
في  �سجلت  للتبغ   (Pöschl) بوشل  شركة  تأسست 
بأسم   (Landshut) الندسهو�  مبدينة  $لتجا"!  $لسجل 
شركة $لبر$/يل للتبغ �.لك في $لر$بع �$لعشرين من كانو% 
$لبالغ  بوشل  $لويس  $لسيد  حلسا2  �٢٠٩١.لك  عا8  $أل�: 
من $لعمر ٩٢ عامأ �$لذ! كا% مند�2 شركة منتجة للتبغ 

$ملستنشق.

 A جيد$ خيا"$   (Landshut) الندسهو�  مدينة  موقع  كا% 
لشركة $لتبغ $ملستنشق لسببني, $أل�:, هو نهر Eيسا" $لذ! 
 %I لتشغيل طو$حني $لتبغ, $لثاني, هو Oكا% يحمل طاقة $ملا
مدينة الندسهو� (Landshut) كانت تقع �سط سوR $لتبغ 

$ملستنشق في مقاطعة بافا"يا $لدنيا:
لهذ$ $لسبب كا% هناW قر$بة $: ٠٢ معمل لتصنيع $لتبغ 
.لك  في   (Landshut) الندسهو�  مدينة  في  $ملستنشق 

$لوقت.

منت  $ملالي...$لخ,   $لتضخم  $لعامليتني,  $حلربني  من  بالرغم 
تقد8  Eحر$/  من  بوشل  $لويس  متكن  حتى   Oببط $لشركة 
.$� شأ% �.لك بإكتشاe منتج $لتبغ $ألكثر شعبية $ليو8 
$لنكهة    ”Schmalzler”شمالتسلر �$ملسمى  Iملانيا  في 

$ملز�jجة.
$لبيا�

$لعمل $ألساسي Iلذ! vjI لتطوير �جناo منتج شمالتسلر 
”Schmalzler” بصفاته $ملميزw بالعلبة $لز"قاO كا% تأسيس 
�.لك  $لشركة  j$خل  $ملنتجا�  �تسويق  مبيعا�  قسم 
هو  ملا   �jI $لتي  $لبد$ية  كا%  $لتطو"  هذ$    .١٩٣٥ عا8  في 
�بحصة  $ملستنشق  للتبغ  $لعالم  في  معمل  Iكبر  $ليو8 
 �Iبد .  في عا8 ١٩٤٩ من $لسوR $لعاملية تزيد على $:٪٥٠

$لشركة بإنتا� تبغ $لتدخني.
شركا�  مقدمة  في  $ليو8   ( Pöschl) بوشل  شركة  تقف 
من  فقط  مملوكة  �هي  $ملستقلة  $خلاصة  $ألملانية  $إلنتا� 

عائلتني هما عائلة $لدكتو" Iجنلز �$لدكتو" بوشل.

منذ عا8                  ١٩٠٢

تبغ بوشل

نشرw صحفية



تبغ �لسجائر

تبغ �لغليو�

لقد   ,Aتقريبا  %11 تبلغ  $لناعم  للتبغ  $لتقليدية   Rلسو$ مع حصة من 
تطو"� شركة بوشل في $لعشرI wعو$8 $ملنصرمة لتصبح �$حدw من 
Iضخم ثالثة شركا� مو"wj لتبغ $لسجائر في Iملانيا �هي تعتبر $آل% 

Iكبر شركة Iملانية منتجة �تلف Iصناe سجائر $لتبغ.
ثالثة من $ألصناe $جلديدw $ألكثر جناحاA $لتي Iنتجتها شركة بوشل في 
RED :يد بو" ,PONTIAC Wلتالية: بونتيا$ eألعو$8 $ملاضية هي $ألصنا$

بر�كفيلد BROOKFIELD. �.لك مببيعا� سنوية قد"ها 002   ,BULL
$ألكثر شعبية  BROOKFIELD بر�كفيلد w"تعتبر سيجا  ,Aطن تقريبا

في Iملانيا بني سجائر $لتبغ $لتقليدية.
هالف تسفا" شا� (خلطة  RED BULL :ضافة لذلك, صنف "يد بوE
من تبغ فرجينيا $لكاشف $للو% �تبغ كنتاكي $لغامق $للو%) مببيعا� 
هالف  PONTIAC Wبونتيا �يتبعه صنف  091 طن,   :$ تقا"2  سنوية 
طن, هذ¡  تسفا" شا� (خلطة فرجينيا-كنتاكي) مببيعا� سنوية 120

$ألصناe ساهمت بشكل Eيجابي بنمو مبيعا� $لشركة.
هالف تسفر شا� (خلطة  THE TURNER ,ألصلي$ j"لصنف $ملستو$
من تبغ فرجينيا $لكاشف �تبغ كنتاكي $لغامق) يعتبر حالياA $لصنف 

$ألكثر شعبية بني Iصناe $لهالف تسفا".

$ألملانية   Rلسو$ $لغليو%,  تبغ   Rتقلص حجم سو بضعة سنني  منذ 
�$لعاملية IيضاA, لهذ$ $لسبب �كو$حد من قياj$� $لسوR $ملنتجة لهذ$ 
$لنو¥ من $لتبغ,  Iعتبر بوشل بأ% مهمته $أل�لية تكمن بكسب /بائن 

جدj من مدخني $لغليو%.

مع حصة من $لسوR تبلغ 81% تقريباA, متكن بوشل مبجموعة $ملنتجا�   
EXCLUSIV, RADFORD’S, GOLDEN BLEND’S, BROOKFIELD

I% يكو% في مقدمة  $لغليو%, متكن من  بتبغ  �مبنتجا� Iخرv خاصة 
لها مبيعا� سنوية  EXCLUSIV .%ألملانية بتبغ $لغليو$ Rلسو$ !jمز�
كغ �حصة من $لسوR تقا"2 $: 9% �هي تعتبر من  تقا"2 $: 70.000

A في $لسوR $ألملانية  Iكثر منتجا� $لتبغ $خلاصة بالغليو% Iنتشا"$

قد8  $لغليو%  لتبغ  GOLDEN BLEND’S $لذهبية  $خللطة  منتج 
لألسو$R منذ Iعو$8 قليلة بأصناe $لو$نيلال �$لشوكوال, خلطة مثالية 

من $لعبير �$لنكهة. 
$لذهبية  للخلطة  Iضيف  $ملنتج,  لهذ$  $لكبير   oلنجا$ �بسبب 
 jحدهما بنكهة $لكر/ $ألسوI صنفني جديدين GOLDEN BLEND’S
لقد بلغت حصة بوشل من سوR تبغ  Amaretto, وAما"تI آلخر بنكهة$�

$لغليو% في $لعديد من $ألسو$R $أل�"بية نسبة $: %5.  

باللغة $ألملانية ملستهلكي   A Eنتشا"$ E% $¯لة نصف $لسنوية $أل�سع 
ا¥ تبغ  Aقط oساهمت بشكل فعا: بنجا ”PÖSCHL Magazin” لتبغ$
$لغليو%, هذ¡ $¯لة $ملعنية بثقافة $لتدخني مجانية �تصد" 2 80.000

Iملانيا  في  $لغليو%  تبغ  مدخني  مجمل  من   %52 Eلى  �تصل  نسخة 

تقريباA, هذ¡ $¯لة هي مز�j wj$ئماA بنما.� من تبغ $لغليو%, Eلى جانب 
”RADFORD’S Freundeskreis e.V”  !jنا بوشل  Iسس  $¯لة  هذ¡ 

 Oمن $ألعضا jملدخني تبغ $لغليو% للناطقني باألملانية �بعد !jكبر ناI
�$ملتابعني  $لعضوية  لرسو8  $لد$فعني  A من  عضو$ 3.500 :$ يزيد على 

نشاطهم بالناj! بإستمر$"



تبغ �إلستنشا�

�لسيجا�
لتشمل  ”بوشل  Pöschl”منتجاتها  شركة  �سعت  بعيد  �قت  منذ 
مع  $لسيجا"  هي  $لتالية   eألصنا$  .”Cigarillos” $لسيجا"   eصناI
كل  (FRESH)صنف� $ملنجة  بنكهة  (NEOS FEELINGS)  wمصفا
....... Every flavour is manufactured..... $لنكها� مصنعة مع 100%

with 100% pipe tobacco inserts
يختم  (filter) wبد�% مصفا NEOS FEELINGS CLASSIC ART صنف

مجموعة $ملنتجا� هذ¡.

Neos Feelings Mango صنف
 Aسويا �$مللفوفة  بيرلي   – فرجينيا  تبغ  من   Aيد�يا $ملنتقى  $ملزيج   %E
هذ$  مينح  يافا,   wجزير من  بيسوكي  $لشهير  $لتبغ   R"بو  wمغطا�
$لسيجا" .� $ملصفاw نكهة فريدw, يضاe لذلك Iثر قليل من $لو$نيال 

لتعطيه نكهة خاصة. 

Neos Feelings Vanilla صنف
 Aفرجينيا ملفوفا� بو"لي  تبغ  فريد من  مزيج  يتكو% من  $لصنف  هذ$ 
$لتبغ  من  $ملزيج  هذ$  يافا,   wجزير من  بيسوكي  $لشهير  $لتبغ   R"بو
باإلضافة للنكهة $ملميزw للمنجة يضمن مذ$قاA .$ نكهة خاصة لهذ$ 

.(filter) wلسيجا" باملصفا$

Neos Feelings Fresh صنف
 ,O$بالهو $¯فف  بو"لي  �تبغ  فرجينيا  تبغ  من  Iختيا"¡  مت   Àخا مزيج 
هذ$  يافا,   wجزير من  $لشهير  بيسوكي  $لتبغ   R"بو  eملفو $لسيجا" 
خال:  من  تأتي   wفريد منعشة  بنكهة  غني   wمبصفا  jملز�$ $لسيجا" 

نكهة $لشوكوال �$لنعنا¥ $ملز�j بها.

trA cissalC sgnileeF soeN صنف
مزيج خاÀ من تبغ يافا �تبغ $لبر$/يل �تبو� Iخرv مستو"wj, ثمرw هذ$ 
$ملزيج سيجا" فريد $لنو¥ مبذ$R لذيذ, هذ$ $لسيجا" مغلف بو"R $لتبغ 
$لشهير بيسوكي من جزيرw يافا $لذ! يغنيه بنكهة خاصة �يضفي 

عليه $للو% $لبني $خلفيف.



بوشل �لعاملية

�جلو�� �لعالية
هدفنا �أل#"

�جلو�� هي �ملبد)
�بوشل - شريككم في �لتجا�

�لنوعية هي حني يعو� �لزبو�, ال �لبضاعة

Iكثر منتجي تبغ  (Pöschl) على $لصعيد $لعاملي تعتبر شركة بوشل
$لعاملية.   Rللسو مو"jيهم  �Iكبر   Aجناحا $ألملا%   Rإلستنشا$� $لتدخني 
 Rمن تبغ $إلستنشا منذ /من بعيد �نحن نقو8 بتصدير Iكثر من 30%
تقريباA من تبغ $لسجائر � %50تقريباA من تبغ $لغليو% ألكثر من  30%�
$أل"قا8  هذ¡  $ملنتجا�.  تسويق  حلمال�  jعم  مع  $لعالم  في  �jلة  70
I AساسياA من  $Oلعاملية كانت منذ سنو$� طيلة جز$  Rبأ% $لسو تبني 

$ستر$تيجية $لتسويق بالشركة.
إلجناI oستر$تيجية $لتسويق في $لسوR $لعاملية قامت شركة بوشل 
 (Pöschl)في مطلع $لتسعينا� بتنظيم �تشكيل فر�¥ خاصة لتو/يع 

منتجاتها في $لعديد من $لبلد$%, 
هذ¡ $لفر�¥ تعمل Eما بأسم ($لتبغ للتجا"w $لعاملية) �I بأسم شركة 
�قد مت تأسيس هذ¡ $لفر�¥ بكل بلد مع $ألخذ بعني  (Pöschl), بوشل
تو$جه  $لتي  $ملتنامية  �$لصعوبا�  $لتبغ  صناعة  مركزية  $إلعتبا" 
$ملستو"jين �$ملو/عني في هذ¡ $لبلد$%, �مت Eيجاj هذ¡ $لفر�¥ لتنظيم 

شبكة نشيطة من $ملو/عني.
تأسيس  مت  حيث  $لشرقية,  �I"با  بلد$%  في  كا%   Ãلنشا$ هذ$  بد$ية 
 Rلعديد من هيئا� $لتو/يع �$لتسويق منذ عا8 1991. في هذ$ $لسيا$
 (.o.r.s ITT)لعاملية تشيكوسلوفاكيا$ w"مت تأسيس شركة $لتبغ للتجا
في مدينة بر$� �.لك للسوR في $جلمهو"ية $لتشيكية, Iما جلمهو"ية 
في  بر$تيسالفا.  مدينة  في  (TTI) شركة  تأسيس  مت  فقد  سلوفاكيا 
�$لتي  هنغا"يا  $لعاملية   w"للتجا $لتبغ  شركة  تأسيس  مت  هنغا"يا 
تأسيس  مت  بوj$بست,  كما  $لرئيسي في مدينة  تنشط من مركزها 
عن  �هي مسئولة  كر$كا�  مدينة  من  $لرئيسي  مبركزها  بولند$   (TTI)
$لسوR $لبولندية, شركة (TTI Ro srL) تنشط من مدينة $�"$jيا �هي 
مسئولة عن $لسوR $لر�مانية, في مدينة صوفيا Iنشأ� (TTI) بلغا"يا 

$ملسئولة عن $لسوR $لبلغا"ية.
مبقرها   wjحملد�$ للتبغ  Æسيا  بوشل  شركة  تأسست  لذلك  Eضافة 
$آلسيوية,   R$ألسو$ على   eلتشر كونغ  هونغ  مدينة  في  $لرئيسي 
في $لسوR $لفرنسية لدينا بوشل $لفرنسية للتبغ مبقرها $لرئيسي 
خال:  من  $لفرنسية.   Rلسو$ في  لتنشط   Ç$لز$ مبقاطعة  سيرنا! 
�لوكسمبو"�  بلجيكا  في   AيضاI حاضرين  نحن  جتا"ية  شر$كة   jعقو

�هولند$ �بريطانيا �Iسبانيا �Eيطاليا.
�تو/يع منتجا� شركة   j$باستير $لشركا�  ينحصر نشاÃ كل هذ¡ 

بوشل (Pöschl) لتبغ $لتدخني �$إلستنشاE ,Rضافة لألصناe $لعاملية 
.$� $لشأ% من سيجا" �تبغ �تو$بع هذ¡ $ملنتجا�.

موظف  600 من  Iكثر  للتبغ   (Pöschl) بوشل  مجموعة  في  يعمل 
ينشطو% في مجاال� متعدwj كاإلw"$j �$لتو/يع �$ملبيعا� �$إلنتا�. يد" 
مليو%  موعة بوشل $لد�لية حالياI Aكثر من 50 حقل $لنشاÃ $لد�لي̄ 
يو"� سنوياA من $أل"باo (قبل $لضر$ئب).  $لهدe $لذ! يبقى ماثالI Aمامنا 
هو /ياwj نشاطنا في $ألسو$R $لعاملية من خال: تنمية عدj شركا� 

$لتو/يع $لعاملية �$لذ! سيؤj! لتد�يل كل مجموعة شركة بوشل.

 :�I منتجاتها �كانت wjعلى ضما% جو oعملت شركة بوشل بنجا
شركة تبغ تدخني �تبغ EستنشاR في $لعالم تقو8 بذلك. 

ضمن  �نعمل  Eنتاجنا  في  صر$مة  $لقياسية  $ملعايير  Iكثر  نستخد8 
”ISO طا" $ملعايير $لقياسية ”٩٠٠١/٢٠٠٠E

$لو$ضحة  $لعناصر   .(integrated management system/IMS)
�كيف)  Iين  هو,  (من  هو  من   jحتد $لتي  هي   wjجلو$ لضما%  �$لدقيقة 
 �$j$مبا في .لك $إلمد wjملسئو: في $لشركة عن ضما% �مر$قبة $جلو$
 Aصوال� $لتخزين  �عملية  $إلنتا�  محطا�  �مختلف  $خلا8  $لتبغ  من 

لعملية $لشحن �تلف $ألسو$R $لعاملية.
بسرعة  نتوصل   wjجلو$ ملر$قبة  $لدقيق  $لنظا8  هذ$  تطبيق  نتيجة 
إلكتشاe $ألخطاO �$إلخفاقا� في مختلف مر$حل $لعمل �معاجلتها 
منذ $لبد$ية, كما Iننا بهذ$ $ألسلو2 نتوصل ملعرفة جذ�" هذ¡ $لعو$ئق 

�نعاجلها من $ملنشأ.
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