
األنشطة والفعاليات

أهم األخبار اإلقتصادية

مكتب التوظيف

دليل الخصومات

دليل املعارض

الفعاليات القادمة

نظم مجلس إدارة التجمع اجتماعه الدوري األول مع باقي أعضاء اللجان املنتخبة من قبل الهيئة العامة 
للتجمع لعرض التقرير الربع سنوي عن نشاط التجمع والتقرير املالي. 

البنك املركزي التركي يعلن خفض معدالت الفائدة من 12% إلى %10.5

ــبة 24.8  ــوًا بنس ــت نم ــي حقق ــج العرب ــط والخلي ــرق األوس ــدان الش ــى بل ــا إل ــادرات تركي ص
باملائــة بواقــع 7 مليــارات و507 ماييــن دوالر وذلــك خــال األشــهر الـــ 9 األولــى مــن عــام 
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مكتب التوظيف

دليل خصومات األعضاء

طلب اإلنتساب للعضوية مختصر النظام الداخلي دليل األعضاء

ASSIAD
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Arap Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
تجمع رجال األعمال والصناعیین العرب

آســـــــــــــــــــــــــــــــياد

ملتابعة منصات التواصل اإلجتماعي يرجى الضغط ىلع األيقونات املرفقة أدناه:

التجمع اإلقتصادي 
اإلقليمي األقوى

’»»آســـــياد’ اإلقتصاد
النشرة رقم /01/ 1-30 تشرين األول 2022

نشرة إقتصادية دورية تصدر عن إدارة تجمع ’آسياد’

جميع الحقوق محفوظة لتجمع ’آسياد’ 2022

فرص العمل املعلن عنها

قامــت إدارة تجمــع ’آســياد’ بزيــارة رســمية للســيد والــي غــازي 
عنتــاب حيــث كان محــور اللقــاء عــن آخــر  التطــورات االقتصاديــة 

يف الداخــل الســوري وتمكيــن االســتثمارات العربيــة يف تركيــا.

ــم عــرض املشــاكل  ــث ت ــاب حي ــازي عنت ــة غ ــر إدارة الهجــرة ’Göç idaresi’ يف والي ــارة مدي زي
ــة. ــات الخارجي ــات الســفر واألذون ــات الســياحية وأذون ــة باإلقام ــة املتعلق ــة واإلجرائي القانوني

تــم تنظيــم نــدوة اســتثمارية تحــت عنــوان ’االســتثمار يف مجــال اســتخراج املعــادن يف تركيــا’ 
حيــث تــم تقديــم عــرض لثــاث فــرص اســتثمارية يف هــذا القطــاع.

تــم إطــاق  دورة تدريبيــة 
األعمــال  رجــال  للســادة 
خاصــة لتعلــم اللغــة التركيــة.

حضــر ممثليــن عــن تجمــع 
التــي  االحتفاليــة  آســياد 
إليهــا بلديــة غــازي  دعــت 
بمناســبة  الكبــرى  عنتــاب 
مــرور 77 عامــً ىلع إنشــاء 
عنتــاب  غــازي  يف  البلديــة 
تــم  املناســبة  هــذه  ويف 
ــه منظمــة  ــر أعدت عــرض تقري
للتنميــة  املتحــدة  األمــم 
»األوقــات  عنــوان  تحــت 
غيــر املســتقرة ,حيــاة غيــر 
ــتقبلنا  ــكل مس ــتقرة تش مس

مــع تغيــر العالــم«.

ــع  ــن تجم ــن ع ــارك ممثلي ش
ــي  ــل الختام ــياد يف الحف آس
ودعــت  نظمتــه  الــذي 
اليــه ادارة جامعــة »حســن 
ــاب  ــازي عنت ــو« يف غ كاليونج
تقديــم  فيــه  تــم  والــذي 
مــن  التقديميــة  العــروض 
قبــل الشــركات املشــاركة 

البرنامــج. يف 

شــارك ممثليــن عــن تجمــع »آســياد« اليــوم بورشــة العمــل الثالثــة ضمــن نطــاق مشــروع »حــوار 
القطاعيــن العــام والخــاص يف غــازي عنتــاب« وذلــك يف مقــر غرفــة صناعــة غــازي عنتــاب.

تمــت انتخابــات مجالــس إدارة كل مــن غرفــة صناعة 
وتجــارة غــازي عنتاب.

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 بإطــاق خدمــة مكتــب التوظيف 
مــن خــال اســتقبال طلبــات  الطلبــة الجامعييــن وايصالهم 
بــأي فرصــة عمــل محتملــة مــن قبــل الشــركات األعضــاء 

لدينــا يف التجمــع.
ــر  ــاء عب ــركات األعض ــل الش ــن قب ــة م ــة املتاح ــرص الوظيفي ــن الف ــان ع ــوم باالع ــث نق حي

ــف. ــك الوظائ ــاء لتل ــحين األكف ــيح املرش ــة وترش ــا اإللكتروني منصته

انتخابات غرفة التجارة

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

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

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

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

_ املشاركة بفعاليات مؤتمر منتدى األعمال الدولي ال 26 يف مدينة اسطنبول 2022/11/1

_ زيــارة وفــد مــن تجمــع آســياد لفعاليــات 
معــرض موصيــاد اكســبو الـــ 19 والــذي يعقــد 

بتاريــخ 2-5 تشــرين الثانــي 2022

ــبل  ــث س ــاء لبح ــادة األعض ــل للس ــة عم _ ورش
ــم  ــن تقدي ــف يمك ــً وكي ــع تفاعلي ــل التجم جع

ــل. ــا األفاض ــل ألعضائن ــات أفض خدم
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