
سورية،   - الدولية  التجارة  غرفة  رئيس  العطار  الرمحن  عبد  د.  مبشاركة 
التقى أكثر من ٢٧٠ من قادة األعمال 0 جنيف بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٠٩ خالل 
واليت  الدولية،  التجارة  لتأسيس غرفة  التسعون  السنوية  بالذكرى  االحتفال 
تأسست 0 العام  ١٩١٩ من قبل رواد ورجال أعمال امنوا أن التجارة الدولية 

متثل قوة السالم واالزدهار وأطلقوا على أنفسهم «جتار السالم».
الدولية  التجارة  لغرفة  التسعون  السنوية  الذكرى  عام  أن  بالذكر  وجدير 
سيتضمن سلسلة من األحداث اجلديرة 
باملالحظة 0 مجيع أحناء العامل 0 
ونيويورك  وكواالملبور  باريس، 

وبوسطن ونيودهلي.
بإجراء  ستبدأ  واليت  البحوث»،  «مؤسسة  إطالق  االحتفالية  خالل  مت  كما 
من  أعمق  فهم  لتعزيز  أكادميية  ومؤسسات  هيئات حبوث  قبل  من  دراسات 
جانب واضعي السياسات ووسائل اإلعالم واجلمهور بوجه عام لفوائد التجارة 

الدولية واالستثمار.
ناقش  الذي  و  الوطنية  للجان  األمناء  اجتماع  عقد  مت  ذلك  إىل  باإلضافة 
الوطنية حول موضوع  اللجان  و مالحظات  الدولية  التجارة  اسرتاتيجية غرفة 

األزمة االقتصادية العاملية .   
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اهليئة  اجتماع  سورية   - الدولية  التجارة  غرفة  عقدت 
فندق   0  ٢٠٠٩ نيسان   ٣٠  0 وذلك  السنوي  العامة 
غرفة  رئيس  اجللسة  ترأس  حيث  دمشق،   0 الكارلتون 
العطار،  الرمحن  عبد  الدكتور  سورية   - الدولية  التجارة 
من  الغرفة   به  تقوم  الذي  الدور  أمهية  على  أكد  الذي 
الوثائق  بكافة  واحلكومية  اخلاصة  اجلهات  تزويد  خالل 
العلمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، وتنظيم عدد 

من الندوات واملؤمترات.
ومبناسبة انتخاب د. العطار عضواً 0 جملس اإلدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية شكر د. العطار كافة األعضاء على 

جهودهم وبني أنه لوال دعمهم ومساندهتم ملا وصلت غرفة التجارة الدولية - سورية إىل هذا التكريم.
ثم ناقش الس جدول األعمال الذي تضمن مناقشة تقرير جملس اإلدارة لعام ٢٠٠٨ حيث مت عرض جمموعة النشاطات 
إىل  باإلضافة  الغرفة  أعضاء  و  رئيس  هبا  شارك  اليت  اخلارجية  والنشاطات  سورية   0 الغرفة  هبا  قامت  اليت  احمللية 

النشاطات اليت قام هبا أقسام إدارة التري و الغرفة الفتية الدولية 0 سورية.
وقد مت تسمية د. سليمان بدر احلسن/ رئيس جملس إدارة االحتاد السوري لشركات التأمني ومدير عام املؤسسة السورية 

للتامني/ عضواً 0 جملس اإلدارة.



جولة  باختتام  الكربى  الثماني  الدول  جمموعة  بتعهد  الدولية  التجارة  غرفة  رحبت 
الدوحة من املفاوضات التجارية 0 عام ٢٠١٠.

و قد سبق موعة الثماني وأن حددت 0 السابق العديد من املواعيد الختتام تلك 
املفاوضات، لكنها مل تلتزم بتلك املواعيد.

التأجيل،  السنوات من  بعد هذه  تكون احلكومات،  أن  الدويل  األعمال  ويأمل جمتمع 
مستعدة للعمل السريع وامللموس للتوصل إىل عقد هذه االتفاقية املنتظرة.

إال  الدوحة،   0 االتفاقية  عقد  إىل  التوصل  تواجه  اليت  الصعوبات  من  الرغم  وعلى 
أن تقدماً كبرياً قد حتقق 0 سياق املفاوضات بعد االتفاق على العديد من العروض  

بتعزيز التجارة، واليت متثل انتصاراً كبرياً ينبغي احلفاظ عليه.
كما رحبت غرفة التجارة الدولية بتأكيد الدول الثماني الكربى جمدداً على مقاومتها 
لنزعة احلماية، و بدعمها عدم إقامة أية حواجز جتارية جديدة، و بدعم جهود منظمة التجارة العاملية ملراقبة االلتزام بالتعهد 

مبناهضة إجراءات احلماية.



عقد الس العاملي لغرفة التجارة الدولية اجتماعه بتاريخ 
٣ حزيران ٢٠٠٩ 0 كواال المبور ماليزيا و قد مت انتخاب 

السادة:
التجارة  غرفة  رئيس  العطار  الرمحن  عبد  الدكتور   -١

الدولية - سوريا
٢- السيد يوجاندرا مودي رئيس YKM القابضة - اهلند

الدولية   التجارة  غرفة  رئيس  تومات  أندريا   السيد   -٣
إيطاليا

كأعضاء 0 جملس اإلدارة التنفيذي 0 غرفة التجارة الدولية 
واليت مقرها باريس.

جان  السيد  ترشيح  قبول  االجتماع  هذا  خالل  مت  كما 
غرفة  عام  أمني  ملنصب  اجلنسية  الفرنسي  روزفادوسكي 

التجارة الدولية و ذلك اعتباراً  من تاريخ ٢٠٠٩/٧/١.

واجلدير بالذكر أن هذا االجتماع الذي نظمه احتاد الغرف 
الدولية  التجارة  غرفة  هيئات  أحد  هو  والذي  العاملي 
جتمعاً  ضم   ،FFM املاليزين  املصنعني  احتاد  واستضافه 
أحناء  من خمتلف  غرفة جتارة   ١٢٠٠ من  أكثر  من  عاملياً 

العامل.
تناولت جلسات املؤمتر الثالث العامة جمموعة من املواضيع 

اهلامة وهي:
االجتاهات  تؤثر  كيف  ضمنها  ومن  العاملية  التحديات  ٭ 
هلذا  األساسية  املوارد  على  والتصنيع  واهلجرة  السكانية 

الكوكب.

٭ موضوع نقص الغذاء و املياه والطاقة .
٭ موضوع التأثري الذي سيخلفه التغري املناخي على االقتصاد 

العاملي.
باإلضافة إىل اجللسات العامة عقدت ٢٤ورشة عمل تناولت 
قضايا األعمال والتنمية و الغرف، وكيفية عالج التحديات 

الرئيسية اليت يواجهها عامل األعمال اليوم .
رئيس غرفة  العطار  الرمحن  الدكتور عبد  ترأس  وقد  هذا 
 0 شارك  الذي  السوري  الوفد  سورية   - الدولية  التجارة 

فعاليات هذا املؤمتر اهلام.
واجلدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية تأسست عام ١٩١٩ 

واحتفلت هذه السنة بعامها ال٩٠ على تأسيسها.


