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 للتصدیر الرئاسیة"إي" جائزة على  "لیوسنس اوفرسیز كوربوریشین"حصول شركة 

منح وزیر التجارة األمریكي (ویلبور روس) جائزة "إي" الرئاسیة للتصدیر لشركة "لیوسنس  –الباني، نیویورك 
مایو. وتُعد جائزة "إي" أكبر جائزة  22اوفرسیز كوربوریشین"، خالل مراسم الحفل الذي ُعقد في واشنطن في 

 تحصل علیھا أي شركة أمریكیة نظًرا إلسھامھا الكبیر في صادرات الوالیات المتحدة.

معلنًا بھ عن اختیارھا للجائزة "لقد التزمت  وزیر التجارة األمریكي روس في خطاب التھنئة المرسل للشركة وذكر
زة "إي" لقد انبھرت لجنة منح جائوفي مجال التصدیر،  التطویرشركة "لیسونس اوفرسیز كوربوریشین" بعملیة 

لیة اآلخذة في التغییر، ومن ثم دعم الصادرات. وأظھر بقدرة الشركة على تعدیل نظام التعبئة لتلبیة األنظمة الدو
تركیز الشركة على التجارة نمو الصادرات على نحو ملفت للنظر، فاإلنجازات التي حققتھا شركة "لیوسنس 
اوفرسیز" ساھمت بشكل كبیر في تنمیة قطاع الصادرات التي تعزز من اقتصاد الوالیات المتحدة األمریكیة وخلق 

 ة".فرص عمل جدید

وفي كلمتھ التي القاھا في مراسم حفل منح الجائزة قام وزیر التجارة روس بتھنئة السید "جون ال اوھانیان" 
والسید "لیو اوھانیان"، نائب الرئیس/شریك إداري على وجھ التحدید،  ھاوالمدیر التنفیذي ل شركة "لیسونس"رئیس

وأثنى في كلمتھ على األعمال التي تقوم بھا األسرة وجھود السید "لیو اوھانیان" قائًال "في مرحلة العشرینیات من 
ق األوسط قة الشرعمره قام "لیو" بفتح مكتبھ في إمارة دبي، وتعلم اللغة العربیة وتوسعت أعمال الشركة في منط

 وجنوب شرق آسیا".

ات في مجال المنتج العمالءتعتبر شركة "لیسونس" واحدة من الشركات الرائدة وأكثر الشركات تفضیًال لدى 
ة، والمكمالت الغذائیة في األسواق العالمیة. ولقد تجاوزت یوالعقاقیر الطبیة المباعة بدون وصفة طبالصیدالنیة، 

یا". قركز في منطقتي الشرق األوسط وأفریدود القارات الست، غیر أن أغلبیة نشاطھا یتأعمال الشركة ونشاطھا ح
ویقع المركز الرئیسي للشركة في الباني، بنیویورك، بالوالیات المتحدة األمریكیة، وعالوة على ذلك فتحت الشركة 

 مكتب مبیعات لھا فیإمارة دبي، بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

، الباني، اھوالمدیر التنفیذي ل شركة "لیوسنس اوفرسیز كوربوریشین"جون ال اوھانیان"، رئیسوصرح السید "
، انتقلت أنا وعائلتي من بیروت، لبنان بسبب الحرب الدائرة ھناك في ذلك الوقت إلى 1984نیویورك  "في عام 

ة. المتحدة" إلى األسواق العالمی منتجات "ُصنع في الوالیاتت بدأ اھتمامي ببیع الباني، نیویورك، وفي ھذا الوق
منتج ألكثر من ثالثین دولة حول العالم. إنھ لشرف لي وألبني أن نحصل  200والیوم، نحن نمثل ونبیع أكثر من 

جائزة "إي" الرئاسیة للتصدیر عن األعمال التي قام بھا فریق العمل على مدار أكثر من ثالثین عاًما. أفتخر على 
 -ھا المشاریع، وفریق العمل، والموردین، والعمالء الذین یعملون معنا بشكل یومي. إن أعمالناباإلنجازات التي حققت



	

نمو بشكل مطرد، كما أتطلع لمشاھدة استمرار شركة "لیوسنس" في ت -من خالل جھود الجیل الثاني من العاملین
 تحقیق مزید من اإلنجازات".

في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة شركة ومنظمة أمریكیة  32وبشكل عام، منح وزیر التجارة األمریكي "روس" 
جائزة "إي" الرئاسیة للتصدیر عن دورھم في تعزیز االقتصاد األمریكي عن طریق نشر اإلبتكار األمریكي خارج 

 حدود الوالیات المتحدة.

تابعة رة التجارة الدولیة الالخدمات التجاریة األمریكیة والتي تمثل جزء من إداومن ناحیة أخرى، یقوم القائمین على 
للوزارة بترشیح الشركات األمریكیة للحصول على جائزة "إي" الرئاسیة للتصدیر، وذلك من خالل مكاتبھا 
المننشرة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة وسفاراتھا وقنصلیاتھا حول العالم، كما تقوم إدارة التجارة الدولیة 

ن ع ، وذلكطریق تقدیم خبراتھا في كل مرحلة من مراحل عملیة التصدیر بمساعدة الشركات في ھذا الشأن عن
ة اإلغراق فحاطریق تعزیز وتسھیل عملیة التصدیر واالستثمار في اقتصاد الوالیات المتحدة، من خالل رسوم مك

 والتدابیر التعویضیة، وإزالة وتقلیص ومنع وجود معوقات للتجارة الخارجیة.

تریلیون دوالر أمریكي عام  2.21بلغ إجمالي صادرات الوالیات المتحدة األمریكیة حوالي ومن ناحیة أخرى، 
ملیون وظیفة على مستوى  11.5إجمالي الناتج المحلي، وتوفر الصادرات حوالي من  %12م، ممثلة حوالي 2016

 م، وفقًا آلخر احصائیات أجرتھا إدارة التجارة الدولیة.2015الوالیات في عام 

 ئزة "إي" الرئاسیة للتصدیرحول جا

، قام الرئیس األمریكي جون كنیدي بتوقیع أمر تنفیذي إلنعاش حیاة األعمال بعد نشوب الحرب 1961في عام 
العالیمة الثانیة متخًذا من "إي" رمًزا للتمیز، لمنحھ لشركات التصدیر األمریكیة. وتعتمد معاییر الجائزة على 

 بع أعوام متتالیة في واحد أو أكثر من األسواق العالمیة.تحقیق الشركة لنمو صادراتھا ألر

لمزید من المعلومات عن جائزة "إي" الرئاسیة للتصدیر ومزایا التصدیر، یرجى زیارة الموقع التالي 
www.export.gov 
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