
الملتقى السوري الروسی لرجال األعمال.. 
نفع متبادل .. تعاون مشترك .. ومشاریع واعدة

أکدت فعالیات الملتقى الذي تم فی (موسکو) بتاریخ (2018/02/26) أن التعاون االقتصادي بین الجانبین (عام وخاص) 
االقتصاد  عجلۀ  تدویر  وإعادة  التحتیۀ  البنیۀ  فی  سیما  ال  الحرب،  دمرته  ما  إعمار  إلعادة  القطاعات  شتى  فی  سیکون 
السوري، حیث ضم وفد مجلس األعمال السوري الروسی ممثلین عن مختلف الشرکات المهتمۀ بإعادة اإلعمار فی شتى 

المجاالت. 
وبالمقابل تطرق الملتقى إلى ضرورة توفیر الظروف المناسبۀ لدفع وتطویر العمل التجاري بین البلدین، وتذلیل 
بعض الصعوبات التی تعترضها، ال سیما المتعلقۀ بمجال النقل والشحن والتخزین، ومن ناحیۀ توفر مستودعات 
لتخزین المواد الغذائیۀ والزراعیۀ، حیث کان العدید من رجال األعمال الروس قد اطلعوا على خصوصیات العمل التجاري فی 
أنه  العدید منهم  أعلن  الملتقى  الدولی، وفی هذا  الماضی لمعرض دمشق  العام  زیارتهم  السوري خالل  الخاص  القطاع 
یخطط فی هذا العام للقدوم إلى سوریۀ وزیارة المعرض القادم وإجراء مزید من الدراسات لبحث إمکانیۀ المزید من التعاون 

التجاري المتبادل. 
الملتقى  من  أوسع  الملتقى هو  "التمثیل فی هذا  أن  أعلن  قد  االتحادیۀ  روسیا  والصناعۀ فی  التجارة  غرفۀ  رئیس  وکان 
السابق، وأنه من الطبیعی أن نبدي اهتماما فائقًا بمقترحات الزمالء السوریین، حیث یتواجد هنا عدد کبیر من رجال األعمال 
الروس جاؤوا من مختلف مناطق روسیا االتحادیۀ ویمثلون جمیع القطاعات االقتصادیۀ عملیًا...، وأعتقد انه ستولد هنا مشاریع 

جدیدة وسنتفق على تنفیذها" 
على هامش الملتقى ُعقدت اجتماعات متخصصۀ وطاوالت مستدیرة تم فیها مناقشۀ الصعوبات والمعوقات التی تعترض 
أمام  الخضراء  والممرات  بسرعۀ  الحدود  وعبور  الدخول  بسمات  المتعلقۀ  فیها  بما  سوریۀ،  فی  الروس  األعمال  رجال  نشاط 

المنتجات الغذائیۀ.
وفی هذا السیاق أشار السید (سمیر الحسن)، رئیس مجلس األعمال السوري الروسی، إلى وجود لقاءات ومشاریع جدیدة 
مع الجانب الروسی فی مجاالت السیاحۀ والصناعۀ والنقل، وقال: أننا نبحث اآلن موضوع انسیاب السلع وانسیاب األموال بین 
البلدین..، کما قال السید (سامر الدبس) رئیس غرفۀ صناعۀ دمشق وریفها، أن عدد الشرکات السوریۀ المشارکۀ فی نشاط 
رجال األعمال ازداد کثیرًا فی جمیع المجاالت، ونحن کصناعیین ممثلون بشکل کبیر فی هذا الملتقى، ولفت أیضًا إلى أنه 

سیکون هناك ترکیز کبیر على المصانع االستراتیجیۀ التی نرغب بمشارکۀ الشرکات الروسیۀ 
العمالقۀ فیها، کی تکون سوریۀ الجدیدة الحدیثۀ على مستوى األمانۀ الصناعیۀ.


