
 
 
 

 
 

 

 الغرفة األمريكية العربية تدعم العمل الحر

 وتطويراألعمال الصغيرة في سلطنة عمان
 

تشجيع خلق فرص العمل من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هى 

 لحكومة عمان" 0202رؤية "أولوية عليا بالنسبة لمبادرة 
 

مسئولي  مع (NUSACC) الوطنية العربية ريكيةالتجارية األم الغرفة قيادة التقى عمان، حديثة لسلطنة زيارة في

. عمان في( SMEs)ٍٍ الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات بين والنمو العمل الحر لتشجيع األعمال وقادة الحكومة 

المعرض المتجول "NUSACC)  )الوطنية  العربية التجاربة األمريكية الغرفة نظمت قيادة الزيارة، لتلك متابعةوك

 شراكة في للدخول األمريكية والمتوسطة الصغيرة للشركات المتاحة السفراء اللذان أبرزا الفرص تدىومن" الغربي
 .عمان في نظرائهم مع

 
 أكثر دور ولعب أعلى، ألصحاب األعمال من بدءا   المنطقة، في تشجيع الزعماء كيفية على ممتاز مثال هي عمان"

 قال ،"االقتصادي والنمو العمل فرص خلق في حزما

للغرفة األمريكية  التنفيذي والمدير الرئيس حمود، ديفيد

 غرفة مع جنب إلى جنبا العمل" كما أضاف أن. العربية

 إلى ، تتطلع غرفتنا (OCCI)وصناعة للتجارة عمان

التي تحققت  – الممارسات وأفضل النجاح قصص تبادل

المبتدئين في  مساعدة إلى يهدف – المتحدة بالواليات

 ".عمان
 

خليل بن عبدهللا الخنجي، رئيس غرفة عمان  سعادة
للتجارة والصناعة، هو راع لخلق فرص العمل من 

مؤسسات العمل الصغيرة "وقال . خالل العمل الحر
والمتوسطة تغطي النسبة األكبر من القطاع الخاص 
العماني وهو أمر مهم لما لهذه المؤسسات من قدرة على 

ت والمؤهالت توفير فرص عمل تناسب مختلف المستويا
العلمية والعملية، ومن أجل تطويرها البد أن يستفيد رواد األعمال من العالقات التي تجمعنا بمجتمعات األعمال 
األخرى ومنها الواليات المتحدة التي تجمعنا بهم عالقات شراكة متميزة وينبغي استثمارها على نحو ايجابي يدعم 

 ".تقدم وتطور العمل



 
 
 

 
 

 

 
 عن (NUSACC)والغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية  والصناعة للتجارة رفة عمانوقد أعلنت مؤخرا  غ

كما  .التجارة غرفتي بين تعاوني مشروع وهو المتحدة، والواليات إلطالق مجلس األعمال المشترك بين عمان خطط

العمانية  والمتوسطة رةالصغي الشركات بين والتوفيق العمل، فرص خلق وتسهيل المبتدئة، الشركات تشجيع أن

 .لمجلس األعمال المشترك الجديد العمل برنامج من رئيسيا   جزءا سيكون واالميركية
 

 دعم الحكومة العمانية للشركات المبتدئة
 
 السنيدي، علي بن مسعود بن علي سعادة من قوي دعم العمل على يحصل برنامج على هذا النحو أن المتوقع ومن

 كما أن وزارته. المبتدئة الشركات دعم في كبيرا اهتماما اتخذ ،والذي(MOCI) والصناعة رةللتجا عمان سلطنة وزير

 والذي ،1/2112 منشور مؤخرا وقد أصدر الوزير والمتوسطة، الصغيرة للمشروعات العامة على المديرية  تُشرف

ٍرف  .السنوية واإليرادات العمال لعدد وفقا عمان سلطنة في الشركات حجم يُع 
 

ٍرف نشورالم السنوية  وتقدر مبيعاتها موظفين، خمسة عن موظفيها عدد يقل منشآتجدا  ك الصغيرة المشروعات: ي ع 

 والمشروعات ،($02111 حوالي) عماني ألف لاير 22 أقل من

 تسعة إلى كمنشآت يتراوح عدد موطفيها من خمسة الصغيرة

 221111إلى  22111 بين ما السنوية وتقدر مبيعاتها موظفين

التي  الحجم والمتوسطة ؛( $021 000حوالي) عماني لاير

 وتقدر مبيعاتها موظفا   99 إلى 11يتراوح عدد موظفيها من 

 حوالي) عماني لاير مليون 1.2 إلى 221111 بين ما السنوية

 (.دوالر مليون 9.9

 
 الوزير أبريل، صرح في شهر العماني االقتصادي المنتدى في

 تجاوبت ولقد " :العمل فرص قخل أهمية عن اآلتي السنيدي
 الحد رفع بينها من ، مختلفة بوسائل التحدي هذا مع الحكومة
 ا   استقطاب أكثر لجعله الخاص القطاع في لألجور األدنى

 الحكومي، القطاع وبين بينه الفوارق تقليص إلى والسعي للشباب؛
 فرص زيادة المقابل وفي .القطاعين بين التنقل إجراءات وتسهيل

 ورفع التعليم على والتركيز الحكومي، القطاع في ظيفالتو
 يتوجب القادمة المرحلة بأن ونعتقد. االجتماعي الخدمات مستوى

 من العام االقتصادي النشاط قاعدة توسيع االعتبار في تأخذ أن



 
 
 

 
 

 

 فاعلية ثرأك تكون ثم ومن العمانيين؛ توظيف في أكبر دور لها ليكون والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشجيع خالل

 ".االقتصاد دورة في
 

 رؤية" الحكومة اإلستراتيجية خطة في المبين النحو على عمان لسلطنة على األولويات السنيدي يركز تقييم الوزير

 وزيادة الخاص، القطاع وتنامي البشرية، الموارد تعزيز خالل من السلطنة في االقتصاد تعزز والتي ،"2121

 تنص والتي المبادرة، هذه من يتجزأ ال جزء هي( SMEs) الحجم والمتوسطة لصغيرةا للشركات الترويج. التنويع

 سلطنة في الصناعات من المئة في 21 عن مسئولة تكون أن الحجم يجب  والمتوسطة الصغيرةالشركات  أن على

 مع راكاتش خالل من المتزايدة الخدمات توفير عن مسئولة كما انها سوف تكون أيضا   .2121 عام بحلول عمان

لتحقيق ابتكار  جذب نقطة بمثابة هي والتي ،(KOM) مسقط المعرفة واحة( ITA) المعلومات تقنية هيئة مثل كيانات

بالمعرض المتجول ( ITA) المعلومات تقنية هيئة تلعبه الذي الرئيسي الدور حول المعلومات من لمزيد. )عالى التقينة

 .(هنا الضغط الرجاء ،2112لعام  NUSACC)) الوطنية العربية مريكيةالتجاربة األ للتكنولوجيا المتطورة للغرفة
 
 الصغيرة للشركات المتحدة الواليات حكومة دعم
 
 في الصغيرة للشركات المتاحة رصالف زيادة إلى التي تهدف الجهود مسقط في األمريكية بنشاط السفارة دعمت وقد

 العام على سبيل المثال، فإن المنتدى األقتصادي العماني األمريكي الذي عقد في. المتحدة والواليات عمان من كل

 الطرق قد إجتذب العديد من الشركات وأبرز الماضي

 والعمانية تستطيع من خاللها الشركات األمريكية التي

 وفي. االستثمارية مشاريعوال التجارة في خلق الشراكة

 مناقشة المتحدة الواليات سفارة نظمت األخيرة، اآلونة

 القرار صانعي لتقديم السفير اقامة مقر في مستديرة مائدة

 إلى عمان سلطنة في المصرفي القطاع في الرئيسيين

 األمريكية الجديدة في السوق التي تمارس الشركات

 حمود، ديفيد عيودُ . عمان سلطنة في التجارية األعمال

 التجاربة األمريكية للغرفة التنفيذي والمدير الرئيس

للمشاركة في المنتدى  ،NUSACC) ) الوطنية العربية

 على المستديرة كما ركزت مناقشات المائدة. األقتصادي

 الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل

(SMEs )عمان، سلطنة في المصرفي النظام خالل من 

 على التدريب مثل إلجراءات الغير ماليةا عن فضال

وإصالح نظام الصفقات العمومية  التجارية األعمال

 .الحكومية

http://www.nusacc.org/pressreleases/details-id=458.php.html


 
 
 

 
 

 

 
اآلمال لتوسيع الفرص االقتصادية  أهمى إحد تعتبروتعتبر حجر الزاوية لنجاح االقتصاد االمريكي  ريادة األعمال"

 ع وتحفيز ريادة األعمال يعتبر بندا رئيسيا فين تشجيإعلى هذا النحو، ف. وخلق فرص العمل في األسواق الناشئة

على  األعمال اصحابنحن نعمل مع  .حكومة الواليات المتحدة للسياسة الخارجية في جميع أنحاء العالماستراتيجية 

مثل حقوق  في مجاالت عدة الصغيرة للمشاريع لتعزيز فرص األعمال في عمان االمريكي و المحلي المستوى

، " ريادة األعمال في أميركا"طالب الجامعات المحلية لتبادل الخبرات في  والتواصل مع ،التجارية للوكاالتاالمتياز

مشاريع للة للقروض المضمون عمانفي  ول برنامجأ انطالق ة التجارة على اطالق مبادرات مثلروالشراكة مع وزا

 ."اكتوبر الماضيفي  الصغيرة والمتوسطة
 
 بين الفجوة سد إلى يهدف الماضي، الخريف في( MOCI) والصناعة التجارة رةأطلقته وزا البرنامج الذي هذا

 خارج نطاق الذاتي للتوظيف يسعى الذي العماني الشباب من والعدد المتزايد النقدية الممولين المحليين ذو الثروة

 والصناعة التجارة لوزارة مةالعا المديرية قبل من البرنامج تصميم تم وقد. المسارات المهنية التقليدية للقطاع العام

(MOCI) والمتوسطة  الصغيرة للشركات((DG-SME المتحدة للواليات الصغيرة األعمال إدارة مع شراكة في 

(SBA )للشرق األوسط الشراكة مبادرة دوالرمنحة مليون 2 خالل من (MEPI.) 
 
 من وعدد للوزارة تدريب (SBA) المتحدة للواليات الصغيرة األعمال وفرت إدارة قد تفاهم، مذكرة خالل من

 لقروض المئة في 01 بنسبة ضمانات كما توفر القروض المضمونة .البرنامج بتنفيذ تقوم التي المحلية المصارف

 أن المتوقع ومن(. $000021 حوالي) عماني لاير 221111 إلى التي تصل والمتوسطة الصغيرة المشروعات

باالضافة  المتبقي القرض مبلغ من المئة في 21 سيضمن( ODB) عمان ةتنمي وبنك المئة في 21 يضعون المقترضين

 أسعار وتتراوح. المتبقية المئة في تغطي الخمسين  سوف الخاصة المصارف أن حين في االئتمان، مشورة إلى تقديم

في  كامل وامبد عاملين عمانيين مواطنين يكونوا المقترضين أن المتوقع ومن. المئة في 3.9و  9.3ما بين  الفائدة

 .الواحدة المرة في فقط واحد مشروع تمويل يتم أن ويمكن شركاتهم المبتدئة،

 

 إلقراض تقليديا تحجم والتي البنوك، من التمويل برنامج القروض المضمونة سيساعد الشركات المتبدئة تأمين فإن

 رؤية" تحقيق إلى البرنامج ويهدف. وإنعدام األستعداد الكامنة المخاطر بسبب الشباب من المشروعات أصحاب

 أن يمكن الذين أصحاب األعمال العمانيين من وجيل والمتنوع النشط الخاص وقطاعها عمان سلطنة لحكومة" 2121

 .يكونوا مصدرا  لخلق فرص العمل

 

 المتحدة الواليات لصادرات الترويج في والمتوسطة الصغيرة الشركات تلعبه الذي الدور أهمية
 

تطبق جزءا  من قواعد اللعبة التي وضعتها  أن لعمان يمكن البالد، في التصدير إمكانات بتعزيز  مراأل يتعلق عندما

 الفقري العمود هي الصغيرة الشركات" ،(USTR) المتحدة للواليات التجاري الممثل لمكتب وفقا. الواليات المتحدة



 
 
 

 
 

 

 الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات. نلألميركيي العمل لفرص الرئيسي والمصدر المتحدة الواليات القتصاد

(SMEs ) للسلع الرئيسيين المستخدمين من وهي المتحدة، الواليات في المصدرين مجموعات أكبرتعد أيضا  من 

 . "المستوردة

 

 تمثل" (SMEs)والمتوسطة  الصغيرة الشركات ان الى يشير المتحدة، للواليات التجاري الممثل كيرك، رون السفير

 مجموع نصف على قليال يزيد ما وتمثل المتحدة، الواليات أصحاب األعمال في شركات من المائة في 99 من أكثر

مرحلة ما بعد الركود  في وظيفية سريعة إلى مكاسب يسعى لبلد بالنسبة أهمية أكثر كما أنه. الخاص القطاع في العمالة

 السنوات في الجديدة العدد الصافي للوظائف ثلثي تقريبا ولد ت التي والمتوسطة الصغيرة تواجد الشركات االقتصادي،

بشكل  وظيفة ماليين أربعة تدعم" كما أضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة األمريكية" .الماضية الخامسة عشر

 حوالي تشكل الحجم والمتوسطة الصغيرة المشروعات."  والخدمات المصد رة السلع مباشر من خالل وغير مباشرة

 . "المتحدة الواليات في التصدير وظائف مجموع من المئة في 31
 

 تجارية، إتفاقيات وتطبيق األسواق، فتح إلى تسعى المتحدة أن السياسات التجارية للواليات كما" كيرك السفير يخلص

 سلعال تصدير من المستطاع قدر والمتوسطة الصغيرة الشركات المهم أن تستفيد فمن للتجارة، الصحي التوسع ودعم

 ."االمريكية الصادرات نمو إلجمالي وسعها بقدر والمساهمة الخارجية األسواق إلى والخدمات

 

 وجدت اللجنة إن: "سواء حد على مقنعة( USITC) الدولية للتجارة األميركية اللجنة إليها توصلت التي النتائج وكانت

 الصغيرة من الشركات نظيراتها على تتفوق المتحدة بالواليات المصدرة والمتوسطة الصغيرة الشركات أن

 الصغيرة تُظهر الشركات التصنيع، أو الخدمات مجال في تتعامل كانت سواء. الغيرمصدرة بعدة مقاييس والمتوسطة

 نظرائها من العمل إنتاجية وارتفاع اإليرادات، إلجمالي ونمو أسرع اإلجمالية، اإليرادات ارتفاع المصدرة والمتوسطة

 ".الغير مصدرة والمتوسطة غيرةالص الشركات في
 
المصدرة للمنتجات  والمتوسطة الصغيرة ، أظهرت الشركات(USITC) الدولية للتجارة األميركية اللجنة لبيانات وفقا

 المصدرين وقد حقق هؤالء .نظرائها الغير مصدرة من اإليرادات إجمالي ضعف من أكثر 2119 عام في الصناعية

 المئة في 3 بنسبة اإليرادات إجمالي انخفض حين في ،2119 و 2112 عامي بين المئة نمو لإليرادات في 93

 التي العمل، كما أن إنتاجية. نفسها الفترة خاللالغير مصدرة للمنتجات الصناعية  والمتوسطة الصغيرة للشركات

ة للمنتجات والمتوسطة المصدر الصغيرة للشركات المئة في 31 من كانت أكثر موظف، كل إيراد حيث من تقاس

 .الغير مصدرة الصناعية عن
 
 والمتوسطة الصغيرة اإليراد اإلجمالي للشركات أن المتحدة الواليات إحصاء بيانات مكتب نفسه، تعرض السياق في

عن اإليراد اإلجمالي  الواحدة للشركة العائدات مجموع أضعاف أربعة من يقرب المصدرة للخدمات يعد أكثربما



 
 
 

 
 

 

 أكثر 2113 عام في العمل إنتاجية وكانت .2113و 2112للخدمات بين  متوسطة الغيرمصدرةوال للشركات الصغيرة

 .عن نظائرها الغير مصدرة والمتوسطة المصدرة للخدمات الصغيرة اإلنتاجية بالنسبة للشركات ضعف من

 

 اتفاق إطار في الوقت مرور مع عليها القضاء سيتم والتي التجارة، حواجز بأن على يقين عمان سلطنة تكون وقد

. الكبيرة بالشركات مقارنة والمتوسطة الصغيرة الشركات على جدا كبير تأثير لها المتحدة، الواليات مع الحرة التجارة

 من بكثير أعلى تسهم بحصة والمتوسطة الصغيرة الشركات أن (USITC) الدولية للتجارة األميركية فإن تقديراللجنة

 .التقليدية التجارة اإلحصاءات في الصادرات عما هو مقترح من قبل الكامنة القيمة ذو حيث المحتوى

 

 المتحدة الواليات في الرسالة نشر
 
 في عمان سلطنة سفارة لعبت وقد المتحدة، الواليات لدى عمان سلطنة سفير المغيري، حنينة سعادة قيادة تحت

 مألوفة أرض هي هذه. المتحدة والواليات مانع شركات سلطنة بين التجاري التعاون تعزيز في رئيسيا دورا   واشنطن

 الصادرات وتنمية االستثمار لترويج العماني المركز في وكذلك والصناعة، التجارة وزارة في خدم الذي للسفير،

(OCIPED)، المهنية مسيرتها خالل. 
 

 للسفراء، منتدى في مؤخرا المغيري السفير وتتحدث

 الوطنية العربية ةالتجاربة األمريكي الغرفة نظمته الذي

((NUSACC ، المناسبة، تلك في. فرجينيا والية في 

 المال رأس استثمار قانون تحرير تم قد أنه إلى أشارت

 المئة في بسبعين ، من خالل السماح األجنبي لعمان

 في 111 و القطاعات، معظم شركات مشاركة أجنبية في

 ذات للمشروعات األجنبي المال رأس استثمار المئة

 سلطنة في القانون تعديل تم أنه وقالت. الوطنية هميةاأل

 األخيرة، السنوات في الدخل الخاص بضريبة عمان

 المملوكة الشركات بين التمييزية غير المعاملة وضمان

 في المدرجة األجنبية والشركات للمواطنين العمانيين

بتواجد  والصناعة، التجارة وزارة واقترحت في. عمان

 خفض على الشركات لمساعدة آلنا" محطة واحدة"

 حول المعلومات من مزيد على للحصول. )البيروقراطية

 .(هنا الضغط يرجى العام، لهذا سفراء منتدى
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 األهمية متزايد دورا   هناك المتحدة، لوالياتوا عمان بين الثنائية العالقات في" مؤخرا أنه المغيري السفير وأشار 

 وأضاف ".االقتصادي النمو وتعزيز جديدة عمل فرص خلق على تساعد التي المبتدئة، الشركات تلعبه أن يجب الذي

 التي الحجم، والمتوسطة الصغيرة الشركات بين واالستثمار التجارة تدعم بلدينا بين( FTA) الحرة التجارة اتفاقية إن"

 ".الحرة التجارة اتفاقية من مباشرة لالستفادة جيد وضع يف هي
 

 للواليات التجاري الممثل لمكتب وفقا متناسب، غير بشكل والمتوسطة صعبة الصغيرة للشركات التجارة أمام الحواجز

 ويتضح. طةوالمتوس الصغيرة للشركات التنافسية القدرة على كبير تأثير لها سيكون الحواجز لذلك فإن إزالة المتحدة،

اآلتي  للتقرير ووفقا. اآلن حتى المتحدة والواليات عمانبين  الحرة التجارة اتفاقية أصدرتها التي البيانات في ذلك

 :للتجارة الوطنية األمريكية العربية للغرفة
 

 في. رائع ولكنه وقصير، حافل سجل لديها (FTA) المتحدة الواليات - الحرة بين عمان التجارة إن اتفاقية -

 بعد أما .سنويا المئة في 13بمتوسط  البلدين بين الثنائية التجارة نمت االتفاق، بنود لتنفيذ السابقين العامين

 .أي عالمات للتباطؤ دون سنويا، المئة في 39 النمو متوسط فقد بلغ التنفيذ،

 

 بالواليات لعالس سوق واردات لمجموع عمان على الرغم من أن حصة الماضية، الخمس السنوات مدى وعلى -

 .سنويا   المئة في 29 بمعدل نمت قد صغيرة، كانت وإن المتحدة،
 

 المتحدة، الواليات المباشرين األجانب من للمستثمرين الضرورية الضمانات توفر (FTA)الحرة التجارة اتفاقية -

 إلنتاج األحفوري الوقود استخراج من القيمة سلسلة تسلق في عمان سلطنة جهود يؤيدون والذين

 .البتروكيماويات
 

 2111 عام في دوالر مليار 2.0 من عمان سلطنة في( FDI) المباشرة األجنبية االستثمارات إجمالي ارتفعت -

 .2111 عام في دوالر مليار 12 إلى

 

التجاربة  لغرفة" خارطة طريق غربية"أول  نجاح في أساسيا   دورا واشنطن العاصمة في عمان سلطنة سفارة لعبت

 سفارة في التجاري الملحق شيرين، وقالت. العام هذا من سابق وقت في NUSACC)) الوطنية لعربيةا األمريكية

 مع وزمالئها، حيث اجتمعوا هي ،(كاليفورنيا) انجليس ولوس( يوتا) ليك سولت مدينة الى أنها سافرت عمان، سلطنة

 حاكم والية نائب ذلك في بما - المحليين يينالحكوم والمسئولين التعليم، مجال في وقادة أميركية، شركة 211 من أكثر

 .غاراتس ماثيو معالي والتجارية، االقتصادية للسياسة انجليس عمدة لوس ونائب بيل، معالي غريغ ، يوتا
 

العالمية  التجارة و التي تبنت تحالفات"NUSACC)) الوطنية العربية التجاربة األمريكية المعرض المتجول للغرفة

 مؤتمراستضافته في سيتي اليك سولت بدأ في" (مينا) األوسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق و ةالمتحد للواليات



 
 
 

 
 

 

 وغرفة سولت اليك، ومركز التجارة العالمي لوالية يوتا، االقتصادية، للتنمية يوتا والية حاكم مكتب مع بالمشاركة

 العالمية التجارة أسبوع إطالق في دالوف شارك حيث انجليس لوس في وقد أختتمت. األميركية والخدمات التجارية

 والخدمات التجارية أنجلوس، لوس وميناء البلدية، رئيس ومكتب انجليس لوس لمنطقة التجارة غرفة مع بالتعاون

 .األميركية

 

 في قوية رغبة فقد ولدت كبيرا، نجاحا   كان المعرض المتجول ان: "عمان سلطنة في التجاري و صرحت الملحق

 الوطنية العربية التجاربة األمريكية كما وفرت الغرفة. المتحدة والواليات عمان بين التجارية العالقات توسيع

((NUSACC انجليس لوس في الشركات مع والشراكة المتبادلة التجارية المصالح واستكشاف للتواصل فرص 

 تكنولوجيا مجاالت في سيما وال عمان، سلطنة في الحرة التجارة اتفاقية مزايا من واالستفادة سيتي، اليك وسولت

 ". والتعليم المتجددة، والطاقة والمنسوجات المعلومات

 

 القادم الجيل: العمل الحر العماني
 

 الصغيرة التجارية األعمال تنمية لتعزيز المبذولة الجهود

 الحكومية غير الكيانات نقطة إندفاع اآلن هي عمان في

 القطاع ينب" األجيال بين الجسور" بمثابة تكون التي

. األعمال قادة من القادم والجيل الخاص التقليدي للسلطنة

 "األعمال رجال منظمة" هي الكيانات هذه من واحدة

(EO )،لديها والتي ،2119 في عام ُشكلت التي بعمان 

 والتي العالمية الشركات كبريات من عضوا   20 اآلن

 .مختلفة صناعة 91 من ألكثر تمتد

 

 مؤسس عضو وهو البوسعيدي، صرن السيد لسعادة وفقا

 بيوت من كثير:" (EO) "األعمال رجال لمنظمة"

 شركات مبتدئة، كانت عمان سلطنة في الرائدة األعمال

 الثالث الجيل ملكيات مع أقوياء اليوم يعيشون وهم

 في أساسا تقع التي الشركات، هذه من بعض. والرابع

 في جدا هاما دورا لعبت ،"العائلية الشركات فئة" إطار

 عمان سلطنة في القيادات بعض من للتعلم الشباب األعمال رجال تشجيع اليوم،وينبغي العماني االقتصاد تشكيل

 االعمال روائد الشباب توجيه في الوقت من الكثير تنفق عمان سلطنة في األعمال رجال منظمة أعضاء ".وتجاربهم

 ريادة مجال في المبتدئة بمساعدة االمر يتعلق عندما وصاوخص لالهتمام، المثيرة الحاالت بعض شخصيا رأيت ولقد

 ".األعمال



 
 
 

 
 

 

 

 رجال منظمة وجود من االستفادة على قدرتها هي (EO) بعمان األعمال رجال منظمة في القوة نقاط من واحدة

 تأسست. بلدا 31 من أكثر  في األعمال أصحاب من 3211لحوالي  عالمية شبكة فهي العالم، أنحاء جميع في األعمال

 حافزا يمِكن تعد (EO) بعمان األعمال رجال منظمةالشباب، و األعمال رجال من مجموعة قبل من 1903 عام في

 في الحصول على عضوية. لألعمال التجارية أكبر نجاح إلى يؤدى مما البعض، بعضهم من التعلم المشاريع أصحاب

 مع سنة، 90 هو متوسط عمى العضو دعوة فقط، تكون من خالل (EO)  األعمال رجال منظمةفرع ل131 من واحدة

 .دوالر مليون 13.3 تبلغ سنوية عوائد


