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NEWSLETTER

عاصي  ملــيــاء  د.  برعاية 
وزيرة االقتصاد والتجارة � 
سورية، أقامت غرفة التجارة الدولية � 
نُوقشت خالهلا  سورية ندوة ختصصية 
لتفسري  الــرمســيــة اجلــديــدة  الــقــواعــد 
العاملية   التجارية  والقواعد  املصطلحات 
 � وذلــــك   ،(Incoterms® 2010) 
فندق الكارلتون بدمشق، � 12 تشرين 

األول 2010.
رئيس  العّطار،  الرمحن  عبد  د.   نيوب
أن  سورية،   � الدولية  التجارة  غرفة 
لتقرير  عاملي  معيار   (Incoterms)الـ
نقل  عمليات  وتنظيم  الّتجارية  العقود 
تُشّكل  فهي  وبالّتايل  البضائع،  وإيصال 
الّتجارة  عمليات   � األساسية  الركيزة 
فهم  أن  إىل  عّطار  د.  أشار  و  العاملية. 
يسِهم  الّتجارية  والقواعد  املصطلحات 
سوء  خطِر  ختفيض   �  كبري حدٍّ  إىل 
وبالّتايل  التجارية،  األطراف  بني  الفهم 

ختفيض معدالت النزاعات.
 Incoterms®) الـ ولفت د. عّطار إىل أن
الـ  عن  املعدلة  النسخة   ،(2010
تدخل  سوف   ،(Incoterms® 2000)
 َذةآخ القادم  العام  بداية  التنفيذ  حيز 

بعني االعتبار الّتطور الّتكنولوجي اهلائل 
� العمليات الّتجارية.

من جهته قال غسان العيد معاون وزيرة 
ماضية  الوزارة  أن  والّتجارة،  االقتصاد 
 وق االجتماعيبتطبيق هنج اقتصاد الس
مصلحة  خيدم  مبا  تدرجييٍّ  بشكل 
االقتصاد الوطين، مشرياً إىل أن الوزارة 
قد دأبت على تعديل الكثري من القوانني 
العمل  وبيئة   الّتجاري بالعمل  املتعلّقة 
القائمة  الّتطور  حركة  ملواكبة  عموماً 
� الّتجارة الدولية. كما أشار عيد إىل 
اهتمام الوزارة باإلسهام � تطوير بيئة 
االستثمار � سورية واليت تشهد نشاطاّ 
البنوك  إحداث  بعد  خصوصاً  متزايداً 

(Incoterms® 2010)صيّة لتفسير المصطلحات التّجارية الـ ندوة تخصُّ
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جانب  إىل  اخلاصة،  التأمني  وشركات 
املواصالت  شبكات  تطويِر   مشروعات
األمر  واملوانئ،  والسَككية  رقية  الطُّ
اجلانب   �  مستمر تطوير  واكبه  الذي 

.والقانوني الّتشريعي
 ويلالد اخلبري  لو،  دافيد  قال  بدوره 
ورئيس جلنة القانون الّتجاري واملمارسة 
الدولية  الّتجارة  غرفة   � الّتجارية 
اجلديدة  القواعد  إن  بريطانيا،   � 
 ف الـ (Incoterms® 2010) واليت تُوظِّ
العمليات  الكبري �   الّتكنولوجي الّتطور 
الّتجارية، قد امتد تأثريها إىل عمليات 
نقل البضائع بكاّفة وسائلها بغية تأمني 

سالسة أكرب � عمليات التبادل.

نشرة غير دورية / كانون األول 2010



كمـــا تناول الس التنفيذي دور غرفة 
التجـــارة الدوليـــة � قمـــة العشـــرين 
(G20) � سيول � 11 تشرين الثاني 

 .2010
كمـــا وافق علـــى برنامـــج عمـــل الغرفة 
وثائـــق  علـــى  وصـــادق   ،  2011 للعـــام 
تتعلق بالسياســـة العامة للغرفة الدولية 
االمتيـــاز  تراخيـــص  منـــوذج  كاتفاقيـــة 
الدولية، وخارطة الطريق على السياسة 
املاليـــة وتغير املناخ واملبـــادئ التوجيهية 
للغرفة الدولية على الوكالء والوســـطاء 

و األطراف الثالثة األخرى.
وقد ّخلص مارتن فاسل ، كبري مستشاري 
غرفـــة التجـــارة الدولية، أعمـــال الغرفة 
التحضرييـــة ملؤمتر األمم املتحـــدة لتََغير 
املنـــاخ الذي عقد � كانكون، باملكســـيك 
مـــا بني 29 تشـــرين الثانـــي و10 كانون 

األول 2010.
كما ترأس فريدريك إريكسون  النقاشات 
العمـــالت،  حـــرب  حـــول  دارت  الـــيت 
واحلمائيـــة، واالختـــالالت االقتصاديـــة 

العاملية.

اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 
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التنفيـــذي  الـــس  عقـــد 
الدوليـــة  التجـــارة  لغرفـــة 
 19 و   18  � بروكســـل   � اجتماعـــا 
تشـــرين الثاني 2010 حبضـــور د. عبد 
الرمحن العّطار عضو الس التنفيذي 

للغرفة.
وقـــد متيز االجتماع مبشـــاركة  الســـادة 
هريمـــان فـــان بومبـــوي رئيـــس الس 
األوروبي وفريديريك اريكســـون  مدير» 

املركـــز األوروبـــي لالقتصاد السياســـي 
الدويل» � بروكسل.

هـــذا وقد وافـــق الس التنفيـــذي على 
ميزانية العام 2011. ومن ثم عرض رئيس 
حمكمة التحكيم الدولية جون بيتشي آخر 
التطـــورات � جمال خدمـــات حل النزاع.  
كما واســـتعرض نائب رئيس جملس إدارة 
احتاد غرف التجارة العاملي (WCF) بيرت 

ميهوك آخر نشاطات االحتاد.



جتارة  غرفة  من  وفــد  قام 
سورية  إىل  بزيارة  بالريمو 
ما بني 11 و 15 تشرين الثاني 2010، 
التجارة  غــرفــة  الــزيــارة  نّظمت  حيث 
غرفيت  مع  بالتعاون  سورية   � الدولية 

جتارة دمشق و حلب. 
اإليــطــايل جمموعة من  الوفد   وقــد ضــم  
ــدات األعــمــال مــن قطاعات  رجـــال وســي
الغذائية  والصناعات  والطاقة  السياحة 
واألجهزة  واملعدات  واملفروشات  الزراعية 

الطبية. 
وقد عقدت األطراف اجتماعات وطاوالت 
دمشق  جتــارة  غرفة   �  مستديرة عمٍل 
ناقشت خالهلا جماالت التعاون التجاري 
ــوفــرة �  ــت ــاري، والـــفـــرص امل ــم ــث واالســت
األسواق السورية واإليطالية، وسبل تعزيز 
األطراف  وناقشت  كما  التجاري.  امليزان 
واجلهود  املتبادلة،  السلع  تنويع  مسألة 
تعرتض  الــيت  العقبات  لتذليل  املــبــذولــة 
لعقد  املناسبة  واآلليات  املشرتك،  العمل 

شراكات بني رجال األعمال من البلدين.
غرفة  رئيس  العّطار  الــرمحــن  عبد  د. 
التجارة الدولية � سورية، وعضو غرفة 
التجارة العربية - «مع بالريمو تتأّتى من 

تصنيع  مهتمة �  ســوريــة  أن  قــالع  ــد  وأك
رجال  على  متمنياً  الــزراعــيــة،  املنتجات 
وإمكانية  املسامهة  اإليطاليني  األعــمــال 
االستثمار � هذه املنتجات لما إليطاليا من 
خربة واسعة � هذا اال. كما دعا قالع 
 إىل قيام تعاون سوري - إيطايل � يُضم

«موقعها اجلغرا� القريب من سورية»، 
وقطاعات  جمـــاالت  «وجـــود  إىل  الفــتــاً 
الطرفني  لدى   بعد تُكتَشف  مل  عديدة 

وينبغي العمل على االستفادة منها».
تعمل  إيطاليا  أن  عــّطــار  د.  وأضـــاف 
عدة  جمــاالت   � سوريني  تدريب  على 

كالسياحة وترميم اآلثار. 
كما ولفت إىل إمكانية أن يتم تدريب سوريني 

آخرين � إيطاليا و� جماالت أخرى. 
غرفة  تساهم  أن  إمكانية  إىل  أشــار  كما 
جتارة بالريمو وإيطاليا عموماً � مساعدة 
الشركات السورية - الصغرية واملتوسطة 
وتقديم   - اخلــصــوص  وجــه  على  منها 
من  باملئة   90 أن  إذ  اإليطالية،  اخلــربة 

الشركات اإليطالية صغرية ومتوسطة. 
ولفت د. عّطار إىل «رغبة غرفة جتارة 
بالريمو � أن تكون نقطة وصل للتعاون 

السوري - اإليطايل».
القالع  اعــتــرب حممد غــســان  هــذا وقــد 
أن  السورية  التجارة  رئيس احتاد غرف 
«كانت   -  2008 العام  - وحتى  إيطاليا 
الشريك األوروبي الرئيس واألول لسورية 
ليس فقط � جمال االسترياد والتصدير 

وإمنا � خمتلف ااالت.»

زيارة وفد من غرفة تجارة باليرمو
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 نيواملستوِرد نميالسوريني واملُصم ناملُنتِجي
اإليطاليني � جمال األلبسة والنسيج، ومن 
ثَم إىل تعميِق ذلك التعاون ليشمل القطاع 

السياحي وخباصة السياحة الطبية.
أوروبياً  جتارياً  شريكاً  إيطاليا   وتُعترب
بـ  يقدر  تبادل جتاري  مع حجم  رئيسياً 
بصادرات  سورية،  لرية  مليار   94٫310
سورية بلغت 55٫146 مليار لرية سورية، 
� حني وصلت الواردات إىل 93٫164 

مليار لرية سورية.



ورشة عمل حول  المنافسة ودورها في اقتصاد السوق االجتماعي
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غرفة  رئيس  العّطار  الــرمحــن  عبد  د.  حبضور 
العامة   اهليئة  أقامت  سورية،   � الدولية  التجارة 
 � ــوزراء  ال جملس  لرئاسة  التابعة  االحتكار  ومنع  للمنافسة 
ورشًة   (GTZ) للتنمية  األملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  سورية  
السوق  اقتصاد   � ودورهـــا  «املنافسة  عــنــوان  حتــت  عــمــٍل 
االجتماعي» وذلك � فندق الشام بدمشق، بتاريخ 26 تشرين 

األول 2010.األول 2010.

هذا وقد ترّكزت أعمال الورشة على الدور الذي تلعبه اهليئة 
وقانوهنا الناظم لعملية املنافسة ومنع االحتكار، وأمهية قانون 

املنافسة � اقتصاد السوق االجتماعي.
فعلى مدى أيام الورشة اخلمس، قام املشاركون باستعراض بعض 
على  الضوء  بتسليط  وقاموا  كما  األوروبية.  املنافسة  حاالت 
أهم قضايا املنافسة احمللية والعربية والدولية كاالسرتاتيجيات 
واهليكلية ومعاجلة القضايا وحتليلها، ومناقشة قانون املنافسة 

السوري، وسبل اإلسهام � زيادة الوعي القانوني واملعر�.

وقد قدم د. أنور علي املدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع 
قانون   � األساسية  الفصول  حول  تقدميياً  عرضاً  االحتكار 
املنافسة ودورها � اقتصاد السوق االجتماعي. وقال د. علي 
إن اهلدف من هذا القانون هو إفساح اال جلميع الفعاليات 
أمامها  الفرص  وإتاحة  لتعمل حبرية،  االقتصادية � سورية 
لالستثمار � مجيع ااالت، على أن يتم العمل وفق معايري 
الشفافية واحليادية بعيداً عن احملسوبيات والضغوط من أي 

نوع كانت. 
«خالل هذه املرحلة االنتقالية لالقتصاد السوري هناك بعض 
علي  د.  قال  الدولة،»  سيادة  مبوضوع  املتعلقة  االستثناءات 
«وهناك ضرورة للتدخل احلكومي � هذه احلاالت االستثنائية 
لتستطيع أن تليب مصاحل اتمع ككل لتال� أي ضرر قد يقع 
مراحله  نعيش  الذي  االقتصادي  االنفتاح  عملية  سواء خالل 

األوىل حالياً، أو حتت أي ظرف طارئ.»



دورة إلعداد استشاريين في مجال التسويق الرقمي 
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ضمن فعاليات املرحلة الثانية من مشروع MED Digital - (ميد دجييتال 
- تطوير خدمة جديدة � التسويق الرقمي)، أقامت غرفة التجارة الدولية 
� سورية بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة استونيا  دورة تدريبية لتأهيل استشاريني 
تشرين  و6   5  � إستونيا  عاصمة  تالني  مدينة   � الرقمي  التسويق  اال  هذا   � 

األول 2010.
التسويق  لوسائل  اجلديدة  اخلدمات  املشاركني مبعلومات حول  الدورة  زودت  وقد 
الرقمي وآلية دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة احلجم و تشجيعها على استخدام 
التجارة اإللكرتونية، وذلك هبدف دعم وتعزيز استخدام احللول اإللكرتونية والويب 
الصغرية  الشركات  وخدمات  منتجات  وتسويق  لرتويج  وفعالة  أساسية  كوسيلة 

واملتوسطة � دول املتوسط،. 
مشروع من  األوىل  للمرحلة  األويل  التقرير  توصيات  على   بناء جاءت   الدورة 

 MED Digital واليت تنص على تأهيل خرباء ومستشارين � جمال تقديم التسويق 
الرقمي ودعم األعمال هبدف تأهيلهم لتقديم خدمات استشارية للشركات الصغرية 

واملتوسطة � شركات الدول املتوسطية.
وقد شارك � الدورة خرباء ومستشارون من كلٍّ من غرفة التجارة الدولية � سورية، 
وجبل  بريوت  ورزاعة  وصناعة  جتارة  غرفة  السوري،  واملؤسسات  األعمال  ومركز 

لبنان إىل جانب جهات أخرى.
املرحلة األوىل ملشروع  التقرير األويل من  نتائج  الدورة بدايًة  هذا وقد استعرضت 
MED Digital والذي تََضمن تشخيصاً لوضع البنى التحتية لُكلٍّ من سورية ولبنان 
واملغرب، واستخدام اإلنرتنت وتطورها والدعم احلكومي لفرص التسويق الرقمي � 

هذه الدول.

التسويق  تفاصيل  ــدورة  ال وتناولت  كما 
البحث،  حمـــركـــات  ومـــبـــدأ  الـــرقـــمـــي، 
إضافًة  اإللكرتوني،  الربيد  والتسويق عرب 
إىل أهنا شّكلت فرصة للمشاركني الكتساب 
بنية  إجيــاد  بكيفية  تتعلّق  أكثر  مهارات 
وهيكيلية  � مؤسساهتم تدعم استخدام 
الدورة  وكــانــت  كما  الــرقــمــي.  التسويق 
حاضنة للمشاركني من الدول املتوسطية 
 � واملعارف  اخلربات  لتبادل  واألوروبية 

شّتى جماالت احللول اإللكرتونية.
 MED مشروع  أن  ذكرة  اجلدير  من 
Digital املمول بشكل جزئي من االحتاد 
التجارة  غرفة  إدارته  ترتأس  األوروبي، 
الدولية � سورية ويشارك فيه كل من 
السوري،  واملؤسسات  األعمال  مركز 
بريوت  وزراعة  وصناعة  جتارة  غرفة 
للشركات  العام  االحتاد  لبنان،  وجبل 
استونيا  املغربية، غرفة جتارة وصناعة 
واحتاد املروجني التجاريني � كاتالونيا 



الرفيعة  للمشاركة  نظراً 
املستوى من قبل قادة غرفة 
قمة  ــدت   أك  ،(ICC) الدولية  التجارة 
قادة جمموعة العشرين � سيؤول  على 
كوريا   � اإلبــداعــيــة  األعــمــال  قمة  أن 
 لضخ فعاالً  منرباً  شّكلت  قد  اجلنوبية 
جمموعة  هنج   � جتارية  نظر  وجهات 

العشرين. 
اليت  للقمة  اخلتامي  البيان   � ذلك  جاء 
اجلنوبية  الكورية  العاصمة   � ــقــدت  ع
سيول  � 10 و11 تشرين الثاني 2010.

العشرين  أعمال  قمة  مجعت  وقد  هذا 
� سيول 13 رؤساء حكومات موعة 

األجنيب املباشر، وتعزيز االستقرار املايل 
ودعم النشاط االقتصادي.

على  الدولية  التجارة  غرفة  أّكدت  وقد 
أولويات التجارة على املستوى الرئاسي، 
وأمهية قيادة حوار مع رؤساء حكومات 
ــه طرق  ــوجــي ــن، وت ــعــشــري جمــمــوعــة ال
جماالت   � السيما  السياسات،  وضــع 
الصغرية  والشركات  والتجارة  التمويل 

واملتوسطة. 

دور محوري لغرفة التجارة الدولية في قمة أعمال مجموعة العشرين في سيول
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بالرئيس  اجــتــمــاعــهــمــا  أثـــنـــاء 
 - ميونغ  اجلــنــوبــي يل  ــكــوري  ال
باك. � مكتبه، استعرض راجات غوبتا رئيس 
غرفة التجارة الدولية ويونغ - تاي كيم رئيس 
غرفة التجارة الدولية � كوريا اجلنوبية عدداً 
العاملية  باألعمال  املتعلقة  النظر  وجهات  من 
 � املشاركة  مبواصلة  ووعــدا  األولــويــة،  ذات 

أعمال  جمموعة العشرين. 
أعمال  هامش  على  االجتماع  جاء  وقد 
قمة العشرين � العاصمة الكورية سيول 

� 10 و11 تشرين الثاني 2010. 

رئيس غرفة التجارة الدولية يجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ - باك
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هذا وحث غوبتا قادة جمموعة العشرين 
والقومية  احلمائية  مقاومة  على 
االقتصادية، وعلى إعادة عمليات التمويل 
كما  طبيعية.  مستويات  إىل  التجاري 
ودعا إىل تعزيز التعاون متعدد األطراف 

لتحسني تعا� االقتصاد العاملي.
تشجيع  يعتزم  أنه  إىل  يل  أشار  بدوره 
جمموعة  قمة   � آخرين  عامليني  قادة 
جولة  تفضي  أن  على  ليعملوا  العشرين 
العام  التجارية  للمفاوضات  الدوحة 

القادم إىل نتائج سريعة. 

شركة  رئــيــس   120 وحنــو  و  العشرين 
ومديراً تنفيذياً. 

التحديات  حــول  مناقشات  جــرت  وقــد 
العاملي مبا  االقتصاد   � إحلاحاً  األكثر 
االستثمار  وتنشيط  الــتــجــارة  ذلــك   �

كذلك رّكز قادة الغرفة الدولية على وجوب 
إىل  بالتجارة  تتصل  اليت  الرسائل  إيصال 
إرساء  وضـــرورة  العاملية  اإلعــالم  وسائل 
غرفة التجارة الدولية بوصفها صوتاً فعاالً  
ال األعمال � قمة جمموعة العشرين.



اجتماع حول أنشطة التسهيالت التجارية في إطار خطة العمل اإلقليمية للنقل 
RTAP (برنامج إدارة المرور الداخلي) الـ

3 تشرين الثاني 2010/ دمشق - سورية 

 � النقل  وزارة  من  بدعوة   
غرفة  ـــت  شـــارك ســــوريــــة، 
التجارة الدولية � سورية للمشاركة � 
االجتماع  الذي دعت إليه بعثة االحتاد 
األوروبي � سورية ملناقشة خطة العمل 
عن  املنبثقة   RTAPـــ ال للنقل  اإلقليمية 
 3 وذلـــك �  ــــي  األوروب النقل  مــشــروع 

تشرين الثاني 2010.
الطرق  تعزيز   RTAPالـ خطة  وتتوخى 
والسكك احلديدية اإلقليمية كما وتدعم 
دمج  هبدف  احلدودية،  املنافذ  مشاريع 
من  واملتوسطية  األوروبية  النقل  أنظمة 
النقل  لشبكة  املستقبلية  الرؤيا  خــالل 

األورومتوسطية. 
بعثة  رغــبــة  على   بــنــاء  - وتــراعــي  كما 
االحتــاد األوروبـــي � سورية -  ما إذا 
كان باإلمكان إنشاء مركز مراقبة موحدة 
عرب املراكز احلدودية بني سورية ولبنان 
وبني سورية واألردن وكذلك مع احلدود 

الرتكية والعراقية. 
األوروبي  االحتــاد  بعثة  خبري  أبدى  وقد 
رغبته  مسعان  رامــي  السيد  سورية   �
واقعية  إحــصــائــيــات  عــلــى  بــاحلــصــول 
مادي  دعم  تقديم  للمفوضية  يتاح  كي 

لسورية إلنشاء تلك املراكز.
وهتدف االتفاقية إىل تسهيل عملية النقل 
األشخاص،  انتقال  وعملية  والــتــجــارة 
من  املخاطر  إدارة  أنظمة  بني  واملوائمة 
قبل مجيع اجلهات املعنية وتوفري املعدات 
والبوابات  الضوئية  كاملاسحات  الالزمة 

اإللكرتونية، وأنظمة تتبع حتديد املواقع 
مّثل غرفة  وقد  وغريها. هذا وقد هذا 
التجارة الدولية � سورية كلٌّ من السيدين 

 (TIR)  جــورج هــالل مدير عــام الــتــري 
� سورية والسيد شوقي فيرتوني مدير 

إدارة التري (TIR) � سورية.



 � النقل  وزارة  من  بدعوة 
غرفة  شاركت  سورية، 
التجارة الدولية � سورية � اجتماعات 
وفدي  ضمت  و  دمشق   � جرت  اليت 
واليمن  سورية  من  كلٍّ   � النقل  وزارتي 

ــد بيرت  ــســي بـــدعـــوة مـــن ال
إدارة  جملس  رئيس  بشوب 
احتاد الغرف العاملي (WCF)، شاركت 
 � سورية   � الدولية  التجارة  غرفة 
التجارة  ــة  غــرف اســتــضــافــتــهــا  ــــدوة  ن
وجبل  بــريوت  والــزراعــة �  والصناعة 
 ،2010 األول  تشرين   25  � لبنان 
التشجيع  حــول  الــنــدوة  تــرّكــزت  حيث 
السماح  اتفاقية  إىل  االنضمام  على 
 املـــــــؤقـــــــت لـــــــدخـــــــول الــــبــــضــــائــــع 

.ATAالـ

وقد  هذا   .2010 األول  تشرين   21  �
يعرب  م.  د.  السوري  الوفد  ترأس 
سليمان بدر وزير النقل � سورية، كما 
إبراهيم  خالد  م.  اليمين  الوفد  ترأس 

وزير النقل � اليمن.

وقد استعرضت الندوة مزايا االتفاقية 
الدولية حيث حتظى االتفاقية بأمهية 
األعمال  رجال  منها  يستفيد  إذ  كبرية 
والـــشـــركـــات ومــنــّظــمــوا املـــعـــارض، 
البضائع  نقل  تُسهل  أهنا  و  خصوصاً 
يــســاهــم � تطوير  الــــدول ممــا  ــني  ب
وتسهيل عمليات التبادل التجاري بني 

الدول.
هذا وقد مّثل غرفة التجارة الدولية � 
سورية كلٌّ من السيدين شوقي فيرتوني 

اجتماع في وزارة النقل مع وزير النقل اليمني

21 تشرين األول 2010 / دمشق - سورية 

(ATA اتفاقية الـ) ندوة تعريفية حول مزايا اتفاقية السماح المؤقت لدخول البضائع
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الثنائي  التعاون  اجلانبان  ناقش  وقد 
وآفاقه � ااالت التجارية واالقتصادية 
والصناعية. كما شدد اجلانبان على ضرورة 
إىل  للوصول  البلدين  بني  العالقات  تعزيز 

مستقبل أفضل للشعبني الشقيقني.

املضافة.  القيمة  ضرائب  ذلــك   � مبا 
 ATA كــمــا ويــلــغــي اســتــعــمــال دفـــرت الــــ
االسترياد  ســنــدات  شـــراء  إىل  احلــاجــة 
املؤقت. وطاملا أن السلع املعاد تصديرها 
� إطار الوقت املخصص هلا، فال رسوم 

وال ضرائب مستحقة.
السلع  إعــادة تصدير مجيع  أن عدم  إال 
 ATA ـــ  ال دفــرت   � املــدرجــة  والبضائع 

سورية   �  (TIR) التري  إدارة  مدير 
القانوني  املستشار  خــّضــور  وحسني 

للغرفة.
ATA هو  الـ  دفــرت   ان  بالذكر  واجلدير 
باسترياد  حلاملها  تسمح  دولية  اتفاقية 
دون  مؤقتاً  واحــدة)  (ملدة سنة  البضائع 
عادة،  املطبقة  والضرائب  الرسوم  دفع 

جيب عندها تسديد الرسوم املطبقة مع 
املخالفة. 

ــــزام اجلهة  كــمــا ويــنــجــم عــن ذلـــك ال
بتسديد   ATA الــــ  لــدفــرت  الــضــامــنــة 
فقط   (100000  $) البالغة  الكفالة 
اليت  للجمارك  امريكي  الف دوالر  مئة 

ادخلت اليها البضائع.


