نبذة تعرٌفٌة

 ::الرؤٌـــة ::
أن نكون الشركة الرائدة فً مجال الحلول المالٌة اإللكترونٌة

 ::الرسالـــة ::
توفٌر الحلول المتكاملة والخدمات الراقٌة والممٌزة لعمالئها فً مجال التعامالت
المالٌة اإللكترونٌة ،وتٌسر وتسهٌل االرتباط بالتجارة اإللكترونٌة وجعلها فً متناول
 .وتكوٌن شراكات
الجمٌع  .وذلك بمستوى راق ٌساعد على تحقٌق أهداف العمالء
إستراتٌجٌة تزٌد من سرعة تحقٌق أهداف الشركة.

 ::نبذه عنا ::
ول المالٌة
أنشئت شركة نقد لحلول الدفع اإللكترونً ،كأول شركة تقوم بتقدٌم الحل
 .وذلك عن طرٌق الشراكة
اإللكترونٌة بشكل عام ،فً المملكة العربٌة السعودٌة
اإلستراتٌجٌة مع مؤسسة نظم قنوات الدفع ،بهدف سد الحاجة المحلٌة فً مجال
الحلول المالٌة اإللكترونٌة ،والتً باتت فً غاٌة األهمٌة وخصوصا ً فً هذا العصر
التقنً الجدٌد.
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بدأت الشركة أنشطتها فً عام
( )Hong Kongبتصرٌح رقم  1039823من دولة هونق كونق ،واستطاعت
خالل فترة قصٌر من تكوٌن العدٌد من الشراكات اإلستراتجٌة فً الصٌن والسعودٌة
واألردن والسودان وأمرٌكا ،وذلك بهدف تقدٌم خدمتها فً هذه الدول كحلول ما
ٌعتمد علٌها  .وتأتً هذه الشراكات كأول الخطوات التً قامت بها الشركة لبداٌة
أنشطتها.
وبقراءة رسالة نقد نجد أن الشركة توظف كل مواردها لرقً بمستوى التعامالت
المالٌة اإللكترونٌة من كونها شبه معدومة فً بعض الدول ،إلى أن تكون أحد
الطرق الرئٌسٌة فً تعامالت النا س ،كما أن الرسالة تشٌر إلى رفع مستوى الثقة فً
التجارة اإللكترونٌة لدى األفراد والشركات التجارٌة ،وإعطائهم فرصة أمنة
لٌخوضوا هذه التجربة بكل ثقة.
إن ما تقوم به نقد من حلول مالٌة إلكترونٌةٌ ،أتً تبعا ً للتطور الهائل والضخم الذي
جمٌع من ٌرٌد الخوض فً هذه الثروة التقنٌة
ٌشهده العالم بأسره ،وٌح ِّتم على
الهائلة أن ٌكون لدٌه العدٌد من الحلول التً تمكنه من مساٌرة هذا التطور ،ومن هذه
الحلول الحلول المالٌة اإللكترونٌة والتً أخذت نقد على عاتقها ،تقدٌم أرقى وأجود
الخدمات لعمالئها وشركائها فً هذا المجال

لٌة

 ::أهداف نقد ::
 توفٌر وسائل و طرق الشراء اإللكترونً اآلمن والمطابق للشرٌعة اإلسالمٌة:
ٌأتً هذا الهدف فً حٌن غٌاب وسائل الدفع اإللكترونٌة اآلمنة ،وكذلك عدم
مطابقة أغلب هذه الوسائل للشرٌعة اإلسالمٌة ،وهذه الوسٌلة تمكن عمالء نقد من
التخاطب والتعامل مع أي جهة أخر ى حول العالم تتعامل بالحلول اإللكترونٌة مع
عمالئها فً بٌع وعرض السلع والبضائع لهم.
 تقدٌم الحلول اإللكترونٌة اآلمنة للعارضٌن والتجار :
ٌبٌن لنا هذا الهدف اهتمام شركة نقد بالطرف اآلخر من المعاملة المالٌة بشكل عام
ل الراقٌة واآلمنة والسهلة فً
أال وهو العارض أو التاجر  ،حٌث تقدم نقد الحلو
متناول أي شخص ٌرٌد عرض بضائعه على اإلنترنت وتطبٌق الحلول المالٌة
اإللكترونٌة المتقدمة لعمالئه.
 توفٌر الحلول اإللكترونٌة اآلمنة للحكومات اإللكترونٌة :
ٌمثل هذا الهدف جمٌع الحلول المالٌة اإللكترونٌة الوسٌطة بٌن الحكومات
اإللكترونٌة والمراجعٌن لتلك الحكومات ،حٌث انه حلقة وصل بٌن الطرفٌن،
ٌسعى لتوفٌر أرقى وأعلى درجات األمان للحكومات اإللكترونٌة ،وأسهل وأٌسر
الطرق للمراجعٌن .وبهذا ٌكون نقد قد ساهم فً دفع عجلة الحكومات اإللكترونٌة.
 بناء مفهوم جدٌد لالعتمادٌة واألمان اإللكترونً :
تسعى شركة نقد لبناء مفهوم جدٌد من االعتمادٌة واألمان فً التعامالت المالٌة
اإللكترونٌة ،وفتح الطرٌق اآلمن أمام الشركات لخوض التجارة اإللكترونٌة بكل
ثقة ،بعٌداً عن مشاكل األمن وعدم الوثوق فً مثل هذه التعامالت.
 تسهٌل تلقً التقنٌة وتوظٌفها بالشكل األمثل:
تهتم شركة نقد بتوصٌل كل ما ٌحدث فً العالم من تقنٌات جدٌدة ومتسارعة ،إلى
من ٌرٌد ان ٌستفٌد منها ،وتسعى لتحقٌق ذلك من خالل باكورة خدماتها التً
تقدمها لعمالئها بشكل ٌضمن الشفافٌة والمصداقٌة.

 ::هٌكل الشركة ::
ٌمثل الشكل الهٌكلً التالً أقسام ولجان الشركة
تقسٌمات أخرى خاصة بكل قسم على حدة.

بشكل علم وٌندرج تحت هذه الهٌكلة

أما بالنسبة لفروع ومكاتب الشركة حسب الدول ،فالشكل التالً ٌبٌن كل الدول التً لدى نقد
فروع فٌها:

بطاقـــــات الشـــــراء

مقدمـــة تعرٌفٌـــة
تأتً بطاقات الشراء من شركة نقد كإحدى منتجاتها ،والتً تقدم حلوالً راقٌة وآمنة
لعمالئها وذلك فٌما ٌخص بعض المشاكل المرتبطة بالشراء اإللكترونً وباألخص
الشراء عن طرٌق اإلنترنت ،فهذه البطاقة تمكن حاملها من الشراء من أي موقع
على اإلنترنت ٌقدم خدمات البٌع اإللكتر ونً المتقدمة ،عند طرٌق الوسطاء المالٌٌن
أمثال فٌزا و ماستركارد.

كما تأكد بطاقات الشراء من شركة نقد على مدى إصرار الشركة فً تقدٌم
التسهٌالت فً مجال الشراء والبٌع عن طرٌق اإلنترنت وجعل المتسوق اإللكترونً
لدى التاجر أو العارض ،وٌهتم
ٌترك جمٌع األعباء المتعلقة بأنظمة البٌع اإللكترونٌة
فقط باختٌار ما ٌناسبه من منتجات.

لو أمعنا النظر فً المشكلة التً تتطرق لها بطاقات الشراء لوجدناها مشكلة جدٌر
بأن تحظى باالهتمام ،وذلك لما ٌتطلب من المتسوق لكً ٌحصل على بطاقة ائتمانٌة
استخدامها عن طرٌق اإلنترنت
من البنك  .وفً حالة حصوله علٌها قد ٌتحرج فً
وذلك خوفا من السرقات اإللكترونٌة ،باإلضافة إلى تعارض البطاقات االئتمانٌة مع
الشرٌعة اإلسالمٌة ،وما إل ى ذلك من المشاكل التً ساهمت بشكل أساسً فً زٌادة
الفجوة بٌن المتسوق والسوق اإللكترونً.

ما هً بطاقات الشراء ؟
بطاقات الشراء هً عبارة عن نظام متكامل ٌستطٌع العمٌل االستفادة منه عن طرٌق
نوعٌن من البطاقات النوع األول وهو بطاقة نقد والنوع الثانً وهو بطاقات الشحن
هذا النظام ٌأتً لٌقدم الحلول الذكٌة واآلمنة لكل المشاكل المتعلقة بالشراء عن
طرٌق اإلنترنت .وفٌما ٌلً تفصٌل لهذه البطاقات:
 النوع األول بطاقات نقد :
وهً عبارة عن بطاقة تحتوي على رقمٌن الرقم األول ٌمثل رقم بطاقة نقد
وٌمكن حامل هذه البطاقة من الشراء عبر أي موقع ٌقبل بطاقات نقد ،والرقم
الثانً عبارة عن رقم من الوسٌط المالً فٌزا أو ماستركارد وٌمكن حامل هذه
 .وبهذه الطرٌقة
البطاقة من الشرا ء من جمٌع المواقع التً ال تدعم بطاقات نقد
نظمن للمتسوق أمكانٌة شراءه من أي بائع سواء ٌقبل بطاقات نقد أو ال ٌقبلها.
 النوع الثانً بطاقات الشحن :
وهً عبارة عن بطاقات متوفرة فً جمٌع محالت البٌع ،تحتوي على نقاط ٌقوم
العمٌل بشرائها لشحن بطاقته الر ئٌسٌة ( بطاقة نقد ) بالمبلغ الذي ٌرده  .وتوجد
هذه البطاقة على عدة فئات مختلفة لتناسب العمٌل والمبلغ الذي ٌرٌد أن ٌشحن
به بطاقة نقد.
كما ٌستطٌع العمٌل إدارة هذا الحساب بشكل كامل عن طرٌق موقع الشركة.

.

شكل بطاقات الشراء ؟

( سوبر مارك ت)
ما ٌمٌز بطاقات الشراء أنها متوفرة فً جمٌع محالت التسوق
 .كذلك اٌضا بالنسبة لبطاقات الشحن فهً
وٌستطٌع أي شخ الحصول علٌها بسهولة
متوفرة فً جمٌع محالت التسوق.

تبٌن الصورة فً األسفل بطاقة الشراء من شركة نقد.

بوابــــــة المبٌعـــــات

مقدمـــة تعرٌفٌـــة
عندما نمعن النظر فً مجال التجارة اإللكترونٌة وتطورها الهائل فً العالم ،نجد أنها بدأت
تأخذ الكثٌر من شعبٌة التجارة التقلٌدٌة ،وذلك لما توفره من إمكانٌات ،وتتحلى به من مٌزات
تمكنها من منافسة مثٌلتها التقلٌدٌة .فكل ما ترٌده بٌن ٌدٌك وتحصل علٌه بضغطة زر وتتمكن
من مشاهدته والمقارنة بٌنه وبٌن العدٌد من أمثاله فً خالل دقائق معدودة.

بل أن ما ٌشجع على هذا النوع من التجارة ( التجارة اإللكترونٌة ) هو صغر رأس المال
المطلوب لتأسٌس محل تجاري على اإلنترنت  .بل أن تكالٌف هذا األمر ال تعد فً ا لحسبان
لقلة ثمنها.

ولكن قد ٌكون هناك هاجس ٌصد الكثٌر من الذٌن ٌرغبون فً مزاولة هذا النوع من التجارة
أال وهو هاجس قبض األموال من الزبائن وضمان وصولها للبائع أو التاجر ،بطرٌقة سلسة
ومٌسرة.

من هنا حرصت شركة نقد فً طرح حلولها الذكٌة لمثل هذه المشاكل ،فأنتجت بوابة المبٌعات
كأحد الحلول المقدمة لعمالئها التجار أو العارضٌن ،الذٌن ٌرغبون فً تحقٌق أعلى ربحٌة
من مبٌعاتهم وٌحفظون أكبر قدر من الجهد المبذول فً ذلك  .كما توفر لهم بوابة المبٌعات
أعلى درجات األمان لمبٌعاتهم ،وعمالئهم فً نفس الوقت ،وتقوم بجمع األعمال الخاصة
بتحصٌل األموال من جمٌع الوسطاء العالمٌٌن أمثال فٌزا وماستركارد.

