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الســيد رئيـــس اجلمهوريـــة العــربيــة الســوريــة

بشـــــار األســــــد

كلمة رئيس غرفة التجارة الدولية سورية
السيدات والسادة أعضاء غرفة التجارة الدولية يف سورية
لقد كان عام  2008غنياً باألحداث على مجيع األصعدة السياسية واالقتصادية،
فسياسياً انتهى هذا العام بانفراج سياسي كبري مت بفضل السياسة احلكيمة للسيد
الرئيس د  .بشار األسد ،أما اقتصادياً فقد كان من أهم أحداث العام املاضي تفجر
األزمة االقتصادية املالية العاملية يف هناية العام املاضي واليت وصفت بأهنا األخطر
منذ احلرب العاملية الثانية ،وإعالن حالة الركود االقتصادي رمسياً يف العديد
من الدول ،وحلسن احلظ وكون اقتصادنا يف سورية متنوع املوارد واليوجدعلينا
مديونيات خارجية حتملنا أعباء خدمة الديون اخلارجية فإن تأثرنا هبذه األزمة
كان يف حدوده الدنيا.
وكما تعلمون فإن غرفة التجارة الدولية واليت حتتفل هذا العام بالعيد التسعني لتأسيسها
هلا الدور اهلام بتقديم الرؤيا لتنظيم عمل االقتصاد العاملي ،ويف ظل األزمة االقتصادية
العاملية احلالية بادرت الغرفة بوضع احللول واملعاجلات الالزمة وقدمت رسالة هامة
إىل جمموعة العشرين واليت ميكن اختصار أهم ماورد فيها على النحو التايل:
• إن األزمة االقتصادية احلالية مل يكن سببها خلالً يف نظام السوق االقتصادي
العاملي ،وليس زيادة الثروات يف العامل وارتفاع مستوى املعيشة هو أحد مسبباهتا،
ولكنها تفجرت نتيجة تراكم عقد زمين كامل من األموال والقروض السهلة اليت
أدت إىل ارتفاع غري حقيقي ألسعار األصول والعقارات ،وقد كانت الغرفة تؤكد
دوماً أن اقتصاد السوق اليعمل بشكل سليم إال من خالل إطار القوانني الناظمة
واليت كانت خالل تلك الفرتة غري كافية أو غري مالئمة.
• إن الوسيلة اآلنية للبدء مبعاجلة هذه األزمة االقتصادية هي من خالل زيادة الطلب
والقروض ضمن أطر وقوانني ناظمة ومبعدالت فوائد طبيعية وجيب الرتكيز يف
الوقت احلايل على الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم.
• جيب على احلكومات جتنب فكرة التأميم االقتصادي ،إذ جيب عليها مقاومة اإلغراء
بعزل بالدها عن األزمة االقتصادية العاملية بالقيام بإجراءات حتد من التصدير
واالستثمارات اخلارجية واليت تؤدي إىل شبه تأميم اقتصادي ،إذ أن ذلك سوف يعطي
نتيجة عكسية وسوف يؤدي إىل تعميق األزمة والوصول إىل حالة الكساد االقتصادي.
كما أود أن أنوه هنا إىل االحتفال الذي أقيم يف مدينة جنيف السويسرية مبناسبة
مرور تسعني عاماًعلى تأسيس غرفة التجارة الدولية والذي عرض ماقدمته الغرفة
خالل تلك األعوام الطويلة وكان ذلك موضع تقدير من خالل الكلمة اليت ألقتها
فخامة رئيسة االحتاد الفيدرايل السويسري ،كما كان لكلمة السيد فيكتور فانغ
رئيس غرفة التجارة الدولية والذي يعترب من أهم رجال األعمال يف هونغ كونغ الوقع
واألثر الكبري يف هذه االحتفالية إذ بني مدى أمهية مسامهات غرفة التجارة الدولية
يف وضع أسس التجارة العاملية من خالل جلاهنا املختصة.
ومثلت غرفة التجارة الدولية يف سورية بالوفد االقتصادي الذي رافق السيد رئيس
اجلمهورية يف زيارته إىل اهلند عام  ،2008وكان لزيارة السيد الرئيس هذه أفضل
النتائج اإلجيابية يف تنمية العالقات االقتصادية بني سورية واهلند.
ويف قمة األعمال العاملية واليت عقدت بالسويد عام  ،2008فقد ترأست وفد غرفة

التجارة الدولية يف سورية إىل هذه القمة واليت ضمت جمموعة من السادة أعضاء
جملس اإلدارة ورجال األعمال يف سورية  ،وكان هلذه القمة أمهية بالغة نظراً حلضور
مسو ولية عهد السويد وحضور السيد باسكال الميه رئيس منظمة التجارة العاملية
ورئيس الوزراء ووزيراالقتصاد يف السويد ،كما حضر هذا املؤمتر السيد فيكتور فانغ
رئيس غرفة التجارة الدولية وممثلي غرف التجارة الوطنية يف العامل مما أعطى هلذه
القمة أمهية خاصة والسيما يف املواضيع اليت هتم كافة األطراف .كما شاركت يف منتدى
دافوس االقتصادي والذي كانت من أهم املواضيع اليت نوقشت فيه األزمة االقتصادية
العاملية احلالية ،إضافة إىل مشاركيت يف اجتماعات مؤمتر األعمال املتوسطي.
أما على الصعيد احمللي لغرفة التجارة الدولية يف سورية ،فقد متيز عام 2008

بالعديد من النشاطات ،فقد نظمت الغرفة العديد من الندوات يف خمتلف اجملاالت
وشاركت الوايبو يف تنظيم الندوة الوطنية للعالمات التجارية وفقاً التفاقية الرتيبس،
كما نظمت الغرفة ندوة متعلقة بالتأمني البحري ونوادي احلماية البحرية ،وشاركت
يف رعاية املؤمتر القضائي الدويل األول.
وامسحوا يل أن أبني بكل تواضع أنه مت اقرتاح تسمييت لعضوية اجمللس التنفيذي
لغرفة التجارة الدولية يف باريس ،وسيتم تعيني أعضاء اجمللس التنفيذي خالل مؤمتر
الغرف العاملي الذي سيعقد من  5 - 3حزيران  2009يف كواالملبور  -ماليزيا ،وإنين
أشكر هنا جهود اجلميعة العامة وجملس إدارة غرفة التجارة الدولية يف سورية
الذين لوالهم ملا متكنت من الوصول إىل هذا االقرتاح.

أما يف عام  2009فإن الغرفة تنوي القيام بتنظيم ندوات تتعلق بالتحكيم واالنكوترمز
واالعتمادات املستندية ألمهية هذه املواضيع يف دعم جتارتنا اخلارجية مما ميكن
رجال األعمال السوريني من متابعة كافة التجديدات اليت جتري فيما خيص هذه
األمور يف العامل ويساعد على ازدهار األعمال والتقليل من النزاعات .وعلى صعيد
آخر فإن الغرفة ستسمر يف دعم ورعاية الغرفة الفتية الدولية يف سورية واليت
أسست عام  2004حتت رعاية غرفة التجارة الدولية يف سورية ليكون هلا الدور
الرائد يف رعاية جمموعات الشباب والذين سيكونون رجال أعمال وجتار املستقبل
يف سورية ،ومن اجلدير بالذكر أن الغرفة الفتية توسعت لتشمل مخس حمافظات
يف سورية وتعمل وفق منهجية علمية ومدروسة.
ويف النهاية ،البد أن أتوجه بشكري وامتناني ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس
اإلدارة والعاملني يف غرفة التجارة الدولية يف سورية على مسامهتهم يف هذه
االجنازات ونأمل التوفيق باملزيد منها يف املستقبل.
رئيس غرفة التجارة الدولية يف سورية

د  .عبــد الــرمحــن العــــطـار
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خان أسعد باشا  -دمشق  -سورية

النشاطات احمللية لغرفة التجارة الدولية يف سورية خالل العام

2008

أ  -النشاطات احمللية:

* ندوة الوايبو الوطنية حول امللكية الصناعية لتنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاق الرتيبس حتقيقاً للسياسات العامة
واألهداف الوطنية
 29 - 28أيار  2008فندق كارلتون دمشق
حتت رعاية الدكتور عامر حسين لطفي وزير االقتصاد والتجارة أقامت وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية يف سورية
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية «ندوة الوايبو الوطنية حول امللكية الصناعية لتنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاق الرتيبس حتقيقاً للسياسات
العامة واألهداف الوطنية» وذلك يومي األربعاء واخلميس بتاريخ  29 – 28أيار  2008يف فندق كارلتون دمشق وذلك مبشاركة عدد من اخلرباء
واألخصائيني من سورية وجنيف.

ناقشت الندوة موضوعات خمتلفة منها :احلماية الدولية للملكية الصناعية أهم املبادئ وااللتزامات وهوامش املرونة ،قانون اجلمهورية
العربية السورية بشأن العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ،آخر التطورات يف جمال العالمات التجارية ونظام مدريد بشأن
التسجيل الدويل للعالمات ،حملة عن مشروع قانون الرباءات يف اجلمهورية العربية السورية ،التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق جوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ،آخر التطورات يف جمال الرسوم والنماذج الصناعية واتفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل
للرسوم والنماذج الصناعية ،أصحاب امللكية الفكرية يف الوايبو :النقاش اجلاري والتحديات املطروحة ،وثيقة جنيف لسنة  1999التفاق
الهاي بشأن التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية

* ندوة نوادي احلماية البحرية

 24نيسان  2008فندق مرييديان الالذقية
عقدت غرفة التجارة الدولية يف سورية حتت رعاية كرمية من السيد وزير النقل الدكتور املهندس يعرب سليمان بدر وحبضوره شخصيا ندوة

8

حول نوادي احلماية البحرية  P & I Clubبتاريخ  24نيسان  2008يف فندق مرييديان الالذقية وذلك لشرح آلية عمل هذه النوادي وكيفية
متثيلها حول العامل ،وذلك بالتعاون مع اجملموعة الدولية لنوادي احلماية البحرية يف بريطانيا.
حاضر يف هذه الندوة باإلضافة إىل اخلرباء الربيطانيني كل من احملامي حنا حبيشي ،احملامي عمر هارون واحملامي حسني خضور.
بلغ عدد احلضور  72شخص كما متيزت الندوة حبضور السادة أعضاء جملس إدارة غرفة املالحة البحرية ،كما ترأس جلسات العمل تباعاً

كل من السيد فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة الدولية يف سورية ،الدكتور عماد عبد احلي معاون السيد وزير النقل والسيد عبد القادر
صربا رئيس غرفة املالحة البحرية.
ناقشت الندوة موضوعات عديدة ومنها :حملة تارخيية عن نوادي احلماية البحرية والدور الذي تقوم به ،دورها يف تامني احلماية بشكل عام
وعالقة النوادي باملنظمات الدولية مثل املنظمة البحرية العاملية ،اإلطار القانوني لرسائل الضمان الصادرة عن نوادي احلماية البحرية ،املرسوم
 151وتطبيقاته على نوادي احلماية البحرية باالضافة إىل طرق تعامل سلطات املوانئ مع السفن املخالفة وإجراءات حتريرها.

* املؤمتر القضائي الدويل األول

 8 - 6متوز  2008يف فندق الفورسيزن بدمشق
شاركت غرفة التجارة الدولية يف سورية كراع برونزي يف املؤمتر القضائي الدويل األول الذي نظمته اجلمعية الربيطانية السورية حتت رعاية
رئيس اجلمهورية بتاريخ  8 - 6متوز  2008يف فندق الفورسيزن بدمشق ،وقد ناقش املؤمتر مواضيع قانونية متعددة وذات أمهية كبرية
ألصحاب األعمال والعاملني يف اجملال القانوني.

ب  -النشاطات اخلارجية:
* قمة األعمال العاملية لغرف التجارة الدولية
 13 - 11حزيران  2008استوكهومل  -السويد
يف وقت يسوده الشك االقتصادي ،متكنت غرفة
التجارة الدولية من أن جتمع بنجاح جمموعة
خمتارة من رجال األعمال والقادة احلكوميني
لطرح أكثر قضيتني إحلاحاً يف عامل األعمال
الدولية اليوم أال ومها:
احلمائية املتزايدة للتجارة واالستثمار والتزييف
و ا لقر صنة ا ملنتشر ين للبضا ئع و ا مللكية
الفكرية.
لقد مثلت قمة األعمال الدولية اليت عقدهتا غرفة
التجارة الدولية يف استوكهومل ما بني 13 - 11
حزيران  2008جمموعة ديناميكية من االجتماعات والنشاطات اليت قادت إىل اجتماع اجمللس الدويل لغرفة التجارة الدولية يوم اجلمعة
الواقع يف  13حزيران.
مثل غرفة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة يف س��وري��ة يف ه��ذه القمة :ال��دك��ت��ور عبد ال��رمح��ن ال��ع��ط��ار ،رئيس غرفة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة يف سورية،
والسيد ناجي شاوي  -األمني العام وأعضاء جملس اإلدارة السادة فاروق جود وخليل سارة ومروان فواز ورجل األعمال السيد صائب
النحاس.
ركز جدول أعمال اجللسة الـ  195للمجلس الدويل لغرفة التجارة الدولية الذي عقد يف مقر اجمللس على :تعديل دستور غرفة التجارة الدولية
حتى يعكس القرارات املتخذة يف اجتماع اجمللس الدويل األخري ،تقرير األمني العام حول أداء بنية اإلدارة اجلديدة ،حمكمة التحكيم الدولية،
9

التقرير املايل ،تطورات اللجنة الوطنية وقمة جمموعة الثمانية الكبار  ،12008طوكيو (اليابان)  9 - 7متوز .2008
مت أثناء االجتماع انتخاب السيد فيكتور فونغ ليكون رئيس غرفة التجارة الدولية القادم للفرتة من  1متوز  2008ولغاية  30حزيران ،2010
كما مت انتخاب السيد راجات غوبتا ليكون نائباً له للفرتة نفسها.
كما انتخب اجمللس السيد جون بيتشي ليرتأس حمكمة التحكيم الدولية للفرتة من  1كانون الثاني  2009ولغاية  30حزيران .2012
من اجلدير بالذكر أن الدكتور العطار ،رئيس غرفة التجارة الدولية يف سورية ،أرسل رسالة هتنئة إىل األفراد املنتخبني واملذكورين أعاله
ودعاهم لزيارة سورية.

* زيـــارة اهلنــــد

 20 - 18حزيران
شارك الدكتور عبد الرمحن العطار رئيس غرفة التجارة الدولية  -سورية يف زيارة الدولة إىل اهلند واليت ترأسها السيد الرئيس بشار األسد
ورافقه جمموعة من رجال األعمال بتاريخ  20 - 18حزيران  ،2008وبني د .العطار أن العالقات السورية اهلندية قدمية جداً ،وزيارة الدولة
اليت يقوم هبا السيد الرئيس بشار األسد مهمة جداً يف توقيتها ومضموهنا فهي ليست سياسية فحسب بل اقتصادية أيضاً واالقتصاد مرتبط
بالسياسة وله تأثري كبري.
2008

و أكد د .العطار فيما يتعلق مبوضوع العالقات بني البلدين أنه الميكن تفعيل االستثمار وزيادة التبادل التجاري بشكل مثايل بني البلدين من دون
توقيع بعض االتفاقيات بني احلكومتني السورية واهلندية وخاصة تلك املتعلقة مبنع االزدواج الضرييب وضمان االستثمارات للمستثمر اهلندي يف
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سورية واملستثمر السوري يف اهلند وعند تفعيل هذه االتفاقيات يستطيع القطاع اخلاص اهلندي والسوري تفعيل دوريهما بني البلدين ،وأضاف أنه
لدى اهلند العديد من الصناعات اليت ميكن أن نستفيد منها يف سورية وخاصة تلك املتعلقة بتقنية املعلومات.
كما عقد يف فندق أوبراي يف نيودهلي وبعنوان «التعاون االقتصادي والصناعي بني سورية واهلند» جلسة حوار بني سيدات ورجال أعمال سوريني
واحتاد غرف جتارة وصناعة اهلند للبحث يف اإلمكانيات املتوافرة بني البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وحتفيز االستثمارات ،حتدث خالهلا عدد
من رجال األعمال من الطرفني ،كما عقدت جلسات حوار ثنائية بني عدد من مديري الشركات اهلندية والسورية .
وبعد االجتماع أقيمت على شرف السيد الرئيس بشار األسد مأدبة غداء رمسي ،حضرها السيد رئيس الوزراء اهلندي والوفد السوري املرافق،
ومت تكريم الوفد أيضاً بعشاء خاص للوفد الرمسي وبعض من أعضاء الوفد االقتصادي الذي حضره السيد رئيس غرفة التجارة الدولية
د.عبد الرمحن العطار .

* أيام األعمال املتوسطية

 4 - 3متوز  2008مرسيليا  -فرنسا

شارك الدكتور عبد الرمحن العطار ،رئيس غرفة التجارة الدولية يف سورية ،يف أيام األعمال املتوسطية اليت عقدت ما بني  4 - 3متوز 2008

يف مرسيليا.

ضمت هذه املناسبة حنو  4000رائد أعمال من الدول املتوسطية ومن االحتاد األوروبي على مدى يومني ،وختلله  2500اجتماع عمل وحنو100

حماضر رفيع املستوى.

مكنت هذه القمة ،اليت حظيت بتغطية إعالمية وطنية ودولية واسعة ،صوت األعمال من الوصول إىل رؤساء الدول واحلكومات اليت
اجتمعت يف الثالث عشر من متوز  2007يف باريس إلطالق االحتاد من أجل املتوسط ،وكذلك لبناء روابط بني رواد األعمال على جانيب
املتوسط.
أسهم الدكتور العطار يف إجناح هذه املناسبة من خالل كلمة مميزة جداً ألقاها يوم الثالث من متوز حتت عنوان «األورو-متوسطية :فرصة
يف عامل يتعومل».

النظرة اإلسرتاتيجية وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية يف سورية خالل العام

2009

هتدف غرفة التجارة الدولية يف سورية خالل العام  2009إىل:
	•العمل كصلة وصل بني كافة اجلهات احلكومية واخلاصة يف سورية مع جلنة املمارسات التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية يف
باريس للتوصل إىل وضع النسخة اجلديدة من القواعد الدولية لتفسري املصطلحات التجارية االنكوتريمز  3000وهي النسخة املعدلة
من انكوتريمز 2000
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	•مواكبة كافة التطورات القانونية واالقتصادية اليت تشهدها سوريا حملياً وخاصة فيما يتعلق بتأسيس سوق دمشق لألوراق املالية،
املصارف وشركات التأمني اخلاصة وربطها باخلربات األوروبية وتقديم املشورة وتأمني سبل التعاون بني الطرفني.
	•مع تداول اإلصدار اجلديد للـ  UCP600والـ  eUCPستقوم غرفة التجارة الدولية بسورية بعقد الدورات الالزمة للمصارف احمللية
وموظفيهم للتأكد من املمارسات العملية لإلصدار اجلديد
	•العمل على إجياد أساليب خمتلفة للتعاون مع اللجان الوطنية األخرى واملنظمات التجارية لتعزيز حرية التبادل التجاري وزيادة فرص
االستثمار.
	•تقديم أهم الدراسات الدولية املتعلقة بتوصيف األزمة العاملية وأفضل األساليب للتعامل معها.

املؤمترات والندوات خالل العام

2009

 - 1يف جمال املصارف :يبقى الـ  UCP 600والـ  eUCPمن أهم إجنازات غرفة التجارة الدولية ونظراً ألمهية هذا املوضوع ستقيم الغرفة
يف سورية ندوة حول هذا املوضوع وستقوم بدعوة أهم اخلرباء من أعضاء غرفة التجارة الدولية والعاملني لدى أهم املصارف العاملية
لعرض التطورات اليت طرأت على النسخة املعدلة باإلضافة إىل إجراء دورات تدريبية تزيد من كفاءة األشخاص والعاملني يف االعتمادات
املستندية.

 - 2يف جمال التحكيم :مع صدور قانون التحكيم اجلديد يف سورية ستقوم الغرفة بعقد ندوة عن نص القانون اجلديد وشرح أهم التعديالت
الواردة فيه وجماالت تطبيقه باإلضافة إىل مقارنته مع قوانني التحكيم يف الدول اجملاورة واقرتاح أهم التعديالت اليت حتسن اخلدمات
املقدمة للشركات التجارية وتضمن أقل قدر ممكن من النزاعات.
 - 3يف جمال النقل :ستقوم الغرفة يف سورية خالل العام  2009بالرتكيز على مواضيع خمتلفة متعلقة بالنقل خاصة موضوع االوتوسرتادات
البحرية واملرافئ السورية .وكذلك كيفية التشاركية بني القطاعني العام واخلاص يف مشاريع النقل سواء طرقات أو موانئ أو مطارات.
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برنامج عمل غرفة التجارة الدولية لعام

2009

تدوين القواعد من أجل العمل التجاري:

* جلنة التحكيم

بوصفها منتدى لتجميع األفكار حول القضايا ذات الصلة بالتحكيم الدويل وغريها من أشكال حل اخلالفات هتدف اللجنة إىل ما يلي:
	•التشجيع على صعيد العامل لتسوية خالفات األعمال التجارية الدولية عن طريق التحكيم والوساطة واخلربة ،وجمالس اخلالفات ،وذلك
لدى غرفة التجارة الدولية أو أي شكل أخر من أشكال التحكيم البديلة.
	•دراسة اجلوانب القانونية للتحكيم وغريها من وسائل تسوية اخلالفات ذات طبيعة األعمال الدولية ودراستها يف ضوء التطورات
الراهنة.
مشاريع عام 2009
	•بدء عملية مراجعة قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.
	•نشر دليل عملي يغطي أكثر من  % 70من البلدان ،لألنظمة الوطنية لالعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتعزيزها وذلك وفقاً التفاقية
نيويورك لعام .1958
	•إصدار توصيات الستخدام خرباء أثناء إجراءات االستعانة خبربات.
	•دراسة وحتديد السمات األساسية وتأثري الكشف عن الوثائق اإللكرتونية يف التحكيم الدويل ،ووضع تقرير عن صيغة املذكرات أو
التوصيات يف هذا الشأن.

* جلنة القانون التجاري واملمارسات التجارية

تشجيع إطار قانوني متوازن وذاتي التنظيم للصفقات الدولية لتبادل
األعمال التجارية  B2Bمن خالل وضع معايري لألعمال التجارية
العاملية ،وكذلك تقديم وجهة نظر عمل جتاري خبصوص القواعد
التجارية اليت وضعتها املنظمات احلكومية الدولية.
مشاريع عام 2009
	•مواصلة مراجعة القواعد الدولية لتفسري املصطلحات التجارية
.Incoterms 2000
	•املشاركة يف تنقيح القواعد املوحدة للضمانات املطلوبة بالتعاون
مع جلنة املمارسات املصرفية وذلك لضمان متثيل وجهات نظر
املستخدمني.
	•رصد وضع اإلطار املرجعي العام املقرتح لقانون العقود األوروبية
يف االحتاد األوروبي واملسامهة يف تقديم املشرعني على النحو املطلوب.
	•وضع العقد النموذجي لغرفة التجارة الدولية لعمليات االندماج واالستحواذ (اتفاقية شراء األصول).
	•حتديث العقد النموذجي لغرفة التجارة الدولية لعقود البيع الدويل.

* جلنة املمارسات املصرفية

لتكون مبثابة منتدى عاملي وهيئة تصنع القواعد لألوساط املصرفية.
مشاريع لعام 2009
	•استكمال مراجعة القواعد املوحدة للكفاالت املستحقة عند الطلب  ،URDGبالتعاون مع جلنة القانون واملمارسات التجارية.
	•السعي للمصادقة على اجلمارك واملمارسة املوحدة لالعتمادات املستندية ( )UCP 600من قبل مفوضية األمم املتحدة خبصوص قانون
التجارة الدولية.
	•البدء بصياغة جمموعة من القواعد الدولية املتعلقة بشراء االعتمادات.
	•رصد التطورات واالجتاهات يف جمال ممارسة متويل التجارة.
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* جلنة التسويق واإلعالن

لتعزيز معايري أخالقية عالية يف التسويق من خالل التنظيم الذاتي لألعمال التجارية عن طريق قوانني التسويق لغرفة التجارة الدولية وصياغة
مواقف ومبادرات عامل األعمال التجارية ملواجهة اإلجراءات احلكومية اليت تؤثر على التسويق ومحاية املستهلك.
مشاريع عام 2009
	•حتديث التنظيم الذاتي على الصعيد العاملي من خالل تشجيع قانون غرفة التجارة الدولية املوحد خبصوص ممارسات اتصاالت
اإلعالن والتسويق ،وقانون البيع املباشر لدى غرفة التجارة الدولية وقانون غرفة التجارة الدولية  /قانون  ESOMARلألحباث
االجتماعية واألسواق.
	•العمل من أجل إجناح إطالق مشروع خطة األعمال للتسويق واإلعالن املسؤولني ( )BARMAلتعليم الذين ميارسون التسويق والدعاية،
وتعزيز أنظمة التنظيم الذاتية القائمة ،وتشجيع التنظيم الذاتي لألسواق اليت ما زالت متخلفة.

* جلنة املنافسة

لضمان أنه يتم أخذ احتياجات األعمال التجارية احلديثة والواقع احلقيقي لألسواق العاملية يف االعتبار أثناء صياغة وتطبيق قوانني وسياسات املنافسة.
مشاريع لعام 2009
	•تعزيز دور غرفة التجارة الدولية بأهنا الصوت الرئيسي املسموع يف األعمال التجارية يف شبكة املنافسة الدولية ،واملساعدة يف صياغة
توصياهتا بشأن تطبيق سياسة املنافسة ،وعمليات االندماج والسلوك الفردي.
	•دعم االعرتاف حبقوق احملامي وموكله من قبل املفوضية األوروبية من خالل التدخل يف استئناف  Akzo Nobelأمام حمكمة العدل
األوروبية.
	•تقديم التوجيه بشأن تنفيذ قواعد املنافسة العائدة لالحتاد األوروبي
م��ن ق��ب��ل وك����االت منافسة يف دول���ة ع��ض��و يف االحت����اد األوروب����ي،
وبشأن إصالح قواعد االحتاد األوروبي خبصوص سوء فرض اهليمنة
والتعزيز من قبل جهات القطاع اخلاص والقيود الرأسية.

* جلنة اجلمارك والتجارة

تشجيع تقليل احلواجز أمام التجارة عرب احلدود املتعلقة بالسياسات واإلجراءات
اجلمركية.
مشاريع عام 2009
	•مواصلة قيادة تقديم آراء التجارة العاملية إىل املفاوضات املتعددة األطراف فيما خيص تسهيل التجارة.
	•املسامهة يف املناقشات احلكومية الدولية بشأن تعزيز سلسلة تقديم الضمانات وتشجيع تطوير االعرتاف املتبادل كلما كان ذلك
ممكناً.
	•مراجعة وحتديث املبادئ التوجيهية للجمارك العائدة لغرفة التجارة الدولية.
	•تعزيز عالقات العمل لدى غرفة التجارة الدولية مع املنظمة العاملية للجمارك خبصوص جمموعة متنوعة من املواضيع مبا فيها التصنيف
والتقييم اجلمركي.
	•تعزيز الدور القيادي لغرفة التجارة الدولية يف حتديث اجلمارك وتبسيط إجراءات التجارة ،وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة اجلمارك
العاملية ،والبنك الدويل ،وغريها من اهليئات.

* جلنة اخلدمات املالية والتأمني

للمسامهة يف توضيح أطر عمل ذاتية التنظيم لإلشراف املايل السليم ،ولتشجيع حترير التجارة يف اخلدمات املالية والتأمني.
مشاريع عام 2009
	•وضع توصيات أعمال جتارية للمسامهة يف استعادة االستقرار والفاعلية لألسواق املالية.
	•التوصل لوضع األدوات والسيناريوهات لتفهم أفضل آلثار السياسة املرتتبة على األزمة املالية.
	•إعداد مبادئ توجيهية ألعضاء جملس اإلدارة املستقلني والشركات غري املدرجة أمساؤها وذلك بالتعاون مع اهليئات املهتمة األخرى لغرفة
التجارة الدولية.
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* جلنة امللكية الفكرية:

لتعزيز نظام متوازن وفعّال ومستدام من أجل محاية امللكية الفكرية.
مشاريع لعام 2009
	•العمل بنشاط على تعزيز اقرتاح معاهدة دولية بشأن حقوق صاحب امللكية الفكرية يف احلصول على املشورة.
	•تنسيق مسامهات مشرتكة بني القطاعات يف املفاوضات املتعلقة بنظام دويل للحصول على املعلومات واالستفادة املشرتكة منها فيما يتعلق
باملوارد اجلينية يف اتفاقية التنوع البيولوجي.
	•وضع أدوات للملكية الفكرية من قبل غرفة التجارة الدولية من أجل غرف التجارة عن طريق إصدار كتيب بالتعاون مع املنظمة العاملية
للملكية الفكرية ( )WIPOخبصوص برامج امللكية الفكرية.
	•تطوير وجهات نظر األعمال التجارية حول دور محاية امللكية الفكرية يف تطوير ونشر تكنولوجيا نظيفة بالتعاون مع هيئة البيئة والطاقة
	•املسامهة بآراء يف مناقشات االحتاد األوروبي إلصالح نظام براءات االخرتاع لديه.

* جلنة الضرائب:

ترويج نظام ضرييب دويل يزيل العقبات الضريبية أمام التجارة واالستثمار عرب احلدود.
مشاريع عام 2009
	•تعميق العالقة مع جلنة خرباء األمم املتحدة للتعاون الدويل يف املسائل الضريبية.
	•تعزيز توصيات غرفة التجارة الدولية بشأن متطلبات وثائق التسعري التحويلي وذلك عن طريق تنظيم حلقة حبث حول هذا املوضوع.
	•توفري مدخالت األعمال التجارية يف عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDحول ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات
واألمور غري امللموسة ،وذلك مع اللجنة االستشارية ألعمال التجارة والصناعة أمام منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية (.)OECD
	•إعداد بيان للسياسة العامة يف حجب الضرائب.
	•إقامة عالقات عمل مع املنظمات غري احلكومية اليت تؤيد مواقف السياسة الضريبية.
	•توفري املدخالت ذات الصلة بتدابري تغيري املناخ املتعلقة بالضرائب التدابري والعائدة هليئة البيئة والطاقة
لدى غرفة التجارة الدولية.

* جلنة سياسة التجارة واالستثمار

لكسر احلواجز أمام التجارة الدولية وكذلك االستثمار حتى يتسنى جلميع البلدان االستفادة من
مستويات املعيشة احملسّنة من خالل زيادة تدفقات التجارة واالستثمار.
مشاريع عام 2009
	•االحتفاظ حبملة الدعوة لدى غرفة التجارة الدولية لدعم وصول املفاوضات التجارية متعددة األطراف يف جولة الدوحة إىل خامتة ناجحة.
	•املسامهة الشاملة لغرفة التجارة الدولية للدفاع عن األسواق املفتوحة ،مبا فيها التدفق احلر للسلع واخلدمات واالستثمار ،واالستمرار
يف حث احلكومات لتجنب احلمائية التجارية واالستثمارية ،خصوصاً يف ظل التباطؤ االقتصادي العاملي.
	•وضع السياسة العامة لغرفة التجارة الدولية بشأن التجارة وتغيري املناخ ،باالشرتاك مع هيئة البيئة والطاقة.

* جلنة النقل واألمور اللوجستية:

لتعزيز النقل املتعدد األمناط والتنافسي ،وأسواق النقل الفاعلة يف مجيع أحناء العامل.
مشاريع عام 2009
	•معاجلة املسائل املتعلقة باألثر البيئي للنقل ،مبا فيها النقل اجلوي وخملفات السفن.
	•حتديث السياسة العامة لغرفة التجارة الدولية خبصوص حترير النقل اجلوي ،وذلك يف ضوء استمرار األجواء املفتوحة للمفاوضات بني
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
	•توفري مدخالت على األنظمة اجلديدة ألمان النقل ،مبا يف ذلك تلك العائدة ملنظمة اجلمارك العاملية  ،WCOمع أنظمة هيئة اجلمارك والتجارة.
	•مواصلة الدفاع عن احلاجة لالستثمار يف البنى التحتية للنقل ،حبيث ميكن للنقل أن يليب بشكل أفضل احتياجات التجارة العاملية.
	•املسامهة يف مراجعة شروط التجارة الدولية .Incoterms 2000
	•العمل مع هيئة املصارف لتحسني فهم القواعد اجلديدة لغرفة التجارة الدولية خبصوص االعتمادات املستندية ( )UCP 600يف جمتمع النقل.
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* جلنة مكافحة الفساد

لتشجيع التنظيم الذاتي من قبل قطاع األعمال التجارية يف مواجهة قضايا االبتزاز والرشوة ،وتقديم مدخالت األعمال يف املبادرات الدولية
ملكافحة الفساد.
مشاريع عام 2009
	•نشر وترويج نسخة حمدثة من كتيب مكافحة الفساد.
	•توفري مدخالت قطاع األعمال التجارية من أجل تعزيز اتفاقية األمم املتحدة لتنفيذ عملية مكافحة الفساد ،أثناء التحضري للمؤمتر الثالث
للدول األطراف الذي سيعقد يف الدوحة يف هناية .2009
	•العمل مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبشأن مراجعة أدوات املنظمة املتعلقة مبكافحة الرشوة ملوظفي القطاع العام األجانب.
	•تشجيع زيادة التنسيق بني قواعد غرفة التجارة الدولية ملكافحة االبتزاز والرشوة ومبادئ قطاع األعمال اليت وضعتها املنظمات األخرى ذات الصلة.
	•وضع املبادئ التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بشأن استخدام الوسطاء.
	•تعزيز املبادئ التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بشأن إفشاء احلقائق.

* جلنة التجارة يف اجملتمع

لتحديد دور قطاع األعمال التجارية يف سياق العوملة وتغيري التوقعات االجتماعية ،وتطوير وجهات النظر األعمال التجارية يف العامل حول
قضايا املسؤوليات املشرتكة الرئيسية.
مشاريع لعام 2009
• متابعة التطورات وتقديم مدخالت قطاع األعمال يف العامل يف املبادرات الدولية الرئيسية املسؤولية املشرتكة مبا يف ذلك:
* الدمج العاملي
* املنظمة الدولية للمقاييس املوحدة  ISOخبصوص املسؤولية االجتماعية
* إلزامية وجود ممثل خاص لألمم املتحدة عن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان
• وضع منظور لغرفة التجارة الدولية خبصوص «حالة أعمال جتارية»
للمسؤولية املشرتكة ،استناداً إىل خربة الشركة والبحث القائم.

* جلنة األعمال التجارية االلكرتونية ،تقنية املعلومات ،واالتصاالت

تعزيز النمو املستمر لألعمال التجارية االلكرتونية ،واستخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت من خالل السياسات العامة ،معايري املمارسة واملبادئ التوجيهية اليت تشجع املنافسة ،والنمو ،واملقدرة على التنبؤ ،واالمتثال،
والتدفق اآلمن واحلر للمعلومات.
مشاريع عام 2009
	•حتديث وتكييف مواقف السياسة القائمة لتشجيع البيئات القانونية والتنظيمية والسياسية اليت تسهل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.
	•الدفاع عن مواقف غرفة التجارة الدولية بشأن مبادرات القضايا الدولية ،مبا يف ذلك إزالة احلواجز التنظيمية اليت تعرتض نشر
التكنولوجيات اجلديدة ،وحترير قطاع االتصاالت ،واملعلومات وأمن الشبكات.
	•تسهيل اعتماد التنظيم الذاتي الدويل يف جماالت التقيد بتكنولوجيا املعلومات والسيادة.
	•الدفاع عن أولويات قطاع األعمال املتعلقة باإلدارة الفنية وتنسيق نظام اسم النطاق من خالل مجعية شبكة اإلنرتنت لألمساء واألرقام
املخصصة ( )ICANNوغريها من املنتديات.

* جلنة البيئة والطاقة

لوضع توصيات قطاع األعمال بشأن قضايا الطاقة والبيئة الرئيسية ،واحلفاظ على غرفة التجارة الدولية بصفتها املتحدث الرئيسي باسم
قطاع األعمال وكذلك الشريك الرئيسي يف املفاوضات واملداوالت احلكومية الدولية يف هذه اجملاالت.
مشاريع عام 2009
	•توسيع توصيات سياسة قطاع األعمال بشأن املفاوضات احلكومية الدولية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ،والبحث من
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أجل التوصل إىل إطار عمل ملا بعد عام  ،2012وقيادة وفد رجال األعمال يف املؤمتر اخلامس عشر الجتماع األطراف يف كوبنهاغن حيث
من املقرر التوصل إىل إطار العمل.
	•وكذلك توسيع توصيات سياسة غرفة التجارة الدولية بشأن كفاءة الطاقة ،والتنوع ،واألمن ،واالستثمار ،والوصول إليها.
	•استمرار تعاون غرفة التجارة الدولية مع املنظمات واحملافل الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية وجمموعة الثمانية.
	•قيادة مشاركة قطاع األعمال يف عملية األمم املتحدة الستدامة اإلنتاج واالستهالك ،وذلك من خالل املشاركة يف اجتماع اخلرباء الدويل
 2009من خالل فرقة العمل املعنية باستدامة االستهالك واإلنتاج.
	•املشاركة يف تنظيم اشرتاك ومسامهة قطاع األعمال التجارية يف املنتدى العاملي اخلامس للمياه من خالل خطة قطاع األعمال من أجل
املياه يف هذه املبادرة.
	•مواصلة العمل بشأن املسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي والذي يؤدي إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي ملؤمتر اجتماع
األطراف يف عام .2010

مشاريع خاصة لدى الغرفة:

* خطة قطاع األعمال من أجل وقف أعمال التزييف والقرصنة ()BASCAP
لزيادة الوعي العام خبصوص الضرر االقتصادي واالجتماعي من التزوير والقرصنة ،وتشجيع اجلهود احلكومية ملكافحته.
مهام عام 2009
	•إطالق محلة توعية عاملية لتعليم املستهلكني ،وصانعي القرار وتوجيه الشركاء خبصوص مضار التزوير والقرصنة.
	•ترويج معايري دولية أعلى إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية عن طريق توفري مدخالت يف مفاوضات اتفاقية التجارة ملكافحة التزييف
(.)ACTA
	•ترويج املبادئ التوجيهية للملكية الفكرية لقطاع األعمال الذي يقدم معلومات للشركات على املراحل
اليت ميكن اختاذها لتقييم فعالية سياسات إدارة امللكية الفكرية اخلاصة هبم وحلماية هذه امللكية
الفكرية ،وحتسني إدارة املخاطر املرتبطة بالتزييف والقرصنة.
املعلوماتية BASIS

* خطة قطاع األعمال لدعم جمتمع
رسم آراء قطاع األعمال العاملي بشأن القضايا اهلامة جملتمع املعلوماتية ،السيما هيمنة اإلنرتنت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع التنمية ،وذلك يف املنتديات اليت أنشئت يف القمة العاملية
جملتمع املعلوماتية (.)WSIS
مهام عام 2009
	•دعم مواقف قطاع األعمال وتنسيق التواجد يف منتدى إدارة اإلنرتنت يف مصر ،ومجيع العمليات التحضريية.
	•توفري مدخالت قطاع العمل يف أنشطة خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلوماتية.

خدمات غرفة التجارة الدولية يف تسوية اخلالفات

	•توسيع استخدام خدمات غرفة التجارة الدولية لتسوية اخلالفات ،وخاصة ما قبل إجراءات الرجوع للتحكيم ،التحكيم واخلربة جمالس
التحكيم أو احللول البديلة حلل اخلالفات .ADR
	•تشجيع استخدام احلاالت على شبكة اإلنرتنت  - Netcaseوهي شبكة إنرتنت آمنة خمصصة للقيام بإجراءات غرفة التجارة الدولية
للتحكيم يف بيئة اإلنرتنت.
	•حتديث اإلجراءات واملمارسات احلالية كي تليب بشكل أفضل احتياجات املستخدمني.
	•تقوية وتعزيز خدمات تسوية النزاعات لغرفة التجارة الدولية يف مجيع أحناء العامل.
	•ضمان التشغيل السليم وسري أعمال األمانة العامة حملكمة التحكيم الدولية يف آسيا.

معهد غرفة التجارة الدولية للقانون الدويل لقطاع األعمال التجارية

لتوفري البحوث والتدريب واملعلومات إىل اخلرباء القانونيني ،واملديرين التنفيذيني واألكادمييني واملعنيني بتطوير القانون الدويل لقطاع األعمال
التجارية ،وخصوصاً التحكيم.
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مشاريع عام 2009
ً
	•اقرتاح تدريب مبتكر ومتقدم ،وذلك متشيا مع فلسفة متيز املعهد.

	•تعزيز الروابط مع العامل األكادميي من خالل اجلائزة الثانية ملعهد منح اجلوائز ،اليت تستهدف االعرتاف بالكتابة القانونية املتميزة يف
ميدان القانون التجاري الدويل.
	•توسيع إبراز دور املعهد كمؤسسة فكرية من خالل االستمرار يف النشرة السنوية لألعضاء العاملني على قضايا الساعة.

خدمات غرفة التجارة الدولية
* نشاطات الغرفة

اهلدف منها الرتويج خلربة غرفة التجارة الدولية إىل مجهور أوسع من خالل نشاطات مثل احللقات الدراسية واملؤمترات ،ورفع مستوى الوعي
لعمل غرفة التجارة الدولية يف ميادين خدمات تسوية النزاعات ،وكتابة القواعد والدفاع عن السياسة العامة.
مشاريع عام 2009
	•العمل بشكل وثيق أكثر مع إدارة السياسات واملمارسات التجارية للمساعدة يف زيادة إبراز أنشطة ونواتج جلان غرفة التجارة الدولية،
والسيما األعراف واملمارسات املوحدة  ،UCP 600ومحاية البيانات ،والعقود النموذجية لغرفة التجارة الدولية.
	•دعم حمكمة التحكيم الدولية يف وضع إسرتاتيجيتها ،من خالل املؤمترات واحللقات الدراسية يف مجيع أحناء العامل ،والسيما بالنسبة
للمجتمع القانوني لقطاع األعمال واجليل اجلديد من املمارسني.
	•تعزيز الشراكات مع املنظمات املهنية واملؤسسات الدولية.

منشورات غرفة التجارة الدولية

األمور املصرفية

	•جمموعة اآلراء للجنة املصارف .2006 - 2005
	•املسح السنوي لقانون كتب االعتمادات املستندية واملمارسات ( 2009معهد القانون الدويل للمصارف واملمارسات).

املمارسة التجارية  /سياسة التجارة  /االستثمار

	•العقد النموذجي لنقل للتكنولوجيا
	•العقد النموذجي الدويل لعمليات االندماج والشراء الدوليني

القانون والتحكيم

	•امللف السادس :اإلثبات اخلطي والكشف عن املعلومات يف التحكيم الدويل
	•نقل امللكية يف التجارة الدولية (قانون )Kluwer
	•جوائز التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( 2007 - 2001قانون )Kluwer
	•حتكيم غرفة التجارة الدولية ،الطبعة الرابعة (أكسفورد)
	•نشرة حمكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية

اللجان الوطنية

تعزيز متثيل غرفة التجارة الدولية يف مجيع أحناء العامل من خالل ترسيخ ودعم شبكة اللجان الوطنية التابعة هلا.
مشاريع عام 2009
	•دعم اللجان الوطنية يف أنشطتها ،مبا يف ذلك إدارة النشاطات ،وتسويق العالمة التجارية والعضوية ،والدعوة لسياسة التوظيف حنو احلكومات.
	•مساعدة اجملموعات اخلمسة االستشارية اإلقليمية لغرفة التجارة الدولية اليت يرأسها املنسق اإلقليمي ،وتتألف كل جمموعة من الرؤساء الدائمني
للّجان الوطنية يف املنطقة.
	•تنظيم اجتماع مرتني يف السنة جلميع الرؤساء الدائمني للّجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية هبدف حتسني االتصاالت بني املقرات الرئيسية لغرفة
التجارة واللجان الوطنية ،وتشجيع أفضل املمارسات فيما بني اللجان الوطنية.
	•دعم تنفيذ ميثاق غرفة التجارة الدولية.
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التــواصـــل

الرتويج لغرفة التجارة الدولية وخدماهتا وسياستها العامة وذلك يف وسائل اإلعالم ،وترسيخ غرفة التجارة الدولية باعتبارها مدافعة عن قطاع
األعمال التجارية يف العامل يف النقاش العام حول القضايا االقتصادية العاملية.
مشاريع عام 2009
	•زيادة الوعي يف أوساط كبار رجال األعمال التنفيذيني خبصوص اخلدمات القيّمة اليت تقدمها غرفة التجارة الدولية لعامل األعمال،
والسيما من خالل وظيفتها يف كتابة القواعد واملشاريع اخلاصة.
	•استهداف املدراء التنفيذيني يف محلة التوعية اإلعالمية املتنامية لغرفة التجارة الدولية.
	•تطوير موقع غرفة التجارة الدولية اإللكرتوني ليكون أكثر الطرق فعالية للتواصل مع وسائل اإلعالم والعموم ونشر املقاالت والبيانات
الصحفية.
	•احملافظة على تدفق املقاالت والرسائل مع رأي غرفة التجارة الدولية إىل املطبوعات الدولية الرائدة.
	•مساعدة اللجان الوطنية يف تطوير التغطية احمللية للمبادرات اليت تقوم هبا غرفة التجارة الدولية ،من خالل التأكيد على أولوياهتا
واهتماماهتا الوطنية.
	•العمل مع اللجان الوطنية وموظفي األمانة للمساعدة على ضمان الرتويج لصورة غرفة التجارة الدولية بطريقة منسقة ،مبا يف ذلك
االستخدام الصحيح جلميع الشعارات وغريها من العالمات التجارية العائدة لغرفة التجارة الدولية.
	•تشجيع الذكرى السنوية التسعون لغرفة الدولية على مدار السنة ،مع الرتكيز بوجه خاص على جمموعة األحداث الرئيسية اليت من املقرر
أن جترى يف أحناء خمتلفة من العامل.

احتاد الغرف

العاملي WCF

لتقديم منتدى عاملي لغرف التجارة ،مع الرتكيز على تبادل
أفضل املمارسات واخلربات ،وبناء العالقات الشخصية،
وتطوير منتجات خدمات جديدة من أجل دعم الغرف على الصعيد احمللي.
بطاقات ATA

	•القيام بدور رائد يف الفريق العامل الذي شكلته املنظمة العاملية للجمارك ( )WCOلتطوير نظام
بطاقات  ATAااللكرتونية الدولية.
	•إقناع املنظمات التجارية والغرف املشرتكة ( ،)TnCCIsالسيما يف أمريكا الالتينية وآسيا ،لتشجيع
احلكومات على االنضمام بشكل مؤقت إىل اتفاقية اسطنبول للمنظمة العاملية للجمارك.
	•تنظيم دورات تثقيفية وإعالمية خبصوص بطاقات  ATAخالل املؤمتر العاملي للسادس للغرف وحتديد
بلدان جديدة حمتملة لبطاقات .ATA
شهادات املنشأ
	•وضع برنامج تدريب للشهادة الدولية للمنشأ.
	•دعم الغرف يف فرص احلصول على إمكانية تسليم شهادات املنشأ التفضيلية.
	•البدء بالعمل على شهادات املنشأ االلكرتونية.
مؤمتر الغرف العاملي
	•تنظيم وتأمني الرعاية ملؤمتر الغرف العاملي السادس 5 - 3 ،حزيران ،2009 ،يف كواالملبور ،ماليزيا.
	•إدارة املنافسة بني الغرف العاملية لعام .2009
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شبكة الغرف العاملية ()WCN
	•حتديد وتقييم برنامج  ChamberTrustكوسيلة ملساعدة الغرف يف حتقيق دور حمتمل كمش ّغلني اقتصاديني معتمدين.
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اجمللس العام الحتاد الغرف العاملية
	•التحضري لعملية انتخاب أعضاء اجمللس العام االحتاد الغرف العاملية ودور جملس الغرف احمللية املشرتكة
(سابقاً منتدى احتاد الغرف املشرتكة للغرف العاملية .)TnCCI
خدمات مكافحة اجلرائم التجارية
لتوفري اخلدمات اليت هتدف إىل منع الغش وسوء املمارسة.
املكتب البحري الدويل ()IMB
	•تزويد األعضاء بإمكانية استعراض معلومات عضويتهم من خالل شبكة اإلنرتنت ،واخلدمات املستخدمة ،وتتبع استفساراهتم والتحديث املتاح.
	•وضع برنامج حتليل املخاطر الذي يسلط الضوء على حركة نقل البضائع غري النظامية وعالية املخاطر للبنوك األعضاء.
	•وضع وظيفة تقديم تقرير على اإلنرتنت للسفن لتقديم تقرير عن القرصنة واحلصول على االجتاهات اخلطرة.
مكتب التحقيقات املالية ()FIB
	•حتديث البحث يف الشبكة العالية  Extranetعلى اإلنرتنت لتزويد األعضاء خبدمات داعمة وبالعناية الواجبة.
	•إعداد كتيب حمدّث عن كشف ومنع وسائل الغش املالية.
	•تزويد األعضاء مبنتج احتيال مايل واستخباراتي معزز ومنوذج تقييم املخاطر.
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نشاطات الغرفة الفتية الدولية يف سورية 2008
 - 1جلنة النطاق الفردي

تويل الغرفة الفتية الدولية يف سورية أمهية كبرية لتطوير الفرد على
الصعيدين الشخصي واملهين ،وتسعى دائماً الغرفة إىل تنظيم عدد من
جلسات املناظرة وفن اخلطابة والندوات التدريبية لتطوير رواد األعمال
الشباب ،باإلضافة إىل جمموعة من النشاطات االجتماعية املختلفة ،كما
هتتم الغرفة جداً بتنوع اخلربات اليت يعيشها األعضاء وتعمل دائماً على انتقاء أنشطة وخرباء حمليني ودوليني إلبقاء األعضاء على إطالع بعامل
األعمال وتنمية مهارات التواصل والتنظيم وغريها إمياناً منها أن الفرد هو األساس وهو نواة اجملتمع ومنطلق تطوره ومنوه.
Junior Chamber International Syria

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

وجدير بالذكر أن الغرفة الفتية يف دمشق فقط قد أهلت أكثر من  40مدرب معتمد من خالل  JCI Trainingيف العام  2008وهي اهليئة
األكادميية اليت خرجت اآلالف من املدربني العامليني املوزعني يف  120دولة يف العامل.

 - 2جلنة اجملتمع

تبنت الغرفة الفتية الدولية يف دمشق ومنذ تأسيسها مهمة نشر ثقافة التطوع بني طالب املدارس وإمياهنا بأن ترسيخ ثقافة التطوع عند اجليل
الناشىء يأتي بفوائد كثرية للمجتمع متثلت خالل العام  2008من خالل مشروعني:
آ -مشروع إعادة تأهيل رياض األطفال 19 - 18 :نيسان
اطلقت الغرفة يف دمشق هذا املشروع من أجل إضفاء ملسة مجالية يف عدد من رياض األطفال عرب الرسم على جدران وباحات الرياض وممراهتا
وزرع بعض الشتالت يف حدائق الرياض.
2008

ب  -املهرجان الرابع لتطوع طالب املدارس  18 - 17تشرين االول
نظمه أعضاء الغرفة يف دمشق على أرض ملعب الفيحاء الرياضي مبساعدة ستة مدارس خاصة ومخسة مدارس حكومية وقد منح هذا
املهرجان طالب املدارس الفرصة لعيش جتربة التطوع وتوعيتهم بأمهيته وفوائده على الصعيدين الشخصي و اإلجتماعي.
2008

* مشروع إبداع

2008

أطلقت الغرفة يف سورية ومن خالل غرفها الثالثة (دمشق ،حلب ،محص) مشروع «إبداع  »2008حتت عنوان «مسابقة أفضل لوحة فنية»
والذي يهدف الكتشاف وتنمية املواهب اخلالقة املتنوعة اليت يتمتع هبا طالب املرحلة الثانوية (من عمر  14حتى  18سنة) وتشجيعهم على
إظهار هذه املواهب واملهارات لتنميتها وصقلها وذلك من أجل إحداث تغيري إجيابي يف حياة شبابنا وأطفالنا من خالل خلق بيئة مالئمة
وحمفزة لإلبداع.

* مشروع «لنحافظ على موارد سورية»

يعد تشجيع املسؤولية اإلجتماعية لدى الشركات أحد أهداف جلنة النطاق اإلجتماعي يف دمشق ،وقد بدأ هذا املشروع منتصف  2008ومقرر
انتهائه يف متوز  .2009يعد هذا املشروع من املشاريع الداعمة للشركات واليت من شأهنا دعم املظهر العام للشركة كشريك فعال يف اجملتمع
احمليط هبا.
حيث يتوجه املشروع إىل الشركات الرائدة يف سورية هبدف تشجيعها وكادرها على احلد من هدر املوارد كوسيلة للتقليل من خماطر التلوث
البيئي و التغيري املناخي الذي يعد من املشاكل املهمة لدى معظم الدول

* معرض «يوم املهنة»

أٌقامت الغرفة يف حلب هذا املشروع والذي يهدف إىل مساعدة الطالب يف اكتشاف املهن املختلفة والتعرف أليها بشكل قريب مما يسهل
عليهم ويساعدهم يف اختيار مهنتهم املستقبلية.
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* بتوقيع عقد «مالعب  JCIالرياضية»

قامت الغرفة يف محص بتوقيع العقد مع جملس مدينة محص بتاريخ  1أيار  2008حيث فازت الغرفة مبنحة من االحتاد األوروبي ضمن
إطار مشروع حتديث اإلدارة البلدية عام  2007وقامت ببناء  4مالعب متعددة االستعماالت (كرة قدم وكرة سلة) اهلدف من هذه املالعب هو
تأمني بيئة أمنة لألطفال والشباب ومحايتهم من أخطار الشوارع.

 - 3جلنة نطاق األعمال

* مسابقة أفضل خطة عمل
انطالقاً من جهودها الدائمة «خللق تغيري إجيابي» يف اجملتمع والرتويج لروح الريادة بني جيل الشباب ،أطلقت الغرفة الفتية الدولية يف سورية
ومن خالل غرفها األربعة (دمشق ،حلب ،محص والالذقية) املسابقة الثانية ألفضل خطة عمل ،وقد تزامنت مع جمموعة من احملاضرات
وورشات العمل لشرح مفهوم خطة العمل وأمهيتها لرواد األعمال الشباب.
* حماضرات شهرية
رغبة من فريق نطاق األعمال يف الغرفة الفتية الدولية يف دمشق بإبقاء أعضاء  JCIوأفراد اجملتمع بشكل عام مطلعني على هذه كافة التغيريات
االقتصادية يف سورية فقد قاموا بتنظيم جمموعة من احملاضرات الشهرية اليت تناولت مواضيع اقتصادية خمتلفة وعلى درجة عالية من
األمهية .وقد حاضر فيها شخصيات هامة مثل :د .أديب ميالة ،السيد باسل احلموي ،السيد نشأت صناديقي وغريهم من الشخصيات
الرائدة يف دمشق.
* جائزة رواد األعمال الشباب
أطلقت الغرفة الفتية الدولية يف دمشق ،وللمرة الثالثة على التوايل وعلى املستوى الوطين ،جائزة رواد األعمال الشباب ،هذه املسابقة الدولية
تكرم وحتتفل برواد األعمال الشباب املتميزين كما تسلط الضوء على دور اإلبداع يف جناحاهتم.
* إطالق مشروع «تبادل خربات األعمال الدولية يف سورية»
ً
إميانا منها بدور الشباب وأمهية املسامهة يف خلق العالقات ،الفرص ،والروابط يف جمتمع األعمال ،واستمرار ا لعملها الدؤوب
يف تطوير ودعم عامل األعمال داخل اجملتمع السوري ،أطلقت الغرفة يف دمشق هذا املشروع وذلك يف ثالث ملتقيات خالل العام:
ويأتي هذا املشروع تكريسا إلسرتاتيجية وضعتها الغرفة لدعم خمتلف قطاعات العمل االقتصادي داخل سورية وذلك من خالل توفري فرص
التعارف العملي بني تلك القطاعات.

 - 4جلنة النطاق الدويل:

تعد مسة العاملية من أحد أهم السمات اليت تنفرد هبا  JCIعن باقي املنظمات الشبابية حيث تعقد سنويا العديد من املؤمترات والنشاط على
النطاق العاملي خالل العام الواحد ،ولقد متيزت املشاركة السورية يف املؤمترات اخلارجية بغناها وتواجدها القوي على الساحة العاملية حيث
رفرف العلم السوري لعشرات املرات يف العديد من دول العامل سواء لدى حصول الغرفة على عدة جوائز عاملية لإلجنازات اليت حققتها ،أو
عندما تسلم أكثر من شاب سوري منصب عاملي حيث مت انتخاب السيد مازن مرتضى نائب رئيس عاملي للغرفة وهو أول من تسلم هذا املنصب
يف منطقة الشرق األوسط وتسلم السيد صاحل رستم منصب مستشار يف جملس تطوير منطقة إفريقيا والشرق األوسط ثم تعيينه كعضو يف
جلنة التخطيط االسرتاتيجي للغرفة عاملياً.
وقد شارك أعضاء من الغرفة يف كل من:
* مؤمتر تطوير مشال أفريقيا والشرق األوسط  AMDEC Northالذي عقد يف مراكش  -املغرب.
* مؤمتر دول أفريقيا والشرق األوسط يف بوركينا فاسو.
* مؤمتر الغرفة الفتية الدولية العاملي الثالث والستون يف نيودهلي  -اهلند.
* مؤمتر القمة بني األمم املتحدة و الغرفة الفتية الدولية يف مقر األمم املتحدة مبدينة نيويورك.
* أكادميية «جلنة تنظيم املؤمترات» يف فيينا  -النمسا.
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نشاطات التري لعام 2008
ان أهم نشاطات إدارة التري لعام  2008تتلخص بالتايل:
 .1بدعوة من وزارة النقل حلضور مؤمتر النقل املتعدد األمناط  MMTبالتعاون
مع مشروع التحديث املؤسساتي والقطاعي  ISMFبتاريخ ،2008/1/27
قد مت تشكيل جلنة قيادية برئاسة السيد وزير النقل لبحث مشروع النقل
املتعدد الوسائط وقد شارك فيه السيد رئيس جملس إدارة غرفة التجارة الدولية لكونه املستشار األول للسيد وزير النقل يف تلك القضايا.
 .2شاركت إدارة التري بدعوة وزارة النقل لدراسة مشروع االتفاقية العربية لتنظيم النقل الدويل بني الدول العربية وقد تشكل وفد إدارة التري
من السيد جورج هالل مدير عام التري والسيد شوقي فيرتوني مدير إدارة التري يف سورية.
.3

متت املشاركة بوفد كبري برئاسة السيد وزير النقل و سيادة الدكتور عبد الرمحن العطار يف اسطنبول /تركيا بتاريخ  16 - 15أيار 2008

حيث جرت مداخالت هامة من قبل الوفد السوري والذي عكس واقع تطور عامل النقل يف سورية واملواءمة مع آخر مستجدات النقل الدويل
يف العامل.

 .4متت مشاركة السيد رئيس جملس إدارة التري عضو اللجنة االستشارية للسيد وزير النقل يف االجتماعات اخلتامية ملشروع النقل املتعدد
األمناط ومت وضع القرارات والتوصيات للتنفيذ.
 .5بتاريخ  23 - 21تشرين األول  2008قام وفد من احتاد النقل الدويل  IRUجبنيف ،بزيارة مكاتب التري يف سورية لتدقيق األعمال اليت
أجنزهتا إدارة التري خالل الثالث أعوام األخرية ،حيث قدمت تقريراً هاما يبني جناح غرفة التجارة الدولية اجلهة الضامنة لتنفيذ اتفاقية
التري يف سورية والرقابة الفعلية لضبط عمليات التري الداخلي والعابر واخلارجي ومتابعة آخر املعلومات املستجدة يف هذا املضمار ،حيث
أشار الوفد إىل جناح سورية بتطبيق هذا النظام على الوجه األمثل.
 .6جناح نظام التري يف سورية يعود بالدرجة األوىل إىل املتابعة احلثيثة من قبل سيادة الدكتور عبد الرمحن العطار رئيس غرفة التجارة
الدولية يف سورية ،رئيس جملس إدارة التري وبناءً على توجيهاته بتقديم أفضل اخلدمات فقد مت افتتاح مكتب جديد يف مركز باب اهلوى
على احلدود السورية الرتكية لتقديم أفضل اخلدمات للناقلني يف ظل نظام التري ،وقد جهز هذا املكتب بأفضل الوسائل إلجناح هذا العمل
من أجهزة الكرتونية وأدوات تواصل مع احتاد النقل الدويل جبنيف ،عرب بث املعلومات اخلاصة بتحرك قوافل التري من خالل املكتب املركزي
إلدارة التري يف دمشق لدى غرفة التجارة الدولية ،هذا ويتم تزويد الشركات املتواجدة يف سورية بأحدث املعلومات الواردة من احتاد النقل
الدويل لرفع سوية األسطول السوري ودعمه بآخر املعلومات الضرورية للمرور عرب دول العامل العاملة يف ظل نظام التري.
 .7قامت إدارة التري بإعداد عدة دورات للعاملني مبديريات اجلمارك العامة يف دمشق وحلب والالذقية إليصال آخر مستجدات التري إىل هؤالء
العاملني بغية رفع سوية اخلدمات اليت تدعم سورية يف عامل التطوير والتحديث ملواكبة أحدث األنظمة العاملية لتشجيع التصدير وتسهيل
عمليات النقل مع دول العامل اليت تعمل بشكل سريع على تبادل السلع يف عامل التجارة العاملية.
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غرفة التجارة الدولية

غرفة التجارة الدولية هي املنظمة العاملية لألعمال التجارية ،وهي اهليئة املمثلة الناطقة بشكل رمسي باسم مجيع الشركات التجارية من كافة
القطاعات يف كل بقعة من بقاع العامل.
إن املهمة األساسية لغرفة التجارة الدولية هي تعزيز التجارة واالستثمار عرب احلدود ومساعدة شركات قطاع األعمال يف مواجهة التحديات
والفرص اليت تتيحها العوملة .وقناعتها بأن التجارة تشكل قوة بالغة لتحقيق السالم واالزدهار تعود إىل أصول املنظمة يف وقت مبكر يف
القرن املاضي .أطلقت اجملموعة الصغرية من كبار رجال األعمال بعيدي النظر الذين أسسوا غرفة التجارة الدولية على أنفسهم اسم «جتار
السالم».
لغرفة التجارة الدولية ثالثة أنشطة رئيسية هي :وضع القواعد ،تسوية املنازعات والسياسة .وألن
الدول األعضاء والشركات واجلمعيات هم أنفسهم منخرطون يف األعمال التجارية الدولية ،فإن
لغرفة التجارة الدولية سلطة ال تضاهى يف وضع القواعد اليت حتكم سلوك األعمال التجارية عرب
احلدود .وبالرغم من أن هذه القواعد طوعية ،غري أنه يتم احرتامها يف عدد ال حيصى من آالف
الصفقات كل يوم ،وقد أصبحت جزءاً من نسيج التجارة الدولية.
كما وتقدم غرفة التجارة الدولية أيضاً خدمات أساسية ،ويف مقدمتها حمكمة التحكيم الدولية
لدى غرفة التجارة الدولية ،وهي مؤسسة التحكيم الرائدة يف العامل ،إضافة إىل احتاد الغرف
العاملي ،الشبكة العاملية لغرف التجارة ،اليت تعزز التفاعل والتبادل بني غرف التجارة ألفضل
املمارسات.
إن قادة األعمال واخلرباء من أعضاء غرفة التجارة الدولية هم الذين يضعون موقف قطاع األعمال
جتاه القضايا العامة للتجارة وسياسة االستثمار فضالً عن األمور الفنية
واحليوية القطاعية .ويتضمن ذلك اخلدمات املالية ،تكنولوجيا املعلوماتية
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،أخالقيات التسويق ،البيئة ،النقل ،قانون
املنافسة وامللكية الفكرية ،وغريها.
تتمتع غرفة التجارة الدولية بعالقات عمل وثيقة مع األمم املتحدة
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية ،مبا فيها منظمة التجارة العاملية
وجمموعة الثمانية .G8
تأسست غرفة التجارة الدولية يف عام  .1919وتضم اليوم مئات
اآلالف من الشركات واجلمعيات األعضاء من أكثر من  130بلداً .تعمل
اللجان الوطنية مع أعضائها ملعاجلة اهتمامات قطاع األعمال التجارية
يف بلداهنم وتنقل حلكوماهتا وجهات نظر قطاع األعمال اليت تصوغها
غرفة التجارة الدولية.

غرفة التجارة الدولية يف سورية

أما غرفة التجارة الدولية يف سورية فقد تأسست عام  1987وهي تضم
اليوم من بني أعضائها العديد من رجال األعمال باإلضافة إىل جمموعة
كبرية من أهم الشركات واملؤسسات التجارية واملصارف وشركات التأمني
الرائدة يف سورية ،وهي تعترب كنافذة سورية إىل العامل وتعمل على نقل
اخلربات االقتصادية الدولية املرتاكمة إىل سورية.
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