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أطٍك ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ  - 

"اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص"، فٟ ؽفً ال١ُ طجبػ ا١ٌَٛ فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس االلزظبدٞ، فٟ ؽضٛس ٚص٠ش اٌز١ّٕخ 

ٕب ا٠خٙٛسعذ، سئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ االداس٠خ دمحم ف١ٕش، عف١شح االرؾبد االٚسٚثٟ أغ١ٍ

اٌؼشث١خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبس، سئ١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ سٚع١ٗ ٔغٕبط، ٚسؤعبء ١٘ئبد 

 ٚفبػ١ٍبد الزظبد٠خ ٚسعبي اػّبي ٚاٌّٛظف١ٓ اٌىجبس فٟ ػذد ِٓ االداساد اٌؼبِخ.

 

 ثشٚ

ِذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌذوزٛس ػٍٟ ثشٚ اٌزٞ لبي: "٠غؼذٟٔ اْ  ثذا٠خ إٌش١ذ اٌٛطٕٟ، صُ وٍّخ

اسؽت ثىُ ثىٍّخ ِخزظشح فٟ ؽفٍٕب ٘زا الطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ثشػب٠خ ِشىٛسح ِٓ 

بد ٚاٌزغبسح ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ، ٚاٌزٞ رم١ّٗ ٚصاسح االلزظ

 اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌّّٛي ِٓ االرؾبد االٚسٚثٟ". 
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ٚأشبس اٌٝ اْ "اٌّشؽٍز١ٓ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رّزب ثٕغبػ وج١ش رٛعزب ثؾف١ٍٓ ١ِّض٠ٓ ال١ّب 

، ؽ١ش عٍُ فخبِزٗ دسع 3803ٚشجبط  3808ٌغّٙٛسٞ فٟ ثؼجذا فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ ثشػب٠خ فخبِخ اٌشئ١ظ فٟ اٌمظش ا

اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ. ٚا١ٌَٛ ٠أرٟ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح فٟ ظشٚف 

ٔؾبط االعزّشاس فٟ اٌؼًّ غ١ش ػبد٠خ ٠ّش ثٙب ٚطٕٕب اٌؾج١ت، ٌىٕٕب آ١ٌٕب ػٍٝ أفغٕب ٚثزٛع١ٗ ِٓ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش 

 اٌذؤٚة ٌزٕف١ز اٌخطظ اٌّٛضٛػخ ِٚٓ ضّٕٙب ؽفً اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص".

 

ٚلبي: "لبَ فش٠ك ػًّ ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ثذػُ ِٓ اٌخجشاء االٚسٚث١١ٓ ٚثزٛع١ٗ ِٓ ٌغٕخ 

بص، ثزؾذ٠ش ٚرط٠ٛش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚرٛعؼخ اطبس ػٍّٙب ٌززضّٓ، اضبفخ اٌٝ ؽىبَ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١

اٌمطبع اٌخبص ثشم١ٗ اٌششوبد اٌىجشٜ ٚاٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، وال ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚلطبع اٌّغزّغ 

خ ٌالِز١بص"، ِش١شا اٌٝ "اْ أشبء اٌّذٟٔ. وّب رُ رظ١ٕف اٌغبئضح اٌٝ صالصخ ِغز٠ٛبد رزشثغ ػٍٝ سأعٙب اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔ

اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌٍمطبع اٌؼبَ لذ رُ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِىزت ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚثزٛع١ٗ ِجبشش ِٓ 

 ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش٠ٓ ٔمٛال ٔؾبط ٚدمحم ف١ٕش".

 

اٌخبص اٌىج١شح وّب اٌظغ١شح  ٚأٚضؼ اْ "٘زٖ اٌغبئضح عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاالداساد اٌؼبِخ ٌٚششوبد اٌمطبع

ٚاٌّزٛعطخ ١ٌٙٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد اٌزٟ رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ١ٓ ٚأضبط أظّزٙب االداس٠خ، ِب 

٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح فؼب١ٌزٙب ٚوفبءرٙب ٚرؾغ١ٓ لذسارٙب اٌزٕبفغ١خ، اضبفخ اٌٝ فٛائذ اخشٜ وبعزؼّبي ِٛاسد اٌّإعغخ فٟ 

شار١غ١خ ٚرؾف١ض ِجبدساد اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزشو١ض ػٍٝ إٌزبئظ ػجش رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ خذِخ ا٘ذافٙب االعز

 ٚرؾغ١ٓ خذِخ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاٌضثبئٓ ِٚىبٔخ ٚطٛسح اٌّإعغخ ٚاالػزشاف ثٙب وأؽذ اٌشٚاد فٟ لطبػٙب".

 

ئبعخ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش عٕؼًّ ٚأوذ "إٔب فٟ فش٠ك ػًّ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٚىزت اٌغبئضح ٚثزٛعجٙبد ٌغٕخ ؽىبَ اٌغبئضح ثش

وّب ػٙذرّٛٔب ثغذ٠خ ربِخ ٚشفبف١خ ٚاضؾخ ِغ اٌؾفبظ اٌزبَ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌششوبد 

ٚاٌّإعغبد اٌشاغجخ فٟ االشزشان فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح. ٚٔذػٛوُ اٌٝ االعزؾظبي ػٍٝ وز١ت اٌغبئضح 

اٌمبػخ ٚاٌّجبدسح اٌٝ رمذ٠ُ طٍجبد االشزشان ثبٌغشػخ اٌّّىٕخ ؽغجّب ٘ٛ ِٛضؼ فٟ  اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌّزٛفش خبسط

اٌىز١ت، ػٍّب اْ ٕ٘بن وز١جب ػبِب ٌٍغبئضح ٌىً اٌمطبػبد ٚوز١جب خبطب ٌغبئضح اٌمطبع اٌؼبَ. ٕٚ٘ب ٔزّٕٝ ػٍٝ 

خ اٌّشفمخ ثبٌىز١ت ٚرغ١ٍّٙب اٌّإعغبد ٚاٌششوبد ٚاالداساد اٌؼبِخ اٌّٙزّخ ثبٌزمذَ ٌٍغبئضح ًِء االعزّبسح اال١ٌٚ

ٌّىزت اٌغبئضح ١ٌزُ االرظبي ثُٙ الؽمب"، ِش١شا اٌٝ اْ "فش٠ك ػًّ اٌجشٔبِظ ػٍٝ أرُ االعزؼذاد ٌزٍمٟ االعزفغبساد 

 ٚاالعبثخ ػٍٝ اعئٍزىُ ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚإٌظؼ اٌالص١ِٓ ثخظٛص رمذ٠ُ اٌطٍجبد ًِٚء ِغزٕذاد اٌزمذ٠ُ".

 

 اٌمظبس

ب ثبٌؾضٛس "فٟ ٘زا اٌظشػ اٌزٞ أسدٔبٖ ٔبفزح ٌٍجٕبْ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ػٍٝ اٌؾضبسح ٚاٌزمذَ صُ رؾذس اٌمظبس ِشؽج

ٚاإلثذاع ٚاٌز١ّض". ٚلبي: "ئْ ئطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌإلِز١بص ٘ٛ ؽذس ٔفزخش ثٗ ٚٔذػّٗ ئٌٝ 

صاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ، ٚاالرؾبد ألظٝ اٌؾذٚد، ٕٚٔٙئ اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ٚٚ

األٚسٚثٟ اٌزٞ ٠مذَ اٌز٠ًّٛ ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍّششٚع". ٚؽ١ب اٌٛص٠ش ٔؾبط ِّضال ساػٟ اٌؾفً ع١ٍّبْ، "اٌزٞ أ٘ذ٠ٗ 

 أط١ت اٌغالَ، ٌّب رإوذٖ سػب٠زٗ ِٓ ا٘زّبَ ثبٌغٛدح ػٍٝ أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌشع١ّخ". 

 

ٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أرٟ رز٠ٛغب ٚرزّخ ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، رّىٓ ٚلبي اٌمظبس: "ئْ اٌذخٛي فٟ ا

خالٌٙب فش٠ك ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ 

عذا ٌزؼض٠ض اٌغٛدح فٟ ٌجٕبْ، ٌغٙخ  اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ئٌٝ ؽذ وج١ش. ٚرشزًّ اٌّشؽٍخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ لضب٠ب ؽ٠ٛ١خ

رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاالعزشبسٞ ٚاٌزذس٠جٟ ٌإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، ٌٍّٚخزجشاد فٟ ِغبي شٙبدح االػزّبد 

اٌذٌٟٚ، ٚدػُ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ رطج١ك ٔظبَ عٛدح عالِخ اٌغزاء، فضال ػٓ رؾذ٠ش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ 



ىٛٔبد اٌّغزّغ ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚاٌمطبع اٌّذٟٔ".ٌالِز١بص ٌزشًّ ِ  

 

 -اضبف: "٘زٖ اٌغٙٛد اٌخاللخ رؼجش ػٓ االٌزضاَ اٌغذٞ ِٓ لجً ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔ 

بط ٚاٌزظذ٠ش ٌٍغٍغ األٚسٚثٟ اٌىفٛء ٚاٌّزغبٔظ اٌزٞ ٠ؼًّ ثشفبف١خ وج١شح ٚؽشف١خ ػب١ٌخ فٟ عج١ً رؼض٠ض رٕبفغ١خ اإلٔز

ٚإٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ. ِٚٓ شأْ رٌه أْ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح إٌّٛ ٚاٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌإلٔزبط، ٠ّٕٟٚ صمبفخ عالِخ اٌغزاء، وّب 

 ٠ؼضص فشص ّٔٛ اٌظبدساد، ٠ٚغزؾذس اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ".

 

١خ اٌزٟ رّش ثٙب إٌّطمخ، ٚاٌزٞ ٚخزُ: "ٔؾ١ٟ عٙٛدوُ ِٚب لذِٗ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ ِغبّ٘خ فٟ رؾذٞ اٌظشٚف اٌمبع

% خالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ، ٚأْ رغزّش ثبٌّٕٛ ثّؼذي لذس ثٕؾٛ 08ِىٓ اٌظبدساد اٌٍجٕب١ٔخ أْ رؾمك ِؼذي ّٔٛ ٠زغبٚص 

. ٚثزٌه أطجؼ ثشٔبِظ اٌغٛدح ثىً عذاسح سوٕب أعبع١ب ِٓ أسوبْ االلزظبد 3802% ٌألشٙش اٌخّغخ األٌٚٝ ِٓ ػبَ 0

ٕٙئخ ٚاٌزمذ٠ش ٌّب رمِْٛٛ ثٗ ِٓ عٙٛد ١ِّضح ِٚضبثشح الفزخ ١ٌجمٝ ٌجٕبْ ٚالزظبدٖ ِٛاوجب إل٠مبع اٌٍجٕبٟٔ. أوشس اٌز

 اٌؼظش".

 

 ا٠خٙٛسعذ

ٚلبٌذ اٌغف١شح ا٠خٙٛسعذ: "اْ االرؾبد االٚسٚثٟ ٘ٛ اٌشش٠ه االعبعٟ ٌٍجٕبْ فٟ ؽمً اٌغٛدح ٚاالِز١بص اٌٍز٠ٓ 

فشص اٌؼًّ فٟ ٌجٕبْ". ٠ؼزجشاْ ػٕظش٠ٓ اعبع١١ٓ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ ٚال٠غبد  

 

اضبفذ: "أب شخظ١ب أؽت ِجبدسح عبئضح االِز١بص الٔٙب ػ١ٍّخ ِشبسوخ ؽظش٠خ راد فشص ِزغب٠ٚخ الٞ ِشزشن 

ٌٍفٛص، ِٚفزٛؽخ اِبَ وً اٌششوبد ِٓ االؽغبَ وبفخ، وّب أٙب ِفزٛؽخ أِبَ إٌّظّبد غ١ش ؽى١ِٛخ ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ 

بئضح اٌغٛدح"، ِش١شح اٌٝ اْ "رطج١ك اداسح اٌغٛدح فٟ اٌششوبد اِش ُِٙ ٌٍزأوذ ٟٚ٘ ِج١ٕخ ٚفك إٌظبَ االٚسٚثٟ ٌغ

ِٓ عٛدح اٌخذِبد ٚإٌّزغبد، ٚ٘ٛ اِش ٠برٟ فٟ ط١ٍؼخ ا٘زّبِبرٕب فٟ عٙٛدٔب اٌّغزّشح ٌّغبػذح إٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ 

 ِٕٚبفغخ إٌّزغبد فٟ االعٛاق اٌؼب١ٌّخ".

 

فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ، ٚاالؽذاس االعزّبػ١خ اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ، ٌٚفزذ اٌٝ "اْ اداسح اٌغٛدح ِّٙخ ا٠ضب 

وّب ٚاْ ا١ّ٘زٙب رّزذ ٌزطبي اٌمشٜ ٚاٌّذْ خبسط اٌؼبطّخ ؽ١ش ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌؼًّ فٟ االس٠بف اٌٍجٕب١ٔخ 

ٟ ا٠ذٞ ٚاٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ رإِٓ اٌخذِبد ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ االعبع١خ، غ١ش اْ ِؼظُ االِٛس االخشٜ رجمٝ ف

 اٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌّإعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخ١ش٠خ". 

 

 

ٚأػٍٕذ اْ "عبئضح االِز١بص اٌزٟ ٔؾٓ ثظذد اطاللٙب ا١ٌَٛ ِب ٟ٘ اال ٌزىش٠ُ ا١ّ٘خ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ٚاٌشعبي ٚإٌغبء 

زؾمْٛ اْ ٔش١ش اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ االِىٕخ اٌجؼ١ذح فٟ ٌجٕبْ ٚاٌز٠ٓ ٠مذِْٛ اٌّغبػذح ٌٍّؾزبع١ٓ". ٚلبٌذ: "اٌٚئه ٠غ

 ا١ٌُٙ ػٍٝ أُٙ فؼب١ٌبد ِّٙخ ٌزط٠ٛش اٌّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ".

 

ٚأشبسد اٌٝ اْ عبئضح االِز١بص رؼزّذ ػٍٝ إٌمذ اٌزارٟ ٚرؾذ٠ذ اٌّغبالد اٌزٟ ٠ّىٓ رؾغ١ٕٙب ٚو١ف١خ رؾذ٠ذ اٌطّٛؽبد 

اس٠خ ٌٍم١بَ ثشىً ِخزٍف ٚثشىً اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ اٌّغزمجً. ٚلبٌذ: "أٙب ١ٌغذ ثغبئضح ِب١ٌخ، أٙب عبئضح اعزّش

 افضً. أٙب رغشثخ ٠ّىٕٕب ع١ّؼب االعزفبدح ِٕٙب ٚرطج١مٙب فٟ اػّبٌٕب ِٚإعغبرٕب ٚؽ١برٕب اٌشخظ١خ". 

 

 

ٚخزّذ شبوشح اٌٛص٠ش٠ٓ ف١ٕش ٚٔؾبط ٚاٌمظبس ػٍٝ "عٙٛدُ٘ اٌذائّخ ٌزؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ االرؾبد االٚسٚثٟ ٌٚجٕبْ. 

ذ٠ذ ِٓ ششوبئٕب اٌٍجٕب١١ٔٓ ٠غشٞ رط٠ٛش ٚرؼ١ّك اٌششاوخ ث١ٓ ٌجٕبْ ٚاالرؾبد فٕؾٓ ِٓ خالٌىُ ِٚٓ خالي اٌؼ



 االٚسٚثٟ".

 

 ف١ٕش

ِٓ عٙزٗ، لبي اٌٛص٠ش ف١ٕش: "٠غشٟٔ ِشبسوزىُ فٟ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِغ ٘زا اٌؾشذ 

خبص".اٌزٞ ٠ضُ ٔخجخ ِٓ االداس١٠ٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ ِٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌ  

 

اضبف: "ثذا٠خ، أٚد اْ أٖٛ ثبٌغٙٛد اٌؾض١ضخ ٌٛصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٌٚجشٔبِظ اٌغٛدح اٌّّٛي ِٓ االرؾبد 

االٚسٚثٟ، ٚخظٛطب فٟ ِب ٠زؼٍك ثزظ١ُّ ثشٔبِظ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٞ ؽفض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ ِٓ 

بد ِؼب١٠ش اٌغٛدح. وّب أصّٓ اٌزؼبْٚ اٌجٕبء ث١ٓ اٌٛصاسر١ٓ ٌٍزىبًِ اٌمطبػ١ٓ اٌخبص ٚاٌؼبَ ٚاٌّغزّغ االٍٟ٘ ػٍٝ اػزّ

فٟ ِب ث١ّٕٙب ٌغٙخ اػزّبد اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ. ٚاؤوذ ضشٚسح ِٛاطٍخ اٌزٕغ١ك اٌذائُ ثخظٛص اٌغبٔت اٌّزؼٍك 

ػذد ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ثبٌمطبع اٌؼبَ ِٓ خالي االعزّبػبد اٌذائّخ ث١ٓ اٌّغإ١ٌٚٓ فٟ وً ِٓ اٌٛصاسر١ٓ الػذاد ٚالشاس 

ٚاٌّشاع١ُ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌشأْ، آًِ ِزبثؼخ ٘زا اٌّٛضٛع ٚا٠الءٖ اال١ّ٘خ اٌّطٍٛثخ ٌٛضغ ٚالشاس إٌظٛص 

 اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌالصِخ".

 

ٚأشبس اٌٝ اْ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد عّخ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ خذِبرٗ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ 

، ٚلبي: "اْ ِٙبَ رط٠ٛش االداسح اٌؼبِخ اٌزٟ رزٌٛٝ ٚصاسح اٌز١ّٕخ عبٔجب اعبع١ب ِٕٙب ال رزُ اال ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ ٌذ٠ٗ

اٌٛصاسح ٚثم١خ االداساد اٌؼبِخ. ٌٚؼً اٌزغشثخ اٌؾب١ٌخ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ عذٜٚ اٌزؼبْٚ اٌّشزشن. ٚرىّٓ ا١ّ٘خ اداسح 

زٖ اٌخذِبد ٚرخف١ض وٍفزٙب ٚاًٌّٙ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌزطج١مٙب، ٚاالسرمبء اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ فٟ رط٠ٛش ٔٛػ١خ ٘

ثبالداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ اٌٍجٕب١ٔخ اٌٝ ِظبف اٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ. اْ ٘زا االِش ثبد ؽبعخ ٍِؾخ ٚخظٛطب ثؼذ 

ّخ. فٍُ رؼذ اٌؾبعخ اصد٠بد إٌّبفغخ ث١ٓ اٌذٚي فٟ ِخزٍف لطبػبد أزبعٙب ٚضشٚسح اػزّبد إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٌٍؾٛو

رمزظش فمظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌخبص ثً اطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ االداسح اٌؼبِخ ٚفك 

ِؼب١٠ش ِؼزّذح ػب١ٌّب، ِب ٠ؾغٓ ٠ٚفؼً خذِبد ٘زا اٌمطبع، ثظفزٗ اٌّؾفض االعبعٟ ٌٍز١ّٕخ ٚإٌبظُ ٌٍمطبػبد 

غ اٌٍجٕبٟٔ، ٚٚالغ االداسح اٌٍجٕب١ٔخ، ِٚشاؽً إٌّٛ االلزظبدٞ فٟ االلزظبد٠خ، ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ خظٛط١خ اٌٛال

 ِغزّؼٕب".

 

ٚشذد ػٍٝ "رضبفش اٌغٙٛد ٌشطذ االِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ اٌالصِخ ٌزؼض٠ض ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح ػجش رأ١ِٓ اٌج١ئخ 

ّٛظف١ٓ اٌؾى١١ِٛٓ، ٚاٌؾذ ِٓ اصش االداس٠خ اٌظبٌؾخ ِٓ خالي اث١ٕخ ؽى١ِٛخ الئمخ ٚسٚارت ػبدٌخ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌٍ

 اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ فٟ اٌمشاساد االداس٠خ".

 

ٚأشبس اٌٝ "اٌذٚس اٌزٞ رمَٛ ثٗ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ِٓ خالي رطج١مٙب ثشاِظ اعزشار١غ١خ رط٠ٛش 

طالػ ٚرط٠ٛش اٌمطبع اٌؼبَ اٌزٟ االداسح اٌؼبِخ ثّب ٠ذػُ ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح، ار أٙب رؼىف ػٍٝ رطج١ك اعزشار١غ١خ ا

، ٚاٌزٟ رظت فٟ دػُ ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح فٟ اوضش ِٓ ِؾٛس ِضً: اػبدح ٕ٘ذعخ إٌظُ 3800اطٍمٕب٘ب فٟ خش٠ف ػبَ 

االداس٠خ، رغ١ًٙ طشق ٚاعشاءاد اٌؼًّ، ِىٕٕخ اٌّؼبِالد ٚرٕف١ز ثشٔبِظ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ، رط٠ٛش ِٕٙغ١خ 

بء ٚؽذاد الداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ راد اٌظٍخ".ٌٍزخط١ظ االعزشار١غٟ، أش  

 

ٚخزُ ِشؽجب ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ رؼ١ُّ صمبفخ اٌغٛدح ػٍٝ االداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ ِٓ خالي 

شا "اْ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبػ١ٓ اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌزط٠ٛش اٌزشش٠ؼبد اٌّالئّخ ٚرأ١ِٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إٌّبعجخ"، ِؼزج

اٌؼبَ ٚاٌخبص ٟ٘ ػ١ٍّخ دائّخ ِٚغزّشح ال رزٛلف ػٕذ أغبصاد ِؼ١ٕخ ثً رزطٍت ِزبثؼخ ٚرط٠ٛش ٌجٍٛؽ اال٘ذاف 

إٌّشٛدح، ٚػ١ٍٗ فأٟ آًِ اْ ٍٔزمٟ ِغذدا فٟ ِٕبعجبد اخشٜ الثشاص اٌّض٠ذ ِٓ اٌزمذَ فٟ ٘زا اٌٍّف ٚفك اٌجشٔبِظ 

١ٗ ث١ٓ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٚٚصاسح اٌز١ّٕخ االداس٠خ خظٛطب ٌغٙخ ِٕؼ عٛائض اِز١بص اٌّٛضٛع ٚاٌّزفك ػٍ



 الداساد ٌجٕب١ٔخ ١ِّضح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ".

 

 ٔؾبط

ٚاخ١شا وٍّخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ أٌمب٘ب ِّضٍٗ اٌٛص٠ش ٔؾبط اٌزٞ اشبس اٌٝ اْ ع١ٍّبْ "لذ أٌٚٝ ِٛضٛػٟ اٌغٛدح 

"، 3881بطب ِٕز اٌجذا٠خ ؽ١ش رجٕٝ ٚسػٝ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِٕز أطاللزٙب االٌٚٝ فٟ اٌؼبَ ٚاالِز١بص ا٘زّبِب خ

ٚلبي: "ِغ رطٛس اٌؼٌّٛخ، اطجؼ االلزظبد اٌؼبٌّٟ ٠زغُ ثٛعٛد ِغّٛػبد الزظبد٠خ وج١شح رزفبػً ٚرزٕبفظ الزظبد٠ب 

ِٓ خالي االرفبلبد اٌزغبس٠خ اٌّزؼذدح االطشاف  ٚرغبس٠ب فٟ اطبس ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ ٚإٌّظّبد االل١ّ١ٍخ

 ٚاٌضٕبئ١خ ٚرز١ّض ثبٔفزبػ اوجش ٚاشًّ ٌٍزجبدي اٌزغبسٞ ػجش اٌؾذٚد".

 

اضبف: "وّب رؼٍّْٛ، فبْ ٌجٕبْ دٌٚخ طغ١شح ثّغبؽزٗ ٚػذد عىبٔٗ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠غذس ثٕب اْ ٔغؼٝ اٌٝ إٌّبفغخ فٟ 

بط اٌٛاعؼخ إٌطبق )االعٛاق اٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي الزظبد٠بد االٔز SCALE OF ECONOMICS ٓاٌزٟ رٕشأ ػ )

( ِٓ خالي ِٕزغبد اٚ خذِبد راد ل١ّخ ِضبفخ ِٕخفضخ، خظٛطب PRODUCTION MASSاالٔزبط اٌىض١ف )

ار اخزٔب ثؼ١ٓ االػزجبس اسرفبع اوالف اٌطبلخ ٚا١ٌذ اٌؼبٍِخ اضبفخ اٌٝ اعز١شاد ِؼظُ اٌّٛاد ال١ٌٚخ. ٌزٌه، اطجؼ ِٓ 

ّىبْ اْ ٔشوض ػٍٝ أزبط عٍغ ٚخذِبد راد عٛدح ػب١ٌخ ٚل١ّخ ِضبفخ ِشرفؼخ ؽ١ش ٌذ٠ٕب ١ِضاد رفبض١ٍخ اال١ّ٘خ ث

 رغبػذٔب ػٍٝ إٌّبفغخ ٚاخزشاق اعٛاق عذ٠ذح".

 

ٚربثغ: "وزٌه ٠شىً رط٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ِذخال ِّٙب ٌض٠بدح االٔزبع١خ ٚاٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ 

٠ُ خذِبد افضً ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاعزؼّبي افضً اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، اضبفخ اٌٝ رم٠ٛزٙب ف١ٙب ٚرمذ

 ٌٍزّىٓ ِٓ ِؾبوبح ِض١الرٙب فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ".

 

ٚلبي: "أطاللب ِّب رمذَ ٚعؼ١ب ٔؾٛ اٌؼٛدح ٚاٌز١ّض ٔم١ُ ا١ٌَٛ ؽفٍٕب ٘زا الطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ 

ِز١بص، ثشػب٠خ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ، ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ث١ٓ وً ِٓ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٌال

ٚٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚثؼضخ ِفٛض١خ االرؾبد االٚسٚثٟ اٌٝ ٌجٕبْ، ٚرٌه ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ 

االٚسٚثٟ، ٚثبعزضبفخ وش٠ّخ ِٓ ِؼبٌٟ اٌظذ٠ك االعزبر ػذٔبْ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٚاٌّّٛي ِٓ االرؾبد 

 اٌمظبس سئ١ظ االرؾبد اٌؼبَ ٌغشف اٌزغبسح ٚاٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ".

 

ٚأشبس اٌٝ اْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٟ ٔطٍمٙب ا١ٌَٛ رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح 

اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، اٌمطبع اٌغٛدح ٚ

 اٌؼبَ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ، وّب رُ رٛع١غ اطبس اٌغبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبد ٟٚ٘: 

 

 

ِغزٜٛ "اٌشٙبدح  - CERTIFICATE ثزذأد ِغبس٘ب ٔؾٛ اٌغٛدح ٚ٘ٛ ِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ ا 

 ٚاالِز١بص.

 

ِغزٜٛ "اٌشٙبدح اٌّزمذِخ  - CERTIFICATE ADVANCED ِٟخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌز ٛ٘ٚ "

 لطؼذ شٛطب وج١شا فٟ ِغبي االٌزضاَ ثّغبس اٌغٛدح ٚاالِز١بص.

 

ِغزٜٛ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص  - AWARD EXCELLENCE LEBANESE زٟ " ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌ

 اعزىٍّذ ِزطٍجبد اٌغبئضح ٚع١شد اغٛاس اٌز١ّض. 

 



 

ٚأػٍٓ اْ اٌغبئضح عزّٕؼ ٌّغزؾم١ٙب ػٍٝ اػٍٝ اٌّغزٛاد اٌشع١ّخ ِٓ لجً فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اِب 

اخز١بس اٌّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ فغ١زُ ِٓ لجً ٌغٕخ ؽىبَ اٌغبئضح اٌّإٌفخ ِٓ شخظ١بد ػٍٝ ِغزٜٛ سف١غ ِٓ 

شٙٛد ٌُٙ ثبالعزمبِخ ٚاٌزغشد ٚإٌضا٘خ ِٚٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌجبع اٌط٠ًٛ فٟ االداسح اٌؼبِخ ِٚغزّغ االػّبي، ٚرٌه اٌّ

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌزم١١ُ اٌّؼذح ِٓ لجً ِغّٛػخ اخزظبط١خ ِٚذسثخ ِٓ اٌّم١ّ١ٓ اٌف١١ٕٓ، ٚثؼذ ِشاعؼخ ٚرذل١ك ِىزت 

غبسح". اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌز  

 

 

اضبف: "وزٌه رمَٛ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ثبعشاء االرظبالد اٌالصِخ ِغ اٌغٛائض اٌّّبصٍخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

ٚاالٚسٚث١خ ٚدٚي اخشٜ، ٚرٌه ثغ١خ رٛل١غ ِزوشاد اػزشاف ِزجبدي فٟ ِب ث١ٕٙب، ِب ٠ىغت اٌغبئضح اٌجٕب١ٔخ ٌالِز١بص 

اٌّغبي اطجؼ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ اٌٛصاسح ػضٛا شش٠ىب ِغ  ثؼذا د١ٌٚب ِشِٛلب، ٚوخطٛح اٌٚٝ فٟ ٘زا

 اٌّإعغخ ا١ٕ١ٍ١ٌٙخ ٌالداسح اٌزٟ رذ٠ش عبئضح االِز١بص فٟ ا١ٌٛٔبْ. 

 

 

ٚلبي: "ثٕبء ػٍٝ ِب رمذَ، ٠غشٟٔ اْ اػٍٓ ا١ٌَٛ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٌٍغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚادػٛ وبفخ اٌّٙز١ّٓ 

ٚاداساد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌششوبد اٌىج١شح ِٕٙب ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ اٌؾغُ ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذ١ٔخ اٌٝ ِٓ ِإعغبد 

اٌزمذَ ثطٍجبرٙب اٌٝ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح اػزجبسا ِٓ ٘زا ا١ٌَٛ، ػٍّب اْ ِىزت 

اٌّغبي". اٌغبئضح ػٍٝ اعزؼذاد ٌزمذ٠ُ وً ِشٛسح ِٚغبػذح فٟ ٘زا   

 

 

ٚخزُ ثبٌمٛي: "ال ثذ ٌٟ ِٓ االشبدح ثبٌذػُ اٌزٞ ٠مذِٗ االرؾبد االٚسٚثٟ ٌٍجٕبْ خظٛطب فٟ ِغبي اسعبء ٚرط٠ٛش 

اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح ٚاالِز١بص ٚرٌه ػجش ثؼضخ ِفٛض١خ االرؾبد االٚسٚثٟ اٌٝ ٌجٕبْ ِّضٍخ ثغؼبدح اٌغف١شح أغ١ٍٕب 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ اٌظذ٠ك االعزبر ا٠خٙٛسعذ. وزٌه، اٚد اٌزأو١ذ ػٍٝ 

دمحم ف١ٕش خظٛطب فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌّخظظخ ٌٍمطبع اٌؼبَ. وّب اشىش ِؼبٌٟ اٌظذ٠ك االعزبر 

عبئضح اٌشخظ١خ اٌّظشف١خ اٌؼشث١خ ػذٔبْ اٌمظبس ػٍٝ اعزضبفزٗ ٌٙزا اٌؾفً ِغزّٕب ٘زٖ اٌفشطخ ٌزٕٙئزٗ ػٍٝ ِٕؾٗ 

إٌّغب. فٟ  -ِٓ لجً "اٌمّخ اٌّظشف١خ اٌؼشث١خ اٌذ١ٌٚخ" اٌزٟ ػمذد االعجٛع اٌّبضٟ فٟ ف١١ٕب  3803/3802ٌٍؼبَ 

إٌٙب٠خ، اٚد اْ اشىشوُ ع١ّؼب ػٍٝ ؽضٛسوُ ٌٙزا اٌؾفً، اِال اْ رىْٛ اٌغٛدح ٚاالِز١بص شؼبسا ٌٕب ع١ّغ ٌزؾم١ك ِب 

خ ثٍذٔب اٌؾج١ت".ٔظجٛ ا١ٌٗ ٌٚشفؼ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 نحاس ممثاًل سميمان بإطالق المرحمة الثالثة من "جائزة االمتياز":
 تشكل مدخاًل مهمًا لزيادة اإلنتاجية والكفاءة وتقديم أفضل الخدمات

 

اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ "اٌغبئضح أطٍك ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ِّضالً سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ 

اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص"، فٟ ؽفً أل١ُ فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس االلزظبدٞ أِظ، ثؾضٛس ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ دمحم ف١ٕش، 

ٚعف١شح االرؾبد األٚسٚثٟ أغ١ٍٕب ا٠خٙٛسعذ، ٚسئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ اٌؼشث١خ اٌٛص٠ش اٌغبثك 

ٚسئ١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ سٚع١ٗ ٔغٕبط، ٚسؤعبء ١٘ئبد ٚفبػ١ٍبد الزظبد٠خ ٚسعبي ػذٔبْ اٌمظبس، 

 أػّبي ِٚٛظف١ٓ وجبس فٟ ػذد ِٓ اإلداساد اٌؼبِخ.

ثؼذ إٌش١ذ اٌٛطٕٟ، رؾذس ِذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ػٍٟ ثشٚ، فأشبس اٌٝ أْ "اٌّشؽٍز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ 

ب١ٔخ ٌالِز١بص رّزب ثٕغبػ وج١ش رٛعزب ثؾف١ٍٓ ١ِّض٠ٓ". ٚلبي "لبَ فش٠ك ػًّ ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌغبئضح اٌٍجٕ

 



ٚاٌزغبسح، ثذػُ ِٓ اٌخجشاء األٚسٚث١١ٓ ٚثزٛع١ٗ ِٓ ٌغٕخ ؽىبَ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص، ثزؾذ٠ش ٚرط٠ٛش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ 

ئضبفخ اٌٝ اٌمطبع اٌخبص ثشم١ٗ اٌششوبد اٌىجشٜ ٚاٌششوبد اٌظغ١شح ٌالِز١بص ٚرٛعؼخ ئطبس ػٍّٙب ٌززضّٓ، 

ٚاٌّزٛعطخ، وال ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚلطبع اٌّغزّغ اٌّذٟٔ. وّب رُ رظ١ٕف اٌغبئضح اٌٝ صالصخ ِغز٠ٛبد رزشثغ ػٍٝ سأعٙب 

ششوبد اٌمطبع اٌخبص اٌىج١شح اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص"، ِش١شاً اٌٝ "٘زٖ اٌغبئضح عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاإلداساد اٌؼبِخ ٌٚ

وّب اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ١ٌٙٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد اٌزٟ رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ١ٓ ٚئٔضبط أٔظّزٙب 

اإلداس٠خ، ِب ٠غُٙ فٟ ص٠بدح فؼب١ٌزٙب ٚوفبءرٙب ٚرؾغ١ٓ لذسارٙب اٌزٕبفغ١خ، ئضبفخ اٌٝ فٛائذ أخشٜ وبعزؼّبي ِٛاسد اٌّإعغخ 

ذافٙب االعزشار١غ١خ ٚرؾف١ض ِجبدساد اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزشو١ض ػٍٝ إٌزبئظ ػجش رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚرؾغ١ٓ فٟ خذِخ أ٘

 خذِخ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاٌضثبئٓ ِٚىبٔخ ٚطٛسح اٌّإعغخ ٚاالػزشاف ثٙب وأؽذ اٌشٚاد فٟ لطبػٙب".

ٟ رز٠ٛغبً ٚرزّخ ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، صُ رؾذس اٌمظبس، فمبي "ئْ اٌذخٛي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أر

رّىٓ خالٌٙب فش٠ك ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ 

رٛف١ش  اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ئٌٝ ؽذ وج١ش. ٚرشزًّ اٌّشؽٍخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ لضب٠ب ؽ٠ٛ١خ عذاً ٌزؼض٠ض اٌغٛدح فٟ ٌجٕبْ، ٌغٙخ

اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاالعزشبسٞ ٚاٌزذس٠جٟ ٌإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، ٌٍّٚخزجشاد فٟ ِغبي شٙبدح االػزّبد اٌذٌٟٚ، ٚدػُ 

اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ رطج١ك ٔظبَ عٛدح عالِخ اٌغزاء، فضالً ػٓ رؾذ٠ش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ ِىٛٔبد 

ٌمطبع اٌخبص ٚاٌمطبع اٌّذٟٔ". ٚؽ١ب ِب ٠مَٛ ثٗ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ ِغبّ٘خ فٟ رؾذٞ اٌّغزّغ ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚا

% خالي 08اٌظشٚف اٌمبع١خ اٌزٟ رّش ثٙب إٌّطمخ، ٚاٌزٞ ِىٓ اٌظبدساد اٌٍجٕب١ٔخ ِٓ أْ رؾمك ِؼذي ّٔٛ ٠زغبٚص 

. ٚثزٌه أطجؼ ثشٔبِظ 3802بَ % ٌألشٙش اٌخّغخ األٌٚٝ ِٓ ػ0اٌغٕٛاد اٌغبثمخ، ٚأْ رغزّش ثبٌّٕٛ ثّؼذي لذس ثٕؾٛ 

 اٌغٛدح ثىً عذاسح سوٕبً أعبع١بً ِٓ أسوبْ االلزظبد اٌٍجٕبٟٔ".

ثذٚس٘ب، لبٌذ ا٠خٙٛسعذ: "ئْ االرؾبد األٚسٚثٟ ٘ٛ اٌشش٠ه األعبعٟ ٌٍجٕبْ فٟ ؽمً اٌغٛدح ٚاالِز١بص اٌٍز٠ٓ ٠ؼزجشاْ 

ش١شحً ئٌٝ "أْ ئداسح اٌغٛدح ِّٙخ أ٠ضبً فٟ ؽ١برٕب ػٕظش٠ٓ أعبع١١ٓ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ ٚال٠غبد فشص اٌؼًّ فٟ ٌجٕبْ"، ِ

ا١ِٛ١ٌخ، ٚاألؽذاس االعزّبػ١خ اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ، وّب ٚأْ أ١ّ٘زٙب رّزذ ٌزطبي اٌمشٜ ٚاٌّذْ خبسط اٌؼبطّخ 

بع١خ، غ١ش أْ ؽ١ش ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌؼًّ فٟ األس٠بف اٌٍجٕب١ٔخ ٚاٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ رإِٓ اٌخذِبد ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ األع

 ِؼظُ األِٛس األخشٜ رجمٝ فٟ أ٠ذٞ اٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌّإعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخ١ش٠خ".

ِٓ عٙزٗ، ٌفذ ف١ٕش اٌٝ أْ "اٌمطبع اٌؼبَ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد عّخ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ خذِبرٗ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ 

سح اٌز١ّٕخ عبٔجبً أعبع١بً ِٕٙب ال رزُ ئال ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ ٌذ٠ٗ". ٚلبي "ئْ ِٙبَ رط٠ٛش اإلداسح اٌؼبِخ اٌزٟ رزٌٛٝ ٚصا

اٌٛصاسح ٚثم١خ اإلداساد اٌؼبِخ. ٌٚؼً اٌزغشثخ اٌؾب١ٌخ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ عذٜٚ اٌزؼبْٚ اٌّشزشن. ٚرىّٓ أ١ّ٘خ ئداسح اٌغٛدح 

طج١مٙب، ٚاالسرمبء ثبإلداساد فٟ اٌمطبع اٌؼبَ فٟ رط٠ٛش ٔٛػ١خ ٘زٖ اٌخذِبد ٚرخف١ض وٍفزٙب ٚاًٌّٙ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌز

ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ اٌٍجٕب١ٔخ اٌٝ ِظبف اٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ. ئْ ٘زا األِش ثبد ؽبعخ ٍِؾخ ٚخظٛطبً ثؼذ اصد٠بد إٌّبفغخ 

ث١ٓ اٌذٚي فٟ ِخزٍف لطبػبد أزبعٙب ٚضشٚسح اػزّبد إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٌٍؾٛوّخ. فٍُ رؼذ اٌؾبعخ رمزظش فمظ ػٍٝ رطج١ك 

ٛدح فٟ اٌمطبع اٌخبص ثً أطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٚفك ِؼب١٠ش ِؼزّذح ػب١ٌّبً"، ِشذداً ِؼب١٠ش اٌغ

ػٍٝ "رضبفش اٌغٙٛد ٌشطذ اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ اٌالصِخ ٌزؼض٠ض ِفَٙٛ ئداسح اٌغٛدح ػجش رأ١ِٓ اٌج١ئخ اإلداس٠خ 

خ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌٍّٛظف١ٓ اٌؾى١١ِٛٓ، ٚاٌؾذ ِٓ أصش اٌؼٛاًِ اٌظبٌؾخ ِٓ خالي أث١ٕخ ؽى١ِٛخ الئمخ ٚسٚارت ػبدٌ



 اٌغ١بع١خ فٟ اٌمشاساد اإلداس٠خ".

رجؼٙب، وٍّخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌزٟ أٌمب٘ب ِّضٍٗ اٌٛص٠ش ٔؾبط، فأشبس اٌٝ أْ ع١ٍّبْ "لذ أٌٚٝ ِٛضٛػٟ اٌغٛدح ٚاالِز١بص 

"، الفزبً ئٌٝ أْ 3881ٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِٕز أطاللزٙب األٌٚٝ فٟ اٌؼبَ ا٘زّبِبً خبطبً ِٕز اٌجذا٠خ ؽ١ش رجٕٝ ٚسػٝ اٌغبئضح اٌٍج

"ٌجٕبْ دٌٚخ طغ١شح ثّغبؽزٙب ٚػذد عىبٔٙب، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠غذس ثٕب أْ ٔغؼٝ اٌٝ إٌّبفغخ فٟ األعٛاق اٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي 

SCALE OF ECONOMICSالزظبد٠بد االٔزبط اٌٛاعؼخ إٌطبق ) ف ( اٌزٟ رٕشأ ػٓ االٔزبط اٌىض١

(PRODUCTION MASS خالي ِٕزغبد أٚ خذِبد راد ل١ّخ ِضبفخ ِٕخفضخ، خظٛطبً ئرا أخزٔب فٟ االػزجبس ِٓ )

 اسرفبع أوالف اٌطبلخ ٚا١ٌذ اٌؼبٍِخ ئضبفخ اٌٝ اعز١شاد ِؼظُ اٌّٛاد األ١ٌٚخ".

ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ إلداسح اٌغٛدح ٚأشبس اٌٝ أْ "اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٟ ٔطٍمٙب ا١ٌَٛ رز١ّض 

ٚاٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، اٌمطبع اٌؼبَ 

ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ، وّب رُ رٛع١غ ئطبس اٌغبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبد"، ِؼٍٕبً "أْ اٌغبئضح عزّٕؼ 

ؾم١ٙب ػٍٝ أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌشع١ّخ ِٓ لجً سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، أِب اخز١بس اٌّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ فغ١زُ ِٓ ٌّغز

لجً ٌغٕخ ؽىبَ اٌغبئضح اٌّإٌفخ ِٓ شخظ١بد ػٍٝ ِغزٜٛ سف١غ ِٓ اٌّشٙٛد ٌُٙ ثبالعزمبِخ ٚاٌزغشد ٚإٌضا٘خ ِٚٓ رٚٞ 

ألػّبي".اٌخجشح ٚاٌجبع اٌط٠ًٛ فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ِٚغزّغ ا  

وزٌه أػٍٓ "ئطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٌٍغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚأدػٛ وبفخ اٌّٙز١ّٓ ِٓ ِإعغبد ٚئداساد اٌمطبع اٌؼبَ 

ٚاٌششوبد اٌىج١شح ِٕٙب ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ اٌؾغُ ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذ١ٔخ اٌٝ اٌزمذَ ثطٍجبرٙب اٌٝ ِىزت اٌغبئضح فٟ 

ظبد ٚاٌزغبسح، ػٍّبً أْ ِىزت اٌغبئضح ػٍٝ اعزؼذاد ٌزمذ٠ُ وً ِشٛسح ِٚغبػذح فٟ ٘زا ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلز

 اٌّغبي".
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ؽفٍذ ِٕبعجخ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص، ثىٍّبد اٌّشبسو١ٓ اٌز٠ٓ شذدٚا ػٍٝ ا١ّ٘خ ٘زٖ 

اٌّشؽٍخ "اٌزٟ رأرٟ فٟ ظشٚف غ١ش ػبد٠خ رّش فٟ ٚطٕٕب"، الفز١ٓ اٌٝ اعزّشاس اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌزٕف١ز اٌخطظ 

ضٛػخ ِٚٓ ضّٕٙب ؽفً اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخاٌّٛ ". 

ٌفذ ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ١ِشبي ع١ٍّبْ ساػٟ اطالق ٘زا اٌؾذس، اٌٝ "اْ 

اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٟ ٔطٍمٙب "رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح اٌغٛدح، ٚرشًّ 

ٌششوبد اٌىجشٜ، ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ٚاٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ"، ِشذدا ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌز١ّض فٟ اداسح اٌغٛدح ا

 .""الٔٗ ٘ذفٕب االعّٝ

 Certificate ٚرؾذس ػٓ "رٛع١غ اطبس اٌغبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبد، ٟٚ٘ ِغزٜٛ اٌشٙبدح



ذأد ِغبس٘ب ٔؾٛ اٌغٛدح ٚاالِز١بص، ِٚغزٜٛ اٌشٙبدح اٌّزمذِخٚ٘ٛ ِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ ث  

Advanced Certificate  ِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ لطؼذ شٛطب وج١شا فٟ ِغبي اٌزضاَ ِغبس اٌغٛدح

ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ  Lebanese Excellente Award ٚاالِز١بص ِٚغزٜٛ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص

د اٌغبئضح ٚعجشد اغٛاس اٌز١ّضاعزىٍّذ ِزطٍجب ". 

عبء والَ ٔؾبط فٟ ؽضٛس ٚص٠شٞ اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ دمحم ف١ٕش، ٚاالػالَ ١ٌٚذ اٌذاػٛق، سئ١غخ ثؼضخ 

االرؾبد االٚسٚثٟ اٌغف١شح أغ١ٍٕب ا٠خٙٛسعذ، ِٚذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح اٌذوزٛس ػٍٟ ثشٚ، 

بد االلزظبد٠خ ٚاٌّٙز١ّٓ، ٚرٌه فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس ٌاللزظبد اٌؼشثٟ، ثئش ؽغٓٚػذد ِٓ اٌفبػ١ٍ . 

ثذءا، اشبس ثشٚ اٌٝ "اْ أشبء اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌٍمطبع اٌؼبَ لذ رُ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِىزت ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌشإْٚ 

اٌغبئضح "عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاالداساد اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚثزٛع١ٗ ِجبشش ِٓ اٌٛص٠ش٠ٓ ٔؾبط ٚف١ٕش"، ِإوذا اْ ٘زٖ 

اٌؼبِخ ٚششوبد اٌمطبع اٌخبص اٌىج١شح وّب اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد اٌزٟ 

 ."رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ١ٓ أظّزٙب االداس٠خ ٚأضبعٙب

ع ِٕخشط ثم ّٛ ٛح فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼبِخ، ٚلبٌذ ا٠خٙٛسعذ: "أزُ ِؾظٛظْٛ فٟ ٌجٕبْ ثٛعٛد ِغزّغ اٍٟ٘ ِٕ

ثزؼبْٚ ِجبشش غبٌجب ِغ اٌّإعغبد اٌؼبِخ، ار رزٌٛٝ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚرٍج١خ 

 ."ِغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌؾبعبد االخشٜ

اٌمطبع اٌؼبَ اِب ف١ٕش فبػزجش "اْ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ رؼىف ػٍٝ رطج١ك اعزشار١غ١خ اطالػ 

، ٚرظت فٟ دػُ ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح فٟ اوضش ِٓ ِؾٛس اػبدح ٕ٘ذعخ 3800ٚرط٠ٛشٖ، اٌزٟ اطٍمٕب٘ب فٟ خش٠ف 

 ."إٌظُ االداس٠خ، ٚرغ١ًٙ عجً اٌؼًّ ٚاعشاءارٗ ِٚىٕٕخ اٌّؼبِالد ٚرٕف١ز ثشٔبِظ اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ

ضاَ ٚصاسح االلظبد ٚاٌزغبسح اٌغذٞ، ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔثذٚسٖ اوذ اٌمظبس اْ ٘زٖ اٌغٙٛد اٌخاللخ "رؼجش ػٓ اٌز  – 

ّٟ ٚاٌّزغبٔظ اٌزٞ ٠ؼًّ ثشفبف١خ وج١شح ٚؽشف١خ ػب١ٌخ فٟ عج١ً رؼض٠ض رٕبفغ١خ االٔزبط ٚاٌزظذ٠ش ٌٍغٍغ  االٚسٚثٟ اٌىف

 ."ٚإٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ

د اٌالصِخ ِغ اٌغٛائض اٌّّبصٍخ فٟ ٚاخ١شا رؾذس ٔؾبط ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ، فىشف اْ اٌٛصاسح "رغشٞ االرظبال

اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاالٚسٚث١خ ٚدٚي اخشٜ، ٚرٌه ثغ١خ رٛل١غ ِزوشاد اػزشاف ِزجبدي فٟ ِب ث١ٕٙب، ِّب ٠ىغت اٌغبئضح 

اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ثؼذا د١ٌٚب ِشِٛلب. ٚوخطٛح اٌٚٝ فٟ ٘زا اٌّغبي اطجؼ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ اٌٛصاسح 

."غ اٌّإعغخ ا١ٕ١ٍ١ٌٙخ ٌالداسح اٌزٟ رذ٠ش عبئضح االِز١بص فٟ ا١ٌٛٔبْػضٛا شش٠ىب ِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح
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اٌضبٌضخ ِٓ "اٌغبئضح ع١ٍّبْ اٌّشؽٍخ  أطٍك ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي

فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس االلزظبدٞ، فٟ ؽضٛس ٚص٠ش اٌز١ّٕخ االداس٠خ  اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص"، فٟ ؽفً ال١ُ طجبػ ا١ٌَٛ

اٌؼشث١خ  االرؾبد االٚسٚثٟ أغ١ٍٕب ا٠خٙٛسعذ، سئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ دمحم ف١ٕش، عف١شح

ئ١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ سٚع١ٗاٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبس، س ٔغٕبط، ٚسؤعبء ١٘ئبد ٚفبػ١ٍبد  

 .االداساد اٌؼبِخ الزظبد٠خ ٚسعبي اػّبي ٚاٌّٛظف١ٓ اٌىجبس فٟ ػذد ِٓ

ثشٚ اٌزٞ لبي: "٠غؼذٟٔ اْ  ثذا٠خ إٌش١ذ اٌٛطٕٟ، صُ وٍّخ ِذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌذوزٛس ػٍٟ

فٟ ؽفٍٕب ٘زا الطالق اٌّشؽٍخ اسؽت ثىُ ثىٍّخ ِخزظشح اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ثشػب٠خ ِشىٛسح ِٓ  

ٚصاسح  اٌٍجٕب١ٔخ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ، ٚاٌزٞ رم١ّٗ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ثبٌزٕغ١ك ِغ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ

ؾبداٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌّّٛي ِٓ االر  ."االٚسٚثٟ 

ثٕغبػ وج١ش رٛعزب ثؾف١ٍٓ ١ِّض٠ٓ ال١ّب  ٚأشبس اٌٝ اْ "اٌّشؽٍز١ٓ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رّزب

، ؽ١ش عٍُ فخبِزٗ دسع 3803ٚشجبط  3808ثؼجذا فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ  ثشػب٠خ فخبِخ اٌشئ١ظ فٟ اٌمظش اٌغّٙٛسٞ فٟ

إعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ. ٚا١ٌَٛ ٠أرٟ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٌِٓالِز١بص ٌٍّ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ اٌغبئضح فٟ ظشٚف  

ِٓ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ٔؾبط االعزّشاس فٟ اٌؼًّ  غ١ش ػبد٠خ ٠ّش ثٙب ٚطٕٕب اٌؾج١ت، ٌىٕٕب آ١ٌٕب ػٍٝ أفغٕب ٚثزٛع١ٗ

اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ؽفً اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌذؤٚة ٌزٕف١ز اٌخطظ اٌّٛضٛػخ ِٚٓ ضّٕٙب ". 

االٚسٚث١١ٓ ٚثزٛع١ٗ ِٓ ٌغٕخ  ٚلبي: "لبَ فش٠ك ػًّ ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ثذػُ ِٓ اٌخجشاء

اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚرٛعؼخ اطبس ػٍّٙب ٌززضّٓ، اضبفخ اٌٝ  ؽىبَ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص، ثزؾذ٠ش ٚرط٠ٛش

اٌششوبد اٌىجشٜ ٚاٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، وال ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚلطبعثشم١ٗ  اٌمطبع اٌخبص اٌّغزّغ  

اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص"، ِش١شا اٌٝ "اْ أشبء  اٌّذٟٔ. وّب رُ رظ١ٕف اٌغبئضح اٌٝ صالصخ ِغز٠ٛبد رزشثغ ػٍٝ سأعٙب اٌغبئضح

اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚثزٛع١ٗ ِجبشش ِٓ  لذ رُ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِىزت ٚص٠ش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌٍمطبع اٌؼبَ

 ."اٌٛص٠ش٠ٓ ٔمٛال ٔؾبط ٚدمحم ف١ٕش ِؼبٌٟ
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اٌىج١شح وّب اٌظغ١شح  ٚأٚضؼ اْ "٘زٖ اٌغبئضح عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاالداساد اٌؼبِخ ٌٚششوبد اٌمطبع اٌخبص

١ٓ ٚأضبط أظّزٙب االداس٠خ، ِب رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ ٚاٌّزٛعطخ ١ٌٙٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد اٌزٟ

فٟ  ٚوفبءرٙب ٚرؾغ١ٓ لذسارٙب اٌزٕبفغ١خ، اضبفخ اٌٝ فٛائذ اخشٜ وبعزؼّبي ِٛاسد اٌّإعغخ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح فؼب١ٌزٙب

إٌزبئظ ػجش رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ  خذِخ ا٘ذافٙب االعزشار١غ١خ ٚرؾف١ض ِجبدساد اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزشو١ض ػٍٝ

ط١ٕٓ ٚاٌضثبئٓ ِٚىبٔخ ٚطٛسحٚرؾغ١ٓ خذِخ اٌّٛا  ."اٌّإعغخ ٚاالػزشاف ثٙب وأؽذ اٌشٚاد فٟ لطبػٙب 

اٌغبئضح ثشئبعخ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش عٕؼًّ  ٚأوذ "إٔب فٟ فش٠ك ػًّ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٚىزت اٌغبئضح ٚثزٛعجٙبد ٌغٕخ ؽىبَ

خ فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌششوبد اٌؾفبظ اٌزبَ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌخبط وّب ػٙذرّٛٔب ثغذ٠خ ربِخ ٚشفبف١خ ٚاضؾخ ِغ

 االشزشان فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح. ٚٔذػٛوُ اٌٝ االعزؾظبي ػٍٝ وز١ت اٌغبئضح ٚاٌّإعغبد اٌشاغجخ فٟ

ثبٌغشػخ اٌّّىٕخ ؽغجّب ٘ٛ ِٛضؼ فٟ  اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌّزٛفش خبسط اٌمبػخ ٚاٌّجبدسح اٌٝ رمذ٠ُ طٍجبد االشزشان

ػبِب ٌٍغبئضح ٌىً اٌىز١ت، ػٍّب اْ ٕ٘بن وز١جب اٌمطبػبد ٚوز١جب خبطب ٌغبئضح اٌمطبع اٌؼبَ. ٕٚ٘ب ٔزّٕٝ ػٍٝ  

ٚرغ١ٍّٙب  ٚاالداساد اٌؼبِخ اٌّٙزّخ ثبٌزمذَ ٌٍغبئضح ًِء االعزّبسح اال١ٌٚخ اٌّشفمخ ثبٌىز١ت اٌّإعغبد ٚاٌششوبد

أرُ االعزؼذاد ٌزٍمٟ االعزفغبساد ػٍٝ  ٌّىزت اٌغبئضح ١ٌزُ االرظبي ثُٙ الؽمب"، ِش١شا اٌٝ اْ "فش٠ك ػًّ اٌجشٔبِظ

 ."اٌالص١ِٓ ثخظٛص رمذ٠ُ اٌطٍجبد ًِٚء ِغزٕذاد اٌزمذ٠ُ ٚاالعبثخ ػٍٝ اعئٍزىُ ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚإٌظؼ

اٌؼشثٟ ػٍٝ اٌؾضبسح ٚاٌزمذَ  صُ رؾذس اٌمظبس ِشؽجب ثبٌؾضٛس "فٟ ٘زا اٌظشػ اٌزٞ أسدٔبٖ ٔبفزح ٌٍجٕبْ ٚاٌؼبٌُ

ئْ ئطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓٚاإلثذاع ٚاٌز١ّض". ٚلبي: " اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌإلِز١بص ٘ٛ ؽذس ٔفزخش ثٗ ٚٔذػّٗ ئٌٝ  

ٚاالرؾبد  اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ٚٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ، ألظٝ اٌؾذٚد، ٕٚٔٙئ

طاألٚسٚثٟ اٌزٞ ٠مذَ اٌز٠ًّٛ ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍّششٚع". ٚؽ١ب اٌٛص٠ش ٔؾب ِّضال ساػٟ اٌؾفً ع١ٍّبْ، "اٌزٞ أ٘ذ٠ٗ  

 ."ثبٌغٛدح ػٍٝ أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌشع١ّخ أط١ت اٌغالَ، ٌّب رإوذٖ سػب٠زٗ ِٓ ا٘زّبَ

ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، رّىٓ  ٚلبي اٌمظبس: "ئْ اٌذخٛي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أرٟ رز٠ٛغب ٚرزّخ

ح فٟ ثشٔبِظ اٌغٛدحخالٌٙب فش٠ك ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبس ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ  

 وج١ش. ٚرشزًّ اٌّشؽٍخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ لضب٠ب ؽ٠ٛ١خ عذا ٌزؼض٠ض اٌغٛدح فٟ ٌجٕبْ، ٌغٙخ اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ئٌٝ ؽذ

ٟرٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاالعزشبسٞ ٚاٌزذس٠جٟ ٌإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، ٌٍّٚخزجشاد ف ِغبي شٙبدح االػزّبد  

عالِخ اٌغزاء، فضال ػٓ رؾذ٠ش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ  اٌذٌٟٚ، ٚدػُ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ رطج١ك ٔظبَ عٛدح

 ."اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚاٌمطبع اٌّذٟٔ ٌالِز١بص ٌزشًّ ِىٛٔبد اٌّغزّغ ِٓ

لجً ٚصاسح االلزظبد اضبف: "٘زٖ اٌغٙٛد اٌخاللخ رؼجش ػٓ االٌزضاَ اٌغذٞ ِٓ  -ٚاٌزغبسح، ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔ  

وج١شح ٚؽشف١خ ػب١ٌخ فٟ عج١ً رؼض٠ض رٕبفغ١خ اإلٔزبط ٚاٌزظذ٠ش ٌٍغٍغ  األٚسٚثٟ اٌىفٛء ٚاٌّزغبٔظ اٌزٞ ٠ؼًّ ثشفبف١خ

الِخ اٌغزاء، وّب صمبفخ ع اٌٍجٕب١ٔخ. ِٚٓ شأْ رٌه أْ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح إٌّٛ ٚاٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌإلٔزبط، ٠ّٕٟٚ ٚإٌّزغبد

 ."٠ؼضص فشص ّٔٛ اٌظبدساد، ٠ٚغزؾذس اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ

اٌزٟ رّش ثٙب إٌّطمخ، ٚاٌزٞ  ٚخزُ: "ٔؾ١ٟ عٙٛدوُ ِٚب لذِٗ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ ِغبّ٘خ فٟ رؾذٞ اٌظشٚف اٌمبع١خ

08ِىٓ اٌظبدساد اٌٍجٕب١ٔخ أْ رؾمك ِؼذي ّٔٛ ٠زغبٚص  ثبٌّٕٛ ثّؼذي لذس ثٕؾٛ خالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ، ٚأْ رغزّش  %

% ٌألشٙش اٌخّغخ األٌٚٝ 0ِٓ . ٚثزٌه أطجؼ ثشٔبِظ اٌغٛدح ثىً عذاسح سوٕب أعبع١ب ِٓ أسوبْ االلزظبد3802ػبَ    

ٌجٕبْ ٚالزظبدٖ ِٛاوجب إل٠مبع  اٌٍجٕبٟٔ. أوشس اٌزٕٙئخ ٚاٌزمذ٠ش ٌّب رمِْٛٛ ثٗ ِٓ عٙٛد ١ِّضح ِٚضبثشح الفزخ ١ٌجمٝ

 ."اٌؼظش

٠خٙٛسعذ: "اْ االرؾبد االٚسٚثٟ ٘ٛ اٌشش٠ه االعبعٟ ٌٍجٕبْ فٟ ؽمًٚلبٌذ اٌغف١شح ا اٌغٛدح ٚاالِز١بص اٌٍز٠ٓ  

 ."فٟ ٌجٕبْ ٠ؼزجشاْ ػٕظش٠ٓ اعبع١١ٓ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ ٚال٠غبد فشص اٌؼًّ

ِزغب٠ٚخ الٞ ِشزشن  اضبفذ: "أب شخظ١ب أؽت ِجبدسح عبئضح االِز١بص الٔٙب ػ١ٍّخ ِشبسوخ ؽظش٠خ راد فشص

ِٚفزٛؽخ اِبَ وً اٌششوبد ِٓ االؽغبَ وبفخ، وّب أٙبٌٍفٛص،  ِفزٛؽخ أِبَ إٌّظّبد غ١ش ؽى١ِٛخ ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ  

ٌغبئضح اٌغٛدح"، ِش١شح اٌٝ اْ "رطج١ك اداسح اٌغٛدح فٟ اٌششوبد اِش ُِٙ ٌٍزأوذ  ٟٚ٘ ِج١ٕخ ٚفك إٌظبَ االٚسٚثٟ



ّبِبرٕب فٟ عٙٛدٔب اٌّغزّشحعٛدح اٌخذِبد ٚإٌّزغبد، ٚ٘ٛ اِش ٠برٟ فٟ ط١ٍؼخ ا٘ز ِٓ ٌّغبػذح إٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ  

 ."ِٕٚبفغخ إٌّزغبد فٟ االعٛاق اٌؼب١ٌّخ

اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ،  ٌٚفزذ اٌٝ "اْ اداسح اٌغٛدح ِّٙخ ا٠ضب فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ، ٚاالؽذاس االعزّبػ١خ

ٕبن اٌىض١ش ِٓ اٌؼًّ فٟ االس٠بف اٌٍجٕب١ٔخ اٌؼبطّخ ؽ١ش ٘ وّب ٚاْ ا١ّ٘زٙب رّزذ ٌزطبي اٌمشٜ ٚاٌّذْ خبسط

 اٌخذِبد ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ االعبع١خ، غ١ش اْ ِؼظُ االِٛس االخشٜ رجمٝ فٟ ا٠ذٞ ٚاٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ رإِٓ

  ."اٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌّإعغبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخ١ش٠خ

١ّخٚأػٍٕذ اْ "عبئضح االِز١بص اٌزٟ ٔؾٓ ثظذد اطاللٙب ا١ٌَٛ ِب ٟ٘ اال ٌزىش٠ُ ا٘ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ٚاٌشعبي ٚإٌغبء  

٠مذِْٛ اٌّغبػذح ٌٍّؾزبع١ٓ". ٚلبٌذ: "اٌٚئه ٠غزؾمْٛ اْ ٔش١ش  اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ االِىٕخ اٌجؼ١ذح فٟ ٌجٕبْ ٚاٌز٠ٓ

 ."ِّٙخ ٌزط٠ٛش اٌّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ ا١ٌُٙ ػٍٝ أُٙ فؼب١ٌبد

ٌّغبالد اٌزٟ ٠ّىٓٚأشبسد اٌٝ اْ عبئضح االِز١بص رؼزّذ ػٍٝ إٌمذ اٌزارٟ ٚرؾذ٠ذ ا رؾغ١ٕٙب ٚو١ف١خ رؾذ٠ذ اٌطّٛؽبد  

ثغبئضح ِب١ٌخ، أٙب عبئضح اعزّشاس٠خ ٌٍم١بَ ثشىً ِخزٍف ٚثشىً  اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ اٌّغزمجً. ٚلبٌذ: "أٙب ١ٌغذ

  ."٠ّىٕٕب ع١ّؼب االعزفبدح ِٕٙب ٚرطج١مٙب فٟ اػّبٌٕب ِٚإعغبرٕب ٚؽ١برٕب اٌشخظ١خ افضً. أٙب رغشثخ

شبوشح اٌٛص٠ش٠ٓ ف١ٕش ٚٔؾبط ٚاٌمظبس ػٍٝ "عٙٛدُ٘ اٌذائّخ ٌزؼض٠ض اٌزؼبْٚٚخزّذ  ث١ٓ االرؾبد االٚسٚثٟ ٌٚجٕبْ.  

اٌٍجٕب١١ٔٓ ٠غشٞ رط٠ٛش ٚرؼ١ّك اٌششاوخ ث١ٓ ٌجٕبْ ٚاالرؾبد  فٕؾٓ ِٓ خالٌىُ ِٚٓ خالي اٌؼذ٠ذ ِٓ ششوبئٕب

 ."االٚسٚثٟ

ق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضحِٓ عٙزٗ، لبي اٌٛص٠ش ف١ٕش: "٠غشٟٔ ِشبسوزىُ فٟ اطال اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِغ ٘زا اٌؾشذ  

 ."اٌؼبَ ٚاٌخبص اٌزٞ ٠ضُ ٔخجخ ِٓ االداس١٠ٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ ِٓ اٌمطبػ١ٓ

اٌغٛدح اٌّّٛي ِٓ االرؾبد  اضبف: "ثذا٠خ، أٚد اْ أٖٛ ثبٌغٙٛد اٌؾض١ضخ ٌٛصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٌٚجشٔبِظ

زظ١ُّ ثشٔبِظ اٌغبئضحاالٚسٚثٟ، ٚخظٛطب فٟ ِب ٠زؼٍك ث اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٞ ؽفض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ ِٓ  

ٌٍزىبًِ  ٚاٌّغزّغ االٍٟ٘ ػٍٝ اػزّبد ِؼب١٠ش اٌغٛدح. وّب أصّٓ اٌزؼبْٚ اٌجٕبء ث١ٓ اٌٛصاسر١ٓ اٌمطبػ١ٓ اٌخبص ٚاٌؼبَ

ك اٌذائُ ثخظٛص اٌغبٔت اٌّزؼٍك اٌزٕغ١ فٟ ِب ث١ّٕٙب ٌغٙخ اػزّبد اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ. ٚاؤوذ ضشٚسح ِٛاطٍخ

اٌّغإ١ٌٚٓ فٟ وً ِٓ اٌٛصاسر١ٓ الػذاد ٚالشاس ػذد ِٓ اٌمٛا١ٔٓ  ثبٌمطبع اٌؼبَ ِٓ خالي االعزّبػبد اٌذائّخ ث١ٓ

 ثٙزا اٌشأْ، آًِ ِزبثؼخ ٘زا اٌّٛضٛع ٚا٠الءٖ اال١ّ٘خ اٌّطٍٛثخ ٌٛضغ ٚالشاس إٌظٛص ٚاٌّشاع١ُ اٌّزؼٍمخ

صِخاٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌال ". 

ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ  ٚأشبس اٌٝ اْ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد عّخ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ خذِبرٗ

رزٌٛٝ ٚصاسح اٌز١ّٕخ عبٔجب اعبع١ب ِٕٙب ال رزُ اال ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ  ٌذ٠ٗ، ٚلبي: "اْ ِٙبَ رط٠ٛش االداسح اٌؼبِخ اٌزٟ

اٌؼبِخ. ٌٚؼً اٌزغشثخ اٌؾب١ٌخ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ عذٜٚ اٌزؼبْٚ اٌّشزشنٚثم١خ االداساد  اٌٛصاسح ٚرىّٓ ا١ّ٘خ اداسح  .

وٍفزٙب ٚاًٌّٙ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌزطج١مٙب، ٚاالسرمبء  اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ فٟ رط٠ٛش ٔٛػ١خ ٘زٖ اٌخذِبد ٚرخف١ض

٘زا االِش ثبد ؽبعخ ٍِؾخ ٚخظٛطب ثؼذ اٌٍجٕب١ٔخ اٌٝ ِظبف اٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ. اْ ثبالداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ  

ٌٍؾٛوّخ. فٍُ رؼذ اٌؾبعخ  اصد٠بد إٌّبفغخ ث١ٓ اٌذٚي فٟ ِخزٍف لطبػبد أزبعٙب ٚضشٚسح اػزّبد إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ

اطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ االداسح اٌؼبِخ ٚفك  رمزظش فمظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌخبص ثً

١ّب، ِب ٠ؾغِٓؼب١٠ش ِؼزّذح ػبٌ  ٠ٚفؼً خذِبد ٘زا اٌمطبع، ثظفزٗ اٌّؾفض االعبعٟ ٌٍز١ّٕخ ٚإٌبظُ ٌٍمطبػبد 

ِٚشاؽً إٌّٛ االلزظبدٞ فٟ  االلزظبد٠خ، ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ خظٛط١خ اٌٛالغ اٌٍجٕبٟٔ، ٚٚالغ االداسح اٌٍجٕب١ٔخ،

 ."ِغزّؼٕب

ٌزؼض٠ض ِفَٙٛ ٚشذد ػٍٝ "رضبفش اٌغٙٛد ٌشطذ االِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ اٌالصِخ اداسح اٌغٛدح ػجش رأ١ِٓ اٌج١ئخ  

ػبدٌخ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌٍّٛظف١ٓ اٌؾى١١ِٛٓ، ٚاٌؾذ ِٓ اصش  االداس٠خ اٌظبٌؾخ ِٓ خالي اث١ٕخ ؽى١ِٛخ الئمخ ٚسٚارت

 ."اٌمشاساد االداس٠خ اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ فٟ



ِٓ خالي ٚأشبس اٌٝ "اٌذٚس اٌزٞ رمَٛ ثٗ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ رطج١مٙب ثشاِظ اعزشار١غ١خ رط٠ٛش  

أٙب رؼىف ػٍٝ رطج١ك اعزشار١غ١خ اطالػ ٚرط٠ٛش اٌمطبع اٌؼبَ اٌزٟ  االداسح اٌؼبِخ ثّب ٠ذػُ ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح، ار

، ٚاٌزٟ رظت فٟ دػُ ِفَٙٛ اداسح اٌغٛدح فٟ اوضش ِٓ ِؾٛس ِضً: اػبدح ٕ٘ذعخ3800ػبَ  اطٍمٕب٘ب فٟ خش٠ف إٌظُ  

س٠خ، رغ١ًٙ طشق ٚاعشاءاد اٌؼًّ، ِىٕٕخ اٌّؼبِالد ٚرٕف١ز ثشٔبِظ اٌؾىِٛخاالدا االٌىزش١ٔٚخ، رط٠ٛش ِٕٙغ١خ  

 ."اٌجشش٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ راد اٌظٍخ ٌٍزخط١ظ االعزشار١غٟ، أشبء ٚؽذاد الداسح اٌّٛاسد

ٛدح ػٍٝٚخزُ ِشؽجب ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ رؼ١ُّ صمبفخ اٌغ االداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ ِٓ خالي  

اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إٌّبعجخ"، ِؼزجشا "اْ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبػ١ٓ  اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌزط٠ٛش اٌزشش٠ؼبد اٌّالئّخ ٚرأ١ِٓ

اال٘ذاف  ػ١ٍّخ دائّخ ِٚغزّشح ال رزٛلف ػٕذ أغبصاد ِؼ١ٕخ ثً رزطٍت ِزبثؼخ ٚرط٠ٛش ٌجٍٛؽ اٌؼبَ ٚاٌخبص ٟ٘

دح، ٚػ١ٍٗ فأٟ آًِ اْ ٍٔزمٟ ِغذدا فٟ ِٕبعجبد اخشٜ الثشاص اٌّض٠ذ ِٓإٌّشٛ اٌزمذَ فٟ ٘زا اٌٍّف ٚفك اٌجشٔبِظ  

ٚاٌزغبسح ٚٚصاسح اٌز١ّٕخ االداس٠خ خظٛطب ٌغٙخ ِٕؼ عٛائض اِز١بص  اٌّٛضٛع ٚاٌّزفك ػ١ٍٗ ث١ٓ ٚصاسح االلزظبد

 ."١ِّضح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ الداساد ٌجٕب١ٔخ

وٍّخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ أٌمب٘ب ِّضٍٗ اٌٛص٠ش ٔؾبط اٌزٞ اشبس اٌٝ اْ ع١ٍّبْ ٚاخ١شا لذ أٌٚٝ ِٛضٛػٟ اٌغٛدح " 

"، 3881اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِٕز أطاللزٙب االٌٚٝ فٟ اٌؼبَ  ٚاالِز١بص ا٘زّبِب خبطب ِٕز اٌجذا٠خ ؽ١ش رجٕٝ ٚسػٝ اٌغبئضح

ثٛعٛد ِغّٛػبد الزظبد٠خ وج١شح رزفبػً ٚرزٕبفظ الزظبد٠ب اطجؼ االلزظبد اٌؼبٌّٟ ٠زغُ ٚلبي: "ِغ رطٛس اٌؼٌّٛخ،  

اٌزغبس٠خ اٌّزؼذدح االطشاف  ٚرغبس٠ب فٟ اطبس ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ ٚإٌّظّبد االل١ّ١ٍخ ِٓ خالي االرفبلبد

 ."ػجش اٌؾذٚد ٚاٌضٕبئ١خ ٚرز١ّض ثبٔفزبػ اوجش ٚاشًّ ٌٍزجبدي اٌزغبسٞ

طغ١شح ثّغبؽزٗ ٚػذد عىبٔٗ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠غذساضبف: "وّب رؼٍّْٛ، فبْ ٌجٕبْ دٌٚخ  ثٕب اْ ٔغؼٝ اٌٝ إٌّبفغخ فٟ  

اٌزٟ رٕشأ ػٓ  (SCALE OF ECONOMICS) إٌطبق االعٛاق اٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي الزظبد٠بد االٔزبط اٌٛاعؼخ

خالي ِٕزغبد اٚ خذِبد راد ل١ّخ ِضبفخ ِٕخفضخ، خظٛطب  ِٓ (PRODUCTION MASS) االٔزبط اٌىض١ف

اخزٔب ثؼ١ٓ االػزجبس اسرفبعار   اوالف اٌطبلخ ٚا١ٌذ اٌؼبٍِخ اضبفخ اٌٝ اعز١شاد ِؼظُ اٌّٛاد ال١ٌٚخ. ٌزٌه، اطجؼ ِٓ 

ٌذ٠ٕب ١ِضاد رفبض١ٍخ  اال١ّ٘خ ثّىبْ اْ ٔشوض ػٍٝ أزبط عٍغ ٚخذِبد راد عٛدح ػب١ٌخ ٚل١ّخ ِضبفخ ِشرفؼخ ؽ١ش

 ."رغبػذٔب ػٍٝ إٌّبفغخ ٚاخزشاق اعٛاق عذ٠ذح

"وزٌه ٠شىً رط٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ِذخال ِّٙب ٚربثغ: ٌض٠بدح االٔزبع١خ ٚاٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ  

اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاعزؼّبي افضً اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، اضبفخ اٌٝ رم٠ٛزٙب  ف١ٙب ٚرمذ٠ُ خذِبد افضً ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚرٛف١ش

 ."ِض١الرٙب فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٌٍزّىٓ ِٓ ِؾبوبح

ي: "أطاللب ِّب رمذَ ٚعؼ١ب ٔؾٛ اٌؼٛدح ٚاٌز١ّض ٔم١ُ ا١ٌَٛ ؽفٍٕب ٘زا الطالقٚلب اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ  

اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ، ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ث١ٓ وً ِٓ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح  ٌالِز١بص، ثشػب٠خ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ

ثؼضخ ِفٛض١خ االرؾبد االٚسٚثٟ اٌٝ ٌجٕبْ، ٚرٌه ِٓاٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚ ٚٚصاسح خالي ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ  

ٚثبعزضبفخ وش٠ّخ ِٓ ِؼبٌٟ اٌظذ٠ك االعزبر ػذٔبْ  ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٚاٌّّٛي ِٓ االرؾبد االٚسٚثٟ،

 ."اٌزغبسح ٚاٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ اٌمظبس سئ١ظ االرؾبد اٌؼبَ ٌغشف

اْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٟ ٔطٍمٙب ا١ٌَٛٚأشبس اٌٝ  رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح  

اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، اٌمطبع  اٌغٛدح ٚاٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ

غبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبدٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ، وّب رُ رٛع١غ اطبس اٌ اٌؼبَ  ٟ٘ٚ:  

ٔؾٛ اٌغٛدح  ٚ٘ٛ ِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ اثزذأد ِغبس٘ب CERTIFICATE ِغزٜٛ "اٌشٙبدح -

 .ٚاالِز١بص

اٌزٟ  ٚ٘ٛ ِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد "CERTIFICATE ADVANCED ِغزٜٛ "اٌشٙبدح اٌّزمذِخ -

َ ثّغبس اٌغٛدح ٚاالِز١بصلطؼذ شٛطب وج١شا فٟ ِغبي االٌزضا . 



ٚاٌششوبد اٌزٟ  ٌٍّإعغبد "AWARD EXCELLENCE LEBANESE ِغزٜٛ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص -

  .اعزىٍّذ ِزطٍجبد اٌغبئضح ٚع١شد اغٛاس اٌز١ّض

ب اٌغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اِ ٚأػٍٓ اْ اٌغبئضح عزّٕؼ ٌّغزؾم١ٙب ػٍٝ اػٍٝ اٌّغزٛاد اٌشع١ّخ ِٓ لجً فخبِخ سئ١ظ

ؽىبَ اٌغبئضح اٌّإٌفخ ِٓ شخظ١بد ػٍٝ ِغزٜٛ سف١غ ِٓ  اخز١بس اٌّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ فغ١زُ ِٓ لجً ٌغٕخ

 ٚإٌضا٘خ ِٚٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌجبع اٌط٠ًٛ فٟ االداسح اٌؼبِخ ِٚغزّغ االػّبي، ٚرٌه اٌّشٙٛد ٌُٙ ثبالعزمبِخ ٚاٌزغشد

اخزظبط١خ ِٚذسثخ ِٓ اٌّم١ّ١ٓثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌزم١١ُ اٌّؼذح ِٓ لجً ِغّٛػخ  اٌف١١ٕٓ، ٚثؼذ ِشاعؼخ ٚرذل١ك ِىزت  

  ."ٚاٌزغبسح اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد

اٌّّبصٍخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ  اضبف: "وزٌه رمَٛ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ثبعشاء االرظبالد اٌالصِخ ِغ اٌغٛائض

زوشاد اػزشافٚاالٚسٚث١خ ٚدٚي اخشٜ، ٚرٌه ثغ١خ رٛل١غ ِ ِزجبدي فٟ ِب ث١ٕٙب، ِب ٠ىغت اٌغبئضح اٌجٕب١ٔخ ٌالِز١بص  

 اٌٚٝ فٟ ٘زا اٌّغبي اطجؼ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ اٌٛصاسح ػضٛا شش٠ىب ِغ ثؼذا د١ٌٚب ِشِٛلب، ٚوخطٛح

  .اٌّإعغخ ا١ٕ١ٍ١ٌٙخ ٌالداسح اٌزٟ رذ٠ش عبئضح االِز١بص فٟ ا١ٌٛٔبْ

َ، ٠غشٟٔ اْ اػٍٓ ا١ٌَٛ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٌٍغبئضحٚلبي: "ثٕبء ػٍٝ ِب رمذ اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚادػٛ وبفخ اٌّٙز١ّٓ  

اٌىج١شح ِٕٙب ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ اٌؾغُ ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذ١ٔخ اٌٝ  ِٓ ِإعغبد ٚاداساد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌششوبد

االلزظبد ٚاٌزغبسح اػزجبسا ِٓ ٘زا ا١ٌَٛ،اٌٝ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح  اٌزمذَ ثطٍجبرٙب ػٍّب اْ ِىزت  

  ."اٌغبئضح ػٍٝ اعزؼذاد ٌزمذ٠ُ وً ِشٛسح ِٚغبػذح فٟ ٘زا اٌّغبي

خظٛطب فٟ ِغبي اسعبء ٚرط٠ٛش  ٚخزُ ثبٌمٛي: "ال ثذ ٌٟ ِٓ االشبدح ثبٌذػُ اٌزٞ ٠مذِٗ االرؾبد االٚسٚثٟ ٌٍجٕبْ

ش ثؼضخ ِفٛض١خاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح ٚاالِز١بص ٚرٌه ػج االرؾبد االٚسٚثٟ اٌٝ ٌجٕبْ ِّضٍخ ثغؼبدح اٌغف١شح أغ١ٍٕب  

االعزبر  اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ اٌظذ٠ك ا٠خٙٛسعذ. وزٌه، اٚد

وّب اشىش ِؼبٌٟ اٌظذ٠ك االعزبر اٌؼبَ.  دمحم ف١ٕش خظٛطب فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌّخظظخ ٌٍمطبع

٘زٖ اٌفشطخ ٌزٕٙئزٗ ػٍٝ ِٕؾٗ عبئضح اٌشخظ١خ اٌّظشف١خ اٌؼشث١خ  ػذٔبْ اٌمظبس ػٍٝ اعزضبفزٗ ٌٙزا اٌؾفً ِغزّٕب

ِٓ 3803/3802ٌٍؼبَ  إٌّغب -لجً "اٌمّخ اٌّظشف١خ اٌؼشث١خ اٌذ١ٌٚخ" اٌزٟ ػمذد االعجٛع اٌّبضٟ فٟ ف١١ٕب   فٟ  .

وُ ع١ّؼب ػٍٝ ؽضٛسوُ ٌٙزا اٌؾفً، اِال اْ رىْٛ اٌغٛدحإٌٙب٠خ، اٚد اْ اشىش ٚاالِز١بص شؼبسا ٌٕب ع١ّغ ٌزؾم١ك ِب  

."ٔظجٛ ا١ٌٗ ٌٚشفؼخ ثٍذٔب اٌؾج١ت  
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Third phase of Lebanese Excellence Award kicks off 

under patronage of Sleiman 

Mon 08 Jul 2013 at 16:50  

 
 

NNA - Caretaker Minister of Economy and Trade, Nicolas Nahhas, representing 

President Michel Sleiman, on Monday launched the third stage of the Lebanese 

Excellence Award, in a ceremony held at Adnan Kassar Economy Building, in presence 

of State Minister Mohammad Fneish, EU envoy Angelina Eichhorst, and scores of high-

ranking businessmen and economists.  

 

 

 

In a word delivered on the occasion, Nahhas explained that due to Lebanon's limited 

periphery, the economics of scale little helped boosting the country's competitiveness on 

the world markets. He then indicated that focus must be on the production of high-quality 

goods and services that allow Lebanon to penetrate new markets.  
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He also noted that the third stage of the Lebanese Excellence Award's scope was 

extended to include three levels in all sectors: the Certificate level, the Advanced 

Certificate level, and the Lebanese Excellence Award level.  

 

 

 

The Lebanese Excellence Award is internationally renowned and is designed for 

organizations or organizational units that wish to be regarded as national role models and 

develop continuous improvement. The award is granted annually to organizations 

committed to excellence. In particular, award winners adopt quality management systems 

and Lebanese Quality Management Model approaches designed and executed by the 

Lebanese Ministry of Economy & Trade.  

 

 

The Lebanese Quality Management Model is based on the European Foundation for 

Quality Management (EFQM), a major international quality and excellence model. The 

2009 award program was managed by QUALEB Sustaining Quality Programme, a 

European Union-funded project hosted at the Lebanese Ministry of Economy & Trade.  

 

 

 

Within this frame, Nahhas did not fail to extol the support of the European Union for 

Lebanon, especially on the level of developing the infrastructure of quality and 

excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يذخم نضٚبدة اإلَخبخٛت« اندٕدة»حطبٛك 

 
 اػزجش ٚص٠ش االلزظبد

ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط، 
ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ 
١ِشبي ع١ٍّبْ، خالي 

اٌضبٌضخ ِٓ  ئطالق اٌّشؽٍخ
اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ »

رط٠ٛش »، أْ «ٌالِز١بص
ٚرطج١ك ٔظُ ئداسح اٌغٛدح 

اٌمطبع اٌؼبَ ٠شىً  فٟ
ِذخال ِّٙب ٌض٠بدح 
اإلٔزبع١خ ٚاٌىفبءح 

 ٚاٌفؼب١ٌخ ف١ٙب، ٚرمذ٠ُ
خذِبد أفضً ٌٍّٛاط١ٕٓ 

ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ 
ّبي أفضً ٌٍّٛاسد ٚاعزؼ

ئٌٝ  اٌّزبؽخ، ئضبفخ
رم٠ٛزٙب ٌٍزّىٓ ِٓ 

ِؾبوبح ِض١الرٙب فٟ اٌذٚي 
 .«اٌّزمذِخ

 ؽضش اٌؾفً اٌزٞ أل١ُ
ِجٕٝ ػذٔبْ »أِظ، فٟ 

ٚص٠ش « اٌمظبس االلزظبدٞ
اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ دمحم 

االرؾبد » ف١ٕش، عف١شح
أغ١ٍٕب « األٚسٚثٟ

ارؾبد »ا٠خٙٛسعذ، سئ١ظ 
 سٚع١ٗ« اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ»اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبس، سئ١ظ « اٌؼشث١خ ٚاٌظٕبػخ غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ

 .فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌذوزٛس ػٍٟ ثشٚ« ثشٔبِظ اٌغٛدح»ٔغٕبط، ِٚذ٠ش 
داسح اٌغٛدح إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ إل اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رز١ّض ثزؾذ٠ش»االٔزجبٖ ئٌٝ أْ  ٌٚفذ ٔؾبط

اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌّغزّغ  ٚاٌغبئضح ٔفغٙب، ٌزشًّ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد
 رٛع١غ ئطبس اٌغبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبد ٟٚ٘: ِغزٜٛ اٌشٙبدح ٚ٘ٛ رُ»ٚأٚضؼ أٔٗ «. اٌّذٟٔ

اٌّزمذِخ ٚ٘ٛ ِخظض  بس٘ب ٔؾٛ اٌغٛدح ٚاالِز١بص، ِٚغزٜٛ اٌشٙبدحِخظض ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ اثزذأد ِغ
اٌّغبس، ئضبفًخ ئٌٝ ِغزٜٛ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ  ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ لطؼذ شٛطب وج١شا فٟ ِغبي االٌزضاَ فٟ ٘زا

 .«اعزىٍّذ ِزطٍجبد اٌغبئضح ٚعجشد أغٛاس اٌز١ّض ٌالِز١بص ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌزٟ
 اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ٌزط٠ٛش ٔٛػ١خ اٌخذِبد ٚرخف١ض وٍفزٙب ٚاًٌّٙ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح أ١ّ٘خ ئداسح»ػٍٝ ٚئر شذد ٔؾبط 

اٌؾبعخ ٌُ رؼذ رمزظش »، اػزجش أْ «اٌؼب١ٌّخ ٌزطج١مٙب، ٚاالسرمبء ثبإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ اٌٍجٕب١ٔخ ئٌٝ ِظبف اٌّمب١٠ظ
 ص ثً أطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٚفك ِؼب١٠ش ِؼزّذحاٌخب فمظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح فٟ اٌمطبع

 .«ػب١ٌّب
ٌالسرمبء ثّغزٜٛ خذِبرٗ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌىفبءح  اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد عّخ»ِٓ عٙزٗ، اػزجش ف١ٕش أْ 

ئال ِٓ  ٌٛٝ ٚصاسح اٌز١ّٕخ عبٔجب أعبع١ب ِٕٙب ال رزُِّٙبد رط٠ٛش اإلداسح اٌؼبِخ اٌزٟ رز»أْ  ، الفزبً االٔزجبٖ ئٌٝ«ٚاٌفؼب١ٌخ ٌذ٠ٗ
اٌؾبعخ ٌُ »اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ، اػزجش أْ  أ١ّ٘خ ئداسح»ٚئر شذد ػٍٝ «. خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌٛصاسح ٚثم١خ اإلداساد اٌؼبِخ

 اسح اٌؼبِخ ٚفك ِؼب١٠شاٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌخبص ثً أطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ اإلد رؼذ رمزظش فمظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش
 .«ٚإٌبظُ ٌٍمطبػبد االلزظبد٠خ ِؼزّذح ػب١ٌّب، ِب ٠ؾغٓ ٠ٚفؼً خذِبد ٘زا اٌمطبع، ثظفزٗ اٌّؾفض األعبعٟ ٌٍز١ّٕخ

فٟ اٌّئخ خالي  01ِىٕذ اٌظبدساد اٌٍجٕب١ٔخ ِٓ أْ رؾمك ّٔٛا ٠زغبٚص  ثغٙٛد ثشٔبِظ اٌغٛدح اٌزٟ»ثذٚسٖ، ّٖٔٛ اٌمظبس 
 .«2013 فٟ اٌّئخ ٌألشٙش اٌخّغخ األٌٚٝ ِٓ ػبَ 8ْ رغزّش ثبٌّٕٛ ثّؼذي لذس ثٕؾٛ ٚأ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ،

ٚرزّخ ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، رّىٓ خالٌٙب فش٠ك  اٌذخٛي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أرٟ رز٠ٛغب»ٚاػزجش أْ 
ٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌزشش٠ؼٟ اٌغٛدح ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ثشٔبِظ

 .«ئٌٝ ؽذ وج١ش ٚاٌّإعغبرٟ
األعبعٟ ٌٍجٕبْ فٟ ؽمً اٌغٛدح ٚاالِز١بص اٌٍز٠ٓ  االرؾبد األٚسٚثٟ ٘ٛ اٌشش٠ه»أِب ا٠خٙٛسعذ فٍفزذ االٔزجبٖ ئٌٝ أْ 

 ئداسح اٌغٛدح فٟ رطج١ك»ِش١شح ئٌٝ أْ « االلزظبدٞ ٚإل٠غبد فشص اٌؼًّ فٟ ٌجٕبْ ٠ؼزجشاْ ػٕظش٠ٓ أعبع١١ٓ ٌٍّٕٛ
عٙٛدٔب اٌّغزّشح ٌّغبػذح  اٌششوبد، ُِٙ ٌٍزأوذ ِٓ عٛدح اٌخذِبد ٚإٌّزغبد، ٠ٚأرٟ فٟ ط١ٍؼخ ا٘زّبِبرٕب فٟ

 .«اٌؼب١ٌّخ إٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ ٌّٕبفغخ إٌّزغبد فٟ األعٛاق
اٌزٟ ٠ّىٓ رؾغ١ٕٙب ٚو١ف١خ رؾذ٠ذ اٌطّٛؽبد اٌزٟ  عبئضح االِز١بص رؼزّذ ػٍٝ إٌمذ اٌزارٟ ٚرؾذ٠ذ اٌّغبالد»ٚأٚضؾذ أْ 

 

 ٔؾبط ِزٛعطب اٌمظبس ٚف١ٕش ٚرجذٚ ا٠خٙٛسعذ ٚلٛفب )ِظطفٝ عّبي

  (اٌذ٠ٓ
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 .«٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ اٌّغزمجً
اٌخبص اٌىج١شح وّب اٌظغ١شح  ٘زٖ اٌغبئضح عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاإلداساد اٌؼبِخ ٌٚششوبد اٌمطبع»ثشٚ فأشبس ئٌٝ أْ  اِب

ٚئٔضبط أٔظّزٙب اإلداس٠خ، ِب  اٌزٟ رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ١ٓ ٚاٌّزٛعطخ ١ٌٙٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد
 .«ٚوفبءرٙب ٚرؾغ١ٓ لذسارٙب اٌزٕبفغ١خ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح فؼب١ٌزٙب
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أطٍك ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ِّضال سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ 

، فٟ اؽزفبي ال١ُ طجبػ اِظ فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس االلزظبدٞ، فٟ ؽضٛس ٚص٠ش «اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص»

الرؾبد االٚسٚثٟ أغ١ٍٕب ا٠خٙٛسعذ، سئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ اٌز١ّٕخ االداس٠خ دمحم ف١ٕش، عف١شح ا

ٚاٌظٕبػخ اٌؼشث١خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبس، سئ١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ سٚع١ٗ ٔغٕبط، ٚسؤعبء 

اٌٛطٕٟ، صُ  ١٘ئبد ٚفبػ١ٍبد الزظبد٠خ ٚسعبي اػّبي ٚاٌّٛظف١ٓ اٌىجبس فٟ ػذد ِٓ االداساد اٌؼبِخ. ثذا٠خ إٌش١ذ

اٌّشؽٍز١ٓ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ »وٍّخ ِذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌذوزٛس ػٍٟ ثشٚ اٌزٞ اشبس: أشبس اٌٝ اْ 

ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رّزب ثٕغبػ وج١ش رٛعزب ثبؽزفب١ٌٓ ١ِّض٠ٓ ال١ّب ثشػب٠خ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ فٟ اٌمظش 

، ؽ١ش عٍُ فخبِزٗ دسع اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص 3103ٚشجبط  3101بٟٔ اٌغّٙٛسٞ فٟ ثؼجذا فٟ وبْٔٛ اٌض

ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ. ٚا١ٌَٛ ٠أرٟ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح فٟ ظشٚف غ١ش ػبد٠خ ٠ّش ثٙب 

ة ٌزٕف١ز اٌخطظ ٚطٕٕب اٌؾج١ت، ٌىٕٕب آ١ٌٕب ػٍٝ أفغٕب ٚثزٛع١ٗ ِٓ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ٔؾبط االعزّشاس فٟ اٌؼًّ اٌذؤٚ

 «.اٌّٛضٛػخ ِٚٓ ضّٕٙب اؽزفبي اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص

 { اٌمظبس {

فٟ ٘زا اٌظشػ اٌزٞ أسدٔبٖ ٔبفزح ٌٍجٕبْ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ػٍٝ اٌؾضبسح ٚاٌزمذَ »صُ رؾذس اٌمظبس ِشؽجب ثبٌؾضٛس 

ٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٘ٛ ؽذس ٔفزخش ثٗ ٚٔذػّٗ ئٌٝ ئْ ئطالق اٌّشؽٍخ اٌضب»ٚلبي: «. ٚاإلثذاع ٚاٌز١ّض

ألظٝ اٌؾذٚد، ٕٚٔٙئ اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ٚٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ، ٚاالرؾبد 

اٌزٞ »١ّبْ، ٚؽ١ب اٌٛص٠ش ٔؾبط ِّضال ساػٟ اٌؾفً عٍ«. األٚسٚثٟ اٌزٞ ٠مذَ اٌز٠ًّٛ ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍّششٚع

 «. أ٘ذ٠ٗ أط١ت اٌغالَ، ٌّب رإوذٖ سػب٠زٗ ِٓ ا٘زّبَ ثبٌغٛدح ػٍٝ أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌشع١ّخ



ئْ اٌذخٛي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أرٟ رز٠ٛغب ٚرزّخ ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، رّىٓ »ٚلبي اٌمظبس: 

ٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ خالٌٙب فش٠ك ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِ

اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ئٌٝ ؽذ وج١ش. ٚرشزًّ اٌّشؽٍخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ لضب٠ب ؽ٠ٛ١خ عذا ٌزؼض٠ض اٌغٛدح فٟ ٌجٕبْ، 

ٌغٙخ رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاالعزشبسٞ ٚاٌزذس٠جٟ ٌإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، ٌٍّٚخزجشاد فٟ ِغبي شٙبدح 

د اٌذٌٟٚ، ٚدػُ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ رطج١ك ٔظبَ عٛدح عالِخ اٌغزاء، فضال ػٓ رؾذ٠ش اٌغبئضح االػزّب

 «.اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ ِىٛٔبد اٌّغزّغ ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚاٌمطبع اٌّذٟٔ

 -ٚاٌزغبسح، ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔ ٘زٖ اٌغٙٛد اٌخاللخ رؼجش ػٓ االٌزضاَ اٌغذٞ ِٓ لجً ٚصاسح االلزظبد »اضبف: 

األٚسٚثٟ اٌىفٛء ٚاٌّزغبٔظ اٌزٞ ٠ؼًّ ثشفبف١خ وج١شح ٚؽشف١خ ػب١ٌخ فٟ عج١ً رؼض٠ض رٕبفغ١خ اإلٔزبط ٚاٌزظــذ٠ش 

ٌٍغٍغ ٚإٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ. ِٚٓ شأْ رٌه أْ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح إٌّٛ ٚاٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌإلٔزبط، ٠ّٕٟٚ صمبفخ 

 «.ؼضص فشص ّٔٛ اٌظبدساد، ٠ٚغزؾذس اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّعالِخ اٌغزاء، وّب ٠

 { ا٠خٙٛسعذ {

اْ االرؾبد االٚسٚثٟ ٘ٛ اٌشش٠ه االعبعٟ ٌٍجٕبْ فٟ ؽمً اٌغٛدح ٚاالِز١بص اٌٍز٠ٓ »ٚلبٌذ اٌغف١شح ا٠خٙٛسعذ: 

 «.٠ؼزجشاْ ػٕظش٠ٓ اعبع١١ٓ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ ٚال٠غبد فشص اٌؼًّ فٟ ٌجٕبْ

ِجبدسح عبئضح االِز١بص الٔٙب ػ١ٍّخ ِشبسوخ ؽظش٠خ راد فشص ِزغب٠ٚخ الٞ ِشزشن أب شخظ١ب أؽت »اضبفذ: 

ٌٍفٛص، ِٚفزٛؽخ اِبَ وً اٌششوبد ِٓ االؽغبَ وبفخ، وّب أٙب ِفزٛؽخ أِبَ إٌّظّبد غ١ش ؽى١ِٛخ ٚاٌّإعغبد 

ح فٟ اٌششوبد اِش رطج١ك اداسح اٌغٛد»، ِش١شح اٌٝ اْ «اٌؼبِخ ٟٚ٘ ِج١ٕخ ٚفك إٌظبَ االٚسٚثٟ ٌغبئضح اٌغٛدح

ُِٙ ٌٍزأوذ ِٓ عٛدح اٌخذِبد ٚإٌّزغبد، ٚ٘ٛ اِش ٠برٟ فٟ ط١ٍؼخ ا٘زّبِبرٕب فٟ عٙٛدٔب اٌّغزّشح ٌّغبػذح 

 «.إٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ ِٕٚبفغخ إٌّزغبد فٟ االعٛاق اٌؼب١ٌّخ

غ اٌّذٟٔ، ٚاٌشعبي عبئضح االِز١بص اٌزٟ ٔؾٓ ثظذد اطاللٙب ا١ٌَٛ ِب ٟ٘ اال ٌزىش٠ُ ا١ّ٘خ اٌّغزّ»ٚأػٍٕذ اْ 

اٌٚئه »ٚلبٌذ: «. ٚإٌغبء اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ االِىٕخ اٌجؼ١ذح فٟ ٌجٕبْ ٚاٌز٠ٓ ٠مذِْٛ اٌّغبػذح ٌٍّؾزبع١ٓ

 «.٠غزؾمْٛ اْ ٔش١ش ا١ٌُٙ ػٍٝ أُٙ فؼب١ٌبد ِّٙخ ٌزط٠ٛش اٌّغزّغ اٌٍجٕبٟٔ

 ِٓ عٙزٗ، لبي اٌٛص٠ش ف١ٕش:

خ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ خذِبرٗ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ اٌٝ اْ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٍجٕبٟٔ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد عّ

اْ ِٙبَ رط٠ٛش االداسح اٌؼبِخ اٌزٟ رزٌٛٝ ٚصاسح اٌز١ّٕخ عبٔجب اعبع١ب ِٕٙب ال رزُ اال ِٓ خالي اٌزؼبْٚ »ٌذ٠ٗ، ٚلبي: 

ن. ٚرىّٓ ا١ّ٘خ اداسح ث١ٓ اٌٛصاسح ٚثم١خ االداساد اٌؼبِخ. ٌٚؼً اٌزغشثخ اٌؾب١ٌخ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ عذٜٚ اٌزؼبْٚ اٌّشزش

اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ فٟ رط٠ٛش ٔٛػ١خ ٘زٖ اٌخذِبد ٚرخف١ض وٍفزٙب ٚاًٌّٙ اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌزطج١مٙب، 

ٚاالسرمبء ثبالداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ اٌٍجٕب١ٔخ اٌٝ ِظبف اٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ. اْ ٘زا االِش ثبد ؽبعخ ٍِؾخ 

فٟ ِخزٍف لطبػبد أزبعٙب ٚضشٚسح اػزّبد إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٌٍؾٛوّخ. فٍُ  ٚخظٛطب ثؼذ اصد٠بد إٌّبفغخ ث١ٓ اٌذٚي

رؼذ اٌؾبعخ رمزظش فمظ ػٍٝ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌخبص ثً اطجؼ ِٓ اٌضشٚسٞ رطج١مٙب فٟ االداسح 

١ّٕخ ٚإٌبظُ اٌؼبِخ ٚفك ِؼب١٠ش ِؼزّذح ػب١ٌّب، ِب ٠ؾغٓ ٠ٚفؼً خذِبد ٘زا اٌمطبع، ثظفزٗ اٌّؾفض االعبعٟ ٌٍز

ٌٍمطبػبد االلزظبد٠خ، ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ خظٛط١خ اٌٛالغ اٌٍجٕبٟٔ، ٚٚالغ االداسح اٌٍجٕب١ٔخ، ِٚشاؽً إٌّٛ االلزظبدٞ 

 «.فٟ ِغزّؼٕب

لذ أٌٚٝ ِٛضٛػٟ اٌغٛدح »ٚاخ١شا وٍّخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ أٌمب٘ب ِّضٍٗ اٌٛص٠ش ٔؾبط اٌزٞ اشبس اٌٝ اْ ع١ٍّبْ 

ٕز اٌجذا٠خ ؽ١ش رجٕٝ ٚسػٝ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِٕز أطاللزٙب االٌٚٝ فٟ اٌؼبَ ٚاالِز١بص ا٘زّبِب خبطب ِ

ِغ رطٛس اٌؼٌّٛخ، اطجؼ االلزظبد اٌؼبٌّٟ ٠زغُ ثٛعٛد ِغّٛػبد الزظبد٠خ وج١شح رزفبػً ٚرزٕبفظ »، ٚلبي: «3110

الي االرفبلبد اٌزغبس٠خ اٌّزؼذدح الزظبد٠ب ٚرغبس٠ب فٟ اطبس ِٕظّخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ ٚإٌّظّبد االل١ّ١ٍخ ِٓ خ

 «.االطشاف ٚاٌضٕبئ١خ ٚرز١ّض ثبٔفزبػ اوجش ٚاشًّ ٌٍزجبدي اٌزغبسٞ ػجش اٌؾذٚد

وّب رؼٍّْٛ، فبْ ٌجٕبْ دٌٚخ طغ١شح ثّغبؽزٗ ٚػذد عىبٔٗ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠غذس ثٕب اْ ٔغؼٝ اٌٝ إٌّبفغخ »اضبف: 

(( اٌزٟ رٕشأ ػٓ SCALE OF ECONOMICSاعؼخ إٌطبق فٟ االعٛاق اٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي الزظبد٠بد االٔزبط اٌٛ

ِٓ خالي ِٕزغبد اٚ خذِبد راد ل١ّخ ِضبفخ ِٕخفضخ، خظٛطب ار اخزٔب  PRODUCTION MASSاالٔزبط اٌىض١ف 

ثؼ١ٓ االػزجبس اسرفبع اوالف اٌطبلخ ٚا١ٌذ اٌؼبٍِخ اضبفخ اٌٝ اعز١شاد ِؼظُ اٌّٛاد ال١ٌٚخ. ٌزٌه، اطجؼ ِٓ اال١ّ٘خ 

رفبض١ٍخ رغبػذٔب ثّىبْ اْ ٔشوض ػٍٝ أزبط عٍغ ٚخذِبد راد عٛدح ػب١ٌخ ٚل١ّخ ِضبفخ ِشرفؼخ ؽ١ش ٌذ٠ٕب ١ِضاد 

 «.ػٍٝ إٌّبفغخ ٚاخزشاق اعٛاق عذ٠ذح

وزٌه ٠شىً رط٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ِذخال ِّٙب ٌض٠بدح االٔزبع١خ ٚاٌىفبءح »ٚربثغ: 

ٚاٌفؼب١ٌخ ف١ٙب ٚرمذ٠ُ خذِبد افضً ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاعزؼّبي افضً اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، اضبفخ اٌٝ 

 «.رم٠ٛزٙب ٌٍزّىٓ ِٓ ِؾبوبح ِض١الرٙب فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ

أطاللب ِّب رمذَ ٚعؼ١ب ٔؾٛ اٌؼٛدح ٚاٌز١ّض ٔم١ُ ا١ٌَٛ اؽزفبٌٕب ٘زا الطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح »ٚلبي: 

اسح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص، ثشػب٠خ فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ، ٚرٌه ثبٌزٕغ١ك ث١ٓ وً ِٓ ٚص

االلزظبد ٚاٌزغبسح ٚٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ االداس٠خ ٚثؼضخ ِفٛض١خ االرؾبد االٚسٚثٟ اٌٝ ٌجٕبْ، ٚرٌه ِٓ خالي 



ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٚاٌّّٛي ِٓ االرؾبد االٚسٚثٟ، ٚثبعزضبفخ وش٠ّخ ِٓ ِؼبٌٟ اٌظذ٠ك 

 «.غشف اٌزغبسح ٚاٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خاالعزبر ػذٔبْ اٌمظبس سئ١ظ االرؾبد اٌؼبَ ٌ

ٚأشبس اٌٝ اْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص اٌزٟ ٔطٍمٙب ا١ٌَٛ رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح 

اٌّزٛعطخ، اٌغٛدح ٚاٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚ

 اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

ثٕبء ػٍٝ ِب رمذَ، ٠غشٟٔ اْ اػٍٓ ا١ٌَٛ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٌٍغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٚادػٛ ع١ّغ »ٚلبي: 

اٌّٙز١ّٓ ِٓ ِإعغبد ٚاداساد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌششوبد اٌىج١شح ِٕٙب ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ اٌؾغُ ١٘ٚئبد 

ٌٝ اٌزمذَ ثطٍجبرٙب اٌٝ ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح اػزجبسا ِٓ اٌّغزّغ اٌّذ١ٔخ ا

 «. ٘زا ا١ٌَٛ، ػٍّب اْ ِىزت اٌغبئضح ػٍٝ اعزؼذاد ٌزمذ٠ُ وً ِشٛسح ِٚغبػذح فٟ ٘زا اٌّغبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «الجائزة اللبنانٌة لإلمتٌاز»إطالق المرحلة الثالثة من 
 

   3902تموز  90الثالثاء 
أطلق وزٌر االقتصاد والتجارة نقوال نحاس ممثال رئٌس الجمهورٌة العماد مٌشال سلٌمان المرحلة الثالثة من 

 ، فً حفل اقٌم أمس فً مبنى عدنان القصار االقتصادي.«الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز»

 
االحسبد االٔسٔبٙ اَدهُٛب اٚخٕٓسعج، سئٛظ زضش االزخفبل ٔصٚش انخًُٛت االداسٚت دمحم فُٛش، عفٛشة 

احسبد غشف انخدبسة ٔانضساػت ٔانصُبػت انؼشبٛت انغببك ػذَبٌ انمصبس، سئٛظ انًدهظ االلخصبد٘ 

 ٔاالخخًبػٙ سٔخّٛ َغُبط، ٔسؤعبء ْٛئبث ٔفبػهٛبث الخصبدٚت.
 

كهًت انمبْب: أٌ انذخٕل بؼذ كهًت نًذٚش بشَبيح اندٕدة فٙ ٔصاسة االلخصبد ػهٙ بشٔ، اػخبش انمصبس فٙ 
فٙ انًشزهت انثبنثت يٍ بشَبيح اندٕدة ٚأحٙ حخٕٚدبً ٔحخًت نُدبذ يشزهخٍٛ عببمخٍٛ، حًكٍ خالنٓب فشٚك 

ٔصاسة االلخصبد ٔانخدبسة فٙ بشَبيح اندٕدة يٍ حطٕٚش انبُٛت انخسخٛت نهدٕدة فٙ نبُبٌ ػهٗ انًغخٍٕٚٛ 

شزهت اندذٚذة حٕفٛش انذػى انفُٙ ٔاالعخشبس٘ انخششٚؼٙ ٔانًإعغبحٙ ئنٗ زّذ كبٛش. ٔحشًم انً
ٔانخذسٚبٙ نإلداساث ٔانًإعغبث انؼبيت، ٔنهًخخبشاث فٙ يدبل شٓبدة االػخًبد انذٔنٙ، ٔدػى 

 انصُبػبث انغزائٛت انهبُبَٛت فٙ حطبٛك َظبو خٕدة عاليت انغزاء.
 

فٙ انًئت خالل 01ص اضبف: ْزا انبشَبيح يكٍّ انصبدساث انهبُبَٛت يٍ أٌ حسمك يؼذل ًَٕ ٚخدبٔ
فٙ انًئت نألشٓش انخًغت األٔنٗ يٍ  8انغُٕاث انغببمت، ٔأٌ حغخًش فٙ انًُٕ بًؼذل لذس بُسٕ 

 . ٔبزنك أصبر بشَبيح اندٕدة بكم خذاسة سكُبً أعبعٛبً يٍ أسكبٌ االلخصبد انهبُبَٙ. 3102ػبو 
 

 اٚخٕٓسعج

 
دة فٙ انششكبث ايش يٓى نهخأكذ يٍ بذٔسْب، نفخج انغفٛشة اٚخٕٓسعج انٗ اٌ حطبٛك اداسة اندٕ

خٕدة انخذيبث ٔانًُخدبث، ٔٚأحٙ فٙ طهٛؼت اْخًبيبحُب فٙ خٕٓدَب انًغخًشة نًغبػذة انًُخدبث 
 انهبُبَٛت ٔيُبفغت انًُخدبث فٙ االعٕاق انؼبنًٛت.

 
 فُٛش

 
بث يٍ خٓخّ، لبل فُٛش: حكًٍ اًْٛت اداسة اندٕدة فٙ انمطبع انؼبو فٙ حطٕٚش َٕػٛت ْزِ انخذي



ٔخفض كهفخٓب ٔانًٓم انضيُٛت انًسذدة نخطبٛمٓب، ٔاالسحمبء ببالداساث ٔانًإعغبث انؼبيت انهبُبَٛت انٗ 

يصبف انًمبٚٛظ انؼبنًٛت. اٌ ْزا االيش ببث زبخت يهست ٔخصٕصب بؼذ اصدٚبد انًُبفغت بٍٛ انذٔل فٙ 
ػهٗ "حضبفش اندٕٓد نشصذ يخخهف لطبػبث اَخبخٓب ٔضشٔسة اػخًبد انًُبْح انسذٚثت نهسٕكًت. ٔشّذد 

 االيكبَبث انًبدٚت ٔانخمُٛت انالصيت نخؼضٚض يفٕٓو اداسة اندٕدة".
 

 َسبط
 

ثى انمٗ َسبط كهًت سئٛظ اندًٕٓسٚت خبء فٛٓب: حخًٛض انًشزهت انثبنثت يٍ اندبئضة انهبُبَٛت ناليخٛبص 
شًم انمطبػبث انخبنٛت: انششكبث بخسذٚث انًُٕرج انهبُبَٙ إلداسة اندٕدة ٔاندبئضة انهبُبَٛت ناليخٛبص نخ

انكبشٖ، انششكبث انصغٛشة ٔانًخٕعطت، انمطبع انؼبو ٔانًدخًغ انًذَٙ، كًب حى حٕعٛغ اطبس اندبئضة 

 نخشًم ثالثت يغخٕٚبث نًخخهف انمطبػبث ْٔٙ:
 

 يغخٕٖ "انشٓبدة"ْٕٔ يخصص نهًإعغبث ٔانششكبث انخٙ ابخذأث يغبسْب َسٕ اندٕدة ٔااليخٛبص. -
 

"انشٓبدة انًخمذيت" ْٕٔ يخصّص نهًإعغبث ٔانششكبث انخٙ لطؼج شٕطب كبٛشا فٙ  يغخٕٖ -
 يدبل االنخضاو بًغبس اندٕدة ٔااليخٛبص.

 
اعخكًهج يخطهببث اندبئضة ٔعبشث اغٕاس انخًٛض. ٔاندبئضة عخًُر نًغخسمٛٓب ػهٗ اػهٗ  -

بس انًإعغبث ٔانششكبث انًغخٕٚبث انشعًٛت يٍ لبم فخبيت سئٛظ اندًٕٓسٚت انهبُبَٛت، ايب اخخٛ

انًغخسمت فغٛخى يٍ لبم ندُت زكبو اندبئضة انًإنفت يٍ شخصٛبث ػهٗ يغخٕٖ يشٕٓد نٓى 
 ￼ببالعخمبيت ٔانخدشّد ٔانُضاْت ٔيٍ رٔ٘ انخبشة فٙ االداسة انؼبيت ٔيدخًغ االػًبل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بمشاركة الوزٌرٌن نحاس وفنٌش وفعالٌات اقتصادٌة والسفٌرة األوروبٌة 
 اطالق المرحلة الثالثة من جائزة االمتٌاز: مدخل لزٌادة االنتاجٌة

أطلق وزٌر االقتصاد والتجارة فً حكومة تصرٌف األعمال نقوال نحاس ممثال رئٌس الجمهورٌة العماد مٌشال سلٌمان المرحلة    
من الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز، فً حفل اقٌم صباح امس فً مبنى عدنان القصار االقتصادي، فً حضور وزٌر التنمٌة االدارٌة الثالثة 

دمحم فنٌش، سفٌرة االتحاد االوروبً انجلٌنا اٌخهورست، رئٌس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة العربٌة الوزٌر السابق 
القتصادي واالجتماعً روجٌه نسناس، ورؤساء هٌئات وفاعلٌات اقتصادٌة ورجال اعمال عدنان القصار، رئٌس المجلس ا

 والموظفٌن الكبار فً عدد من االدارات العامة.
 

بداٌة النشٌد الوطنً ثم تحدث مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد علً برو فأوضح أن هذه الجائزة ستتٌح للمؤسسات واالدارات 
لقطاع الخاص الكبٌرة كما الصغٌرة والمتوسطة ولهٌئات المجتمع المدنً فرصة تقدٌر الجهود التً تبذلها فً مجال العامة ولشركات ا

تحسٌن وانضاج انظمتها االدارٌة، ما ٌساهم فً زٌادة فعالٌتها وكفاءتها وتحسٌن قدراتها التنافسٌة، اضافة الى فوائد اخرى كاستعمال 
االستراتٌجٌة وتحفٌز مبادرات التغٌٌر والتطوٌر والتركٌز على النتائج عبر توفٌر الوقت والجهد موارد المؤسسة فً خدمة اهدافها 

 وتحسٌن خدمة المواطنٌن والزبائن ومكانة وصورة المؤسسة واالعتراف بها كأحد الرواد فً قطاعها. 
برئاسة معالً الوزٌر سنعمل كما عهدتمونا  وأكد اننا فً فرٌق عمل برنامج الجودة ومكتب الجائزة وبتوجبهات لجنة حكام الجائزة

بجدٌة تامة وشفافٌة واضحة مع الحفاظ التام على سرٌة المعلومات الخاصة فً ما ٌتعلق بالشركات والمؤسسات الراغبة فً االشتراك 
ارج القاعة والمبادرة الى فً المرحلة الثالثة من الجائزة. وندعوكم الى االستحصال على كتٌب الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز المتوفر خ

تقدٌم طلبات االشتراك بالسرعة الممكنة حسبما هو موضح فً الكتٌب، علما ان هناك كتٌبا عاما للجائزة لكل القطاعات وكتٌبا خاصا 
ولٌة المرفقة لجائزة القطاع العام. وهنا نتمنى على المؤسسات والشركات واالدارات العامة المهتمة بالتقدم للجائزة ملء االستمارة اال

بالكتٌب وتسلٌمها لمكتب الجائزة لٌتم االتصال بهم الحقا، مشٌرا الى ان فرٌق عمل البرنامج على أتم االستعداد لتلقً االستفسارات 
 واالجابة على اسئلتكم وتقدٌم المشورة والنصح الالزمٌن بخصوص تقدٌم الطلبات وملء مستندات التقدٌم. 

 القصار 
دخول فً المرحلة الثالثة من برنامج الجودة ٌأتً تتوٌجا وتتمة لنجاح مرحلتٌن سابقتٌن، تمكن خاللها فرٌق وزارة وقال القصار: إن ال

االقتصاد والتجارة فً برنامج الجودة من تطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان على المستوٌٌن التشرٌعً والمؤسساتً إلى حد كبٌر. 
اٌا حٌوٌة جدا لتعزٌز الجودة فً لبنان، لجهة توفٌر الدعم الفنً واالستشاري والتدرٌبً لإلدارات وتشتمل المرحلة الجدٌدة على قض

والمؤسسات العامة، وللمختبرات فً مجال شهادة االعتماد الدولً، ودعم الصناعات الغذائٌة اللبنانٌة فً تطبٌق نظام جودة سالمة 
 ز لتشمل مكونات المجتمع من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدنً. الغذاء، فضال عن تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لالمتٌا

األوروبً الكفوء  -اضاف: هذه الجهود الخالقة تعبر عن االلتزام الجدي من قبل وزارة االقتصاد والتجارة، وفرٌق العمل اللبنانً 
ة اإلنتاج والتصدٌر للسلع والمنتجات اللبنانٌة. ومن شأن والمتجانس الذي ٌعمل بشفافٌة كبٌرة وحرفٌة عالٌة فً سبٌل تعزٌز تنافسٌ

ذلك أن ٌساهم فً زٌادة النمو والقٌمة المضافة لإلنتاج، وٌنمً ثقافة سالمة الغذاء، كما ٌعزز فرص نمو الصادرات، وٌستحدث 
 المزٌد من فرص العمل. 

القاسٌة التً تمر بها المنطقة، والذي مكن الصادرات وختم: نحًٌ جهودكم وما قدمه برنامج الجودة من مساهمة فً تحدي الظروف 
% لألشهر الخمسة األولى ٨% خالل السنوات السابقة، وأن تستمر بالنمو بمعدل قدر بنحو 01اللبنانٌة أن تحقق معدل نمو ٌتجاوز 

ر التهنئة والتقدٌر لما تقومون . وبذلك أصبح برنامج الجودة بكل جدارة ركنا أساسٌا من أركان االقتصاد اللبنانً. أكر3102من عام 
 به من جهود ممٌزة ومثابرة الفتة لٌبقى لبنان واقتصاده مواكبا إلٌقاع العصر. 

 اٌخهورست 
وقالت السفٌرة اٌخهورست: ان االتحاد االوروبً هو الشرٌك االساسً للبنان فً حقل الجودة واالمتٌاز اللذٌن ٌعتبران عنصرٌن 

 ٌجاد فرص العمل فً لبنان. اساسٌٌن للنمو االقتصادي وال
اضافت: انا شخصٌا أحب مبادرة جائزة االمتٌاز النها عملٌة مشاركة حصرٌة ذات فرص متساوٌة الي مشترك للفوز، ومفتوحة امام 
كل الشركات من االحجام كافة، كما انها مفتوحة أمام المنظمات غٌر حكومٌة والمؤسسات العامة وهً مبنٌة وفق النظام االوروبً 
لجائزة الجودة، مشٌرة الى ان تطبٌق ادارة الجودة فً الشركات امر مهم للتأكد من جودة الخدمات والمنتجات، وهو امر ٌاتً فً 
 طلٌعة اهتماماتنا فً جهودنا المستمرة لمساعدة المنتجات اللبنانٌة ومنافسة المنتجات فً االسواق العالمٌة. 

حٌاتنا الٌومٌة، واالحداث االجتماعٌة التً تجري على الصعٌد المحلً، كما وان اهمٌتها  ولفتت الى ان ادارة الجودة مهمة اٌضا فً
تمتد لتطال القرى والمدن خارج العاصمة حٌث هناك الكثٌر من العمل فً االرٌاف اللبنانٌة والمؤسسات المحلٌة تؤمن الخدمات 

 اٌدي المستثمرٌن والمؤسسات غٌر الحكومٌة والخٌرٌة. والبنٌة التحتٌة االساسٌة، غٌر ان معظم االمور االخرى تبقى فً 
وأعلنت ان جائزة االمتٌاز التً نحن بصدد اطالقها الٌوم ما هً اال لتكرٌم اهمٌة المجتمع المدنً، والرجال والنساء الذٌن ٌعملون فً 

نشٌر الٌهم على انهم فعالٌات مهمة لتطوٌر  االمكنة البعٌدة فً لبنان والذٌن ٌقدمون المساعدة للمحتاجٌن. وقالت: اولئك ٌستحقون ان



 المجتمع اللبنانً. 
وأشارت الى ان جائزة االمتٌاز تعتمد على النقد الذاتً وتحدٌد المجاالت التً ٌمكن تحسٌنها وكٌفٌة تحدٌد الطموحات التً ٌمكن 

م بشكل مختلف وبشكل افضل. انها تجربة ٌمكننا تحقٌقها فً المستقبل. وقالت: انها لٌست بجائزة مالٌة، انها جائزة استمرارٌة للقٌا
 جمٌعا االستفادة منها وتطبٌقها فً اعمالنا ومؤسساتنا وحٌاتنا الشخصٌة. 

 فنٌش 
وأشار الوزٌر فنٌش الى أن القطاع العام اللبنانً ٌواجه تحددٌات جمة لالرتقاء بمستوى خدماته وتحسٌن مستوى الكفاءة والفعالٌة 

 لدٌه. 
فر الجهود لرصد االمكانات المادٌة والتقنٌة الالزمة لتعزٌز مفهوم ادارة الجودة عبر تأمٌن البٌئة االدارٌة الصالحة وشدد على تضا

من خالل ابنٌة حكومٌة الئقة ورواتب عادلة والتدرٌب المستمر للموظفٌن الحكومٌٌن، والحد من اثر العوامل السٌاسٌة فً القرارات 
 االدارٌة. 

الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون التنمٌة االدارٌة من خالل تطبٌقها برامج استراتٌجٌة تطوٌر االدارة العامة بما وأشار الى الدور 
، 3100ٌدعم مفهوم ادارة الجودة، اذ انها تعكف على تطبٌق استراتٌجٌة اصالح وتطوٌر القطاع العام التً اطلقناها فً خرٌف عام 

ودة فً اكثر من محور مثل: اعادة هندسة النظم االدارٌة، تسهٌل طرق واجراءات العمل، مكننة والتً تصب فً دعم مفهوم ادارة الج
المعامالت وتنفٌذ برنامج الحكومة االلكترونٌة، تطوٌر منهجٌة للتخطٌط االستراتٌجً، انشاء وحدات الدارة الموارد البشرٌة وغٌرها 
 من البرامج والمشارٌع ذات الصلة. 

 نحاس 
 كانت كلمة رئٌس الجمهورٌة التً ألقاها نحاس: وفً الختام 

ٌشكل تطوٌر وتطبٌق نظم ادارة الجودة فً القطاع العام مدخال مهما لزٌادة االنتاجٌة والكفاءة والفعالٌة فٌها وتقدٌم خدمات افضل 
 اكاة مثٌالتها فً الدول المتقدمة. للمواطنٌن وتوفٌر الوقت والجهد واستعمال افضل الموارد المتاحة، اضافة الى تقوٌتها للتمكن من مح

عاٌة وقال: انطالقا مما تقدم وسعٌا نحو العودة والتمٌز نقٌم الٌوم حفلنا هذا الطالق المرحلة الثالثة من الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز، بر
زارة الدولة لشؤون التنمٌة فخامة رئٌس الجمهورٌة العماد مٌشال سلٌمان، وذلك بالتنسٌق بٌن كل من وزارة االقتصاد والتجارة وو

االدارٌة وبعثة مفوضٌة االتحاد االوروبً الى لبنان، وذلك من خالل برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة والممول من 
االتحاد االوروبً، وباستضافة كرٌمة من معالً الصدٌق االستاذ عدنان القصار رئٌس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 

 زراعة فً البالد العربٌة. وال
بنانٌة وأشار الى ان المرحلة الثالثة من الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز التً تطلق تتمٌز بتحدٌث النموذج اللبنانً الدارة الجودة والجائزة الل

المدنً، كما تم توسٌع لالمتٌاز لتشمل القطاعات التالٌة: الشركات الكبرى، الشركات الصغٌرة والمتوسطة، القطاع العام والمجتمع 
 اطار الجائزة لتشمل ثالثة مستوٌات لمختلف القطاعات وهً: 

 وهو مخصص للمؤسسات والشركات التً ابتدأت مسارها نحو الجودة واالمتٌاز.  CERTIFICATEمستوى الشهادة  -
شوطا كبٌرا وهو مخصص للمؤسسات والشركات التً قطعت  CERTIFICATE ADVANCEDمستوى الشهادة المتقدمة  -

 فً مجال االلتزام بمسار الجودة واالمتٌاز. 
للمؤسسات والشركات التً استكملت  AWARD EXCELLENCE LEBANESEمستوى الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز  -

 متطلبات الجائزة وسبرت اغوار التمٌز. 
جمهورٌة اللبنانٌة، اما اختٌار المؤسسات وأعلن ان الجائزة ستمنح لمستحقٌها على اعلى المستوٌات الرسمٌة من قبل رئٌس ال

والشركات المستحقة فسٌتم من قبل لجنة حكام الجائزة المؤلفة من شخصٌات على مستوى رفٌع من المشهود لهم باالستقامة والتجرد 
المعدة من قبل مجموعة والنزاهة ومن ذوي الخبرة والباع الطوٌل فً االدارة العامة ومجتمع االعمال، وذلك بناء على تقارٌر التقٌٌم 

 اختصاصٌة ومدربة من المقٌمٌن الفنٌٌن، وبعد مراجعة وتدقٌق مكتب الجائزة فً وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة. 
اضاف: كذلك تقوم وزارة االقتصاد والتجارة باجراء االتصاالت الالزمة مع الجوائز المماثلة فً الدول العربٌة واالوروبٌة ودول 

، وذلك بغٌة توقٌع مذكرات اعتراف متبادل فً ما بٌنها، ما ٌكسب الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز بعدا دولٌا مرموقا، وكخطوة اولى اخرى
فً هذا المجال اصبح مكتب الجائزة فً وحدة الجودة فً الوزارة عضوا شرٌكا مع المؤسسة الهٌلٌنٌة لالدارة التً تدٌر جائزة 
 االمتٌاز فً الٌونان. 

ال: بناء على ما تقدم، ٌسرنً ان اعلن الٌوم اطالق المرحلة الثالثة للجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز وادعو كافة المهتمٌن من مؤسسات وق
وادارات القطاع العام والشركات الكبٌرة منها والصغٌرة والمتوسطة الحجم وهٌئات المجتمع المدنٌة الى التقدم بطلباتها الى مكتب 

الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة اعتبارا من هذا الٌوم، علما ان مكتب الجائزة على استعداد لتقدٌم كل مشورة  الجائزة فً وحدة
 ومساعدة فً هذا المجال. 
وختم بالقول: ال بد لً من االشادة بالدعم الذي ٌقدمه االتحاد االوروبً للبنان خصوصا فً مجال ارساء وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة 

 المتٌاز وذلك عبر بعثة مفوضٌة االتحاد االوروبً الى لبنان ممثلة بسعادة السفٌرة انجلٌنا اٌخهورست.وا
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 ِزٛعطًب اٌمظبس ٚثشٚ ٚف١ٕش ٚ ا٠خٙٛسعذ خالي اٌّإرّش ٔؾبط

سأٜ ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ؽىِٛخ رظش٠ف االػّبي ٔمٛال ٔؾبط اْ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ 

فزبً ٌالِز١بص رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح اٌغٛدح ٚاٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ غبٌج١خ اٌمطبػبد ال

 اٌٝ أٔٙب رشىً ِذخال ِّٙب ٌض٠بدح االٔزبع١خ ٚاٌىفبءح ٚرمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد.

والَ ٔؾبط عبء خالي رّض١ٍٗ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ فٟ ؽفً اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ 

ص٠ش اٌز١ّٕخ ، اٌزٞ أل١ُ أِظ فٟ ِجٕٝ ػذٔبْ اٌمظبس االلزظبدٞ، فٟ ؽضٛس ٚ«اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص»

االداس٠خ دمحم ف١ٕش، عف١شح االرؾبد االٚسٚثٟ أغ١ٍٕب ا٠خٙٛسعذ، سئ١ظ ارؾبد غشف اٌزغبسح ٚاٌضساػخ ٚاٌظٕبػخ 

اٌؼشث١خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمظبس، سئ١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ سٚع١ٗ ٔغٕبط، ٚسؤعبء ١٘ئبد 

فٟ ػذد ِٓ االداساد اٌؼبِخ.ٚفبػ١ٍبد الزظبد٠خ ٚسعبي اػّبي ٚاٌّٛظف١ٓ اٌىجبس   

 ثشٚ

ثذا٠خ إٌش١ذ اٌٛطٕٟ، صُ وٍّخ ِذ٠ش ثشٔبِظ اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد اٌذوزٛس ػٍٟ ثشٚ اٌزٞ أشبس فٟ وٍّزٗ 

اٌّشؽٍز١ٓ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رّزب ثٕغبػ وج١ش رٛعزب ثؾف١ٍٓ ١ِّض٠ٓ ال١ّب »اٌٝ اْ 

، ؽ١ش عٍُ 3103ٚشجبط  3101ظ فٟ اٌمظش اٌغّٙٛسٞ فٟ ثؼجذا فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ ثشػب٠خ فخبِخ اٌشئ١

فخبِزٗ دسع اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ. ٚا١ٌَٛ ٠أرٟ اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ 

ؼبٌٟ اٌٛص٠ش ِٓ اٌغبئضح فٟ ظشٚف غ١ش ػبد٠خ ٠ّش ثٙب ٚطٕٕب اٌؾج١ت، ٌىٕٕب آ١ٌٕب ػٍٝ أفغٕب ٚثزٛع١ٗ ِٓ ِ

ٔؾبط االعزّشاس فٟ اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌزٕف١ز اٌخطظ اٌّٛضٛػخ ِٚٓ ضّٕٙب ؽفً اطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ 

«.اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص  

٘زٖ اٌغبئضح عزز١ؼ ٌٍّإعغبد ٚاالداساد اٌؼبِخ ٌٚششوبد اٌمطبع اٌخبص اٌىج١شح وّب اٌظغ١شح »ٚأٚضؼ اْ 

ّذٟٔ فشطخ رمذ٠ش اٌغٙٛد اٌزٟ رجزٌٙب فٟ ِغبي رؾغ١ٓ ٚأضبط أظّزٙب ٚاٌّزٛعطخ ١ٌٙٚئبد اٌّغزّغ اٌ
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االداس٠خ، ِب ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح فؼب١ٌزٙب ٚوفبءرٙب ٚرؾغ١ٓ لذسارٙب اٌزٕبفغ١خ، اضبفخ اٌٝ فٛائذ اخشٜ 

وبعزؼّبي ِٛاسد اٌّإعغخ فٟ خذِخ ا٘ذافٙب االعزشار١غ١خ ٚرؾف١ض ِجبدساد اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزشو١ض ػٍٝ 

ٕزبئظ ػجش رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚرؾغ١ٓ خذِخ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاٌضثبئٓ ِٚىبٔخ ٚطٛسح اٌّإعغخ ٚاالػزشاف ثٙب اٌ

«.وأؽذ اٌشٚاد فٟ لطبػٙب  

 اٌمظبس

ئْ ئطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌإلِز١بص ٘ٛ ؽذس ٔفزخش ثٗ »صُ رؾذس اٌمظبس ٚسأٜ فٟ وٍّزٗ 

اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح، ٚٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشإْٚ اٌز١ّٕخ  ٚٔذػّٗ ئٌٝ ألظٝ اٌؾذٚد، ٕٚٔٙئ

ٚؽ١ب اٌٛص٠ش ٔؾبط ِّضال ساػٟ «. اإلداس٠خ، ٚاالرؾبد األٚسٚثٟ اٌزٞ ٠مذَ اٌز٠ًّٛ ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍّششٚع

ز٠ٛبد اٌزٞ أ٘ذ٠ٗ أط١ت اٌغالَ، ٌّب رإوذٖ سػب٠زٗ ِٓ ا٘زّبَ ثبٌغٛدح ػٍٝ أػٍٝ اٌّغ»اٌؾفً ع١ٍّبْ، 

«. اٌشع١ّخ  

ٚلبي اٌمظبس: ئْ اٌذخٛي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ثشٔبِظ اٌغٛدح ٠أرٟ رز٠ٛغب ٚرزّخ ٌٕغبػ ِشؽٍز١ٓ عبثمز١ٓ، 

رّىٓ خالٌٙب فش٠ك ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح فٟ ثشٔبِظ اٌغٛدح ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍغٛدح فٟ ٌجٕبْ ػٍٝ 

وج١ش. ٚرشزًّ اٌّشؽٍخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ لضب٠ب ؽ٠ٛ١خ عذا ٌزؼض٠ض اٌّغز١٠ٛٓ اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ئٌٝ ؽذ 

اٌغٛدح فٟ ٌجٕبْ، ٌغٙخ رٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاالعزشبسٞ ٚاٌزذس٠جٟ ٌإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، 

ٌٍّٚخزجشاد فٟ ِغبي شٙبدح االػزّبد اٌذٌٟٚ، ٚدػُ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌٍجٕب١ٔخ فٟ رطج١ك ٔظبَ عٛدح 

ػٓ رؾذ٠ش اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ ِىٛٔبد اٌّغزّغ ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع  عالِخ اٌغزاء، فضال

 اٌخبص ٚاٌمطبع اٌّذٟٔ.

 ا٠خٙٛسعذ

رطج١ك اداسح اٌغٛدح فٟ اٌششوبد اِش ُِٙ ٌٍزأوذ ِٓ عٛدح »ثذٚس٘ب اٌغف١شح ا٠خٙٛسعذ أشبسد اٌٝ اْ 

فٟ عٙٛدٔب اٌّغزّشح ٌّغبػذح إٌّزغبد اٌٍجٕب١ٔخ اٌخذِبد ٚإٌّزغبد، ٚ٘ٛ اِش ٠برٟ فٟ ط١ٍؼخ ا٘زّبِبرٕب 

 ِٕٚبفغخ إٌّزغبد فٟ االعٛاق اٌؼب١ٌّخ.

 ف١ٕش

وزٌه رؾذس اٌٛص٠ش ف١ٕش ٖٚٔٛ ثبٌغٙٛد اٌؾض١ضخ ٌٛصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح ٌٚجشٔبِظ اٌغٛدح اٌّّٛي ِٓ االرؾبد 

ز١بص اٌزٞ ؽفض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ االٚسٚثٟ، ٚخظٛطب فٟ ِب ٠زؼٍك ثزظ١ُّ ثشٔبِظ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِ

ِٓ اٌمطبػ١ٓ اٌخبص ٚاٌؼبَ ٚاٌّغزّغ االٍٟ٘ ػٍٝ اػزّبد ِؼب١٠ش اٌغٛدح وّب أصّٓ اٌزؼبْٚ اٌجٕبء ث١ٓ 

 اٌٛصاسر١ٓ ٌٍزىبًِ فٟ ِب ث١ّٕٙب ٌغٙخ اػزّبد اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ. 

ع اٌؼبَ ِٓ خالي االعزّبػبد اٌذائّخ ث١ٓ ٚأوذ ضشٚسح ِٛاطٍخ اٌزٕغ١ك اٌذائُ ثخظٛص اٌغبٔت اٌّزؼٍك ثبٌمطب

اٌّغإ١ٌٚٓ فٟ وً ِٓ اٌٛصاسر١ٓ الػذاد ٚالشاس ػذد ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّشاع١ُ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌشأْ، آًِ ِزبثؼخ 

 ٘زا اٌّٛضٛع ٚا٠الءٖ اال١ّ٘خ اٌّطٍٛثخ ٌٛضغ ٚالشاس إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌالصِخ.

 ٔؾبط

لذ أٌٚٝ ِٛضٛػٟ »خ أٌمب٘ب ِّضٍٗ اٌٛص٠ش ٔؾبط اٌزٞ اشبس اٌٝ اْ ع١ٍّبْ ٚاخ١شا وٍّخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠

اٌغٛدح ٚاالِز١بص ا٘زّبِب خبطب ِٕز اٌجذا٠خ ؽ١ش رجٕٝ ٚسػٝ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ِٕز أطاللزٙب االٌٚٝ فٟ 

«. 3110اٌؼبَ   

ح ػب١ٌخ ٚل١ّخ ِضبفخ ِشرفؼخ ٚاضبف أٔٗ اطجؼ ِٓ اال١ّ٘خ ثّىبْ اْ ٔشوض ػٍٝ أزبط عٍغ ٚخذِبد راد عٛد

 ؽ١ش ٌذ٠ٕب ١ِضاد رفبض١ٍخ رغبػذٔب ػٍٝ إٌّبفغخ ٚاخزشاق اعٛاق عذ٠ذح.

ٚربثغ: وزٌه ٠شىً رط٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ اداسح اٌغٛدح فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ِذخال ِّٙب ٌض٠بدح االٔزبع١خ ٚاٌىفبءح 

ٚاعزؼّبي افضً اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، اضبفخ ٚاٌفؼب١ٌخ ف١ٙب ٚرمذ٠ُ خذِبد افضً ٌٍّٛاط١ٕٓ ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ 

 اٌٝ رم٠ٛزٙب ٌٍزّىٓ ِٓ ِؾبوبح ِض١الرٙب فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ.

أطاللب ِّب رمذَ ٚعؼ١ب ٔؾٛ اٌؼٛدح ٚاٌز١ّض ٔم١ُ ا١ٌَٛ ؽفٍٕب ٘زا الطالق اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغبئضح »ٚلبي: 

ٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص رز١ّض ثزؾذ٠ش إٌّٛرط اٌٍجٕبٟٔ الداسح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص الفزبً اٌٝ اْ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ اٌغبئضح اٌ

اٌغٛدح ٚاٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص ٌزشًّ اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ: اٌششوبد اٌىجشٜ، اٌششوبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، 

اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ، وّب رُ رٛع١غ اطبس اٌغبئضح ٌزشًّ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌّخزٍف اٌمطبػبد ٟٚ٘: 

 

اٌشٙبدح »ِغزٜٛ  - CERTIFICATE 

اٌشٙبدح اٌّزمذِخ »ِغزٜٛ  - CERTIFICATE ADVANCED » 

ِغزٜٛ اٌغبئضح اٌٍجٕب١ٔخ ٌالِز١بص  - AWARD EXCELLENCE LEBANESE » 



ٚأػٍٓ اْ اٌغبئضح عزّٕؼ ٌّغزؾم١ٙب ػٍٝ اػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌشع١ّخ ِٓ لجً فخبِخ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ 

د ٚاٌششوبد اٌّغزؾمخ فغ١زُ ِٓ لجً ٌغٕخ ؽىبَ اٌغبئضح اٌّإٌفخ ِٓ اٌٍجٕب١ٔخ، اِب اخز١بس اٌّإعغب

شخظ١بد ػٍٝ ِغزٜٛ سف١غ ِٓ اٌّشٙٛد ٌُٙ ثبالعزمبِخ ٚاٌزغشد ٚإٌضا٘خ ِٚٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌجبع اٌط٠ًٛ 

فٟ االداسح اٌؼبِخ ِٚغزّغ االػّبي، ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌزم١١ُ اٌّؼذح ِٓ لجً ِغّٛػخ اخزظبط١خ ِٚذسثخ 

 ِٓ اٌّم١ّ١ٓ اٌف١١ٕٓ، ٚثؼذ ِشاعؼخ ٚرذل١ك ِىزت اٌغبئضح فٟ ٚؽذح اٌغٛدح فٟ ٚصاسح االلزظبد ٚاٌزغبسح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحدٌث النموذج اللبنانً الدارة الجودة عبر جائزة االمتٌاز

 

  31:02 3102تموز  9الثالثاء  

 

 أعلن وزٌر االقتصاد والتجارة نقوال نحاس ممثالً رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان اطالق المرحلة الثالثة من الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز

ات المجتمع ودعا المهتمٌن كافة من مؤسسات وادارات القطاع العام والشركات الكبٌرة منها والصغٌرة والمتوسطة الحجم وهٌئ

المدنً الى التقدم بطلباتها الى مكتب الجائزة فً وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة اعتباراً من هذا الٌوم، علما ان مكتب 

 الجائزة على استعداد لتقدٌم كل مشورة ومساعدة فً هذا المجال.

 

ٌة لالمتٌاز"، فً حفل اقٌم فً مبنى عدنان القصار االقتصادي، فً أطلق وزٌر االقتصاد والتجارة المرحلة الثالثة من "الجائزة اللبنان

حضور وزٌر التنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش، سفٌرة االتحاد االوروبً انجلٌنا اٌخهورست، رئٌس اتحاد غرف التجارة والزراعة 

 نسناس.والصناعة العربٌة الوزٌر السابق عدنان القصار، رئٌس المجلس االقتصادي واالجتماعً روجٌه 

وأشار مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد علً برو الى أن "الجائزة ستتٌح للمؤسسات واالدارات العامة ولشركات القطاع 

الخاص الكبٌرة كما الصغٌرة والمتوسطة ولهٌئات المجتمع المدنً فرصة تقدٌر الجهود التً تبذلها فً مجال تحسٌن وانضاج انظمتها 

م فً زٌادة فعالٌتها وكفاءتها وتحسٌن قدراتها التنافسٌة، اضافة الى فوائد اخرى كاستعمال موارد المؤسسة فً االدارٌة، ما ٌساه

خدمة اهدافها االستراتٌجٌة وتحفٌز مبادرات التغٌٌر والتطوٌر والتركٌز على النتائج عبر توفٌر الوقت والجهد وتحسٌن خدمة 

 واالعتراف بها كأحد الرواد فً قطاعها".المواطنٌن والزبائن ومكانة وصورة المؤسسة 

 

وقال القصار: "إن الدخول فً المرحلة الثالثة من برنامج الجودة ٌأتً تتوٌجا وتتمة لنجاح مرحلتٌن سابقتٌن، تمكن خاللها فرٌق 

رٌعً والمؤسساتً إلى حد وزارة االقتصاد والتجارة فً برنامج الجودة من تطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان على المستوٌٌن التش

 كبٌر.

وبدورها أكدت السفٌرة اٌخهورست على "ان االتحاد االوروبً هو الشرٌك االساسً للبنان فً حقل الجودة واالمتٌاز اللذٌن ٌعتبران 



 عنصرٌن اساسٌٌن للنمو االقتصادي وإلٌجاد فرص العمل فً لبنان".

اجه تحدٌات جمة لالرتقاء بمستوى خدماته وتحسٌن مستوى الكفاءة والفعالٌة لدٌه، ولفت الوزٌر فنٌش الى ان القطاع العام اللبنانً ٌو

ة وأشار الى"ان مهام تطوٌر االدارة العامة التً تتولى وزارة التنمٌة جانبا اساسٌا منها ال تتم اال من خالل التعاون بٌن الوزارة وبقٌ

 االدارات العامة.

 

غٌرة بمساحته وعدد سكانه، وبالتالً ال ٌجدر بنا ان نسعى الى المنافسة فً االسواق العالمٌة أما الوزٌر نحاس فقال ان لبنان دولة ص

 PRODUCTION( التً تنشأ عن االنتاج الكثٌف )SCALE OF ECONOMICSمن خالل اقتصادات االنتاج الواسعة النطاق )

MASSفً االعتبار ارتفاع اكالف الطاقة والٌد العاملة  ( من خالل منتجات او خدمات ذات قٌمة مضافة منخفضة، خصوصا اذا اخذنا

اضافة الى استٌراد معظم المواد األولٌة. لذلك، اصبح من االهمٌة بمكان ان نركز على انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالٌة وقٌمة 

 مضافة مرتفعة.

جمهورٌة اللبنانٌة، اما اختٌار المؤسسات وقال نحاس إن الجائزة ستمنح لمستحقٌها على اعلى المستوٌات الرسمٌة من قبل رئٌس ال

والشركات المستحقة فسٌتم من قبل لجنة حكام الجائزة المؤلفة من شخصٌات على مستوى رفٌع من المشهود لهم باالستقامة والتجرد 

المعدة من قبل مجموعة والنزاهة ومن ذوي الخبرة والباع الطوٌل فً االدارة العامة ومجتمع االعمال، وذلك بناء على تقارٌر التقٌٌم 

 اختصاصٌة ومدربة من المقٌمٌن الفنٌٌن، وبعد مراجعة وتدقٌق مكتب الجائزة فً وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة.

ولفت الى أن الوزارة تجري االتصاالت الالزمة مع الجوائز المماثلة فً الدول العربٌة واالوروبٌة ودول اخرى، وذلك بغٌة توقٌع 

ت اعتراف متبادل فً ما بٌنها، ما ٌكسب الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز بعدا دولٌا مرموقا، وكخطوة اولى فً هذا المجال اصبح مذكرا

 مكتب الجائزة فً وحدة الجودة فً الوزارة عضوا شرٌكا مع المؤسسة الهٌلٌنٌة لالدارة التً تدٌر جائزة االمتٌاز فً الٌونان.

 

الثالثة من الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز تتمٌز بتحدٌث النموذج اللبنانً الدارة الجودة والجائزة اللبنانٌة ولفت نحاس الى أن المرحلة 

لالمتٌاز لتشمل القطاعات التالٌة: الشركات الكبرى، الشركات الصغٌرة والمتوسطة، القطاع العام والمجتمع المدنً، كما تم توسٌع 

وهو مخصص للمؤسسات  CERTIFICATEتلف القطاعات وهً: مستوى "الشهادة اطار الجائزة لتشمل ثالثة مستوٌات لمخ

" وهو مخصص CERTIFICATE ADVANCEDوالشركات التً ابتدأت مسارها نحو الجودة واالمتٌاز، مستوى "الشهادة المتقدمة 

متطلبات الجائزة وسبرت  للمؤسسات والشركات التً قطعت شوطا كبٌرا فً مجال االلتزام بمسار الجودة واالمتٌاز، واستكملت

 اغوار التمٌز. 

 


