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بلغــت صــادرات واليــة غــازي عنتــاب 
ــي  ــون الثان ــن كان ــا بي ــرة م ــالل الفت خ
الحالــي  العــام  الثانــي يف  _ تشــرين 
أي  دوالر  مليــون   622 و  مليــارات   9
بزيــادة 523 مليــون دوالر  باملقارنــة 
مــع نفــس الفتــرة يف العــام الفائــت أي 

بزيــادة %5.6

مكتب التوظيف

دليل خصومات األعضاء

طلب اإلنتساب للعضوية مختصر النظام الداخلي دليل األعضاء
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تجمع رجال األعمال والصناعیین العرب

آســـــــــــــــــــــــــــــــياد

ملتابعة منصات التواصل اإلجتماعي يرجى الضغط ىلع األيقونات املرفقة أدناه:

جميع الحقوق محفوظة لتجمع ’آسياد’ 2022

فرص العمل املعلن عنها

ــن  ــن ع ــيد Kazım YILDIRIM وممثلي ــة الس ــة Teknopar برئاس ــن مؤسس ــل ع ــد ممث ــام وف ق
ــة  ــارة تعارفي ــي بزي ــتثمار االجتماع ــكار واالس ــال االبت ــة يف مج ــدي« املتخصص ــد ري ــة »فيل منظم
ــارك«  ــو ب ــم عروضــّا عــن مؤسســة »تكن ــم تقدي ــث ت ــخ 12/8 حي ــر تجمــع »آســياد« يف تاري ملق
وعــن منظمــة »فيلــد ريــدي« واســتمعوا لعــروض تقديميــة عــن تجمــع »آســياد« وبرنامــج عملــه 

ــاطاته. ونش

ــتمر  ــث اس ــة ,حي ــاب التركي ــازي عنت ــة غ ــام يف والي ــذي يق ــة وال ــزة واألقمش ــس الجاه واملالب
ــي. ــون الثان ــخ 22/كان ــى تاري ــرض حت املع

نّظمــت هيئــة طــالب ســوريا جلســة حــوار ىلع هامــش فعاليات  
معــرض غــازي عنتــاب للكتــاب تحــت عنــوان »متطلبــات ســوق 
ــر  ــراق« املدي ــي ش ــيد  »رام ــا   الس ــتضافت فيه ــل«، اس العم

التنفيــذي لتجمــع  »آســياد«
تناولت الجلسة املحاور التالية:

- منطق العمل يف القطاع الخاص.
- كيفيــة الدخــول للقطــاع الخــاص و فــرص التطــور و املهــارات 

و االســتدامة.

بتاريــخ 2022/12/28 حضــر ممثــل عــن إدارة تجمــع »آســياد« إجتماعــً مــع مديــر دائــرة الهجــرة 
ورؤســاء األقســام يف واليــة غــازي عنتــاب   ,وقــد تــم طرح ومناقشــة عــدة قضايــا تتعلــق باإلقامات 

الســياحية وتحديــث البيانــات.

بتاريــخ 2022/12/30 حضــر ممثــل عــن إدارة تجمــع 
ــاب  ــازي عنت ــي غ ــيد وال ــع الس ــً م ــياد« إجتماع »آس
,وذلــك ملناقشــة املواضيــع الخاصــة برجــال األعمــال 
والصعوبــات التــي يعانــون منهــا واملقترحــات إلزالــة 

هــذه العقبــات.

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 20 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

ــتثمار  ــول اإلس ــدوة ح ــم ن _ تنظي
يف البورصــة التركيــة واألســهم

قــام ممثليــن عــن تجمــع 
تاريــخ  يف  »آســياد« 
معــرض  بزيــارة   12/19
 MODA GAZIANTEP

املمشــط للقطــن 

األعمــال  مجلــس  رئيــس   -  Fuat ÖZÇÖREKÇİ الســيد  زار 
التركــي الســوري مقــر تجمــع »آســياد« وأجتمــع مــع الســيد 
محمــد حــاج عثمــان - رئيــس مجلــس إدارة التجمــع و بحضــور 
باقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وممثليــن عــن اإلدارة التنفيذيــة 
ــل  ــن عم ــزًا ع ــً موج ــيد Fuat عرض ــدم الس ــث ق ــع, حي للتجم
والــذي   DEIK الخارجيــة  االقتصاديــة  العالقــات  مجلــس 
تأســس يف عــام 1985، والــذي يســاهم يف زيــادة   صــادرات

ــات  ــوان »تحدي ــت عن ــدوة تح ــم ن ــم تنظي ت
انقطــاع الطــاب عــن الدراســة وفقــدان اوراق 
ــل («  ــول وبدائ ــلية . ) حل ــتهم التسلس دراس
ــن  ــو م ــم صف ــور باس ــا الدكت ــي قدمه والت
مقــر تجمــع »أســياد« يف واليــة غــازي عنتــاب.

تــم تنظيــم نــدوة تحــت عنــوان »الــذكاء 
آفــاق   - األعمــال  عالــم  يف  االصطناعــي 
الدكتــور فــادي  وحلــول« والتــي قدمهــا 
عمــروش مــن مقــر تجمــع »أســياد« يف والية 

ــاب. ــازي عنت غ

ــاكل  ــوان »املش ــت عن ــدوة تح ــم ن ــم تنظي ت
التــي يعانــي منهــا أصحــاب الشــركات األجنبية 
يف الحيــاة التجاريــة« والتــي قدمها املستشــار 

Gökhan BAYIL املالــي

آسياد اإلقتصاد
نشرة دورية تصدر عن إدارة تجمع »آسياد«

النشرة رقم /03/ 1-31 كانون األول 2022

هذه النشرة برعاية :
Deva Hastanesi

مستشفى خاص بتقنيات طبية متقدمة

هدية العام الجديد 2023 
مــع تمنيــات إدارة تجمــع »آســياد« التوفيــق 
وأنتــم  عــام  أعمالكــم وكل  والنجــاح يف 

ــر ــف خي بأل

ــال.   ــر األعم ــطة تطوي ــيق أنش ــى تنس ــة إل ــم، باإلضاف ــي دول العال ــع باق ــي م ــكل أساس ــا بش تركي
ــات  ــذ العاق ــة »تنفي ــل ىلع مهم ــؤولة بالكام ــام 2014، مس ــذ الع ــة DEIK من ــر مؤسس ــث تعتب حي

ــي«. ــاص الترك ــاع الخ ــة للقط ــة الخارجي االقتصادي

وبحثــت األطــراف عــن 
فيمــا  التعــاون  ســبل 
املســتقبل  يف  بينهمــا 

القريــب.

لتنزيل التقويم
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