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أهم 10 بوستات.. الرئيس السيسى: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى

إضافة تعليق   

اقتصاد وبورصة الرئيسية  

وزیر الصناعة یقر تشكیل الجانب المصرى بمجلس األعمال
المصرى العمانى

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:41 ص

المھندس سمیح أنسى ساويرس

كتب إسالم سعید

أصدر المھندس طارق قابیل وزیر التجارة والصناعة، فى حكومة تسییر األعمال، قراراً بتشكیل الجانب
المصرى بمجلس األعمال المصرى العمانى لمدة 3 سنوات برئاسة المھندس سمیح أنسى ساویرس،
وعضویة كل من الدكتور عمر نبیل المراغى، ولید الحناوى، وعالء الدین عمر، وشیرین عبد الرؤوف

عیسى.

كما ضم التشكیل المھندس على حلمى عیسى، وأحمد محمد حافظ، والدكتور أحمد برھان الدین، والمھندس
ولید لطفى حامد، وأحمد حسین كامل، وعبد الحمید دمرداش، والمھندس حسن عصام عالم، وعمرو جمال

السجینى.

ً ً نصف سنوى متضمنا وقد نص القرار على أن یرفع رئیس الجانب المصرى فى المجلس تقریراً دوریا
الجھود واألنشطة التى قام بھا المجلس وأھم المقترحات والخطط المستقبلیة التى یراھا المجلس لتعزیز

التعاون المشترك وتنمیة المصالح المشتركة بین مصر وسلطنة عمان.

وقال قابیل، فى بیان الیوم الجمعة، إن تشكیل الجانب المصرى بمجلس األعمال المصرى العمانى یأتى
تتویجاً للزیارة الناجحة للرئیس السیسى لسلطنة عمان ومباحثاتھ مع السلطان قابوس بن سعید خالل شھر
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إضافة تعليق   

فبرایر الماضى، والتى مھدت الطریق لبدء مرحلة جدیدة للعالقات االستراتیجیة المصریة العمانیة وتحقیق
نقلة نوعیة فى مسار التعاون المشترك بین البلدین على المستویین الثنائى واإلقلیمى، مشیراً إلى أن
التشكیل یستھدف تعزیز العالقات التجاریة واالقتصادیة واالستثماریة بین مصر وسلطنة عمان بما یسھم

فى تیسیر حركة التجارة بین البلدین وإقامة االستثمارات المشتركة.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بین البلدین بلغ العام الماضى 2017 نحو 300 ملیون دوالر بینما تبلغ
االستثمارات العمانیة فى مصر 77 ملیون دوالر فى 70 مشروعاً، الفتا إلى أن مصر وسلطنة عمان
ترتبطان بعالقات ثنائیة استراتیجیة ومتمیزة فى مختلف المجاالت، وعلى مختلف األصعدة السیاسیة
واالقتصادیة والثقافیة، مشیراً إلى أنھ روعى فى التشكیل الجدید للجانب المصرى فى مجلس األعمال
المصرى العمانى اختیار الشركات التى ترتبط بعالقات استثماریة حالیة مع القطاع الخاص بسلطنة عمان
وكذا الشركات المھتمة بالسوق العمانى، األمر الذى سیسھم بصورة كبیرة فى تعزیز الشراكة التجاریة

واالستثماریة بین البلدین خالل المرحلة المقبلة.
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