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LeBaNON

Technical and 
developmenT 
Workshop
By: Melanie Bou Rahal

For the third time in a row, Debbane Freres 
Management has organized a Technical 
and Development workshop on 26 April 
2018 at Reston Hotel-Jounieh focusing 
on three main crops: Banana, Potato and 
Strawberry.

The main topics discussed were: 

•Water Management
•Nutrient Deficiencies and Requirements
•Fertilization Program
•Diseases
•Soil Preparation-Density
•Low Tech coco projects

Colleagues from all branches attended 
the workshop that was highly interactive. 
In addition to all the technical knowledge 
gained in that day, attendees participated 
in a Team building activity that aimed 
to improve the communication and 
collaboration between the 
different parties.

أقامــت إدارة شــركة دبانــه إخــوان وللمــرة الثالثــة علــى التوالــي، بتنظيــم ورشــة عمــل فنيــة وتطويريــة، وذلــك يــوم 26 أبريــل/  
 نيســان 2018 فــي فنــدق رســتون فــي جونيــه، إللقــاء الضــوء علــى ثالثــة محاصيــل أساســية: المــوز والبطاطــا والفراولــة.

المواضيــع الرئيســية التــي تــم تناولهــا كانت كاآلتي:
•إدارة المياه

•نقــص العناصــر واحتياجــات المحاصيل
•برنامج التســميد

•األمراض
•تحضيــر التربــة وكثافة الزرع

•مشــاريع الزراعــة المائيــة خــارج التربــة فــي وســط زراعي مــن الكوكوبيت بتقنيــة منخفضة

وقــد حضــر ورشــة العمــل موظفــون مــن الفــروع كافــة، ممــا جعــل الورشــة تفاعليــة بإمتيــاز. وباإلضافــة إلــى المعرفــة الفنيــة 
المكتســبة فــي هــذا اليــوم، إشــترك الحاضــرون فــي نشــاط يهــدف إلــى تعزيــز روح الفريــق مــن أجــل تطويــر التواصــل 

والتعــاون بيــن الفــرق المختلفــة. 

ورشة عمل فنية وتطويرية
بقلم ميالني بو رحال
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debbane agri holding 
sponsors agryTech
hackaThon 2018
By: Rania Ghandour

Under the Patronage of the President of the Council of Ministers 
H.E. Mr. Saad Hariri and supported by the Embassy of the 
Kingdom of the Netherlands, Berytech Lebanon organized the 
second Agrytech Hackathon on the weekend of
April 20th, 2018.

مجلــس  رئيــس  الحريــري،  ســعد  الرئيــس  ســعادة  برعايــة 
الــوزراء اللبنانــي، وبدعــم مــن ســفارة مملكــة هولنــدا، قامــت 
»هاكاثــون«  مســابقة  بتنظيــم  لبنــان«  »بيريتــك  مؤسســة 
بنســختها الثانيــة ضمــن برنامــج »أغريتــك«، وذلــك فــي 20 

نيســان 2018 ولمــدة ثالثــة أيــام متتاليــة. 

 شركة دبانه للزراعة ترعى
“أغريتك هاكاثون” لعام ٢٠١٨

WhaT is agryTech 
hackaThon?

The Agrytech Hackathon is a fun and engaging 3-day event, 
that brings together makers, innovators, entrepreneurs and 
young professionals from various backgrounds. In 48 hours, 
teams work on a solution for a challenge in the agri-food sector, 
prototype it and then pitch it to a panel of judges to have the 
chance to win cash prizes as well as the chance to join the 
Agrytech Accelerator program.

Debbane Agri Holding, sponsored Agrytech Hackathon 2018; 
Mr. Fady Debbane was a valuable member of the jury who 
participated in the selection of the three winning teams out of 
the 26 final solutions pitched during that weekend. Here is a link 
to the talk Mr. Debbane shared with the participants about the 
importance of innovating in the agriculture industry and the role 
that the Agrytech Accelerator is doing in that direction.

Debbane Agri Holding represented by the Technical and 
Development Department participated, sponsored a challenge, 
and coached different team members, one of which won the 
first prize.
The participants had 54 hours to work on their solution, and 
were judged based on Idea and Market Validation, Impact, 
Innovation, Sustainability, and finally Prototype. Ten teams out 
of the 26 were pre-selected to pitch in front of 
the grand jury.

تمتــّد  وحماســية  ممتعــة  مســابقة  هاكاثــون«  »أغريتــك 
أيــام متتاليــة وتجمــع الصانعيــن والمبتكريــن  علــى مــدى 3 
مختلفــة.  خلفيــات  مــن  الشــباب  والمهنييــن  والمقاوليــن 
وخــالل 48 ســاعة فقــط، تعمــل الفــرق علــى إيجــاد حــل لتحــدٍّ 
طــرح عليهــم فــي القطــاع الزراعــي الغذائــي، ثــم تبتكــر نموذجــًا 
ــة تحكيــم، والحصــول علــى  لهــذا الحــل قبــل عرضــه علــى لجن
فرصــة الفــوز بجوائــز ماليــة باإلضافــة إلــى فرصــة االنضمــام 

إلــى برنامــج »أغريتــك أكســلريتر«.

وقــد قامــت شــركة دبانــه للزراعــة برعايــة مســابقة »أغريتــك 
هاكاثــون« لعــام 2018. وكان الســيد فــادي دبانــه عضــوًا فعــااًل 
فــي لجنــة التحكيــم، وقــد شــارك فــي اختيــار ثالثــة حلــول 
فائــزة مــن أصــل 26 حــاًل نهائيــًا تــم عرضهــم أمــام اللجنــة خــالل 
المســابقة. وإليكــم رابــط عــن حديــث تبادلــه الســيد دبانــه مــع 
المشــتركين حــول أهميــة االبتــكار فــي قطــاع الزراعــة وعــن دور 

برنامــج »أغريتــك أكســلريتر« فــي هــذا االتجــاه.

وقــد قامــت شــركة دبانــه للزراعــة، ممّثلــة بالقســم الفنــي 
كانــت  أنهــا  كمــا  المســابقة،  فــي  بالمشــاركة  والتطويــري، 
ــد  ــب العدي ــات المطروحــة، وقامــت بتدري ــة ألحــد التحّدي الراعي

مــن أعضــاء الفــرق المختلفــة، التــي فــاز أحــد أعضائهــا
 بالمركز األول.

وكان أمــام المشــاركين ٥4  ســاعة للعمــل علــى حــّل يطرحونــه، 
علــى أن يتــّم الحكــم عليــه اعتمــادًا علــى الفكــرة أواًل وفاعليتهــا 
فــي الســوق ثانيــًا، مــع األخــذ باالعتبار عنصر التأثيــر، واالبتكار، 
واالســتدامة، وأخيــرًا النمــوذج بحــّد ذاتــه. وقــد تــم االختيــار 
المســبق لـــ 10 فــرق مــن أصــل 26  لتقديــم مشــاريعهم أمــام 

لجنــة الحــكام الكبــرى.

 .

ما هو “أغريتك هاكاثون”؟

LeBaNON

بقلم رانيا غندور

https://www.youtube.com/watch?v=WT_0P8BydeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WT_0P8BydeE&feature=youtu.be
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The Winners and Their challenges

IO Tree, represented by Christina Chaccour and Nisrine El-Turky, coached by Debbane 
Agri Technical and Development Team, Ziad Ghanem and Gilbert Medawar won the 
first place  and a prize of $6,500 at the Agrytech Hackathon 2018. 

IO Tree is a startup that designed a machine connected to a wireless sensor network 
that monitors the presence of the red fruit fly and inform the farmer when the best 
time to spray is. The team had a functioning prototype to demonstrate in front of the 
judges and audience and will now have the chance to take their startup and idea to 
the next level.

فــي المرتبــة األولــى، فــازت كل مــن كريســتينا شــّكور ونســرين التركــي مــع مشــروعهما IO Tree. وقــد قّدمتــا 
المشــروع بتدريــب وإشــراف الســيد زيــاد غانــم وجيلبيــر مــدّور مــن الفريــق الفنــي والتطويــري فــي شــركة دبانــه 

للزراعــة. وبلغــت جائــزة »أغريتــك هاكاثــون 2018 » للمركــز األول قيمــة 6٥00 دوالر أميركــي.

IO Tree شــركة ناشــئة قامــت بتصميــم آلــة موصولــة بشــبكة أجهــزة استشــعار الســلكية لتراقــب وجــود ذبابــة الفاكهــة 
الحمــراء فتقــوم بإعــالم المــزارع بالوقــت المثالــي لــرّش المبيــدات. وقــد ابتكــر الفريــق نموذجــًا واقعيــا لعرضــه أمــام 

الحــّكام والجمهــور، وسيتســّنى لهــم تطويــر فكرتهــم وشــركتهم واالنتقــال بهمــا إلــى المســتوى التالــي. 

الفائزون وتحّدياتهم:

LeBaNON
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Winning the first place allowed IO Tree team to be pre-selected 
to join the second edition of Berytech’s Accelerator Program that 
started on June 2018 for a period of 1 year giving the winners 
access to up to US$100K in support and grants.

There were two winners for the second place, team Agry Mac 
with Abbass Al Hajj, Elie Said, Marc-Halim Matta, and Engema 
Succar – an application that will detect and/or predict illness in 
trees soil and plant and team Zaatine with Sarkis Khatecherian, 
Nshan Karoghinanian and Fadi El Hajj – a machine that solves 
the challenges of separating Zaatar leaves from the stem. They 
won a shared prize of $4,500 and are also pre-qualified to 
attend the boot camp part of the Agrytech Accelerator Program.

We look forward to participating and supporting continuous 
innovative and brilliant ideas. We wish as well the Agrytech 
Accelerator Program participants especially IO Tree team 
coached by Debbane Agri Technical and Development Team the 
best of luck in their upcoming challenges.

أمــا الفــوز بالمرتبــة األولــى فقــد فتــح أمــام فريــق IO Tree البــاب 
ليكــون مــن بيــن الفــرق المختــارة مســبقًا لالنضمــام إلى النســخة 
الثانيــة مــن برنامــج »أغريتــك أكســلريتر« مــن بيريتــك، والــذي كان 
قــد انطلــق فــي حزيــران 2018 لمــدة ســنة واحــدة، مانحــًا الفائزيــن 
فرصــة الحصــول علــى مــا يصــل إلــى 100 ألــف دوالر أميركــي 

مــن دعــم وِمَنــح. 

أمــا المرتبــة الثانيــة فقــد احتّلهــا فائــزان. الفريــق األول هــو فريــق 
Agry Mac مــع عبــاس الحــاج، إيلــي ســعيد، مــارك حليــم متــى، 
إنجيمــا ســّكر، الذيــن ابتكــروا تطبيقــًا يرصــد و/أو يتوقــع تفّشــي 
األمــراض فــي تربــة األشــجار والنبــات. والفريــق الثانــي هــو 
فريــق Zaatine مــع ســركيس خاتشــيريان، نيشــان كاروغينانيــان، 
أوراق  تحــّل صعوبــات فصــل  آلــة  ابتكــروا  الحــاج، وقــد  فــادي 
ــزة مشــتركة بلغــت   ــر عــن أعناقهــا. وقــد فــاز الفريقــان بجائ الزعت
4٥00 دوالر أميركــي، كمــا أنهمــا مؤهــالن مســبقًا لالشــتراك 
ــم التدريبــي كجــزء مــن برنامــج »أغريتــك أكســلريتر«. فــي المخّي

نحــن نتطّلــع إلــى االشــتراك دومــًا فــي فعاليات كهــذه ومواصلة 
دعــم األفــكار االبتكاريــة والبارعــة. كمــا نتمّنــى لكافــة المشــتركين 
فــي برنامــج »أغريتــك أكســلريتر« وباألخــّص فريــق IO Tree الــذي 
يعمــل بتدريــب مــن الفريــق الفنــي والتطويــري فــي شــركة دبانــه 

للزراعــة، كل التوفيــق فــي تحّدياتهــم القادمــة.

LeBaNON
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ــا للترويــج  نّظــم فريــق DEAL فــي 22 أبريل/نيســان 2018 ، فــي واليــة عيــن تموشــنت فــي بلديــة عيــن األربعــاء، يوًمــا تقنًي
لمجموعــة طماطــم بلفاســت Tomato Belfast F1( F1( للمــوّرد WestFrisian. َحَضــَر هــذا اليــوم التقنــي أكثــر مــن خمســة 

ــن عــن الزراعــة فــي المنطقــة. ــرًا وممثلي ــا وتاج ــن مزاِرًع وثالثي
ــق  ــاه، خاصــة فيمــا يتعل ــة، علــى الرغــم مــن ملوحــة المي ــدة للغاي ــج جي ــج نتائ وقــد أظهــر صنــف بلفاســت F1 موضــوع التروي
ــًة  ــه ذو مكان ــت هــذا الصنــف مــرة أخــرى أّن ــث أثب بحجمهــا ولونهــا وإنتاجهــا وعقــد أزهارهــا وعــدد الثمــار ضمــن كّل باقــة وحي

مهًمــة فــي الســوق الجزائــري وأّن ال ضــرورة إلثبــات نوعيتــه ومكانتــه.

Le 22 avril 2018, l’équipe DEAL a organisé une journée 
technique pour la promotion de la variété de Tomate Belfast 
F1 du fournisseur WestFrisian, dans la wilaya d’Ain Timouchent 
dans la commune d’Ain Larbaa. Plus de trente-cinq agriculteurs, 
grainetiers et représentants de la subdivision agricole de la 
région ont assisté à cette journée technique.
La variété a montré un très bon résultat, malgré la salinité de 
l’eau, notamment en ce qui concerne son calibre, sa couleur, sa 
production, sa nouaison et le nombre de fruit par bouquet. Cette 
variété a encore prouvé qu’elle s’est faite une place importante 
sur le marché Algérien et que sa qualité, et sa position ne sont 
plus à démontrer.         

Journée Technique sur la 
TomaTe belfasT f1 à 
ain TimouchenT 
(ouesT de l’algérie)
Par: Sana Boudiaf

aLGerIa

يوم تقني حول طماطم بلفاست F١ في 
عين تموشنت )غرب الجزائر(

بقلم سنا بوضياف
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L’équipe de DEAL a réuni une soixantaine d’agriculteurs et de grainetiers de la région de 
Jijel le 8 mai 2018, dans la région d’El Kennar, chez l’agriculteur Ali Oueche Redouane.
Cette journée fut assez chargée pour des personnes très importantes pour le 
développement de notre semence dans la région, et particulièrement le Président de la 
Chambre d’Agriculture de la Wilaya de Jijel qui nous a fait l’honneur d’intervenir pour 
parler de notre société et de son parcours dans la région.
La variété a suscité un grand intérêt auprès des personnes présentes, une satisfaction par 
rapport à ses qualités agronomiques et prometteuses.

Journée Technique sur le poivron 
Tamaras f1 à JiJel (esT de l’algérie)
Par: Sana Boudiaf

aLGerIa

يوٌم تقني حول فلفل تماراس F١ في جيجل 
)شرق الجزائر(

بقلم سنا بوضياف

جمــع فريــق DEAL حوالــي ســتين شــخًصا مــن المزارعيــن وتجــار البــذور مــن منطقــة جيجــل يــوم  8 مايو/أيــار 2018 ، فــي 
ــي رضــوان.  ــد المــزارع عل ــار، عن منطقــة الكّنــ

ــا فــي المنطقــة، وبخاصــًة رئيــس غرفــة  ــا ناشــًطا إذ جمــع شــخصيات جهــدت مــن أجــل تطويــر بذورن وشــّكل هــذا اليــوم يوًم
الزراعــة فــي واليــة جيجــل الــذي قــدم مداخلــة تحــّدث فيهــا عــن شــركتنا ومســيرتها فــي المنطقــة.

لقــد أثــار الصنــف مــن الفلفــل اهتماًمــا كبيــًرا مــن قبــل الحاضريــن الذين أبدوا ارتياًحــا تجاه نوعّياتــه الزراعّية والواعدة.
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Afin de pouvoir habiliter le personnel affecté au stockage, et approfondir les connaissances des collaborateurs sur les risques chimiques 
liés à la manipulation des produits phytosanitaires et les engrais, une formation de trois jours a été dispensées au siège de la société.

Cette formation a constitué un réel apport, les informations prodiguées avaient pour objectif de mieux maîtriser les risques et les 
dangers auxquels nous faisons face au quotidien et la façon dont nous devons protéger les employés de la société. Ainsi qu’une mise 
à jour sur la réglementation et les lois des produits chimiques au niveau international et national en particulier. 

formaTion sur les 
risqueschimiques
Par: Sana Boudiaf

aLGerIa

تدريب حول المخاطر الكيميائية
بقلم سنا بوضياف 

بهــدف تمكيــن الموظفيــن المســؤولين عــن التخزيــن مــن معرفــة معالجــة المخاطــر الكيميائيــة النتيجــة عــن 
تخزيــن المبيــدات واألســمدة الزراعيــة، نظمــت شــركة DEAL تدريبــًا حــول كيفيــة معالجــة هــذه المخاطــر وحســن 

ادارتهــا وذلــك أيــام 28، 2٩ و 30 مايــو /ايــار 2018 فــي مقــّر الشــركة.

مــة تهــدف إلــى تحســين الســيطرة  وشــكل هــذا التدريــب اســهامًا حقيقيــًا، بحيــث كانــت المعلومــات المَقدَّ
علــى المخاطــر التــي نواجههــا يوميــًا وكيفيــة حمايــة العامليــن فــي الشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم التطــرق 

إلــى القواعــد والقوانيــن الحديثــة للمــواد الكيميائيــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي.
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أقيمــت فــي الخامــس مــن مايــو / أيــار 2018 ورشــة عمــل حــول طريقــة اســتعمال أســمدة مختلفــة فــي تطويــر وإنتاجيــة محصــول 
الحنطــة باإلشــتراك مــع البرنامــج الوطنــي لزراعــة الحنطــة فــي العــراق. تضّمنــت الورشــة التــي ألقاهــا مديــر التطويــر الفنــي الدكتــور 
حســين عبــاس محمــد، شــرحا كامــال عــن برامــج التســميد المســتعملة فــي زراعــة الحنطــة لشــركة دبانــه للزراعــة مقارنــة باألســمدة 

التقليديــة .

وقــد حضــر الورشــة مديــر البرنامــج الوطنــي الدكتــور نــزار الكبيســي والمــدراء العاميــن فــي وزارة الزراعــة ومنتجــي البــذور فــي 
المنطقــة وكبــار مزارعــي الحنطــة وعــدد مــن وكالء شــركة دبانــه للزراعــة. 

                     

IraQ

محاضرة فنية في الكوت
بقلم دكتور حسين عباس محمد

On the 5th of May 2018, a workshop was held in Iraq, in 
partnership with the National Program of Wheat Agriculture 
about the usage of different kinds of fertilizers to improve the 
production of wheat. The workshop included a full presentation 
about fertilization programs adopted in wheat agriculture by 
Debbane Agri, compared to other traditional fertilizers. 

The lecture was given by the Director of Technical Development, 
Dr. Hussein Abbas Mohammad, in the presence of the Director 
of the National Program, Dr. Nizar Kobeissi, along with General 
Managers of the Ministry of Agriculture, seeds producers in the 
region, very well-known wheat farmers, and several agents of 
Debbane Agri. 

Technical lecTure in
al kuT
By: Dr. Hussein Abbas Mohammad
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On June 19th, 2018, Mr. Ziad Nouman, Seeds Development 
Manager, conducted a lecture entitled, New Seeds variety 
distributed by DEMA Company.

On the same day, another lecture was conducted by Dr, Hussein 
Abbas Mohammad about base dressing fertilizers and spraying 
programs that should be implemented at the beginning of the 
agricultural season.

Dr. Hussein Abbas Mohammad also explained about the 
importance of drip irrigation and usage of Pro-tape instead of the 
traditional irrigation systems.

A large number of farmers from the desert areas and the higher 
threshold of Najaf Al Ashraf, in addition to agents of Debbane 
Agri, participated in this lecture.

Another lecture was given on June 20th, 2018, during which 
a number of farmers and agents participated. The lecture was 
about “The Basics of Tomato plantation in the Desert Area” in Al 
Zubayr city in Basra. 

Technical lecTure in naJaf 
and basra
By: Dr. Hussein Abbas Mohammad & Ziad Nouman

أقيمــت فــي التاســع عشــر مــن يونيــو/ حزيــران 2018 محاضــرة بعنــوان " أســس زراعــة الخضــر فــي المنطقــة الصحراويــة " فــي 
منطقــة خــان النــص. تضمنــت المحاضــرة شــرحا كامــاًل عــن مواصفــات أصنــاف الخضــر الجديــدة لشــركة دبانــه للزراعــة ألقاهــا مديــر 

تطويــر البــذور الســيد زيــاد نعمــان.

وكذلــك القــى الدكتــور حســين عبــاس محمــد محاضــرة عــن األســمدة األساســية المحبحبــة لتحضيــر التربــة لشــركة دبانــه للزراعــة 
مــع المبيــدات الوقائيــة فــي بدايــة الموســم الزراعــي إضافــة نظــم الــرّي بالتنقيــط والترويــج الــى اســتعمال  )Pro Tape( بــداًل 

مــن إســتعمال األنظمــة التقليديــة للــرّي.
وقــد شــارك فــي هــذه المحاضــرة عــدد كبيــر مــن مزارعــي المناطــق الصحراويــة والعتبــة العلويــة فــي النجــف األشــرف وكذلــك 

وكالء شــركة دبانــه للزراعــة.

وكانــت قــد أقيمــت أيضــًا فــي العشــرين مــن يونيــو/ حزيــران 2018 محاضــرة عــن » أســس زراعــة محصــول الطماطــة فــي 
المنطقــة الصحراويــة » فــي البصــرة منطقــة الزبيــر. وشــارك فــي هــذه المحاضــرة عــدد مــن المزارعيــن والــوكالء.

                     

                     

محاضرة فنية في النجف والبصرة
بقلم دكتور حسين عباس محمد و زياد نعمان

IraQ
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محاضرة فنية في دهوك
بقلم دكتور حسين عباس محمد

IraQ

Technical lecTure 
in dohuk
By: Dr. Hussein Abbas Mohammad

A lecture about the basics of protected 
agriculture was held on the 10th of 
April 2018, in Sabi Mal village in Aqrah 
district in the Dohuk governate, by the 
Director of Development Department, 
Dr. Hussein Abbas Mohamma.

The region is considered to be 
one of the most active regions for 
protected agriculture with 700 plastic 
greenhouses, and is one of the most 
remote regions that are very hard 
to reach by competitive agricultural 
companies.

The participants interest that were 
divided into more than 100 farmers 
and mayor and village dignitaries was 
beyond expectation.
It reflected the efforts of DEMA team 
in the region of Kurdistan in preparing 
the lecture with the cooperation of the 
agent’s engineers.

The  lecture’s  objective  is  to reinforce
the effectiveness of our products 
and their marketing in that specific 
region, in addition to fulfilling 
Debbane Agri Company’s mission in 
raising agricultural awareness amongst  
farmers.

أبريل/نيســان 2018  مــن  العاشــر  فــي  أقيمــت 
محاضــرة فــي محافظــه دهــوك قريــة )ســبي 
مديــر  ألقاهــا  عقــره  لقضــاء  التابعــة  مــال( 
قســم التطويــر الدكتــور حســين عبــاس محمــد 

المحميــة. الزراعــة  أســس  عــن  الموســومة 
 تعــد المنطقــة مــن أهــم المناطــق التــي تنشــط  
فيهــا الزراعــة المحميــة إذ تحــوي علــى ٧00 بيــت 
بالســتيكي وهــي مــن المناطــق النائيــة الصعــب 

الوصــول اليهــا مــن قبــل الشــركات 
الزراعية المنافسة .

قبــل  مــن  واإلهتمــام  المشــاركة  وكانــت 
المشــاركين الذيــن تخطــى عددهــم المئــة بيــن 
فــالح   ومختــار ووجهــاء القريــة جيــدة جــدا عكســت 
جهــود فريــق ديمــا فــي منطقــة كردســتان فــي 
مــع  بالتعــاون  للمحاضــرة  المســبق  التحضيــر 

للوكيــل. التابعيــن  المهندســين 
ــا  ــة منتوجاتن ــز فاعلي  المحاضــرة مــن شــانها تعزي
ــة  ــى تأدي ــك المنطقــة إضافــة ال وتســويقها بتل
الوعــي  برفــع  للزراعــة   دبانــه  شــركة  رســالة 

المزارعيــن. لــدى  الزراعــي 
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 أقامــت شــركة ديمــا فــي منتصــف شــهر أبريــل/ نيســان 2018 
منطقــة  فــي  جواهــر  الباذنجــان  لمحصــول  حقليــة  مشــاهدة 
المظهريــة التابعــة لناحيــة اليوســفية. إضافــًة الــى مشــاهدة حقليــة 
فــي محطــة التجــارب فــي بغــداد ، حيــث أقيــم معــرض لمنتجــات 
كذلــك  المحطــة  داخــل  وبــذور  وأســمدة  مبيــدات  مــن  الشــركة 
مشــاهدة المحاصيــل المزروعــة مــن فلفــل حــار وفلفــل بــارد وخيــار 

وباذنجــان. محمــي 
 تخللــت المشــاهدة أيضــًا شــرحًا لمنتــوج فلفــل بــارد قمــر وفلفــل 
ــذور الســيد  ــر الب ــر قســم تطوي ــل مدي ــار وعــد واوســتري مــن قب ح
ــة اســتعمال برامــج التســميد  ــاد نعمــان إضافــًة الــى شــرح كيفي زي
ــر  ــل مدي ــا مــن قب ــات بواســطة منتجاتن ــة مــن أمــراض النب والوقاي
ثّمــن  محمــد.  عبــاس  حســين  الدكتــور  الفنــي  التطويــر  قســم 
الحاضــرون الجهــود المبذولــة مــن قبــل فريــق مبيعــات المنطقــة 
وتطويــر  الفنــي  التطويــر  قســمي  وجهــود  األولــى  الوســطى 
ــة لمنتوجــات الشــركة  ــات التســويقّية والفنّي ــادة الفعالّي ــذور لزي الب

فــي الوســط الزراعــي العراقــي.

يوم مشاهدة حقلية خاصة
لباذنجان جواهر

بقلم زياد نعمان

DEMA Company organized, in the middle of April 2018,  a field 
day to observe Jawaher eggplant crop in Mathariya region on 
the Yusufiyah side. In addition to another field observation in the 
trial Station in Baghdad, where an exposition was held for the 
company’s products, ranging from pesticides to fertilizers and 
seeds inside the station, and an observation of the cultivated crops 
from hot pepper to sweet pepper, under greenhouse cucumber 
and eggplant.

The observation also included a full presentation of Qamar 
sweet pepper and Waad hot pepper and Ostri products by the 
Seeds Development Manager, Mr. Ziad Nouman, in addition to 
a presentation on how to use the fertilization programs and the 
prevention from diseases through our products by the Director of 
the Technical Development Department, 
Dr. Hussein Abbas Mohammad. The audience praised the efforts 
of the Sales team in the Central area of Iraq and the efforts of 
both the Technical Development and the Seeds Development 
Departments to improve the marketing and technical effectiveness 
of our company’s products in the agricultural Iraqi market.

field observaTion day for 
JaWaher eggplanTs
By: Ziad Nouman
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GENERAL INFORMATION

DidYou
Know? ?Did

Did you know that reading 500 pages a day is the 
key to success, because "that's how knowledge 
works. It builds up, like compound interest?”

That’s what the most skilled investor of our time 

interviews.

He added: “I read and read and read. I probably 

newspapers. I read a fair number of magazines. I 
read -10Ks. I read annual reports. I read a lot of 
other things, too. I’ve always enjoyed reading. 

Which is likely why so many important businessmen 
and women make reading a daily part of their lives. 
It's why Bill Gates reads 50 books every year 
(roughly one a week) and Mark Zuckerberg kicked 

2015 with the goal of reading one every other 
week.

If you want exposure to new ideas, modes of 
thinking, and a compounded aggregate of diverse 
knowledge, then reading is important. And it's 
going to help you in business, be it by a mixture of 
accounts on other corporate successes or failures 
and lessons on lean startups, or a -2,500year-old 
military tome that works just as well in boardrooms 
as war.

Below are the 10 most influential business books of all 
time, if you're looking to start with those most worth 
your time:

1 • Business Adventures by John Brooks

What do the 350$ million Ford Motor Company disaster known as the Edsel, the fast and incredible 
rise of Xerox, and the unbelievable scandals at General Electric and Texas Gulf Sulphur have in 

or notoriety; these notable and fascinating accounts are as relevant today to understanding the 
intricacies of corporate life as they were when the events happened.

You 
Know ? ?
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2 • The Intelligent Investor by Benjamin Graham

3 • The Innovator's Dilemma: The Revolutionary 
Book That Will Change the Way You 

      Do Business by Clayton M. Christensen  

The greatest investment advisor of the twentieth century, Benjamin Graham, taught and inspired 
people worldwide. Graham's philosophy of "value investing" — which shields investors from 
substantial error and teaches them to develop long-term strategies — has made "The Intelligent 
Investor" the stock market bible ever since its original publication in 1949.

O�ering both successes and failures from leading companies as a guide, "The Innovator's Dilemma" 
gives you a set of rules for capitalizing on the phenomenon of disruptive innovation.

4•  The Outsiders: Eight Unconventional CEOs 
and Their Radically Rational Blueprint for 
Success by William N. Thorndike

What makes a successful CEO? Most people call to mind a familiar de�nition: "a seasoned manager 
with deep industry expertise." Others might point to the qualities of today's so-called celebrity CEOs 
— charisma, virtuoso communication skills, and a con�dent management style. But what really 
matters when you run an organization? What is the hallmark of exceptional CEO performance? Quite 
simply, it is the returns for the shareholders of that company over the long term.

DidYou 
Know ?
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8 • Think and Grow Rich! by Napoleon Hill

9 • Lean In: Women, Work, and the Will to Lead
by Sheryl Sandberg

10 • The 7 Habits of Highly Effective People
by Stephen R. Covey

Through researching billionaires Napoleon Hill crafted the philosophy and lifestyle behind those who 
experienced financial success. Although Hill's aim was to coach others to become like said billionaires, 
"Think and Grow Rich" is more about encouraging people towards their own perspective goals.

"Lean In" continues (the conversation around women in the workplace), combining personal 
anecdotes, hard data, and compelling research to change the conversation from what women can't do 
to what they can.

One of the most inspiring and impactful books ever written, "The 7 Habits of Highly Effective People" 
has captivated readers for 25 years. It has transformed the lives of Presidents and CEOs, educators and 
parents — in short, millions of people of all ages and occupations.

DidYou 
Know ? ?   هل

كنت تعلم

  ٨ •  "فّكر تصبح غنيًا!" من تأليف نابوليون هيل

     ٩ •  "تقّدمي: النساء والعمل والرغبة في

 من خالل إجراء البحوث على المليونيرات، ابتكر نابوليون هيل فلسفة وأسلوب حياة من خالل دراسة
 أمثلة عن أشخاص اختبروا النجاح المالي. ومع أن هدف هيل كان إرشاد اآلخرين حتى يخطوا خطى

 المليونيرات المذكورين، يعمل كتاب "فّكر تصبح غنيًا" أكثر على تشجيع الناس نحو تحقيق
أهدافهم الخاصة.

 

 يتناول كتاب "تقّدمي" موضوع النساء في مجاالت العمل، جامعًا ما بين القصص الشخصية
 والبيانات الموثقة واألبحاث المتقّدمة، كل هذا بهدف التّحدث عّما يمكن للنساء القيام به، بدًال عّما

ال يمكنهّن القيام به.
 

 "العادات السبع للناس األكثر فعالية" هو أحد أكثر الكتب إلهامًا وتأثيرًا حتى اليوم، وقد جذب القّراء
 على مدى ٢٥ عامًا. كما أنه لعب دورًا رئيسيًا في تحويل حياة الرؤساء والمدراء التنفيذيين

 والمعّلمين واألهل. باختصار، فهو قد أّثر على حياة الماليين من الناس من كافة األعمار والمهن
واالنشغاالت.

 

  القيادة" من تأليف ميشيل ساندبرج

١٠ •  "العادات السبع للناس األكثر فعالية"
            من تأليف ستيفن ر. كوفي

GeNeraL INFOrMatION

Did You 
Know? ?
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The impacT of employee engagemenT 
programs on performance
By: Aline Elias

Employee engagement is generally defined as the level of commitment and involvement 
an employee has towards their company and its values. When an employee is 
engaged, he is aware of his responsibility in the business goals and also encourages 
his colleagues, for the success of the organizational goals. The positive attitude of the 
employee within his workplace and its value system is otherwise called as the “positive 
emotional connection of an employee towards his/her work”. Subsequently, engaged 
employees go beyond the call of duty to perform their role in excellence. 

If managed and engaged properly, ‘people’ is one characteristic that cannot be 
replicated or imitated by competitors and is considered the most valuable asset.
Research also suggests that the presence of high levels of employee engagement 
enhances job performance, task performance, and organizational citizenship behavior, 
productivity, discretionary effort, affective commitment, continuance commitment, 
levels of psychological climate, and customer service.

With time, employee engagement has become a top business priority for senior 
executives. In this rapid cycle economy, business leaders are becoming aware that 
having a high-performing workforce is indispensable for growth and survival. They 
recognize that a highly engaged workforce positively impacts innovation, productivity, 
and bottom-line performance. Simultaneously helps in reducing costs related to hiring 
and retention in highly competitive talent markets.

As keeping track of engagement is as important, best-practice companies are 
increasingly measuring and monitoring how engagement affects the customer 
experience using measuring techniques depicted in the process hereafter (The Links in 
the Service-Profit Chain). And nevertheless, the most common measurements are using 
to connect engagement to business performance through tying customer metrics with 
engagement metrics in a macro perspective. 

ارتبــاط  بمســتوى  عــادًة  الموظــف  إشــراك  تحديــد  يتــم 

الموظــف والتزامــه بشــركته والقيــم التــي تعمــل بهــا. 

حيــن يكــون الموظــف ملتزمــًا، فهــو يــدرك مســؤوليته 

فيمــا يخــّص أهــداف األعمــال كمــا يقــوم بتشــجيع زمالئــه 

ــق أهــداف المؤسســة ككل. أمــا ســلوك  مــن أجــل تحقي

الموظــف اإليجابــي ضمــن مــكان عملــه ونظــام القيــم 

الــذي يقــوم عليــه مــكان العمــل هــذا، فيســّمى بـــ »الرابط 

وعمله/عملهــا«.  الموظــف  بيــن  اإليجابــي  العاطفــي 

وبالتالــي، فــإن الموظفيــن الملتزميــن يتخّطــون واجبهــم 

والمطلــوب منهــم ليــؤدوا دورهــم بتمّيــز.

وإذا تمــت إدارة »األشــخاص« وإشــراكهم فــي العمــل 

ال  ميــزة  األشــخاص  هــؤالء  يعتبــر  الصحيــح،  بالشــكل 

ــل المنافســين، إذ  يمكــن اســتبدالها أو تقليدهــا مــن قب

يصبحــون مــن أكثــر األصــول قيمــة للشــركة.

الموظفيــن  إشــراك  أن  إلــى  األبحــاث  تشــير  كمــا 

العمــل،  أداء  يعــّزز  أن  شــأنه  مــن  عاليــة  بمســتويات 

المواطنــي  والســلوك  المهــام،  أداء  إلــى  باإلضافــة 

التنظيمــي، واإلنتاجيــة، والجهــود االختياريــة، وااللتــزام 

المنــاخ  ومســتويات  باالســتمرارية،  وااللتــزام  المؤّثــر، 

الزبائــن. وخدمــة  النفســي، 

مــن  الموظــف  إشــراك  مبــدأ  أصبــح  الوقــت،  ومــع 

ــن. ومــع  ــار المــدراء التنفيذيي ــات ســير األعمــال لكب أولوي

الــدورة االقتصاديــة الســريعة فــي أيامنــا هــذه، أصبــح 

قــادة األعمــال مدركيــن ألهميــة وجــود قــوة عمــل عاليــة 

بــأن  يقــّرون  كمــا  واالســتمرار.  النمــّو  أجــل  مــن  األداء 

إشــراك قــوة العمــل بشــكل ملحــوظ يؤّثــر إيجابــًا علــى 

مســتوى االبتــكار واإلنتاجيــة واألربــاح الصافيــة بشــكل 

عــام. وبالتالــي، فهــو يســاعد علــى تخفيــض التكاليــف 

الموظفيــن  علــى  والمحافظــة  بالتوظيــف  المتعّلقــة 

التنافســية.  عاليــة  ذات مواهــب  أســواق  ضمــن 

وبمــا أن تعّقــب مســتوى اإلشــراك هــام جــدًا، تقــوم 

ــة  ــة كيفي ــاس ومراقب ــد بقي ــر الشــركات وبشــكل متزاي أكب

تأثيــر إشــراك الموظفيــن علــى خدمــة الزبائــن باســتخدام 

تقنيــات قيــاس مفّصلــة أدنــاه )الروابــط فــي سلســلة 

الخدمة-األربــاح(. وتســتخدم أكثــر طــرق القيــاس شــيوعًا 

ــأداء العمــل، مــن خــالل ربــط مقاييــس  لربــط اإلشــراك ب

الزبائــن بمقاييــس اإلشــراك مــن زاويــة أكثــر دقــة.

 

 تأثير برامج إشراك
الموظفين على األداء

بقلم ألين إلياس
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an employee’s experience WiTh dsg edp: 
debbane saikali group employee discounT program 
launched in 2017 as parT of The employee
engagemenT programs:

“Once we started receiving the communication of discount programs, I felt that the company is working hard to provide us 
some benefits. And as I was thinking of starting some sports exercises due to lower back pain, I found it a good opportunity 
to enroll in the gym and benefit from both the corporate discount and my health. The results of the first body composition test 
were catastrophic so I decided to challenge myself for a change. It was not easy to commit to a daily workout but after the 
positive results of the next test and feeling the difference, less lower back pain, less neck pain, improvement in productivity and 
performance at work and outside the office, it was a real motivation to continue and to change my lifestyle. Feeling healthy and 
fit was the target and yet to reach it, I had to take one more decision which is to stop smoking, and decision was taken.” Imad 
Hindi, Business Analyst, Debbane Freres. 
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جودة الخدمة
 الداخلية

  

 استراتيجية العمليات
ونظام توصيل الخدمة

  

 
ماهية العمل 
 اختيار الموظف 

وتطويره
 مكافأة الموظف 

واالعتراف بجهوده
 أدوات لخدمة 

الزبائن

 
  

تصميم مكان العمل مبدأ الخدمة:
نتائج للزبائن

 خدمة مصّممة ومقّدمة لتلبية
احتياجات الزبائن المستهدفين

رضى الموظف
  

 االحتفاظ
بالموظف

إنتاجية الموظف
  

رضى الزبون
  

والء الزبون
  

نمّو العوائد
  

 !!

ربح
  

قيمة الخدمة
 الخارجية

  

احتفاظ
تكرار العمل

إحالة

»مــا إن بدأنــا نســتلم المنشــورات واإلعالنــات عــن برامــج الخصومــات، حتــى شــعرت أن الشــركة تعمــل جاهــدة لتزويدنــا ببعــض 
االمتيــازات. وكنــت حينهــا قــد قــّررت أن أبــدأ بممارســة بعــض التماريــن الرياضيــة ألننــي كنــت أعانــي مــن ألــم فــي أســفل الظهــر، 
ورأيــت أن أفضــل حــّل هــو االشــتراك فــي نــاٍد رياضــي واالســتفادة مــن الخصــم الخــاص بالشــركة لصالــح صحتــي .. كانــت نتائــج 
أول فحــص لتركيبــة جســمي كارثيــة، لــذا قــررت هــذه المــرة أن أتحــّدى نفســي. لــم يكــن ســهاًل علــّي االلتــزام بتمريــن رياضــي كل 
يــوم، لكــن بعــد نتائــج الفحــص الثانــي اإليجابيــة وشــعوري بالفــرق، ومــع انخفــاض ألــم أســفل ظهــري وألــم رقبتــي، والتحّســن 
الملحــوظ علــى مســتوى إنتاجيتــي وأدائــي فــي العمــل وخــارج المكتــب، كل هــذا شــّكل دافعــًا قويــًا لالســتمرار وتغييــر أســلوب 
حياتــي. كان هدفــي أن أتمتــع بصحــة جيــدة وبلياقــة بدنيــة عاليــة، ولتحقيــق ذلــك، كان علــّي اتخــاذ قــرار واحــد بعــد وهــو التوقــف 

عــن التدخيــن، وهــذا مــا فعلتــه.« عمــاد هنــدي، محّلــل أعمــال، شــركة دبانــه إخــوان. 

 اختبار موظف مع برنامج الخصومات الخاصة
DSG EDP بالموظفين من مجموعة دبانه صيقلي

والذي تم إطالقه عام 2017 كجزء من برامج إشراك الموظفين :
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Put simply, an engaged culture marked by high levels of 
involvement, consistency, adaptability, and a transparent 
mission improves sales and customer satisfaction.

Aon Hewitt, through practical experience, discovered that 
it is likely that employees are looking to senior leaders to 
point the way and make decisions for the future much 
more closely than before.

65%
26%
100%

20%
15%
30%

 وبالعودة إلى بيانات األبحاث على مدى أكثر من عشر سنوات من إحصاءات إشراك الموظفين ونتائج
الشركات، تمت مالحظة ما يلي لدى المؤسسات التي تّتبع ثقافة اإلشراك ضمن بيئة عملها:

  

    غياب أقل بنسبة   ٢٠٪
 

مستويات رضى الزبائن أعلى بنسبة ٣٠٪

تغيير الموظفين أقل بنسبة ٢٦٪    إنتاجية الموظفين أعلى بنسبة ١٥٪

حصول على طلبات موظفين مالئمة للعمل أكثر بنسبة  ١٠٠٪

زيادة في أسعار األسهم بنسبة ٦٥٪

     Happy Employees                   Happy Customer                  Low Churn                        More Revenue
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ــزة بمســتويات  ببســاطة وباختصــار، إن ثقافــة إشــراك الموظفيــن المتمّي
عاليــة مــن االلتــزام والثبــات والتكّيــف والمهمــة الشــفافة، مــن شــأنها 

تعزيــز المبيعــات ورضــى الزبائــن. 
وقــد اكتشــف آون هويــت، مــن خــالل الخبــرة الفعليــة، أن الموظفيــن 
ينظــرون اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى مدرائهــم وقادتهــم 

كمثــال علــى كيفيــة صنــع القــرارات للمســتقبل.

linking employee engagemenT To 
business performance

ربط إشراك الموظفين بأداء األعمال

  موظف سعيدزبون سعيدانقطاع منخفضعوائد أكثر
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