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المصرفية لألعمالالمصرية لألعمال



حساب جاري 
حساب تحت الطلب

خدمات بوبيان 
المصرفية 
لألعمال

الحسابات المصرفية 
لألعمال

خدمات بنك بوبيان المصرفية لألعمال مصممة لت�كون حّال 
مصرفيا ذكيا وشامال يفهم احتياجات الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، ويقدم مجموعة متنوعة من المزايا 
االست�ثنائية التي ت�تيح لك إدارة العديد من معامالتك 

المصرفية بسالسة وسهولة.



هذه الخدمة المصممة للشركات وتجار التجزئة لالستفادة من 
الدفع عن طري�ق اإلنترنت، وت�تيح إدارة المعامالت عبر اإلنترنت، 

وتضمن بوابة الدفع أقصى درجات األمان من خالل تشفير 
بيانات العمالء ومعلومات شركتك لتضمن لك راحة البال. 

خدمة الدفع اإللكتروني ePay هي خدمة تحصيل المدفوعات 
التي يقدمها بنك بوبيان للمشاريع التجارية لتمكينها من 

تحصيل المدفوعات عن طري�ق إرسال رسالة نصية قصيرة مع 
الفاتورة إلى العميل الذي يمكنه تسوية الفاتورة عبر اإلنترنت 

باستخدام بطاقات السحب اآللي الخاصة بهم.

بوابة الدفع اإللكتروني

E-Pay

ePay خدمة

حلول التحصيل 
والدفع



أجهزة نقاط البيع

أجهزة الصراف اآللي

  تقدم أجهزة نقاط البيع العديد من المزايا بما في ذلك.

• كشف خاص لكل جهاز منفصل عن المعامالت األخرى 
في حساب الشركة

• متوفرة للمعارض المؤقتة
• تحوي�ل آمن لألموال 

• كشف موجز عبر الجهاز لجميع العمليات التي تمت 
خالل اليوم

مع خدمة اإليداع، يمكنك.

• استخدام بطاقة اإليداع في أجهزة الصراف اآللي 
في جميع فروع بوبيان

• إيداع األموال والشيكات 7/24
• التمتع بأعلى مستويات السالمة والسرية

• إصدار ما يصل إلى 3 بطاقات لكل حساب، مجاًنا

بطاقات اإليداع
اإليداع

خدمة بطاقة اإليداع



حلول مصرفية 
مبت�كرة

ت�تميز الخدمات المصرفية عبر تطبيق بوبيان بالسرعة 
والسهولة وتوفرهــا على مدار الساعة. وتساعدك هذه 

الخدمات على إدارة الحسابات واإلجابة على التساؤالت 
والتحقق من األرصدة والحصول على تفاصيل الحسابات 
باإلضافة إلى العديد من الخدمــات األخرى عبر اإلنترنت.

تم تصميم هذه الخدمة العملية لتسهيل سير عملك وهي 
تمكنك من طلب دفاتر الشيكات وإصدار شهادات التدقيق 

عبر اإلنترنت.

تطبيق بوبيان للشركات

طلب دفاتر الشيكات 
وشهادات التدقيق 



تم تصميم خدمة التحوي�ل عبر اإلنترنت لت�كون 
سلسة وبسيطة مع ميزات متعددة لمساعدتك 

على إتمام.

• التحويالت بين حساباتك أو إلى حساب آخر 
في بوبيان

• التحويالت المحلية و الدولية
• عمليات تحوي�ل فردية أو مجّمعة

يمكنك االطالع على حسابات شركتك في أي 
وقت بسهولة لدعم إدارة شركتك وتنظيمها.

• يمكنك أيًضا الوصول إلى كشوفات حسابك، 
وإدارتها عن طري�ق تحميلها أو طباعتها 

على راحتك في أي وقت

خدمات التحوي�ل
المحلية / الدولية

االطالع على تفاصيل جميع 
الحسابات وطباعة وتحميل 
كشوفات الحسابات



 حلول الرواتب

خدمة تحميل الراتب هي بوابة تسهل على الشركات 
تحوي�ل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز عبر اإلنترنت 

للموظفين الذين لديهم حسابات مع بنك بوبيان أو أي 
بنوك محلية أخرى.  تحوي�ل رواتب الموظفين



حلول الدفع

تم تصميم بطاقة فيزا االئ�تمانية للشركات خصيصًا لتقدم لحاملي البطاقات 
مجموعة من المزايا والفوائد االست�ثنائية والعديد من العروض والتجارب 

الفريدة من عالمات تجارية رائدة.

• أداة فيزا إلعداد التقاري�ر المصرفية لألعمال لمتابعة نفقات شركتك 
• الدخول إلى 25 قاعة انتظار في العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم

• خدمة YQ لالستقبال والترحيب
• المساعدة الطبية والمساعدة أثناء السفر في خدمة بمستوى عالمي

• خدمات مساعدة العمالء العالمية

االئ�تمان

بطاقة فيزا االئ�تمانية للشركات

االئ�تمان

أداة فيزا إلعداد التقاري�ر 
المصرفية لألعمال

ُتمّكنك هذه األداة البسيطة والفعالة من.

• متابعة نفقات البطاقة للتحقق من أنماط اإلنفاق
• إضافة اإليصاالت والمالحظات وغيرها من الوثائق

• تخصيص التقاري�ر لالطالع على البيانات على طريقتك



بطاقة الدفع الحكومية

بطاقة الدفع الحكومية ُمصّممة لتوفير خدمة مصرفية 
أكثر مرونة ومالءمة مع استخدام ُيسّهل المدفوعات 

الخاصة برسوم المعامالت الحكومية في نقاط البيع 
بالوزارات والهيئات الحكومية. 

بطاقة المصاريف النثرية مسبقة الدفع ُمصّممة 
لمساعدتك على تلبية احتياجات المصروفات اليومية 

لشركتك بطريقة مرنة ُتمّكنك من إدارة المصروفات 
النثرية اليومية وضبط حدود اإلنفاق بسهولة باإلضافة 
إلى متابعة النفقات اليومية للشركة بدّقة عبر الخدمة 

المصرفية عبر اإلنترنت. بطاقة المصاريف النثرية 

البطاقات مسبقة الدفع
مسبقة
الدفع

خطابات االعتماد 

تم تصميم خدمة التحوي�ل عبر اإلنترنت لت�كون سلسة 
وبسيطة مع ميزات متعددة لمساعدتك على إتمام 

خطاب االعتماد هو وسيلة دفع ُتستخدم في الغالب في 
المعامالت التجارية الدولية، ومن خالل خطاب االعتماد يضمن 
البنك أن البائع سيحصل على مبلغ محدد من المال من مشتر 

معين خالل فترة زمنية محددة. 



خطاب الضمان هو نوع من العقود التي يصدرها البنك 
نيابة عن عميل قام بإبرام عقد لشراء بضائع من مورد، 

ويضمن الوفاء بأي التزامات مالية إلى المورد في 
حالة تخلف العميل عن السداد. 

• فرع المباركية - برج مبارك
• فرع الدسمة
• فرع الخالدية

خطابات الضمان

يخصص بنك بوبيان فروعًا 
لتقديم أفضل الخدمات 
المصرفية لألعمال


