
قم بتنفيذ مجموعة 
من عمليات الدفع 

مستفيدًا من 

خدمة الدفع



الخدمة الشريكة التي سيمكنك الوثوق واإلعتماد عليها 
والتي ستوفر لك مجموعة شاملة من حلول قبول الدفع 

بالبطاقات.

ارتقي بأعمالك التجارية من خالل تسهيل عمليات الدفع 
لعمالئك وذلك عبر مجموعتنا الواسعة من خيارات قبول 

الدفع بالبطاقة والتي تتميز بالبساطة والقابلية للتطوير 
والفعالية من حيث التكلفة.

تمتع بميزة االستخدام اآلمن للبطاقة عبر جميع 
قنوات الدفع.

استفد من أحدث تقنيات تنفيذ عمليات الدفع.

استفد من الحلول المتكاملة السهلة االستخدام 
وسريعة اإلعداد

نقدم لكم خدمة الدفع
بنك اإلمارات دبي الوطني باي



:(POS) أجهزة نقاط البيع

اقبل الدفعات المنفذة ببطاقات الخصم واالئتمان المختلفة 
بسهولة وبأكثر من 143 عملة مختلفة مع مجموعة واسعة 

من أحدث تقنيات األمان مثل الشريحة اإللكترونية والرقم 
التعريف الشخصي (PIN)، وميزة الدفع بدون تالمس 

(tap-n-pay)، و تقنية "حقل اإلتصاالت القريب - NFC"، والرموز 
المربعة (QR) ومحافظ الدفع الرقمية.

أحدث أجهزة نقاط البيع التي تعمل بنظام 
Android: أجهزة ذات أداء عالي تتمّتع بالوثوقية 

واألمان ويمكن ربطها بهاتفك.

التحويل الديناميكي بين أنواع العمالت: امنح 
عمالئك خيار الدفع بعملتهم المحلية.

حلول مخّصصة لكل قطاع أعمال: سواًء كنت 
تعمل بالبيع بالتجزئة أو في قطاع الضيافة، 

سيمكنك توفير عمليات دفع سريعة وذات كفاءات 
محّسنة لعمالئك.

حلولنا الخاصة
بقبول الدفع بالبطاقات



https://

حلول الدفع للتجارة اإللكترونية

تقدم خدمة الدفع "بنك اإلمارات دبي الوطني باي" طريقة 
سريعة وآمنة لقبول الدفعات المنفذة بالبطاقات على 
موقع التجارة اإللكترونية الخاص بك وأيضًا على تطبيق 

الهاتف المتحرك. استفد من الميزات واإلمتيازات مثل 
مستوى األمان المرتفع، والمدفوعات المتكررة، والترميز، 
وإمكانية الحصول على التقارير مباشرة من لوحة التحكم.

خيار الدفع عن طريق 
الضغط على رابط: قّم 

بإنشاء روابط دفع 
وأرسلها إلى عمالئك 

لتتمكن عبرها من تحصيل 
مستحقاتك من طرفهم.

دعم خيارات الدفع من 
قنوات متعددة: اختر 

كيفية استالم مدفوعاتك 
من بين عدة قنوات وطرق 

دفع واستفد من الدعم 
الشامل المتكامل.

تجربة دفع تعتمد بشكل 
أولي على األجهزة 

المتحركة: قّم بسهولة 
بدمج موقع أعمالك 

اإللكتروني أو تطبيقك على 
الهاتف المتحرك من خالل 

صفحات الدفع سريعة 
االستجابة مما سيتيح 

لعمالئك تنفيذ عمليات 
الدفع من أي مكان.

للمزيد من المعلومات، تواصل مع مدير العالقات المخّصص 
لك من بنك اإلمارات دبي الوطني.

حلول مخّصصة حسب 
الطلب: استمتع بمزايا 

مرنة تّم تصميمها بحيث 
ال تقتصر فقط على 

قبول الدفعات بالطرق 
التقليدية.

حلولنا الخاصة
بقبول الدفع بالبطاقات


