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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

غرفة تجارة وصناعة عمان تبحث أفاق التعاون االقتصادي مع جمهورية التشيك

زار وفد تجاري من جمهورية التشيك برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة
وصناعة التشيك بوريفو مينار وبحضور رئيس مجلس الدولة بجمهورية
التشيك جاروسالف كوبير ،مقر غرفة تجارة وصناعة عمان حيث كان
في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الغرفة قيس بن محمد اليوسف.
وقد جرى خالل اللقاء مناقشة سبل توطيد العالقات االقتصادية بين
البلدين الصديقين والتعرف على الفرص المتاحة في شتى المجاالت
وتشجيع الشركات العمانية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع
نظرائهم من التشيك.
أن
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف في كلمته ،إلى ّ
"العالقات التجارية واالستثمارية بين عمان والتشيك في تحسن مستمر،
كما وأن غرفة تجارة وصناعة عمان تحرص على تقديم كل الممكن
والمتاح من دعم وإمكانيات لتطوير تلك العالقات خالل المرحلة المقبلة"،

الفتا إلى ّأنه "علينا جميعا اتخاذ العديد من الخطوات العملية لزيادة
العالقات التجارية ورفع معدالت التبادل التجاري".
من جانبه أوضح رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك جاروسالف
أن "هناك جدية من الجانب التشيكي للبدء في تعاون تجاري
كوبيرّ ،
واستثماري مع الجانب العماني ،حيث هناك فرصه للجانبين لتطوير
التعاون بين الشركات العمانية التي لها استثمارات في االسواق الخارجية".
أكد رئيس الوفد التجاري التشيكي ونائب رئيس غرفة تجارة التشيك
وّ
بوريفو مينار ،على أهمية العالقات التجارية واالستثمارية مع السلطنة،
حيث أن هناك عدد كبير من الفرص االستثمارية التي يمكن للجانبين
االستفادة منها وتطويرها.
بتصرف)
المصدر (موقع غرفة تجارة وصناعة عمانّ ،

االمارات الوجهة اإلقليمية الرئيسية لتدفقات االستثمار

أن دولة
أظهر تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدوليّ ،
اإلمارات العربية المتحدة سوف تبقى الوجهة اإلقليمية الرئيسية
لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل العام  2019الحالي،
وذلك بدعم من االستقرار السياسي وبيئة األعمال المشجعة واالقتصاد
المتنوع نسبياً.
ووفقاً إلحصاءات المعهد ،استقطبت دولة اإلمارات  10.4مليار
دوالر من االستثمار األجنبي المباشر ،أي ما يمثل  20في المئة من
إجمالي التدفقات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان .ومن
المتوقع أن يدعم تحسن تدفقات رأس المال الداخلة للبالد احتياطاتها

الخارجية.
وبحسب المعهد من المتوقع أن تبلغ األصول األجنبية العامة
(وصناديق الثروة السيادية) ذروتها عند  900مليون دوالر في عام
 ،2020حيث من المتوّقع أن يتم استثمار هذه األصول في محافظ
متنوعة .كذلك توقع المعهد أن يبقى نمو الناتج المحلي اإلجمالي
عند  3%في  2019و ،2020مع نمو القطاع العام بدعم من حزمة
التحفيز.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

لبنان :نمو قطاع السياحة  110في المئة

لفت وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان الى أنه "خالل شهري
كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام  2018وصل عدد
السياح الخليجيين إلى  8209سياح" ،مشي اًر إلى أنه "بمجرد رفع
الحظر الخليجي فإن كل المقاييس تتغير".
وأوضح كيدانيان أنه "خالل الثالثة أشهر األولى من عام 2019
وصل عدد السياح إلى  17751ما يعني أنه أصبح هناك نمو بنسبة
 ،110%مع اإلشارة إلى ّأنه في شهر شباط  2018كان هناك 2630
سائح خليجي بينما في شباط  2019هناك  5031سائح ما يعني أن
هنالك نمو بنسبة  100%تقريباً".

وكان كيدانيان التقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه ،وكانت
مناسبة للحديث عن العالقات السياحية بين البلدين خصوصا ان عدد
السياح الذين جاؤوا الى لبنان بلغ  1.965مليون سائح في العام
 2018منهم  181ألف سائح فرنسي.
وطلب كيدانيان من السفير الفرنسي تحفيز الرعايا الفرنسيين للمجىء
الى لبنان واعادة النظر في تصنيف بعض المناطق اللبنانية "لكي يكون
ذلك محف از آخر لمجيء السياح الفرنسيين الى لبنان ،كما فعلت انكلت ار
التي رفعت الحظر عن مجيء رعاياها الى مختلف المناطق اللبنانية".
بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

