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 اإلخثصارات
 

BWF Businesswomen Forum األعمال سيدات منتدى 

CSC Council of Saudi Chambers السعودية الغرف مجلس 

FGCCC Federation of Gulf Cooperation Council Chambers إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي 

ICCIA Islamic Chamber of Commerce, Industry & Agriculture والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة 

ICDT Islamic Centre for Development of Trade المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

OIC Organization of Islamic Cooperation منظمة التعاون اإلسالمي 
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 :الديباجةأ.  
 

نظْم مجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا تحت رعاية كريمة 

 السعودية بالتعاون مع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة المنتدىالغرف التجارية الصناعية 
تحت عنوان "فرص اإلستثمار في  م2016مايو عام  25التاسع لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية، في 

 المملكة العربية السعودية.بفي الرياض  العالم اإلسالمي"
 

حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز الدور المؤسسي في خلق قناة مستدامة للتعرف على الفرص اإلستثمارية في 
الدول اإلسالمية وإتاحة المجال لسيدات األعمال لإللتقاء والتفاعل والمناقشة في مجاالت جديدة للتعاون 

 والتبادل التجاري. 
 
صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت محمد آل حيث حضر المنتدى ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسة  

من سيدة  250قد شارك في المنتدى حوالي و. سعود، زوجة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
أذربيجان، وبنغالديش، ومصر، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، اإلسالمية بما فيها الدول مختلف  المشاركات من

، وطاجيكستان، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السودانوالمغرب، وباكستان، والصومال، و
لدى  ةالسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدت ممثالعضوات مجلس الشورى، والسعودية، باإلضافة إلى 

 منظمة التعاون اإلسالمي. ةعن ممثل المملكة العربية السعودية فضالا 
 

القطاع عبر تعزيز فرص اإلستثمار يستعرضان الدور المؤسسي لوقد ناقش المنتدى محورين أساسيين 
، كما تضمن المنتدى المرأة في الدول اإلسالميةتمكين اإلسالمية وفرص اإلستثمار وتعزيز  ولالخاص في الد

ا  لقاءات عمل ثنائية بين المشاركات ولقاءات عمل جماعية بحسب القطاع، وقد أبدت المشاركات إهتماماا كبيرا

 .بذلك
 

 :الجلسة االفتتاحيةب.  
الغرفة اإلسالمية للتجارة كلمة مجلس الغرف السعودية و. ثم من الذكر الحكيمآيات كريمة بجلسة فتتح الإ

 أمير منطقة الرياضثم تلتها كلمة المتحدثة الرئيسة حرم منظمة التعاون اإلسالمي، ووالصناعة والزراعة، 
 .صاحبة السمو الملكي األميرة نورة بنت محمد آل سعودورئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، 

 
  السعوديةالثجارية الصناعية مجلس الغرف لمة ك .1

 
ا فيه ترحبإفتتاحية كلمة )مساعد األمين العام لشئون سيدات األعمال( الفريان بنت أحمد الدكتورة ريم ألقت 

 السعودية الغرف مجلس بين القوية العمل وعالقة الخاص التعاون على الضوء سلطت. والحضوركافة ب
 البرامج من العديد االشتراك في عقد في يتجلى والذي والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة

 .األعمال التاسع لسيدات المنتدى ذلك في بما واألنشطة
 
في أدلة التنمية البشرية تمكين المرأة هو أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم األمم وترتيبها أشارت إلى أن و

 . المختلفة
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التمكين االقتصادي هو األساس النطالق النهضة االقتصادية في الدول اإلسالمية ولذا البد ضحت أن وكما أ
من اشراك مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات وصناديق التمويل اإلسالمية ومؤسسات المجتمع 

أوضاع وإمكانيات الدول اإلسالمية لإلسراع في عملية التحول المدني، بحيث يتم وضع برامج تمكين تراعي 
 االقتصادي.

 

بوضع اقتصادي متطور ومستقر نتيجة لإلنفاق الحكومي والسياسات المالية تتمتع المملكة وأكدت على أن 

السعودية باإلضافة إلى معدالت تكلفة القروض المنخفضة والسيطرة المستمرة على معدالت التضخم. كل 
 . جعل المملكة بيئة جاذبة للمشروعات األجنبية والمحليةذلك 

 
 : الغرفة اإلسالمية للثجارة والصناعة والزراعةكلمة  .2

بكل المشاركات، ونقلت إلى )األمين العام المساعد للغرفة اإلسالمية(  علي نوازشالسيدة عطية رحبت 

 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةأطيب تحيات وتمنيات سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الجميع 
للمنتدى بالتوفيق والنجاح، ثم إستعرضت بعض جهود وأنشطة الغرفة اإلسالمية، خاصة تلك التي تهدف إلى 

 التغلب على المعوقات التي تواجه سيدات األعمال في الدول اإلسالمية. 
 

تعاون ول األعضاء في منظمة الفي الد العديد من التحديات التي تواجه سيدات األعمالوجود شارت إلى أو
ي، خاصة ما يتعلق بتوفر خدمات التمويل . وتطرقت إلى أن معدل تواجد النساء ضمن القوى العاملة اإلسالم

% في ختلف أرجاء العالم ، ونوهت إلى أن سد الفجوة يستدعى زيادة معدل النساء 60% مقارنة بـ 45بنسبة 
 ةاإلسالميفي الدول % 15العامالت بنسبة 

 

باإلضافة إلى ما تقدم، ذكرت بأن النساء العامالت في دول منظمة التعاون اإلسالمي بوجه عام وخاصة في 
يتحلين بصبر وجلد ، وإحساس علي بالمسئولية، وتعتقد بأنهن قادرات على اإلضطالع بدور اإلفريقية قارة ال

 إيجابي للغاية في عملية التنمية االقتصادية لبلدانهن. 
 

دول مجلس في ، وفي الدول اإلسالمية بوجه عام يمكن إستغاللهاالتي  وأشارت إلى وفرة الفرص اإلستثمارية
 . وأن كل المطلوب الوقوف على تفاصيلها التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

البلدان األعضاء في منظمة التعاون التصدي لنقص المعلومات عن سيدات األعمال في أجل  منوذكرت بأنه و
وخلق الوعي حيال هذه الفرص لالستفادة من المستثمرين المحتملين والمساهمة في االزدهار ، اإلسالمي

شبكة معلومات لسيدات األعمال الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة هيئت ، االقتصادي
(icciabin.orghttp:// بالتعاون مع بعض الشركاء الرئيسيين الدولي )ين.  

 
 : منظمة الثعاون اإلسالميلاألمانة  العامة كلمة  .3

 

 العامة  األمانة في األسرة وشؤون واالجتماعية الثقافة للشؤون العامة المديرة)السيدة مهلة أحمد طالبنا قدمت 

التمكين االقتصادي للمرأة إلى منظمة التعاون اإلسالمي كلمة أوضحت فيها نظرة ( اإلسالمي التعاون منظمةل
ملتقى مساريين حيويين، مسار تمكين المرأة لتعظيم مساهمتها في تنمية بالدها، ومسار العدالة بإعتباره 

منظمة أهم أهداف خطة وأشارت إلى أن   .االجتماعية التي تعظم نصيب المرأة واألسرة من ثمار التنمية
: مشاركة المرأة وتمثيلها في صنع القرار على جميع المستويات يالتعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة ه

http://icciabin.org/
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في الحصول على 
برامج في تحسين حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد، والتكوين المهني، وتنمية المهارات، فضالا عن 

الرعاية والخدمات العامة العالية الجودة. والتمكين االقتصادي من خالل تعزيز حصول المرأة على فرص 
 .اقتصادية متساوية في القطاعين العام والخاص

 

قر، واألمية وصعوبة ، منها الففي الدول اإلسالمية هناك عدة عقبات تحول دون تمكين المرأةوأشارت إلى أن 
 .توفير فرص التعليم وضعف مشاركتها في صنع القرار والتهميش والتمييز والموروثات الثقافية السلبية

وبناء  توجيهالزالت المرأة الراغبة في تطوير مشاريع األعمال، تواجه صعوبات في الحصول على الو
الحصول على التصاريح أجل  اإلجراءات منة العقارية وكذلك تعقيد يالقدرات والقروض المالية والملك

 اإلدارية.
 

في مجال تعزيز دور المرأة في حل  همتفعيل دوربالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وطالبت 

وضع إطار عام أجل  منتعمل األمانة العامة بأن من جهة أخرى كما أبلغت . ات وتحقيق السالم واألمنعزانال
النهوض بالمرأة ولتفعيل أجل  الشامل في تنفيذ أهداف خطة المنظمة من بمفهومهلمدني لتفعيل دور المجتمع ا

 .تحقيق أهداف المنظمة في هذا المجالأجل  الشراكة والعمل المشترك من
 

  أمير منطقة الرياضاألمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود،  صاحب السمو الملكيكلمة حرم  .4
 

حارة بكل الحاضرات كلمة ترحيب آل سعود بن سعود  الملكي األميرة نورة بنت محمدصاحبة السمو  تألق
الضوء على أهمية  لكلمةاسلطت من الدول اإلسالمية متمنية لهن إقامة سعيدة بالمملكة العربية السعودية. وقد 

في  اتكن شريك في صنع مستقبل الدول اإلسالمية كما تكايإلى أن سيدات األعمال شر ةتمكين المرأة، مشير
إلى أن القيام  ة" مشيرةيسسؤمشراكة  هيفي مجال األعمال المرأة  "شراكةقالت ووالحاضر. صنع الماضي 

قتصر تجزء من حياة اإلنسان متعددة األوجه وأن التحديات التي تواجه بيئة األعمال ال  وهوتنميتها األعمال ب
 فقط. نساءعلى قطاع ال

 

في المملكة العربية السعودية على المستويين العام والخاص، لرفع مستوى الجهود الوطنية على وشددت 
في الدول اإلسالمية األخرى من  نالمرأة في قطاع األعمال، والترويج لمنتجاتها وخلق روابط مع نظرائه

 . ياتالمنتد و معارض التجارة خالل أنشطة مثل
 

لتغلب على لوأكدت على ضرورة تنسيق الجهود وخلق جسور مؤسسية قوية مع جميع أصحاب المصلحة 
ات والتجارة البينية بين الدول ستثمارواحدة من العناصر الرئيسية التي ساهمت في إضعاف حجم اإل

 عمالسيدات األمنتديات التي سبق طرحها في اإلسالمية، بما في ذلك وجود آليات متابعة للتوصيات 
التي تسهم في نهاية المطاف إلى تحقيق األهداف المشتركة وومؤتمرات القمة لرؤساء الدولة اإلسالمية، 

 تمكين المرأة في مجال األعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ل
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ت األعمال توفير التمويل الالزم واألدوات المناسبة لتحفيز اإلستثمار والتبادل التجاري بين سيدا ودعت إلى
خلق أسواق الكترونية مشتركة لمنتجات المستثمرات، تكوين مجالس أعمال مشتركة لسيدات االعمال وإيجاد 

 .منصة الكترونية للمنتجات في العالم اإلسالمي لتعزيز االستدامة في التبادل التجاري
 

 :الجلسات المتخصصةج.  
. دارت الجلسة األولى بين المشاركاتة عمقمومناقشات موسعة مداوالت  هماعقبأ تينتم عقد جلستين متخصص

دارت اإلسالمية" و ولمن خالل القطاع الخاص في الد ستثمارحول "دور المؤسسات في تعزيز فرص اإل
 وتعزيز دور المرأة في الدول اإلسالمية". ستثماراألخرى حول "فرص اإل

 
 

 : الجلسة األولى
 الخاص عامن خالل القط ستثمارالمؤسسات في تعزيز فرص اإلحول موضوع "دور الجلسة األولى   تعقد

 .دقيقة 15اا لمدة ن عرضيلتاليتان تيالمتحدثكل من قدمت . اإلسالمية" ول دفي ال
 

 مجلس الثعاون الخليجي: دول كلمة اتحاد غرف  .1
  

دول  وممثل اتحاد غرف عجمان أعمال سيدات مجلس رئيس نائب) المهندسة عائشة خلفان النعيميقدمت 
ية ستثمارأهمية تعزيز وتوسيع رقعة المبادالت التجارية واإلفيها على  تأكدكلمة  ،(مجلس التعاون الخليجي
العمل  مما يستوجبالقطاعات،  مختلففي الفرص المتوفرة في  ستثمارمن اإل تمكينالبين الدول اإلسالمية و

الهدف وفقا لجهود  ذاالمؤسسية التي تعني بتحقيق هيات والهيئات تفاقطر واإلعلى التأسيس للمزيد من األأ 
تأسيس بنك معلومات ؛ إسالمية مشتركة وتحرير التجارة بالكامل قالعمل على إقامة سو جماعية منظمة، مثل:

؛ يعمل على تطوير األنظمة الحالية القائمة، بناء على أسس الشريعة اإلسالمية لدفع المعاناة عن الشعوب
أجل  الدولية، واتحاد أصحاب األعمال من وبرامج الغرفة اإلسالمية، مثل منظمة الزكاةتعزيز دور ومهام 

تشجيع القطاع الخاص لالستفادة من التعريفة التفضيلية لنظام ؛ تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عة واسعة ، األمر الذي من شأنه أن يسهل الحصول على مجموالتعاون اإلسالمياالفضليات التجارية لمنظمة 

رتفاع عائداتها إاالسهام في ازدهار السياحة الحالل و؛ التعاون اإلسالميمن المنتجات وتوسيع أسواق منظمة 
 خليجيا.

 
، بين دول المجلس والدول اإلسالمية ستثمارحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اإلإتدور وحول 

الترويج وتبني تأسيس صناديق خليجية عربية  :تتضمن من خالل التركيز على القيام بأنشطةفإنه يتم 
 ستثمارالترويج لتأسيس شركات لإل ؛في األمن الغذائي والصناعات المختلفة ستثماروإسالمية مشتركة لإل

تنظيم االجتماعات ؛ عات المختلفة في الدول اإلسالميةالزراعي والحيواني والصيد السمكي والصنا

؛ يات مع االتحاد والغرف التجارية في الدول اإلسالميةتفاقعقد اإل؛ ول اإلسالميةوالزيارات المشتركة الى الد
ص الخليجي والقطاع االتنظيم والمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات المشتركة بين القطاع الخ

 الخاص في الدول اإلسالمية.
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 : ات األعمال صاحبلاتحاد بنغالديش كلمة  .2
 

هناك  ( كملة ذكرت فيها أناألعمال لصاحبات بنغالديش اتحاد)رئيسة  الرحمن أفضال رقيةقدمت السيدة 
العديد من فرص األعمال للمرأة في العالم اإلسالمي، بدءا من منتجات األزياء إلى المواد الغذائية إلى الرعاية 

بشكل خاص للنساء.  اا ومفيد اا واعد مجاالا  التجارة اإللكترونية. وتقدم حية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهاالص
. على سبيل المثال، ال يزال غير مسموح الدفع عبر ومع ذلك، هناك حواجز مؤسسية يجب إزالتها أوالا 

 .ولاالنترنت في العديد من الد
 

ات المشتركة والتعاون بين سيدات األعمال في الدول اإلسالمية والعالم. ستثمارومن الضروري تعزيز اإل
عن طريق إدخال المناهج التعليمية  يهنإلى تعزيز ثقافة وروح المبادرة لدالنساء حتاج تولتحقيق ذلك، 

ا إنشاء بوابة أعمال في الدول والخاصة في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب.  سوف يكون مفيدا
 اإلسالمية،  إذ يمكن أن تلعب دورا حيويا في خلق قنوات اتصال بين شبكات ريادة األعمال.

 

لسيدات األعمال  اا مؤسسي اا ا لمحدودية خبرة النساء في الوصول إلى التمويل، يجب أن يكون هناك دعمنظرو
يجب توفير وألعمال لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. لفي التمويل، والتسويق، والتوجيه واإلرشاد 

 المتوسط.و الصغير إلى  م متناهي الصغرجحعلى االنتقال من ال المشروعات المبتدئة خطط مالية تساعد
إلى تنظيم المنتديات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض بانتظام لتبادل النساء اج تحتباإلضافة إلى ذلك، 

 أفضل الممارسات وتيسير التعاون بين المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية.
 

. ويمكن تحقيق وعات الرياديةصاحبات المشرالتي تنتجها للمنتجات  إمكانية الوصول السوقتوافر ومن المهم 
 الوصول إلى األسواق )أدوات ترويج الصادرات( مثل االمتيازفي  مبتكرة ذلك من خالل مأسسة برامج 

اتحادات التصدير، وما إلى وسائل االعالم االجتماعية، وومراكز تنمية الصادرات، و، ، والتكتالتالتجاري
يمكن أن يكون ونتاج منتجات ذات قيمة عالية لتكون قادرة على تصديرها. إ سيدات األعمالعلى يجب. كما ذلك

 عونا كبيرا في هذا الصدد. نقل التكنولوجيا
 

وقد ساعد تحرير االقتصاد في العديد من الدول اإلسالمية وخصخصة أجزاء كبيرة من الشركات التي تديرها 
الحصول على موطئ قدم أقوى في السوق. غي  اتالحكومة في السنوات األخيرة سيدات األعمال المسلم

. لذلك، بدعم من حكوماتنا والقطاع الخاص، القطاع المصرفي في الدول اإلسالميةفي  النساء تعبئةتزايد وي
 .ةل العالمياعمق األاسوأأن تخطو إلى األمام والمشاركة في نساء يمكن لل

 

 : الجلسة المانية

 تقدمووتعزيز دور المرأة في الدول اإلسالمية".  ستثماراإل "فرصالثانية موضوع  ةنيفال جلسةناقشت ال
 :اا تان عرضالتاليحدثتان المت

 
 بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعوديةوالطاقة  لجنة اإلقثصادلمة ك -1

 

 العربية بالمملكة الشورى بمجلس والطاقة اإلقتصاد اللجنة عضو) سعادة الدكتورة سلوى الهزاعصفت و

وتكلفة  ئاا عبيفرض ما هو و ةرتفاع نسبة المخاطربأنه محاط بإراهن االقتصاد العالمي في الوقت ال( السعودية
عمل على تقليصها إلى توت العربية السعودية تدركها المملكة يأحد النقاط التهذا يعد . وعلى النشاط االقتصادي
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درجة من أعلى عديدة تضمن إصالحات شاملة تبث وغير مالية أدنى مستوى ممكن من خالل برامج مالية 
  الطمأنينة لقطاع األعمال في المملكة والمستثمرات جزء منه.

 

بين خلق قنوات تواصل  تطلبيسالعمل على تحفيز التبادل التجاري بين سيدات اعمال العالم اإلسالمي إن 

الفرص المتاحة للمستثمرات وسيدات سيدات األعمال على مستوى العالم اإلسالمي لتبادل المعلومات حول 
 التواصل الثنائية بين صاحبات المشروعات.لقاءات و، والمنصات اإللكترونية، األعمال مثل المنتديات

 

ة عظيم ةتكاملم محاور العملتتضمن ، فإنها 2020وبرنامج التحول الوطني  2030رؤية المملكة وحول 
وبناء اقتصاد قائم على المعرفة هادف إلى تنويع مصادر الدخل ات في مختلف القطاعات ستثمارالعائد على اإل

بشقيها التشريعي والتنظيمي،  ستثماروتقليل االعتماد على الموارد النفطية، وذلك من خالل تحسين بيئة اإل
 ات الخاصة.ستثماربجانب الشق المالي لتشجيع اإل

 
غرفة اندونيسيا الثجارة ، الثعاون اإلسالمي لجنة المنظمات الدولية في الشرق األوسط وبلدان منظمةكلمة  -2

 : والصناعة

 
 التعاون منظمة وبلدان األوسط الشرق في الدولية المنظمات لجنة)رئيسة  لسيدة إيرواتي هيرماوانقدمت ا

تطوير اإلستثمار في   ندونيسيا وإقتصاد إ عرضاا ركز على ( والصناعة التجارة اندونيسيا غرفة اإلسالمي،
وبلغ عدد سكانها  ،دوالرمليار  859بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في إندونيسيا  2015في عام و .التحتيةالبنية 

التجارية الشؤون على مسلمين. ال تقتصر أدوار المرأة  م% منه90مليون نسمة، حوالي  250حوالي 
دوالر لتطوير البنية مليار  368.9ندونيسيا إتحتاج سوف في السنوات الخمس المقبلة، و، واالجتماعية

في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والنفط والغاز، وتكنولوجيا  ستثمارالتحتية، من خالل توفير فرص اإل
% 41نة الوطنية واإلقليمية زاوالمعلومات واالتصاالت، والموارد المائية، واإلسكان، وغيرها. وستغطي الم

، في حين % من الميزانية 36.5لقطاع الخاص امتوقع أن يغطي تطوير البنية التحتية. ومن التكلفة من فقط 
سيتم تغطية الميزانية المتبقية من الشركات المملوكة للدولة. ويتم مشاركة القطاع الخاص من خالل نظام 

 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

مشروع من خالل صندوق سليم للإعداد بندونيسيا للمستثمرين عدة حوافز، بما في ذلك: إلتزام الحكومة إتوفر 
 والدعم والضمان، ، تمويل فجوة الجدوىخاطرم تخصيص، والعقود القياسية الدولية، تطوير المشاريع

 ، وتمويل شراء األراضي، وغيرها.المدفوعات، و توافرالحكومي
 

، توفير مياه جاكرتافي  ندونيسيا: نظام الصرف الصحيفي إولوية ذات األمشاريع البنية التحتية  تشمل
 (.ىلواأل)المرحلة في العاصمة الساحلية المتكاملة لتنمية لالوطني المشروع و، غرب سيمارانجفي الشرب 

 

 :لقاءات العمل المنائيةد.  

على تطبيق  مجموعة تواصلمن المشاركات. وقد تم عمل  75أجريت لقاءات عمل على أساس ثنائي بين 
 الواتس أب لمواصلة اإلتصال بين المشاركات في اللقاءات الثنائية. 

 

، المشاركة بقائمة تواصل تضمنت بيانات إسم قبل الفعالية لقاءات العمل الثنائيةفي  يد المشاركاتوكما تم تز

رقم الجوال، وونبذة عن النشاط، ، اإلنتاجي أو الخدمي النشاطنوع ، والتي تملكها شركةسم الإوجنسيتها، و
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بين سيدات األعمال و اتضراالحسيدات األعمال بالتواصل بين القائمة تلك سمحت  دقووالبريد اإللكتروني. 
 ألي سبب. لم تتمكن من الحضور للمنتدى الالتي 

 

ا. وإتفق يات مشتركة، إتفاقأن يكون بينهن لقاءات دورية، وت المشاركات على وكانت اللقاءات متفاعلة جدا
 يات وشراكات في القطاعات التي بينها تكامل.إتفاقوتعزيز التواصل البييني لعقد 

 

 المعرض التجاري اإلسالمي الخامس عشرهـ.  
 في اإلسالمي التعاون منظمة أعضاءدول لخامس عشر ال التجاري المعرض السعودية العربية المملكة نظمت

وشمل . 2016 مايو، 22 االحد يومالمعرض  فتتحقد إو. 2016 مايو، 26 - مايو 22خالل الفترة  الرياض،

 اليدوية الحرف مصنعي عن فضال الطيران وشركات ،البنوكو والمؤسسات، ،الشركات كبرى المشاركون
 هاروزأثر في  أيام 4 لمدة المعرضوكان إلمتداد فترة . وخدماتهم منتجاتهم عرضواوقد . والمالبس التقليدية

للتجارة والصناعة الغرفة اإلسالمية . وبالتعاون بين المنتدى في المشاركين قبل منو واسع نطاق على
 المعرض ضمن مربع متر 24 من مساحاتتخصيص ل ترتيبتم الومجلس الغرف السعودية  والزراعة

مر الذي األ ،ات في المنتدى التاسع لسيدات األعمالالمشارك لصالح الحصر وجه على اإلسالمي التجاري
 .نوخدماته نعرض عينات وكتالوجات منتجاته منمكن بعض المشاركات 

 

 "2016"إعالن الرياض االقتصادي عام  التوصياتو.  
 

توصيات، والتي إلى عدة المنتدى  يهإنتبين المشاركات، عمقة مالالمناقشات موسعة وعقب المداوالت ال

 :مت التوصيات التاليةد  قأ حيث  "م2016إعالن الرياض االقتصادي عام "بإسم  يها فيما يليشار إلسيأ 

 م2016إعالن الرياض االقتصادي عام 
ملشاراك تشكر  (1 لصناعة  تا لسعودية للتجارة وا رف ا لصناعة والزراعة وجملس الغ مية للتجارة وا ملنتدى الغرفة الإسال يف ا

أعامل للتواصل مع نظراهئن من ادلول العربية  لفرصة لس يدات ال عطاء ا أعامل ولإ لس يدات ال ملنتدى التاسع  لتنظمي ا

ساليم. من منظمة التعاون الإ  وغريها 

أمهية دور  (2 ملنتدى عىل أ أكد ا ية من خالل القطاع اخلاص يف ادلول الإسالمية، سثمر املؤسسات يف تعزيز الفرص الإ أ

س يدات الأعامل. مجعيات  عا املؤسسات ذات الصةل لزايدة تكثيف دمعها دلور جلان و /   ود

أ اإ  (3 س يدات ال ملنتجات اليت تقدهما  لتعزيز اخلدمات وا لتجارية  ملعارض ا ملتخصصة وا ملعارض ا تنظمي ا ملنتدى  عامل قرتح ا

ن  ساليممنظمة دول م  ، وتعزيز وصولها اإىل السوق العاملية.التعاون الإ

أكد  (4 ملنتدى أ ملصلحة تيسري المتويل لاحلاجة اإىل ا أحصاب ا ساليم، ودعا أ اون الإ لتع أعامل من بدلان منظمة ا س يدات ال

يف تسهيل  ىلاإ ذات الصةل واجلهات  س يدات الأعامل المتويلوتيسري خدمات تقدمي ادلمع الاكمل   .لصاحل 
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أشار  (5 ملنتدى أ لتوصيات اإىل ا ملفيدة ا بقة للمنتدايت ا لسا أثريها المنية ا أرضية خلق عىل وتأ أعامل لس يدات مشرتكة أ  يف ال

سالمية ادلول قرتح للتواصل الإ لتقارير ورفع للرصد متابعة أ لية وضع واإ لتقدم عن ا  توصيات حتقيق حنو احملرز ا

ملنتدايت  .السابقة ا

أكد (6 ملنتدى أ أمهية عىل ا ملشرتكة الأعامل جمالس تكوين أ أعامل لس يدات ا سالمية ادلول يف ال  يف دور من لها ملا الإ

مية، ادلول يف اخلاص القطاع خالل من الإسثمرية الفرص تعزيز لصةل ذات املؤسسات ودعا الإسال  لزايدة ا

ا تكثيف معه  .الأعامل لس يدات مشرتكة جمالس لإنشاء د

أ  (7 ملشاراكت أ لعن عربت ا لتجارة ) تمنيةلمركز الإساليم ل لتقدير ا مرت  24 ةمساحتوفري ، للتعاون من خالل (ICDTا

لتجاري الإساليم اخلامس عرش،  س تخدام مربع مضن املعرض ا لتاسع لس يدات لصاحل اإ ملنتدى ا ملشاراكت يف ا ا

مكنت بعض عامل، واليت  منتجاهت منهن الأ  .نوخدماهت نعرض عينات وكتالوجات 

لصاحل  (8 أسواق،  عداد برانمج ُمبتكر وُمبدع لإرتياد ال لنظر يف اإماكنية اإنشاء واإ ملعنية اب خملتصة وا ملنتدى اجلهات ا انشد ا

ادرات(، مثل منح حق الواكةل، وتشكيل حلقات،  أعامل )وسائل تروجيية للص تروجي وتسويق منتجات س يدات ال

س تغالل الإعالم الإجامتعي،  ب وغريهاللرشاكت العمل امجلاعي ومركز لرتوجي الصادرات، اإ  .  من الأسالي

ملشاراكت  (9 أعرب ا أعامل )أ مية لس يدات ال ش بكة الغرفة الإسال أمهية  أشادهتن بأ عتبارها وس يةل ICCIABINعن أ ( ابإ

أعامل العامل الإساليم، من خالل تيسري وتوفري قنوات التواصل، والإهامتم  لتجاري خلدمة س يدات أ فعاةل للرتوجي ا

لس يدات واملبتدئات.  بني املؤسسات اململوكة  مراكز احلضانة، والربط   والرعاية واملتابعة من خالل 

ملنتدى ويقدر العرض املقدم من  (11 أعامل ومرص السودان من  ممثليت لكيرحب ا ملنتدى العارش لس يدات ال لس تضافة ا

ام بدلهيام يف  2يف ع  .م117
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