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مجتمع وإقتصاد

مبيعات
بـ  2.5مليار دوالر
تبلغ قيمة مبيعات السوبر ماركت
فــي لـبـنــان  2.5مـلـيــار دوالر .هــذا
الرقم يشمل كل مبيعات السوبر
ماركت التي تزيد مساحتها على
 1000متر مــربــع ،وهــي منتشرة
ضمن  150نقطة بيع فــي لبنان.
أم ــا أربـ ــاح ال ـســوبــر م ــارك ــت فهي
تــراوح بني  %3و %11تبعًا لنوع
السلع املبيعة ،أي بمتوسط يصل
إلى .%7

أقرب إلى الضواحي الشرقية ملدينة
ّ
بيروت أيضًا ،ويقع على خط عاليه
ـ ـ ال ـب ـق ــاع ...إال أن مــوقـعــه «امل ـم ـتــاز»
ال يكفي لتعزيز قــدرتــه التنافسية،
ّ
التوسع
وبالتالي كان األمر يتطلب
في مناطق جغرافية أبعد وتكوين
شـبـكــة مـتــرابـطــة مــن ال ـف ــروع ،وهــذا
ك ـ ــان ال ـه ــاج ــس األكـ ـب ــر ل ـ ــدى شــركــة
«ماجد الفطيم».
مـ ــن ي ــومـ ـه ــا ،ب ـ ـ ــدأت ال ـ ـسـ ــوق ت ـضـ ّـج
ّ
تحدثت
بالشائعات .بعض األنـبــاء
عن رغبة سنتر السلطان الكويتية
بيع سلسلة سوبر مــاركــت «،»TSC
التي اشترتها من مجموعة "أدميك"
فــي نهاية آب  .2007ينقل مطلعون
عن إدارة الشركة الكويتية أن عرض
 TSCل ـل ـب ـيــع ه ــو ت ـص ـح ـيــح لـلـخـطــأ
الذي ارتكبته بشرائها ،بعدما ّ
تبي
مختلفة عن
لها أن رؤيتها للسوق ّ
الواقع الفعلي الذي ال يوفر أرباحًا
سهلة وسريعة كما كانت تريد.
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،بـ ــدأت
ال ـشــائ ـعــات «ت ـ ـ ـ ّ
ـزوج» رغ ـب ــة الـفـطـيــم
ل ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة س ـ ـل ـ ـط ـ ــان .خ ـ ـل ـ ـصـ ــت ه ـ ــذه
ّ
مجرد
الشائعة إلــى إبـقــاء الــرغـبــات
كــام م ـتــداول لــم يـتــرجــم إلــى تنفيذ
فـعـلــي .رغ ــم ذل ــك ،يـعـتـقــد الـكـثـيــرون
أن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن لــم
ّ
يعتد بها بسبب
تفض إلــى نتائج
االنتشار العشوائي لسلسلة ،TSC
والخالف على السعر.
ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة تـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـررت بـ ـ ــن «ك ـ ـ ــارف ـ ـ ــور»
و«س ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــس» أيـ ـ ـض ـ ــا .الـ ـش ــائـ ـع ــات

كــانــت منصفة إلــى حـ ّـد مــا بينهما،
ّ
استمرت
فاملفاوضات بني الطرفني
لفترة طويلة ،لكنهما لم يتفقا على
السعر أيضًا .حقيقة هذه املفاوضات
أن الـ ـش ــرك ــة امل ــالـ ـك ــة ل ـس ـب ـي ـنــس فــي
لبنان ،أي «مجموعة أبراج املالية»،
تسعى منذ فترة طويلة للخروج من
السوق اللبنانية ،إال أنها لم توفق
ّ
ح ـت ــى اآلن .ومـ ــا يـ ـع ــزز هـ ــذا األمـ ــر،
أن املـعـطـيــات امل ـت ــداول ــة ف ــي الـســوق
تـشـيــر إل ــى أن إدارة «س ـب ـي ـنــس» ال
ت ــزال ت ــدرس إمـكــانـيــة بـيــع فــروعـهــا
فــي لبنان ملجموعة مــن املساهمني،
وأن ت ـن ـفـيــذ ال ـص ـف ـقــة ي ـتــوقــف عـلــى
إي ـج ــاد تـمــويــل مـصــرفــي ل ـهــا ،لـهــذه
ُ
ال ـغــايــة ك ـلــف مــديــر «س ـب ـي ـنــس» في
لـبـنــان ،مــايـكــل راي ــت ،بــالـتـشــاور مع
املـ ـصـ ــارف ال ـت ــي ت ـ ــدرس امل ــوض ــوع.
ت ـق ــول ش ــرك ــة «س ـب ـي ـنــس» إن حـجــم
مبيعاتها فــي لبنان يبلغ أكـثــر من
ً
 250مليون دوالر ،فضال عن انتشار
واسـ ــع وم ـت ـعــدد ف ــي ب ـي ــروت وجـبــل
لبنان واملـنــاطــق أيـضــا ،بعدد فــروع
يبلغ  11فرعًا.
شائعة «كارفور» وصلت أخيرًا إلى
«لو شركوتييه عون» .قيل إن هناك
مفاوضات جارية بني الطرفني ،وإن
الـصـفـقــة بـيـنـهـمــا بــاتــت ع ـلــى وشــك
ال ـن ـهــايــة ب ـعــد أن ي ـتــم االتـ ـف ــاق على
ال ـس ـعــر ال ـن ـه ــائ ــي ،ال ـ ــذي ي ـتــوقــع أن
ً
يـكــون بقيمة تــزيــد قـلـيــا عـلــى 100
مليون دوالر .إال أن عبود عون قال
لـ «األخبار» إن الشائعة غير دقيقة،
إذ إن «طــالـبــي يــد الـبـنــت كـثــر ،وأيــا
مـنـهــم ل ــم يــدفــع م ـهــرهــا ب ـعــد .حجم
مـبـيـعــاتــي يـبـلــغ ال ـي ــوم  265مـلـيــون
دوالر ،والـصـفـقــة تـتــم إذا دفـعــت أي
ج ـهــة م ــا ي ـع ــادل  10مـ ـ ّـرات األربـ ــاح.
ن ـحــن الـ ـي ــوم نـفـتـتــح ف ــرع ــا إضــاف ـيــا
مساحته  10آالف متر مــربــع ،وهــذا
ي ـع ـنــي أن ـن ــا م ـس ـت ـم ــرون ،وس ـي ـكــون
لدينا  15فرعًا منتشرة على ساحل
جبل لبنان».
الـشــائـعــة مـسـتـمـ ّـرة ،إذ إنـهــا واح ــدة
م ــن أدوات امل ـنــاف ـســة ب ــن أص ـحــاب
الـســوبــر مــاركــت .لكن هــذه املنافسة
ً
ـاال مختلفة إذا ّ
توسع
ستأخذ أشـكـ
ّ
«ك ـ ــارف ـ ــور» وتـ ـ ـم ـ ــدد ،ل ـك ــن األسـ ـم ــاء
الكبيرة في السوق ال ّ
تفوت فرصة
لـلـحـ ّـد مــن طـمــوحــاتــه .فـعـلــى سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ي ـس ـعــى «ه ـي ـب ــرم ــارك ــت أب ــو
خ ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،إل ـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــاره
ال ـج ـغــرافــي ف ــي مـنــاطــق ل ــم يدخلها
س ــابـ ـق ــا ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت والـ ـض ــاحـ ـي ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وهـ ــو ق ــد يـ ـع ـ ّـدل اس ـمــه
لتحقيق هذا الهدف.

شركات

ّ
ّ
 Appleمتهمة بالتهرب الضريبي

هل يسعفها iPhone 7؟
ت ــراه ــن شــركــة  Appleاألم ـيــركـ ّـيــة على
ه ــات ـف ـه ــا الـ ــذكـ ــي الـ ـج ــدي ــد ،7 iPhone
ال ــذي ت ــم إط ــاق ــه أم ــس (األربـ ـع ــاء) في
األ ّسـ ـ ـ ــواق ،ل ـت ـعــويــض ال ـخ ـســائــر الـتــي
حــق ـق ـت ـهــا نـتـيـجــة ان ـخ ـف ــاض مـبـيـعــات
الهواتف في الربع ّ
األول من عام ،2016
ولــدفــع الـغــرامــات املـفــروضــة عليها من
االتـحــاد األوروب ــي ،إذ تواجه اتهامات
ب ــال ـت ـه ـ ّـرب ال ـض ــري ـب ــي م ــن امل ـف ــوض ـ ّـي ــة
ّ
األوروبية لالتحاد األوروبي ،تطالبها
بتسديد  13مليار يــورو إلــى الخزينة
ال ـعــامــة اإليــرل ـنـ ّ
ـديــة ب ــدل األرب ـ ــاح الـتــي
ّ
حققتها من بيع أجهزة  iPhoneوiPad
في أوروبــا والـشــرق األوســط وأفريقيا
ّ
والـ ـهـ ـن ــد .ف ـق ــد ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة تـتـمــتــع
ّ
ضريبية على مــدار عقود،
بامتيازات
ب ـمــوجــب ات ـف ــاق أبــرم ـتــه م ــع الـحـكــومــة
ّ
اإليرلندية عام  ،1991يتيح لها تقسيم
أرباحها بني فرعها في إيرلندا ومكتب
صــوري تابع لها ،فــي تـعــارض واضــح
مــع قــوانــن االتـحــاد األوروب ــي .ويشير
ت ـقــريــر امل ـف ــوض ـ ّـي ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة إلـ ــى أن
ّ
 Appleدف ـعــت  50دوالرًا ّفـقــط ع ــن كــل
م ـل ـيــون دوالر أرب ــاح ــا حــق ـق ـتــه ،أي ما
يعادل نسبة  %0.005فقط من األرباح،
إذ دفـعــت م ـعـ ّـدل الـضــرائــب امل ـحـ ّـدد من
ال ـح ـكــومــة اإلي ــرل ـن ـ ّ
ـدي ــة ( %12.5وهــي
ّ
الـنـسـبــة األق ــل بــن الـ ــدول األوروب ــي ــة)،
وأخـفــت فــي مكتبها الوهمي أرباحها
ال ـض ـخ ـمــة ،ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد وف ـق ــا لـلـقــانــون
اإليرلندي مكتبًا لشركة من دون دولة.
ً
عــام  2011مثال حققت الشركة أرباحًا
بقيمة  16مليار يوروّ ،
خصصت منها
نحو  50مليون يورو لفرعها اإليرلندي
والباقي ُح ّول ملكتبها الصوري.
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ،ع ـم ــدت
 Appleال ــى إطـ ــاق إص ــداره ــا الـجــديــد
م ــن ال ـه ــات ــف ال ــذك ــي  ،7 iPhoneوهــي
تــراهــن عليه لتعويض مــا خسرته من
حـصــص ســوقـيــة ملـصـلـحــة منافستها
"سامسونغ".
فـ ـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،تـ ـح ــرص
 Appleعلى كسر التقاليد التي طبعت
إصــداراتـهــا السابقة ،فأطلقت الهاتف
الذكي الجديد باللونني األسود الداكن

والفاتح ،وذلك بعد عام من إضافة اللون
الــذهـبــي ال ـ ــوردي ،وضـ ّـمـنـتــه سـمــاعــات
ً
ّ
السلكية ب ــدال مــن منفذ الصوت
رأس
(قياسه  3.5ملم) ،وتكنولوجيا IPX7
ملقاومة املياه حتى عمق متر واحد ّ
ملدة
 30دقيقة ،وطـ ّـورت معالج  A9الحالي
بـمـعــالــج ّ A10ب ـقـ ّـوة  2.45غيغاهرتز،
ال ــذي يــوفــر ســرعــة أكـبــر فــي استعمال
التطبيقات ،بحسب ما ذكرت صحيفة

 50 Appleدوالرًا
دفعت
ّ
فقط عن كل مليون
دوالر من أرباحها

الهدية التي حصلت عليها  Appleهي
الخلل في بطاريات ( Galaxy Note7أ ف ب)

"دي ـلــي م ـيــل" الـبــريـطــانـ ّـيــة ،إضــافــة إلــى
طـ ــرح ن ـس ـخــة  Pro 7 iPhoneامل ـ ـ ـ ّ
ـزودة
ّ
متطورة في مجال التصوير
بتقنيات
ودقة الشاشة وسرعة املعالجة.
ويـ ــأتـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ت ـح ـ ٍـد
لتوقعات املستثمرين الخائفني على
ّ
مستقبل الشركة في ما يتعلق بمبيعات
ّ
الذكية مقارنة مع غيرها من
الهواتف
الشركات املنافسة ،وذلــك بعد التقرير
الــذي أصــدرتــه "وول ستريت جورنال"
Apple
الذي استند إلى تراجع مبيعات ّ
خالل الربع الثاني من السنة ،متوقعًا
تراجع أسعار مبيعات هواتف iPhone
لعام  2016إلــى  203ماليني ّ و 700ألف
دوالر أم ـيــركــي ،بـعــد أن حــقـقــت الـعــام
املــاضــي  231مليونًا و 500ألــف دوالر.
وتـشـيــر ت ـقــاريــر مـبـيـعــات ال ــرب ــع األول
مــن عــام  2016إلــى أن هاتف Samsung
 7S Galaxyحصل على  %16من حجم
ّ
الذكية في الواليات
مبيعات الهواتف
املـ ـتـ ـح ـ ّـدة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،م ـق ــاب ــل %14.6
ملصلحة  6S iPhoneمن .Apple
ال ـه ــدي ــة األثـ ـم ــن ال ـت ــي ح ـص ـلــت عليها
 Appleق ـبــل أيـ ــام م ــن إص ـ ــدار هــاتـفـهــا
الــذكــي الـجــديــد ،هــي انـفـجــار بطاريات
 Galaxy Note7فـ ـ ــي أيـ ـ ـ ـ ــدي ب ـعــض
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــن ،واض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرار ش ــرك ــة
 Samsungالــى سحب نحو  2.5مليون
ج ـ ـهـ ــاز م ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـع ــد أس ــاب ـي ــع
قليلة عـلــى إطــاقــه .ويـشـيــر املــراقـبــون
إل ــى أن "ال ـس ـنــوات الـســت مــن الــدعــاوى
ال ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا  Appleض ـ ّـد Samsung
ّ
ّ
الفكرية
امللكية
بتهمة انتهاك حـقــوق
واالبـ ـتـ ـك ــار ل ــم تـ ـق ـ ّـدم ل ـهــا م ــا منحتها
إياه هذه الواقعة ،إذ ّ
قدمت السوق لها
ّ
لتحقيق مبيعات مرتفعة تتخطى ما
ّ
تحصله منها في املحاكم" ،علمًا بأن
قد
ّ
اسـتــراتـيـجــيــة  Samsungكــانــت تقضي
ب ـطــرح منتجها ال ـجــديــد فــي األس ــواق
قبل شهر من  ،Appleوهي فترة كافية
إلي ـ ـصـ ــال م ـب ـي ـعــات ـهــا إل ـ ــى م ـس ـتــويــات
ق ـيــاسـ ّـيــة ت ـ ّ
ـؤم ــن ل ـهــا رك ـي ــزة ق ـ ّ
ـوي ــة في
األسـ ـ ـ ــواق ،وح ــرم ــان  Appleم ــن ف ــورة
موجة املبيعات األولى التي تتزامن مع
اإلصدار.

قطاع خاص
شراكة بين شيفروليه وسيلفيو شيحا

أعلنت إيمبكس عن الشراكة بني شركة شيفروليه وبطل التزلج
املائي سيلفيو شيحا .نجاحات سيلفيو على املستويني الوطني
والعاملي ومساهمته في رفــع العلم اللبناني عاليًا في العديد من
املحافل الدولية ،إضافة إلى سعيه الدائم الكتشاف آفــاق جديدة،
تعتبر من أبــرز أســس الشراكة ،خاصة أنها تتوافق مع الشعار
الدولي لشيفروليه "اكتشف آفاقًا جديدة".

المتأهلون إلى المرحلة النهائية
من جائزة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي

أعلن بنك بيبلوس أسـمــاء املصورين العشرة الــذيــن تأهلوا إلــى املرحلة
النهائية من جائزته للتصوير الفوتوغرافي لعام  ،2016إحــدى الجوائز
الفنية األكثر أهمية في لبنان .وقد تأهل إلى املرحلة النهائية من املسابقة
كــل مــن إس ــراء املــدهــون وت ــام ــارا بــانــش وحـنــن ت ــاي وجــوزيــف خــوري
ونانسي طعمة وسهى غندور ودونــا قزي وإلسن لحود وتريسي نعمة
ونجيب هــال .ومــن املنتظر أن يعرضوا أعمالهم فــي BEIRUT ART
 FAIRمن  15إلى  18أيلول .أما اسم الفائز بجائزة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي لعام  2016فسيعلن في اليوم األخير ً
بناء ،على قرار لجنة
الحكام املؤلفة من اختصاصيني عامليني في مجال التصوير الفوتوغرافي.
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الموقع اإللكتروني لـ{مرسيدس ــ بنز
الشرق األوسط» يحصل على جائزة
«ستيفي الذهبية»

فاز املوقع اإللكتروني لشركة "مرسيدس ـ بنز الشرق األوسط" بجائزة
ّ
ومعدات
"ستيفي الذهبية" ،عن فئة أفضل موقع إلكتروني "للسيارات
النقل" ،وذلك خالل الحفل السنوي الـ 13لجوائز األعمال الدولية التي ُت ّ
كرم
اإلنجازات الجديرة في مجاالت األعمال .الجدير ذكــره أنها املـ ّـرة الثانية
التي يفوز فيها املوقع بهذه الجائزة .شــارك في الحفل أكثر من 3800
ّ
شركة مرشحة من  60دولة حول العالم.
ُ
تمنح "جــوائــز ستيفي" عــن  15فئة رئيسية ،وتحصل الـشــركــات التي
ّ
تسجل أعلى نقاط عن كل فئة على جائزة ستيفي الذهبية.
ورأت لجنة التحكيم أن "املوقع اإللكتروني لشركة مرسيدس ـ بنز الشرق
األوســط يعكس بامتياز جوهر العالمة التجارية الراقية ،مع استخدام
مميز للمحتوى التفاعلي والفيديو (.")..
يقول رئيس قسم التسويق واالتصال املؤسسي ،لينارت مولرتويت ،إن
ـال من حيث االنتشار الرقمي،
منطقة الشرق األوســط تتمتع بمعدل عـ ٍ

وتحتضن نسبة كبيرة من العمالء املواكبني ألحدث التقنيات ،الفتًا الى أن
الشركة "حرصت على تقديم أداة معلوماتية غنية باملحتوى والتصميم،
ُ
ّ
تتناسب مع العمالء الحاليني واملستقبليني ،وتلهمهم وتحفزهم".

«فوكس سينما» تفتتح أول صالة
«آيماكس» في بيروت

أعلنت مجموعة «مــاجــد الفطيم للسينما» افـتـتــاح أول صــالــة آيماكس
« »IMAXفي لبنان ،وتحديدًا في مركز «سيتي سنتر بـيــروت» ،حتى
ً
ابتداء من عيد األضحى الكريم.
تتمكن العائالت من زيارتها
ّ
تتميز صاالت آيماكس « »IMAXبشاشة تمتد عليها الصورة عموديًا
بنسبة وج ــودة أفـضــل بـ ــ %26مــن ال ـصــورة الـتــي تظهر عـلــى شــاشــات
الصاالت العادية ،لتقدم للمشاهد أفــام هوليود بطريقة غير مسبوقة،
وذلــك من خالل املؤثرات الصوتية الخاطفة والصورة املذهلة التي تدفع
الحاضرين إلى االنغماس في تجربة سينمائية مميزة.

