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ة خالل   عددًا" تنمية تجارة هونغ آونغ مجلس" ينظم  ام  ال من المعارض التجارية الدولي ل ع ر   المقب ، حيث تعتب
ة    أهذه الفعاليات بمثابة فرصة للشرآات اللبنانية المهتمة بتوسيع         ا في المنطق . نشطتها التجارية وترسيخ مكانته

ه قيم ورتجابرنامج رعاية الالستفادة من لولغاية شهر آذار من العام المقبل، ستتاح الفرصة للشرآات اللبنانية        ت
    .الذي يقدمه المجلسو)  ليرة لبنانيةمليار 15(  مليون دوالر10.3

  
" غ       مديرة   ،آل من السيدة بيجي ليو     قامت مع ذلك،    وتماشيًا غ آون ي    و ،"مجلس تنمية تجارة هون سيد عل ال

ا دير  ،فقه ب م ة  " نائ س تنمي ارة مجل غ تج غ آون شرق األ"هون ط بال ارة خاصة ،وس ان إ بزي ى لبن ثل  ، حي
ا               رضاإستع ة التي يقيمه ة تجارة      "خاللها الميزات التجارية لهونغ آونغ وأهمية المعارض التجاري مجلس تنمي

غ غ آون او ".هون ع  إلتقي ارة م ذه الزي م الأخالل ه ات قطاع األه وميين وفعالي سؤولين الحك شة م ال لمناق عم
  .ونغة بين لبنان وهونغ آيمكانات التجاراإلقضايا التعاون التجاري بغية توسيع 

 
ل  ونج ن أ مؤتمر صحفي خالل  ليو الت السيدة وق تمث ز بالتجارة     هونج آ ة تتمي ة مثالي  الحرة   قاعدة تجاري

د   "ضافت  أو ،حر للمعلومات  المستوى وتدفق بنية تحتية عالمية    وب ان   يع ع ب     ًاسوق لبن ة   إ ناشئة يتمت ات هائل  .مكان
غ            غ آون ان وقد بلغ مجموع التبادالت التجارية بين هون ار م 65 ولبن ة      98(ريكي    دوالر أم  لي رة لبناني ار لي  ) ملي

ام    في سبتها    2008 ع ادة ن ه في          %33 وبزي ا آانت علي ام   ال عم ع حجم التجارة       . 2007ع ة وارتف خالل   الثنائي
هر الاأل ام  األ10 ـش ن ع ى م سبة، 2009ول ى %12 بن صل إل ي 57 لت ون دوالر أمريك رة 86( ملي ار لي  ملي

سبة      قفزت   حيثلى لبنان، إات من هونج آونج در بزيادة الصا مدفوعاً ،)لبنانية دين بن ين البل صادرات ب ة ال قيم
تفادة من    و.2009 تشرين األول/ أآتوبرشهر حتى مرة أخرى  %15  بنسبة ثم إلى2008 في عام  34% لالس

اني، يعمل         سوق اللبن دينا  المعارض  قطاع  اإلمكانات التي يتيحها ال ادل             ل د من التب شجيع المزي شكل مكثف لت ب
  ."لتجاري مع هذه السوقا

  
  
  
  
  
  

ر  ة، حيث تعتب شرآات اللبناني ام ال رة أم ة مزده صين فرصًا تجاري غ الجغرافي من ال غ آون يح قرب هون ويت
ا تجارحجم جمالى إ حيث ارتفع، الصين ثالث أآبر اقتصاد في العالم      سبة   ته ة بن ى  ي  ل%17.8 الخارجي صل إل



 
رى        العديد" مجلس تنمية تجارة هونغ آونغ    "يستضيف  : "وقالت السيدة ليو   ة الكب  من المعارض التجارية الدولي

ؤتمرات والمعارض                  غ للم غ آون ذه المعارض     . في الربع األول من العام المقبل وذلك في مرآز هون ر ه وتعتب
  ".ذات أهمية بالغة للشرآات اللبنانية، حيث إن بعضها يعد األآبر من نوعه في آسيا

 
رة  مليار 15( دوالر   مليار 10.3 ما قيمته    تجاريتضمن عرض رعاية ال   :"  ليو وأضافت ة لل   )  لي شرآات مقدم

ةبنانالل ذيو، ي دوليين لحضور   عرض الاشتمل ه ضة للتجارال ة مخف ة فندقي فر وعروض إقام ذاآر س ى ت عل
ا        غ         "المعارض التجارية التي ينظمه غ آون ة تجارة هون ل   " مجلس تنمي د  . في شهر آذار المقب ر من    وق ام أآث ق

اني 300 اجر لبن ام الماضيب ت ارة معارضنا خالل الع ارة  . زي ار لزي ن التج د م امج بالمزي ذا البرن يدفع ه وس
  ".معارضنا هذا العام

 
د في    (HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair) "لعابمعرض الدمى واأل" مثلوي الذي يعق

ام   ارض  اوسم مع م بداية   آانون الثاني المقبل  /  يناير 14 ولغاية   11الفترة من    ل   لع انين   تجار ودعوة لل  المقب  اللبن
دمى واأل               لحضور هذا الحدث األ    د ال يا، حيث تع غ            آبر من نوعه في آس سية من هون صديرية رئي لعاب سلع ت

ى من        خالل   وبلغت %15بنسبة  و الماضيعام  ال في   آبيرًا  حيث شهدت نمواً   ،آونع للبنان  شهر العشرة األول ال
دولي للقرطاسية        "ع  المعرض بالتزامن م  هذا  ويعقد  . %11سبة  هذا العام ن   غ ال غ آون معرض  "و" معرض هون

  " .هونغ آونغ لمنتجات األطفال
 
 HKTDC Hong Kong Fashion ( "أسبوع هونغ آونغ ألزياء الخريف والشتاء"يشكل  ":ضافت ليوأو

(Week for Fall/Winter ن رة م ي الفت يعقد ف ذي س ة 18، ال اير21 ولغاي اني/  ين انون الث صة  ،آ من
ذلك   قمشة من هونغ آونغ   آبيرة من األ  ات  آميالسنين استورد لبنان    ر  وعلى م . اللبنانيين تجارللمثالية  ر  مصاد  ل

تفادة   التجار هؤالء   المزيد من     اللبنانيين، ونحن بدورنا نشجع     من التجار   آبيراً دًاجذب المعرض عد   ى االس  عل
  . " منتجاتناجودةعلى نفسهم أب طلعواليمن الطابع الدولي لمعرضنا 

 
د ب ةوق غلغت قيم ن هون وهرات م غ صادرات المج ان إ  آون ى لبن ين دوالر4ل ار 6(  مالي ةملي رة لبناني )  لي

رة بلغت      ب سب زيادة آبي ام      %204 تهان دولي للمجوهرات       "  ويعرض  .2007 عن ع غ ال غ آون  "معرض هون
)HKTDC Hong Kong International Jewellery Show (      رة من يعقد في الفت ذي س ى  5، ال  9 إل

  . للتجار اللبنانيينوغيرهاحجار الكريمة  آذار، مجموعة من المجوهرات واأل/مارس
  

ة                     : "ليوواختتمت   د مصادر المنتجات سواء من القطع أو المنتجات مكتمل تعد معارضنا المكان األنسب لتحدي
رة   صاميم المبتك ة والت اذج التقليدي صنع، أو النم ش    . ال ًا لل غ فرص غ آون ي هون ارض ف يح المع ذلك، تت رآات ل

ة الجودة          ة              واللبنانية للحصول على منتجات عالي ات واتصاالت تجاري ة تحالف معلومات حول األسواق، وإقام
 ".من أجل التوسع والدخول في أسواق جديدة
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  :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 
علي فقها   
  تجارة هونغ آونغ نميةمجلس ت

+971 4 329 89 15 : هاتف  



+971 4 329 89 16 :  فاآس   
ali.fakha@hktdc.org : البريد االلكتروني  
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