
بيبط ةعومجم قيبطت



؟ بيبط ةعومجم فيرعت
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 ةلازإ رزيل
رعشلا

نانسألا

ابسلا
يلزنملا

ةيانعلا
ةرشبلاب

ابسلا
يزكرملا



؟ بيبط ةعومجم عم لماعتلا لضفت تادايعلا اذامل

ريبك تاعيبم لدعملاعف يمقر قيوست ةيقوسلا تانايبلا ليلحت حبرلا ةكراشم ةيراجتلا ةمالعلا ءارثا
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؟ بيبط ةعومجم عم لماعتلا نولضفي ءالمعلا اذامل

تامييقتلا ىلععالطإلا
نييقباسلا ءالمعلا ءارأ و

راعسألاو ضورعلا عونت
) ةنراقم (

رعس لقأ نامض
قيبطتلا مادختسا ةلوهس

ةعاس24 ءالمع ةمدخ
عوبسألا يف مايأ7
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نيفظوملاب صاخ عقوم تادايعلاب صاخ عقوم ليلحتلا تاصنمبيبط ةعومجم قيبطت

 ةسيئر تاصنم ةعبرأ هنع جتن ريبكمامتهإب يظح  : ينقتلا بناجلا
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لاثمك رعشلا ةلازإ رزيل : قوسلا مجح
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هدج

2020 رعشلا ةلازإ رزيل قوسلا مجح

ضايرلا هكم ةنيدملاةيقرشلا ةقطنملا

تادايعلا ددع

تاسلجلاو تادايعلا ددع طسوتم
دحاولا مويلا يف

رعسلا طسوتم

يونسلا قوسلا مجح

 مويلا يف قوسلا مجح
دحاولا

121 365 92 395

12

400 SAR

SAR 580,800 SAR 1,752,000 SAR 441,600 SAR 1,896,000

SAR 181.2 Mil SAR 546.6 Mil SAR 137.8 Mil SAR 591.5 Mil

SAR 1.4 billion



؟ حبرلا ققحن فيك
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حبرلا ةكراشم
٪20 ىلا15

ربع نالعإلا
 ةعومجم ةصنم
 تاونق يف بيبط

يعامتجالا لصاوتلا
رشابملا ثبلا



؟ نآلا ىتح انمدق اذام
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يعامتجإلا لصاوتلا يف عباتم

زكارملا و تادايعلا ددع

850+

4 million+

قيبطتلل لمحم

 ةعابملا تايلمعلا ددع

150,000+

550K

قيبطتلا يف لجسم

اهعيب مت يتلا ضورعلا ةميق

SAR 45 million

180K+

$



370
1,114

1,860

3,700

2016 2017 2018 2019

ةــــيلام ةرــــظن

2,000 4,814

21,600

75,711

2016 2017 2018 2019

# of transactions

5,572

10,934

21,985

2017 2018 2019

GTV (SAR 000s)تايلمعلا ددع نويلملاب- يلاملا ومنلا نويلملاب- تاداريإلا يفاص
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تاكارشلا و تادايعلا
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تايفشتسملاو زكارملا و تادايعلا

تاكارشلا



لمعلا قيرف

بيبط ةعومجمب لمعي فظوم٥٠ نم رثكأ انيدل
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دشرا ليقع /م
CTO

ينايلعلا يليعم
OM

فیسلا رماع .د
Founder & CEO

قيفوت دمحأ /م
COO

فيس ءانه
CAM



 ةمداقلا رهش 18–راـــمـثــتسإلا بلج
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نويلم 5



يفارغجلا عسوتلا ةطخ
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عسوتلا

مامدلا و ربخلا

ضايرلا

هكم و هدج

ريسع

نيرحبلا و تيوكلا

ةقلتخملا ةكلمملا قطانم



) تاصصختلا ةدايز ( و  ) لخدلا رداصم عيونت (  : نيراسم يف عسوتلا ةطخ
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لخدلا رداصم يف عسوتلا

تاصصختلا

يئاسنلا نييزتلانيلاوص ةيذغتلا

 بط
نويعلا ربتخملا

 ةحصلا
ةيسفنلا

ةيرسألاتاراشتسإلا يبطلا ليهأتلا
ةيضايرلا تاباصإلاو

تامدخلاو ضورعلا جمد
تاجتنملا ةيصاخ ةفاضاو

لاجم يف تانايبلاو ليلحتلا تاودأ
يموكحلا و صاخلا عاطقلل يبطلا قيوستلا

 تاصنم يف ءابطألا تاقاب
 ةعومجمب عامتجالا لصاوتلا

بيبط


