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يقدمان خطط الدفع بالتقسيط لعمالئهما في دولة اإلمارات
ستاندارد تشارترد وأمازون اإلمارات ّ
بيفورت ،إحدى شركات أمازون ،ستُطلق هذه الخدمة الجديدة الستخدامها من خالل ّبوابتها للدفع اإللكتروني
دبي ،اإلمارات 10 ،سبتمبر  - 2020أعلن كل من بنك ستاندارد تشارترد وشركة أمازن اإلمارات من إطالق خطط الدفع الجديدة
التسوق من موقع  Amazon.aeبكل سهولة ودفع
بالتقسيط .تتيح هذه الخدمة الجديدة ألصحاب بطاقات بنك ستاندارد تشارترد االئتمانية
ّ
شهر.
لمدة تصل إلى  12ا
قيمة مشترياتهم بكل سهولة على أقساط شهرية يمكن تسديدها ّ

بيفورت ،إحدى شركات أمازون ،ستُطلق هذه الخدمة الجديدة الستخدامها من خالل ّبوابتها للدفع اإللكتروني .وتتيح هذه الخدمة الجديدة
للعمالء سداد قيمة مشترياتهم عبر اإلنترنت وفقا لخطط األقساط الجديدة بدون الحاجة للتواصل مع البنك أو ملئ أي نماذج أو طلبات.
جدا بالتعاون مع بنك ستاندارد تشارترد لتقديم هذه الخدمة الجديدة
وقال السيد /عمر سدودي ،الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت "نحن سعداء ّ
التسوق والشراء مباشرة على موقع  Amazon.aeوالتسديد
للعمالء الذين يمتلكون بطاقات البنك االئتمانية في دولة اإلمارات ،ليتم ّكنوا من
ّ

على أقساط شهرية ".وأضاف "عملنا على دمج طريقة الدفع الجديدة في موقع  Amazon.aeليتم ّكن العمالء بكل سهولة من الذهاب إلى
صفحة الدفع وتسديد قيمة مشترياتهم باألقساط دون حتّى دون الحاجة إلى مغادرة موقع  .Amazon.aeالثقة والراحة من العوامل األساسية

التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم طرق الدفع وسنستمر في االبتكار لتقديم كل ما هو مفيد للعمالء فيما يتعّلق بالدفع اإللكتروني".

يقدم للعمالء المرونة والراحة في عملية الدفع وسداد قيمة مشترياتهم.
ألنه ّ
أصبح الدفع باألقساط اليوم أكثر انتشا ار في منطقة الشرق األوسط ّ
وتعليقا على إطالق هذه الخدمة المبتكرة ،أضاف السيد  /سيتو راماسوامي ،الرئيس اإلقليمي للمنتجات والتجارة بالتجزئة في منطقة أفريقيا

الخاصة بالمدفوعات لجعل هذه
والشرق األوسط في بنك ستاندارد تشارترد ُ"يسعدنا كثي ار أن نتشارك مع أمازون من خالل شركتها بيفورت
ّ
الخدمة ممكنة لعمالئنا .نسعى جاهدين في ستاندارد تشارترد لتقديم دائما تجربة مصرفية مبتكرة ومريحة لعمالئنا .وخدمة األقساط الجديدة

القوة الشرائية لهم ،ألنها ستتيح لهم القدرة على إدارة سيولة أموالهم أفضل .نفتخر بأن نكون من ّأول البنوك العالمية في اإلمارات
ستزيد من ّ
الخاصية الجديدة على موقع .Amzon.ae
التي تطلق هذه
ّ
###

نبذة عن شركة أمازون

تلتزم أمازون في عملها بأربعة مبادئ رئيسية :اهتمامات العمالء ،بدال من التركيز على المنافسين ،والشغف بالتطوير واالبتكار ،وااللتزام
بالتميز التشغيلي ،والتخطيط طويل األجل .وتعد "مراجعات العمالء" و"التسوق بنقرة واحدة" و"التوصيات الشخصية" و"برايم" Prime

و"فولفيلمنت باي أمازون"  Fulfillment by Amazonو"إيه دبليو إس"  AWSو"كيندل دايركت ببليشينج" Kindle Direct Publishing
و"كيندل"  Kindleو"فاير تابلتس"  Fire tabletsو"فاير تي في"  Fire TVو"أمازون إيكو"  Amazon Echoو"أليكسا"  Alexaبعضا من
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المنتجات والخدمات الرائدة من  .Amazonلمزيد من المعلومات عن شركة أمازون يمكن زيارة موقعها على اإلنترنت:

 amazon.com/aboutكما يمكن متابعة الشركة عبر موقع تويتر .@AmazonNews

نبذة عن شركة بيفورت

تأسست بيفورت (إحدى شركات أمازون) عام  ،2013بهدف توفير حلول للتحديات الخاصة بالدفع اإللكتروني في العالم العربي .وتقدم

الشركة تقنياتها وحلولها لجميع األسواق الكبرى في دول الخليج والشام ،وذلك عبر مكاتبها في دولة اإلمارات ومصر والسعودية ولبنان

واألردن .ويقوم ف ريق العمل بالشركة ،الذي يضم نخبة من أعلى الكوادر المهنية المتخصصة في هذا المجال ،بمساعدة الشركات التجارية
والمؤسسات الحكومية في مختلف بلدان المنطقة على إقامة عالقات تعاون مع شركائنا من البنوك وشركات الخدمات المالية ،وكذلك تصميم

أنظمة الدفع من أجل زيادة المعامالت وتعزيز حجم األعمال عبر مختلف قنوات البيع ،مع الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة اإللكترونية.

وباإلضافة إلى تسهيل عمليات الدفع عبر بطاقات االئتمان ،تقدم بيفورت العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات الدفع التي
تقدمها الشركات المحلية ،و"التوكين" ،وخدمات مواجهة وإدارة عمليات االحتيال ،والفواتير ،والتقارير والتحليالت ،والمتابعة والمراقبة بشكل

فوري مباشر للمعامالت ،وخدمات السداد عبر األقساط .لمزيد من المعلومات عن شركة بيفورت يمكن زيارة موقعها على اإلنترنت:
www.payfort.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد
.بنك ستاندرد تشارترد ُيعتبر من المجموعات المصرفية العالمية الرائدة وله فروع في أكثر من  60سوق من األسواق الديناميكية ويخدم
التنوع الفريد ويتم التعبير عن تراثنا وقيمنا في عالمتنا التجارية:
العمالء في  85دولة إضافية .هدفنا هو تحفيز التجارة واالزدهار من خالل ّ
نعدكم بكل خير.

أسهم بنك ستاندرد تشارترد متاحة للتداول في كل من أسواق لندن وهونغ كونغ باإلضافة إلى بورصة بومباي وبورصة األوراق المالية الوطنية
في الهند .للمزيد من القصص ونصائح الخبراء يرجى زيارة صفحة الرؤى على موقع  .sc.comتابع بنك ستاندرد تشارترد على  Twitterو
 Facebookو .LinkedIn

للمزيد من المعلومات أو لفرص عمل المقابالت ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خض ار
رئيس االتصاالت الخارجية ،اإلمارات
جوال+971 56 508 0106 :
ّ
بريد إلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :

