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بطاقات راك بنك االئتمانية لل�رشكات

بطاقات راك بنك االئتمانية لل�رشكات
ميكنك الآن �إدارة كافة مدفوعات �رشكتك ب�سهولة وكفائه
با�ستخدام بطاقات راك بنك االئتمانية لل�رشكات ،وبالإ�ضافة �إىل
التحكم ب�أموال �رشكتك �ستنعم بتوفري رائع والعديد من املزايا
للموظفني لديك �أي�ضاً.
ا�ستفد من بطاقتني ائتمانيتني لتلبية كل متطلبات �رشكتك:

بطاقة راك بنك لل�رشكات للم�شرتيات

بطاقة راك بنك التنفيذية لل�رشكات لل�سفر والرتفية

البطاقة االفرتا�ضية لل�رشكات للإ�ستخدام
عرب االنرتنت

بف�ضل بطاقة راك بنك االفرتا�ضية لل�رشكات املعززة من من�صة
™ ،Mastercard’s In Controlميكنك حت�سني م�ستوى التحكم،
االلتزام والأمان جلميع املدفوعات .يتم �إ�صدار البطاقات عرب
الإنرتنت ملعاملة واحدة �أو لعدد حمدد من املعامالت ويتم
حتويلها ب�أمان �إىل املورد �أو التاجر يف وقت الدفع املطلوب.
ي�ستطيع التاجر بعد ذلك ا�ستخدامها للمعاملة املحددة.

•

بطاقة راك بنك لل�رشكات للم�شرتيات

�سواء كنت تقوم بت�سديد الدفعات للموردين وال�رشكات الأخرى
(من ال�رشكات �إىل ال�رشكات) �أو للحكومة (من ال�رشكات �إىل
احلكومة) ف�إن بطاقة امل�شرتيات اخلا�صة بنا جتعل من ذلك �أمرا ً
�سهال ً وب�سيطا ً بطريقة �آمنة وحتكم كامل .ميكنك االختيار بني
بطاقة دفع مركزية تقليدية �أو بطاقة افرتا�ضية للإ�ستخدام عرب
الإنرتنت وفقا ً ملتطلباتك.
بطاقة الدفع املركزية التقليدية
امنح املوظفني لديك الطريقة املالئمة لإجراء عمليات دفع
قيمة امل�شرتيات �أو نفقات ا�ستالم امل�شرتيات مع التحكم
بنفقاتهم.

•

مرونة يف �إ�صدار البطاقة
 -ميكن �إ�صدار البطاقة با�سم �شخ�ص �أو ق�سم

•

مدفوعات �آمنة
	البطاقة جمهزة برقاقة �إلكرتونية ورقم تعريف�شخ�صي
	للدفعات عرب الإنرتنت يتم �إر�سال رموز التحقق يفالوقت الفعلي عرب الربيد الإلكرتوين �أو عرب ر�سالة
ن�صية ق�صرية

•

�سهولة يف �إعداد التقارير
	ك�شوفات ح�ساب �إلكرتونية موحدة لكافة النفقاتيتم �إر�سالها �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين الرئي�سي

•

�سهولة اال�ستخدام
	البطاقة االفرتا�ضية تعادل البطاقة الفعلية التـيحتتـوي على  16رقماً ،تاريخ انتهاء ال�صالحيـة ورمز
التحقق مما يجعلها �سهلة اال�ستخدام من قبل
املوردين
 مقبولة يف كافة الأماكن التي تقبل ما�سرتكاردمالئمة ملتطلبات �أعمالك
	مثالية لإجراء عدد كبري من املعامالت ،خا�صة عربالإنرتنت ،عرب الهاتف �أو الربيد
	ميكن دجمها مع برامج بطاقات �أخرى لل�رشكات �أوا�ستخدامها ب�شكل منف�صل

•	�أمان معزز
	يتم �إن�شاء البطاقات عند احلاجة فقط وبعد املوافقاتعلى الدفع
	يتم تخ�صي�ص البطاقات لكل معاملة ولي�س للأفراد�أو الأق�سام
 حتتاج ملوافقات ح�سب الطلب -ميكن و�ضع القيود ح�سب تاريخ معني �أو نطاق زمني

•

مطابقة البيانات ب�سهولة و�إعداد تقارير حم�سنة
	ميكن ربط ح�سابات البطاقة االفرتا�ضية بطلب ال�رشاء،الفاتورة �أو رقم امل�رشوع مما ي�ضمن دقة تخ�صي�ص
مركز التكلفة �آليا ً
	كافة البيانات تنتقل مع رقم احل�ساب	ميكن دمج البيانات مع الربامج النا�شئة لتقارير املاليةوالتحليل اخلا�صة بك

•	�إجراءات مرنة وجمانية
ً
	ميكنك �إن�شاء البطاقات بثالث طرق ،وذلك وفقا ملتطلبات
�رشكتك ،وكل ذلك دون �أي ر�سوم:
 با�ستخدام الطلب املوجود على املوقع الإلكرتوين ،ميكنك�إن�شاء ح�سابات افرتا�ضية لطلبات ال�رشاء ،حيث �أنها
تعمل ب�شكل م�ستقل دون احلاجة �إىل دجمها مع
�أنظمة الدفع اخلا�صة بك.

يقوم راك بنك ب�إ�صدار رقم البطاقة الأ�سا�سية

 من خالل ملف ح�ساب دفعات م�ستحقة ال�سداد ،ميكنك�إن�شاء رقم ح�ساب افرتا�ضي لكل دفعة فاتورة من
نظام � ERPأو امل�شرتيات الإلكرتونية �أو احل�سابات
امل�ستحقة الدفع �أو النظام املايل اخلا�ص بك� .إذا كان
ن�شاطك التجاري يحتوي على عدد كبري من عمليات
احل�سابات امل�ستحقة الدفع ،فهذا هو النظام املثايل
لأعمالك.

ال�رشكة تطلب البطاقات عرب املن�صة

	عرب الدمج الكامل يف نظام � ERPأو امل�شرتياتالإلكرتونية �أو احل�سابات م�ستحقة الدفع �أو النظام
املايل ،ميكنك �إن�شاء ح�سابات افرتا�ضية يف الوقت
الفعلي .هذا النظام مفيد لل�صناعات ذات حجم
املدفوعات الكبري التي جتري بانتظام �أو التي تتنوع
مدفوعاتها.

لكل �رشكة

موافقة

يتم �إن�شاء رقم البطاقة االفرتا�ضية و�إر�ساله
ب�سهولة �إىل التاجر

التاجر ي�ستخدم البطاقة لعملية/عمليات معينة

تتم املعاملة �إىل بنك التاجر

البنك امل�ستفيد ير�سل املعاملة �إىل راك بنك
من خالل ما�سرتكارد

تتم مطابقة املعاملة للفاتورة ال�شهرية

بطاقة راك بنك التنفيذية لل�رشكات لل�سفر والرتفية

ميكنك الآن �إدارة جميع نفقات ال�سفر والرتفيه اخلا�صة ب�رشكتك
بكل �سهولة ،بف�ضل البطاقة التنفيذية راك بنك لل�رشكات لل�سفر
والرتفيه ،حيث متنحك هذه البطاقة فر�ص �أكرب للتوفري مع تقارير
مدجمة وحتكم �أكرب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنها متنح املوظفني لديك
جمموعة من املزايا اال�ستثنائية:

•

رفاهية �أثناء ال�سفر
	دخــول جمـاين �إىل �شـبكة من �صــاالت املطــارات حولالعامل فيما يزيد عن � 1000صالة يف  300مدينة مع
LoungeKey
	دخول غري حمدود �إىل �صاالت مرحبا يف منطقة ال�رشقالأو�سط و�شمال �أفريقيا

•

راحة البال �أثناء ال�سفر
 ت�أمني جماين على ال�سفر واحلوادث	غطاء ت�أمني طبي يف حاالت الطوارئ� ،إلغاء الرحالتوفقدان الأمتعة

	احلماية �ضد االحتيال حتى  2000دوالر �أمريكي لكلحالة وبحد �أق�صى  4000دوالر �أمريكي �سنويا ً
•	�إدارة النفقات
	ك�شوفات ح�ساب �شهرية ميكن للموظفني الو�صول�إليها عرب من�صة البيانات الذكية SmartData
 -ك�شوفات موحدة يتم �إر�سالها �إىل مدير الربنامج املركزي

•

خ�صومات يف املطاعم
	اح�صل على خ�صم ي�صل �إىل  ٪30يف جمموعة كبريةمن املطاعم يف الإمارات مع برنامج راك فودي للمطاعم

•

ا�ستمتع مبجموعة كبرية من العرو�ض واخل�صومات
 ال�سفر ،الت�سوق عرب االنرتنت واملزيد -خ�صومات عرب Priceless.com

فعالية .حتكم .توفري.
جميع بطاقات راك بنك لل�رشكات متنحك املزايا التالية:

•

جمانا ً مدى احلياة

•

خيار ا�ستالم الك�شوفات يف تواريخ متعددة

•

�سهولة الدفع

•	ر�صيد بدون فائدة ملدة ت�صل �إىل  55يوما ً  -لتعزيز ر�أ�س
املال العامل لديك
•	خدمة اخل�صم املبا�رش الآلية للر�صيد امل�ستحق على
البطاقة
-

•

لدى نقاط البيع

عرب املواقع احلكومية والتطبيقات

�أمان:

�	-إجراءات حتقق متطورة

�	-إمكانية احلد من ا�ستخدام املوظف للبطاقة

•

حماية الت�أمني:

•

مراقبة النفقات يف الوقت الفعلي

	�إخالء م�س�ؤولية ال�رشكات لغاية  25000دوالر �أمريكيللموظف (بحد �أق�صى  1600000دوالر لل�رشكة) يف
حال متت �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة.

مراقبة النفقات
 ح�سب تكرارها �أو حدود الإنفاق	حتليـل نفقـات املـورّد (ح�سـب الفئـة ،البلـد ،الق�سـم،الرمز ،الخ)
	اح�صـل على تقـارير مف�صــلة ح�سـب الق�سـم واملـورّد(مبا يف ذلك ال�رضيبة وحالة البائع املف�ضلة)
 �ضبط تنبيهات الإنفاق لتجار وفئات حمددةدمج البيانات
 دمج البيانات مع �أنظمتك املحا�سبية الو�صول �إىل �سجالت البيانات حتى � 36شهرا ً	ار�سال تقارير �إىل �صندوق بريدك ب�صيغ متنوعة (�إك�سل،وورد ،بي دي �إف� ،أت�ش تي �إم �إل� ،سي �إ�س يف ،عالمات تبويب
حمددة) وذلك بهدف حتليلها من قبل خمت�صي املالية
والتدقيق والإداريني يف �رشكتك
مراجعة املعامالت واملوافقة عليها
	�إ�ضافة و�صف النفقات	�إدراج املعامالت حتت الرموز املحا�سبية املحددة للعمالءوتق�سيم املعامالت
	ميكن للإدارة اعتماد املعامالت من خالل الدمج يف النظاماملحا�سبي احلايل.

�إعداد تقارير حم�سنة مع تقنية ما�سرتكارد SDG2
ميكنـك حتليـل نفقـات البطـاقـة االئتمـانية مل�سـاعدتك يف
اتخـاذ قرارات �أعمـال �أكرث ذكـا ًء بف�ضـل ميـزة ما�سـرتكارد
.)SDG2( smartdata.gen2
	�إدارة النفقات واملعلومات بفاعلية وكفائه	حتليل البيانات ب�سهولة بف�ضل النماذج املخ�ص�صة ،املعايناتالأولية ،التنقيح املتطور ،الت�صنيف و�إعداد التقارير.

خدمات بنكية على مدار ال�ساعة وطوال �أيام الأ�سبوع

ميكنك التوا�صل معنا يف �أي وقت باالت�صال على
الرقم  600 54 4049بالدخول �إىل نظام
الرد ال�صوتي التفاعلي �أو ات�صل

بالرقم  04 213 00 00للتحدث �إىل مندوبنا
للخدمات البنكية ،والذي �سيقوم بالإجابة
على جميع ا�ستف�ساراتك.

ملعرفة املزيد ،تف�ضل بزيارة موقعنا www.rakbank.ae
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