Online Payment Service

ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺮﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻚ واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺌﻠﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻜﻢ .
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ و ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺎﻳﺒﺮ ﺑﺎي
رﺳﻮم ﺧﺎﺻﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ

إختر
البنك

البنك

رسوم ٔ
التاسيس

الرسوم
الشهرية

النسبة المئوية لكل عملية
العمولة على بطاقات ائتمانية العمولة على بطاقات مدى

البنك ال��ٔهلي التجاري

مجاناً

 200ريال

%2.50

%1.75

البنك السعودي البريطاني ساب

مجاناً

مجاناً

%2.65

%1.75

البنك السعودي ل��ستثمار

 2,500ريال

 500ريال

%2.50

%1.75

مصرف الراجحي
مصرف ا��ٔنماء

 3,000ريال

 300ريال

%2.50

%1.75

 3,000ريال

 250ريال

%2.50

%1.75

بنك الجزيرة

مجاناً

مجاناً

%2.50

%1.75

بنك الب��د

 2,000ريال

 200ريال

%2.50

%1.75

بنك الرياض

 3,000ريال

مجاناً

%2.50

%1.75

البنك العربي

 2,000ريال

 250ريال

%2.50

%1.75

البنك الفرنسي

 3,000ريال

 300ريال

%2.25

%1.75

*ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﻪ اﺑﻞ ﺑﺎي

أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎن اﻛﺴﺒﺮس و STC Pay

الخدمة

رسوم ٔ
التاسيس
تدفع مره واحده فقط

الرسوم الشهرية

النسبة المئوية لكل عملية

مبلغ لكل عمليه

امريكان اكسبرس

مجاناً

مجاناً

%2.60

 1ريال

STC Pay

مجاناً

مجاناً

%1.70

 1ريال

رﺳﻮم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻻﺣﺘﻴﺎل( ت

1ريال

رسوم المعالجة

رﺳﻮم ﺧﺎﺻﻪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺎﻳﺒﺮ ﺑﺎي

رسوم خدمات
هايبر باي

رسوم ٔ
التاسيس

الرسوم الشهرية

N/A

N/A

Project Name in English

إسم المشروع با��نجليزي

Company name same in
the CR

ٔ
المنشاة كما هو مذكور في
ٔاسم
السجل التجاري
رقم السجل التجاري

CR Number

ٔاسم المالك او اسم لشخص المرخص
بالتوقيع

Owner’s/Authorized
person Name

رقم الجوال

Phone No

البريد ا��لكتروني

Email
Select Project Channel

Both

كالهام

Application

تطبيق

Website

اختر قنوات المشروع

موقع

رابط الموقع الذي سيتم ربط خدماتنا
عليه

Website URL – App
Name on Mobile Store
� دفع متكرر � نظام اشتراكات

Service Type :

دفع عادي

ايميل المطور التقني المسؤول عن
مشروعك

Email for Technical Team
Web
Select the Platform

Magento

WoccCommerce(WordPress)

Java

PHP

Shopify

OperCart

MVC with C#

Nodejs

Zid

Python

Ruby

Prestashop

Drupal

Odoo

Expandcart

D net

ٔاوامر الشبكة

سلة

Application
Select Targeted countries

نوع الخدمة

✔

React Native

اختر لغة البرمجة

..........................� ا ٓخرى
Flutter

Ionic

Xamarin

بحاجة لموافقة من البنك
International دولي

موقع

الشرق ا��وسط

Middle East

دول الخليج
GCC

محلي

Saudi
Arabia
✔

تطبيق
اختر الدول التي سيخدمها متجرك

كم عدد العمليات المتوقع حدوثها
شهريا؟

Estimated number of
transactions per month

ما هو متوسط قيمة عملية الدفع
الواحدة؟ بالريال

Estimated average amount
per transaction ? SAR

ماهو متوقع حجم المبيعات بشكل
شهري؟ بالريال

Estimated sales volume
Monthly ? SAR

حالة المشروع

مشروع جديد

نشاط المشروع

سفر وسياحه مواد غذائيه
تجارة إلكترونية
نشاط عام
توصيل طلبات
تعليم
ٔاخرى ______________ب

مشروع قائم
تقنيه
ٔتامين

تحت ا� ٕ�نشاء

Project status
Project activity

هل الموقع او التطبيق جاهز
او تحت ا� ٕ�نشاء؟

جاهز

هل لديك حساب بنكي تجاري قائم؟

نعم اكتب اسم البنك _____________ب
�� � ساقوم بفتح حساب تجاري �ث

Do you have an active
?commercial bank account

هل تحتاج فقط خدمه الفواتير؟

نعم

حالياً �� احتاج خدمه الفواتي ًر

Do you need only the
”Billing service? “HyperBill

هل تحتاج خدمه توزيع ا��ٔموال
بعد إست��مها؟

نعم

حالياً �� احتاج خدمه توزيع ا��ٔموا ًل

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﺨﺪﻣﻪ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ) ﻫﺎﻳﺒﺮ ﺑﻞ (ب

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﺨﺪﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻣﻮال ) ﻫﺎﻳﺒﺮ ﺳﺒﻠﺖ (ر

Is the web or the App ready
?or still under construction

Do you need the Pay out
”service? “HyperSplits

اﺧﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﻳﺒﺮﺑﺎي اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ

✔

*

✔

✔

ﻣﻼﺣﻈﺎت ____________________________________:م

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻳﺮﺟﺎء ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﺮه أﺧﺮى ﻣﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻮره ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻮال ﻓﻲ اﻻﻳﻤﻴﻞ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ  :ﻳﺮﺟﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮوارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪون أي ﻃﺒﺎﻋﻪ .

