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 ندوة 
 آفاق التعاون والتنسيق االقتصادي

 بين الجمهوریة العربية السوریة والجمهوریة اللبنانية

 1995 تشرين األول 21: الزمان •

 لند بيروت ـ فندق سمر: المكان •

 مجلس رجال األعمال اللبناني السوري: نظيمت •
 بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 رفيق الحریري. أدولة رئيس مجلس الوزراء : رعایة •

 البرنامــج

 :االفتتــاح
 عدنان القصار. أ آلمة رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت •
 راتب الشالح. د حاد غرف التجارة السوريةآلمة رئيس ات •
 أحمد نظام الدین. م.د آلمة وزير الصناعة في سوريا •
 األستاذ رفيق الحریري آلمة دولة رئيس مجلس الوزراء  •

 

    قتصادیة بين سوریا ولبنان وصوالً  دور القطاع الخاص في تنمية العالقات التجاریة واال      .1
  :بين البلدینإلى إقامة سوق مشترآة 

 رشيد بيضون. أ :رئيس الجلسة 
 هيثم عقيل.  أ:عنهعبد الرحمن العطار     . د :المحاضر 
 نجيب ميقاتي. أ :المحاور 

 

  : سبل ومجاالت التعاون في قطاعات الزراعة، الصناعة، السياحة والنقل   .2

 التعاون اللبناني ـ السوري في المجال الزراعي :الزراعة •
 محمد دیب الخطيب. أ :س الجلسةرئي 
 محمد الزعتري. أ :المحاضر 
 عمر الشالط. م :المحاور 

 آفاق التعاون والتنسيق االقتصادي بين سوريا ولبنان في قطاع الصناعة :الصناعة •
 روبير دباس. أ :رئيس الجلسة 
 محمد أوبري. أ :المحاضر 
 جاك صراف. أ :المحاور 

 كانية التكامل في قطاع السياحة والنقل بين سوريا ولبنانإم :السياحة والنقل •
 ادمون جریصاتي. أ :رئيس الجلسة 
 صائب نحاس. أ :المحاضر 
 أحمد مقبل ملك. أ، كلوفيس معلوف. أ :المحاوران 
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  : العالقات التجاریة، أساليبها ووسائل تطویرها بين سوریا ولبنان   .3

 محمد الذوق. أ :رئيس الجلسة 
 عبد الرزاق منصور. أ :المحاضر 
 ندیم عاصي. أ :المحاور 

 

  : المشاریع المشترآة، واقع وآفاق   .4

 وليد طليمات. م :رئيس الجلسة 
 روجيه خياط. أ :المحاضر 
 فاروق الجود. أ :المحاور 

 الملخص

اني، أ                 ال السوري اللبن ال مجلس رجال األعم ة ألعم ان           ي القطاع  أقيمت الندوة آانطالق  الخاص في آل من لبن
 .سوريا، وتأآيدًا لمصداقية االتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين وواقعيتها ووضعها موضع التنفيذو

ه لمسيرة التكامل                     ترآزت آلمات افتتاح الندوة على أهمية القطاع الخاص في آل من سوريا ولبنان، مدى مواآبت
ا، وضر        ة والتجاوب مع الفرص والتحديات            ضمن إطار االتفاقيات القائمة بينهم ة الحالي ة المرحل م أهمي ورة تفه

ار               ل، واعتب اون والتكام ا ثمرات التع ى منه رة تجن التي تتيحها مسيرة العمل المشترك، لتشكيل قوة اقتصادية آبي
ناء في رجال األعمال في البلدين نواة ورواد للمستقبل تقع على عاتقهم مسؤولية نسج خيوط التكامل في مسيرة الب     

آما تم التأآيد على الترجمة الحقيقية للتعاون اللبناني السوري حتى ال يصبح الرهان على المستقبل . لبنان وسوريا
 .المزدهر والمشترك صعبًا

دين                    ين البل ات االقتصادية ب تمحورت مداخالت الندوة حول دور القطاع الخاص ورجال األعمال في تنمية العالق
مشترآة بين البلدين، الفرص االستثمارية التي يمكن ولوجها في هذا السبيل، مع ضرورة وصوًال إلى إقامة سوق 

ثم استعرضت سبل التعاون في     . تبني اتفاقية التعاون والتنسيق االقتصادي واالجتماعي بين البلدين آورقة رسمية         
ذ  تقبلية له ة المس ل، لتوضيح الرؤي ياحة ونق ة وصناعة وس ن زراع ة م ات القطاعات المختلف اون والمنطلق ا التع

األساسية التي تبنى عليها مسيرة التكامل، حيث التنسيق والتكامل ضرورة موضوعية تمليها المصلحة المشترآة         
وأي تكتل سياسي ال يصلب عوده ما لم يقم على قاعدة اقتصادية صلبة تتشكل من نسيج                    . الحقيقية لكل األطراف  

التخطيط المشترك الذي يعني التفاعل والشورى والتقليل من التفاوت إنتاجي وصناعي يقوم بين آافة األطراف، و
ق             دين لخل ين البل وترسيخ المكتسبات وحمايتها والتكامل االقتصادي، إضافًة إلى ضرورة وجود سوق مشترآة ب

ات التجاري     . واقع تجاري منافس آحجر أساس لتفعيل أشمل يضم البالد العربية        م العالق ذي يحك ة تحديد اإلطار ال
ول               ى وضع حل ا، والسعي إل بين البلدين وآيفية تطويرها بشكل يراعي خصوصية العمل االقتصادي في آل منه

دين ا يناسب البل دين . اقتصادية بم ين البل دة ب ة اقتصادية جدي اريع المشترآة حال ى أن المش ارة إل ا تمت اإلش آم
 .ادية واإلقليمية تشكل السبيل الوحيد للتطورتنسجم مع التطور االقتصادي العالمي الحديث حيث التكتالت االقتص

 :ختام الندوة آان بإصدار عدة توصيات حول
 تفعيل مجلس رجال األعمال وتشجيع المشاريع المشترآة واالستثمارات في آال البلدين؛  -
ية إقامة شرآة مساهمة مشترآة قابضة سورية لبنانية تهدف إلى االستثمار في إقامة مشاريع مشترآة صناع               -

 وزراعية وسياحية وتسويق منتجاتها؛ 
 وضع السياسات الزراعية المشترآة؛  -
 إنشاء شرآات مشترآة لتصنيع وتسويق اإلنتاج الزراعي في سوريا ولبنان؛  -
 إنشاء شرآات مشترآة في إطار الصناعات القائمة؛  -
لمنظمة للبلدين وبحث موضوع   إنشاء شرآات سياحية مساهمة مشترآة تهدف إلى ترويج الحرآة السياحية ا           -

 التأشيرة السياحية بين البلدين؛ 
 إقامة شرآات نقل مشترآة للنقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع؛  -
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ع                     - ة المزم ادالت التجاري ل المب ل المشاريع المشترآة وتموي إنشاء مؤسسة مصرفية برأسمال مشترك لتموي
ات، والسماح بطرح ي مختلف القطاع ا ف ي البورصات إقامته ترآة ف اريع المش  أسهم الشرآات ذات المش

 واألسواق المالية حيثما وجدت في البلدين؛ 
 السعي لتوقيع اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي في البلدين؛  -
 توفير الظروف المناسبة إلقامة السوق المشترآة بين سوريا ولبنان؛  -
  في مجال االستيراد والتصدير؛ التعاون في مجال التسويق في الخارج والتنسيق -
 إقامة مرآز مشترك للمعلومات التجارية؛ -
 إقامة معارض وأسواق دولية مشترآة؛  -
 العمل على توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات الوطنية في البلدين؛  -
 إنشاء مؤسسة خاصة لألبحاث العلمية والتكنولوجيا؛  -
  سوريا؛إلىانيين عند التصدير إلغاء التسهيالت االئتمانية للبن -
 .إيالء موضوع البيئة األهمية الالزمة والتعاون في إعداد برامج بيئية مشترآة -
 


