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شركات

«آغل أزور»
خط جوي جديد بيروت_ باريس
أعلنت شــركــة الـطـيــران الفرنسية آغــل أزور ،ثــانــي شــركــات الـطـيــران فــي فرنسا ،عن
إطالقها خطًا جويًا جديدًا يربط بني باريس وبيروت خالل الصيف املقبل ،ابتداء من
 23حزيران بوتيرة  3رحالت أسبوعيًا.
ستستخدم الشركة في رحالتها ما بني بيروت وباريس طائرتني من طراز  A320و
ّ ،A319
مزودة بـ  12مقعدًا لدرجة رجال األعمال و 125مقعدًا للدرجة االقتصادية.
ّ ّ
وفقًا للشركة سيتمتع ركاب درجة رجال األعمال باألولوية في مركز تسجيل األمتعة
ّ
املخصص لهم ،وكذلك األمر بالنسبة إلى املعامالت املرتبطة باألمن والهجرة إلى باريس
ّ
 مطار أورلي الجنوبي .كما يمكنهم الدخول إلى قاعات استقبال كبار الشخصياتويحظون بــأولـ ّ
ـويــة الصعود على مــن الـطــائــرة .باإلضافة إلــى ذلــك ،يمكنهم تسجيل
َ
ّ
حقيبتني بوزن  23كيلو مجانًا في حجرة األمتعة وحمل حقيبة بوزن  15كيلو إلى
داخل املقصورة .كما ّ
تتميز مقاعد درجة رجال األعمال بتصميمها على شكل 2/2
ّ
وفصلها بعازل ملنح الركاب املزيد من الخصوصية.
ّ ّ
ركــاب الــدرجــة االقتصادية ،فبإمكانهم تسجيل حقيبة تــزن  23كيلو ّ
مجانًا في
أمــا
حجرة األمتعة وحمل حقيبة بوزن  10كيلو إلى داخل املقصورة.
ّ
إضافة إلى ذلك أعلنت الشركة أنه بإمكان ركابها شراء أوزان زائدة تصل إلى  4أمتعة
َ
إضافية تزن كل واحــدة منها  23كيلو ،وتسجيلها في حجرة األمتعة ،على درجتي
رجــال األعـمــال واالقتصادية ،وذلــك ابـتـ ً
ـداء من  40يــورو بالرحلة ،على املوقع www.
 aigleazur.comخالل ّ
مدة تصل إلى ثالث ساعات قبل موعد املغادرة.
ّ
ستسير الشركة  3رحالت أسبوعيًا

التطورات في قطاع الدفع اإللكتروني ّ
ّ
غيرت الكثير من المفاهيم في عالم المال واألعمال
بشكل جذري .ال يكاد يظهر اختراع جديد ّ
يصور لنا على أنه «مستقبلي» حتى يصبح ،وبلمح البصر،
من الماضي .يتالصق المستقبل والماضي في عصرنا حتى بات وجودنا في الحاضر موضع شك.
في وقت كان الدفع عبر البطاقات اإللكترونية يعتبر ثوريًا ،باتت هذه الطريقة ّ
بحد ذاتها عرضة
لهجمات وسائل دفع أكثر جاذبية بدأت تجعل منها موضة قديمة .األكيد أن العالم يتجه أكثر
فأكثر نحو مجتمع خال من النقد ،وهو ما يعتبر أحد األهداف االستراتيجية لشركة «فيزا» العالمية

الدفع الرقمي في لبنان...
اختراق محدود
رضا صوايا
الجديد في هذا القطاع ،يتناوله رئيس
قـســم املـنـتـجــات الـنــاشـئــة واالب ـت ـكــار في
دول أوروبا الوسطى والشرقية ،الشرق
األوسط وأفريقيا في «فيزا» هادي رعد
في حوار مع «األخبار».
¶ نظرتك إلــى واقــع قطاع املــدفــوعــات الرقمية
في لبنان؟ نموها وتطورها؟
ت ـخ ـتــزن ال ـس ــوق الـلـبـنــانـيــة الـكـثـيــر من
املقومات ّ
املهمة التي تسمح بخلق بيئة
مالئمة الزدهار وتطور قطاع املدفوعات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر .إال أن ن ـظ ــرة
دقـيـقــة عـلــى ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تستخدم
امل ــدف ــوع ــات الــرق ـم ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان تظهر
أن اخـتــراق هــذا الـنــوع مــن املــدفــوعــات ال
يـ ــزال مـ ـح ــدودًا .فـبـحـســب اإلحـ ـص ــاءات،
 %10فقط من مستخدمي اإلنترنت في
لبنان يتسوقون إلـكـتــرونـيــا ،وهــو رقم
مـنـخـفــض م ـق ــارن ــة ب ــامل ـع ــدالت الـعــاملـيــة
التي ّ
تقدر بحوالى .%40
ّ
¶ م ــا ه ــي أسـ ـب ــاب ت ــدن ــي هـ ــذه ال ـن ـســب رغــم
ّ
املقومات الواعدة املتوافرة؟
هناك عوامل عدة قد ّ
تفسر هذه األرقــام
امل ـس ـج ـل ــة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ب ـل ــد كـلـبـنــان
حيث املستهلك متطلب ويبحث دائمًا

تكنولوجيا

عن أحــدث الخدمات ،إضافة إلى وجود
ق ـ ـطـ ــاع مـ ـص ــرف ــي رائـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .أبـ ـ ـ ــرز هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل غ ـي ــاب
التوعية الكافية حول أهمية املدفوعات
الرقمية سواء على الصعيد االقتصادي
العام أو على الصعيد الشخصي البحت
وال ـفــوائــد الـتــي تنتج عــن اسـتـخــدامـهــا.
ف ــا نـ ـ ــزال ن ـش ـهــد مـ ـخ ــاوف ج ــدي ــة عـنــد
املستهلكني بشأن مدى أمان هذا النوع
من املدفوعات وهي مخاوف في أغلبها
غير دقيقة.
أض ــف إل ــى ذل ــك أن الـبـنـيــة التحتية في
لـبـنــان ال ت ــزال تشكل عــائـقــا أم ــام الــدفــع
الــرق ـمــي وت ـ ـطـ ـ ّـوره ،ح ـيــث أن املـسـتـهـلــك
ي ـب ـحــث ع ــن ال ـس ــرع ــة ف ــي ع ـصــرنــا ه ــذا،
وبالتالي فــإن بــطء شبكة اإلنترنت في
لبنان يؤثر سلبًا في هذا املجال.

 %10من مستخدمي
اإلنترنت في لبنان فقط
يتسوقون إلكترونيًا

¶ حدثنا عن استراتيجية فيزا املستقبلية في
املنطقة وفي لبنان؟
مـ ــن أه ـ ـ ـ ــداف ش ــرك ــة فـ ـي ــزا الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
استبدال النقد بشكل ّ
كلي باملدفوعات
الــرقـمـيــة ،ألنـنــا نعتبر أن ه ــذه األخـيــرة
تؤثر إيجابيًا في االقتصاد بشكل عام.
إحــدى الدراسات التي أجريناها والتي
ش ـم ـلــت أك ـث ــر م ــن  70دول ـ ــة رب ـط ــت بني
نـسـبــة االخـ ـت ــراق ل ـل ـمــدفــوعــات الــرقـمـيــة
ف ــي ب ـلــد م ـع ـ ّـن م ــع ال ـن ـمــو ف ــي إجـمــالــي
الناتج املحلي ،إضافة إلى توفير فرص
عـمــل إضــاف ـيــة .فـكــل نـقـطــة إضــاف ـيــة في
امل ــدف ــوع ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـن ـتــج عـنـهــا
زيادة في فرص العمل بنسبة .%0.2
في سبيل تحقيق هذه الرؤية نقوم في
شركة فيزا بتطوير خدماتنا لشركائنا
ب ـم ــا ي ـم ـنــح امل ـس ـت ـه ـلــك م ــا يـ ــريـ ــده .وم ــا
يريده املستهلك في عصرنا هذا واضح
وبـ ـسـ ـي ــط :فـ ـه ــو ي ـب ـح ــث ع ـ ــن الـ ـس ــرع ــة،

قطاع خاص
املوظفني واملدراء الذين يعود الفضل األكبر إليهم في ما تم إنجازه.
في الختام تم قطع قالب للحلوى وتوزيع جوائز ّقيمة على الحاضرين.

مجموعة «زين» ...استثمارات إضافية
في التكنولوجيا الناشئة
كشف نــائــب رئـيــس مجلس إدارة مجموعة زيــن بــدر نــاصــر الـخــرافــي عن
مواصلة املجموعة تركيزها على االبتكار في الخدمات الرقمية ،والدخول
فــي قطاع مـشــروعــات األعـمــال مشيرًا إلــى أهمية االتفاقيات التي عقدتها
املـجـمــوعــة مــؤخ ـرًا مــع املــؤس ـســات ال ـتــي تـمـلــك مـنـصــات إبــداع ـيــة مـتـطــورة،
ودورها في تسريع التحول السريع في جوهر عملياتها .وقال الخرافي إن
«الخدمات الرقمية تقود فرص النمو في صناعة االتصاالت ،وانطالقًا من
ّ
هــذا سارعنا إلــى تبني الحلول الرقمية ،وحلول املــدن الذكية ،والــدخــول في
مشاريع الـ  ،B2Bوتأسيس كيانات استثمارية مشتركة في بث املحتوى
ّ
الترفيهي ،حيث املناطق الجديدة في تعزيز تدفقات اإليرادات» .كما ذكر بأن
املجموعة واصلت في عام  2016استثماراتها في الصناديق التي تستهدف
شركات التكنولوجيا الناشئة ،والتي يتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة الستثمارات
املجموعة في عدد من األسواق العاملية.
كــام الـخــرافــي جــاء خــال الجمعية العمومية الـعــاديــة ملجموعة زيــن التي
اعتمدت خاللها توزيع أرباح نقدية بقيمة  35فلسًا للسهم الواحد .إضافة
إلى ذلك انتخب مجلس إدارة املجموعة الجديد مهند محمد الخرافي رئيسًا
ملجلس اإلدارة ،وبدر ناصر الخرافي نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ملجموعة زي ــن ،وسـكــوت جيجنهايمر رئيسًا تنفيذيًا لعمليات
املجموعة.
ّ
أما في ما يختص بعمل املجموعة بي الخرافي أن شركة زين الكويت حافظت
على مركزها كأكثر الشركات ربحية في املجموعة ،فيما ال تزال الظروف
ّ
الراهنة في السوق العراقية تشكل تحديًا لعمليات املجموعة ،والتي منها عدم
االستقرار السياسي واالجتماعي ،وحــرب األسـعــار ،باإلضافة إلــى فرض
ضريبة مبيعات بنسبة  ٪20على خدمات االتصاالت املتنقلة ،والزيادات
الضريبية واسعة النطاق على قطاعات أخرى.

¶ كـيــف يستخدم اللبنانيون الــدفــع الرقمي
وفي أي مجاالت؟
يتنوع استخدام وسائل الدفع الرقمي
ع ـنــد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ُي ـق ـب ـلــون على
ه ــذا ال ـنــوع مــن املــدفــوعــات وه ــي تشمل
قطاعات متعددة .لكن الــافــت أن قطاع
الـطـيــران يستحوذ عـلــى ج ــزء كبير من
الدفع الرقمي في لبنان.

لبنانية تقهر أعلى سبع قمم

«تينول» تحتفل بعيدها الـ 60

احتفلت شركة تينول بكونها الشركة األولى في الشرق األوسط التي
تحصل على شهادة  ULاملزدوجة  SCAQMDوGreenGuard Gold
ّ
التي ّتوجت إنجازات الشركة في ما يتعلق بمحتوى املركبات العضوية
املـتـطــايــرة وانـبـعــاثــاتـهــا ،وذل ــك فــي حفل غ ــداء بمناسبة العيد الستني
للشركة عقد في فندق ريفيرا.
خالل الحفل أعلن رئيس مجلس إدارة شركة تينول شاكر صعب عن
فوز الشركة بجائزة بيكاسو دور ألفضل لوحة إعالنية  ،LEDوذلك
ّ
عن الحملة اإلعالنية ملناسبة عيدها الستني التي سلطت الضوء على
األوقات املشرقة وامللهمة للبنان.
كما شكر صعب ،جميع الــوكــاء لجهودهم فــي الـتـعــاون مــع الشركة
وتسويق منتجاتها ،واع ـدًا باستمرارية نجاح تينول في عالم الطالء
والدهانات.

«أدير» تحتفل بإنجازاتها

أقامت شركة «أديــر للتأمني» حفلها السنوي في فيال ليندا سرسق
والذي حضره املوظفون واملدراء كافة.
تخلل حفل الغذاء كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة رينيه خالط
استعرض فيها أبــرز ما حققته الشركة خــال العام مثنيًا على دور

نـجـحــت متسلقة الـجـبــال جــويــس ع ــزام بتسلق قـمــة أكــون ـكــاغــوا في
األرجنتني والتي يبلغ ارتفاعها  6962مترًا والتي تعتبر أعلى قمة في
سلسلة جبال أنديز األرجنتينية.
ُ َ
عت َبر ّ
عزام سفيرة مبادرة  We Initiativeمن البنك اللبناني للتجارة
وت
( )BLCBankالتي تهدف الــى تمكني املــرأة و مساعدتها في تحقيق
قدراتها كاملة .وإلنـجــاز رحلتها إلــى األرجنتني ،تمكنت جويس من
الـحـصــول عـلــى دع ــم شــركــات لبنانية كـبــرى بـمــا فيها شــركــة «ألـفــا»
لالتصاالت.
ُّ
ّ
يذكر أن ّ
َّ
عزام تمكنت حتى اآلن من تسلق  21قمة بارزة حول العالم،
ِّ ُ
تـخــطــط جــويــس الع ـتــاء قـ ّـمــة ديـنــالــي فــي ألـسـكــا وكيليمانجارو في
ّ
أفريقيا خــال عــام ّ 2017
لبنانية ترفع العلم
مما يجعلها ّأول ام ــرأ ٍة
ّ
َّ
قمم في العالم وفي كال القطبني .وحتى اليوم،
الل
بناني على أعلى سبع ٍ
ً
َّ
لم يتمكن سوى  51شخصًا في التاريخ (من بينهم  12امرأة فقط) من
َّ
ّ
حققته جويس ّ
األول
ربح هذا التحدي ،األمر الذي يجعل اإلنجاز الذي
من نوعه في تاريخ لبنان واملنطقة على ّ
حد سواء.

«شديد كابيتال»...
حوافز لدمج شركات التأمين

كشف وزيــر االقـتـصــاد والـتـجــارة رائــد خــوري خــال لقاء مــع شركات
التأمني نظمته شركة «شديد كابيتال القابضة» في «نادي اليخوت» في
«زيتونة باي» عن االنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الدمج
بني شركات التأمني على غرار ما حصل في القطاع املصرفي بما ّ
يؤدي
إلى تحسني املنتجات ويزيد قدرة القطاع على املنافسة.

