
عرض المنشآت الصغیرة والمتوسطة 
مبادرة بیتابس للتشغیل المتعثره عبر االنترنت في بضع خطوات 



عبرالتجاريعملكابدأ
قدقائخاللفياالنترنت

المبالغحصیلوتاالنترنتعبرالتجاريبالعملللبدءذكیةحلولتقدمبیتابس•
خطواتببضعالمختلفةالدفعوسائلعبر

يتجارمحلتمتلكاواالجتماعيالتواصلمنصاتعبرتاجركنتسواء•

الحرعملالوثیقةیملكونالذینواالفرادتجاریھسجالتیملكونالذینلتجار•

وجاريالتالسجلمعتتوافقالتيالتجاریةاألعمالبمزاولةللتاجریسمح•
PayTabsتقبلھاالتياألعمالخطمعیتماشىوبماالحرالعملوثیقة

الكترونيموقعالتاجریمتلكانالیتطلب•

سعودياللایرالمتاحةالعملة•

PayTabs.com



التعاون بین بیتابس و منصة زبوني

لتمكینزبونيمعشراكةفيبیتابسدخلت
دونمنوالمستقلینالصغیرةالشركات

يفوالبقاءالمنزلفيللبقاءویبمتاجر
المعیشةغرفمنالبیعومواصلةأمان

.یةاالستثنائاألوقاتھذهخاللبھمالخاصة
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 !!نعملكیف
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الرابطخاللمنمعنابالتسجیلقم•
PayTabs.com/sign_up_zbooni

لتاجرالحسابتنشیططلبنموذجتعبئة•
 :الیةالتالمستنداتالتنشیطسیتطلب•

معناسجل
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متطلبات تنشیط الحساب
!....ھل انت مستعد لتنشیط حسابك على بیتابس ؟

:  المستندات الرئیسیة التي یجب توفرھاللشركات والمؤسسات •
 السجل التجاري
 الھویة الوطنیة لصاحب السجل التجاري
 ھویة الشركاء
 عقد التأسیس للشركات
الك، صورة من مستند العنوان الوطني او أي مستند اخر الثبات العنوان على ان یكون باسم الشركة او المؤسسة او اسم الم
اري، رقم كشف حساب او شھادة بنكیة تظھر فیھا تفاصیل الحساب البنكي بما في ذلك اسم الشركة كما ھو في السجل التج

الحساب مكتمالً، ورقم االیبان 
:  المستندات الرئیسیة التي یجب توفرھالالفراد حاملي وثیقة العمل الحر •

الھویة الوطنیة
وثیقة العمل الحر
ون رقم الحساب كشف حساب او شھادة بنكیة تظھر فیھا تفاصیل الحساب البنكي بأسم صاحب وثیقة العمل  على ان یك

مكتمالً، ورقم االیبان 
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،التاجرحسابوتفعیلالحسابمراجعةبمجرد
بیاناتیتضمنZbooniمنإلكترونیًابریًداستتلقى

Zbooniحساباعتماد

!! ماھي الخطوة التالیة ؟
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!!Zbooniآلیة استخدام 
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قم بتحمیل تطبیقZbooni
استخدم بیانات االعتماد التي تم ارسالھا لتسجیل الدخول
  أدخل البیانات االساسیة عن عملك التجاري
 إلنشاء طلب جدید أضغط على خیار انشاء طلب
لمنتج اختر من البوم الصور لدیك او ادخل اسم الفاتورة تتضمن اسم ا

مع اضافة السعر 
  ارسل الرابط عبر احد قنوات التواصل
سیتم نقلھ بعد استالم الرابط من قبل العمیل سیقوم بتأكید الطلب حیث

إلى صفحة الدفع آمنھ للدفع من احد قنوات الدفع المتاحة 
 سیصل لتاجر اشعار باستكمال الدفع
 یمكن مراجعة العملیات من خالل لوحة التحكم على بیتابس
 یمكن اصدار تقریر بالعملیات من خالل لوحة التحكم
عیاً سیتم تحویل المبالغ إلى حسابكم البنكي بشكل دوري اسبو
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االلكترونیةالفواتیر

آلیةیھإلتحتاجماوكلاالجتماعيالتواصلمواقعفيبائعكنتاذا•
واتیرالفعبرالدفعلكتقدمبیتابسالیناونالمدفوعاتالستالم

االلكترونیة
بیتابسفيالتحكملوحةخاللمنااللكترونیةفاتورةانشاءیمكنك•
الفاتورةتفاصیلادخل•
النصیةلالرسائاوااللكترونيالبریدعبرللعمیلالفاتورةارسل•
الدفعاكتمالعندااللكترونيالبریدعبراشعاركسیتم•
تحكماللوحةعبرالمدفوعاتومتابعةالتقاریراصداریمكنككما•
لطلب خدمة الفواتیر االلكترونیة فقط یرجى التسجیل عبر الرابط •

https://www.paytabs.com/sign_up
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خیارات الدفع المتاحة 
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ةعرض المنشآت الصغیرة والمتوسط
"محول من منشآت فقط "

STCPay بطاقات مدى االسعار لخدمة البطاقات 
بعد الخصم لمنشآتاالئتمانیة 

اسعار الخدمة للبطاقات 
االئتمانیة قبل الخصم 

مجاني رسوم البنك 450 SAR 950 لایر التأسیسرسوم  *
مجاني  رسوم البنك  187 SAR 187لایر الشھریةالرسوم *
1.70% 1.75  % 2.35% +1 SAR 2.75+ %1 لایر المعاملة الواحدةرسوم *

لایر 7 مجاني  لایر3.75+ الرسوم البنكیة  لایر3.75+ الرسوم البنكیة  رسوم تحویل المبالغ 

:  مالحظة *
یونیو14رسوم التأسیس والرسوم الشھریة ورسوم المعامالت مجانیة ابتداء من ابریل حتى 

یة فقطر االلكترونللشركات الصغیرة والمتوسطة المحولة من منشآت لخدمات بیتابس للدفع االلكتروني من خالل الربط بالموقع االلكتروني او الفواتی
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ةعرض المنشآت الصغیرة والمتوسط
"محول من منشآت فقط "

STCPay بطاقات مدى االسعار لخدمة البطاقات 
االئتمانیة 

مجاني رسوم البنك مجاني رسوم  التأسیس
مجاني  رسوم البنك  مجاني الرسوم الشھریة
1.70% 1.75  % 2.99% +1 SAR * المعاملة الواحدةرسوم

لایر 7 مجاني  لایر 3.75+ الرسوم البنكیة 
للحوالة الواحدة

رسوم تحویل المبالغ 

:  مالحظة *
یونیو14المعامالت مجانیة ابتداء من ابریل حتى رسوم 

Zbooniللشركات الصغیرة والمتوسطة المحولة من منشآت لخدمات بیتابس للدفع االلكتروني ومتجر
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تواصل معنا عبر ... اذا كنت جاھز للبدء معنا
ksasales@paytabs.comالبرید االلكتروني 

او 
 920006532اتصل بنا على الرقم 

mailto:sales@paytabs.com
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