
  نحاسصائب 
 

  
  المعلومات الشخصية :

  وھو يمثل الجيل الثالث في المجموعة . ، 1953عام  مجموعة مؤسسات نحاسبدأ العمل في  
 يحمل شھادة البكالوريوس في التجارة من جامعة دمشق . 
 . اللغات األجنبية : اإلنكليزية ، األلمانية ، الفرنسية  
  

 المواقع االقتصادية :
 مجموعة مؤسسات نحاس، "التنفيذي رئيس ال" : 

a. . (وكاالت لشركات طيران عالمية وإقليمية) السياحة والسفير والفنادق 
b. . التعھدات والمقاوالت 
c.  بيرودوا .فولفو وبيجو وميتسوبيشي ووكاالت لشركات 
d. . الصناعات الغذائية واإلسفنج وإعادة التدوير 

 
  ةالتالية في سوريالمساھمة الشركات مجلس إدارة رئيس : 

 الزراعية .المنتجات شركة غدق لتنمية  .1
 شركة يونيفود للمنتجات الغذائية . .2
 مع مجموعة عمر الفطيم اإلماراتية .شركة المشرق العربي للتأمين ، بالمشاركة  .3

  
  المناصب االقتصادية اإلقليمية والدولية :

  سويسرا دافوس ،  –) 1970(منذ عام  "المنتدى االقتصادي العالمي"عضو مؤسس في. 
 " ثم نائب رئيس الغرفة لدورتين  2003 – 1997لدورتين  "برلين - غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانيةعضو مجلس إدارة ،

  . حتى اآلن 2009عام  ذمنالغرفة عضو مجلس إدارة ثم انتخب مجدداً ،  2009 – 2003
  لبنان – "واألعمال االقتصادمجموعة "عضو مجلس إدارة . 
  لندن . –عضو غرفة التجارة العربية البريطانية 
  فيينا . –غرفة التجارة العربية النمساوية عضو 
  الدرجة الممتازة . –عضو غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان 
  2004 – 1975التحاد غرف التجارة السورية (وأمين السر العام عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. ( 
 ) 2010 – 1975النائب األول للغرفة التجارية العربية الفرنسية. ( 
  

  المناصب الدبلوماسية :
 ) 1993 – 1980القنصل الفخري للسنغال في سورية. ( 
  2014 – 1993(القنصل العام الفخري للمكسيك في سورية. ( 
 ) 2008القنصل الفخري لجمھورية كازاخستان في سورية – . (  
  

 التالية : حائز على األوسمة
 ) .1974مواطن شرف في مقاطعة بادن فيرتمبيرغ األلمانية بمرسوم من رئيس وزراء المقاطعة ( .1
 .) 1984(ُمنح عام وسام الشرف من الدرجة األولى من السنغال  .2
 .) 1985(ُمنح عام من الدرجة األولى من ألمانيا اإلتحادي وسام الشرف  .3
 .) 1985(ُمنح عام وسام الشرف الفضي من النمسا  .4
 .) 2003(ُمنح عام وسام الشرف بمرتبة ريو برانكو من البرازيل  .5
 ) .2008عام في كانون شباط (ُمنح  سويسرا –المنتدى االقتصادي العالمي في مؤسسين عضاء الوسام التقدير لأل .6
 ) .2008رف الفرنسي بمرتبة فارس (ُمنح في كانون أول عام وسام جوقة الش .7
 .) 2009عام في أيار بُرتبة نسر األزتيك (ُمنح يكي وسام المكسال .8
 .) 2012كازاخستان ، بمناسبة عيد االستقالل (منح في تموز جمھورية وسام التقدير من  .9

االقتصادية  ) تقديراً لجھوده في خدمة العالقات2012برلين (حزيران  –من غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية درع تقديرية  .10
 العربية األلمانية .



  19/5/2009          الصديق العزيز صائب نحاس السيد 

  أيھا السيدات والسادة ، أيھا األصدقاء األعزاء ، 

عادًة ُيطلب من التعريف بالسيد صائب نحاس ، لكن معارفي الشخصية كانوا أكثر دقة في طلبھم 
بھذا التعريف ، حيث يقولون بأنني والسيد صائب نحاس من نفس الجيل تقريباً ، فالسيد صائب 

 لماذا نرى أن السيد صائب نحاس أكثرن وأنا لم أتجاوز الستين عاماً ، فيسنواته السبع نحاس في
  شباباً منك وأكثر حيوية ؟ 

  بكل صراحة ، ال أملك جواباً شافياً على ذلك ، لكن يمكن أن أشرح النقاط التالية : 

  فالجواب األول : 

تعددة . حيث يقوم بإدارة مثال لرجل األعمال وصاحب شركات مھو أن السيد صائب نحاس 
وحتى أن السيدة  النشيطة والمزدھرة التي تضم العديد من الشركات.  المؤسساتمجموعة من 

المستشارة التجارية واالقتصادية" ال تعلم بالتحديد عدد الشركات التي يديرھا السيد ستيوريل "
عديد من قطاعات العمل شركة تقريباً وتتعامل مع ال 30وتحمل شعار نحاس ، وھي حوالي نحاس 

حة والفنادق واآلالت وال مجال اآلن لتعدادھا ومنھا نشاط السيارات والبناء والصيدلة والسيا
  وغيرھا .

ومن بين ھذه الشركات واحدة قريبة إلى قلبنا التي يمثلھا السيد نحاس في سورية منذ مدة تتجاوز 
نا وجزيل الشكر لكم ألننا الزللفترة الماضية في ا التي تعاقب مدراؤھا  عاماً وھي شركة بيجو 35

  في السفارة الفرنسية نقود سيارات بيجو بحاالت ممتازة . 

ويمكن أن يكون ھناك شرح آخر لشخصية السيد صائب نحاس كونه شخصية اعتبارية معروفة 
عالمي ، حيث يشغل منصب نائب رئيس الغرفة على الصعيد العالمي ويمكن أن أقول أنه مواطن 

التجارية العربية الفرنسية، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية ، كما أنه عضو 
 شارك وي مؤسس لمنتدى االقتصاد العالمي بدافوس ويرأس اللجنة السياحية السورية الروسية

 ةبطريقة تنافسية في العديد من المؤسسات البريطانية وله عالقات مثالية مع دول جوار سوري
  وخصوصا العراق حيث لعب دوراً ھاماً في نجاح عمله ھناك . 

ً في باريس  عندما دعى وزير وقد تم ظھور الحس االقتصادي منذ بضعة أيام عندما كنا معا
بإطالق مجلس األعمال السوري دو شاريت" السيد نحاس للمشاركة الخارجية السابق السيد "

  الفرنسي . 

ھناك جواب ثالث للسؤال الذي بدأته في المقدمة ، حيث أنني أعتقد  لكني أعتقد أنه يمكن أن يكون
ملتزم لقيمه . فھوب أب لعائلة ومتعلق بزوجته التي تعرف على الصعيد الشخصي أن السيد نحاس 

وأن أطفالھا الخمسة يستحقون عنايتھا حيث يشغل اآلن أربعة منھم جيداً كيف تدير بيتھا بحرص 
واليزال ابن أخيكم يقف  أربع شركات من مجموعة مؤسسات نحاس فيمنصب المدير التنفيذي 

  إلى جانبكم . 

  فباإلجمال فإن السيد نحاس ھو صديق مخلص وموثوق في ھذه األيام الصعبة .

  

  



 رية الفرنسية أقل تماسكاً مما ھيعندما حضرت إلى سورية منذ بضعة سنين كانت العالقات السو
جھداً في تعريفي بكبار رجال  حاس محاور ماھر حيث لم يألُ عليه اليوم وقد وجدت أن السيد ن

األعمال في سورية من خالل أفكاره وعالقاته ومالحظاته القيمة التي عرضھا لي بمزيد من 
وقد برھن السيد نحاس على ھذ الكرم عندما شارك بسخاء في بناء ثانوية . والكرم  اإلخالص

  راھن وفي المستقبل . لفي دمشق ، ويسعدنا أن نستقبل أحفاده في الوقت ا ديغولشارل 

  السيد نحاس ،

م كممثل لشركة بيجو ومساھمتكواصل إلخالص الذي أبديتموه وكرمكم المتھذه الصداقة ولبعرفاناً 
البناءة في تطوير العالقات المشتركة بين البلدين ، ومن جانب أحد أصدقائكم السيد دو شاريت 

  الشرف حيث تحقق ذلك من قبل الرئيس ساركوزي .  جوقة أوصى بمنحكم وسام الذي

  

  السيد نحاس ، 

أقدم إليكم وسام جوقة الشرف من  باسم السيد رئيس الجمھورية وبموجب الصالحية الممنوحة لي
   رتبة فارس . 

   

  

  


