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مال وأسواق

تجارة
تشهد التجارة اإللكترونية والتسوق اإللكتروني
أهمية متزايدة في ظل التطور التقني الحاصل
على جميع المستويات وتحول اإلنترنت من وسيلة
للتواصل ومصدر للمعلومات الى أداة ربحية ومنصة
ساهمت في عصرنة مفاهيم التجارة التقليدية .وفي
وقت تخلع التجارة رداءها القديم ،أصبح التأقلم مع

مظهرها الحديث حاجة ماسة لألفراد والشركات على
حد سواء لالندماج مع روح العصر واألطر الجديدة التي
بدأت تتجذر في البنيان التجاري والتي ستحدد معالمه
المستقبلية Makhsoom .تجربة لبنانية ناجحة تظهر
أن المجتمع اللبناني بدأ يتقبل هذه المفاهيم التجارية
الحديثة ويزداد شغفًا بها نظرًا الى فوائدها الكبيرة

Makhsoom

نجاح لبناني
في التجارة اإللكترونية
رضا صوايا
يملك لـبـنــان كــل املـقــومــات للعب دور
رائـ ـ ــد وط ـل ـي ـعــي ف ــي م ـج ــال ال ـت ـج ــارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة .وي ـظ ـهــر ت ـقــريــر ص ــادر
ع ــن "مــؤت ـمــر األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـتـجــارة
وال ـت ـطــور" ح ــول اق ـت ـصــاد املـعـلــومــات
 2016أن ل ـب ـنــان ح ــل ف ــي امل ــرت ـب ــة 48
ع ــاملـ ـي ــا ،م ـت ـق ــدم ــا ثـ ـ ــاث م ـ ــرات ـ ــب عــن
ت ـص ـن ـي ــف عـ ـ ــام  2014حـ ــن حـ ــل فــي
امل ــرتـ ـب ــة  ،51بـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان االفـ ـض ــل
تجهيزًا لتطور التجارة اإللكترونية.
ومــا قصة موقع  Makhsoomإال دليل
عـلــى تـمــدد الـثـقــافــة اإللـكـتــرونـيــة الــى
ميدان التجارة والتسوق في لبنان.

تجربة بأسعار أقل
 Makhsoomم ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي يـقــدم
ع ـ ـ ــروض ـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة مـ ـ ــن املـ ـط ــاع ــم
والـ ـفـ ـن ــادق وامل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ،وامل ـ ـحـ ــات
املختصة بالعناية بالصحة والجمال،
وصوال الى املنتجات املنزلية وألعاب
ً
األطـ ـ ـف ـ ــال واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات وال ـك ـت ــب
والعطور واألزيــاء ومعدات السيارات
وغيرها.
يـ ـلـ ـع ــب امل ـ ــوق ـ ــع دور الـ ــوس ـ ـيـ ــط بــن
الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي ت ـقــدم
ال ـعــروضــات والــزبــائــن ،مــا يجعل من
العالقة مثلثة األضــاع .أهمية املوقع
وما يقدمه للزبائن ال لبس فيها كونه
يتيح لهم االستفادة من باقة متنوعة
من العروضات والخدمات بحسومات
مغرية وخيالية في بعض االحيان قد

تتخطى ح ــدود  .%90إال أن للموقع
جاذبية كبيرة للشركات واملؤسسات
كــونــه يـتـيــح لـهــا ال ـخ ــروج مــن النمط
ال ـت ـق ـل ـي ــدي لـ ــإعـ ــانـ ــات الس ـت ـق ـطــاب
ال ــزب ــائ ــن ،م ــن خ ــال تشجيعهم على
ت ـجــربــة امل ـن ـتــج أو ال ـخ ــدم ــة بــأس ـعــار
أقــل بــدل االكتفاء بمشاهدة أو قــراءة
إعالن متلفز أو مكتوب .التجربة هي
األساس إذًا واملعيار.
الــافــت أن املــوقــع ال يـقــوم عـلــى مبدأ
ل ـعــب دور ال ــوس ـي ــط ال ـح ـي ــادي ال ــذي
ي ـك ـت ـف ــي بـ ـقـ ـب ــول أي عـ ـ ــرض وإعـ ـ ــان
مـقــابــل ب ــدل م ـ ــادي .وي ـش ــرح الـشــريــك
املؤسس واملدير التنفيذي في املوقع
أنطون أبو زيد أن القيمني على املوقع
مـلـتــزمــون بـمـعــايـيــر مـعـيـنــة يفترض
تــوافــرهــا لـقـبــول اإلعـ ــان .لــذلــك يقوم

تتخطى بعض
الحسومات على
الموقع نسبة %90

أف ــراد مختصون فــي املــوقــع بمعاينة
ال ـشــركــة وت ـف ـقــد امل ـن ـت ـجــات واالطـ ــاع
على الخدمات للتأكد إن كانت جديرة
بالعرض وتالئم الزبائن وتوقعاتهم.
ومــن األســاسـيــات فــي التعاطي وفقًا

ألب ــو زي ــد "أن ـن ــا ن ـش ـتــرط ع ـلــى املـعـلــن
معاملة الزبائن الذين اشتروا العرض
مــن على املــوقــع أســوة بباقي الزبائن
من دون أي تمييز أو أفضلية".

تجارة وتثقيف
امل ــوق ــع ي ـق ــوم ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ـج ــارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ح ـي ــث ي ـت ــم الـ ــدفـ ــع مــن
خ ــال بـطــاقــة االئ ـت ـمــان Credit Card
أو بطاقة الــدفــع الـفــوري .Debit Card
وللمتخوفني من التعامل اإللكتروني،
يطمئن أب ــو زي ــد ال ــى أن املــوقــع يـ ّـوفــر
ع ــدة ح ـلــول لـلــزبــائــن مـنـهــا Delivery
الى أي بقعة من لبنان حيث يتم الدفع
ع ـنــد االسـ ـت ــام وم ـق ــاب ــل بـ ــدل بسيط
يـ ـق ــدر بـ ـح ــوال ــى  3دوالرات ،إال فــي
الـحــاالت االستثنائية فــي حــال كانت
ـا ،أو من
الطلبية بحجم غـســالــة م ـثـ ً
خ ــال زيـ ــارة ال ــزب ــون مـكــاتــب الـشــركــة
وال ــدف ــع مـبــاشــرة ه ـنــاك أو الــدفــع من
خالل مصرف.
وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة هــي
الركيزة األساسية للموقع ونظرًا الى
أن مستقبل الـتـجــارة الـحــديــث يتجه
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ألن يـ ـك ــون إل ـك ـتــرون ـيــا،
ف ــإن الـقـيـمــن عـلــى امل ــوق ــع حــريـصــون
عـلــى تشجيع ال ـنــاس عـلــى التعاطي
اإللـكـتــرونــي ،لذلك يــدعــون كــل مرتاب
الـ ــى زي ـ ــارة ال ـش ــرك ــة إلط ــاع ـه ــم عـلــى
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة وش ـ ـ ــرح كـيـفـيــة
العمل.
نـجــاح املــوقــع منذ إطــاقــه أواخ ــر عام
 2010تـبـيـنـهــا األعـ ـ ــداد امل ـت ــزاي ــدة من
مستخدميه الذين يتخطون عشرات

اآلالف ،األمر الذي ال يثير االستغراب
إذا علمنا أن الزبون قادر على توفير
مـبــالــغ طــائـلــة عـلــى مـحـفـظـتــه تـقــارب
بشكل إجمالي نصف نفقاته.
الـ ـتـ ـع ــاط ــي ب ـ ــن امل ـ ــوق ـ ــع وال ـ ـشـ ــركـ ــات
واملــؤسـســات الــراغـبــة يتم بطريقتني.
إما أن يبادر املوقع الى التواصل مع
بعض الشركات واملــؤسـســات لعرض
الـتـعــاون أو أن ه ــذه األخ ـيــرة هــي من
يتواصل مع املوقع .وفي كال الحالتني
ف ــإن امل ـس ــؤول ــن ف ــي امل ــوق ــع يـقــومــون
بمعاينة الـشــركــة .املهم فــي املوضوع
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــن م ـ ـ ــدى ح ـ ـ ــرص امل ــوق ــع
على خدمة زبائنه بأفضل الوسائل
ومـنـحـهــم تـجــربــة مـمـيــزة هــو أن ــه في
حال حصول الشركة أو املؤسسة التي

تعرض املنتج أو الخدمة على تقييم
سـلـبــي بـنـسـبــة  %3م ــن قـبــل الــزبــائــن
فــإنـنــا نــوقــف ال ـت ـعــاون والـتـعــامــل مع
املعلن على ما يقول املدير التنفيذي
أنطون أبو زيد.

أرباح ...واستثمار اجتماعي
ي ـش ـيــر أب ـ ــو زي ـ ــد ال ـ ــى أن املـ ــوقـ ــع ب ــدأ
بتمويل ذاتي من الشركاء وبعد أربعة
أشـهــر فـقــط ك ــان يـمــول نفسه بنفسه
موفرًا اكتفاء ذاتيًا .أما كيفية تحقيقه
ل ــأرب ــاح فتستند ال ــى حـصــولــه على
ع ـمــولــة م ــن امل ـع ـلــن م ـقــابــل ك ــل زب ــون،
ولـ ـي ــس ع ـل ــى س ـع ــر مـ ـح ــدد ل ــإع ــان.
وي ـع ـم ــد ال ـق ـي ـم ــون ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع إل ــى
استثمار األرباح بشكل عملي يضمن

مؤشر

 %71من اللبنانيين يتوقعون
تدهور وضعهم المالي
بـ ّـيـنــت نـتــائــج مــؤشــر بـنــك بيبلوس
وال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت
ل ـث ـقــة املـسـتـهـلــك ف ــي ل ـب ـنــان للفصل
تحسنًا بنسبة %5,7
األول من 2016
ّ
في كانون الثاني ،وتراجعه بنسبة
 %1,3في شباط و %10في آذار ،2016
ما يشكل أكبر نسبة تراجع شهري
منذ أيلول  .2015وبلغ معدل املؤشر
الشهري  35,9نقطة في الفصل األول
مــن الـعــام ،أي بتراجع نسبته %2,6
عن  36,9نقطة في الفصل الرابع من
العام .2015

إل ــى ذل ــك ،بـلــغ مـعــدل املــؤشــر الفرعي
لبنك بيبلوس والجامعة األميركية
للوضع الحالي  32,9نقطة في الفصل
األول من  2016وتراجع بنسبة %0,4
ع ــن ال ـف ـص ــل الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي ح ــن بـلــغ
معدل املؤشر الفرعي لبنك بيبلوس
والـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـتــوق ـعــات
املـسـتـقـبـلـيــة  37,9ن ـق ـطــة وان ـخ ـفــض
بنسبة  %3,9عــن الـفـصــل الــرابــع من
العام .2015
كما ظهر التدهور في نتائج املؤشر
فــي الفصل األول مــن  2016مــن خالل

إج ـ ــاب ـ ــات امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
عــن أسـئـلــة امل ـســح ال ــذي يــرتـكــز عليه
املــؤشــر ،إذ رأى  %77,3من املواطنني
الذين شملهم املسح أن وضعهم املالي
ال ـحــالــي "أسـ ـ ــوأ" م ـمــا ك ــان عـلـيــه قبل
ستة أشـهــر ،فــي حــن ذكــر  %19,2من
ُاملستطلعني أن وضعهم املــالــي بقي
عـلــى حــالــه .فــي املـقــابــل ،اعـتـبــر %3,5
ف ـقــط م ــن الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن شملهم
املسح في الفصل األول من العام 2016
أن وضـعـهــم املــالــي "أف ـضــل" مـمــا كــان
عليه في األشهر الستة السابقة ،وهي

مؤشر ثقة المستهلك على أساس شهري

