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سعيد،  عبده  محمد  العربية،  الغرف  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ترأس 
مسقط  استضافتها  التي  االتحاد  لمجلس   )129( الدورة  اجتماعات 
عاصمة سلطنة عمان، خالل الفترة ما بين 17 و18 شباط )فبراير(، 
بحضور رؤساء وممثلين عن اتحادات الغرف العربية، إضافة إلى معالي 

وزير التجارة والصناعة العماني معالي د. علي بن مسعود السنيدي.
االقتصادي  التكامل  تعزيز  العربية، سبل  الغرف  اتحاد  وبحث مجلس 
العربي، وتسهيل إطالق الشراكات االستثمارية واألعمال الذكية، بجانب 
العام،  هذا  االتحاد خالل  وفعاليات  ونشاط  لالتحاد،  الرقمي  المشروع 

األجنبية  العربية  التجارية  الغرف  بشؤون  المتعلقة  القضايا  من  وعدد 
المشتركة.

لالتحاد  المالي  الوضع  العربية،  الغرف  اتحاد  مجلس  ناقش  كذلك 
والميزانية الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2019 باإلضافة إلى 
معوقات التجارة البينية وسبل تذليلها، والعمل على جذب االستثمارات 
العربية ذات القيمة المضافة وجذب االستثمار األجنبي، الستغالله في 

الموارد الطبيعية التي تزخر بها البالد العربية. 
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

اتحاد الغرف العربية يعقد دورته الـ 129 في سلطنة عمان

19 شباط )فبراير( 2019

على  عاما   45 مرور  بمناسبة  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  احتفلت 
تأسيسها، وذلك تحت رعاية صاحب السمو شهاب بن طارق بن تيمور 
آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد، وبحضور عدد من أصحاب 
دول  في  والصناعة  التجارة  اتحادات غرف  والسعادة، ورؤساء  المعالي 

المجلس والدول العربية.
السنوات  مدار  الغرفة على  بذلتها  التي  للجهود  تتويجا  االحتفال  ويأتي 
الماضية بهدف تنمية القطاع الخاص الُعماني وجعله شريكًا أساسيًا في 
الرسمي  الممثل  هي  الغرفة  تعد  حيث  والمستدامة،  االقتصادية  التنمية 
في  المشاركة  في  الفّعالة  وأداته  ودوليا  محليا  العماني  الخاص  للقطاع 
اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع، وتحرص على دعم وتطوير وتنمية 
القطاع الخاص من خالل األدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية 

االقتصادية في السلطنة.
إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس بن محمد  وأشار رئيس مجلس 
"الغرفة وهي تحتفل بمرور  أّن  إلى  اليوسف في كلمته خالل االحتفال 
45 عاما على تأسيسها فإنها تؤدي دورا مهما في الحياة االقتصادية، 

وقد تطور هذا الدور من حيث الحجم والنوعية مع التطورات االقتصادية 
التي حدثت في العالم، ونمو قطاعات األعمال التي تمثلها الغرفة، وتزايد 
أهميتها في هيكل االقتصاد الوطني، ومن ثم جاء التوسع في دورها من 
دعمها  في  اإلسهام  إلى  األعمال  قطاعات  مصالح  عن  الدفاع  مجرد 
وتطويرها والدفاع عنها بسبل متعددة لتحقيق أهدافها وتوسعة عالقاتها".

المصدر )موقع Oman daily، بتصّرف( 

غرفة تجارة وصناعة عمان تحتفل بذكرى 45 عاما على تأسيسها


