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دبي ت�ست�سيف موؤمتر للإ�ستثمار يف �سوريا امل�ستقبل

دبي, الإمارات العربية املتحدة, 20 نوفمرب 2012

حتت رعاية �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية املتحدة، يفتتح يف دبي، يوم الأربعاء املوافق 

٢١ نوفمرب، ٢٠١٢ ، موؤمتر “ال�سراكة لال�ستثمار يف �سوريا امل�ستقبل” الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع وزارة اخلارجية وجمموعة عمل 

اقت�ساد �سوريا، بح�سور نخبة من �سناع القرار واكرث من ٤٠٠ من قادة رجال الأعمال ال�سوريني والعرب و�سركات عاملية كربى وامل�ستثمرين 

من كافة اأنحاء العامل لبحث اآفاق التنمية القت�سادية وال�ستثمار يف �سوريا امل�ستقبل، وذلك �سمن اأن�سطة جمموعة اأ�سدقاء �سوريا املعنية 

بتطوير وتنمية القت�ساد ال�سوري.

و�سرح الدكتور اأ�سامة القا�سي، املن�سق العام ملجموعة عمل اقت�ساد �سوريا )وهي ال�سريك الرئي�سي ملجموعة اأ�سدقاء �سوريا املعنية بتطوير 

وتنمية القت�ساد ال�سوري والتي ت�سرف على م�سروع اإعادة اإعمار �سوريا(: “ياأتي هذا امللتقى تعبريًا عن وقوف جمتمع املال والأعمال مع 

ال�سعب ال�سوري يف حمنته، وثقته باأن �سوريا �ستنه�ض من حمنتها واأن رجال الأعمال جاهزين لإعادة الإعمار وال�ستثمار يف �سوريا فور 

رحيل النظام” 

وعن �سبب اإقامة هذا املوؤمتر يف دولة الإمارات العربية املتحدة قال الدكتور قا�سي: »اإن الإمارات العربية املتحدة هي رئي�سة املحور الرابع 

املخت�ض مب�ساهمة القطاع اخلا�ض يف تنمية اقت�ساد �سوريا، لذلك فمن الطبيعي اأن يقوم هذا امللتقى الفريد من نوعه على اأر�ض دبي التي 

تعد اأهم مركز لرجال الأعمال يف ال�سرق الأو�سط«. وعن الوعود بال�ستثمار يف �سوريا من قبل رجال الأعمال ال�سوريني، �سرح الدكتور 

القا�سي باأن »هناك اإعالن عن نوايا لال�ستثمار يف �سوريا من قبل رجال الأعمال ال�سوريني يف اخلارج فقط باأكرث من مليار دولر يف جمالت 

الإ�سكان ومواد البناء واملقاولت واإعادة الإعمار والقطاعات ال�سحية واإعادة الت�سدير وال�سناعة الن�سيجية وال�سناعة الغذائية«. ولكن 

الأهم ح�سب ت�سريح القا�سي: »هو اأن رجال الأعمال ال�سوريني وال�سناعيني الذين لديهم م�سانع واأعمال وا�ستثمارات تقدر مبليارات 

الدولرات، كانت م�سوؤولة عن ت�سغيل اكرث من مليوين عامل و كانت قد توقفت ب�سبب الأحداث اجلارية يف �سوريا قد عرب معظمهم عن نيتهم 

العودة فور عودة الأمن«.

وعن نوايا ال�سركات اخلا�سة الأجنبية قال الدكتور قا�سي: »العديد من ال�سركات الإماراتية والغربية عربت عن نيتها يف ال�ستثمار يف 

�سوريا، كما عربت اليابان عن نيتها با�ستكمال م�ساريعها يف �سوريا فور عودة الأمن« و يتوقع الدكتور قا�سي اأن تقوم اأوروبا التي كان لديها 

اأكرث من خم�سني م�سروعًا يف �سوريا با�ستكمال م�ساريعها على اأر�ض �سوريا فور �سقوط النظام. 
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بدورها اأكدت ال�سيدة فرح الأتا�سي، من�سقة املحور الرابع حول دور القطاع اخلا�ض يف دعم القت�ساد ال�سوري، باأن م�سروع اإعادة اإعمار 

�سوريا )م�سروع مار�سال �سوريا( هو م�سروع وطني �سوري م�ستقل حلماية الدولة ال�سورية بعيدًا عن التجاذبات ال�سيا�سية والو�سايات 

الدولية، م�سريًة اإىل اأن املواطن ال�سوري هو لبنة الأ�سا�ض يف هذا امل�سروع الذي يركز على ال�ستثمار بالكوادر الوطنية والكفاءات ال�سورية 

داخل وخارج �سوريا وت�سغيل روؤو�ض الأموال الوطنية لإعادة اإعمار �سوريا وو�سع م�سودة خارطة طريق اقت�سادية ير�سم مالحمها ال�سوريون. 

وك�سفت الأتا�سي عن مبادرة »بنك اخلربات الوطنية ال�سورية« الذي اأطلقته جمموعة عمل اقت�ساد �سوريا والذي ي�ستقطب ويجمع بيانات 

اأبرز الكوادر الوطنية ال�سورية حول العامل يف كافة املجالت املهمة كالطب وال�سحة والتعليم والبنية التحتية واخلدمات العامة وقطاع 

التكنولوجيا وقطاعات الغاز والنفط والزراعة والعلوم وغريها لتكون هذه الكفاءات الوطنية ال�سورية جاهزة للعمل يف مرحلة اإعادة اإعمار 

�سوريا. و�سددت ال�سيدة فرح الأتا�سي على اأن حماية الدولة ال�سورية واإعادة اإعمار �سوريا هو واجب وطني �ست�سارك به �سواعد كل ال�سوريني 

مع ال�سركاء العرب والدوليني. ونوهت ال�سيدة الأتا�سي بجهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف دعم رجال الأعمال ال�سوريني وباإعادة الثقة 

باملناخ ال�ستثماري يف �سوريا امل�ستقبل. وختمت فرح الأتا�سي باأن ال�سعب ال�سوري يتطلع اإىل خارطة طريق وطنية �سورية م�ستقلة ي�سعها 

ال�سوريون وتر�سم مالمح املرحلة القادمة بعد �سقوط النظام ب�سكل يحمي الدولة ال�سورية وموؤ�س�ساتها واقت�سادياتها من النهيار، ويوؤ�س�ض 

ملرحلة اإعادة اإعمار �سوريا دولة املواطنة والقانون واملوؤ�س�سات. 

واجلدير بالذكر اأخريًا اأن دائرة التنمية القت�سادية الإماراتية قامت باإعداد تقرير من 35٠ �سفحة فيما يخ�ض م�ساهمة القطاع اخلا�ض 

يف نه�سة �سوريا بعنوان: »الدور القيادي للقطاع اخلا�ض يف قيادة القت�ساد يف �سوريا اجلديدة: حمور ال�ستثمار«.
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