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 الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة
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(500 words) 
 

 شركة وهي ،بيتابس لمجموعة التنفيذي الرئيسو ومؤسس سعودي أعمال رائد الجوف فهد عبدالعزيز
 عبدالعزيز يعد.2014  عام في السعودية العربية المملكة في بدأها الرقمية المدفوعات معالجة في رائدة
 .الشباب األعمال رواد وتوجيه بدعم شغوف والتطوير، للعمل لحماسبا مليئ ديناميكي ورجل عملي قائد
 شخص هو .منها واالستفادة ظهورها فور الجديدة الفرص على دائًما ومنفتح مجازف شخص يعتبر إنه كما
 .بثمن تقدر ال خبرة اكتساب خالله من يمكن درس يعده ولكن بالفشل يعترف ال
 
 و MCP Microsoft  اكتسب حيث السعودية أرامكو شركة مع 1999   عام في العمل الجوف بدأ

 MCA و MCSE و  S + MCSE و  Admin Engineering Networking Cisco CNA.  
 تكنولوجيا في البكالوريوس درجة على وحصل األلفية مطلع في األمريكية المتحدة الواليات إلى انتقل

 الحقًا.  سيتي كانساس-  ميسوري جامعة من E & ECE   و ،أوماها في نبراسكا جامعة من المعلومات
 .للتكنولوجيا نيويورك معهد من األعمال إدارة في ماجستير على حصل

 
 إلحدى مناسبة رقمية مدفوعات بوابة على العثور في مشاكل عبدالعزيز واجه عندما بيتابس فكرة نشأت

 واحدة إنشاء قرر حينها ،متطلباته تلبي شركة على العثور من يتمكن لم حيث .الناشئة التجارية شركاته
 يحتاج-  المشكلة نفس لديهم الذين اآلخرين األشخاص من العديد هناك يكون سوف بأنه العتقاده بنفسه

 منصة إلى الوصول إلى إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في والمتوسطة الصغيرة الشركات أصحاب
 ببراعته االنتباه لفت ما وسرعان محقًا كان وبالفعل .متطلباتهم بيةللت خصيًصا مصممة رقمية مدفوعات

 ."واعد" بها الخاص األعمال ريادة مخطط جناح تحت بيتابس أخذ وتم السعودية، أرامكو شركة
 

 منطقة في ونجاًحا إثارة الجديدة اإللكترونية التجارية األعمال أكثر من واحدة الجوف أنشأ الرؤية، صاحب
 عام في دوالر مليون 20  بقيمة استثماًرا جمع أنه حتى بالفعل، نجح ولقد إفريقيا وشمال األوسط الشرق

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في بيتابس توسع لدعم2016 
 من كواحدة بيتابس برزت ،2020 عام في .الدولي المستوى وعلى المنطقة في الصناعة مراقبي قبل من المناسبات من العديد في بيتابس وشركة عبدالعزيز تكريم تم

 من المالية، التكنولوجيا مجال في ناشئة شركة20  أفضل قائمة في األولى المرتبة2019  عام في احتلت بينما ،األوسط الشرق في ممولة ناشئة شركات10  أفضل
 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في تطبيقًا 15 أفضل أحد المحمول للهاتف بيتابس تطبيق منح تم ،2021 عام في .األوسط الشرق فوربس قبل
  .unicorns لتصبح ترشيحها تم سعودية ناشئة شركة 15 من كواحدة بيتابس اختيار تم األخيرة، اآلونة في
 .منشآت في األعمال ريادة قسم يديره برنامج من جزء المكانة هذه
 

 و Banker Asian The  مثل اإلعالم عمالقة من وتقدير جوائز على وبيتابس الجوف حصل
 East Middle Entrepreneur و  Forbes و  Esameyoon و MASIC.  
 الشرق فوربس ذلك في بما رائدة إعالمية منشورات في غالف قصص في وعبدالعزيز بيتابس من كل ظهر 

 قبل من باهتمام عبدالعزيز حظي  Business. Arabian و Magazine Wired  و األوسط
Sky  و Reuters  و  Bloomberg مثل مقابالت عدة أجرى حيث الدولية اإلعالمية المؤسسات
Arabia  و  CNBC و  Arabic CNN المالية التكنولوجيا عالم في نظره ووجهات أفكاره لمشاركة. 

 
 AA وشغفه الحنون والزوج األب بأنه يعرف كما أقاربه بين الجوف عبدالعزيز به المعروف اللقب هو 

 بكوب واالستمتاع المثيرة بالمواضيع معه األحاديث متعة إلى باالضافة الرياضية األندية عشاق وأحد بالكتب
 .معه القهوة من
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 الرقمية المدفوعات معالجة في رائدة شركة وهي ،بيتابس لمجموعة التنفيذي الرئيس و ومؤسس سعودي أعمال رائد الجوف فهد عبدالعزيز

 شغوف والتطوير، للعمل لحماسبا مليئ ديناميكي ورجل عملي قائد عبدالعزيز يعد .2014  عام في السعودية العربية المملكة في بدأها
 هو .منها واالستفادة ظهورها فور الجديدة الفرص على دائًما ومنفتح مجازف شخص يعتبر إنه كما .الشباب األعمال رواد وتوجيه بدعم

 األمريكية، المتحدة الواليات في دراسته أنهى أن  دبع .بثمن تقدر ال خبرة اكتساب خالله من يمكن درس يعده ولكن بالفشل يعترف ال شخص
 .الناشئة شركاته إلحدى مناسبة رقمية مدفوعات بوابة على العثور في مشاكل واجه عندما بيتابس مشروع وبدأ موطنه إلى عاد

 جمع في الجوف نجح ولقد .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في نجاًحا األكثر الرقمية المدفوعات معالجة عمالقة أحد هو بيتابس
 الصناعة مراقبي قبل من المناسبات من العديد في بيتابس وشركة عبدالعزيز تكريم تم وقد .2016  عام في دوالر مليون20  بقيمة استثمار

 ..الدولي المستوى وعلى المنطقة في
 

 ،المنطقة في الرقمي الدفع مجال في المهمين والالعبين الرئيسيين التنفيذيين الرؤساء كأحد الجوف عبدالعزيز األوسط الشرق فوربس تُعد
 من أكثر على وحصل .بزنس أريبيان ذلك في بما وعالمية محلية مجاالت وعدة فوربس مجلة غالف على عبدالعزيز ظهر عام بعد عاًما

 في مستمر بشكل يظهر .المنطقة في والمدفوعات المالية التكنولوجيا مجال في المميزة لمساهماته التنفيذيين الرؤساء لتميز جوائز 7 
 .العربية إن إن وسي سي بي إن وسي أرابيا وسكاي ورويترز بلومبرج ذلك في بما الرئيسية، اإلعالمية والمقاالت المقابالت
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 الرئيس و ومؤسس المتحدة الواليات في تعليمه تلقى سعودي أعمال رائد الجوف عبدالعزيز
 الشرق منطقة في الرقمية المدفوعات معالجة في رائدة شركة وهي ،بيتابس لمجموعة التنفيذي
 .إفريقيا وشمال األوسط

 
 والالعبين الرئيسيين التنفيذيين الرؤساء كأحد الجوف عبدالعزيز األوسط الشرق فوربس تُعد

 مجلة غالف على عبدالعزيز ظهر عام بعد عاًما ، المنطقة في الرقمي الدفع مجال في المهمين
 7  من أكثر على وحصل .بزنس أريبيان ذلك في بما وعالمية محلية مجاالت وعدة فوربس
 والمدفوعات المالية التكنولوجيا مجال في المميزة لمساهماته التنفيذيين الرؤساء لتميز جوائز

 ذلك في بما الرئيسية، اإلعالمية والمقاالت المقابالت في مستمر بشكل يظهر .المنطقة في
 .العربية إن إن وسي سي بي إن وسي أرابيا وسكاي ورويترز بلومبرج

 
 

 (أقاربه بين الجوف عبدالعزيز به المعروف اللقب) AA يعد أعمال رائد كونه إلى باإلضافة
 متعة إلى باالضافة الرياضية األندية عشاق وأحد بالكتب وشغفه الحنون والزوج األب بأنه

 .معه القهوة من بكوب واالستمتاع المثيرة بالمواضيع معه األحاديث
 

 معلومات عن عبدالعزيز الجوف
 

الجوف فهد عبدالعزيز الكامل االسم

AA, Jouf, Jeff األلقاب

الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتابس مؤسس و المسىم الحال  

07/07/1979 الميالد تاري    خ

المملكة العربية السعودية البلد

زوج وأب الحالة االجتماعية

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/abdulaziz-aljouf/ 
Facebook – https://www.facebook.com/joufaf  

Twitter – https://twitter.com/joufaf 

صفحات التواصل 
االجتماع  

بيتابس  شركات مجموعة ·

· SaleTab

· Extabs

· Aramco Saudi

كات الشر

القراءة، السفر، كرة القدم، اللياقة  الهوايات

 East Middle Entrepreneur مع مقابلة ·

 MGZN Startup مع مقابلة ·

 فوربس مجلة غالف عىل الظهور ·

 الرواد مجلة غالف عىل الظهور ·

 Business Arabian مجلة غالف عىل الظهور  ·

 ,Arabia Sky and Arabiya Al ArabNews, Arabic, CNN Reuters, Bloomberg مع مقابلة  ·

أخرى

https://site.PayTabs.com/en/newsroom/ للمزيد
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