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 ورشة عمل 
 تشجيع االستثمار 

 وتسریع نمو تبادل المنتجات الصناعية بين سوریا ولبنان

 2002 تشرين الثاني 9-8: الزمان •

 بيروت ـ فندق البريستول: المكان •

 وزارة الصناعة في لبنان: تنظيم •
 وزارة الصناعة في سورية

 األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 :بالتعاون مع
 جمعية الصناعيين اللبنانيين
 الغرف الصناعية في سورية

 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

 2002 تشرین الثاني 8برنامــج 

 :االفتتــاح
 نصري الخوري. أ آلمة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني •
 عصام الزعيم. د آلمة معالي وزير الصناعة السوري •
 جورج افرام. أ لي وزير الصناعة اللبنانيآلمة معا •

 

 استعراض الواقع الراهن   :الجلسة األولى
 جورج افرام. أمعالي وزير الصناعة اللبناني :    رئيس الجلسة

 :الموضوع األول
 .الوصف الراهن للصناعة اللبنانية والصناعة السوریة وتقييم التعاون وتبادل المنتجات الصناعية بين البلدین

    مزيدًا من تصنيع الموارد الطبيعية المحلية واستهدافًا لصناعات االقتصاد (صائص البنية الصناعية السورية خ •
 )الجديد

 )عن الجانب السوري(خالد عبد النور . عصام الزعيم  ود. د   
 استعراض الواقع الراهن   •

 )عن الجانب اللبناني( فادي عبود. أ   

 :لموضوع الثانيا
 .حة أمام الصناعة السوریة واللبنانية في العالقات االقتصادیة مع الدول العربية واالتحاد األوروبيالفرص المتا

 ورقة عمل حول العالقات االقتصادية لسوريا مع الدول العربية واالتحاد األوروبي   •
 )عن الجانب السوري(محمد سماق . د   
 )عن الجانب اللبناني (إیلي یشوعي. د   
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 تشجيع االستثمار   :نيةالثاالجلسة 
 عصام الزعيم. د: معالي وزير الصناعة السوري:    رئيس الجلسة

 :الموضوع األول
      )االستثماریة والتجاریة والضریبية(اإلطار القانوني الناظم للعمل الصناعي في آل من البلدین وبيئته االقتصادیة 

  ريا ـ لبنانتقييم التعاون والتبادل الصناعي بين البلدين سو •
 )عن الجانب السوري(محمد الشاعر . م   

 اإلطار القانوني الناظم للعمل الصناعي في لبنان وبيئته االقتصادية  •
 )عن الجانب اللبناني (فادي ألبر سماحة. م   

 :الموضوع الثاني
 االستثمار المشتركناجحة في مجال  محفزات االستثمار في البلدین والفرص االستثماریة المتاحة ـ التجارب ال

  محفزات االستثمار الصناعي في لبنان وسوريا •
 )عن الجانب السوري(محمد المرعي . علي آنعان  ود. د   

 األنشطة الصناعية ذات الميزات النسبية في سوريا ولبنان  •
 )عن الجانب السوري (غسان إبراهيم. د   

  حةمحفزات االستثمار في البلدين والفرص االستثمارية المتا •
 )عن الجانب اللبناني(سميح البربير . أ  

 خالصات تجربة خاصة  •
 )عن الجانب اللبناني (عوني خوروس. أ  

 2002 تشرین الثاني 9برنامــج 

 السياسات والتشریعات المقترح اتباعها لتحقيق التكامل الصناعي   :الجلسة الثالثة
 نصري الخوري. أ: ري اللبنانيسعادة أمين عام المجلس األعلى السو:     رئيس الجلسة

 : الموضوع األول
د السياسات االستراتيجية          اني مع تحدی اح السوري اللبن ه ـ أفق     تحدید مفهوم التكامل في االنفت  الالزمة لتحقيق

 .في مجال الصناعات الجدیدة والتحدیث التكنولوجي االنفتاح

  أي نموذج يصلح للتكامل الصناعي بين سوريا ولبنان •
 )عن الجانب السوري( الزعيم عصام. د 

 السياسات التمويلية المطلوبة  •
 )عن الجانب السوري (خالد عبد النور. د 

  السياسات االقتصادية والمالية والنقدية والتجارية •
 )عن الجانب اللبناني(بسام الفرن . د   

 أفق االنفتاح في مجال الصناعات الجديدة والتحديث التكنولوجي  •
 )ن الجانب اللبنانيع (فؤاد مراد. د 

 السياسات االستراتيجية للتكامل بين لبنان وسوريا  •
 )عن المجلس األعلى السوري اللبناني(روجه صوایا . د 
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 :الموضوع الثاني
درج في إطار           ة تت ول بدیل راح حل السياسات المطلوبة لتجاوز الخالفات التجاریة والمعوقات بشكل تفصيلي واقت

 . محددة األهدافسياسات إنمائية مشترآة
  السياسات والتشريعات المقترح اتباعها لتحقيق التكامل الصناعي •

 )عن الجانب اللبناني(غسان البلبل . م  

 الملخص

دؤوب من أجل                     دين والسعي ال ين البل عقدت الورشة بهدف تطوير العالقات االقتصادية عامًة والصناعية خاصًة ب
 .تحقيق شراآة تكاملية بينهما

اون              آلمات االفتتاح أشارت إلى أن القرارات األخيرة  للمجلس األعلى جاءت لتشكل قفزة نوعية ممتازة لعملية التع
ة     ات الوطني ادل المنتج رض تب ي تعت ع الصعوبات الت ة جمي ل إلزال ى ضرورة العم د عل ر التأآي االقتصادي، عب

ى السوق السورية          المنشأ، والترآيز على رسم اآلفاق المستقبلية، واالنصراف إلى          وضع خطة مرحلية للوصول إل
ين                 . اللبنانية المشترآة  تثماري في الصناعة ب اون االس ز التع ومواجهة المشاآل التي تعترض تحرير التبادل وتعزي

د                البلدين من خالل تشخيصها وإيجاد الحلول لها، والدعوة لوضع البرامج واآلليات التنفيذية إلزالة المعوقات وتحدي
 .جيع االستثمار بين لبنان وسورياخطوات تش

ة               ة والصناعة السورية، وماهي نوقشت في محاور ورشة العمل عدة مواضيع حول الواقع الراهن  للصناعة اللبناني
رة              ام بالصناعات الكبي البنية الصناعية في سوريا، وتنوع فروع الصناعة ومدى مالءمتها لإلنتاج المحلي، واالهتم

تثمرين السوريين والعرب                  ونشر شبكة من الصناعات         ين المس ة مشاريع مشترآة ب الصغيرة والمتوسطة، وإقام
ام أو الخاص           ه من منافسة                  . واألجانب سواء في القطاع الع ي تواجه اني والتحديات الت ع اللبن ا استعرض الواق آم

اليف اإل    ى الصناعة وتك ار عل ة اإلعم ة االقتصادية وورش أثير السياس اح، وت وجي وانفت ور تكنول اجوتط ا . نت آم
اً                ارق أحيان ا تتف رة ولكنه ع آبي ارب في مواق ة تتق ووجود  قصور في    . أشارت إلى أن السياسات السورية واللبناني

دين يجب        . العمل إليجاد الحلول لمسألة التكامل االستراتيجي بين لبنان وسوريا         ين البل فسياق التكامل االقتصادي ب
دي         لبية في آل من االقتصادين وهو                       أن يوفق ويجمع بين الميزات التفاضلية ل ى سد الثغرات الس ؤدي إل ا ي هما مم

وعن الفرص أمام سوريا ولبنان . الطريق الذي يدوم، ألنه نتيجة طبيعية للوضع االقتصادي الواقع وليس الذي نريد
زًا لل                  ة تعزي ة في التجارة العربي ة،   في العالقات االقتصادية تمت الدعوة إلعطاء األفضلية للسلع العربي تجارة البيني

 .وشددت على أهمية التنسيق في مجال التخفيضات الجمرآية على السلع والخدمات

ه         ان  وبيئت وريا ولبن ن س ل م ي آ ناعي ف ل الص اظم للعم انوني الن ار الق اول اإلط تثمار تن جيع االس موضوع تش
تثم        زات االس اول محف ة، وتن ريبية والجمرآي ة والض تثمارية والتجاري ادية االس رص   االقتص دين والف ي البل ار ف

ل السلطة      . االستثمارية المتاحة والتجارب الناجحة في مجال االستثمار المشترك بينهما         وبين السعي المستمر من قب
السياسية والتشريعية في لبنان باتجاه خلق مناخ عام يشجع على االستثمار وتحديث األطر القانونية المرتبطة بالبيئة 

آما بين أن الجذب االستثماري للقطاع الصناعي يحتاج للعديد من اإلجراءات بعكس              . رهااالقتصادية والمالية وغي  
 .السياحي أو قطاع الخدمات، آاإلصالح اإلداري واالقتصادي وتطوير آليات العمل وتهيئة الظروف وغيرها

التكامل بين قطاعين أي نمط يصلح للتكامل الصناعي بين سوريا ولبنان آان مثار التساؤل في الورشة، ألن تحقيق            
وفير فرص         ا الكمي في ت اقتصاديين في اقتصادين اثنين في بلدين مرهون بعوامل تؤثر إيجابًا أو سلبًا حسب وزنه
ادين أخرى،     ي مي ذل ف ا ب ى م ًا إل ل متواضع قياس دان التكام ي مي ان ف وريا ولبن ه س ا يبذل س، وم ل أو العك التكام

اين في السياسات والتوجهات               باإلضافة إلى العقبات الجمة التي تواجه      ة والتب  التكامل من عقبات تشريعية وتنظيمي
ا              ي تتطلب جميعه ة القطاع الصناعي، والت ة وبني لعية للتجارة الخارجي ة الس االقتصادية والعقبات البنيوية في البني

 .حلوًال وتخطيطًا استراتيجيًا للوصول إلى التكامل المنشود

 


