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العطار  الرمحن  عبد  د.  أكــد     
رئيس غرفة التجارة الدولية � سورية 
لألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أن السالم � منطقة الشرق األوسط هو 

أداة مطورة لالقتصاد احمللي و العاملي.
جاء ذلك � معِرض اجللسة اليت مجعت 
التجارة  لغرفة  التنفيذي  اإلدارة  جملس 
املتحدة،  لألمم  العام   األمــني  و الدولية 
على  بنيويورك،  املتحدة  األمــم  مقر   �
اإلدارة  جملس  اجتماع  أعــمــال  هامش 
الذي  الدولية  التجارة  لغرفة  التنفيذي 
عقد � نيويورك ما بني 8 و 12  تشرين 

األول 2009.

 � الوحيد  العربي  عطار،  د.  شــدد  و 
جملس إدارة غرفة التجارة الدولية، أمام 
اتَمعين على أن سورية كانت وماتزال 
العاملي.  االقتصاد   � فعاالً  دوراً  تلعب 
 � الــيــوم  ســوريــة  باستمرار  ونـــوه  كما 
الطموحة  االقتصادي  اإلصــالح  عملية 
اليت تقوم هبا و اهلادفة إىل االنفتاح على 

االقتصاد العاملي.
لألمم  ــعــام  ال األمـــني  أشـــاد  جهته  مــن 
املــتــحــدة خــالل االجــتــمــاع بـــدور غرفة 
ثاني منظمة  اليت تعترب  الدولية  التجارة 
األمم  بعد نشوء  دولية مت االعرتاف هبا 

املتحدة � العام 1946. 

 �كما و أثنى كي مون على دور الغرفة 
االقتصاد العاملي.

اإلدارة  جملس  اجتماع  أعمال  كانت  و 
قد  الدولية  التجارة  لغرفة  التنفيذي 
األمريكي  الس  مع  بالتعاون  ترّكزت 
لألعمال الدولية على وضع اسرتاتيجية 

الغرفة لألعوام الثالثة املقبلة.
األمريكي  اـــلـــس  أقـــــام  وقــــد  هــــذا 
منظمة  أقــوى  وهــو  الــدولــيــة،  لألعمال 
على  عشاء  حفل  أمريكية،  اقتصادية 
التجارة  وزير  اتَمعين، حضره  شرف 
األمريكي وعدد من السفراء العرب من 
بينهم د. بشار اجلعفري مندوب سورية 

الدائم لدى األمم املتحدة.
التجارة  غرفة  إدارة  جملس  زار  و  كما 
عقدت  حيث  هارفارد  جامعة  الدولية 
ورشات عمل عرض فيها كبار األكادمييني 
ومستقبل  لواقع  تصوراهتم  اجلامعة   �
االقتصاد العاملي. و قد نوقشت � هذا 
السياق قضايا حوكمة الشركات والدول، 
والتغريات املناخية وتكامل التطور، وإعادة 
إحياء  وإعــادة  املالية،  القوانني  صياغة 
اإلقليمية  الثنائية  التجارية  االتفاقيات 

واالسرتاتيجية املتكاملة لألعمال.

   جولة جديدة من اجتماعات جملس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية 
 عقدت � مدينة نيودهلي � اهلند ما بني 3 و5 كانون األول 2009 حيث شارك

د. عبد الرمحن العطار عضو جملس اإلدارة، رئيس الغرفة � سورية � أعماهلا.
و قد ناقش االجتماع العديد من املواضيع املتعلقة بعمل جلان الغرفة التخصصية. كما 
نُوقشت خطة عمل الغرفة وميزانيتها السنوية للعام 2010 وّمتت املصادقة عليهما. كما 
جرى استعراض مقررات مؤمتر األمم املتحدة لتغيريات املناخ الذي عقد � كوبنهاغن 
أواخر العام املاضي، باإلضافة إىل عدد من املواضيع املتعلقة باحتاد الغرف العاملي. هذا 
وقد عقد اجتماع جملس إدارة الغرفة بالتزامن مع  منتدى املدراء التنفيذيني اإلقليمي 
(ICC Regional CEO Forum) حتت عنوان: «العوملة والنمو املتسارع» بتاريخ 5-4 
كانون األول، حبضور كل من رئيس وأمني عام غرفة التجارة الدولية، حيث مت خالله 

طرح جمموعة من املواضيع املتعلقة بالتجارة، التوظيف، التمويل والنمو املستدام.
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الدولية  التجارة  غرفة  أعلنت     
القواعد  من  معدلة  نسخة  إصــدار  عن 
الطلب  الضمان حتت  املوحدة خلطابات 
(URDG) بتاريخ 4 كانون األول 2009.

على  تطبيقها  يــراد  اجلــديــدة  النسخة 
مليارات الدوالرات من خطابات الضمان 
االلتزامات  تؤمن  اليت  و  الطلب،  حتت 
النقدية و التزامات التنفيذ � جمموعة 

واسعة من العقود الدولية واحمللية.
لغرفة  التنفيذي  اــلــس  تبنى  وقـــد 
التجارة الدولية رمسياً القواعد املعدلة 
 �  - عاماً   18 منذ  األوىل  وهــي   -
نيودهلي،   � عقد  الــذي  اجتماعه 
وستدخل حيز التنفيذ � األول من 

متوز 2010.
رئيس  فونغ  فيكتور  قــال  وقــد 
غــرفــة الــتــجــارة الــدولــيــة أن: 
خلطابات  املوحدة  «القواعد 
تُعترب  الطلب  الضمان حتت 
األحـــــدث على  الــنــمــوذج 
لغرفة  الــقــيــادي  الــــدور 
 �الــتــجــارة الــدولــيــة 
صـــيـــاغـــة الـــقـــواعـــد 
 14 حلــوايل  الناظمة 
من  دوالر  تــريــلــيــون 

«إن  وأضـــاف:  الــدولــيــة.»  التجارة 
 ،1919 عــام  تأسيسها  ومنذ  الغرفة، 
الكفيلة  القواعد  صياغة  على  عملت 
بتسهيل التجارة واالستثمار عرب احلدود 
حيث حتظى قواعد الغرفة بقبول عاملي 
� جماالت األعمال املصرفية واجلمارك 

والتسويق واإلعالن ومتويل التجارة».
وحتدد القواعد املوحدة خلطابات الضمان 
35 مادة،  مــن  املــكــونــة  و  الــطــلــب،  حتــت 
 �التزامات ومسؤوليات األطراف املعنية 
كل مرحلة رئيسية من مراحل دورة حياة 
اليت  التغريات  بني  ومن  الضمان.  خطاب 

تتواءم  الــقــواعــد  مــن  جــديــدة  جمموعة 
مع القرن احلادي والعشرين تكون أكثر 
وضوحاً ودقة ومشوالً وتؤمن توازناً أكثر 
إنصافاً من أي وقت مضى بني مصاحل 
األطـــــراف املــتــعــارضــة، وحتــقــيــق هذا 

التوازن بطرق خالقة.»
تضمن  حيث  الدولية،  املبيعات  ففي 
يدفع  أن  املستندية  االعتمادات 
تقديم  عـــنـــد  ــمــصــدر  ــل ل
الوثائق املطابقة اليت تؤكد 
أرسلت،  قـــد  الــشــحــنــة  أن 
تؤمن خطابات الضمان حتت 
من  للمستورد  احلماية  الطلب 
فيه،  التأخري  أو  التنفيذ  عــدم 
جانب  مــن  الــتــنــفــيــذ  عــيــوب  أو 

املُصدر.
وقد حظيت القواعد املوحدة بقبول 
بعد  السنوات  مــرور  مع  واســع  دويل 
للمهندسني  الدويل  االحتاد  تبناها  أن 
االستشاريني � مناذج خطابات الضمان 
أدرجها  ثم  ومن  به،  اخلاصة  القياسية 
البنك الدويل � مجيع مناذج خطابات 
لديه.  املعتمدة  املشروطة  غري  الضمان 
كما صادقت جلنة األمم املتحدة لقانون 
القواعد،  هــذه  على  الــدولــيــة  الــتــجــارة 
احملليون  الــقــانــون  صناع  واستخدمها 
مستقل  ــون  ــان ــق ل منـــوذجـــاً  بــوصــفــهــا 

خلطابات الضمان.
املوحدة  الـــقـــواعـــد  ــل  ــعــدي ت ــرق  ــغ اســت
حوايل  الطلب  الضمان حتت  خلطابات 
مثـــرة جلهد  وجــــاءت  ونــصــف،  سنتني 
مجاعي بذلته اللجنة املصرفية واللجنة 
 �املعنية بالقانون واملمارسات التجارية 
غرفة التجارة الدولية، واليت تتكون من 
ممثلني من خمتلف املصارف والشركات 
من شتى  القانونية  والشركات  التجارية 

أحناء العامل.

املعاملة  قاعدة  القواعد  أُدخلت على هذه 
واللغة  الطارئة  الدفع  حلــاالت  اخلالقة 
العرض  كان  إذا  ما  األكثر دقة � حتديد 
املقدم مشموال بضمان أو ضمان مقابل، أو 
فيما إذا كان نسخة ورقية أو إلكرتونية، هو 

عرض ملتزم بالقواعد أم ال. ومن املتوقع 
أن تقلل هذه التغريات معدل رفض الطلبات 

وزيادة مستوى اليقني � الوسيلة.
وقد قال جون روزودوسكي األمني العام 
اجلهد  هذا  «إن  الدولية  التجارة  لغرفة 
 بــإنــتــاجــه قواعد أمثـــر  ــد  ق اجلــمــاعــي 
املصرفيني  بني  واســعــاً  إمجــاعــاً  تعكس 
جمتمع  أعــضــاء  ومجيع  واملستخدمني 
هذا  إن   قائال أردف  كما  الضمانات». 
خللق  طموح  ملشروع  «نتيجة  القواعد 
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التجارة  غــرفــة  اســتــضــافــت     
الدولية � سورية االجتماع الثاني لغرفة 
اإلقليمية  اموعة   - الدولية  التجارة 
االستشارية ملنطقة جنوب آسيا والشرق 
األوسط حتت شعار «التجارة واالستثمار: 
 �العامل الرئيسي لتحريك االقتصاد» 
 15 بتاريخ  بدمشق  الفور سيزنز  فندق 

شباط 2010. 
الدردري   ا عبد  األستاذ  أكــد  قــد   و 
للشؤون  ــــوزراء  ال جملس  رئــيــس  نــائــب 
افتتاح   � ألقاها  كلمة   � االقتصادية 
غرفة  مع  التعاون  أمهية  على  االجتماع 
التكنولوجيا  نقل   � الدولية  التجارة 
املعرفية إىل سورية، داعياً الغرفة للعمل 
نظام جتاري  وجود  ثقافة  تكريس  على 
 � واملنافسة  التعاون  وتعزيز  منفتح، 

السنوات القادمة بني أعضائها. 
كما لفت الدردري إىل أمهية الدور الذي 

تلعبه الغرفة � مساعدة سورية لوضع 
رؤيتها كجسر يربط بني أوروبا واخلليج 
 � ليس  والشرق،  الغرب  وبني  العربي، 
وإمنــا � كل  التجارة فحسب،  جمــاالت 

ااالت.

بدوره أكد د. عبد الرمحن العطار رئيس 
على  سورية   � الدولية  التجارة  غرفة 
أمهية االجتماع ودوره � تعزيز التعاون 
بني أعضاء غرفة التجارة الدولية ملا له 

القصوى  االستفادة  حتقيق   � أثر  من 
مــن خــربات اآلخــريــن � جمــال تطوير 

االستثمار.
كما و جرت خالل االجتماع  مناقشات 
التمويل،  اإلقــلــيــمــيــة،  الــتــجــارة  بــشــأن 
ودور  واألســـواق،  اجلمركية  التعريفات 
غرفة التجارة الدولية � تعزيز التعاون 

والتفاهم والتجارة واالستثمار.
من  كلٌّ  االجتماع   �وقد شارك  هذا 
الدولية  التجارة  لغرفة  العام  األمــني 
جــون روزوادوســـكـــي، ورئــيــس احتاد 
الغرف العاملي رونا يريكايل، والرؤوساء 
التجارة  ــغــرف  ل ــامــون  ــع ال ـــاء  واألمـــن
الدولية � كل من باكستان، سريالنكا، 

األردن، جورجيا،  لبنان،  إيران،  اهلند، 
البحرين  املتحدة،  العربية  االمـــارات 

والكويت.
االجتماع  حلقة � سلسلة  يأتي هذا 
من االجتماعات اإلقليمية اليت هتدف 
إىل اجلمع بني جلان وطنية من منطقة 
هذه  أمهية  وتكمن  واحــدة.  جغرافية 
كوهنا  من  االجتماعات  من  السلسلة 
يــواجــهــون حتديات  جــامــعــاً ألعــضــاء 
العامل،  من  املنطقة  هــذه   � متماثلة 
حيث يتم خالهلا تبادل وجهات النظر 
للوصول و التباحث حول كيفية الوصول 

إىل أفضل املمارسات التجارية.



� إطار الزيارة الرمسية اليت قام هبا إىل سورية، قام السيد    
جون روزوادوسكي، األمني العام لغرفة التجارة الدولية، بزيارة إىل 
 �السيدة ملياء عاصي وزيرة االقتصاد والتجارة � سورية وذلك 

16 شباط 2010. 
 � الدولية  التجارة  غرفة  رئيس  العطار،  الرمحن  عبد  د.  رافق  وقد 
السيدة  مع  استعرضا  حيث  زيارته   � روزوادوســكــي  السيد  سورية، 
الوزيرة جماالت عمل غرفة التجارة الدولية، والنشاطات اليت تقوم هبا، 
وآلية عمل جلاهنا التخصصية � جماالت عدة على رأسها االستثمار، 

املصارف، التأمني، و التجارة اإللكرتونية.
 �وقد أكد د. عطار خالل لقاء السيدة الوزيرة على حرص الغرفة 

سورية على تزويد الوزارة بكافة الدراسات واخلطط والتوصيات اليت 
تصدر عن غرفة التجارة الدولية. كما متنى أن تقوم الوزارة بتسمية 

ممثل عنها ليتابع كافة األمور املتعلقة بالغرفة.
2010 حبث السيدان روزوادوسكي والعطار  15 شباط  و بتاريخ 
مع د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية املركزي موضوع التعديالت 
كتيب  على  بإجرائها  باريس   �الدولية  التجارة  قامت غرفة  اليت 
«القواعد املوحدة للكفاالت عند الطلب (URDG)» وكيفية تطبيق 

هذه الكفاالت � سورية.
وقد رحب د. ميالة بأن يقوم مصرف سورية املركزي برعاية الندوة 
املقبلة، اليت ستقوم غرفة التجارة الدولية � سورية بتنظيمها حول 
هذه القواعد. حيث وستدعى كافة املصارف العاملة � سورية - العامة 
 �واخلاصة – إىل هذه الندوة لتكون بداية تعاون مثمر بني الغرفة 
سورية ومصرف سورية املركزي. كما مت خالل اللقاء مناقشة املواضيع 
عن  تصدر  اليت  املصرفية  والقواعد  املستندية  باالعتمادات  املتعلقة 
غرفة التجارة الدولية � باريس، باإلضافة إىل مواضيع تتعلق مبحكمة 

غرفة التجارة الدولية واليت تُعترب من أهم مراكز التحكيم � العامل.
وتأتي زيارة السيد روزوادوسكي إىل سورية للمشاركة � االجتماع 
االستشارية  االقليمية  اموعة   - الدولية  التجارة  لغرفة  الثاني 

ملنطقة جنوب آسيا والشرق األوسط.

   برعاية وزير النقل الدكتور املهندس 
يعرب سليمان بدر وحبضور سيادته، عقدت  
غرفة التجارة الدولية � سورية ندوة بعنوان 
و2010،   2000 ــني  ب ــا  م ــريمــز  ــكــوت «اإلن
التعديالت والتطورات» � فندق الفورسيزنز 

- دمشق � 17 شباط 2010.

ــاَضــر � الــنــدوة خــرباء مــن غرفة  و قــد ح
السيد  هــم  و  بــاريــس   � الدولية  التجارة 
اللجنة  رئيس  رادتــكــه  مــارتــني  كريستوف 
اليت تعمل على إعادة النظر � اإلنكوتريمز 
2000، باإلضافة إىل احملامية إمييلي أوكنور 
مديرة جلنة القانون واملمارسات التجارية و 

املشرفة - � الوقت ذاته - على إعادة النظر 
� قواعد � اإلنكوتريمز 2000.

كلمته  معِرض   �بدر  الوزير  أشــار  قد   و 
 �االفتتاحية على أمهية هذه املصطلحات 
اآلليات  وحتديد  التجارية  العقود  توضيح 
البائع  ــني  ب اتــبــاعــهــا  الــواجــب  ــواعــد  ــق وال
تلك  معرفة  على ضرورة  مؤكداً  واملشرتي، 
االتفاقيات  ظل   � والسيما  املصطلحات 
االقليمية والدولية اليت تثضم سورية إليها.

 كما و أشار د. بدر إىل أمهية التعديالت 
اليت تقوم هبا غرفة التجارة الدولية على 
وال  احلاصلة  املستجدات  مراعاة  صعيد 
 � جديدة  أمنــاط  بدخول  املتعلقة  سيما 
تسليم احلاويات، وزيادة نشاطات التجارة 
القدمية  النسخة  وتوضيح  اإللكرتونية، 
الذي  اإلهبــام  وإزالــة  املصطلحات،  لتلك 



يلف الــعــالقــة بــني الــبــائــع واملــشــرتي من 
تنتقل  اليت  الزمنية  الفرتة  حتديد  خالل 

فيها مسؤولية البضاعة بينهما.
وقــد نــوه الــوزيــر بــدر إىل تــزامــن تعديل 
تبذهلا  اليت  اجلهود  مع  املصطلحات  تلك 
وزارة النقل لتنظيم عملية نقل البضائع. 
 � النقل  وزارة  «إن  الوزير  السيد  قال  و 
سورية تسعى إلصدار قانون جديد لنقل 
 � اإللكرتونية  اإلدارة  وتطبيق  البضائع 

املرافئ السورية.» 
كما و أكد د. عبد الرمحن العطار رئيس 

غرفة التجارة الدولية � سورية على سعي 
الغرفة لتكون نافذة سورية إىل العامل من 
الدولية  واخلــربات  الدراسات  نقل  خالل 
التجارة  القطر، واملسامهة � تطوير  إىل 
الدولية حيث تأتي الندوات اخلاصة اليت 
 �الغرفة � خمتلف اــاالت  تقوم هبا 

هذا السياق.
وشدد د. عطار على أمهية دور اإلنكوتريمز 
البائع  من  كل  بني  املسؤوليات  حتديد   �
التأمني.  وشـــركـــات  ــاقــل  ــن وال واملـــشـــرتي 

الدقيق  الــفــهــم  أن  ـن  وبــيـ لتلك كــمــا 
سوء  ختفيض   � يساعد  املصطلحات 
الفهم بني تلك األطراف مؤكداً على حرص 
الغرفة، � الوقت ذاته، على مراجعة تلك 
القواعد وعملها باستمرار من أجل إصدار 
سيجعل  ما  احملــدد،  الوقت   � تعديالهتا 
ــر ســهــولــة ودقـــة  ــث تــلــك املــصــطــلــحــات أك
ومراعاة للتطور التكنولوجي خصوصاً تلك 

اليت تتعلق بالوثائق اإللكرتونية. 

رئيس  الشالح  راتــب  د.  أشــار  جانبه  من 
الــســوري إىل  مركز األعــمــال واملــؤســســات 
 � احلكومة  مــع  اخلــاص  القطاع  مشاركة 
 �صنع القرارات املتعلقة بالتجارة، وال سيما 
االقتصاد  على  الوطين  االقتصاد  انفتاح  ظل 
التعديالت  أن  شــالح  د.  ــد   أّك وقــد  العاملي. 
سياق   � تــأتــي   2000 اإلنــكــوتــريمــز  على 
الرامية إىل تأمني متطلبات االنفتاح  اجلهود 
بتلك  العمل  أمهية  على  مشدداً  االقتصادي، 
املصطلحات ومعايريها لضمان ذلك االنفتاح 

بصورته األمثل. 
هذا و قد استعرض احملاضرون موضوعات 
متنوعة كان أبرزها إعطاء حملة عامة عن 
اإلنكوتريمز واألسباب واإلجراءات املعمول 
 ،2000 اإلنكوتريمز   �النظر  هبا إلعادة 

والعناصر األساسية إلعادة النظر فيه. 
كما و قدم احملاضرون عرضاً تقدميياً عن 
قواعد اإلنكوتريمز الثالث عشرة شارحني 
لتلك  وفقاً  واملــشــرتي  البائع  مسؤوليات 
اختيار  وكيفية  اخلطر  وانتقال  القواعد، 

البند أو «املصطلح» األنسب.

ســــوري  وفـــــد  رأس  ـــى  عـــل    
أعـــمـــال، شارك  11 رجـــل  مــن   مــؤلــف 
غرفة  رئيس  العطار  الرمحن  عبد  د. 
أعمال   � سورية   � الدولية  التجارة 
الذي  املتوسطي  االقــتــصــادي   املنتدى 
«تــقــويــة عالقات  ــقــد حتــت عــنــوان  ع
 �املـــتـــوســـط»  دول  بـــني  ــار  ــم ــث  االســت
 26 و   25  � اإليــطــالــيــا  رومـــا   مدينة 

شباط 2010. 
البعثة  مكتب  املنتدى  بتنظيم  قــام  وقــد 
الــتــجــاريــة اإليــطــالــيــة بــدمــشــق واحتـــاد 
الصناعات اإليطالية، باالشرتاك مع احتاد 
البنوك اإليطالية، بدعم من وزارة التمنية 

االقتصادية ووزارة اخلارجية اإليطالية.
العالقات  تشجيع  إىل  املنتدى   وهــدف

الرتويج  و  املتوسط،  ودول  إيطاليا  بني 
املنطقة   � واالســـتـــثـــمـــار  لــلــتــعــاون 
باإلضافة إىل جتديد احلوار االقتصادي 
الـــدول. هــذه  بــني   �والــثــقــا الصناعي 
 �د. عطار  الغرفة، شارك  ممّثال عن 
نظام  موضوع  تناولت  جلسة  مناقشات 

احلجم  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
والتعاون الصناعي. 

الذي  السوري  الوفد  أن  بالذكر  جدير 
 110 املــؤمتــر عقد  أعــمــال   �شـــارك 
من  وفــود  مــع  ثنائية  عمل  اجتماعات 

شركات إيطالية خمتلفة.
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كتـــــور املهندس يعــــــرب ســــــليمان بـــــدر 
حتت رعـايــة الد

ـــر النقــــــــــــل
 وزيـــــــــــــــ

دولــــــــــــــــية " ســــــورية
تقيــــــــــــم غرفــــــة التجــــــــــارة ال

صية بعنـوان 
نـدوة ختص

يقدمها:

الســـيد كريســــتوف مــارتــني رادتكــه

واحملــاميــــة إمييـلـــــي أوكنــــور

 الدوليــة فـــي فرنسا
من غرفــة التجــارة

فنـــدق الفورسيزن دمشــــــق

اخلميـــس بتـاريـــــخ 17 شباط 2010  

20 و 2011 
االنكـــوتيـــرمــز بني 00

التعــديـــالت والتطـــــورات

ــــــــــوريـــــــــة
ليـــــــــــــــة - س

ـــــــــــارة الدو
ـرفـــــــــــة التجـــ

غــــــ



 ،BusinessMed الـــ  منظمة   � عــضــواً  بوصفها     
مركز  مع  وبالتعاون  سورية   � الدولية  التجارة  غرفة  قامت 
 Anima منظمة   � العضو  الــســوري،  واألعــمــال  املؤسسات 
Investment Network، بتقديم مشروع بعنوان «ميد دجييتال 

- تطوير خدمة جديدة � التسويق الرقمي» وذلك ضمن اجلولة 
االحتاد  يقوم  والــذي  املتوسط»   � «االستثمار  ملشروع  الثالثة 
بأوىل  االنطالق  واملُزمع  ميزانيته  من   ٪  75 بتمويل  األوروبــي 

مراحله � النصف الثاني من شهر نيسان 2010.

املشاركون " املشروع: 
 غرفة التجارة الدولية - سورية/ رئاسة

 مركز املؤسسات واألعمال السوري

 غرفة جتارة وصناعة وزراعة بريوت وجبل لبنان 

 االحتاد العام للشركات املغربية 
 غرفة جتارة وصناعة استونيا 

 احتاد املروجني التجاريني � كاتالونيا 

   تقوم فكرة املشروع األساسية 
على التوجيه إىل والرتكيز على املؤسسات 
تزال  ال  إذ  واملتوسطة احلجم،  الصغرية 
مؤسسات كثرية تعترب أهنا ال حتتاج إىل 
الرقمي  للتسويق  متماسكًة  اسرتاتيجيًة 
مبكان  األمهية  من  أّنــه  غري  تنجح.  كي 
لإلنرتنت،  الزبائن  استخدام  تزايد  فهم 
وبصورة مستقلة عن السوق، لالستعالم 
املتوافرة،  اخلدمات  و/أو  املنتجات  عن 
وبصورة  ـــشـــراء  ال قــــــرارات  والختـــــاذ 

خاصة. 
بوصفها  الــيــوم  اإلنــرتنــت  تتميز  حيث 
املنطقة   � التواصل  عوامل  أهــم  أحــد 

املتوسطية بالنسبة للمستهلكني. 
هلذا، فإن تلك املؤسسات - و اليت تفتقر 
للتسويق  متماسكة  اســرتاتــيــجــيــة  إىل 
الرقمي  - ختسر فرصة كبرية لتنافسية 

مستدامة.
حتسني  إىل  هادفاً  املشروع  جاء  لذلك 
فيما  االقــتــصــاديــني  املشّغلني  كــفــاءات 
«األعمال  بـ  املرتبطة  بالتقنيات  يتعلق 
وإىل  املتوسط،  بلدان   � اإللكرتونية» 
الستخدام  ــراهــن  ال الــوضــع  تشخيص 
البلدان   � اإللكرتونية  األعمال  تقنيات 
واملغرب)،  وســوريــا  (لبنان  املستهدفة 

األعمال  لــرتويــج  جــديــدة  أداة  وتطوير 
اإللكرتونية. 

وســـوف يــتــم نــقــل تــلــك الــتــقــنــيــات إىل 
الشركات  لدعم  املتوسطية  املؤسسات 

فيها. 

مراحل املشروع
يتألف املشروع من 3 مراحل أساسية: 

• املرحلة األوىل:
(سورية، لبنان واملغرب) 

املتوسطية  الــدول   � الوضع  تشخيص 
واملغرب)، حيث سيقوم  لبنان،  (سوريا، 
سوريا  إىل  بــزيــارة  أسبانيا  مــن  خــرباء 
ومن  نيسان،  شهر  منتصف   � ولبنان 
املغرب � منتصف شهر  إىل  بزيارة  ثم 
الدول،  تلك  أوضاع  لدراسة  وذلك  أيار، 
وإجراء استبيان حول مستوى استخدام 
حللول  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 

التجارة اإللكرتونية فيها.

• املرحلة الثانية:
 تالني، إستونيا 

بناء على معطيات املرحلة األوىل، سيتم 
إقامة  ورشة عمل كبرية � تالني، اقتُِرح 

أيلول   23 و   20 بني  ما  عقدها  تاريخ 
املراكز  موظفو  2010،  خيضع خالهلا 
من  األعــمــال)  دعــم  (مراكز   - الشركاء 
سورية و لبنان واملغرب - للتدريب على 

خدمات وسائل التسويق الرقمي.
ــدهــم مبــعــلــومــات حول  ــزوي وســيــتــم ت
ـــة دعم  ـــي ــــدة، وآل اخلــــدمــــات اجلــــدي
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، 
التجارة  اســتــخــدام  على  وتشجيعها 

اإللكرتونية.

• املرحلة الثالثة:
(سورية، لبنان واملغرب) 

كاتالونيا  من  خمتصون  خــرباء  سيقوم 
للتأكد  واملــغــرب  ولبنان  سورية  بــزيــارة 
الصغرية  املؤسسات  استفادة  مدى  من 
واملــتــوســطــة احلــجــم مــن هــذه اخلدمة 

اجلديدة.
الدولية  الــتــجــارة  غــرفــة  وتــدعــو  هـــذا 
الصغرية  املــؤســســات  كــافــة  ســوريــة   �
من  االســتــفــادة  إىل  احلجم  واملتوسطة 
من  وذلك  فيه،  واملشاركة  املشروع  هذا 

خالل االتصال مبكاتب الغرفة. 
االتصال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد  و 

برقم اهلاتف: 011 / 33 44 391.


