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 ،Mobile Cashier احصل على
نقطة البيع المتكاملة لخدمات 

التوصيل والمزيد

اتصاالت أعمال  |  نهتم بنجاح أعمالك



الحل األمثل واألسهل لنقاط مبيعك، وصل اآلن
مع منو اأعمالك وزيادة متطلبات عمالئك، �سيتوجب على �سركتك مواكبة وترية العمل و�سمان ا�ستمراره بكل �سال�سة و�سرعة على 

مدار ال�ساعة. وهنا يبداأ دور خدمة »Mobile Cashier«  التي تقدم لك احلل املتطور والآمن للمبيعات، حيث �ستتيح لأعمالك 

قبول عمليات الدفع بوا�سطة بطاقات الئتمان من اأي مكان داخل دولة الإمارات. ف�سواٌء كنت تنجز معامالتك التجارية من مواقع 

اأعمالك اأو خارجية متنقلة، فاإن خدمة »Mobile Cashier« هي احلل واخليار الأمثل ملرافقتك، بغ�ض النظر عن حجم اأعمالك.

اإىل  اإذ تقدم لك خدمة »Mobile Cashier« جمموعة من مزايا املوبايل، مبا فيها دقائق مكاملات ت�سل  هذا لي�ض كل �سيء. 

10,000 دقيقة بني اأفراد ال�سركة، بيانات ور�سائل ن�سية جمانية، هاتف ذكي حديث  كل عام وغريها الكثري.

Mobile Cashier مزايا خدمة
1. اإجراءات �سريعة   

ا�ستمتع بتجربة متكاملة حيث اأن حت�سري كل ما يلزم للح�سول على اخلدمة و تو�سيل اجلهاز و التدريب 

 العملي يتم عن طريق ات�سالت

2. �سمان مدى احلياة    

تتوفر جميع اأجهزة Mobile Cashier مع �سمان مدى احلياة، وميزة ال�ستبدال والرتقية اإىل اأجهزة 

 اأحدث.

3. باقة م�بايل   

وفر اأكرث مع دقائق املكاملات �سمن اأفراد ال�سركة و بيانات ور�سائل ن�سية جمانية امل�سمولة يف الباقة. اح�سل 

 على هاتف ذكي جماين عند توقيع عقد ال�سرتاك يف اخلدمة وعند جتديد عقد ال�سرتاك كل عام.

4. بدون بيانات وبدون عم�لة بنكية   

لن يتم احت�ساب ر�سوم مقابل ا�ستهالك البيانات واإر�سال الر�سائل الن�سية على جميع معامالت الدفع التي 

يتم اإجراوؤها عرب تطبيق  Mobile Cashier. كما ميكنك ال�ستمتاع مبعامالت بدون عمولت بنكية على 

الدفعات التي تتم بنجاح و التي ت�سل قيمتها اإىل 1500 درهم �سهريًا. كما �ست�ستمتع مبعامالت بدون عمولت 

 بنكية على الدفعات الإ�سافية )1500 درهم( خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر الآوىل. 

5. تعمل يف جميع الأماكن داخل دولة الإمارات   

 تتيح لك خدمة Mobile Cashier قبول جميع الدفعات من اأي مكان عرب تغطية �سبكة ات�سالت

 الوا�سعة، واإ�سافة لهذا فاإن اخلدمة تعمل من خالل الر�سائل الن�سية اأي�سًا.
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6. اآمنة وم�ث�قة   

 ،)EMV( وما�سرتكارد وفيزا Europay من ات�سالت معتمدة من قبل بطاقات »Mobile Cashier« خدمة

كما اأنها متوافقة مع معايري اأمن البيانات PCI-DSS. يبداأ هذا امل�ستوى العايل حلماية العمليات امل�سرفية 

 من حلظة اإدخال البطاقة يف القارئ، وت�ستمر طوال فرتة اإمتام املعاملة.

7. �سريعة، �سهلة ومتنقلة   

بب�ساطة حّمل تطبيق Mobile Cashier على هاتفك الذكي ثم قم بتو�سيل قارئ البطاقات ال�سغري وابداأ 

بقبول الدفعات عن طريق البطاقات الئتمانية/بطاقات اخل�سم وبعدة عمالت. 

8. تقارير ف�رية للعمليات   
مزيد من املعلومات التي ت�ساعدك على اتخاذ القرارات ب�سكل اأو�سح من خالل تتبع تقارير املعامالت عرب 

هاتفك املحمول اأو عرب البوابة الإلكرتونية ب�سكل فوري.

Mobile Cashier باقات

Essential Plus Essential Lite
Essential الباقة 

فقط

 باقات
Mobile Cashier

محلية قياسية محلية قياسية

299 درهمًا 239 درهمًا 199 درهمًا 119 درهمًا الر�سوم ال�سهرية

مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة قارئ البطاقات + الطابعة

مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة مت�سمنة ل يوجد الهاتف الذكي*

متنازل عنها متنازل عنها متنازل عنها متنازل عنها متنازل عنها ل يوجد العمولت البنكية**

500 130 200 49 ل يوجد ل يوجد الدقائق املحلية

ل يوجد 130 ل يوجد 49 ل يوجد ل يوجد الدقائق الدولية

130 130 49 49 ل يوجد ل يوجد الر�سائل الن�سية

130 130 49 49 ل يوجد ل يوجد )MB( البيانات

10,000 10,000 10,000 10,000 150 ل يوجد املكاملات بني اأفراد ال�سركة

ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد 20 ل يوجد اخل�سومات )بالدرهم(

- الأ�سعار ل ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة. 

- جميع ر�سوم املكاملات حتت�سب بالثانية.

- �سيتم جتديد العقد تلقائيًا كل 12 �سهرًا.

الهاتف الذكي متاح عند توقيع العقد وجتديده كل 12 �سهرًا )قد تتغري املوديالت تبعًا لتوفر املخزون(.  *
1500 درهمًا  اإىل  التي تتم بنجاح و التي ت�سل قيمتها  **كما ميكنك ال�ستمتاع مبعامالت بدون عمولت بنكية على الدفعات 
�سهريًا. كما �ست�ستمتع مبعامالت بدون عمولت بنكية على الدفعات الإ�سافية )1500 درهم( خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر الآوىل. 



المستندات المطلوبة

امل�ستندات املطلوبة جلميع الطلبات

رخ�سة جتارية �سارية املفعول  •
)IBAN ك�سف ح�ساب بنكي )ك�سف عن 3 اأ�سهر مع رقم احل�ساب والـ  •

�سور عن جوازات �سفر واإقامة �سارية املفعول جلميع ال�سركاء والأ�سخا�ض املخولني بالتوقيع ور�سالة تفوي�ض م�سدقة   •
من املحكمة

بطاقة املوؤ�س�سة  •

امل�ستندات املطلوبة لبع�ض الطلبات

لل�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة: عقد تاأ�سي�ض ال�سركة  •
للتجار امل�سجلني يف اأب�ظبي: �سهادة ت�سجيل غرفة التجارة والتوقيع امل�سرح  •

�سور عن جوازات �سفر واإقامة �سارية املفعول جلميع ال�سركاء والأ�سخا�ض املخولني بالتوقيع ور�سالة تفوي�ض م�سدقة   •
من املحكمة

للم�ؤ�س�سة القائمة على �سراكة: عقد �سراكة اأو اأي وثائق داعمة قانونية اأخرى )م�سدقة من املحكمة(  •
للرخ�ص املهنية: ن�سخة عن عقد وكالء اخلدمة واأ�سحاب العمل  •

طريقة االشتراك
التوا�سل اأو   واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املخ�س�ض   8005800 الرقم  على  بنا  الت�سال  يرجى   لال�سرتاك، 

 etisalat.ae/mcashier مع مدير ح�سابك لدى ات�سالت . ملزيد من املعلومات. يرجى زيارة
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