
الجمعة  22  اكتوبر  2010   33اقتصاد
وزير المالية السوري أكد خالل الجلسة األولى في اليوم الثاني للمنتدى السوري ـ الكويتي األول تحسين منظومة قوانين االستثمار

 الحسين: القطاع الخاص يساهم بـ 70% من الدخل الوطني لسورية

)سعود سالم(جانب من أعمال اجللسة األولى ألعمال اليوم الثانيوزير املالية السوري د.محمد احلسني خالل اجللسة األولى ويبدو محمود النوري

جانب من أعمال اجللسة الثانية في املنتدى

الجلسة الثالثة تطرقت لمشاريع السياحة والعقارالجلسة الثانية ناقشت الفرص الصناعية والتسهيالت للمستثمرين
تناولت اجللسة الثالثة للمنتدى 
والتي حملت عن����وان »اجتاهات 
سياحية جديدة وفرص استثمارية 
واعدة« مش����اريع البنية التحتية 
وفرص االس����تثمار السياحي في 
سورية، وبدأ احلديث في اجللسة 
وزير السياحة السوري د. سعداهلل 
آغا القلعة، حيث استعرض املشاريع 
ف����ي بالده  املتكاملة  الس����ياحية 

واملواقع اجلاهزة لالستثمار.
 وذك����ر ان املنتدى عرض 65 
فرصة سياحية متنوعة في سورية 
تقدر قيمتها ب� 6.5 مليارات دوالر، 
مشيرا الى ان سورية استقطبت 
خالل العام املاضي 6 ماليني سائح، 
وبلغ حجم االنفاق السياحي في 

نفس العام 5.2 مليارات دوالر وبنس����بة منو بلغت 12% ما يشكل %11 
من الناجت احمللي االجمالي، متوقعا ان يرتفع معدل منو الس����ياحة في 

سورية خالل 2010 الى 46% مبا يعادل 8 ماليني سائح.
وحت����دث القلعة بإيجاز عن االمتيازات التي يحظى بها املش����روع 
السياحي في س����ورية، منها على س����بيل املثال االعفاءات الضريبية 
والتسهيالت املمنوحة للقطاع الس����ياحي طيلة فترة إقامة املشروع، 
واالعفاء من الرس����وم ملدة 7 سنوات من بدء التشغيل، في حني تصل 

نسبة الضريبة في السنة الثامنة الى 2.5% من الدخل.
وقال ان هناك 50 مش����روعا س����ياحيا متعاقدا عليه حاليا منها ما 
هو قيد االنش����اء، مبديا اس����تعداده ملعاجلة اي عقبة تعترض طريق 
املشروع السياحي، مشيرا الى ان رخصة املشروع هي القيمة الضامنة 
للتموي����ل والتي صدر بها ق����رار وزاري ووافقت عليه البنوك العاملة 

في سورية.
واكد القلعة ان االنفاق احلكومي على السياحة في اخلطة اخلمسية 
التي تبدأ في 2011 ومتتد حتى 2015 قد تضاعف مبعدل 11 ضعفا بهدف 

جتهيز البنية التحتية للمواقع السياحية.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات االسواق توفيق 
اجلراح ان معايير جناح نظام ال�B.O.T  تتمثل في اجلدوى االقتصادية 
والوضع االئتماني اجليد والدعم احلكومي الكبير واالطار القانوني غير 
القابل للتغير، داعيا احلكومة السورية الى متليك املستثمر املشروع 

..B.O.T  �القائم على اساس نظام ال
من جانبه اكد بسام العثمان الرئيس التنفيذي لشركة مينا العقارية 
ان شركته قامت مبحاولة اس����تثمار غير موفقة في القطاع السياحي 
والعقاري بس����ورية، حيث متت االس����تعانة بكبرى الشركات العاملية 

لتنفيذ املشروع ولكنه توقف عند توقيع العقد ألسباب عدة.
وعلى ذلك اقترح العثمان على وزارة الس����ياحة مزيدا من السعي 
لفهم عقلية املستثمرين واالجتاهات املستقبلية لالستثمار عبر حتديد 
اولويات الربح واخلس����ارة، كما اقترح انشاء جلنة او فريق عمل من 
الوزارة واملستثمرين لطرح االفكار وتفهم طبيعة العمل االستثماري 
الذي يحتاج الى افكار خاصة تساعد على جذب املستثمرين من خالل 
توفير التسهيالت والتيسيرات، داعيا الى االستعانة مبستشار عاملي 

ملساعدة وزارة السياحة على القيام بدورها على أكمل وجه.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري 

ياسر السباعي ان االستثمار العقاري في سورية تتوافر له العديد من 
املقومات التي تساعد على النجاح وفي مقدمتها توافر االمن السياسي 
واالس����تقرار في ربوع الدولة ووفرة املواد االولية واس����تقرار اسعار 
الصرف والتس����هيالت والتشريعات املش����جعة لالستثمار والعالقات 
العربية املميزة. واضاف ان قانون 15 لالس����تثمار س����اهم في تنظيم 
سوق العقار في س����ورية على اسس سليمة وجاذبة للمستثمرين ما 
ادى الى بلوغ عدد طلبات تأس����يس الشركات محدودة املسؤولية الى 
ما يقارب ال� 180 طلبا ومتت املوافقة على تأسيس 36 شركة برأسمال 
3.54 مليارات دوالر، مشيرا الى ان اهم الشركات الكويتية العاملة في 
سورية هي شركة عدنان الصالح والشركة الكويتية املتحدة وشركة 

الفيحاء وشركة املجموعة املشتركة، باالضافة الى شركة مجالن.
ولفت الى انه مت تقس����يم اخلريطة االستثمارية في سورية الى 4 
مناطق، حيث مت حتديد مساحات أولية للتطوير العمراني واخلدمات 
العامة واخلاصة ومت اس����تثناء املنطقة الشرقية تشجعيا لالستثمار، 
كما مت تشكيل فريق العداد أطلس جغرافي مت عن طريقه اصدار خارطة 
استثمارية تتضمن املناطق التي يسمح فيها بالتطوير لعرضها على 
املستثمرين شريطة ان تكون هذه الشركات مسجلة في الهيئة العامة 
للتطوير العقاري، مشيرا الى انه مت عرض 23 فرصة استثمارية للتطوير 
العقاري بلغت مساحتها 3880 هكتارا منها 19 منطقة للتطوير العقاري 

السكني و4 مناطق لتطوير االستثمار الصناعي.
من جهته استعرض مدير االستثمار في وزارة النقل خليل اخلليل 
 p.و B.O.T 10 مش����اريع ستطرحها وزارة النقل السورية وفقا لنظامي
P. p، مشيرا الى ان هذه املشاريع هي انشاء طريقني محوريني سريعني 
لربط املنطقة الشمالية باملنطقة اجلنوبية، ومشروع حتويلة دمشق 
الكبرى، ومشروع انش����اء محطة لوجستية باملنطقة الوسطى، كذلك 

مشروع خط حديد يربط بني محطة احلجاز ومطار دمشق الدولي.
واضاف خليل قائال ان من ضمن املشروعات ايضا انشاء خط حديد 
يربط بني العاصمة دمشق واحلدود السورية االردنية وكذلك مشروع 
مترو دمشق الذي مير على 14 محطة رئيسية، فضال عن مشروع انشاء 
مجمع محطة للقطارات واملترو، وكذلك مشروع مبنى الركاب اجلديد 
في مطار دمش����ق الدولي، ومش����روع تطوير وتأهيل حوض ومرفق 
الالذقية القدمي، باالضافة الى مش����روع انشاء حوض لصيانة السفن 

على الساحل السوري.

الثانية للمنتدي  اجللس����ة 
تناولت كل ما يتعلق باالستثمار 
الصناعي في سورية فقد استهل 
احلديث فيها مدير مدينة عدرا 
الصناعية زياد بدور باستعراض 
حجم االستثمارات في مدينة عدرا، 
مشيدا بخصوصيتها وموقعها 
املتميز داخل سورية، وآلية العمل 
بها، مشيرا الى ان هناك نقطة تهم 
املستثمر الراغب في االستثمار 
مبدينة عدرا وهي ان املدينة لديها 
تفويض بجمي����ع الصالحيات 
إلصدار جميع التراخيص إلقامة 
الى  املنشآت الصناعية، منوها 
ان هناك العديد من الش����ركات 
الكويتية استطاعت الدخول الى 
حقل اإلنت����اج في مدينة العدرا 

الصناعية.
وس����لط بدور الضوء على 
املجاالت املطروحة لالستثمار في 
املدينة الصناعية التي اشتملت 
على املقاس����م املعدة للصناعة 
بجمي����ع انواعها، باإلضافة الى 
االس����تثمار في مجال الصرف 
الصحي والكهرباء وغيرها من 
املجاالت االخرى احليوية، مشيرا 
ال����ى ان هناك معامل ومصارف 
وسكك حديدية ومحطات التزال 
قيد اإلنشاء، الفتا الى االستثمار 
املدينة حيث ان  ف����ي  العقاري 
هن����اك 3 مناطق تطوير عقاري 
في الع����درا، مضيف����ا ان هناك 
دراسات أولية مستفيضة حول 
من يرغب في االستثمار الصناعي 

بشكل مباشر.
وحول الفترة الزمنية الالزمة 
للحصول على ترخيص ملزاولة 
النشاط االستثماري للشركات 
األجنبية في العدرا قال بدور ان 
املستثمر ميكنه احلصول على 
التراخيص الالزمة للمشروعات 
الصناعية في اقل من ساعة حيث 
يس����تطيع ان يتس����لم األرض 
املخصصة لالستثمار بشرط دفع 
ثلث املبلغ املطلوب والباقي على 

5 سنوات.
وبش����أن رؤيته لالستثمار 
في س����ورية قال مدير الشركة 
الكويتية املتحدة لالس����تثمار 

خالد املشري ان شركته التي تعد 
الذراع االستثماري للهيئة العامة 
لالس����تثمار والتي س����اهمت في 
العديد من املصارف في  تأسيس 
سورية ركزت في بداية عملها داخل 
سورية على جميع القطاعات التي 
تتمتع بنسبة منو كبيرة خاصة 
قطاعي العقار والصناعة، موضحا 
الكويتي����ة املتحدة  الش����ركة  ان 
استندت في استراتيجيتها على مبدأ 
الشراكة، حيث انها شجعت العديد 
من الش����ركات الكويتية للدخول 
الى  الى السوق السوري، مشيرا 
ان الشركة قامت مؤخرا بتأسيس 
شركة مناصفة مع كبرى الشركات 
الكويتي����ة الصناعية )أس����يكو 
للصناع����ات( واملتخصص����ة في 
صناعة اخلرسانة، حيث اننا بصدد 
التوقيع على عقد شراء أرض في 
مدينة حسيا السورية الصناعية، 
السيما في ظل قوانينها االستثمارية 
اجلاذبة التي شجعتنا للدخول في 
غمار املنافسة، هذا باإلضافة الى 

سهولة وجود البنية التحتية.
واشار الى ان الشركة لديها خطة 
للدخول الى قطاع التطوير العقاري 
بالتعاون مع شركاء استراتيجيني 
في املنطقة، حيث اننا حاليا بصدد 
التقدم بطلب تأسيس شركة بهذا 
اخلصوص، منوها الى ان سورية 
تعد من اقل الدول تضررا باألزمة 
املالية احلالية وهي ميزة تنافسية 
بالنسبة للدول التي تسعى جلذب 

االستثمارات األجنبية. 
من جهت����ه قدم مدي����ر مدينة 
الدين  حسيا الصناعية خالد عز 
عرض����ا توضيحيا ع����ن مميزات 
االستثمار في حسيا والتسهيالت 
املقدمة للمستثمرين األجانب فيما 
يخص تبسيط االجراءات وتخفيض 
الضرائب وسهولة احلصول على 
التراخيص وتوفير خدمات البنية 
التحتية، مشيرا الى ان حسيا لديها 
جميع املؤهالت جل����ذب روؤس 
األموال األجنبي����ة، منوها الى ان 
املراكز اخلدمية والتجارية هناك 

أسست وفقا للمعايير العاملية.
وقال عز الدي����ن ان هناك 38 
منش����أة من مختلف اجلنسيات 
متارس نش����طها االستثماري في 
مدينة حسيا مستعرضا عددا من 
الشركات منها الشركة السورية 
االيرانية والشرق األوسط للزيوت 
وشركة األغذية الراقية والشركة 
املتح����دة لصناع����ة ديكلس����يوم 
الفوس����فات، باإلضاف����ة الى عدة 
مصانع اخرى متعلقة بالصناعات 

الثقيلة. 
وأشار الى ان مدينة حسيا تعد 
بوابة مفتوحة جلميع رجال األعمال 
الراغبني في احلصول  الكويتيني 

على استثمارات ذات جدوى.

منافسة غير عادلة

م���ن ناحيته حت���دث رئيس 
احتاد غرف الصناعة الس���ورية 

عماد غريواتي عن تطور الصناعة 
الس���ورية الس���يما التي تواجه 
منافسة غير عادلة مع دول اخرى 
والتي تدعم بشكل غير قانوني، 
مش���يرا ال���ى ان احلكومة اقرت 
بأن املدن الصناعية التي أقيمت 
في السابق خارج نطاق التجمع 
الصناعي احلديث والبالغ عددها 
14 مدينة س���تعامل معاملة املدن 

الصناعية القائمة حاليا.
وأوضح غريوات���ي ان حجم 
الص���ادرات الصناعية تضاعف 
الوقت احلالي بش���كل كبير  في 
الس���يما فيما يتعل���ق بصناعة 
النسيج والصناعات التحويلية، 
مشيرا الى ان س���ورية سمحت 
مؤخرا للمستثمر بجلب 10% من 
العمالة األجنبية ألي مشروع يقوم 
بتأسيس���ه، الفتا الى ان العمالة 
الس���ورية ذات تكلفة منخفضة 
مقارنة بالدول املجاورة، مشيرا الى 
ان سورية بحاجة الى مناطق حرة 
مشتركة تشجع على االستثمار.

وق���ال غريواتي ان س���ورية 
لديها العديد م���ن االتفاقيات مع 
الدول املجاورة مثل تركيا وايران 
يس���تطيع من خاللها املستثمر 
ممارسة نشاطه بكل اريحية، منوها 
الى ان هناك فكرة التفاقية تعاون 
للتبادل التجاري مع روسيا بصدد 
البضائع  ان  توقيعها موضح���ا 
العربية تصل الى س���ورية دون 

اي عقبات.

شريف حمدي
أف���اد وزير املالية الس���وري 
د.محمد احلس���ني بأن أي قانون 
يحت���اج الى تطوي���ر او تعديل 
لفتح آفاق االستثمار في سورية 
سيتم تعديله، وذلك من اجل حل 
جميع االش���كاليات التي تواجه 
املس���تثمرين، مشيرا الى وجود 
مس���اع حثيثة من قبل احلكومة 
السورية لتصبح منظومة القوانني 
في سورية متكاملة وفقا لتسهيالت 
متج���ددة وف���ي مقدمتها خفض 
الضرائب والرس���وم التي كانت 

تعد صعبة ومعقدة للغاية.
وقال د.احلسني، في كلمته خالل 
اجللسة األول من املنتدى السوري 
� الكويتي األول لالستثمار حتت 
عنوان »املصارف واالستثمارات 
املالية«، انه مت تخفيض الضرائب 
الى 28% كحد اقصى و22% كحد 
ادنى، وذلك للمشاريع االستثمارية، 
وهو ما جعل البعض يتهمني بأنني 
اساعد القطاع اخلاص على حساب 
ميزانية الدولة، لكن التجربة اكدت 
عكس ذلك حيث زادت العوائد على 

ميزانية الدولة.
واضاف د.احلسني انه ال يوجد 
قرار سياسي باخلصخصة لكن 
اصبح هناك اعتماد على القطاع 
اخلاص بش���كل كبير لدرجة انه 
بات يساهم بنحو 70% من الدخل 
الوطني، الفتا الى انه مت تأسيس 
شركة االستثمارات الوطنية التي 
سيكون لها دور بارز في تطوير 
الش���ركات، خاصة انها تأسست 
متحررة من جميع القيود املرتبطة 

بالقطاع اخلاص.
وتوقع ان يقوم مجلس الوزراء 
السوري بتوكيل هذه الشركة بإدارة 
عدد من شركات القطاع العام عبر 
اصدار قوانني خاصة كما حدث مع 
شركة االتصاالت، مؤكدا ان هناك 
مساعي إلدارة القطاع العام بفكر 

وعقلية القطاع اخلاص.
ولفت ال���ى ان بالده لم تتأثر 
باالزمة االقتصادية بالشكل الكبير 
وذلك ألنها تعتمد على ذاتيتها في 
املوارد وتعتمد على اكثر من %80 
من احتياجاتها على املنتج الوطني 
من غذاء وكساء وصناعة، وهو 
االمر ال���ذي خفف من آثار االزمة 

املالية على سورية.
ان���ه اجتم���ع مع  واوض���ح 
مس���ؤول البلديات في س���ورية 
لتحديد الش���وارع التي تتم فيها 
اقامة مبان استثمارية من بنوك 
وشركات استثمارية وذلك لسرعة 
التراخي���ص اخلاصة بها،  انهاء 
خاصة ان مدينة دمشق ال يوجد 
بها مخطط عمران���ي وهو الذي 
ادى الى بعض االش���كاليات عند 
استخراج التراخيص، وهو ما بدأنا 

القابضة محمود النوري ان هناك 
مح���اوالت جادة م���ن احلكومة 
السورية لتهيئة البيئة والبنية 
االستثمارية عبر اصدار مجموعة 
من القوانني التي ساهمت في ايجاد 
ارضية مناسبة لكل مستثمر يريد 
العمل في سورية، الفتا الى ان 
هناك رغبة من كبار املسؤولني 
في سورية نحو تعديل القوانني 
التي متثل عائقا امام املستثمرين 
ال���ى تنوع  ادى  ال���ذي  االم���ر 
القطاعات االستثمارية وجعلها 
بيئة جاذبة. واوضح النوري ان 
هناك مالحظتني أساسيتني على 
البيئة االستثمارية في سورية في 
مقدمتها ان عدد الرخص املمنوحة 
للبنوك 14 رخصة وهذا عدد مبالغ 
فيه والبد من تقليصه عبر آلية 
الدمج وتوفير كوادر مؤهلة من 
العمالة الس���ورية او من خالل 
فتح الباب امام العمالة املصرفية 

االجنبية.
وأضاف النوري أن املالحظة 
الثانية تتمثل في زيادة رؤوس 
األموال للبنوك من 100 مليون إلى 
300 مليون ليرة سورية، األمر 
الذي سيؤثر سلبا على البنوك 
الت���ي أعدت دراس���ات اجلدوى 
اخلاص���ة بها على أس���اس 100 
مليون، الفتا إل���ى أن هذا األمر 
ميثل ضغطا على املصارف نظرا 
لعدم ذكر ذلك عند اس���تخراج 

التراخيص.

زيادة معدالت النمو

من جانبه قال د.فيصل اخلطيب 
من الشال لالستشارات في سورية 
ان دمشق خطت خطوات سريعة 
في اإلصالح وتذليل العقبات التي 
كانت تعوق عمليات االستثمار 
في سورية، األمر الذي انعكس 
على صادراتها لتبلغ 14.4 مليون 
دوالر، باإلضافة الى زيادة معدالت 
النمو الى 16.7% على مس���توى 
التجارة العربية احلرة، الفتا الى 
املباشرة زادت  ان االستثمارات 
بنس���بة 70% وبلغت 2.1 مليار 
دوالر خالل 2008، مشيرا الى ان 
النتائج االيجابية حتققت  هذه 
بفضل خفض الرسوم والضرائب 
واجلمارك، االمر الذي دعم قدرة 
التنافسية. وشدد على  سورية 
ان احلكوم���ة الس���ورية قامت 
بزيادة ض���خ اإلنفاق احلكومي 
إلنعاش االقتصاد السوري في 
البنية  االنف���اق على  2011 عبر 
انتاج حقول  التحتية وزي���ادة 
النفط اجلدي���دة، باإلضافة الى 
حتس���ن ملموس في الصادرات 
مع دول اجل���وار خاصة تركيا 
الى  وايران والعراق، باإلضافة 

االحتاد األوروبي.

انتهى اآلخرون  بدأوا من حيث 
كما مت اعداد الكوادر على اعلى 
مستوى للعمل في السوق الذي 
دشن اعماله ب� 6 شركات ارتفعت 
مع نهاية 2009 الى 12 شركة واآلن 

اصبح عددها 18 شركة.
وق���ال ان االزمة االقتصادية 
العاملية لم تؤثر على س���ورية 
ألننا سعينا لالستفادة منها عبر 
فتح الفرص امام رؤوس االموال 
العائدة من اخلارج لالس���تثمار 
في سورية والوطن العربي التي 
اصبحت أس���واقه مالذات آمنة 

لالستثمار.
واضاف جليالتي اننا نسعى 
الى تنشيط عمل السوق من خالل 
اصدار وانش���اء الشركات التي 
تساهم في تنشيط عجلة العمل 
وخلق فرص عمل للشباب وادخال 
مب���ادئ احلوكمة واعادة تهيئة 
الشركات من مساهمة مغلقة الى 
عامة وذلك عبر طرحها لألفراد، 
مش���يرا الى ان س���ورية يوجد 
فيها 1500 شركة ذات مسؤولية 
محدودة و350 ش���ركة مساهمة 
مغلقة ميكن حتويلها الى شركات 
مساهمة عامة وتشجيع الشركات 
العائلية الى التحول الى شركات 
مساهمة عامة او مغلقة لزيادة 
قدراته���ا على مس���اندة الناجت 

الوطني.
من جهته قال رئيس مجلس 
ادارة الشركة الكويتية � السورية 

في معاجلته حاليا، الفتا الى وجود 
بعض العقليات من صغار املوظفني 
التطوي���ر ملواكبة  ال���ى  حتتاج 

متطلبات املرحلة املقبلة.
ولفت الى وجود تش���دد في 
استخراج التراخيص في البنوك 
حاليا مقارنة باملاضي، حيث كانت 
هناك حاجة في البداية جلذب اكبر 
عدد من البنوك، لكننا اآلن نفتح 
الباب امام من يحقق قيمة مضافة 

مثل البنك الوطني الكويتي.
اننا سعينا  وقال د.احلسني 
البيئة االستثمارية  الى تطوير 
في سورية في جميع االجتاهات 
النظري اعتمادا  وليس بالكالم 
على الش���فافية وذلك بناء على 
الرئيس بشار االسد،  تعليمات 
األمر ال���ذي انعكس على ارض 
الواقع في حتويل سورية الى بيئة 
استثمارية جاذبة، موضحا انه 
في سبيل حتقيق ذلك مت اجناز 
وتطوي���ر عدة تش���ريعات في 
مقدمتها القانون رقم 10 اخلاص 
باالس���تثمار ال���ذي مت تعديله 
بقان���ون رقم 8، كم���ا مت اصدار 
منظومة متكامل���ة من القوانني 
املشجعة لالستثمار ومن بينها 
امكانية متلك القطاع اخلاص ل� 
60% من البنوك واصدار قوانني 
الش���ركات والتجارة والتمويل 
وفتح املجال لش���ركات التأمني 
اخلاصة، حيث اصبح لدينا 13 
ش���ركة متخصصة في التأمني، 

كما يعم���ل لدينا في س���ورية 
15 بنكا خاص���ا. ودعا الى عدم 
مقارنة سورية بالبلدان االخرى 
بل بسورية نفسها، مشيرا الى 
انه منذ 7 اعوام ونحن نسعى الى 
االستفادة من جناحات الدول التي 
سبقتنا، ولدينا استعداد لتطوير 
اي قانون حتى لو بعد شهر او 

شهرينمن إصداره وذلك بهدف ان 
تكون سورية متكاملة ومنفتحة 
على العالم، مشددا على ان ابواب 
س���ورية مفتوحة ام���ام جميع 
املس���تثمرين من خالل الشراكة 
مع القطاع اخلاص او مع القطاع 
احلكومي عبر شركة االستثمارات 
احلكومية بل ميكن االس���تثمار 

في اخل���ارج لعدم تعارض ذلك 
مع قانونها. واشار الى انه متت 
املوافقة على اصدار التراخيص 
في مجال التطوير العقاري ومت 
استحداث هيئة للتمويل العقاري 
االمر الذي سيس���مح للشركات 

بالعمل في هذا القطاع الواعد.
ومن جانبه اكد املدير التنفيذي 

املالية  لسوق دمش���ق لألوراق 
د.محمد جليالتي ان اقامة سوق 
دمشق كان ضرورة تتالزم مع 
مرحلة فتح ابواب االستثمار في 
س���ورية، حيث مت وضع نظام 
خاص بها مستفيدة من جتارب 
ال���دول املجاورة، الفت���ا الى ان 
القائمني على سوق األوراق املالية 

النوري: تلمسنا رغبة كبار المسؤولين في سورية بتعديل القوانين التي تمثل عائقًا أمام المستثمرين
جليالتي: لدينا 1500 شركة ذات مسؤولية محدودة و350 شركة مساهمة مغلقة يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة

الخطيب: االستثمارات المباشرة زادت بنسبة 70% وبلغت 2.1 مليار دوالر خالل 2008

عاصي: لدينا توجه إلقامة 40 مدينة صناعية جديدة
قالت وزيرة التجارة واالقتصاد السورية ملياء عاصي في ردها 
على سؤال من احدى املشاركات في املنتدى انه بامكان الكويت 
ان تس��تفيد من جتربة املدن الصناعية في س��ورية خصوصا 
في ظل الوثائق واالتفاقيات التي وقعت بني اجلانبني الس��وري 
والكويتي القامة شركة في هذا املجال، مبينة ان انشاء صندوق 
مت استحداثه حديثا لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة سيفتح 
افاقا جديدة للتعاون والش��راكة ب��ني اجلانبني.  واكدت عاصي 
ان التطور عل��ى الصعيد االقتصادي والقوانني االس��تثمارية 
االقتصادي��ة عمل يوم��ي على الصعيدي��ن احلكومي والقطاع 
اخلاص، ودعت الى االس��تفادة من التجربة املاليزية والتي كان 
س��بب جناحها توظيف املوارد واملدخرات بكل الوسائل املتاحة 
علما بان املقومات املوج��ودة في العالم العربي اكثر بكثير مما 
كان موجودا في ماليزيا. وتطرقت الى جتربة املدن الصناعية في 
سورية موضحة ان املدن املوجودة حاليا هي اربع مدن صناعية 
وهناك توجه القامة 40 مدينة صناعية جديدة باملستقبل القريب 
منها 25 مدينة خالل اخلطة اخلمس��ية التي تبدأ في 2011 والتي 

ملياء عاصي متوسطة عددا من متابعي جلسات املنتدىستنفذ من خالل القطاع اخلاص.

وزير السياحة السوري مشاركا في أعمال اجللسة الثالثة


