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والثالثين للجنة ثانية للتجارة والصناعة والزراعة مقدم إلى إجتماع الدورة ال تقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية

 التعاون اإلسالمي )الكومسيك(،الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 

 الجمهورية التركية( -سطنبول أم )6201نوفمبر  21-24

 

 :مقدمة

تم تأسيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء من خالل 

لخاص وبما يواكب القطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية عكفت الغرفة على تنويع أنشطتها حسب متطلبات القطاع ا

 التحديات االقتصادية المتسارعة. 

األرضية المشتركة المنشودة لصالح القطاع الخاص، كي يتسنى توفر التي تقوم بتنظيمها الغرفة اإلسالمية األنشطة إن 

برامج تدريبية ل هاله التفاعل، وعقد جلسات مشتركة بغية توسيع العالقات التجارية واإلستثمارية. باإلضافة إلى عقد

 تتعامل مع موضوعات تُمكن القطاعات الخاصة من تحسين أعمالها التجارية.وُملتقيات وُمنتديات وورش عمل 

وذلك ، دولة( سبع وخمسون) األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدول تفاوت مستويات القطاع الخاص بين توحيث 

رص الغرفة اإلسالمية على تصميم برامج تدريبية حوالكفاءة التجارية. لهذا ت ،على حسب القدرات االقتصادية، والمعرفة

تبني أفضل الممارسات، ورفع قدراتهم من خالل حثهم على وتُلبي إحتياجاتهم  ،على تطوير أعمالهمتساعدهم خاصة 

 قيمة لمنتجاتهم وخدماتهم. فضالً عن التيسير لهم إلضافة التنافسية على الصعيد العالمي، 

برامج تدريبية ومنتديات التبادل التجاري، وركيز واإلهتمام حتى تاريخه، هي بناء القدرات، تاالت التي تعنى بالالمج

تنمية والقيمة الُمضافة، وشحذ وتطوير المهارات التسويقية واإلدارية، باإلضافة إلى مكافحة الفقر، وللقيادات المتميزة، 

تنمية ريادة واإلستفادة من خدمات التمويل األصغر، فضالً عن الجندرة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

 ط النساء والشباب. ااألعمال خاصة في أوس

األمم المتحدة ذات األهداف المماثلة، في هذا السياق تم منظمة على التعاون مع بعض هيئات اإلسالمية كما دأبت الغرفة 

(، وهي فعاليات بناءة حققت UNOSSCإتخاذ العديد من المبادرات مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب )

نتائج ملموسة، حيث أنها حققت تعاون ُمركز فيما بين دول القطاعات الخاصة لدول الجنوب الجنوب، وفي الوقت نفسه 

 حققت تعاون ثالثي يجمع بين دول الجنوب الجنوب مع دول الشمال. 

مساعيها الرامية إلى توسعة مدى أنشطتها، تحرص الغرفة أيضاً على اإلهتمام بتحقيق األهداف التنموية ضمن 

تمكين النساء ، وأهداف توفير األمن الغذائي(، كموجهات عامة لبرامجها وأنشطتها، خاصة SDGsالمستدامة )

 تعزيز النمو االقتصادي المستدام. و  والفتيات

في عملية تنمية ورفع مستوى التجارة البينية اإلسالمية، وتهدف من خالل هام كما تضطلع الغرفة اإلسالمية بدور 

اإلفضليات مزايا وفوائد إتفاقيات بوالتعريف ، بالفرص التجارية المتاحة ي أوساط القطاع الخاصبرامجها إلى التوعية ف

 . بالمنظمة الدول األعضاءبين منظمة التعاون اإلسالمي، التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري فيما التجارية ل

في تنفيذها ألنشطتها بتعاون وثيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات تقوم الغرفة اإلسالمية و

لق باألهداف المشتركة، وذلك ضمن اآلليات التي مع الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعكذلك التابعة والمتخصصة، و

 غرفة اإلسالمية: ط العريضة والمالمح الرئيسية ألنشطة الوفيما يلي بعض الخط، وتهدف إلى تحسين أنشطتها

 :تنمية دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

التي تهدف في مجملها إلى أخذت الغرفة اإلسالمية على عاتقها تنظيم ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات األعمال 

في قطاعات األعمال  ممع نظرائه موعالقاته موتوسعة روابطهتهيئة أرضية مشتركة مالئمة لمجتمع األعمال للتفاعل 

 ورش عمل لتطوير المهارات القيادية. وكما شرعت في تنظيم منتديات تبادل تجاري حسب القطاعات، بالدول األعضاء. 
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لقد حققت هذه الفعاليات نتائج إيجابية، وأسفرت عن إبرام صفقات هامة، وتبادل للخبرات، والتعرف على أفضل 

الممارسات، فضالً عن تطوير المهارات. ولقد تمكنت الغرفة حتى تاريخه من عقد ستة عشر ملتقى للقطاع الخاص، 

 .  في الدول اإلسالمية منتديات لسيدات األعمالتسعة و

الغرفة اإلسالمية  تالشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا نْظمتحت رعاية كريمة من خادم الحرمين 

للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المنتدى التاسع لسيدات األعمال 

م تحت عنوان "فرص اإلستثمار في العالم اإلسالمي" في الرياض بالمملكة 2016مايو عام  25في الدول اإلسالمية، في 

المنتدى ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسة صاحبة السمو الملكي األميرة نورة ت أعمال إفتتححيث ، العربية السعودية

سيدة من  250بنت محمد آل سعود، زوجة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. وقد شارك في المنتدى حوالي 

، وقيرغيزستان، والمغرب، المشاركات من مختلف الدول اإلسالمية بما فيها أذربيجان، وبنغالديش، ومصر، وإندونيسيا

وباكستان، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

عضوات مجلس الشورى، وممثالت السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية فضالً عن 

 اإلسالمي. ممثلة منظمة التعاون

منظمة التعاون اإلسالمي، ودعا أصحاب المصلحة دول المنتدى الحاجة إلى تيسير التمويل لسيدات األعمال من أكد وقد 

أكد على ، كما والجهات ذات الصلة إلى تقديم الدعم الكامل في تسهيل وتيسير خدمات التمويل لصالح سيدات األعمال

أهمية تكوين مجالس األعمال المشتركة لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية لما لها من دور في تعزيز الفرص 

، ودعا المؤسسات ذات الصلة لزيادة تكثيف دعمها إلنشاء األعضاء اإلستثمارية من خالل القطاع الخاص في الدول 

ويسر الغرفة اإلسالمية أن ترفق تقرير وتوصيل المنتدى التاسع لسيدات األعمال في  مجالس مشتركة لسيدات األعمال.

 الدول اإلسالمية )باللغات الثالث(. 

، بينما م2017في عام إما في السودان أو مصر لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية، عاشر المنتدى الوسوف يُعقد 

 م.  2017سوف يُعقد الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي في إحدي الدول األعضاء في 

    :)إتقان( جائزة اإلبداع والتميز

الغرفة اإلسالمية إلى تزمع باإلضافة إلى ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات األعمال وورش العمل والبرامج التدريبية 

هي جائزة دورية )كل سنتين( « اتقان»جائزة التميز  في مختلف المجاالت،)إتقان( ز إطالق مشروع جائزة اإلبداع والتمي

بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص سعيا لتحقيق اعلى  تمنح من الغرفة االسالمية بهدف إذكاء روح المنافسة

 منافسة أفضل الشركات والمؤسسات العالمية.اإلبداع ومستويات التميز و

أهداف الجائزة ترسيخ قيمة االتقان لدى المؤسسات، تشجيع اإلبتكار لخلق فرص العمل والحد من البطالة بين إن من 

الدول اإلسالمية، فضالً عن نشر التجارب الناجحة للشركات، تشجيع الشركات والمؤسسات للمنافسة ولتطوير عملياتها 

 سالمية.وأدائها بغية زيادة التبادل التجاري فيما بين الدول اإل

وقد تم خالل اإلجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا بالجمهورية التركية في 

م،  تقديم عرض وافي من ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر حول الُخطة التنفيذية المقترحة، وقد تم 2016سبتمبر 

لة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر. سوف يتولى فريق عمل إعداد إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. سوف تستضيف دو

( التقديم 2( ما قبل عملية التقديم، )1الترتيبات األولية، وسوف يتم تنفيذ اإلختيار عبر أربع مراحل على النحو التالي: )

وسوف تشمل الجائزة . ( إختيار الفائزين وحفل التكريم4( الزيارات الميدانية والتقييم )3وعملية الفرز المبدئي، )

 ( جوائز قطاعية. 3( قطاعات رئيسة )2( قطاعات فرعية )1المقترحة الفئات الثالث التالية: )

    :عتماد شهادات الحاللاإلسالمية إل الغرفةمركز 

م في القاهرة بجمهويرة مصر 2016تم عقد اإلجتماع األول للجنة مركز الغرفة اإلسالمية العتماد الحالل في مايو 

 وقامت اللجنة بوضع الموجهات العامة والخطوط العريضة للمركز.  العربية
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بالجمهورية التركية في وقد تم خالل اإلجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا 

، وتم للمركز م،  تقديم عرض وافي من ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر حول الُخطة التنفيذية المقترحة2016سبتمبر 

المقر الرئيسي للمركز،  سوف تستضيف دولة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطرهذا وإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 

 .للمركز لترتيبات األوليةسوف يتولى فريق عمل إعداد ابينما 

   :مجلس التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بناء على توصية لجنة الكومسيك

تم خالل اإلجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا بالجمهورية التركية في سبتمبر 

مجلس التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بناء تأسيس حول اتحاد الغرف التركية م،  تقديم عرض وافي من ممثل 2016

الجمهورية التركية واتحاد سوف تستضيف هذا وعلى توصية لجنة الكومسيك، وتم إعتماده من قبل مجلس اإلدارة. 

ويمكن تزويد عمل المركز كؤسسة تابعة للغرفة اإلسالمية. سوف يو، في اسطنبول غرف التركية المقر الرئيسي للمركزال

 يم التدريب للدول األعضاء.  المركز بما يلزم لتقد

 

 موقع الغرفة اإلسالمية على شبكة اإلنترنت : 

يعتبر تسخير تقنية المعلومات في مجال األعمال إحدى الوسائل الفعالة في تعزيز الروابط وتوثيق الصالت التجارية، في 

ف توفير أفضل الخدمات هذا السياق تحرص الغرفة اإلسالمية على تطوير موقعها إلكتروني على شبكة اإلنترنت، بهد

 المحليين عمالئه مع اكبر بشكل تفاعلياً  موقع الغرفة لمستخدميه من األعضاء ومجتمعات األعمال. والفكرة هي أن يكون

 بحسب غرفةال والمستويات المتباينة لعمالء المختلفة الفئات والعالميين و الخروج عن مفهوم التصميم التقليدي ومراعاة

 االستخدام.  وسهلة تفاعلية بطريقة لهم تقدمها التي الخدمات

ُمحدثة تستعرض الشئون االقتصادية للعالم اإلسالمي وتهدف إلى لعب دور ويعتبر موقع الغرفة مصدر لمعلومات شاملة 

رئيسي في تحسين التجارة البينية اإلسالمية من خالل المعلومات والخدمات التي تقدمها، ويوفر الموقع معلومات 

اإلستثمار من إتخاذ  وبيانات أساسية حول المجاالت اإلستثمارية للدول األعضاء، وذلك من شأنه أن يُمكن الراغبين في

 ما يلي:  الموقع القرارات السليمة حول خياراتهم اإلستثمارية. ومن أهداف

 oمرجعا أساسيا للمعلومات االقتصادية الرئيسية ذات الصلة بالدول األعضاء.  يكون أن 

 o .أن يكون مصدر موثوق للبيانات والتقارير التفصيلية ذات الصلة التي تغطي الدول األعضاء 

 o .أن يكون منبراً إلطالق مبادرات وأفكار جديدة 

 oللتواصل فيما بين األعضاء وتعزيز عالقاتهم االقتصادية بما يخدم مصالحهم المشتركة.  أن يكون وسيلة 

 o .أن يكون وسيلة للتعريف بنشاط الغرف لألعضاء ودولها ومشروعاتها 

 o .أن يكون منبراً لإلعالن والتسويق 

 o اإلسالمية والعوام.  الغرفةأن ييسر التواصل بين 

 التعاون مع المنظمات الدولية: 

 دة للتعاون مع المنظمات الدولية مثل: تواصل الغرفة اإلسالمية مساعيها إلستكشاف مجاالت جدي

 ( صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةPGTF) 

 ( مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ) 

 بالبحرين  األمم المتحدة للتنمية الصناعية مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا لمنظمة(UNIDO-ITPO) . 

في المساهمة في تنظيم  نتيجة لهذا التعاون قامت المنظمات الدولية المذكورة أعاله بتقديم تعاون فني تمثل

 وبرامج تدريبية، من خالل رعاية مشاركة المتدربين والخبراء.ورش عمل 

، والذي ُعقد في (GSSD Expo)الجنوب الجنوب نمية العالمي لتعرض المفي الغرفة شاركت في إطار التعاون أعاله، 

 م.2016نوفمبر  3أكتوبر إلى  31ُدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 
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بإعتبارها كيان يتعامل مع القطاع الخاص ويقدم حلول لصالح فتح آفاق أرحب لتعاون لقد شاركت الغرفة اإلسالمية 

 الجنوب الجنوب، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجاالت التجارة والصناعة والزراعة وتبادل السلع.

اإلهتمام المشترك، مع التركيز  إن تعاون الغرفة اإلسالمية مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب في مجاالت

على مجاالت القطاع الخاص، وفي برامج تعنى ببناء القدرات، وتنمية ريادة األعمال في أوساط النساء، وتوفير فرص 

 . العمل، وتطوير إقتصادات خالقة، وسياحة تجارية، وإنشاء شبكات معلوماتية حول الفرص التجارية وما إلى ذلك

 أنشطة في مجال السياحة: 

تصادية للدول األعضاء، وقد ظلت المنظمة تعقد المؤتمرات يضطلع قطاع السياحة بدور هام في عملية التنمية االق

الوزارية حول السياحة، وتبذل الجهود لتنمية السياحة في الدول اإلسالمية. وبما أن الغرفة اإلسالمية هي الممثل 

 الرئيسي للقطاع الخاص، فقد سبق تكليفها بتنظيم ملتقيات قطاع خاص حول السياحة.

 المشاركة فى تنظيم ورشة عمل/ منتدي للمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالمية

تنفيذاً للتكليف الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية من خالل البرنامج التنفيذي إلطار التنمية والتعاون 

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة، الذي تم تبنيه من قبل المؤتمر اإلسالمي 

م ، والذي دعا الغرفة اإلسالمية إلى 2015في الدول اإلسالمية، الذي ُعقد في النيجر في ديسمبر  التاسع لوزراء السياحة

المشاركة في الجهود الرامية لتنظيم ورشة عمل/منتدي "لصالح المستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية 

م والخاص لصالح تنمية وتطوير قطاع السياحة اإلسالمية". ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العا

السياحة في الدول اإلسالمية، وكذلك إستعراض القدرات الهائلة غير المستغلة في هذا القطاع الحيوي الهام في دول 

 .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

جتماع األول للجنة الفرعية للتجارة واإلستثمار المنبثق عن إجتماع المؤسسات التابعة لمنظمة خالل اإلولقد تقرر 

بالتزامن مع  لمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالميةامنتدي التعاون اإلسالمي، بأن يُعقد 

م في القاهرة  بجمهورية مصر 2017أكتوبر  21-18معرض السياحة الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي، في الفترة من 

 العربية، والغرفة اإلسالمية على اتصال حالياً مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بخصوص تنظيم المنتدى المذكور.

 

 : المساهمة فى إنشاء بوابة إلكترونية للسياحة اإلسالمية

تنفيذاً للتكليف الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية ، وفي سياق تطبيق البرنامج التنفيذي إلطار 

عاون اإلسالمي في مجال السياحة ، والذي تم تبنيه من قبل التنمية والتعاون فيما بين الدول األعضاء في منظمة الت

م ، الذي دعا 2015المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء السياحة في الدول اإلسالمية، الذي ُعقد في النيجر في ديسمبر 

ياحة اإلسالمية" الغرفة اإلسالمية إلى التعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية السياحة في إنشاء "البوابة اإللكترونية للس

أو "دليل منظمة التعاون اإلسالمي لشبكة اإلنترنت حول السياحة " وذلك في اللغات الرسمية الثالث للمنظمة لنشر 

 وتعميم المعلومات ذات الصلة بالسياحة في الدول األعضاء. 

اإللكتروني في زيادة التوعية العامة باإلمكانات السياحية المتوفرة لدى دول منظمة التعاون  سوف يسهم الموقع

  اإلسالمي ويسلط الضوء على المواقع السياحية والموارد والتسهيالت المتوفرة في العالم اإلسالمي لكافة زوار الموقع.

وتم تشكيل فريق عمل مشترك لهذا الغرض يضم ممثلين لكل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، 

 . والتدريب للدول اإلسالميةنمية التجارة، ومعهد البحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والمركز اإلسالمي لت 

 : ورشة عمل حل )تنمية البني التحتية األساسية لصالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي(

تهدف الورشة إلى تقديم رؤية عامة على المشكالت والتحديات وتوضيح الخيارات اإلستراتيجية لتنمية البنية التحتية 

لبني التحتية التي من للتنمية الريفية، وترركز أهم محاور الورشة على تطوير نظام السالسل الباردة، وغيرها من ا

شأنها أن تُحقق اقتصاد ريفي قادر على المنافسة، باإلضافة غلى إستعراض أهمية تيسير تنمية الحلقات التنموية لتحقيق 
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أرباح للمزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والهيئات والمؤسسات الزراعية التجارية في عدد منتقى من المناطق ذات 

 التعاون اإلسالمي.  الصلة في دول منظمة 

، على تمويل الورشة أعاله، (PGTF/UNDPوافق صندوق بيريز جوريريو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )

شخص من المشاركين المختصين )تشمل تكاليف السفر واإلقامة الفندقية وجزء من  15وذلك بتحمل نفقات مشاركة 

ان اإلسالمية  الوجبات( باإلضافة إلى الخبراء. ويشارك في التنظيم مركز البحوث والدراسات اإلحصائية والتدريب للبلد

 بتوفير المكان والمواصالت المحلية وتحمل جزء من تكاليف الوجبات.

ت الزراعية، والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في وتستهدف الورشة ضمن جهات عديدة المزارعين والمؤسسا

صغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات الزراعية، والهيئات المجال التنمية الزراعية الريفية، والمنشئات 

 والمنظمات والجمعيات الزراعية.

ع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومكتب تعاون بصندوق بيريز جوريريو التا ويتم تنظيم ورشة العمل هذه بالتعاون مع

ومعهد شاهد جاويد بركي للسياسة  العالمية لألغذية والزراعة )الفاو(منظمة ال، والجنوب الجنوب لهيئة األمم المتحدة

 .م2016ديسمبر  1-نوفمبر  29 في شهرباكستان  -العامة وشركة نيتصولى في مدينة الهور 

في مجال تكنولوجيا  ريادة األعمالة ويقيادالمهارات الُمتخصصة حول تطوير برامج تدريبية  / ورشة عمل

 : المعلومات

األنشطة التي تُسهم بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر في تنمية اقتصادات الدول األعضاء لى تنظيم اإلسالمية عالغرفة دأبت 

ومكافحة بناء القدرات، حول على تنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات إذ تحُرص في منظمة التعاون اإلسالمي، 

تنمية والتمكين االقتصادي للمرأة فضالً عن ير القيمة الُمضافة توفوتنمية المهارات التسويقية واإلدارية ، الفقر، و

وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واإلستفادة الُمثلى من خدمات التمويل األصغر ، وتعزيز ثقافة إنشاء 

 . المشاريع وريادة األعمال التجارية

ريادة برامج تدريبية لبذات القدر، تُخطط الغرفة إلى تنظيم ورشة عمل ُمتخصصة حول تطوير المهارات القيادية و

، بهدف توفير فرص التوظيف الذاتي، والمساهمة في تحقيق صالح الدول األعضاءلمع تسخير تقنية المعلومات  األعمال

تعزيز القاعدة التجارية والصناعية لدول منظمة التعاون باإلضافة إلى لألفراد والمجتمعات، االقتصادية الرفاهية 

التوجه نحو اإلعتماد الذاتي واإلزدهار، وكذلك تطوير المهارات القيادية تشجيع الفقر، وتخفيف وطأة اإلسالمي، و

  المطلوبة في اإلدارة الُعليا للمؤسسات والمشاريع التجارية.

في هذا السياق، قامت الغرفة اإلسالمية بالتعاون مع شبكة كامبردج لإلستشاريين، وشركة ميمسوفت لتكنولوجيا 

لصالح تطوير مهارات سيدات األعمال وإتاحة مجال التشبيك في المقر الرئيسي للغرفة المعلومات بتنظيم برامج تدريبية 

  م.2016اإلسالمية في كراتشي في شهري أغسطس وأكتوبر 

طالب الجامعات الذين يدرسون إدارة األعمال. من وفي مشاريع عدد من المبتدئين لقد شارك في البرامج التدريبية 

إلى توفير التدريب، والمعرفة العملية واإلستفادة من أفضل الممارسات، وذلك بُغية تطوير المهارات  هدف هذه البرامجتو

والدراية العملية للنساء والشبان، من الذين يمتلكون مشروعات أعمال أو يخططون للبدء في مشاريع. لقد تناولت هذه 

يرة الحجم، فضالً عن إتاحة الفرصة للمشاركين من والبدء في مشروعات صغ البرامج أحدث المفاهيم لتطوير األعمال

التشبيك وإقامة عالقات عمل مع نظرائهم. ونتيجة لهذه المبادرات تهيئت للمشاركين أرضية للحصول على معرفة 

مباشرة للعديد من أوجه ريادة األعمال وكيفية توسيع المشروعات القائمة بإقتدار باإلضافة إلى التوسع في تسويق 

 م وخدماتهم. منتجاته

ونظراً إلى التأثير اإليجابي لهذه البرامج التدريبية وقصص النجاح، تأمل الغرفة اإلسالمية في إعادة تنفيذ مثل هذه 

 التدريبات  في البلدان األعضاء األخرى الراغبة.   
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  ُمتخصصة حول تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون اإلسالمي:ورشة عمل 

غيرة والمتوسطة، كخيار عملي وُمجدي لإلنماء االقتصادي تركز االقتصادات الحديثة على قطاع المؤسسات الص

واإلبتكار وتحقيق الرفاهية للدول النامية. ومع ذلك وبرغم حقيقة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم 

 القطاعات االقتصادية، إال أن إنماء وتطوير هذا القطاع ال يتناسب مع له من أهمية.  

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُمثل العمود الفقري القتصادات الدول األعضاء، تعمل الغرفة اإلسالمية وحيث أن 

الصغيرة على تنمية هذا القطاع الحيوي الهام. في هذا السياق تقوم الغرفة بالتعاون مع هيئات تنمية قطاع المؤسسات 

م 2016في عامي  والمتوسطة في الدول األعضاء بتنظيم ورشة عمل متخصصة لصالح تطوير هذا القطاع الهام

 .م2017و

 : تبادل أفضل الممارسات لصالح القطاع الخاص

جهود ببذل أيضا الغرفة اإلسالمية اإلسالمي، تضطلع  تعاونمع األخذ في االعتبار الخبرات المتاحة في دول منظمة ال

م أفضل الممارسات. في هذا إلى تمكين القطاع الخاص من الدول األعضاء لالستفادة من بعضها البعض، وتعلُ ترمي 

ساليب األأفضل تبني المرافق وأحدث لدى قونيا من تشييد أبدت الغرفة اإلسالمية إهتمام كبيراً بالتقدم الملحوط السياق، 

الغرفة اإلسالمية إلى تنفيذ  لذلك تسعى. الصناعيوالتجاري النمو تحقيق لصالح تنمية المناطق الصناعية ولتبادل السلع 

لالستفادة من لتبادل السلع، قونيا  وغرفة ،اقونيغرفة تجارة و( TOBBاتحاد الغرف التركية )مبادرات بالتعاون مع 

 اإلسالمي. التعاون منظمة دول بعض إلى ثمرة هذه المبادرات المُ تقديم وهذه الخبرات 

وغرفة قونيا  غرفة تجارةو( TOBBاتحاد الغرف التركية )التنسيق مع الغرفة اإلسالمية ب تحقيقا لهذه الغاية، تقوم

براء رفيع المستوى، لدراسة السبل والوسائل الالزمة لالستفادة من هذه إرسال وفد خُ من خالل قونيا لتبادل السلع 

 . النماذج القيمة

 : الغرف التجارية  ملتقي

في سياق مفهوم التعلم من التجارب الناجحة لبعض الغرف واإلنتفاع من مبادراتها المتميزة، سوف تعقد الغرفة 

لغرف بعرض لهدف اتاحة الفرصة بيجمع الغرف التجارية الفرعية الموجودة بالدول اإلسالمية، لتقى ماإلسالمية 

رسات والمما، مع رصد جوائز بإسم الغرفة اإلسالمية ألفضل التجارب األخرىستفيد منها الغرف تتجاربها الناجحة ل

لإلستفادة منها ، كما يمكن استضافة خبرات عالمية إللقاء محاضرات تثقيفية أو نقل تجارب عالمية الناجحه كُل في مجاله

 . التخصص تمجاالمختلف في 

 األنشطة المستقبلية: 

  م. 2017الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

 السودان أو مصرم في 2017 في ةلسيدات األعمال في الدول اإلسالميلعاشر المنتدى ا. 

  الهور ورشة عمل بعنوان )تنمية البني التحتية األساسية لصالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي(. في

 .م2016ديسمبر  1نوفمبر إلى  29الفترة من في بجمهورية باكستان اإلسالمية 

 دول لومات لصالح برنامج تدريبي حول تنمية القدرات في مجال ريادة األعمال من خالل استخدام تكنولوجيا المع

 م. 2017في عام  منظمة التعاون اإلسالمي

  فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. على المستوى القطاعي التبادل التجاري ومعرض ملتقى 

 )جائزة الغرفة اإلسالمية للتميز )إتقان. 
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  (األمن الغذائي /تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة )في مجاالت متخصصة  بيةتدريوبرامج ورش عمل . 

  م في 2017أكتوبر  21-18 الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالميةورشة عمل/ منتدي للمستثمرين من القطاع

 .القاهرة بجمهورية مصر العربية

  ملتقى الغرف التجارية .  

**** 


