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NEWSLETTER
«الكفالة وخطاب الضمان في القوانين السورية» - ندوة إليجاد مقاربة بين التشريعات الدوليّة والعربية و السورية

8 كانون الثاني 2011 / دمشق - سورية 

حفل عشاء تكريمي للدكتور العطار 
20 كانون الثاني 2011 / دمشق

نشرة غير دورية / آذار 2011

سورية  من  كلٍّ   � الدولية  الّتجارة  غرفتا  أقامت 
واألردن وحتت رعاية د.أديب ميالة حاكم مصرف 
وخطاب  «الكفالة  حــول  ختصصية  نـــدوة  املــركــزي  ســوريــة 
الضمان � القوانني السورية وأمهية تطبيق القواعد املوحدة 
اجلديدة خلطابات الضمان حتت الطلب» URDG وذلك � 
فندق كارلتون دمشق بتاريخ 8 كانون الثاني 2011، حضرها 
عدد من املسؤولني � املصارف العامة واخلاصة وممثلون عن 
اىل  السورية  الــوزارات  بعض  وممثلي  ــوزراء  ال رئاسة جملس 

جانب عدد من املهتمني.

اقام السيد احسان بعلبكي، صديق عائلة العطار، 
العطار  الرمحن  الدكتور عبد  لتكريم  حفل عشاء 
لغرفة  التنفيذي  الس   � عضو  انتخابه  مبناسبة  وذلــك 
كانون   20 بتاريخ  اخلميس  يوم  باريس،   � الدولية  التجارة 

الثاني 2011  � فندق الفورسيزن بدمشق.
حضر حفل العشاء جمموعة من رجال األعمال وأصدقاء 
فيها  أشار  كلمة  احلفل   خالل  د.عطار  والقى  العائلتني، 
على  البعلبكي  آل  فيها  وشكر  العائلتني  بني  العالقات  إىل 
هذا التكريم وقال: «إن آل البعلبكي يقدمون فكرة جديدة 

زت الندوة على سبل إجياد مقاربة بني التشريعات العربية  وقد تركَّ
 والسورية � موضوع الكفالة والضمان وتطبيق القواعد املوحدة 

الدولية اجلديدة خلطابات الضمان ونشرها.
وقد  أشار د. عّطار رئيس غرفة الّتجارة الدولية � سورية 
� كلمته إىل أن الندوة تشكل مثرة للتعاون القائم بني غرفيت 
لنقل  الدائم  السعي  واىل  واألردن  سورية  الدولية �  الّتجارة 
الّتجارة  بيئة   � املستمر  العمل  وتسهيل  العاملية  اخلــربات 

واألعمال.
ألقى د. ميالة حاكم مصرف سورية املركزي كلمته اليت  كما 
أثنى من خالهلا على دور رؤوساء غرفيت التجارة الدولية � 
سورية واألردن وعلى جهودهم املبذولة واىل االصالحات اليت 
متت � القطاع املايل والنقدي منوها اىل العديد من القوانني 

والتشريعات الصادرة.
األردن   � الدولية  التجارة  غرفة  رئيس  عصفور  حممد  د.  وبني 
أمهية استخدام قواعد خطابات الضمان ونشرها عامليا. كما حتدث 

اخلبري القانوني املصر� حممد برجاق عن خطابات الضمان.

مبنية على أساس الثوابت السابقة وإهنا سنة مباركة، فهي 
دعوة لنا مجيعا للتواد والرتاحم والتضامن وهي خطوة ال 
التاء  تعين:  تاجر  وكلمة  العميق،  التاجر  مفهوم  خترج عن 
(ت): تقوى، األلف (أ): أمانة، اجليم (ج): جرأة  والراء (ر): 

رمحة».

 (WCF) ار عضوٌ في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي د. عطّ

نوعها،  من  االوىل  االلكرتونية،  االنتخابات  نتيجة 
مت   ،WCF العاملي  الغرف  احتــاد  عقدها  والــيت 
انتخابات  نتائج  عن  االعالن   2011 الثاني  كانون   25 بتاريخ 
أعضاء  أدىل  أن  بعد  ــك  وذل االحتـــاد،  ادارة  جملس  أعــضــاء 
بأصواهتم  العامل  حول  دولة   120 من  ألكثر  املنتمني  االحتاد 
 � عضوا  د.عطار  انتخاب  مت  ــه.  ذات االلكرتوني  املوقع  عرب 

جملس ادارة احتاد الغرف العاملي وذلك ملدة ثالث سنوات.

القادم  اجتماعه   WCF االحتــاد  ادارة  جملس  وسيعقد  هذا 
مكسيكو سيت  سيعقد �  الذي  العاملي  الغرف  مؤمتر  خالل 
بتاريخ 8 - 10 حزيران2011، اجلدير بالذكر أن احتاد الغرف 

العاملي يقوم برسم سياسات غرف التجارة العاملية .



وفدٌ تجاريٌّ سوريٌّ يزور مدينة باليرمو في صقلية

17 كانون الثاني 2011  - بالريمو - ايطاليا

تـــرأس د.عــبــد الــرمحــن الــعــطــار رئــيــس غرفة 
سوري  جتــاري  وفد  سورية   � الدولية  التجارة 
الثقافة  وزارة  عن  ممثلني  الوفد  وضم  بالريمو،  مدينة  زار 

غرفة التّجارة الدوليّة تنتخب نائبًا للرئيس وأمينًا عامًا

24 كانون الثاني 2011  - باريس - فرنسا

 عقـــد جملـــس ادارة غرفة التجـــارة الدولية اجتماعا 
اســـتثنائيا � مقـــر الغرفـــة  � العاصمة الفرنســـية 
باريـــس بتاريخ 24 كانـــون الثاني 2011، حضـــره د.عبد الرمحن 
العطار رئيس غرفة التجارة 
الدوليـــة � ســـورية وعضو 
التنفيـــذي  االدارة  جملـــس 
لغرفـــة التجـــارة الدولية � 

باريس.

وقد مت انتخاب الســـيد هارولد ماكغرو/ األمريكي اجلنسية/ 
نائب رئيس للغرفة. 

 ونظـــرا الســـتقالة الســـيد جـــون روزفادوفســـكي مت تعيـــني 
الســـيد جـــون جـــي كاريه/الكنـــدي اجلنســـية/ أمينـــا عاما 

للغرفة.

زيارة غرفة التجارة الدولية في كوريا 

20 - 23 آذار 2011 / سيؤول - كوريا 

 التقى د. العطار رئيس غرفة التجارة الدولية 
الدولية �  التجارة  � سورية مع رئيس غرفة 
كوريا وذلك خالل زيارته إىل سيؤول بتاريخ 23 آذار 2011 

السورية، املكتب التنفيذي � حمافظة دمشق وغرفة جتارة 
السوريني،  األعمال  رجــال  من  عدد  اىل  باالضافة  دمشق، 
الوفد  زار  كما   ،2011/1/20-16 بني  ما  الفرتة   � وذلك 
االجتماعات  من  سلسلة  وعقدت  االيطالية  تراباني  مدينة 
عدة  تناولت  ــطــايل  واالي الــســوري  اجلانبني  بــني  الثنائية 
جماالت منها قطاع السياحة والطاقة والصناعات الغذائية 

والزراعية واملفروشات واملعدات واألجهزة الطبية.

التجاري  التبادل  زيادة  إمكانية  االجتماع حبث  خالل  ومت 
متعددة  جمــاالت   � املمكنة  التعاون  سبل  و  البلدين  بني 
من  وغريها  التكنولوجيا  ونقل  والتحكيم  املصر�  كاال 

ااالت.
كما التقى د. العطار خالل هذه الزيارة كال من رئيس غرفة 
التجارة والصناعة � كوريا ورئيس الصليب األمحر � كوريا، 
التعاون التجاري  التأكيد على أمهية  ومت خالل االجتماعات 
بينهما،  دبلوماسية  عالقات  وجــود  لعدم  نظرا  البلدين  بني 
العالقات  تطوير   � اإلجيابي  الــدور  له  سيكون  الذي  األمر 

بني البلدين.



، دورةٌ تدريبيةٌ لكوادر غرفة التّجارة الدوليّة في باريس  بمشاركةٍ سوريّةٍ

24 - 27 كانون الثاني 2011  - باريس - فرنسا

باالشـــارة اىل دعوة غرفة الّتجارة الدولية � باريس للّجان الوطنية 
العاملة لديها للمشـــاركة � دورة تدريبية � مقر الغرفة � باريس  
فقـــد مت عقـــد الـــدورة التدريبية  خالل الفـــرتة ما بني 24 و27 كانـــون الثاني 
2011 و مثل اجلانب الســـوري كل من  الســـيد ناجي شاوي أمني سر الغرفة و 
احملامي حســـني خضور املستشـــار القانوني للغرفة واآلنسة مرينا نايفة املدير 

التنفيذي للغرفة.

مت خـــالل الـــدورة التدريبية الشـــرح عن كافة اللجـــان التابعة 
لغرفـــة التجـــارة الدولية، وقـــام مدير كل جلنة وقســـم بتقديم 
شـــرح عن مهام جلاهنم واقسامها وآلية عملها وورشات العمل 

التابعة لكل جلنة.
رّكـــزت إمييلـــي أوكنـــور مديرة جلنـــة املمارســـات التجارية � 
ــة � باريس على اجلهود اليت قامت هبا ورشـــة  الغرفـــة الدوليـ

اجلديدة  للوقائع  مشرتكة  «قــواعــد  شعار  حتت 
Shared Norms for The new reality 

«عقد املنتدى االقتصادي العاملي � دافوس بسويسرا� الفرتة 
ما بني 26 - 30 كانون الثاني 2011، وقد شارك فيه د.عطار 
الدولية � سورية حيث بني من خالل  التجارة  رئيس غرفة 

في دافوس 2011: السوريون يستحضرون التجارب وينقلون صورة اإلصالح 

26 – 30 كانون الثاني 2011 - سويسرا

العمـــل اخلاصـــة بإعادة النظـــر بقواعد اإلنكوتريمـــز وإصدار 
النســـخة اجلديدة منها. كما أّكدت على مســـألة محاية امللكية 
الفكريـــة هلذه القواعد وضـــرورة االلتزام هبا، أمـــا دافين يونغ 
ديـــرف مديرة جلنـــيت امللكية الفكريـــة والتنافـــس فقد قامت 
بتقديـــم عرضني حول وقف التزويـــر والقرصنة وحول خارطة 

طريق امللكية الفكرية لرجال األعمال. 

النقاشات اليت دارت بأن القرن احلادي والعشرين ال ميكن أن 
تكون ادارته بنفس مفاهيم القرن العشرين، اذ ينبغي أن تتغري 

القوانني والقواعد اليت تنظم العامل.
وقـــد كان االجتمـــاع  فرصـــة لالطالع على جتـــارب الدول � 
جمال االصـــالح االقتصادي وخاصة بعد األزمـــة العاملية اليت 

عصفت باملصارف وأسواق املال.



ورشة عمل قانون النقل السوري الجديد: رؤية للمستقبل

9 شباط 2011 / دمشق - سورية 
 حتت رعاية السيد د.م. يعرب سليمان بدر وزير 
النقل � سورية وبالتعاون مع احتاد النقل الدويل 
الرتكية  النقل  وزارة  (IRU) � جنيف، وحبضور خرباء من 
 � الدولية  التجارة  غرفة  قامت  تركيا،   �  IRU وممثل 
السوري  النقل  «قانون  بعنوان  عمل  ورشــة  بتنظيم  سورية 
بدمشق  فورسيزنز  فندق   � للمستقبل»  ــة  رؤي اجلــديــد: 

بتاريخ 9 شباط 2011.
حيدر  السيد   (IRU) الـــ  ممثلي  مع  بــدر  الوزير  واستعرض 
منطقة  الــدويل �  النقل  الدائم الحتاد  الوفد  رئيس  أوزكــان 
الشؤون  رئيس  أكــري  جان  والسيد  تركيا   - االوســط  الشرق 
اجلمركية والقانونية واملستشار اخلاص لدى IRU - جنيف، 
والسيد باتريك فيليب رئيس قسم التدريب لدى IRU- جنيف، 
أوجه التعاون القائم بني وزارة النقل � سورية واالحتاد الدويل 

لوضع  اجلارية  الرتتيبات  اجلانبان  وناقش  تطويره،  وسبل 
الصيغة النهائية ملشروع القانون.

وبين د. عبد الرمحن العّطار رئيس غرفة التجارة الدولية 
� سورية أنه من األمهية مبكان أن تتالقى األفكار وتتمحور 
 � البضائع  نقل  كقطاع  هام  قطاع  وتنظيم  تطوير  حول 
سورية مع املعايري الدولية، ووعد بتقديم بعض االقرتاحات 
اليت جيب أن يتبناها مشروع قانون النقل اجلديد والتعديالت 

املقرتحة.

  EPD دورة عن التصريح المسبق للبضائع

10 شباط 2011 / دمشق - سورية 

من  واملؤلف  سورية  إىل  بزيارة  روماني  وفد  قام 
 14 بتاريخ  نقل  شركات  وأصحاب  أعمال  رجــال 
آذار 2011،  متت هذه الزيارة بالتنسيق ما بني احتاد النقل 
IRU، واستضافت  الدويل  النقل  UNTRR واحتاد  الروماني 

غرفة التجارة الدويل � سورية الوفد.
دولية  نقل  وأصحاب شركات  أعمال  رجال  االجتماع  حضر 
ادارة  ومدير  سوريني  وترانزيت  دويل  نقل  شركات  ومــدراء 
النقل  التري � سورية، ونوقشت عدة مواضيع تتعلق بعوائق 

UNTRR  زيارة وفد اتحاد النقل الطرقي الروماني

14 آذار 2011 / دمشق - سورية 

والرسوم والغرامات للشاحنات املتجهة إىل رومانيا وبالعكس. 
ـــر الــنــقــل الــســيــد د. م. راجـــح ســريــع أن  ــن مــعــاون وزي ــي وب
وكذلك  الثنائية  الــعــالقــات  تطوير  أجــل  مــن  السبل   كــافــة 
عقد اتفاقية ثنائية جديدة حتقق طموحات الدولتني مما يساعد 

الناقلني السوريني لعبور رومانية اىل روسيا االحتادية.

استضافت غرفة التجارة الدولية � سورية ُكال من 
لدى  التدريب  قسم  رئيس  فيليب  باتريك  السيد 

احتاد النقل الدويل، والسيد جان أكري رئيس الشؤون اجلمركية 
 � IRU والقانونية واملستشار اخلاص لدى احتاد النقل الدويل
تدريب  هبــدف   2011 شباط   10 بتاريخ  عقدت  عمل  ورشــة 
موظفي التري وبعض شركات النقل على نظام التصريح املسبق 

للبضائع EPD املتجهة اىل االحتاد األوروبي.
استعرض املُحاضران بنية نظام الـ EPD، وكيفية التعامل معه، 
والـEPD يسمح حلامل دفرت التري بتقديم تصريح عن مواصفات 
الشحنة عرب اإلنرتنت قبل دخول منطقة االحتاد األوروبي، هبدف 

تقييم املخاطر والتقليل من فرتات االنتظار.


