
 متكامل
خدمة تراقب وتتبع جميع العمليات التي تقوم بها 

منشأتك من بداية إنشاء الفاتورة حتى تسويتها

 سهلة اإلستخدام
 خدمة سهلة اإلستخدام ومتعددة اللغات، تُلبي كافة

متطلبات وإحتياجات منشأتك من خالل منصة واحدة

  فعــّال
 خدمة توفر حلول تقنية فعالة لرفع كفاءة التحصيل
 وسهولة الوصول للعميل، وعرض الفواتير الخاصة

بمنشأتك عبر جميع القنوات البنكية المتاحة

 مبتكر
خدمة مبتكرة تساعد منشأتك على تطوير وتحسين 

 كفاءة العمليات الداخلية باإلضافة إلى تخفيض
 تكاليفك التشغيلية

الحل األمثل للمنشأة؟  لماذا خدمة

 خدمة الدفع اإللكتروني التي تقدمها شركة الحلول الشاملة المالية لقطاع األعمال بمختلف شرائحه
 وأنواعه. تقوم الخدمة على تمكين المنشـــآت من إدارة عمليات المـدفوعات وتحصيــل الفواتيـــر من
 خالل نظام           للمدفوعــات بكفاءة عـالـيـة وبـأعلى الـمعاييـر. كمـا تقـوم الخدمـة بتوفيـر الحلـــول
  التــقنـيــة الـالزمـة لـرفــع الـفواتير والمطـالبـات الماليـة وإشعـار الـعمالء بشــكــل فـــوري عــن طريـــق
(الرسائل النصية والبريد الكتروني) من خـالل رقم المفوتر الخاص بالخدمة في نظـــــام            902

خدمة آمنة
 نضمن لك تحصيل أموالك
بأسرع وآمن طريقة ممكنة

 خدمة سهلة اإلستخدام توفر أدوات تقنية مبتكرة
لتلبي كافة متطلباتك وإحتياجاتك

أدوات سهلة

 وسيلة دفع بأقل تكلفة تساعدك على
  تحسين كفاءة العمليات الداخلية
وتخفيض تكاليفك التشغيلية

أقل تكلفة

الحل األمثل

 فرصتك اآلن باإلشتراك في أفضل خدمة
      لرفع الفواتير وسدادها من خالل نظام         

 الــمـبـيـــعــــــات:

+966 55 001 8033 

+966 55 330 3451 

+966 53 031 4474 
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info.gopay@ifs.sa 

 رقـــــم الـهــاتــــــف:

 الــرقـم الـمــوحــــد:

 الدعــم الــفـــــنـــي:

 

 

البريد االلكتروني:

linkedin.com/showcase/gopaysa 

facebook.com/gopaysa 

@gopay_sa 

@gopaysa

يمكنك التواصل معنا من خالل جهات التواصل التالية :

 لطلب المساعدة
أو لإلستفسار عن الخدمة،

  إنشاء المطالبات المالية والفواتير اإللكترونية
ZATCA  المعتمدة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك  

  توفير خاصية التعديل  على تصميم الفاتورة حسب
الهوية الخاصة بمنشأتك

 تتبع حالة كل فاتورة من بداية إنشاء الفاتورة حتى
مرحلة التسوية

 تقديم األدوات التقنية الالزمة لدعم الحمالت
التسويقية واإلعالنات والعروض الخاصة بمنشأتك

 مـزايـا خدمة
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