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اﻟﺘﺴﻮق اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ...إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت

واﻟﺮاﺣﺔ
اﻟﻤﻼءﻣﺔ
ّ

اﻟﺘﺴﻮّ ق ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع،
ﻳﻤﻜﻨﻚ
ّ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﻜﺒﺴﺔ زر

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ّ
اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ
وزﻳﺎرة اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ

اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت

هادي رعد

الـبـســاطــة ،الـشـمــولـيــة بمعنى أن تكون
طريقة املدفوعات هي عينها في العالم
كـكــل ووف ــق األصـ ــول عـيـنـهــا ،وبطبيعة
ال ـحــال األم ــن .بـنــاء عليه ف ــإن الـخــدمــات
التي ّ
نقدمها لشركائنا من حول العالم
تلبي جميع هــذه املتطلبات وفــق أعلى
املعايير.
¶ كيف تؤثر املدفوعات الرقمية في تحقيق
النمو؟
ُ
هناك كمية مهمة من النقد تهدر سدى.
فعلى سبيل املثال في الدفع الرقمي ال
تضيع الـفــروقــات فــي املـعــامــات حيث
ت ـح ـت ـس ــب حـ ـت ــى آخ ـ ـ ــر ف ـ ـلـ ــس ،إض ــاف ــة
إل ــى ال ـف ــرص ال ـت ــي تـتـيـحـهــا م ــن حـيــث
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي األعـ ـ ـم ـ ــال .ف ـ ــأي صــاحــب
مـصـلـحــة أو مـتـجــر ول ـيــس بــالـضــرورة
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ي ــرغ ــب ب ـت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة
زبــائـنــه سيلجأ إلــى تـطــويــر طــرق دفــع
رقـمــي لـلــوصــول إلــى أس ــواق خــارجـيــة.
كـمــا أن ســرعــة الـخــدمــة تـلـقــائـيــا أســرع
عن طريق املدفوعات الرقمية ما يوفر
الوقت الــذي قد يستغرقه التعامل مع

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺐ ﻟﻚ

الزبائن مباشرة.
¶ ما هي أحدث ابتكارات فيزا في مجاالت
الدفع الرقمي والتحويالت املالية؟
أطلقنا منذ مدة في لبنان خدمة Visa
 Total serviceوه ـ ــي ع ـم ـل ـيــة تـشـفـيــر
ل ـلــرقــم امل ــوج ــود ع ـلــى ب ـطــاقــة االئ ـت ـمــان
ب ـمــا يـسـمــح بــاسـتـخــدامـهــا بـشـكــل آمــن
وسـ ـه ــل م ــن خ ـ ــال الـ ـقـ ـن ــوات ال ــرق ـم ـي ــة.
وأح ــد الـتـطـبـيـقــات هــو الـتـطـبـيــق الــذي
أطلقه مـصــرف بيبلوس بــالـشــراكــة مع
 visaوهـ ــو ت ـط ـب ـيــق  ByblosPayال ــذي
ي ـخ ـ ّـول املـسـتـخــدم ال ــدف ــع ف ــي لـبـنــان أو
فــي ال ـخ ــارج عـبــر ال ـهــاتــف الــذكــي الــذي
يشغل نظام أنــدرويــد من دون الحاجة
إلى أوراق نقدية ،أو بطاقات الصقة ،أو
شريحة جوال معدلة أو أي جهاز آخر.
ك ـ ـمـ ــا أط ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــارج ل ـ ـب ـ ـنـ ــان Visa
 Checkoutوهي خدمة أونالين تساعد
املستهلك فــي تسريع وتسهيل عملية
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي .وه ـنــالــك خــدمــات
جديدة ستطلق في لبنان تباعًا خالل
العام.

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
رأي اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎل

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﺒﺮ ا³ﻧﺘﺮﻧﺖ أرﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق

اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
كما كشف خوري عن التوصل إلى ّاتفاق مع «هيئة األسواق ّ
املالية» لتنظيم العالقة مع قطاع التأمني
وخصوصًا على مستوى املسائل املالية واملنتجات.
ّ
االستثمارية في فئة
من جهته قال رئيس مجلس إدارة «شديد كابيتال» فريد شديد أن «املحفظة
التأمني على الحياة زادت قيمتها من نحو  570مليون دوالر عام  2010إلى نحو  700مليون عام
ّ
الصحي والتأمني ضد حوادث السير ،فقد
 ،2014أي بزيادة نحو  130مليون دوالر .أما فئة التأمني
زادت األقساط فيها من  250مليون دوالر إلى  360مليون دوالر عن الفترة ذاتها .ولجهة فئات
التأمني األخرى ،فقد ارتفع االستثمار فيها من  360مليون دوالر إلى نحو  425مليون دوالر.

«شهر المرأة» في BBAC

للعام الثالث على التوالي ،يخصص مصرف ( BBACبنك بيروت والبالد العربية) شهر آذار
لالحتفال باملرأة،من خالل تقديم باقة من العروض الخاصة والخدمات املصرفية ،واملشاركة في
نشاطات اجتماعية وقضايا إنسانية تدعم املرأة وتساهم في تمكينها.
تتضمن باقة هذا العام والتي تستفيد منها املرأة طوال شهر آذار :مضاعفة النقاط عند استخدام
ّ
املصممة خصيصًا للمرأة ،االستفادة من إيداع  ١۰۰دوالر أميركي عند فتح
بطاقة Diamond
«حساب األم» ألوالدهــا ،ومن قسيمة شرائية من أبرز مراكز التسوق في لبنان عند حصولها
على القرض الشخصي ،كما االستفادة من قسط شهري مجاني عند حصولها على برنامج
التأمني االدخ ــاري «جـنــى» للتقاعد أو «نـجــاح» للتعليم ،ومــن قــرض بفائدة صفر باملئة على
مؤسسات ّ
منتجات ّ
معينة من ّ
محددة لألدوات اإللكترونية واملنزلية.

ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ّ

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻮر أو
ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ،
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل واﻟﻨﺼﺐ

اﻻﻧﺘﻈﺎر

ﻓﻘﺪان اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘ¯ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻴﻚ
إﻟﻰ ﻋﻨﻮان ﺳﻜﻨﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
أو اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻀﺮر
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ّ

ﺗﺤﻤﻞ أﻛﻼف اﻟﺸﺤﻦ
ّ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻀﺮر
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺤﻦ أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺎﺟﺮ،
ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻛﻼف ﺷﺤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﻠﻴﻠﺔ
ﻗﺪ
ّ

