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البنــك املركــزي التركــي يعلــن خفــض معــدالت الفائــدة 
مــن 10.5% إلــى %9

زيــادة صــادرات واليــة غــازي عنتــاب التركية بنســبة %4.5 
خالل شــهر تشــرين األول لعــام 2022

مقارنــة بنفــس الشــهر مــن العــام الســابق وبلغــت 
270 ألــف دوالر 124 مليــون و  مليــار و  مســتوى 

مكتب التوظيف

دليل خصومات األعضاء

طلب اإلنتساب للعضوية مختصر النظام الداخلي دليل األعضاء
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آســـــــــــــــــــــــــــــــياد

ملتابعة منصات التواصل اإلجتماعي يرجى الضغط ىلع األيقونات املرفقة أدناه:

جميع الحقوق محفوظة لتجمع ’آسياد’ 2022

فرص العمل املعلن عنها

رئيــس  مــن  بمشــاركة 
تجمــع  إدارة  مجلــس 
عــن  وممثليــن  »آســياد« 
منــذ  شــاركوا  التجمــع، 
يف   2022/11/2 صبــاح 
 müsiadexpo ــاح ــل افتت حف
وزيــر  مــن  كل  بحضــور 
وزيــر  واملاليــة،  الخزينــة 
ــطنبول  ــي اس ــارة، و وال التج
رؤســاء  الــى  باالضافــة 
ــاح  ــاد بافتت ــة املوصي جمعي
معــرض موصيــاد إكســبو.  
االفتتــاح  حفــل  وبعــد 
ــارة  ــع بزي ــد التجم ــام وف ق
ــاركة  ــة املش ــض األجنح بع
ــادة  ــن الس ــرض م يف املع

التجمــع. أعضــاء 

ــرص  ــن ف ــة تأمي ــياد« بأهمي ــع »أس ــن إدارة تجم ــً م إيمان
عمــل للشــباب الخريجيــن الجــدد ومســاعدتهم ىلع إيجــاد 
فــرص عمــل الئقــة ،قمنــا بإطــالق خدمــة مكتــب التوظيف 
مــن خــالل اســتقبال طلبــات  الطلبــة الجامعييــن وايصالهم 
بــأي فرصــة عمــل محتملــة مــن قبــل الشــركات األعضــاء 

لدينــا يف التجمــع.
الشــركات  قبــل  مــن  املتاحــة  الوظيفيــة  الفــرص  عــن  باالعــالن  نقــوم  حيــث 
الوظائــف. لتلــك  األكفــاء  املرشــحين  وترشــيح  اإللكترونيــة  منصتهــا  عبــر  األعضــاء 

التــي  التعاقــدات  األعضــاء كل  للشــركات  وفرنــا 
ــن  ــات وم ــعار والخدم ــل األس ــا بأفض ــون له يحتاج

أكبــر العالمــات التجاريــة يف تركيــا.
علمــً بأننــا نقــوم بتحديــث هــذا الدليــل ىلع أســاس 
شــهري مــن خــالل اضافــة العــروض الجديــدة للدليل.  

للمســاهمة يف توســيع قاعــدة العالقــات التجاريــة والتشــبيك , نقــوم برصــد ونشــر أهــم 
املعــارض التخصصيــة التــي ٌتَنظــم يف تركيــا خــالل الفتــرات القادمــة لــذا ندعــوك ملتابعــة 
نشــرتنا الدوريــة أو حســاباتنا ىلع منصــات التواصــل االجتماعــي لالطــالع ىلع تقويــم 

ــارض. ــك املع ــارة تل ــط مســبقً لزي ــارض ومســاعدتك ىلع التخطي املع

ـــاء  ـــة وبن ـــرص التجاري ـــادة الف ـــة زي ـــياد« يف أهمي ـــع »آس ـــس إدارة تجم ـــن مجل ـــا م إيماًن
العالقـــات والتشـــبيك للســـادة األعضـــاء. قمنـــا برصـــد 26 طلـــب تصديـــر عبـــر منصـــة 

ـــع. ـــاء التجم ـــادة أعض ـــع الس ـــاركتها م ـــراك« ومش ـــن االت »املصدري

ــاص  ــاء الخ ــل األعض ــدار دلي ــل ىلع إص _ العم
بالتجمــع لعــام 2023

ــاص  ــت الخ ــع اإلنترن ــر موق ــل ىلع تطوي _ العم
ــً ــً تفاعلي ــح موقع بالتجمــع ليصب

_ تنظيــم ورشــة عمــل للســادة األعضــاء لبحــث 
ــن  ــف يمك ــً وكي ــع تفاعلي ــل التجم ــبل جع س
تقديــم خدمــات أفضــل ألعضائنــا األفاضــل.

 BOG شــارك رئيــس مجلــس إدارة تجمــع »آســياد«، وممثليــن عــن التجمــع، يف اجتمــاع املحافظيــن
الــذي دعــى إليــه املنتــدى الدولــي لألعمــال IBF يف 11/1 والــذي عقــد يف مدينــة اســطنبول، ىلع 

هامــش انطــالق معــرض MÜSİAD EXPO ال 19

زار الســيد محمــد حــاج عثمــان رئيــس تجمــع رجــال األعمــال والصناعييــن العــرب »أســياد« بصحبــة 
أعضــاء وممثليــن عــن التجمــع رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة غــازي عنتــاب GTO وذلــك لتقديــم 
ــس  ــة لرئي ــد الثق ــة، وتجدي ــد للغرف ــس اإلدارة الجدي ــاب مجل ــبة انتخ ــة بمناس ــة واملبارك التهنئ

.Mehmet Tuncay YILDIRIM ــيد ــس الس املجل
حيــث أشــار الســيد رئيــس الغرفــة يف كلمتــه الترحيبيــة بوفــد التجمــع، وأكــد ىلع أن إدارة غرفــة 
ــة غــازي  تجــارة غــازي عنتــاب  ســوف تســتمر يف العمــل مــع التجمــع مــن أجــل مســتقبل مدين

عنتــاب ودعمــً لإلقتصــاد املحلــي للواليــة.

زار الســيد محمــد حــاج عثمــان رئيــس تجمــع رجــال األعمــال والصناعييــن العــرب »أســياد« بصحبــة 
أعضــاء وممثليــن عــن التجمــع رئيــس مجلــس إدارة غرفــة صناعــة غــازي عنتــاب GSO وذلــك لتقديم 
ــس  ــة لرئي ــد الثق ــة، وتجدي ــد للغرف ــس اإلدارة الجدي ــاب مجل ــبة انتخ ــة بمناس ــة واملبارك التهنئ

.Adnan ÜNVERDİ املجلــس الســيد
حيــث أشــار الســيد رئيــس الغرفــة يف كلمتــه الترحيبيــة بوفــد التجمــع، وأكــد ىلع أن إدارة غرفــة 
صناعــة غــازي عنتــاب  لديهــا 94 عضــو مــن األعضــاء العــرب وأن هــؤالء األعضــاء العــرب ســاهموا 
ــاب للخــارج، وأن هــذه الشــركات ســوف تســاهم يف  ــادة صــادرات غــازي عنت ــر يف زي بشــكل كبي
املســتقبل القريــب يف تحســين املنــاخ االســتثماري واإلنتــاج الصناعــي يف مناطــق شــمال ســوريا.

ــراءات  ــوان »إج ــت عن ــدوة تح ــم ن ــم تنظي ت
قبــول الجنســية التركيــة بشــكل عــام« والتــي 
ــن  ــي م ــال روح ــد جم ــور أحم ــا الدكت قدمه
مقــر تجمــع »أســياد« يف واليــة غــازي عنتــاب.

تــم تنظيــم نــدوة تحــت عنــوان »تعزيــز 
ــن  ــي م ــوري الترك ــي الس ــك املجتمع التماس
ــا  ــي قدمه ــادي« والت ــل االقتص ــال التكام خ

ــالم. ــر س ــد نذي ــث محم الباح

ــن يف  ــز املهاجري ــر مرك ــيد »Remzi Yılmaz« _ مدي ــام الس ق
واليــة غــازي عنتــاب بزيــارة تعارفيــة ملقــر تجمــع »آســياد« حيــث 
قــام بالتعريــف ببرنامــج ونشــاطات مركــز املهاجريــن للخدمــات 
ــع  ــاطات التجم ــن نش ــي ع ــرض تفصيل ــل لع ــتمع باملقاب واس
وقــد إتفــق الطرفــان يف نهايــة الزيــارة ىلع التواصــل املســتمر 
وقــد دعــى الســيد يلمــاز إدارة التجمــع لزيــارة املركــز والتعــرف 

ــر ىلع نشــاطاتهم. أكث

مــن ضمــن نشــاطات تجمــع »آســياد« لبنــاء قــدرات الشــركات األعضــاء 
ــن  ــل ع ــد ممث ــم زار وف ــتثمارية له ــرص اإلس ــن الف ــع، وتأمي يف التجم
إدارة التجمــع غرفــة تجــارة وصناعــة واليــة »كلــس« واجتمــع مــع مديــر 
املنطقــة الصناعيــة الســيد Abdülkadir TANRIAÇIKI الــذي قــدم 
 Polateli ــة ــة يف منطق ــة الصناعي ــروع املنطق ــن مش ــاًل ع ــً ُمفص عرض
OSB وهــي املنطقــة الصناعيــة املنظمــة الوحيــدة التــي يتــم إنشــاؤها 
يف واليتيــن متجاورتــان يف تركيــا )كلــس و غــازي عنتــاب( وهــي تعتبــر 
ــار(  ــا )1303 هكت ــة املنظمــة يف تركي ــر املناطــق الصناعي مــن بيــن أكب

ــة األولــى مــن املشــروع فقــط. املرحل

آسياد اإلقتصاد
نشرة دورية تصدر عن إدارة تجمع »آسياد«

النشرة رقم /02/ 1-30 تشرين الثاني 2022

هذه النشرة برعاية شركة :
 ASAS LINE 

شركة متخصصة بالشحنات البحرية الدولية

https://assiad.org/job
https://assiad.org/uploads/library_images/pdf/1666786543.pdf
https://assiad.org/ar/register
https://assiad.org/ar/about_us
https://assiad.org/ar/teams
mailto:info%40assiad.org?subject=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://assiad.org
https://www.facebook.com/assiad.tr
https://www.instagram.com/assiad.tr/
https://twitter.com/assiad_tr
https://www.youtube.com/channel/UC0fa_0AxEaQjrsVhClOrqUQ
https://iwtsp.com/905551427002
https://www.linkedin.com/company/34930415/admin/
https://t.me/+Uc4u3HwJ7z42NzVk
https://t.me/+Uc4u3HwJ7z42NzVk
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