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عبدالعزيز بن فهد الجوف 

"بيتابس"المؤسس و الرئيس التنفيذي ل 

MASIC KSA

، عندما  واجه املؤسس 2013عام ستاربكسالفكرة في بدات

.عقبات في الحصول على بوابة دفع إلحدى شركاته

والهدف من الفكرة بناء شركة رائدة في معالجة املدفوعات مع التركيز على 

". املدفوعات البسيطة واملوثوقة"

حاصل على جائزة افضل شخصية عصامية 

من



بيتابسعن 

املقدمة 

هي شركة مزودة لحلول الدفع املريحة واآلمنة املخصصة للعمليات التجارية بين الشركات بيتابس

طورة واملؤسسات التجارية، و تمكن الشركات من استالم املدفوعات عبر اإلنترنت باستخدام التقنية املت

ة وسوق املشاريع الصغيرة واملتوسطة املتناميبيتابسكما تمكن .التي نقدمها مبنية على السوق الحالية

 الشركات الكبيرة من خالل تزويدهم بمجموعة من حلول الدفع الشاملة
ً
.التجارة اإللكترونية و أيضا



تقديم وتوفير حلول دفع مريحة وآمنة عبر اإلنترنت لألفراد واملنظمات للتعامل على 
.الصعيد العاملي

.معالج دفع عاملي بالتركيز على الثقافات املحليةإبتكار 

دول 7نقدم خدماتنا في اكثر من 

الرؤية

الهدف

عامليا

املقدمة 



2022يونيو 2022يناير 2021مارس

Forbes Middle East 
listing of Most Funded 
Startups in MENA 

Best Fintech Company 
Saudi Arabia 2022

اإلنجازات  

Top 25 Fintech 
Companies 2022-
Forbes Middle 
East 

2022أغسطس 

CEO recognized as 
top Fintech 
Influencer in MENA



ريادة الاعمال 

.احد الشركات الرائدة في مجال الطاقة املتكاملة"واعد التابعة لـ أرامكو"

ريد كانت الرؤية متشابهة ، فنحن ال ن. قادرة على تغير قواعد السوق بيتابسكما الحظت ان بيتابسفي االسثمار قررت 

. جني األرباح فحسب ، بل نريد أيًضا تكوين رواد أعمال ومساعدتهم في بدء أعمالهم عبر اإلنترنت



املنتجات



املنتجات



؟ بيتابسماهي 

.هي بوابة دفع يسهل دمجها مع التجارة اإللكترونية لتوفير بيئة دفع آمنة

؟بيتابسملاذا 
.سهولة التسجيل •
صة •

ّ
.تقنية آمنة ومرخ

ة داخلية % 100•
ّ
.تقنيـ



املنتجات



املنتجات

تساعدك على الوصول إلى أهداف عملك في نظام أساس ي ذكي،بيتابسهي منّصة استحوذت عليها 

.يمكنك من إنشاء ملف تعريفي ملتجرك ، بما في ذلك املنتجات والسعر  وطريقة الشحن والصور 

.اعهم إلى دخل جديدسوف يستفيد منها مجتمع التّجار  املبتدئين وجميع التّجار بشكل عام من القدرة على تحويل مواهبهم وإبد

:طرق و وسائل الدفع

:الشركاء

معروف•

.بايمسمنصة و  ، الواتساب ، رسائل نصية( رمز االستجابة السريع) QRرابط إلكتروني ، رمز •



املنتجات



املنتجات

.إنه تطبيق يسمح للتّجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم من العمالء •

(استبدل نقطة البيع الخاصة بك بتطبيق على هاتفك)

:    العمالء املستهدفين 

الشركات الصغيرة واملتوسطة•

الشركات واملؤسسات الكبرى •

التعليم•

الصحة•

الجهات الحكومية•

؟ soft POS  ملاذا

اقل تكلفة مقارنة بـ االجهزة االخرى وأسرع في التثبيت على االجهزة  .ألنه أسهل و



املنتجات



املنتجات

.هي عبارة عن منصة لدفع الرسوم املدرسية عبر اإلنترنت لآلباء واملؤسسات التعليمية
.تسهل هذه البوابة على اآلباء دفع الرسوم املدرسية عبر اإلنترنت

كما أنه يوفر للمدارس والكليات واملعاهد منصة فعالة إلدارة تسجيل الطالب والتسجيل
.والرسوم الدراسية ومدفوعات الرسوم املدرسية



املنتجات



•Paylink

•Paid Integration 

•E-Invoices 

•QR code

•Withdrawal 

الخدمات



الخدمات
PayLink

خدمة تتيح للتاجر أن ينش ئ رابط الكتروني ومن خالله يتم تحويل العميل الى 

.إلخ.. رسائل  نصية, عبر البريد اإللكتروني و واتسابفع ويمكن للتاجر مشاركتها مع عمالئهدصفحة ال

؟Paylinkملاذا 

.سهولة االنشاء ، سهولة التعامل وتسّهل العميل في عملية الدفع

Paytabs, Paymes: فّعالة في  and FaraPay



الخدمات

Paid integration

الزم في لدعمهملتجار الذين يرغبون في االندماج ، ولكن ليس لديهم الفريق الفني التتيح لإنها خدمة
بعملية الربط التقني ، بيتابسف تقوم 



الخدمات

Invoice

(إدارة ، وإرسال ، واستالم)هو نظام فواتير سهل االستخدام عبر اإلنترنت مصمم ملساعدتك بـ 

.رسائل نصية , الفواتير  و  مشاركتها عبر  رمز االستجابة السريع ، والبريد اإللكتروني، الواتساب

Paytabs and FaraPay : فّعالة في



الخدمات

QR Code 

ق حيث يمكن لعميلك دفع فاتورة عن طري( رمز االستجابة السريع)QRمدفوعاتبيتابستوفر 

.مسح رمز االستجابة السريع الذي سيعيد توجيههم إلى صفحة الدفع

Paytabs , Paymes: فّعالة في  , Farapay



الخدمات

Withdrawal

ن التاجر بأستخراج جميع امواله الى حسابه الشخص ي
ّ
.تمك



Merchant

Merchant

Merchant

Merchant

"SDK" "API"



Merchant

Merchant

"SDK"

:ية املحافظ اإللكترون•



Merchant

Merchant

:طرق الدفع •

V-IBAN



:تتيـح لك  PT ة
ّ
منصـ

قم بإدارة صفحتك قم بإدارة أعضاء فريقك

تتّبع االموال 

بوابة املطورين 

استقبل , ارسل 
و 

شارك الفواتير 

شارك الرابط واحصل
مدفوعاتكعلى 

سرعة تسوية املستحقات  جدولة الفواتير 

لوحة تحكم التاجر 



: الشركاء الرئيسين 

: العمالء الرئيسين 



رفنا ان نحظى بأستفساراتكم واقتراحاتكم 
ّ
.ويشـ

..ولكـم جزيــل الشكــر 



TH!NK CASHLESSاملدفوعات البسيطة  و  املوثوقة

-يمكنكم الوصول الى منّصاتنا -


