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 حمضر اجتماع  جلنة التشييد خبصوص "إعادة إعمار سوريا"

 2017نوفمرب   28الثالثاء املوافق 
 

جملس اإلدارة  نائب رئيس –نظمت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي

اجلمعية  مبقر 2017نوفمرب  28الثالثاء املوافق  يوم عصرًا الثالثة يف متام الساعةإجتماعًا  ورئيس جلنة التشييد باجلمعية

عدد و ، ممثل قطاع اإلتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة  –حبضور السيد األستاذ / أمحد عمار وذلك   باجليزة

عقاري والبناء التطوير الاالقتصادية )قطاع أغلب الالعاملة يف  منظمات األعمالبعض وأعضاء  السادة أعضاء اجلمعيةمن 

 : وإستعراض شةمناق،ورجال الصحافة واإلعالم ،وذلك بغرض   ... إخل( والتشييد واملقاوالت والبنية التحتية والتجارة

 

 "  يف إعادة إعمار سورياحول الدور الذي ميكن أن تساهم به  جمتمع األعمال" رؤية 
نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –ترحيب من املهندس / فتح اهلل فوزي   بدأ اإلجتماع  بكلمة

ة بوزارة التجارة التجاري ممثل قطاع اإلتفاقيات –األستاذ / أمحد عمار السيد جبميع السادة احلضور وب باجلمعية مرحبًا

نبذة عن  دعوته ، ثم أعطىشاكرًا اجلمعية على احلضور جبميع حيث قام بدوره بالرتحيب  ثم أعطاه الكلمة  والصناعة

وزارة التجارة والصناعة وكافة الوزارات املعنية من رئاسة اجلمهورية تكليف ه قد مت موضوع االجتماع حيث أوضح أن

يا" نابع من اإلرادة احلقيقية للدولتني " مصر وسور " حيث أنه أمرإعادة إعمار سورياالبدء يف "لوضع رؤى حول كيفية 

مما يتطلب ضرورة اإلستماع إىل جمتمع األعمال ومعرفة كافة تساؤالتهم ومقرتحاتهم وتوصياتهم إلرساهلا إىل اجلهات 

 ا يف عملية دخول مصر يف عملية إعمار سوريا حيثاملعنية من أجل الوصول إىل رؤية متكاملة وواقعية ميكن البدء منه

 أنها فرصة حقيقة جملتمع األعمال املصري .

 

 كما يلي : ثم مت فتح باب املناقشة 

بسوريا  يف اإلستثمار املصري الراغب  ميثل جمتمع األعمال (.... مت إقرتاح تشكيل كيان )شركة / مجعية / إحتاد /حتالف -

، كما ميكن التعاون والتنسيق مع مجعية رجال األعمال  بسورياالعمل بشكل تكاملي ومنظم حبيث يقوم بوإعادة إعمارها 

 . املصرية السورية
علومات ممت التأكيد على ضرورة وجود كيان حكومي مصري ميكن أن يستعني به القطاع اخلاص املصري للتعرف على أية  -

، مع إتاحة كافة املعلومات التمثيل التجاري .... إخل (  -ملحق جتاري –ختص ملف "إعادة عمار سوريا" )سفارة  دقيقة

... رئيسية بكات ش –موانئ  –طرق  -بنوك  :األساسية اليت تضمن للمستثمر املصري بدء التوجه لإلستثمار يف سوريا )وجود

 .إخل (
 الكامل . عادة إعمار بحتتاج إىل إ البعض اآلخرالزالت مستقرة و اليت مت التأكيد على وجود بعض احملافظات السورية  -
 يوجد بسوريا بنك عودة حيث ميكن أن جييب على كافة اإلستفسارات اخلاصة بعمليات حتويل األموال بني سوريا ومصر .  -
ل مما سيسهل الوصول إىل سوريا حيث أن الشريك اللبناني يص لبنانيمت طرح فكرة عمل شراكات بني اجلانب املصري وال -

 .  نظرًا لقرب املسافة واجلوار إىل سوريا مبنتهى السرعة واليسر
تنظمه هيئة املعارض  باإلشرتاك مع هيئة تنمية الذي سعرض مل)أو احلصول على كافة املعلومات( اخلاصة بااملشاركة  -

  .القادمة بسوريا خالل الفرتةالصادرات املصرية 
الغطاء املالي اآلمن للشركات املصرية اليت ترغب تأمني و توفري األمن الدعم احلكومي املصري من خاللالتأكد من وجود  -

 .حبيث تضمن إسرتاداد أمواهلا يف اإلستثمار يف سوريا 
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 التالية :التوصيات  االتفاق علىثم مت 
 

ة تضم كافة القطاعات االقتصادية املستهدف حبيثمن جمتمع األعمال أن يتم تشكيل جمموعة عمل مصغرة  -1

ات اهلندسية الصناع –مواد البناء  –املقاوالت -التطوير العقاري لإلستثمار يف عملية "إعادة إعمار سوريا " )

املواد الغذائية  –ي ( عغاز طبيالتشغيل  -تها كهرباء وصيانالكهرباء وتشغيل خطوط الحمطات ) البنية التحتية –

حمدد ، على أن جتتمع جمموعة العمل بشكل إقتصادي الغزل والنسيج ( ، حبيث ميثل كل عضو قطاع  –

تحديد كافة التفاصيل واإلجراءات اليت متس القطاعات املختلفة من النواحي اإلجرائية لدوري 

 . لبدء دخول السوق السوري  واللوجيستية

ارة بتوفري )تقوم الوزاع اإلتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة تقوم اجلمعية بالتنسيق مع قط  -2

تنظيم رحلة إىل سوريا خالل الفرتة القريبة القادمة للتعرف عن قرب ومن أرض الواقع لاملوافقات األمنية ( 

 اجلانب املناظر –على الوضع الراهن هناك ومدى جدية وجاهزية بدء اإلستثمار هناك )الوضع األمين 

 – ت املاليةواملعامال تحويالت البنكيةأفضل الطرق لل –القطاعات املستهدفة  –للقطاع اخلاص املصري 

قطاع  –أنواع الشراكات "قطاع عام  – لشركات املقاوالت والتطوير العقاري إمكانية فتح خطابات الضمان

" نقل  اإلستثمار املصري يف سورياطبيعة  –بدء اإلستثمار فيها  ميكناليت اآلمنة املدن  -"  P.P.P –خاص 

 ... إخل . تواريخ بدء األعمال واإلنتهاء منها  –شراكة "  –عمالة  –خربات 

"اخلطوات التنفيذية واإلجرائية لبدء أن يقوم مجيع املهتمني بإرسال كافة مالحظاتهم ومقرتحاتهم حول  -3

تى يتم يذية للجمعية يف أقرب فرصة ممكنة حإىل اإلدارة التنف  الفرص االستثمارية يف سوريا" اإلستفادة من

 جارية(  .تجتميعها وإعداد ورقة عمل يتم إرساهلا إىل وزارة التجارة الصناعة املصرية )قطاع اإلتفاقيات ال

 

شكر مجيع بنائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –ويف نهاية االجتماع قام املهندس / فتح اهلل فوزي 

 .مؤكدًا على ضرورة إرسال كافة مالحظاتهم إستعدادًا لعقد االجتماع التالي  لقاءتفاعلهم وإثرائهم ل احلضور على حسن

 

 


