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يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لغرفة التجارة الدولية سورية لعام 2021.

نعــرف جميعــا كــم اتســم مجتمــع األعمــال الســوري بالحيويــة رغــم املصاعــب. 

ونــدرك كــم يســعى أعضــاء لجنتنــا الوطنيــة، مــن مهنييــن ورجــال وســيدات أعمال 

للحفــاظ ىلع التــراث الســوري وىلع الــدور االجتماعــي ملجتمــع األعمــال الســوري، 

وهــو الــذي طاملــا بقــي صامــدًا يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر 

بنــا، مــن انتشــار األوبئــة، التضخــم ونقــص مــوارد الطاقــة والنزاعــات العامليــة.

ــة الســورية لغرفــة التجــارة  ــة الوطني يف ظــل هــذه الظــروف، اســتمرت اللجن

الدوليــة بالتواصــل مــع أصحــاب املصلحــة والقــرار ىلع املســتوى الوطنــي وكذلــك 

ــرات  ــاركة يف املؤتم ــق املش ــن طري ــة، ع ــارة الدولي ــة التج ــتوى غرف ىلع مس

ــة املتخصصــة. ــك يف اللجــان التقني ــة، وكذل الدولي

كمــا نظمــت غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية العديــد مــن النشــاطات واللقــاءات، 

 Incoterms® 2020 والســيما يف مجــال تدريب قواعــد مصطلحات التجــارة الدوليــة

واالعتمــادات املســتندية واألصــول واألعــراف املوحــدة UCP 600 ويف مجــاالت: 

املهــارات اإلداريــة ومهــارات التواصــل الفعــال يف عالــم األعمــال، حرصــا ىلع نشــر 

ــة تتناســب مــع  ــن أعضاءهــا، بهــدف ممارســة األعمــال بفعالي ــادة الوعــي بي وزي

التغيــرات العامليــة.

يســعدنا أن نعــرض لكــم يف تقريرنا لهــذا العام، كافــة االجتماعــات والفعاليات، 

التــي شــاركت بهــا الغرفــة ىلع الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وأتطلــع الســتمرار 

العمــل الناجــح يف األعــوام القادمــة.

نــاجـي شــاوي
رئيس غرفة التجارة الدولية سورية

كلمة السيد نــاجـي شــاوي

رئيس غرفة التجارة الدولية سورية

السـيدات والســـادة املحترمون 

أعضاء مجلس اإلدارة / أعضـاء الهيئة العامة 

غرفة التجارة الدولية سورية
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نشاطات غرفة التجارة الدولية سورية 2021 

النشاطات املحلية

1 -  التدريب االحترايف »املهارات اإلدارية ومهارات التواصل الفّعال يف عالم األعمال«

تموز 2021، مقر غرفة التجارة الدولية سورية

مــن منطلــق إهتمــام املصــارف والشــركات الرائــدة يف ســورية بتطويــر 

كوادرهــم مــن مختلــف األقســام.

ُعقــد يف مقــر غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية التدريــب االحتــرايف 

»املهــارات اإلداريــة ومهــارات التواصــل الفّعــال يف عالــم األعمــال«، 

بمشــاركة مجموعــة متميــزة مــن موظفيــن وإدارييــن يف كل مــن: 

البنــك العربــي ســورية، بنــك الشــرق ســورية، مجموعــة شــاوي والشــركة 

.UIC املتحــدة للتأميــن

قدمت التدريب املدربة املعتمدة اآلنسة منى كيوان.

حول غرفة التجارة الدولية سورية

إن اللجنــة الوطنيــة الســورية لغرفــة التجــارة الدوليــة كواحــدة مــن بيــن أكثــر مــن 130 لجنــة وطنيــة حــول 

ــة  ــات املعتمــدة مــن غرف ــة والخطــوات والتحديث ــذ تأسيســها عــام 1987، مهمــة ورؤي ــى من ــم، تتبن العال

التجــارة الدوليــة العامليــة التــي تأسســت يف باريــس عــام 1919، ســعيا منهــا لتطويــر االقتصاديــات املحليــة 

ممــا يــؤدي لنمــو الشــركات مــن مختلــف قطاعــات األعمــال يف عالــم اإلقتصــاد املفتــوح.

مهمتنا:
ــات يف  ــة الجه ــع كاف ــاركتها م ــر مش ــا عب ــة وإنجاحه ــرص اإلقتصادي ــق الف خل

عالــم األعمــال، بهــدف تطويــر أصحــاب الفعاليــات االقتصاديــة والنمــو بالشــركات 

ــم. ــول العال ــباب ح ــال الش ــم رواد االعم ــطة ودع ــرة واملتوس الصغي

رؤيتنا:
تحقيــق الســام واإلزدهــار اإلقتصــادي، وذلــك عــن طريــق توحيــد الجهــود لخلــق 

إقتصــاد عاملــي قــوي ومســتدام.
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2 - التدريبات االحترافية »املهارات اإلدارية ومهارات التواصل

       الفّعال يف عالم األعمال« »خدمة الزبائن«

       أيلول 2021، مقر الشركة املتحدة للتأمين، دمشق – سورية

ــا،  ــر كوادره ــن UIC بتطوي ــدة للتأمي ــركة املتح ــام الش ــق اهتم ــن منطل م

ــا. ــزة لعمائه ــة ممي ــم خدم وتقدي

ــارات  ــة »امله ــات االحترافي ــورية التدريب ــة س ــارة الدولي ــة التج ــت غرف قدم

ــن«،  ــة الزبائ ــال وخدم ــم األعم ــال يف عال ــل الفّع ــارات التواص ــة ومه اإلداري

ملجموعــة متميــزة مــن املوظفيــن واإلدارييــن مــن مختلــف أقســام الشــركة، 

ىلع مــدار أســبوعين خــال شــهر أيلــول 2021 وذلــك يف مقــر اإلدارة العامــة 

للشــركة املتحــدة للتأميــن UIC يف دمشــق.

قدمت التدريب املدربة املعتمدة اآلنسة منى كيوان.

3 - التدريبـــات الدوليـــة »قواعــد مصطلحـــات التجـــارة الدوليـــة Incoterms® 2020« و»مقدمة عن

»)UCP 600( اإلعتمادات املستندية واألصول واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية      

       تشرين األول 2021، مقر بنك االئتمان األهلي ATB، دمشق – سورية

قدمــت غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية التدريبيــن الدولييــن: تدريــب »قواعــد مصطلحــات التجــارة الدوليــة 

املوحــدة  واألعــراف  واألصــول  املســتندية  اإلعتمــادات  عــن  »مقدمــة  وتدريــب   »Incoterms® 2020

لاعتمــادات املســتندية )UCP 600(« يف تشــرين األول 2021.

وذلك ملجموعة متميزة من مدراء الفروع واإلداريين، يف مقر

اإلدارة العامة لبنك االئتمان األهلي ATB - دمشق.

قدمت التدريب املدربة املعتمدة اآلنسة منى كيوان.
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4 - إجتماع الهيئة العمومية العادية السنوية لغرفة التجارة الدولية سورية 2021

      2 تشرين الثاني 2021، - فندق فورسيزنز -دمشق، سورية

ــور ــة املســتهلك، الدكت ــر التجــارة الداخليــة وحماي بحضــور وزي

ــنوية ــة الس ــة العادي ــة العمومي ــدت الهيئ ــالم، انعق ــرو س عم

ــاء بتاريــخ 2 تشــرين الثانــي 2021 يف تمــام  للجنــة الوطنيــة الســورية لغرفــة التجــارة الدوليــة يــوم الثاث

.UIC الســاعة 12:30 ظهــرًا يف فنــدق فورســيزنز دمشــق برعايــة حصريــة مــن الشــركة املتحــدة للتأميــن

ــتهلك  ــة املس ــة وحماي ــارة الداخلي ــن وزارة التج ــن ع ــر ممثلي ــد حضـ ولق

ــو زيتــون  ــة الشــركات والســيد أيمــن أب ــر مديري الســيد تمــام العقــدة مدي

معــاون مديريــة الشــركات وأعضــاء مجلــس اإلدارة والهيئــة العموميــة، 

ــة  ــي لغرف ــام األساس ــه النظ ــذي يوجب ــي ال ــاب القانون ــن النص ــك ضم وذل

ــورية. ــة س ــارة الدولي التج

ويف ضــوء ذلــك إفتتحــت الهيئــة العمومية أعمالها برئاســة الســيد نـــاجي 

شـــاوي، رئيــس مجلــس إدارة اللجنــة، الــذي ألقــى كلمــة رحــب فيها باســمه 

ــة  ــاء الهيئ ــادة أعض ــر وبالس ــيد الوزي ــس اإلدارة بالس ــاء مجل ــم أعض وباس

العامــة والحضــور.

ــدور  ــر، الدكتــور عمــرو ســالم، كلمــة أكــد فيهــا ىلع ال ألقــى الســيد الوزي

الهــام لعمــل غــرف التجــارة الدوليــة واملحليــة يف تنشــيط االقتصــادات 

ــة. ــة وتســهيل التجــارة الدولي العاملي

وبعدهــا ألقــى الســيد مــروان عّفاكــي ، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 

املتحــدة للتأميــن UIC، وعضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية، 

كلمــة ســلط فيهــا الضــوء ىلع مؤتمــر األمــم املتحــدة للتغيــر املناخــي 

ــي 2021 يف اململكــة املتحــدة  ــذي ســيعقد خــال شــهر تشــرين الثان ال

ــذي يدعــم املشــاريع الجديــدة التــي تحافــظ ىلع البيئــة وتحــد مــن  وال

ــاع  ــاريع واتب ــذه املش ــم ه ــة لدع ــاء الغرف ــا أعض ــون، ودع ــات الكرب انبعاث

الخطــط العامليــة الجديــدة يف هــذا املجــال يف كافــة النشــاطات 

واألعمــال املهنيــة ويف السياســات الداخليــة كمــا دعــا إلــى ضــرورة 

ــال. ــاالت األعم ــة مج ــي يف كاف ــول الرقم التح

ــن ىلع  ــة التأمي ــل لجن ــادة تفعي ــن إع ــي ع ــروان عفاك ــيد م ــن الس وأعل

املســتوى الوطنــي بهــدف توســيع النشــاط ىلع املســتويين اإلقليمــي 

ــي. والعامل
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النشاطات الدولية

1 - اجتماع املجموعة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط

       وشمال افريقيا لغرفة التجارة الدولية 

      11 شباط 2021، اجتماع افتراضي 

شــارك يف االجتمــاع الســيد ناجــي شــاوي رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية والســيد خليــل ســارة أميــن 

ســر الغرفــة واملستشــارة اإلداريــة ومنســقة الشــؤون الدوليــة اآلنســة منــى كيــوان.

• املشاركة يف األولويات االستراتيجية لغرفة التجارة الدولية
   )أي بناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة واملتوسطة(.

• تقديم مجموعة عمل RCG B-MENA حول تيسير التجارة.
• حملة اللقاح العاملية لغرفة التجارة الدولية.

ــت  ــام 2020، وعرض ــنوي لع ــر الس ــال والتقري ــدول األعم ــة ج ــرت مناقش ــاوي ج ــاجي شـ ــيد نـ ــة الس برئاس

ــس،  ــاء املجل ــس اإلدارة وأعض ــس مجل ــة برئي ــا ممثل ــا ودولي ــة محلي ــا الغرف ــت به ــي قام ــاطات الت النش

ــا. ــا ودولي ــر محلي ــاطات إدارة التي ــى نش ــة ال باإلضاف

خــال االجتمــاع قــّدم املحامــي األســتاذ أحمــد حــداد ،عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة التحكيــم الدولــي 

ملحــة عــن قواعــد التحكيــم الدولــي.

عرضــت اآلنســة منــى كيــوان ، املســؤولة عــن املؤتمــرات والفعاليــات، نشــاطات لجان غرفــة التجــارة الدولية 

ومنهــا: لجنــة التحكيــم ولجنــة املصــارف ولجنــة امللكيــة الفكريــة ولجنــة القانــون واملمارســات التجاريــة، 

. ICC ACADEMY إضافــًة لعــرض ملحــة عــن أكاديميــة غرفــة التجــارة الدوليــة

ــاء  ــل أعض ــن قب ــام 2020 م ــة لع ــة ىلع امليزاني ــت املصادق ــا وتم ــة أعماله ــة العمومي ــت الجمعي اختتم

ــدق. ــي يف الفن ــم الحلب ــداء يف املطع ــل غ ــا حف ــة وتبعه ــة العام الهيئ
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2 - مؤتمر التحكيم الدولي التاسع ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لغرفة التجارة الدولية

      22 – 25 شباط 2021، اجتماع افتراضي

حضــر املؤتمــر ممثلــو غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية، 

ــدى محكمــة  ــة ســورية ل ــم مندوب ــا حكي الســيدة لين

ــة  ــارة الدولي ــة التج ــة لغرف ــي التابع ــم الدول التحكي

واآلنســة منــى كيــوان املستشــارة اإلداريــة ومنســقة 

ــة. الشــؤون الدولي

ــة، املناهــج ــة التجــارة الدولي ــي التابعــة لغرف ــم الدول ــة التحكي ــوري، رئيــس محكم ــاول أليكســيس م • تن
  القضائية للتحكيم يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

3 - فعالية Chambers Connect، غرفة دبي

      31 آذار 2021، حدث افتراضي

ــة  ــس غرف ــاوي رئي ــي ش ــيد ناج ــة الس ــارك يف الفعالي ش

التجــارة الدوليــة ســورية وفريــق الغرفــة اآلنســة منــى 

كيــوان، الســيدة داريــن قصــاب واآلنســة هيــا كيــوان.

الحــدث الــذي تســتضيفه غرفة تجــارة وصناعــة دبي ،

يعــد سلســلة Chamber Connect إلنشــاء منصــة افتراضيــة جديــدة للشــبكة العامليــة للغرفــة الكتســاب 

املعرفــة والــرؤى ومشــاركة أفضــل املمارســات والبنــاء ىلع الخبــرات القيمــة لجميــع الغــرف.

4 - اجتمــاع اطــالق لجنــة تســهيل التجــارة الدوليــة ضمــن املجموعــة اإلقليميــة ملنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا لغرفــة التجــارة الدوليــة

      19 نيسان 2021، اجتماع افتراضي

شــارك يف االجتمــاع الســيد خليــل ســارة أميــن ســر الغرفــة واملستشــارة اإلداريــة ومنســقة الشــؤون الدوليــة 

اآلنســة منى كيــوان.
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تمت مناقشة املواضيع التالية:

• التفاعل مع منظمة الجمارك العاملية.
.PL3 ملشغلي AEO وحالة AEO تعريف •

• الترابط املشترك يف نظام التحكم بدرجة
   الحرارة لتيسير التجارة.

• توضيح منظمة الجمارك العاملية ألفضل
   املمارسات الدولية للمنصات النقالة.

.)IRU( ومذكرة تفاهم مع اتحاد النقل الدولي للطرق eATA بطاقات •
• التيسير يف محاور سلسلة التوريد اإلقليمية.

• الوضع الحالي ألحجام وأسعار الشحن.

5 - اجتماع الرؤساء الدائمين للجان الوطنية يف غرفة التجارة الدولية

      7 حزيران 2021، مقر غرفة التجارة الدولية باريس - اجتماع افتراضي

شــارك يف االجتمــاع الســيد ناجــي شــاوي رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية والســيد خليــل ســارة أميــن 

ســر الغرفــة.

تمت مناقشة املواضيع التالية:

• إنعاش التجارة العاملية.
• خدمات حل نزاعات غرفة التجارة الدولية.

• تحديــث بشــأن صنــدوق تنميــة الغــرف: حيــث نجحــت
   غرفة التجارة الدولية يف ســورية يف تحقيق متطلبات 

   البرنامج. وحصلت ىلع الدعم لعام 2022.

6 - االجتماع العاملي لغرفة التجارة الدولية – الجلسة 211 

      10 حزيران 2021 – مقر غرفة التجارة الدولية باريس - اجتماع افتراضي

شــارك الســيد ناجــي شــاوي رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية والســيد خليــل ســارة أميــن ســر الغرفة يف 

الهيئــة العامــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بشــكل افتراضي.

افتتــح رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة والرئيــس التنفيــذي 

لشــركة MASTERCARD ، الســيد أجــاي بانجــا املجلس.

ــطة  ــن أنش ــر ع ــم تقاري ــاع تقدي ــال االجتم ــم خ ــد ت وق

ــة. ــرف العاملي ــاد الغ ــة واتح ــم الدولي ــة التحكي محكم
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7 - مؤتمر غرف التجارة العاملي الثاني عشر – اجتماعات األعمال – غرفة تجارة دبي 

      21 – 22 تشرين الثاني 2021 – دبي، اإلمارات العربية املتحدة

بالتزامــن مــع انعقــاد مؤتمــر غــرف التجــارة العامليــة الثانــي عشــر، شــاركت غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية 

ممثلــة بالســيد ناجــي شــاوي رئيــس الغرفــة، اآلنســة منــى كيــوان مســؤولة العاقــات الدوليــة والفعاليــات 

واآلنســة هيــا كيــوان الســكرتيرة التنفيذيــة للغرفــة، يف إجتماعــات األعمــال التــي نظمتهــا غرفــة دبــي 

يومــي 21 - 22 تشــرين الثانــي 2021 إلــى كل مــن )غرفــة دبــي للتجــارة والصناعــة – مركــز دبــي للبضائــع 

 DFF مؤسســة دبــي للمســتقبل - JAFZA جبــل علــي - DSO واحــة دبــي للســليكون – DMCC املتعــددة

– متحــف املســتقبل(.

8 - مؤتمر غرف التجارة العاملي الثاني عشر – املنظم من قبل غرفة دبي 

      23 – 24 – 25 تشرين الثاني 2021 – دبي، اإلمارات العربية املتحدة

حضــرت غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية ممثلــة بالســيد ناجــي شــاوي رئيــس الغرفــة، الســيد أحمــد حمشــو 

نائــب الرئيــس، اآلنســة منــى كيــوان مســؤولة العاقــات الدوليــة والفعاليات و اآلنســة هيــا كيوان الســكرتيرة 

التنفيذيــة للغرفــة، مؤتمــر غــرف التجــارة العامليــة الثانــي عشــر الــذي نظمتــه غرفــة دبــي والــذي انعقــد 

مــن 23 إلــى 25 تشــرين الثانــي 2021 يف مدينــة دبــي – اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 

ومن مواضيع وجلسات املؤتمر:

• خلق فرص عمل يف ضوء االستدامة.
• بناء مستقبل أكثر إشراًقا من خال التعليم وريادة األعمال.

• األمن اإللكتروني.
• الرقمنة.

• الوصــول إلــى األســواق الدوليــة: مســاعدة الشــركات الصغيــرة واملتوســطة 
يف تأميــن التمويــل للتجــارة.

• عرض مشاريع املسابقات
   )الرقمية - العمل املناخي - املرنة - الغير تقليدية(.
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9 - زيارة غرفة التجارة الدولية سورية لغرفة تجارة وصناعة دبي 

      27 تشرين الثاني 2021 – دبي، اإلمارات العربية املتحدة

زارت كل مــن اآلنســة منــى كيــوان مســؤولة العاقــات الدوليــة وفعاليــات 

الســكرتيرة  كيــوان  هيــا  واآلنســة  ســورية  الدوليــة  التجــارة  غرفــة 

التنفيذيــة للغرفــة مقــر غرفــة دبــي للقــاء ســعادة الســيد حمــد مبــارك 

ــارة  ــة تج ــس غرف ــة ورئي ــارة العاملي ــرف التج ــاد غ ــس إتح ــم رئي بوعمي

ــي –  ــة دب ــي 2021 يف مدين ــرين الثان ــهر تش ــال ش ــي خ ــة دب وصناع

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم

خــال الزيــارة تمــت مناقشــة النشــاطات التــي تعقدهــا غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية يف مجــال التدريبــات 

ــًة  ــى مجتمــع األعمــال الســوري. إضاف ــة إل ــف القطاعــات االقتصادي ــة ونقــل املســتجدات يف مختل الدولي

ــال  ــن خ ــي، م ــة دب ــع غرف ــاون م ــز التع ــة تعزي ــهيات وإمكاني ــر والتس ــاون والتطوي ــرص التع ــرض ف لع

اشــراكهم باجتماعــات لجــان األعمــال املختلفــة وعقــد املؤتمــرات واالجتماعــات الدوريــة التــي تهــم كافــة 

ــب،  ــن، الضرائ ــارف، التأمي ــم ، املص ــات التحكي ــص قطاع ــا يخ ــورات فيم ــث املنش ــال وتحدي ــاالت األعم مج

البيئــة، الجمــارك وكل املواضيــع التــي تعمــل عليهــا اللجــان املتخصصــة لغرفــة التجــارة الدوليــة باريــس.

لجان غرفة التجارة الدولية ICC الفّعالة يف غرفة التجارة الدولية سورية
هــي مجموعــات عمــل متخصصــة مؤلفــة مــن خبــراء يف مجــاالت األعمــال املختلفــة، للبحــث يف القضايا 

الرئيســية التــي تحظــى بإهتمــام خــاص مــن أصحــاب قطــاع األعمــال املعنــي يف جميــع أنحــاء العالــم، 

وتعمــل هــذه اللجــان ىلع إعــداد البيانــات اإلختصاصيــة، بغيــة توجيــه مناقشــات املنظمــات الحكوميــة 

ــات  ــهيل املعام ــن لتس ــد والقواني ــع القواع ــن وض ــًا ع ــات، فض ــن سياس ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم الدولي

التجاريــة الدوليــة.

1 - لجنة التحكيم

2 - لجنة املصارف 

3 - لجنة التأمين

4 - لجنة امللكية الفكرية

5 - لجنة البيئة والطاقة

6 - لجنة الرقمنة

7 - لجنة القانون واملمارسات التجارية
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BUSINESSMED 1 - اجتماع أعضاء مجالس اإلدارة

      30 آذار 2021 – اجتماع عن بعد

شــارك الســيد ناجــي شــاوي رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة 

ســورية واآلنســة منــى كيــوان، يف الجمعيــة العموميــة لإلتحــاد 

.)BUSINESSMED( املتوســطي الكونفدرالــي للشــركات

وخــال اإلجتماعــات، قامــت رئاســة )BUSINESSMED( مــع الشــركاء واألعضــاء، ببحــث فــرص الشــراكة مــع 

بلــدان منطقــة البحــر األبيــض املتوســط مــن خــال التداخــل مــع األنشــطة املنفــذة يف البلــدان األفريقية.

تمت مناقشة النقاط التالية:

• اطاق 4 لجان عمل جديدة:

رحــب األعضــاء بتأســيس 4 لجــان عمــل جديــدة: الرقمنــة، والصفقــة الخضــراء، والتدويــل للشــركات الصغيــرة 

واملتوســطة، ورواد األعمــال مــن النســاء والشــباب.

2 - اجتماع اطالق لجان األعمال

       1 كانون األول 2021 – ميالنو - اجتماع عن بعد

ــى  ــة من ــورية اآلنس ــة س ــارة الدولي ــة التج ــة غرف ــاركت ممثل ش

ــت  ــاع وقدم ــة يف االجتم ــة الرقمن ــة لجن ــا رئيس ــوان بصفته كي

ــي: ــان ه ــة. اللج ــل اللجن ــة عم خط

ــارة  ــة التج ــة: غرف ــاء يف اللجن ــدول األعض ــة: ال ــة الرقمن • لجن
ــر )نائــب الرئيــس( - مالطــا -  الدوليــة ســورية )الرئيــس( - الجزائ

ــرب. ــس واملغ ــا - تون إيطالي

• لجنــة رواد األعمــال مــن النســاء والشــباب: الــدول األعضــاء: غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية )نائــب الرئيــس( - 
مالطــا )الرئيــس( - الجزائــر - إيطاليــا - فلســطين - مصــر - تونــس - تركيــا.

• لجنــة تدويــل الشــركات الصغيــرة واملتوســطة: الــدول األعضــاء: مصــر )الرئيــس( - إيطاليــا )نائــب الرئيــس( 
- ســورية - البرتغــال - األردن - فلســطين - تونــس - تركيــا.

ــب الرئيــس( -  ــا )الرئيــس( - مصــر )نائ ــدول األعضــاء: تركي ــي: ال ــة الصفقــة الخضــراء لاتحــاد األوروب • لجن
ــس. ــان - وتون ــال - لبن ــا - البرتغ ــورية - مالط س

نشاطات اإلتحاد الكونفدرالي لشركات دول البحر املتوسط
BUSINESSMED
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 IRU وإتحاد النقل الدولي للطرق TIR Syria نشاطات إدارة

خــال عــام 2021 تعاونــت TIR ســورية مــع شــركات النقــل العربــي والدولــي 

بغية تســهيل حركة الصادرات الســورية والعمل ىلع دعم األســطول السوري

للنقل الدولي.

IRU الجمعية العمومية السنوية – إتحاد النقل الدولي للطرق

7 آيار 2021 – اجتماع افتراضي

ــي  ــيد ناج ــا الس ــارك فيه ــي، وش ــكل افتراض ــرق بش ــي للط ــل الدول ــاد النق ــة إلتح ــة العام ــدت الهيئ عق

شــاوي رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية، وفريــق عمــل TIR ســورية، بوجــود رئيــس االتحــاد الســيد

Radu Dinescud األميــن العــام لإلتحــاد الســيد Umberto de Pretto بغيــة البحــث عــن طــرق لتنشــيط 
عمــل TIR وتطويــر نظــام TIR الكترونــي ونقــل آخــر التحديثــات يف مجــال 

النقــل الدولــي بالتنســيق مــع الســلطات الخارجيــة يف جميــع الــدول 

ــا  ــاء كورون ــى عمــل IRU بمــا يخــص وب املطبقــة لنظــام TIR باإلضافــة إل

ــي. مــع الحكومــات لاســتمرار بالنقــل الدول

أيضــا تمــت مناقشــة خطــوات االتحــاد نحــو تســريع نــزع الكربــون عــن النقــل 

البــري مــن خــال االســتيعاب الســريع للوقــود البديــل وأيضــا موقفهــا يف 

اعــداد إطــار عاملــي إلدارة بيانــات النقــل.

ــة  ــر مهن ــز عب ــع التمي ــاد IRU لدف ــه االتح ــا فعل ــن م ــس IRU ع ــر رئي عب

.Top Manager ــز ــد جوائ ــا بع ــى م ــة إل الصناع

وأوضــح أنــه مــن أجــل الحصــول ىلع املزيــد مــن مشــغلي النقــل املؤهليــن 

ــى ــزة االســتثنائية، تمــت التوصيــة باالنضمــام إل للحصــول ىلع هــذه الجائ

Road Masters، ممــا ســاعد ىلع ضمــان حصــول الســائقين ىلع املهارات 
املناســبة للعمــل وفقــا ملعاييــر مهنيــة عالية.

ــاس وتحليــات للمهــارات كان مــن الســهل  وأضــاف أنهــا قدمــت أدوات قي

ــز فعاليتهــا التشــغيلية. ــة لتعزي ــات النقــل اليومي دمجهــا يف عملي

استفادت شركات النقل من تطبيق IRU RoadMasters بشكل خاص من:

• إدارة مخاطر السامة والكفاءة والجودة.
• توظيف السائقين املناسبين.
• تقليل االستثمار يف التدريب.

• التعرف ىلع املعايير املهنية العالية.
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تدريبات غرفة التجارة الدولية سورية

ــة  ــم دورات تخصصي ــة باريــس يف ســنغافورة، بهــدف تقدي ــة التجــارة الدولي ــة غرف ــم تأســيس أكاديمي ت

ــم األعمــال. ــا مــن معظــم الجهــات يف عال معتمــدة عاملي

يتــم التســويق لألكاديميــة عــن طريــق موقــع ICC  العاملــي، وتعمــل غرفــة التجــارة الدوليــة ســورية ىلع 

تســويق الــدورات الهامــة املقدمــة مــن األكاديميــة.

لزيارة موقع ICC Academy الرجاء مسح الرمز اإللكتروني.

ــة  ــارة الدولي ــات التج ــد مصطلح ــة قواع ــات الدولي ــة التدريب ــورية، بإقام ــة س ــارة الدولي ــة التج ــدأت غرف ب

Incoterms® 2020، التــي أصبحــت حيــز التطبيــق يف املعامــات التجاريــة الدوليــة الخاصــة بعقــود بيــع 
ــول  ــتندية واألص ــادات املس ــن اإلعتم ــة ع ــب مقدم ــخ 01/01/ 2020 وتدري ــن تاري ــم م ــول العال ــع ح البضائ

.UCP 600 ــتندية ــادات املس ــدة لاعتم ــراف املوح واألع

ــال  ــم األعم ــال يف عال ــل الفّع ــارات التواص ــة ومه ــارات اإلداري ــول امله ــة ح ــات اإلحترافي ــًة للتدريب إضاف

ــن. ــة الزبائ ــب خدم وتدري

تســتقطب التدريبــات رجــال وســيدات األعمــال مــن مختلــف القطاعــات، املــدراء واملوظفيــن يف قطاعــات 

ــي،  ــص الجمرك ــر والتخلي ــتيراد والتصدي ــركات اإلس ــاب ش ــًة ألصح ــل إضاف ــركات النق ــن، ش ــارف، التأمي املص

والخبــراء فيمــا يخــص هــذا املجــال مــن مختلــف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة.

ملعرفــة التفاصيــل واملحــاور التدريبيــة، الرجــاء مســح الرمــز اإللكترونــي الخــاص بكتيــب تدريبــات غرفــة 

التجــارة الدوليــة ســورية.
 بروشور أكاديمية غرفة التجارة الدولية سورية
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JCI Syria – فعاليات الغرفة الفتية الدولية سورية

ــا  ــا م ــجام دائًم ــدة واالنس ــك: الوح ــي بذل ــوى« ، ونعن ــن أق ــا نح »مًع

ينتجــان القــوة، بــدًءا مــن الرجــال والنســاء ، يليهــا وحــدة جميــع 

املنظمــات املحليــة JCI يف ســوريا وتعــاون JCI ســوريا مــع املجتمــع 

ككل ، وخاصــة شــركائها ، وتنتهــي بالوحــدة بيــن JCI ســوريا والعالــم ، 

ــة. ــكار إبداعي ــوة وأف ــاط ق ــى نق ــات إل ــل كل الخاف بتحوي

:)TOYP( الشباب العشرة األكثر تميزًا

وصلــت الغرفــة الفتيــة الدوليــة - ســورية إلــى نهائيــات مســابقة الشــباب العشــر األكثــر تمّيــًزا حــول العالــم 

وفــاز مرشــحيها ســليم نجــار عــن فئــة اإلنجــاز يف قطــاع األعمــال واالقتصــاد وشــادي خطيــب عــن فئــة 

االنجــاز الطبــي بالجائــزة العامليــة لبرنامــج الشــباب العشــرة األكثــر تميــزًا حــول العالــم )TOYP( لعــام 2021 

مــن بيــن مــا يقــارب 1000 مرشــح حــول العالــم.

وقدمــت الغرفــة الفتيــة الدوليــة ســورية العديــد مــن التدريبــات عــن البرنامــج لعــدة غــرف حــول العالــم 

عبــر االنترنــت.
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نشاطات الغرفة الفتية الدولية سورية ىلع املستوى الوطني

االجتماع السنوي األول للغرفة الفتية الدولية سورية:

ــة  ــورية يف مدين ــة س ــة الدولي ــة الفتي ــنوي األول للغرف ــاع الس ــد االجتم عق

ــذي جمــع ســبع محافظــات ســورية، بســبع غــرف فتيــة محليــة،  الســويداء، ال

ــن ــدى يومي ــتمر ىلع م واس

تضمن العديد من النشاطات التعريفية باملحافظة.

املؤتمر الوطني الثالث عشر للغرفة الفتية الدولية سورية:

عقــد املؤتمــر الوطنــي الثالــث عشــر للغرفــة الفتيــة الدوليــة ســورية املنظــم 

ــور  ــة وحض ــة وزارة الثقاف ــة برعاي ــة الاذقي ــة الدولي ــة الفتي ــل الغرف ــن قب م

وزيــرة الثقافــة الدكتــورة لبانــة مشــوح، و بحضــور خــازن غرفــة التجــارة الدوليــة 

ســورية االســتاذ حســين خضــور، ونائــب الرئيــس للغرفــة الفتيــة الدوليــة 

العامليــة مــي ياســين جــوادي.

:Explore Syria - حملة اكتشف سورية

أطلقــت الغرفــة الفتيــة الدوليــة ســورية حملتهــا اكتشــف ســورية ىلع 

.Explore Aleppo 2021 املســتوى الوطنــي مــن محافظــة حلــب تحــت عنــوان

بهــدف تســليط الضــوء ىلع مــا تــم إنجــازه يف مدينــة حلــب مهــد الحضــارة 

وجهــود أعــادة األعمــار، حيــث قــام أعضــاء مــن الغرفــة الفتيــة الدوليــة ســورية 

بجــوالت الــى األماكــن األثريــة والســياحية يف املدينــة باإلضافــة إلــى التعــرف 

ىلع تراثهــا الامــادي.

التمثيل يف مؤتمر منطقة إفريقيا والشرق األوسط تونس 2022:

تسليم 7 جوائز بفئات مختلفة للغرفة الفتية الدولية سورية.

ــة  ــة الدولي ــة الفتي ــي: الغرف ــر املحل ــو والتطوي ــروع للنم ــل مش ــزة افض • جائ
.Regeneration - The New Generation of Leaders حلــب مشــروع 

• جائزة أفضل مشروع مجتمعي: الغرفة الفتّية الّدولّية حمص مشروع )حواء(.
• جائزة أفضل مشروع: الغرفة الفتّية الدولّية حمص مشروع )حواء(.

• جائــزة أفضــل مشــروع لألهــداف املحليــة والعامليــة: الغرفــة الفتّيــة الّدولّيــة 
حلــب مشــروع وكلــو ســجر زيتــون 2021.

• جائزة أفضل غرفة محلّية ىلع مستوى إفريقيا والّشرق األوسط: الغرفة الفتية الدولية حمص.
• جائــزة أفضــل رئيــس محلــي 2021 ىلع مســتوى إفريقيــا والشــرق األوســط: داليــا ســليمان الرئيــس األســبق 

ــة الاذقية. لغرف

• جائزة أفضل برنامج وطني flagship: الغرفة الفتّية الدولّية الاذقية مشروع هنا بدأت الحضارة.
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تقارير غرفة التجارة الدولية سورية

Facebook صفحة غرفة التجارة الدولية سورية

موقع غرفة التجارة الدولية سورية

الجريدة اإللكترونية لغرفة التجارة الدولية سورية

موقع غرفة التجارة الدولية




