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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

عون« :إن طالبي
يد البنت كثر وأيًا
منهم لم يدفع
مهرها بعد» (هيثم
الموسوي)

«السوبر ماركت»
مصابة بعوارض
«كارفور»
منذ عام  ،2013تضرب
سوق السوبر ماركت في لبنان ما
يمكن تسميته عوارض «كارفور».
يتنافس على هذه السوق عدد
محدود من العالمات التجارية.
يسعى «كارفور» ،الذي يمتلك
فرعًا واحدًا في «سيتي سنتر» ،إلى
ّ
التوسع والفوز بحصة أكبر من
السوق ،وهو فاوض ،بالفعل،
لشراء شبكة فروع قائمة ،ما
أطلق العنان للشائعات عن
احتمال التوصل إلى اتفاق،
طالت « ،»TSCثم «سبينس» ،وأخيرًا
«شركوتييه عون»

محمد وهبة
عـ ـن ــدم ــا افـ ـتـ ـتـ ـح ــت شـ ــركـ ــة «م ــاج ــد
الـفـطـيــم هــايـبــر مــارك ـتــس» أول فــرع
لـ «كارفور» في لبنان ،في منتصف
ع ــام  ،2013انـطـلـقــت مـنــافـســة ح ـ ّ
ـادة
ب ـ ــن "ال ـ ـسـ ــوبـ ــر م ـ ــارك ـ ــت" ال ـك ـب ـي ــرة.
ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ق ـ ـ ــدرات ه ـ ــذا "الـ ــوافـ ــد"
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ذات األصـ ـ ـ ــل ال ـف ــرن ـس ــي
والـ ــرأس ـ ـمـ ــالّ اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،ونـ ـم ــوذج
أعـ ـم ــال ــه ،ح ــف ــز ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى ت ــرك
الـ ـنـ ـم ــاذج "املـ ـح ــافـ ـظ ــة" الـ ـت ــي قــامــت
عليها السوق.
قـبــل «ك ــارف ــور» ،ك ــان الـتـنــافــس بني
ال ـ ـسـ ــوبـ ــر م ـ ــارك ـ ــت ي ـ ـكـ ــاد ي ـن ـح ـصــر
ب ـم ـمــارســة ال ـض ـغــوط ع ـلــى مـ ـ ّ
ـوردي
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــع ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــوقـ ــع
األف ـض ـل ـيــة بــامل ـقــارنــة م ــع اآلخ ــري ــن،
بـ ـه ــدف ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب يـ ّ
ـؤم ـن ـهــا
هـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع .أب ـ ـ ــرز هـ ـ ــذه امل ـك ــاس ــب
ال ـت ـس ـه ـيــات ب ــدف ــع ث ـم ــن ال ـب ـضــائــع
امل ـ ـ ــوردة ،إذ ك ــان ــت تـتـيــح ألص ـحــاب
ال ـســوبــر م ــارك ــت اس ـت ـع ـمــال سـيــولــة
ً
املـ ــورديـ ــن ف ــي رأس م ــال ـه ــم ،ف ـضــا
عـ ــن إج ـ ـبـ ــار امل ـ ــوردي ـ ــن ع ـل ــى زي ـ ــادة
سـ ـق ــف الـ ــدعـ ــايـ ــة والـ ـتـ ـس ــوي ــق عـلــى
رفــوف الـســوبــر مــاركــت ...أمــا الـيــوم،
وبعد دخــول «كــارفــور» على الخط،
ً
فـقــد تـغـ ّـيــرت ال ـقــواعــد قـلـيــا ،إذ بــدا

املتجر الفرنسي قادرًا على اجتذاب
املوردين ملصلحته ،وبالتالي اعتمد
سياسة تقوم على خفض األسعار
وتـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض لـ ـج ــذب امل ــزي ــد
م ــن ال ــزب ــائ ــن .بـلـغــت ه ــذه الـسـيــاســة
حـ ّـدًا دفـعــت بعض أصـحــاب وكــاالت
األدوات امل ـن ــزل ـي ــة ال ـح ـص ــري ــة ال ــى
ال ـش ـك ــوى م ــن األس ـ ـعـ ــار امل ـع ــروض ــة
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع واألدوات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة
املـبـيـعــة فــي «ك ــارف ــور» ...يـقــول أحــد
أصحاب السوبر ماركت في لبنان،
إن «س ـي ــاس ــة كـ ــارفـ ــور الـتـســويـقـيــة
تـضــايــق اآلخ ــري ــن .هــو يملك م ــوارد
م ــالـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـ ـبـ ــدو أن ال ــرب ــح
والـ ـخـ ـس ــارة ال ي ـه ـمــانــه ع ـل ــى امل ــدى
القصير ،بل ّ
يهمه خلق والء ات عند

ّ
الــزبــائــن تجعله ق ــادرًا على التحكم
بالسوق».
ب ـل ـغ ــة ال ـ ـسـ ــوق ،يـ ـض ــرب «كـ ــارفـ ــور»
ت ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزام ،وال يـ ـهـ ـم ــه س ـعــر

يسعى {سبينيس» منذ
فترة طويلة للخروج
من السوق اللبنانية

ال ـك ـل ـفــة ،ب ــل األهـ ــم يـكـمــن ف ــي ســرعــة
تصريف البضائع واالسـتـفــادة من
مـبـيـعــات سـلــع عـلــى ح ـســاب أخ ــرى.
هـكــذا حفر «ك ــارف ــور» لنفسه مكانًا
أســاس ـيــا ف ــي الـ ـس ــوق ،وس ــرع ــان ما
استحوذ على ّ
حصة سوقية مهمة
م ــن م ـب ـي ـع ــات ال ـس ــوب ــر م ــارك ــت فــي
لبنان قياسًا على فرعه الوحيد في
امل ـجـ ّـمــع ال ـت ـج ــاري «س ـي ـتــي سـنـتــر»
ف ــي ال ـح ــازم ـي ــة .مـشـكـلـتــه الــوح ـيــدة
أنــه كــان محصورًا باملكان .صحيح
أن مــوق ـعــه ي ـع ـ ّـد ج ـ ّـيـ ـدًا السـتـقـطــاب
الــزبــائــن مــن وجـهــات مختلفة ،فهو
ع ـلــى م ـســافــة قــري ـبــة م ــن الـضــاحـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة مل ــديـ ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت ح ـيــث
ال ــوزن االسـتـهــاكــي «مـعـتـبــر» ،وهو

مؤشر

الفرز والمعالجة :سعر «سوكلين» أعلى بأربعة أضعاف
هديل فرفور
نحو  72دوالرًا أميركيًا على كل طن نفايات،
هــو ال ـفــارق بــن السعر ال ــذي كــانــت تتقاضاه
والسعر الذي فازت به شركة
شركة "سوكلني" ُ
"الـجـهــاد للتجارة واملـ ـق ــاوالت" ،فــي املناقصة
األخيرة لتلزيم فرز النفايات ومعالجتها في
مناطق بيروت وجبل لبنان (مــا عـ ُـدا جبيل).
بحسب نتائج هذه املناقصةُ ،التي أعلنت يوم
الجمعة املــاضــي ،ف ـ ّ
ـإن السعر امل ـقـ ّـدم مــن قبل
ّ
الشركة الفائزة أقل بأربعة أضعاف من السعر
الــذي كانت تتقاضاه "سوكلني" .هذه املقارنة
ال تهدف الــى تبرير السعر ُ الــذي ستتقاضاه
شركة "الجهاد للتجارة واملقاوالت" واعتباره
ً
عادال ،بل تهدف الى إظهار حجم األرباح غير
املـبــررة التي كانت تجنيها شركة "سوكلني"
على مدى عقدين من الزمن.
بحسب مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار ،فــإن معدل
ك ـم ـيــات ال ـن ـف ــاي ــات ال ـيــوم ـيــة امل ـط ـل ــوب فــرزهــا
ُ
ومعالجتها التي تنتجها مناطق بيروت وجبل
لـبـنــان ،ت ـقـ ّـدر بنحو  2600ط ــن ،مــا يعني أن

الفارق بني السعرين يبلغ نحو  187ألفًا و200
دوالر أم ـيــركــي يــوم ـيــا .وبــاح ـت ـســاب بسيط،
ّ
يتبي أن سوكلني ،على سبيل املثال ،تقاضت
عـلــى م ــدى أرب ــع س ـنــوات مــاضـيــة (وه ــي ُمــدة
تلزيم الـشــركــة الحالية وفـقــا لخطة النفايات
الحكومية) نحو  273مليونًا و 312ألف دوالر
ُ
قارنة بما ستتقاضاه شركة
ربحًا إضافيًا م ُ
"الجهاد للتجارة واملقاوالت" التي طلبت سعرًا
ينطوي على الربح الكبير حتمًا.
ً
م ـ ُثــا ،ستتقاضى شــركــة "ال ـج ـهــاد للتجارة
وامل ـ ـقـ ــاوالت" ل ـقــاء ف ــرز ال ـطــن ال ــواح ــد 15.05
دوالرًا ،فيما كانت تتقاضى "سوكلني" 29.45
دوالرًا ،بفارق يتجاوز  14دوالرًا .بالنسبة للـ
( compostالـتـسـبـيــخ) ف ــإن "ســوكـلــن" كانت
تتقاضى لقاء الطن الــواحــد  28دوالرًا ،فيما
سعر الشركة الجديدة ُم ّ
حدد بـ  9.05دوالرات.
الــافــت أن "ســوكـلــن" كــانــت تتقاضى 38.51
دوالرًا لقاء أعمال التوضيب والنقل الداخلي
والكبس ،فيما اعتبرت شركة "الجهاد للتجارة
ُ
وامل ـق ــاوالت" أن هــذه "ال ـخــدمــات" مشمولة في
سعري الفرز واملعالجة .وتتقاضى"سوكلني"

لقاء األعمال املذكورة على الشكل اآلتي :النقل
الداخلي 6.71 :دوالرات ،الكبس 17.6 :دوالرًا،
التغليف 14.2 :دوالرًا .وبذلك ُيصبح مجموع

س ـعــر الـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة ل ـل ـطــن ال ــواح ــد ال ــذي
تقاضته "سوكلني"  95.96دوالرًا ،فيما السعر
الذي سيتقاضاه العرب يبلغ  24.10دوالرًا.

تكاليف معالجة وفرز الطن الواحد من النفايات بالدوالر
سوكومي
الفرز

$29.45

ائتالف «الجهاد للتجارة
والمقاوالت»  -سوريكو
$15.05

التسبيخ

$28

$9.05

النقل
الداخلي
الكبس

$6.71
$17.6

األس ـ ـعـ ــار الـ ـ ـ ـ ــواردة أعـ ـ ــاه تـشـمــل
تكاليف النقل والكبس والتغليف

التغليف

$14.2

املجموع

$95.96

$24.10

