
معايل الوزير

الأخوة يف غرفة جتارة دبي, الأخوة يف دائرة التنمية القت�سادية, ال�سيوف الأكارم....اأيها ال�سيدات وال�سادة 

باإ�سم جمموعة عمل اقت�ساد �سوريا.....اأحييكم جميعًا

ال�سالم عليكم ورحمة من لدنه وبركاته

بادئ ذي بدء البد من كلمة �سكر على حفاوة �سيافة االمارات العربية املتحدة ال�سقيقة وال�سديقة لل�سعب ال�سوري ومن�سقة املحو رالرابع اخلا�ص بانخراط 

جمتمع االأعمال يف نه�سة �سوريا، وكنائبة لرئا�سة دولة اأملانيا االحتادية رئي�سة جمموعة عمل ا�سدقاء ال�سعب ال�سوري املعنية باإعادة اإعمار وتنمية �سوريا، وبقية 

الدول من اأ�سدقاء ال�سعب ال�سوري، 

كما اأ�سكر اأخوتي واأخواتي رجال االأعمال ال�سوريني واالأ�سقاء العرب واالأ�سدقاء من املجتمع الدويل لتج�سمهم عناء احل�سور اىل هذه التظاهرة الوطنية 

الرائعة، كما اأ�سكر فريق العمل يف اخلارجية االإمارتية وعلى راأ�سهم معايل معاون الوزير خالد الغيث، وكذلك غرفة جتارة دبي وفريقهم الرائع الذين  وا�سلوا 

الليل بالنهار من اأجل اجناح هذا املوؤمتر كما اأ�سكر الباحثني يف دائرة التنمية االقت�سادية الذين اأعدوا تقريرًا مهمًا من 350 �سفحة خا�ص بهذا املوؤمتر بعنوان 

الدور القيادي للقطاع اخلا�ص يف قيادة االقت�ساد يف �سوريا اجلديدة: حمور اال�ستثمار

اإخوتي واأخواتي 

لقد طال التدمري الذي احلقه النظام لتاريخه اىل دمار اأكرث من مليوين منزل يف كافة املحافظات، كما اأحلق دمارًا مماثاًل يف البنية التحتية، و اأحلق اأ�سرار 

بالغة باللرية ال�سورية التي فقدت جزءا كبريا من احتياطها و من قيمتها وقوتها ال�سرائية.

�ستحتاج �سوريا للحفاظ على مليون و300 األف موظف حكومي ما اليقل عن مليار دوالر  �سهريًا، ولتلبية االحتياجات االأ�سا�سية مااليقل عن 1 مليار دوالر �سهريًا 

، واإعانة حلياة مليون عائلة ما اليقل عن 0.5 مليار دوالر �سهريًا.

اأيها احل�سور الكرمي اإن �سوريا �ستحتاج يف االأ�سهر ال�ست االأوىل مااليقل عن 60  مليار دوالر...اإن اخلطب كبري وامل�ساب جلل، ولكن ال�سعب ال�سوري يعّول بعد 

اهلل يف هذه املحنة على دول اأ�سقائه العرب و اأ�سدقائه يف العامل و على رجال االأعمال و ال�سناعيني ال�سوريني ليبنو بلدهم.

اإن قرابة خم�سة ماليني من املهجرين ال�سوريني يف الداخل واخلارج قد هدمت منازلهم وت�سررت بيوتهم بانتظار القطاع اخلا�ص املتخ�س�ص يف العقارات 

ليعيد بناء �سوريا كاأية دولة ع�سرية، واإن هذه فر�سة تاريخية لرجال االأعمال لال�ستثمار يف بلدنا احلبيب كي يعي�ص املواطن ال�سوري يف بيت ع�سري، ويف 

ذات الوقت تكون اال�ستثمارات اآمنة وجمزية من خالل برامج وحلول اإبداعية ت�سهل عمل املطورين واملقاولني، واإنني اأمتنى على احلا�سرين من امل�ستثمرين اأن 

يتعهدوا اليوم ببناء مدننا املهدمة بطريقة ع�سرية حتى نقوم معًا ببناء �سوريا دون اأن نثقل كاهل االقت�ساد الوطني بالديون.

اأخوتي ال�سناعيني، اإن امل�سارف اخلا�سة والعامة ال�سناعية �ستلتزم باأعلى ن�سب االإقرا�ص الطويل االأجل للم�ساريع ال�سناعية، وكذلك امل�ساريع ال�سناعية-

الزراعية حمققة �سيا�سة »ال�سناعة يف خدمة الزراعة«، و�ستكون برامج ت�سجيع الت�سدير جاهزة يف خدمتكم، وكذلك حمفزات �سريبية للدخول يف برامج 

لتاأهيل العمالة ال�سورية، واإن االأمان الذي �ستقوم على اإر�سائه احلكومة االنتقالية العتيدة، واإعادة احلقوق الأ�سحابها �سيكون كافيًا الإقناع اإخوتنا ال�سناعيني 

الإعادة ت�سغيل م�سانعهم بدءًا من املناطق املحررة االأن، و قريبًا على كامل الوطن حينما يتم حتريره بالكامل.
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اإن جمموعة عمل اقت�ساد �سوريا ال�سريك ال�سوري مع اأ�سدقاء ال�سعب ال�سوري ما�سية يف �سياغة م�سروع خارطة الطريق االقت�سادية ل�سوريا اجلديدة يف 

حوايل ع�سرين قطاع اقت�سادي حيوي بالتعاون مع كبار اخلرباء والتكنوقراط ال�سوريني الذين لهم باع يف املوؤ�س�سات احلكومية كي تقدمه كمنتج وطني للحكومة 

العتيدة القادمة كي ت�ساعدها  من اأول يوم على تلم�ص الطريق ال�سليم لالقت�ساد ال�سوري الذي �سيكون م�سرقًا بحول اهلل وهمة اأبنائه وخرباتهم وخربات 

اأ�سقائهم العرب واأ�سدقائهم  يف العامل.

اأيها احل�سور الكرمي

اإن املرحلة االنتقالية يف �سوريا قد بداأت بالفعل منذ حترير اأول مدينة يف �سوريا، وها هي مدن حلب وادلب وتل اأبي�ص واأريافها قد حتررت ب�سكل �سبه كامل 

واملجال�ص الثورية االنتقالية تنتظر معوناتكم املادية واالإغاثية واخلربات االإدارية، والتي ميكن اي�سالها عن طريق معابر حدود الوطن التي عادت ليد اأبنائها.

اإننا نوؤكد كما طلبنا �سابقًا يف ور�ستي العمل اخلا�سة باأ�سدقاء ال�سعب ال�سوري املعني باإعادة اإعمار وتنمية �سوريا واخلا�ستني باملحورين االأول والثالث يف 

اإ�سطنبول 13-14 نوفمرب اجلاري 2012 فتح مكتب تن�سيق فوري، داخل االأرا�سي ال�سورية اأو يف اأي مدينة قريبة من احلدود الرتكية ال�سورية ، يتم فيها 

التوا�سل مع ممثلي دول العامل من اأ�سدقاء ال�سعب ال�سوري لتاأمني احتياجات حلب واإدلب وباقي املناطق املحررة وحماية املناطق ال�سناعية الإعادة فتح امل�سانع 

وامل�ساعدة فى ت�سريف املنتجات ال�سناعية والزراعية يف املناطق املحررة.

واأ�سكر رجال االأعمال وامل�ستثمرين الذين اأعلنوا واأكدو عن نيتهم يف اال�ستثمار يف �سوريا امل�ستقبل.

اأ�سكركم مرة اأخرى على جهودكم احلثيثة يف اإعادة اإعمار �سوريا والنهو�ص باقت�سادياتها، ف�سوريا بلد غني بقوته العاملة الفتية وبالطبيعة الرائعة التي 

حباها اهلل اإياها، ومبوقعه اال�سرتاتيجي، وبالفر�ص اال�ستثمارية الهائلة التي لديه يف جماالت العقارات وال�سياحة وال�سناعة وال�سناعة - الزراعية، وال�سحة 

والتعليم، واإن احلكومة الوطنية القادمة َتِعد العامل باأن تكون اإىل جانب امل�ستثمر من خالل نظام ق�سائي �سارم و �سفافية كاملة و�سحافة حرة وحكم ر�سيد، 

وامل�ستقبل القادم م�سرٌق بحول اهلل وهمة رجال االأعمال الذين �سيكون لهم �ساأن عظيم يف بناء �سوريا امل�ستقبل.

ع�ستم وعا�ست �سوريا

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د.اأ�سامة قا�سي

املن�سق العام ملجموعة عمل اقت�ساد �سوريا


