
 

 خبر صحفي
 

ستطمق خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف" لتمكين التجار من قبول المدفوعات مباشرة عبر 
 اليواتف الذكية

"جيديا" أول كيان غير مصرفي يحصل عمى ترخيص )ساما( لتقديم الخدمات المالية في 
 المممكة

 
والمتوسطة، والتي تتضمن منظومة توفر "جيديا" أيضًا مجموعة شاممة من حمول الدفع لممنشآت الصغيرة  ●

 متكاممة من أحدث التقنيات وأجيزة الدفع الذكية وخدمات التجارة اإللكترونية
 0202٪ بحمول عام 02لزيادة المدفوعات غير النقدية إلى  0202"جيديا" تساىم في رؤية السعودية  ●
كية لمتجار والمنشآت ستتيح خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف"، عبر تطبيق مخصص لميواتف الذ ●

دارة عممياتيم التجارية اليومية مباشرة عبر ىواتفيم  المتوسطة والصغيرة خاصية قبول المدفوعات وتتبع وا 
 الذكية

خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف" ستكون متاحة لمستخدمي اليواتف العاممة بنظامي تشغيل "أندرويد"  ●
 "IOSو"

 
أعمنت "جيديا"، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من  :0202مارس  00السعودية الرياض، المممكة العربية 

ناحية الحصة السوقية في المممكة العربية السعودية، عمى حصوليا مؤخرًا عمى ترخيص من البنك المركزي 
ت الصغيرة السعودي )ساما( يمنحيا صالحية تقديم الخدمات المالية في المممكة بشكل مباشر لمتجار والمنشآ

والمتوسطة، لتغدو الشركة بذلك أول كيان غير مصرفي يحصل عمى مثل ىذا الترخيص في المممكة والمنطقة. 
وسيتيح ىذا الترخيص لشركة "جيديا" تزويد التجار مباشرة بحمول شاممة لمعالجة المدفوعات تتسم بالسرعة 

 والمرونة واألمان.
 



مق خالل األسابيع القميمة القادمة خدمة قبول المدفوعات عبر الياتف إضافة إلى ذلك، أعمنت "جيديا" أنيا ستط
(Tap on Phone المتاحة عبر تطبيق مخصص لميواتف الذكية، لتغدو بذلك أول شركة تقنية مالية في منطقة )

حدى أولى الشركات في العالم، التي ستطمق مثل ىذه الخدمة المبتكرة. وست سيم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وا 
ىذه الخدمة الجديدة في دعم كفاءة العمميات المالية عبر قطاعات األعمال المختمفة من خالل تزويد المنشآت 
بحمول بسيطة ومبتكرة تمكنيا من إنجاز معامالت الدفع بسيولة وفعالية، حيث تتيح لمتجار قبول مدفوعات 

بشكل مباشر ودون الحاجة إلى استخدام أجيزة عمالئيم بطريقة آمنة وسريعة وسمسة عبر ىواتفيم الذكية، وذلك 
 نقاط البيع أو أية وسائل إضافية.

 
والتي ترتكز إلى أفضل -وتتضمن الخدمة الجديدة التي ستكون متاحة عبر تطبيق مخصص لميواتف الذكية 

المدفوعات عبر  كافة مزايا الدفع عبر نقاط البيع التقميدية، بما في ذلك قبول -التقنيات العالمية في ىذا المجال
البطاقات دون الحاجة إلى إدخاليا في جياز الدفع، وعبر المحافظ الرقمية، واألجيزة القابمة لالرتداء، كالساعات 
الرقمية. ويتم معالجة جميع المعامالت المالية مباشرة في تطبيق "جيديا" عمى ىاتف التاجر، وتحويل المبالغ تمقائيًا 

، مما يسيم في تعزيز سيولة ممارسة األعمال في -أو اليوم الذي يميو-م ذاتو إلى حسابو المصرفي خالل اليو 
 المممكة وتوفير خدمات تتسم بالمرونة والمالئمة لمتجار والعمالء عمى حد سواء.

 
وستمنح خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف" المتاحة عبر تطبيق مخصص لميواتف الذكية، أصحاب المنشآت 

يراداتيم، ونفقاتيم، ما يسيم بالتالي في مساعدة التجارية القدرة ع دارة مبيعاتيم، ومعامالتيم المالية، وا  مى تتبع وا 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمى معالجة مدفوعاتيا، وتشغيل عممياتيا التجارية، وضمان استدامة أعماليا، ودفع 

 عجمة النمو عمى المدى الطويل.
 

"بصفتيا شركة وطنية رائدة،  تفخر "جيديا" بأن  س مجمس إدارة شركة "جيديا":وقال عبداهلل العثمان، مؤسس ورئي
تصبح أول شركة غير مصرفية في المممكة والمنطقة تحصل عمى ترخيص تقديم الخدمات المالية المباشرة من 

مكة دعمًا ال الجيات التنظيمية ممثمة في البنك المركزي السعودي )ساما(؛ الذي قدم لنا ولمقطاع المالي في المم
محدودًا وتمكينًا حقيقيًا لتقديم خدمات متقدمة عالميًا، ونحن في "جيديا" نثق بقدراتنا عمى تقديم حمول مثالية 

والتي تمثل العصب -ومبتكرة تعمل عمى سد الفجوة الحالية بين المتطمبات المتنامية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة 



متوافرة حاليًا في السوق. األمر الذي يدعم قطاع المنشآت الصغيرة وبين التقنيات ال  -الحقيقي لالقتصاد
، وتسريع تحول المممكة العربية 0202والمتوسطة، ويسيم في الوقت ذاتو في تحقيق أىداف رؤية المممكة 

بة السعودية إلى مجتمع أقل اعتمادًا عمى النقد وتصدير تجربة "جيديا" المختمفة لمعالم أجمع. وفي ظل ارتفاع نس
يأتي إطالقنا لخدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف"  -%58والتي تتعدى -استخدام اليواتف الذكية في المممكة 

ليسيم في تحويل رؤية "جيديا" الرامية لجعل تقنية المدفوعات اإللكترونية متاحة لممنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
 واقعة". بتكمفة مقبولة، وسيولة ومرونة في االستخدام، إلى حقيقة

وأضاف: "بغض النظر عن مجال عمل التجار أو المكان الذي يبيعون منتجاتيم فيو، فإننا نوفر ليم وسائل مبتكرة 
وأكثر سيولة لقبول المدفوعات الرقمية بشكل يتناسب مع الطريقة التي يمارسون بيا أعماليم، وبذلك نسيم في رفع 

ة والمتوسطة حتى يتمكنوا من التفرغ بالكامل إلدارة أعماليم عبء ىذه الميام عن كاىل أصحاب المنشآت الصغير 
 وتنميتيا".

 
وباإلضافة إلى خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف" ستوفر "جيديا" مجموعة شاممة من حمول الدفع لممنشآت 

حتياجات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن منظومة متكاممة من أحدث التقنيات وأجيزة الدفع الذكية لتمبية ا
قطاع التجزئة والمطاعم، باإلضافة إلى منح رواد األعمال والتجار عبر المواقع اإللكترونية مجموعة متكاممة من 
خدمات التجارة اإللكترونية، بداية من انشاء الموقع اإللكتروني الخاص بيم، ودمج بوابة الدفع مع موقعيم 

مكانية قبول المدفوعات عن ب  عد من أي مكان في العالم عبر روابط دفع إلكترونية.اإللكتروني الحالي، وا 
 

"نفخر في المدفوعات السعودية  من جيتو، قال األستاذ فيد العقيل، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية:
اع بأن يتمثل دورنا في تمييد الطريق لمبنوك وشركات التقنية المالية وتمكينيا لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة في قط

المدفوعات بالمممكة وبشكل يحاكي روح االبتكار التي يتميز بيا ىذا القطاع الحيوي واليام. ونتطمع قدمًا لنرى 
شركة جيديا وبقية شركات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي السعودي وىي ُتّكمل جيودنا اليادفة إلى 

م بشكل فاعل في إكمال تحول قطاع المنشآت تشجيع قبول وتبني المدفوعات الرقمية في المممكة وأن ُتسي
الصغيرة والمتوسطة إلى تبني وسائل الدفع اإللكتروني وتحقيق طموحاتنا في أن يكون مجتمعنا أقل اعتمادًا عمى 

 النقد".
 



وستكون جميع خدمات "جيديا" الجديدة، إلى جانب خدماتيا في مجال التجارة اإللكترونية، وحمول الدفع 
بما فييا خدمة "قبول المدفوعات عبر الياتف"، متاحة بشكل كامل لشركاء الشركة الحاليين في اإللكترونية، 

القطاع المصرفي في المممكة. كما ستكون متاحة بصورة مباشرة لمتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختمف 
المنزلية، والصحة والجمال،  القطاعات، كسيارات األجرة، وخدمات مشاركة المركبات، وتوصيل الطعام، والخدمة

. إضافة إلى ذلك، 0202وصغار تجار التجزئة والمطاعم في جميع أنحاء المممكة، وذلك اعتبارًا من شير مايو 
تسعى "جيديا" إلى التوسع في العديد من األسواق الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحمول نياية 

 العام الجاري.
 
 

*** 
 

 :حول جيديا
جيديا ىي شركة مرّخصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحمول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حمول التقنيات المصرفية الرقمية 
دارة األعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة  ونقاط البيع وا 

من قبل رجل األعمال عبد اهلل فيصل العثمان، وتتمثل ميمتيا في تمكين التجار  0225العربية السعودية في عام جيديا في المممكة 
دارتيا وتنميتيا. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات  من مختمف األنواع واألحجام عبر تزويدىم باألدوات الالزمة لبدء أعماليم وا 

ل الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولدييا المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناو 
من نقاط الدفع وشبكات  022,222عميل، وتدعم الشركة أكثر من  282,222موظف في جميع فروعيا، وأكثر من  522أكثر من 

الشرق األوسط، بما في ذلك اإلمارات العربية  أجيزة الصراف اآللي داخل المممكة. وتسعى الشركة إلى توسيع نشاطيا في منطقة
 .0202المتحدة، ومصر، كما تتطمع إلى التوسع في العديد من البمدان في المنطقة خالل عام 
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