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  : الشركة عن نبذة
 (كلمة ٧٠٠)

 

 الدفع حلول تقدم حيث الرقمية المدفوعات لمعالجة عالمية شركة بيتابس تعد .الرقمي الدفع حلول مجال في عدة جوائز على حائزة شركة هي بيتابس
 التجارة ورواد المالية والمؤسسات والشركات والمتوسطة الناشئة والشركات األعمال لرواد القادم والجيل االجتماعية والشبكات والجّوال اإلنترنت عبر

 .اإللكترونية
 

 الشرق منطقة في اإلنترنت عبر المدفوعات تحويل مفهوم بدأ .الجوف العزيز عبد السعودي األعمال رائد قبل من 2014 عام في بيتابس تأسست
 المدفوعات معالجة في صعوبات عبدالعزيز األستاذ واجه عندما إفريقيا وشمال األوسط
 متابعة في طويلة ساعات قضاء من بدالاً" واحدة؟ نبني ال لماذا: "وفكر اإلنترنت عبر

  .البنوك
 

تمثلاألعمالأصحابلمساعدةوآمنةسلسلةدفعبوابةمنصةإنشاءالجوفقرر،لذلك

فيالرقميةوالمدفوعاتاإللكترونيةالتجارةنموتمنعكانتالتيللمشكلةالحلبيتابس

العربيةالمملكةفيالكبرىالمؤسساتانتباهالجديدةالرؤيةهذهجذبتاألوسطالشرق

دعممشروعجناحتحترسمياابيتابسأصبحتقصيرةزمنيةفترةغضونوفيالسعودية

نمتهذايومناحتىإنشائهامنذ." واعد "السعوديةأرامكولشركةالتابعاألعمالريادة

  كبيربشكلبيتابس
 
آمنبشكلللمدفوعاتحلولقدمتحيث،كبيرةسمعةبيتابساكتسبت،الحينذلكمنذ

أجلمنمتنوعةومميزاتللعمالءخدماتبيتابستقدممتعددةوأسواقوبعمالتوفعال

لمواقعسلسربطتوفروبهمالخاصةالويبمواقععلىبسهولة”  اإللكترونيالربط

روابطوحلول،السريعالكودورمز،اإللكترونيةالفواتيرإلىباالضافة،العالميةالتسوق
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منصةبيتابسأطلقت،2022 عاموفيللتجاراالجتماعيالتواصلوسائلعبراآلمنةالدفع

وأصحابالصغارالتجاراحتياجاتتلبيةل Paymes ،بهاالخاصةاالجتماعيةالتجارة

الحرالعمل

 
وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالبنوكأحدمعللربططويلوقتالتجاريستغرقماعادةاً

المتطورةتقنيتهابفضل،ساعاتغضونفيالشيءنفستحققأنلبيتابسيمكنإفريقيا

األعلىالدفعمنصةوهيالعالميةعمالئهاقاعدةمن٪70عنيزيدرضامعدلالشركةتملك

نجوم4.2 البالغPilot Trust بتقييمونتفتخرالمنطقة،فيتصنيفاا

 
مزودمجردمنأكثرهيبيتابس

الربطتكامليوفرتقنيةحلول

هاتفكعلىالتطبيقاتبينوالتشغيل

مثلالتقليديةالدفعوأنظمةالذكي

الدفعوخياراتاالئتمانبطاقات

ومعسلسةدفعبةتجرتوفرالبديلة

للتجاريمكن،المبيعاتأداءوتقيستتبعالتيالذكيةالتاجرمعلوماتلوحةمثلإضافيةخدمات

إضافيجهدأوتكلفةبدونبهمالخاصةوالوالءبالعمالءاالحتفاظواستراتيجياتبرامجصياغة

بيتابسعززت،الخاصالسعودياالستثمارمنبدعمو 2022عامحتىاألمامإلىسريعاا

منالدفعحلولتلبيالعالمأنحاءجميعفيإستراتيجيةتجاريةوشراكاتالعالميحضورها

الفنادقيشملوهذااالقتصادتغذيصناعةوكلالمدفوعاتحياةدورةمنمرحلةكلبيتابس

الحجوزاتتحويلمحركخاللمنالسفرووكالءالطيرانلشركاتوالمدارسوالمنتجعات

الترفيهوقطاعوالمشروباتواألغذيةوالسفرالضيافةشركاتبتمكينبيتابسقامت،لدفعوا

الفوترةوحلولالضيوفحجوزاتفيالحلولتقديمخاللمناإلشغالمعدالتتحسينمن

الركابتذاكروحجزالسباواشتراكاتالرياضيةالصالةعضويةمثلالمتكررة

بسهولةاإلنترنتعبرالمدرسيةالرسومإدارة،بيتابسلـرآخابتكاروهو،Farapay يتيح

بسهولةوتحصيلهاالرسومدفعجوانبمنجانبكلإدارةاألموروأولياءللمدارساألساسيالنظامواجهةتتيححيث

 
المرورغراماتوحتى،المرورورسوم،المحمولالهاتففواتيرودفع،واحدةبلمسةفائدةاآلنfintech شركةقدمتهاالتيBiller حلولتتيح

اإلماراتإلىومصراألردنإلىعمانمنمتعددةبلدانفيمستهلكمليون90منأكثرحياةلتبسيطوالواجهاتالمستهلكتطبيقاتعبر

بيعنقاطإلىالذكيةلهواتفالتحويلإفريقياوشمالاألوسطالشرقسوقفيالبيعلنقاطحلأول،Touch PT بيتابسأطلقت،2021 عامفي

 .(POS)تجارية
 
مدفوعاتريادةفيكبيرةقفزةبيتابسحققت،2022 عامفي

دةتمدفوعاإطالقخاللمن،الحديثالجيل محلياامملوكةموحَّ

-القادمالجيلمنالمعامالتمعالجةومنصةعالميااومعتمدة
SwitchOn PayTabs

 
المنطقةأنحاءجميعفيالعمالءمعالمتعددةاإلطالقعملياتبعد

نظامعلى(PCI) الدفعبطاقاتلصناعةالمعتمدالحليشتمل،

إدارةونظاموالمحافظالبطاقاتإدارةونظاموالتفويضالتحويل

التاجر

 
ًفيًوالظهورًواإلشادةًبالثناءًالعزيزًوعبدًبيتابسًمنًكلًحظي

Middle Forbes ًذلكًفيًبماًالرائدةًالعالميةًالمنشورات
EastًًوEntrepreneurًًالمؤسساتًمعًالمقابالتًوفي

ًوReutersًًوBloombergًًمثلًالرئيسيةًاإلعالمية

Arabia SkyًًوCNBCًًوArabia CNBCًًو CNN
Arabic. 

 
بيتابس،العالميةالمدفوعاتمجالفياللعبةقواعدبيتابسغيرت

والمملكةالمتحدةالعربيةاإلماراتفيمخصصةمكاتبلديها

مصرذلكفيبمااألخرىالمناطقمنوالعديدالسعوديةالعربية
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 (كلمة ٣٥٠) مقال

 
 الدفع حلول تقدم حيث الرقمية المدفوعات لمعالجة عالمية شركة بيتابس تعد .الرقمي الدفع حلول مجال في عدة جوائز على حائزة شركة هي بيتابس

 التجارة ورواد المالية والمؤسسات والشركات والمتوسطة الناشئة والشركات األعمال لرواد القادم والجيل االجتماعية والشبكات والجّوال اإلنترنت عبر
 .اإللكترونية

 بهدف .للمستثمرين التكلفة ميسورة دفع بوابة منصة مفهوم رسم حيث الجوف العزيز عبد السعودي األعمال رائد قبل من2014  عام في تأسيسها تم
 .حل على للحصول المعقدة المتاهة عبر التنقل يريدون ال ولكنهم اإلنترنت عبر للمدفوعات آمناا حلا  يريدون الذين التجار مساعدة

 برنامج جناح تحت رسمياا بيتابس اعتماد تم ما وسرعان ، السعودية العربية المملكة في الرائدة المؤسسات اهتمام على المبتكرة الفكرة هذه استحوذت
 .السعودية أرامكو لشركة التابع األعمال لريادة" واعد"

 للعملء خدمات بيتابس تقدم .متعددة وأسواق وبعملت وفعال آمن بشكل للمدفوعات حلول قدمت حيث ، كبيرة سمعة بيتابس اكتسبت ، الحين ذلك منذ
 إلى باالضافة ، العالمية التسوق لمواقع سلس ربط توفر و .بهم الخاصة الويب مواقع على بسهولة”  اإللكتروني الربط“ أجل من متنوعة ومميزات

 بيتابس أطلقت ،2022  عام وفي .للتجار االجتماعي التواصل وسائل عبر اآلمنة الدفع روابط وحلول ، السريع الكود ورمز ، اإللكترونية الفواتير
 .الحر العمل وأصحاب الصغار التجار احتياجات لتلبيةPaymes  ، بها الخاصة االجتماعية التجارة منصة
 دول في إقليمي رمز إلى ،2014  عام في السعودية العربية المملكة في محلية مدفوعات شركة من بيتابس تطورت ، الخاص االستثمار من بدعم

 .عالمي حضور ذات المدفوعات لمعالجة عملقة شركة إلى ثم ومن الخليجي التعاون مجلس
 

 المحمولة، األجهزة تطبيقات من كاملة مجموعة وتقديم ببناء بيتابس قامت .العالم أنحاء جميع في إستراتيجية شراكات بيتابس أقامت ، السنين مر على
 الدوالرات بمليارات المؤسسات سوق سلسلة لربط ، الفواتير وحلول ، والنقل ، والسفر ، الطيران وشركات والتعليم، الحكومية، والحلول والضيافة،

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في
 بيع نقاط إلى الذكية الهواتف لتحويل إفريقيا وشمال األوسط الشرق سوق في البيع لنقاط حل أول ،Touch PT  بيتابس أطلقت ،2021  عام في

دة مدفوعات إطلق خلل من ، الحديث الجيل مدفوعات ريادة في كبيرة قفزة بيتابس حققت ،2022  عام في.(POS)  تجارية  محلياا مملوكة موحَّ
 .®-SwitchOn PayTabs القادم الجيل من المعاملت معالجة ومنصة عالمياا ومعتمدة
 السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية اإلمارات في مخصصة مكاتب لديها بيتابس ، العالمية المدفوعات مجال في اللعبة قواعد بيتابس غيرت
 .مصر ذلك في بما األخرى المناطق من والعديد
 /https://site.paytabs.com/en بزيارة قم ، المعالم من لمزيد
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 (كلمة ٢٠٠) مقال
 

 .الجوف العزيز عبد السعودي األعمال رائد أسسها المدفوعات حلول مجال في جوائز على حائزة شركة هي بيتابس
 باستخدام .وأمان بسرعة متعددة وأسواق بعملت المعاملت اليوم بيتابس تعالج ،2014  يونيو في مباشرة دفع بوابة معاملة أول معالجة بعد

 ربط“ أجل من للتجار السلسة االجتماعية التجارة وحلول اإللكترونية التجارة بيتابس تسهل ، التطبيقات برمجة لواجهة اإلضافية المكونات
 .بهم الخاصة الويب مواقع على الدفع ميزات" وتشغيلل
 بيتابس قامت ، السنين مر على ، الخاص السعودي االستثمار قبل من ثم ومن السعودية أرامكو من" وعد" قبل من األصل في مدعومة

 وشركات والتعليمية الحكومية والحلول والضيافة المحمول الهاتف تطبيقات وتشمل .الرقمي الدفع حلول من كاملة مجموعة وتقديم ببناء
 الشرق منطقة في الدوالرات من مليارات عدة قيمتها تبلغ التي الشركات أسواق سلسلة لربط ، الفواتير وحلول والنقل والسفر الطيران
 .إفريقيا وشمال األوسط

 إلى الذكية الهواتف لتحويل إفريقيا وشمال األوسط الشرق سوق في البيع لنقاط حل أول ،Touch PT  بيتابس أطلقت ،2021  عام في
 مدفوعات إطلق خلل من ، الحديث الجيل مدفوعات ريادة في كبيرة قفزة بيتابس حققت ،2022  عام في.(POS)  تجارية بيع نقاط

دة  .®-SwitchOn PayTabs القادم الجيل من المعاملت معالجة ومنصة عالمياا ومعتمدة محلياا مملوكة موحَّ
 العربية والمملكة المتحدة العربية اإلمارات في مخصصة مكاتب لديها بيتابس ، العالمية المدفوعات مجال في اللعبة قواعد بيتابس غيرت

 .مصر ذلك في بما األخرى المناطق من والعديد السعودية
 /https://site.paytabs.com/en بزيارة قم ، المعالم من لمزيد

 
 
 
 

 June 2022 اخر تحديث

  Monita Pesumal للتواصل اإلعالم  
<mpesumal@paytabs.com> 
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