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كلمـــة السيد ناجي شاوي
رئيس غرفة التجارة الدولية يف سورية

ناجي شاوي
رئيس غرفة التجارة الدولية سورية

السيدات والسادة المحترمون
أعضاء الهيئة العامة

غرفة التجارة الدولية في سورية

2018 عـــاماً مليئـــاً بالتحــــديات عــى جميـــع األصعـــدة، ولكــن بفضـــل الجهـــد الكبيـــر ألعضائنـــا  لـقـــد كـــان عــام 

ــة  ــورية لغرف ــنية الس ــجنة الوطـ ــون للـ ــون السابقـ ــه املؤسسـ ــام ب ــذي ق ــاق ال ــل الخ ــاً بالعم ــي قُدم ــتطعنا امل وموظفينا،إس

الدوليــة. التجــارة 

كــا تعلمــون، لقــد كان مجتمــع األعــال الســوري ينبــض بالحيــاة تاريخيــا.ً ولهــذا يسعـــى الكثيـــرون مـــنا، مهنييـــن وعاملــن 

ــن  ــرغم م ــي بالـ ــا اإلجتاع ــات دورن ــى إثب ــال وع ــم األع ــا يف عالـ ــا وتقدمنـ ــى تراثنـ ــاظ ع ــاص للحف ــاع الخ يف القطـ

ــة. الظــروف الصعبـ

ــتوى  ــى املس ــرار ع ــة والقـ ــاب املصلح ــع أصح ــواصل م ــة بالتـ ــارة الدولي ــة التج ــورية لغرف ــة الس ــة الوطني ــتمر اللجن ــث تس حي

ــب  ــا الحبي ــار بلدن ــادة إع ــة إع ــم لعجل ــركاً مه ــه مح ــوري، بصفت ــاص السـ ــاع الخ ــم القطـ ــدف دعـ ــدويل به ــي وال الوطن

ــة الوصــل بــن ســـورية والعــامل، كنافــذة لنقــل الخــرات والتطــورات يف  ســـورية، عــن طريـــق دور اللـــجنة بــأن تكــون صل

كافــة مجــاالت األعــال. كــا حرصــت عــى متثـــيل ســورية املســتمر فـــي اإلجتاعــات الـدوليـــة والتـــركيز عــى دورالتـــجارة 

1919 مــن قبــل مجموعــة مــن التجــار أطلقــوا عــى أنفســهم تجــار الســام،  يف صنــع الســـام العــــاملي كـــونها تأسســت عــام 

وهــــو مــا سنبقـــى نسعـــى إليــــه فـــي نشـاطـاتـــنا.

ــي تقــوم  ــادة الوعــي بــن أعضــاء الغرفــة، حــول األعــال الت ــر وزي ــة، بنشـــ ــالياتنا املختلفـ ــم عــر فعـ ــك، سنساهـ ألجــل ذل

ــة. ــرات املختلف ــات واملتغ ــع التحدي ــب م ــة تتناس ــال بفعالي ــة األع ــدف مارس ــة، به ــارة الدولي ــة التج ــا غرف به

كــا سنقـــدم الفرصــــة ألعضــــائنا للتعــرف عــى النشـــاطات التـــي تنظمهــا غرفــة التجــارة الدوليــة لدعــم تســوية النــــزاعات 

التجاريــة، والتأثيـــر يف السياســـات املتعلقـــة باألعمـــال، ولتطــــوير قواعــد وأدلــة مارســة األعــال، وكذلــك الــدورات 

ــة. ــارة الدولي ــة التج ــة غرف ــا أكادميي ــي تقدمه ــة الت التدريبي

ســيكون كل مــا ســبق جــزءاً أساســياً مــن مهمتنــا و واجباتنــا يف اللجنــة الوطنيــة الســورية لغرفــة التجــارة الدوليــة يف 

ــق إىل ــذا الطري ــادة ه ــس اإلدارة لقي ــن يف مجل ــايئ املوقري ــع زم ــرك م ــري أن أش ــي فخ ــن دواع ــه مل ــتقبل. وإن املس

اإلمام.
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حول غرفة التجارة الدولية سورية

نشاطات غرفة التجارة الدولية سورية خالل العام 2018

إن اللجنة الوطنيـــة السورية لغرفة التجارة الدولـــية كـــواحدة من بن أكرث من 130 لجـــنة وطنيــــة حـــول العامل تتبنى منــــذ تأسيسهـــا عـــام 1987 مهـمـــة ورؤيـــة 

وكــافـــة الخـطـــوات والتحــديثـــات فـــي عـــامل األعمـــال، التــــي تعتمـــدها غـــرفة التجـــارة الدوليـــة العامليـــة التي تأسست عام 1919 . سعياً للنمو باإلقتصادات 

املحليــة ومنهــا تطويــر مختلــف األعــال يف عــامل اإلقتصــاد املفتــوح.

مهمتنا:

خلــق الفــرص اإلقتصــادية وإنجاحهــا عبـر مشاركتهـا مـع كافـة الجهات فـي عامل األعمـال بهـدف تطـوير جميع األشخاص حول العامل.

رؤيتنا:

تحقيق الســام واإلزدهار اإلقتصادي للجميع، وذلك عن طريق توحيد الجهود لخلــق إقتصــاد عـاملي قـوي ومستدام.

1. النشاطات احمللية
الهيئة العامة لغرفة التجارة الدولية سورية

 15 أيار 2018 - دمشق، سورية

عقــدت الهيئــة العامــة العاديــة الســنوية لغرفــة التجــارة الدوليــة ســورية، يــوم الثاثــاء بتاريــخ 15 أيــار 2018 يف فنــدق الشــام- دمشــق، ســورية تــم خالهــا مناقشــة 

الحســابات الختاميــة للجنــة لعــام 2017 ، وإجــراء إنتخابــات ملــلء املناصب الشــاغرة يف مجلــس اإلدارة.

حضــــر الجمعيـــة العموميــة وزيـــر التجــارة الداخلية وحاية املستهـــلك الدكتور عبد الله الغريب، ومـــمثلن عــــن 

وزارة التجـــــارة الداخلية وحـمـــــاية املستهـــــلك. أثنـــى السيــد الوزيــر عـــى دور غرفــــة التجــارة الدوليـــة 

فـــي دعــم اإلقتصـــاد السـوري

وأكـــــد علــــى ضــــرورة تفعيـــل دور الـلجـــان وخاصـــة فــــي مجـــال التحكيــم الـدويل .

وأكــــــد أن سوريــــة يجـــب أن تكـــون مركــز ملختلــف املنظمـــات والغــرف الدوليــة، ســعيا إلعــادة األلــق لدمشــق 

وكافـــة املحافظــات الســورية إقتصاديــا،ً وشــجع تنظيــم مؤمتــرات عامليــة عــن طريــق الغرفــة.

2. النشاطات الدولية
B-MENA - اإلجتامع اإلقليمي العارش

19 و 22 حزيران 2018 – باريس، فرنسا

شاركت غرفة التجارة الدولية سورية، ممثلًة برئيس مجلس اإلدارة السيد ناجي شاوي وأمن الرس السيد خليل سارة، 

يف اإلجتاع اإلقليمي العارش ل  B-MENA املقام بهدف تعزيز التعاون بن دول املتوسط ودول شال أفريقيا، 

والذي عقد بتاريخي 19 و 22 حزيران 2018 يف باريس، فرنسا.

ومن أبرز املواضيع اليت متت مناقشتها خالل اإلجتماع:

.ATA 1. البدء بتطبيق دفاتر

2. أكادميية ICC اإللكرونية .

3. املكتبـــة الـــرقميـــة وشــراء مطبـوعات غـرفة التجارة الدولية، عن طريق املوقع اإللكروين بإستخـــــدام  

Code خـــاص مبـــا يضمن الحصـــول علــى خصــومات ألعضاء اللجان الوطنية.
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إجتماع الرؤساء الدائمني

اهليئة العامة لغرفة التجارة الدولية

20حزيران 2018 - باريس، فرنسا

 21 حزيران 2018 - باريس، فرنسا

شارك السيد ناجي شاوي رئيس غرفة التجارة الدولية سورية والسيد خليل سارة أمن رس الغرفة 

يف إجتاع الرؤساء الدامئن الذي عقد بتاريخ 20 حزيران 2018 يف باريس، فرنسا.

أكــــد خـــاله أمن ســــر غـرفـــة التجـــارة الدولية السيـــد John Denton  علـــــى 

أهـميـــة التعـــــاون بن غرفـــة التجارة الدولية يف باريــــس وبن اللجان الـوطنية، وتكثيـف 

النشـــاط املشتـــــرك بيــن اللجــــان الـوطنيــة لـكـل الـغرف حــــول العالــم لخـلق التنـاغـم 

يف خطــــة عمــــــل غـــرف التـجـــارة الدوليــــة، والتــــــي بدورها ستؤثر إيجابياً عى 

تطبيق رؤى املنظات الــدوليـــة مثــــل األمــــم املتـــحـــــدة) UN ( ومنظمة التجارة العاملية 

) WTO (مــــن أجـــل النهوض باإلقتصـاد العـاملــي ودعـم الحاجـــات اإلنسانيــة كالتعليــم 

والصحــة وتحسيـــن الظــروف املعيشيــة .

أيضـــا ذكـــر خالها السيـــد  John Denton  دور غرفــــة التجــــارة الــدولية ICC  فــي 

التشجيـــع علـــى إعتاد تأسيس قواعد التجارة الدولية واملبادالت التجارية وتسهيــــل تطـــوير 

التجـارة بكل املجاالت.

تـــم خــال اإلجتمــاع تحــديث خـدمــات حـل النزاع التــي قــدمـهــــا رئــيـس محـكمة 

التحكيـم الـدولية الســـيـد Alexis Mourre ، وحـــددت أيــضـا القـواعـد األربعة لحل النزاع 

وهي:

1. الوساطة.

2. التحكيم.

3. الخرة.

4. حـــل النزاع للملكيـــة الفكــرية ومالكــي األسهـم.

وبخصـوص التحكيـم فــي الشــرق األوسط، يجـري العمل علــى إفـتـتـاح مـكتـب ملحـكـمـة 

التـحـكـيـم الـدولية يف ديب وسيتم إعتمـاد اللغة  العربية يف إجراءات التحكيـــم للــعمـــل 

علــى التــرويج لــه فــي دول املتـــوســط وشمــال إفريقيا.

شارك السيد ناجي شاوي رئيس غرفة التجارة الدولية سورية والسيد خليل سارة أمن رس الغرفة يف الهيئة العامة لغرفة التجارة الدولية التي عقدت 

بتاريخ 21 حزيران 2018 يف باريس، فرنسا.



5

جلسات تبادل اخلربات

  3-5 كانون االول 2018 - باريس، فرنسا

إبتــــــدأها السيـــــد Sunil Bharti Mittal الــرئيس األسبــــق لغرفــة التجارة الدولية، بالتــرحيب 

بالســيد Paul Polman ، بإعتبـــاره رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة املنتخــب للعاميــــن القادميــــن، 

وهــــو أيضـــاً الرئيــس التنفيــذي لشــــركة Uniliver، وتـــم إنتخــاب عضــــوين جــــدد كنائبيــــــن 

للـــــرئيس فــــي مجــلــس اإلدارة التنفيـــذي. وإعـــادة إنتخـــاب السيد Alexis Mourre كرئيس 

ملحكمــة التحكيــم الدوليــة.

وخــــالها شــاركت غـــرفة التجــارة الدوليــــة ســورية مبـــداخلة قيّمـــة طرحهــا رئيــس مجلـــس 

اإلدارة السيـــد ناجي شاوي، حـــول أهميـــة دور غرفـــة التجـــارة الدولية يف الحــــد من تأثرات 

العقوبــات اإلقتصاديــة املفروضــة عــى الــدول الناميــة واملتعافيــة مــن الصــــراعات، وأكــــدأن 

ــل التطــور  ــش بســام يف ظـ ــر أوالً وأخــراً عــى منــو الشــعوب الطامحــة للعي ــوبات تؤث العقـ

اإلقتصــادي لبلدانهــم، الــيء الــذي يدعـــــم الرؤيــة املشــركة لغرفـــة التجــارة الدوليــة واألمــم 

املتحــدة يف تحســن ظــروف حيــاة اإلنســان وتحقيــق اإلزدهــار  اإلقتصــادي الــذي هـــو حــــق 

طبيعــي للجميـــع، والوصـــول ألهــداف التنميــة املســتدامة ال 16 مــع حلــول عــام 2030.

حضـــر أمن رس غرفـة التجارة الدوليــــة سورية السيد خليـل ســارة، بشكل خاص الجلسات 

املتعلقــة بالتشــــريعات والعقوبــات الدولية يومي  4-5  كانون االول 2018 .

جلسة 4 كانون األول 2018
 Thomas Pletscher  كانت تحت إرشاف أمن رس غرفة التجارة الدولية سويرسا السيد

بدأت املناقشــة حول كيفية التعامل مع العقوبات من وجهة نظر عملية ســعياً لجعلها أقل تأثراً، وتم 

 UN (إتخاذ قـــرار بأن ترسل غرفة التجارة الدولية تـــوصياتها من خــــال مراقبها يف األمم املتحدة

( ومفوضها يف منظمة التجارة العاملية ) WTO ( ، بأن يتـــم إنشـــاء مكتب أو منظمة خاصة، تعنى 

بتوعيـــة العمــــوم ونصحهم بشأن طبيعــــة العقوبات وما هي السلع واملواد الغذائية والخدمات املطبقة 

عليها وحول كيفية إجراء املبادالت املالية والتجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات، من أجل أن تكـــون 

الشـركـــات الكبرة، املتوسطة والصغرة عى دراية كافية بكيفية إدارة أعالها يف ظل العقوبات 

املفروضة عليها. 

إقرح السيد خليل سارة أن تتخذ غرفة التجارة الدولية موقفاً من العقوبات اإلقتصادية، وأن يتم إدانتها 

كونها أداة سياسية مستخدمةبن الدول املتنازعة، كونها تشكل عائقــــاً كبراً أمـــام التـدفـق الحــر 

للسلع والخـــدمات فـــي التجـــارة الدوليـة وهـــو ما يتعارض مع مبادئ غرفة التجــارة الدوليـة التي 

تـأسســـت عام 1919 بهـــدف تحقيـــق اإلزدهـــار اإلقتصــادي يف جو من التجارة الحرة بن األمم. 

متت املصادقة عى كـــا التوصيتن وســيتم إرســال نســخة إىل مفوض غرفة التجارة الدولية يف األمم 

املتحــدة ليتابعها مع أمن رس األمم املتحدة.
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جلسة 5 كانون األول 2018
احملور األول:

Incoterms 2020 

)WCF( إحتاد الغرف العاملي 

. Charles Debatista ليكون يف أوائل أيلول 2019 واملرشف عليها السيد  Incoterms)2020(  تم إعان موعد إطاق رشوط التجارة الدولية

ستقـــوم اللجـــان الـــوطنية حـول العامل بتدريب لجانهـــا وأعضائها علـــى رشوط التجارة الدولية  )Incoterms )2020 وبالنسبة للشهادة واإلمتحانات ستكون 

عــر اإلنرنت بشــكل مبارش عن طريق غرفــة التجارة الدولية باريس.

احملــور الثاني:

احملــور الثالث:

احملور الرابع:

جرى خــاله التوصـل إىل إتفـاق بن إتحـاد الغرف العاملي وغرفـة التجارة الدولية، عى إنشاء منصة مشركة 

بينهم متاحة فقط ألعضاء غرفة التجارة الدولية واللجان الوطنية التابعة لهـا، حيث ميكن كتابة مقاالت أو إرسال 

رسائل عى هذه املنصة.سيتم اإلطاق الرسمي يف شهر آذار 2019 وسيكون اإلفتتاح التجريبي يف شهر ترشين 

الثاين 2018.

املؤمتر العاملي لغرفة التجارة الدولية - ريو دي جانريو، الربازيل

أكادميية غرفة التجارة الدولية

سيعقد املؤمتر العاملي لغرفة التجارة الدولية يف ريو دي جانرو، الرازيل، يف الفرة ما بن 12-14 حزيران 2019

تم تأسيس أكادمييــــة يف سنغافـــورة بإعتبارها أكادمييـــة فـــرعية لغرفة التجارة الدولية باريس وهناك 2000 شخص مسجــــل يف األكادميية مع عائد 

محقـــق بقيمة 1.5 مليون $ عام 2017 . يتم التسويق لألكادميية عن طريق موقع ICC العـــاملي iccwbo.org وميكـــن للجان الوطنية تحقيق أرباح بنسبة 

20 % من تسويــــق الـــدورات املقدمة من األكادميية عن طريق تشجيــــع األشخاص عى التسجيل .إقرح أمن رس غرفـــة التجـــارة الدولية سورية 

السيد خليل سارة، أن يتم تحضر دورات خاصة تعنى بلجنـــة املـصــــارف ورشكـــات التأمن، وأن يتـــم الـتسـويـــــق لـهــــــا ألعـضـــاء الـغـرفـــة 

وللمــهتميــــن بـهــــذه الـــدورات فــي سـوريـة.
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 BUSINESSMED - نشاطات اإلحتاد املتوسطي الكونفدرايل للشركات

BUSINESSMED اهليئة العامة
21 ترشين الثاين 2018 – برشلونة، إسبانيا

 ، )BUSINESSMED( شــارك الســيد ناجي شــاوي رئيس غرفة التجارة الدولية ســورية، يف الجمعية العمومية لإلتحاد املتوسطي الكونفدرايل للرشكات

الذي نُظم يف إطار األسبـــوع املتوسطي لقادة اإلقتصاد MEDAWEEK 2018 بتاريخ 21 ترشين الثاين 2018 يف برشلونة، إسبانيا.

وخال اإلجتمـاعـــات، قـامـــت رئاســـة ) BUSINESSMED( مع الرشكاء واألعضـاء، 

بإستعـــراض فرص الرشاكـــة مع بلـــدان منطقـــة البحر األبيض املتوسط من خال التـــداخــــل 

مــــع األنشطـــــة املنـفـذة فــــي البلـــــدان األفـــريقيـــة .

وكانــت املواضيــع الرئيســية لإلجتاعات كا ييل:

2019-2018  )BUSINESSMED( التخـــطيـــــط الـــعام ألنشطـــــة     

     إســراتيجية )BUSINESSMED( والخدمــات الجديــدة 2019-2018

     حالةــ التـــقدم يف مشاريـــع )BUSINESSMED( 2018-2019 مثل :

SOLiD -  مشـــروع الحــوار اإلجتمــاعي فــي جنـوب البحر األبيض املتوسط، وهـو 

برنامج ملدة ثاث سنوات ) 2016 - 2018 ( مبيزانية 3,750,000 يورو، ميوله اإلتحــــاد 

األوروبــــي بنسبـــة تـصـل إىل 80 %، وينسقه إتحاد يضم  10رشكاء.

EBSOMED - مشــــروع املنظمـــات الــداعمة لدعم األعال وشبكات األعال التجــارية 

فـــي البلـــدان الجنوبيــة، وهـوبرنامج يشرك يف متويله اإلتحاد األوروبـــي وتــــنسقـــه 

. BUSINESSMED
 

HOMERE - مشــــروع الفــرص العاليــة للتـــوظيــف التنفيذي يف منطقـــة البحــر 

األبيض املتوســــط، وهـــو بـرنامج يتنقل داخل منطقة البحر األبيض املتوســــــط ويــدعـم 

الرشكات يف البحث عن فرص العمل الجديدة وتوفرها للشبــاب املوهوب من منطقة اليورو-

ومنطقة البحر األبيض املتوسط ليصبحوا متدربن فيها. 

توقيع إتفاقيات رشاكات جديدة مثل:

)IPEMD( معهد اإلقتصاد املتوسطي

)EMEA( جمعية اإلقتصادين اليورو –املتوسطية
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IRU وإحتاد النقل الدويل للطرق TIR Syria نشاطات إدارة

4 أيار 2018 – جنيف، ســويرسا

عقدت الهيئة العامة إلتحاد النقل الدويل للطرق بتاريخ 4 أيار 2018 يف جنيف ، سويرسا، بحضـــور السيد ناجي شاوي رئيس غرفــــة التجـــارة الـدوليـــة سوريـــة، حيـــث إلتقـــى 

مع األميـــن العـــام لإلتحـــاد، السيد Umberto de Pretto بغيـــة البحـــث عـــن طرق لتنشيط عمل التر ورضورة دعم سورية يف رفع الحصـار عنهـــا، كـون الغرفـة هي الجهـة 

الضامنـــة إلدارة TIR يف ســورية، إضافة لبحث فرص التعاون من أجل إجراء نشــاطات متنوعة، مثل عقد دورات تدريبية تهدف إلطاع الرشكات الســورية عى آخر مســتجدات ال

 IRU والتنسيـــق مع الجهـــات الخارجيـــة يف سبيل الوصــــول إىل دعم الوضع اإلقتصــــادي يف سوريــــة يف مرحلــة ما بعــد األزمــة تــم خــــال الهيئـة إعتمـاد موقف TIR

باإلجاع بشأن إدارة اإلنتقال إىل املركبات املستقلة املؤمتتة من قبــــل الجمعيــــة العـامـــة لإلتحــاد.تقـــرر إعطـــاء جائـــزة » IRU لكبار مديري النقل2019« فقط إىل كبـــار 

املـديـــرين من رشكـــات النـــقل الـعـاملـــة فـــي النقل الوطني أو الدويل للبضائع أو الركاب عن طريق الر، مبا يف ذلك رشكات سيارات األجرة، الذين حققوا 

الرشف ملهنتهم من خــــال خرتهـــم املـهنيـــة الـواسعـة واإلنجـازات اإلداريـة املحـددة

TIR - 1 يف سورية ولبنان 2018 

IRU 2 - اهليئة العامة

خال عام 2018 تلقت إدارة TIR طلباً من الرشكات السورية للتوسط مع الجمـــارك اللبنانيـــــة،وذلك

 بعــد إصــدار قــرار جمريك لبناين بفرض بيان التصدير EX3 عى كافة الرشكات الســورية، التي تحمل

بضائع من سوريـــة )ترانزيت( إىل أوروبا عن طريـــق مطـــــار بيـــروت الدولـــي، ومن خال هذا البيان فُرض عى الرشكات السورية رسوم عالية ال 

تتناســب مع أعال TIR ما يعيق ألية التصدير؛ وعليه وجه الســيد رئيس مجلس إدارةTIR يف ســورية الســيد ناجي شــاوي، برضورة عقد إجتاع برئاســته 

يف لبنــان وبحضــور مســؤويل التــر والجــارك ومندوب عن إتحاد النقل الدويل للطـــرق وتــــم االجتاع يف مقر غرفة التجــارة والصناعة والزراعة يف 

بروت وجبـــل لبنان كونها الجهة الضامنة إلدارة النقــــل البـــري الدولـــــي TIR يف لبنان، ، ملناقشة رضورة إلغاء البيان EX3 ونتيجــــة للحـــوارات التي 

متــــت مــــع عـــدة جهات لبنانية تم التوصل اىل حلول وافقت عليها كافـــــة الشــــركات؛ وكان لدور إدارة TIR يف سورية دوراً هامـــا يف تجاوز تـــلك 

املشاكـــل. ونتيجـــة لـــذلك تـــم تـنشيـــط معر ســورية- لبنان، وعملية النقل عر مطار بروت الدويل بغية ضان إســتمرارية تصدير البضائع الســورية يك ال 

يتوقف النمو اإلقتصادي يف ســورية.

واملزايا الرئيسية للمركبات التجارية األلية هي:
. ــة لطرقي ا لســامة  ا •تحســن 

لنقل. ا ءة  كفــا دة  يــا •ز

ــل. لنق ا ــف  لي تكا ــض  •تخفي

ــات. ث إلنبعا ا ــض  •تخفي

ئقن مــن خــال جعــل وظيفــة  لســا نيــة ســد فجــوة نقــص ا مكا •ا

. راحة كــرث  أ ئق  لســا ا
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IRU 3 - املؤمتر العاملي
6-8 ترشين الثاين 2018 – مسقط، سلطنة ُعامن

شارك السيد نـاجـــي شـــاوي رئــــيس غــــرفة التجــــارة الـــدولية سوريـــة يف املؤمتر العاملي إلتحـاد الـنـــقل الــــدويل 2018 ، الــــــذي عــقـــد

 6-8 ترشيــــن الثاين 2018 فـــي مسقـــــط، سلـطنــــة عمـان.وكـــان املؤمتر العاملـــي 2018 بـعـــنوان » سياسات النقـل املستـــدام تـوحد أعضــاء 

إتحــاد النقــل الــدويل « وقد إختتمت الجمعيــــة العمـــومية لإلتحاد، باملوافقــــة علــــى إطار طوعــي للعمل الجاعي من أجل مســتقبل النقل الري 

والتنقل والتجارة واللوجســتيات، شــارك فيه قرابة 30 وفداً وزارياً خال املؤمتـــر العاملـــي.

وافـــق أعضـــاء اإلتحــــاد أيضاً علـــى ثـاثة مواقـــف رئيســـية، بشأن الكربون واألمتتـة وموضـــوع نقص السـائقيـن . وذكـــر رئـــيس اإلتـحــاد 

الســيد Christian Labrot يف إفتتاحــه للمؤمتــر، أن املاحظــات التي طرحت أمــام الجمعية العمومية تذكّر األعـضـــاء بالتحديات التي تواجـــه 

الصناعة، والتغرات التي تعرقل التجارة والعبـــور، وكيـــف يـحـتـــاج اإلتحـــاد إلـــى التكيَّف برسعــــة مع هـــذه البيئـــة الجديـــدة. باإلضافـة إلـى 

منـــح جـــائزة الشـــرف الكرى خال املؤمتــــر، منـحـــت الـجمعيـــة العمومية خمس رشكات من بياروسيا وكـازاخســـتان  وروسيــــا وأوكـرانيــا 

جـائـــزة أفـضـــل شـركـــات للـنـقــــل األوروبــي اآلســيــــوي لــعــام 2018 .
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ICC جلان غرفة التجارة الدولية
لجان غرفة التجارة الدولية هي مجموعات عمل متخصصة مؤلفة من خبـراء فـي مجـال األعمـال، للبحث يف القضايا الرئيسية التي تحظى بإهتام خاص 

من أصحاب قطاع األعال املعني يف جميع أنحاء العامل، وتعمل هذه اللجان عى إعداد البيانات اإلختصاصية، بغية توجيه مناقشات املنظات الحكومية 

الدولية وما ينتج عنها من سياسات، فضاً عن وضــع القواعـد والقوانن لتسهيل املعامات التـــجارية الــدوليـة.

1. لجنة التحكيم

امليــثاق

هي منصة لتجميع األفكار حول القضايا املتعلقة بالتحكيم الدويل وغرها من أشــكال تســوية النزاعات.

املهمة

صياغــــة مســـودة قــــواعد التحكيم، وحل النــــزاعات وّديــا،ً والطــرق الدولية لتسـوية النزاعـــات، وتعديل هذه القواعد ونرشهـــا.

تقديـــم التقــــارير واملبــــادئ التـوجيهيــة وأفضــل املمـارســــات بشــأن مجموعـة من املواضيـع ذات الصلـــة الحالية بعامل التحكيــم

وحل النزاعات البديلة، بهدف تحســن خدمات تســوية املنازعات يف غرفة التجارة الدولية.

خلــق صلــة للوصل بن املحكمن ودراســة الجوانب القضائية املتعلقة بالتحكيم وصياغة التقارير، واملارســات الفضى.

الرويــج لخدمــات حــل النزاعات املختلفة التي تقدمها غرفة التجارة الدولية عى املســتوى العاملي. 

مشاريع عام 2018

إنشاء مكتب ممثل ملحكمة التحكيم الدويل لغرفة التجارة الدولية يف ديب، كممثل عن منطقة الرشق األوسط وشال إفريقيا.

2. لجنة املصارف

امليثاق

هي منصة عاملية لوضع القواعد للمصارف يف جميع أنحاء العامل مع الركيز عى متويل التجارة الدولية بشكل خاص، ومساعدة واضعي السياسات واملقاييس 

العاملية عى إنشاء إطار تنظيمي يسهل متويل التجارة يف جميع أنحاء العامل.

مشاريع عام 2018

.G20/20 تقديم توصيات عملية بشأن املسائل الرئيسية املتصلة بتمويل التجارة إىل منظمة     

     املساهمة مع فريق خراء منظمة التجارة العاملية بشأن التمويل التجاري .

     املساعدة يف تعزيز العروض التعليمية ألكادمييةICC مبا يخص متويل التجارة .
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3. جلنة القانون واملمارسات التجارية

4.جلنة املنافسة

5. جلنة اجلمارك والتسهيالت التجارية

امليثاق

امليثاق

امليثاق

وضع معاير قطاع األعال العاملي ملعامات B2B الدولية وتوفيـر مـداخــات قطـــاع األعمـال العاملي 

مبا يخص القواعد التجارية التي وضعتها املنظات الحكومية الدولية.

مشاريع عام 2018

   مــراجعــة قواعد رشوط التجــارة الدولية ®2010 الفعــال علــى الصـعيــد العـاملي.

   إعداد وإطاق العقود النموذجية الجديدة واألدلة املتبعة يف غرفة التجارة الدولية، إضافة إىل 

مجموعة متنوعة من اإلستشارات وتقديم الخدمات اللوجستية ثاثيّة األطراف. للنظر يف تطوير منتجات 

جديدة تعكس األهمية املتزايدة ملبيعات السلع الرقمية واملبيعات عر اإلنرنت ورقمنة اإلقتصاد الدويل، 

وزيادة الواجهات الرقمية بن الرشكات والعماء عراإلنرنت.

ضان أخذ إحتياجات قطاع اإلعال واألسواق بعن اإلعتبار يف صياغة وتطبيق قوانن وسياسات املنافسة.

مشاريع لعام 2018

نرش دليل للمساعدة يف تعزيز توصيات غرفة التجارة الدولية بشأن أفضل املارسات، إلنشاء وإصاح عمليات اإلندماج بن النظم، ومتابعة الحوار مع عدة 

جهات من سلطات املنافسة والحكومات.

تنظيم ندوة للقضاة وأصحاب املصلحة، لتبادل اآلراء بشأن املراجعة القانونية وأفضل املارسات يف مراعاة األصول القانونية.

مشاريع لعام 2018

   دعم التصديق عىل

  إتفاقية منظمة التجارة العاملية )WTO( وتنفيذها لتيسر التجارة لتدعيم التحالف العاملي الذي تقوده غرفـــة التجــارة الـدولية    لتطوير هذا امليثاق.

 تزويد منظمة التجارة العاملية ومنظمة الجارك العاملية مبدخات بشأن التقييم الجمريك، تصنيف وتيسر التجــارة وقـواعـد املنشأ.

 إعــداد بيــان بخصوص سياسة GST/VAT بالتعاون مع لجنة الرضائب يف سياق التقييم الجمريك وتسعر الحواالت، بناًء علـى بيان غرفة التجارة 

الدولية عام 2015.

توجيــه التجــار إىل تأسيس بنــد يتعــلــق بنقــل املخاطر أثناء النقل يف عقود الشحن بالتعاون مع لجنة القانون واملارسات التجارية. 

تعزيز األنظمة الجمركية واإلجراءات اإلدارية يف عملية النقل الدويل والتي بدورها تساعد عى تسهيل إنسياب حركة البضائع عر الحدود فضاً عن إتخاذ 

تدابر أخرى لتسهيل التجارة الدولية.
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7. جلنة الضرائب

8. جلنة التسويق واإلعالن

9. جلنة سياسة التجارة واإلستثمار

مشاريع لعام 2018

تهيئة الفرص لــدعم املصادقــة واإلمتثــال التعاونــي من قبــل السلطــات الضـريبـية العامليـة مـن أجل تعزيز الكفاءة اإلدارية .

وضع ميثاق للحقوق املالية الدولية للمستثمرين، وال سيا عى أساس املبادئ التوجيهية لإلستثار الدويل لغرفة التجارة الدولية.

تحديــــد وتعزيـــز فــرص الرعايــة والنمــو والتجارة عر الحدود فــي املنطقــة املتـبعـــة للسياســات الرضيبية الـــدوليـــة .

مشاريع لعام 2018

تعزيز جهود اإلتصال املوحدة لقواعد غرفة التجارة الدولية مبناسبة الذكرى السنويـة الثانيـن للقواعــد عام 2017  للتأكيـد عـى املبادئ األساسية لها ودورها 

كمرجع عاملي للتسويق واإلعان الفعالن.

الرويج للوعي باملواد والسياسات املوجودة، ملساعدة الرشكات وصانعي القواعد املتبعة عى تفسر مبادئ املدونة العامة للجنة، ألنها قد تنطبق عى قضايا 

حساسة أو رسيعة التطور مثل اإلعان عن األطفال والتسويق عن طريق الهاتف وأيضاً السعي بنشاط للمشاركة بخلق الفرص وتعزيز التنظيم الذايت للرشكات يف 

األسواق النامية.

الرويج للتعامل بشفافية وعدم التمييز مع اإلستثارات األجنبية واألرباح الناتجة عنها، ما سيزيل عقبات 

الرضائب عى التجارة واإلستثارات العابرة للحدود.

تعزيز معاير أخاقيةعاليةاملســتوى يف مجال التســويق داخل منظات األعال ذاتية التنظيم، وتوحيد مجموعة من القوانن واملارســات اإلعانية 

والتسويقية لدى غرفة التجارة الدولية، من خال إعداد وتأهيل املبــادرات التــي يقــوم بها قطـاع األعمــال يف معالجة املارسات الحكومية التي تؤثر عى 

التسويق وحاية املستهلك .

تعــــزيز التجــــارة واإلستثمــار العـابر للحدود مـــن خال األعال التجارية واإلقتصاد العاملــي 

املفتــــوح، لتشجيــــع خـلــق فـرص العمـــل والتنميــة املستــدامـــة وتــحسيــــن مستــوى املعيشـــة .

مشــاريع لعام 2018

 G20 حايــة تحقيق إلتزامــات مجموعة العرشين

ملنظمــة التجــارة العامليــة) WTO ( عــى أســاس الرؤى والخرة التجاريــة، لتعزيز حوكمــة التجارة العاملية ومتكن النموالشــامل.

تســريــــع املفاوضــات الجاريــة لوضــع إطار عاملــــي جديد بشــأن التجـــارة الرقمية لتمكن رواد األعال والرشكات الصغيـــرة.

6. جلنة امللكية الفكرية

تعزيز نظم فعالة للملكية الفكرية تدعم التجارة الدولية، وتشجع اإلستثار يف اإلبداع واإلبتكار لتسهيل التنمية اإلقتصادية املستدامة.

مشاريع لعام 2018

   دعم العمل عى إصدار مذكرة ملفهوم القيمة املادية للملكية الفكرية لكافة األعال التجارية.

امليثاق

امليثاق

امليثاق

امليثاق
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JCI Syria – فعاليات الغرفة الفتية الدولية سورية

1. إطــاق حملة » آمن بســورية «

2. الجوائز الحاصلة عليها الغرفة الفتية الدولية سورية

تم إطاق حملة آمن بسورية عام 2018 التي تيء علـى تفاصيل حيــاة الشباب الســوري الفاعــل لتخر قصص 

نجاحهم للعامل، من قبل أعضاء الغرفة الفتية الدولية سورية. إىل جانب الرويـج عن حضارة سورية وإنجازات 

الشباب السوري عر إستخدام منصات التواصل اإلجتاعي واملشاركـة يف مؤمترات الغرفة اإلقليمية وتفّعيل 

وجودالغرفة يف نشاط القريــة العامليـة سنوياً للتفاعل مع املشاركن يف املـــؤمتـــرات العامليــة مـــن كافــــة 

الجنسيات لــنرش األجــواء اإليجابية السوريـة.

حملة آمن بســورية ممّولة من قبل رشكة نوح للماحة البحرية وما زالت الحملة مســتمرة يف نشــاطاتها حتى اللحظة.

تم تكريم الغرفة الفتية الدولية  ســورية ب 6 جوائز من أصل 9عن مشــاريع عام 2018  يف مؤمتر أفريقيا والرشق األوســط الذي عقد يف 

موريشيوس، باالكافيا 2019

1. جائــزة أفضــل مــرشوع تطوير إقتصادي محيل - مــرشوع ،“On Board” الغرفة الفتية الدولية الاذقية.

2. جائزة أفضل مرشوع للمســؤولية اإلجتاعية - مرشوع »املســؤولية االجتاعية«، الغرفة الفتية الدولية الاذقية.

3. جائــزة أفضــل مرشوع محــيل للنمو والتطوير - »أكادميية القيادة للتغيــر«، الغرفة الفتية الدولية الاذقية.

4. جائزة أفضل مرشوع للتعاون املؤسســايت - املعرض الثقايف »مشــوار ع العامل«، الغرفة الفتية الدولية الاذقية.

5. جائزة أفضل مرشوع محيل يف منطقة أفريقيا والرشق األوســط - املعرض الثقايف »مشــوار ع العامل«، الغرفة الفتية

الاذقية. الدولية 

6. جائــزة أفضــل مــرشوع محيل لتمكن املجتمع - »مرشوع املرأة الحديدية«، الغرفة الفتية الدولية دمشــق.

تم تكريم الغرفة الفتية الدوليـــة سورية كغرفة وطنية محققة رشوط الفّعالية والكفاءة التامة وصلـــت الغـــرفة الفتيـــة الدولية سورية إىل نهائيات 

مسابقة الشباب العرش األكرث متّي زًا حول العامل وفازت املرشحة دمية النائب عى فئـة اإلنجـاز والقيادة األكادميية.
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4. نشاطات الغرفة الفتية الدولية سورية على املستوى الوطين
تــم تنظيــم مؤمتــر اإلجتــاع الوطني األول لعقد الجمعية العمومية لعام 2018 يف الســويداء بحضور ما يزيد عن 300 عضو من 6 محافظات ســورية. 

متــت إعادة تفعيــل الغرفة الفتية الدولية يف حمص 

خال عام 2018 شــاركت الغرفة الفتية الدولية ســورية بحملة النظافة العاملية وحملة الســام ممكن. 

عقد املؤمتر الوطني العاشــــر للغرفة الفتيــــــة الدولية سورية يف طرطوس 2018 بحضور ما يزيد عن 700 مشرك.

نفذت الغرفة الفتية الدولية ســورية ما يزيد عن 200 مرشوع خال 2018

3. حضور الغرفة الفتية الدولية سورية على املستوى العاملي

تم إنتخاب رئيس الغرفة الفتية الدولية سورية لعام 2018 فراس ديب كنائب للرئيس للغرفة الفتية الدولية عى مستوى العامل يف املؤمتر العاملي لعام 2018 

الــــذي عقــــد فــي غــــوا، الهند ملتابعــة نشاطات البلدان التاليــــة:

غانا – غابون – إيران –األردن – لبنان - نيجريا - تونس وأوغندا

اليوم الغرفة الفتية الدولية سورية تشكل قوة يف صنع القرار كغرفة وطنية قوية ومميزة عى مستوى املنظمة عامليًا.شاركـــت الغرفة الفتية الدولية سورية 

يف املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا والرشق األوسط لعام 2018 الذي إنعقد يف بنن،وشاركت يف املؤمتر العاملي لعام 2018 يف غوا، الهند بحضور أكر وفد من 

سورية مبا يزيد عن 20 مشارك سوري.


