
  تقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعةتقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

  م  مقدم إلى م  مقدم إلى 21022102وخطة العمل لعام وخطة العمل لعام   

  إجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة المتابعة إجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة المتابعة 

  للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

  لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(
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  الجمهورية التركيةالجمهورية التركية  --طنبول طنبول أسأس



 

 يةالغرفة اإلسالم

 

 

 

 

1/7 

  تقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعةتقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

م  مقدم إلى إجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة المتابعة للجنة الدائمة للتعاون م  مقدم إلى إجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة المتابعة للجنة الدائمة للتعاون 21022102وخطة العمل لعام وخطة العمل لعام   

  االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(

  الجمهورية التركية(الجمهورية التركية(  --  اسطنبولاسطنبولم )م )21022102مايو مايو   0101--99

  ::تمهيدتمهيد

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة إنطالقة إنطالقة عاماً على عاماً على ثة وثالثون ثة وثالثون الالثثمرور مرور م حلول ذكرى م حلول ذكرى 21022102يشهد عام يشهد عام 

  ..التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي  تابعة لمنظمةتابعة لمنظمةة ة مؤسسمؤسسكك

عة عة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناالغرفة اإلسالمية للتجارة والصنا، أعدت ، أعدت التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي  البرنامج العشري لمنظمةالبرنامج العشري لمنظمةبما يتفق وأهداف بما يتفق وأهداف 

عكفت الغرفة عكفت الغرفة خطة العمل العشرية كآلية للمساهمة في تحقيق ئاهداف برنامج العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي. خطة العمل العشرية كآلية للمساهمة في تحقيق ئاهداف برنامج العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

بين الدول األعضاء بين الدول األعضاء   وخدمة مصالحه، وخدمة مصالحه،   تعزيز التعاون االقتصادي فيماتعزيز التعاون االقتصادي فيمااإلسالمية في إطار سعيها للمساهمة في اإلسالمية في إطار سعيها للمساهمة في 

  حتياجات القطاع الخاص.حتياجات القطاع الخاص.على تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج والتي أعدت لتلبية إعلى تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج والتي أعدت لتلبية إ

البرنامج العشري البرنامج العشري في إطار تنفيذ خطة العمل العشرية للغرفة اإلسالمية وهي اآللية التي تهدف إلى تطبيق في إطار تنفيذ خطة العمل العشرية للغرفة اإلسالمية وهي اآللية التي تهدف إلى تطبيق 

العديد من العديد من بتنفيذ بتنفيذ اإلسالمية اإلسالمية الغرفة الغرفة ضطلع ضطلع تتوضمن مساعيها لخدمة القطاع الخاص وضمن مساعيها لخدمة القطاع الخاص التعاون اإلسالمي التعاون اإلسالمي   لمنظمةلمنظمة

عقد عقد مصالحه وتشمل هذه الفعاليات مصالحه وتشمل هذه الفعاليات   وخدمةوخدمةالقطاع الخاص القطاع الخاص ت ت والبرامج الهادفة إلى تلبية إحتياجاوالبرامج الهادفة إلى تلبية إحتياجانشطة نشطة األاأل

باإلضافة إلى عمل الغرفة اإلسالمية في مجال تنمية باإلضافة إلى عمل الغرفة اإلسالمية في مجال تنمية تدريبية، تدريبية، الالبرامج برامج منتديات األعمال، وورش العمل، والمنتديات األعمال، وورش العمل، وال

كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية   تفعيل شعيرة الزكاةتفعيل شعيرة الزكاةووالحالل الحالل وترويج تجارة المنتجات وترويج تجارة المنتجات 

  للمجتمعات.للمجتمعات.

تضطلع الغرفة اإلسالمية بدور نشط وفعال في تطبيق إطار العمل التنفيذي للتجارة البينية اإلسالمية تضطلع الغرفة اإلسالمية بدور نشط وفعال في تطبيق إطار العمل التنفيذي للتجارة البينية اإلسالمية   كماكما

م ، م ، 21022102% بحلول عام % بحلول عام 2121الذي يهدف إلى رفع معدل التبادل التجاري فيما بين الدول األعضاء إلى مانسبته الذي يهدف إلى رفع معدل التبادل التجاري فيما بين الدول األعضاء إلى مانسبته 

  . . يرة والمتوسطةيرة والمتوسطةفضالً عن سعيها إلى تنشيط إستراتيجيتها حول تنمية قطاع المؤسسات الصغفضالً عن سعيها إلى تنشيط إستراتيجيتها حول تنمية قطاع المؤسسات الصغ

  من األنشطة التي تنفذها الغرفة ما يلي: من األنشطة التي تنفذها الغرفة ما يلي: 

  : : الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاصالملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص

عقد الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة واإلستثمار في المشاريع المشتركة فيما بين  عقد الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة واإلستثمار في المشاريع المشتركة فيما بين ُ   ُ

ي إمارة الشارقة بدولة ي إمارة الشارقة بدولة م فم ف21002100إبريل إبريل   2222--2222الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة من 

اإلمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى اإلمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 

  ..لدولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقةلدولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة

  : : نتائج الملتقىنتائج الملتقى

   .تم تقديم توصيات الملتقى إلى لجنة الكومسيك التي أحيطت علماً بمحتوياتها. تم تقديم توصيات الملتقى إلى لجنة الكومسيك التي أحيطت علماً بمحتوياتها  

   مركز دائم للمعارض والتجارة اإلسالمية في إمارة الشارقة لترويج وتسويق المنتجات مركز دائم للمعارض والتجارة اإلسالمية في إمارة الشارقة لترويج وتسويق المنتجات إنشاء إنشاء

  والخدمات للدول األعضاء. والخدمات للدول األعضاء. 

   تم إقامة إتصاالت مع الجهات القائمة على أمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في تم إقامة إتصاالت مع الجهات القائمة على أمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في

قبات. وذلك في ضوء خطة قبات. وذلك في ضوء خطة بهدف بحث س بل ووسائل ما يعترض تقدمها من عبهدف بحث س بل ووسائل ما يعترض تقدمها من ع  التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي  منظمةمنظمة

العمل اإلستراتيجية التي اعتمدها اإلجتماع السادس لفريق العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمل اإلستراتيجية التي اعتمدها اإلجتماع السادس لفريق العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

للمنظمة الذي عقد في تايالند، والتي أعدتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة ب غية تنمية هذا للمنظمة الذي عقد في تايالند، والتي أعدتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة ب غية تنمية هذا 

ية واضحة المعالم. حيث تم اآلن ية واضحة المعالم. حيث تم اآلن آلية مالآلية مالالقطاع الحيوي والهام، والتي تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر القطاع الحيوي والهام، والتي تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر 

إعادة تنشيط هذه الخطة وستطرح للبحث في جلسة تبادل اآلراء المقرر عقدها خالل إجتماع الدورة إعادة تنشيط هذه الخطة وستطرح للبحث في جلسة تبادل اآلراء المقرر عقدها خالل إجتماع الدورة 

زمع عقده في أكتوبر 2222الـ)الـ) زمع عقده في أكتوبر ( للجنة الكومسيك  الم    م. م. 21022102( للجنة الكومسيك  الم 
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  : : برنامج أكاديمية الغرف التجاريةبرنامج أكاديمية الغرف التجارية  

  اإلسالمي، بتعاون مشترك بين كل اإلسالمي، بتعاون مشترك بين كل   لتعاونلتعاونلغرف التجارية لمنظمة الغرف التجارية لمنظمة اتم تنظيم الدورة األولى لبرنامج أكاديمية اتم تنظيم الدورة األولى لبرنامج أكاديمية ا

(، والمؤسسة اإلسالمية (، والمؤسسة اإلسالمية TTOOBBBBتحاد الغرف التركية )تحاد الغرف التركية )إإ( و( وIICCCCIIمن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة )من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة )

(، وذلك خالل الفترة من (، وذلك خالل الفترة من IIDDBB( عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )( عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )IITTFFCCالدولية لتمويل التجارة )الدولية لتمويل التجارة )

  ..م في أنقرة بالجمهورية التركيةم في أنقرة بالجمهورية التركية21210000يونيو يونيو   2222--2121

   دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.   2121متدرباً من متدرباً من   2222شارك في البرنامج التدريبي ما مجموعه شارك في البرنامج التدريبي ما مجموعه      

  تقديم خدمات تدريب لإلداريين من العاملين في الغرف األعضاء حول س بل ووسائل تبني تقديم خدمات تدريب لإلداريين من العاملين في الغرف األعضاء حول س بل ووسائل تبني ضمن البرنامج ضمن البرنامج تت

، والتي من شأنها أن ، والتي من شأنها أن SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  ((SSOOPPss))إجراءات التشغيل المعيارية إجراءات التشغيل المعيارية 

  ت عزز دور الغرف في اإلضطالع بواجبها الخاص بالمساهمة في تنمية التجارة فيما بين الدول األعضاء.ت عزز دور الغرف في اإلضطالع بواجبها الخاص بالمساهمة في تنمية التجارة فيما بين الدول األعضاء.

   إلى غرفهم وسيعملون على إلى غرفهم وسيعملون على   المتدربين من الغرف األعضاء عرض أفضل الممارسات التي تعلموهاالمتدربين من الغرف األعضاء عرض أفضل الممارسات التي تعلموهاسيتولى سيتولى

وها حول الخدمات المبتكرة المراد تقديمها إلى عالم األعمال والشركات  كما وها حول الخدمات المبتكرة المراد تقديمها إلى عالم األعمال والشركات  كما تعميم المعرفة الفنية التي أكتسبتعميم المعرفة الفنية التي أكتسب

  ..تم تنويرهم بشأن صميم أعمال وخدمات الغرف التجاريةتم تنويرهم بشأن صميم أعمال وخدمات الغرف التجارية

  :  :  األمن الغذائي وتنمية األعمال الزراعيةاألمن الغذائي وتنمية األعمال الزراعية

في في   ورشة العمل حول األمن الغذائي واألعمال الزراعية لصالح دول منظمة التعاون اإلسالميورشة العمل حول األمن الغذائي واألعمال الزراعية لصالح دول منظمة التعاون اإلسالميتم تنظيم تم تنظيم 

  م:  م:  21002100أكتوبر أكتوبر   0202--0101خالل الفترة من خالل الفترة من   وغنداوغنداييجمهورية جمهورية ببباال باال كمكم

   م بالتعاون مع البنك اإلسالمي م بالتعاون مع البنك اإلسالمي 21002100أكتوبر أكتوبر   0202--0101وغندا في الفترة من وغندا في الفترة من يي  --عقدت الورشة في كمباال عقدت الورشة في كمباال

الذي يحظى الذي يحظى موضوع األمن الغذائي موضوع األمن الغذائي وتناولت وتناولت للتنمية والغرفة الوطنية اليوغندية للتجارة والصناعة. للتنمية والغرفة الوطنية اليوغندية للتجارة والصناعة. 

  ج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي.ج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي.باألولوية في برنامباألولوية في برنام

  أدت الورشة إلى مفاوضات حول نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية فيما بينأدت الورشة إلى مفاوضات حول نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية فيما بين  ::  

    فلسطين ونيجيريافلسطين ونيجيريا    

  وغنداوغنداييبنغالديش وبنغالديش و    

  وغنداوغنداييأفغانستان وأفغانستان و    

   فقة فقة أجقرت الغرأجقرت الغرإنشاء بنك للمعلومات حول الجهات العاملة في مجال التصنيع الزراعي، ولتحقيقق هقذا الهقدف إنشاء بنك للمعلومات حول الجهات العاملة في مجال التصنيع الزراعي، ولتحقيقق هقذا الهقدف

( فقققي داكقققا ( فقققي داكقققا IIUUTTالجامعقققة اإلسقققالمية للتكنولوجيقققا )الجامعقققة اإلسقققالمية للتكنولوجيقققا )اإلسقققالمية للتجقققارة والصقققناعة االتصقققاالت الالزمقققة مقققع اإلسقققالمية للتجقققارة والصقققناعة االتصقققاالت الالزمقققة مقققع 

تنفيذ مشروع بحثقي حقول الصقناعات تنفيذ مشروع بحثقي حقول الصقناعات من خالل من خالل ، حيث أبدت الجامعة إستعدادها للتعاون مع الغرفة ، حيث أبدت الجامعة إستعدادها للتعاون مع الغرفة بنغالديشبنغالديشبب

  ..الغذائية الغذائية 

  سقتخدام سقتخدام مل حقول تعزيقز الققدرات الذاتيقة، وامل حقول تعزيقز الققدرات الذاتيقة، واعع  ةةتنظيم ورشتنظيم ورشببالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة قوم قوم سوف تسوف ت

  ..مم21022102لتطوير أداء األعمال الزراعية في عام لتطوير أداء األعمال الزراعية في عام “ “ ""تحليل سلسلة القيمةتحليل سلسلة القيمة""نهج نهج 

   كمققا تققم تأسققيس كمققا تققم تأسققيس( منتققدى تطققوير األعمققال الزراعيققة( منتققدى تطققوير األعمققال الزراعيققةAABBDDFF،)،)   والهققدف الرئيسققي منققه تهيرققة منبققر وأرضققية والهققدف الرئيسققي منققه تهيرققة منبققر وأرضققية

والصغرى والمتناهية الصغر. وسقوف والصغرى والمتناهية الصغر. وسقوف   للجهات المعنية في باكستان على كافة المستويات الكبرى والمتوسطةللجهات المعنية في باكستان على كافة المستويات الكبرى والمتوسطة

ققناع القققرارا وواضقققعي الالمهمقققة التعريققت بمهتمامققات مهمقققة التعريققت بمهتمامققات يتققولى المنتققدى يتققولى المنتققدى  ققناع القققرارا وواضقققعي جهقققات المعنيققة وإسققماع صقققوتهم لص  جهقققات المعنيققة وإسققماع صقققوتهم لص 

بتكقرة عنقد مسقتوياتها القد نيا، مقن خقالل إسقتخدام  بتكقرة عنقد مسقتوياتها القد نيا، مقن خقالل إسقتخدام السياسات، كما سيتولى حضانة المشقروعات التجريبيقة الم  السياسات، كما سيتولى حضانة المشقروعات التجريبيقة الم 

ل عقد الحلقتين األولى والثانية من سلسلة في كراتشي والهقور ل عقد الحلقتين األولى والثانية من سلسلة في كراتشي والهقور . وقد تم بالفع. وقد تم بالفعسلسلة القيمةسلسلة القيمةأسلوب التهجين وأسلوب التهجين و

ومن المؤمل أن يتم تنظي منتيات مشابهة في الدول األعضاء األخرى. وفي هذا السقيا  يؤمقل فقي ومن المؤمل أن يتم تنظي منتيات مشابهة في الدول األعضاء األخرى. وفي هذا السقيا  يؤمقل فقي   بباكستان بباكستان 

األعمققال األعمققال تعققاون مققع المؤسسققات العلميققة واألكاديميققة وكققذلك الشققركات متعققددة الجنسققية. العاملققة فققي مجققال تعققاون مققع المؤسسققات العلميققة واألكاديميققة وكققذلك الشققركات متعققددة الجنسققية. العاملققة فققي مجققال 

  ..  الزراعيةالزراعية

  :  :  ((SSSSGGAATTEEلتعاون مع منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمية لتبادل الخبرات واألصول والتكونولوجيا )لتعاون مع منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمية لتبادل الخبرات واألصول والتكونولوجيا )اا
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      بغية توسيع أنشطتها لتتجاوز نطا  دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى حيث ت قيم مجتمعقات إسقالمية كبيقرة  بغية توسيع أنشطتها لتتجاوز نطا  دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى حيث ت قيم مجتمعقات إسقالمية كبيقرة

أرضقية ماديقة وإفتراضقية أرضقية ماديقة وإفتراضقية   ( وهقي عبقارة عقن( وهقي عبقارة عقنSSSSGGAATTEEتعمل الغرفة اإلسالمية على التعاون مع منظمقة )تعمل الغرفة اإلسالمية على التعاون مع منظمقة )

تتققيح فققرص التفاعققل والتعققاون للققراغبين مققن أصققحاب األعمققال فققي الحصققول علققى الخققدمات التكنولوجيققة تتققيح فققرص التفاعققل والتعققاون للققراغبين مققن أصققحاب األعمققال فققي الحصققول علققى الخققدمات التكنولوجيققة 

والمالية الممكنة في بيرة آمنة، وتعمل هذه المنظمة على تسهيل الصفقات التجارية من خقالل آليقة تسقويقية والمالية الممكنة في بيرة آمنة، وتعمل هذه المنظمة على تسهيل الصفقات التجارية من خقالل آليقة تسقويقية 

  توفر خدمات مساندة على الشبكة وخارجها.توفر خدمات مساندة على الشبكة وخارجها.

  لغرفقة اإلسقالمية مشقروعات مقن األعضقاء مقن القطقاع الخقاص وسقوف تققوم بعرضقها علقى لغرفقة اإلسقالمية مشقروعات مقن األعضقاء مقن القطقاع الخقاص وسقوف تققوم بعرضقها علقى سوف تتلقى  اسوف تتلقى  ا

  ( بغية الحصول على التمويل أو الشركاء المحتملين.( بغية الحصول على التمويل أو الشركاء المحتملين.SSSSGGAATTEEالموقع اإللكتروني لمنظمة الـ)الموقع اإللكتروني لمنظمة الـ)

   تم تهيرة تم تهيرة(الموقع اإللكتروني لمنظمة الـ(الموقع اإللكتروني لمنظمة الـSSSSGGAATTEE للمشاريع لتلقي أيقة مشقروعات مقن الغقرف األعضقاء ) للمشاريع لتلقي أيقة مشقروعات مقن الغقرف األعضقاء )

ى اسققتعداد لتقققديم خققدمات التققدريب لصققالح الغققرف األعضققاء حققول كيفيققة إدخققال المشققاريع فققي ى اسققتعداد لتقققديم خققدمات التققدريب لصققالح الغققرف األعضققاء حققول كيفيققة إدخققال المشققاريع فققي علققعلقق  ممكمققا أنهققكمققا أنهقق

    ..مذكورمذكورموقع الموقع الالنظام اإللكتروني للالنظام اإللكتروني لل

    ::التعاون مع المنظمات الدوليةالتعاون مع المنظمات الدولية

  تواصل الغرفة اإلسالمية سعيها للتعاون مع المنظمات الدولية مثل: تواصل الغرفة اإلسالمية سعيها للتعاون مع المنظمات الدولية مثل:   

  ( صندو  بيريز جوريريو للتعاون االقتصادي والفني( صندو  بيريز جوريريو للتعاون االقتصادي والفنيPPGGTTFF.).)  

  ( الوحدة الخاصة بتعاون الجنوب الجنوب التابعة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة( الوحدة الخاصة بتعاون الجنوب الجنوب التابعة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةSSUUSSSSCC--UUNNDDPP.).)  

  ( المنظمة العالمية لألغذية والزراعة( المنظمة العالمية لألغذية والزراعةFFAAOO))    

  ( المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي( المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة البنك الدوليIIFFCC--WWBB  .)  .)  

  

ي تمثقل فقي تنظقيم ورش عمقل وبقرامج تدريبيقة، ي تمثقل فقي تنظقيم ورش عمقل وبقرامج تدريبيقة، نتيجة لهذا التعاون قامت المنظمات أعاله بتقديم تعاون فننتيجة لهذا التعاون قامت المنظمات أعاله بتقديم تعاون فنكك

  مشاركة المتدربين والخبراء.   مشاركة المتدربين والخبراء.   تكاليت تكاليت من خالل رعاية من خالل رعاية 

    نمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:نمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:تت

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي كي تتولى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي كي تتولى تم تفويض الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة من قبل تم تفويض الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة من قبل 

رة والمتوسطة من خالل عقد إجتماعات فريق العمل للمنظمة حول رة والمتوسطة من خالل عقد إجتماعات فريق العمل للمنظمة حول تنمية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيتنمية وتطوير قطاع المؤسسات الصغي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولقد عقدت الغرفة ستة إجتماعات لفريق العمل وفي إجتماعها األخير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولقد عقدت الغرفة ستة إجتماعات لفريق العمل وفي إجتماعها األخير 

إقترحت الخطة اإلستراتيجية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون إقترحت الخطة اإلستراتيجية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون 

د تم تنفيذ نذر يسير من هذه الخطة بسبب عدم توفر آلية وغياب إستراتيجية واضحة د تم تنفيذ نذر يسير من هذه الخطة بسبب عدم توفر آلية وغياب إستراتيجية واضحة اإلسالمي. ومع ذلك فلقاإلسالمي. ومع ذلك فلق

  المعالم لتنفيذ الخطة. المعالم لتنفيذ الخطة. 

تحت موضوع تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون تحت موضوع تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

ة خاصة لتبادل وجهات النظر حول ة خاصة لتبادل وجهات النظر حول ( للجنة الكومسيك عقد جلس( للجنة الكومسيك عقد جلس2222اإلسالمي، سوف يتضمن إجتماع الدورة الـ)اإلسالمي، سوف يتضمن إجتماع الدورة الـ)

هذا الموضوع الهام، ويعقب هذه الجلسة ورشة عمل، وسوف تقوم الغرفة افسالمية بتقديم الخطة اإلستراتيجية هذا الموضوع الهام، ويعقب هذه الجلسة ورشة عمل، وسوف تقوم الغرفة افسالمية بتقديم الخطة اإلستراتيجية 

لتلك الورشة بعد تحديث محتوياتها حتى تكون أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، خاصة في الجزئية الخاصة بالتمويل. لتلك الورشة بعد تحديث محتوياتها حتى تكون أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، خاصة في الجزئية الخاصة بالتمويل. 

أوضاع المؤسسات الصغيرة والكتوسطة وإحتياجاتها ومشكالتها وكيفية أوضاع المؤسسات الصغيرة والكتوسطة وإحتياجاتها ومشكالتها وكيفية وسوف تركز ورشة العمل على وسوف تركز ورشة العمل على 

معالجتها. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطة إحدى العناصر المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية وأن تخدم معالجتها. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطة إحدى العناصر المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية وأن تخدم 

  كموجهات عامة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء. كموجهات عامة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء. 

  ارات اإلدارية ألصحاب األعمال: ارات اإلدارية ألصحاب األعمال: برنامج تدريبي حول تنمية المهبرنامج تدريبي حول تنمية المه
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بالتعاون مع مدرسة باكستانية متخصصة في مجال إدارة األعمال مقرها في كراتشي، تم تنظيم سلسلة من بالتعاون مع مدرسة باكستانية متخصصة في مجال إدارة األعمال مقرها في كراتشي، تم تنظيم سلسلة من 

ورش العمل بدأت بورشتي عمل وسيتواصل عقدها في المقر الرئيسي للغرفة اإلسالمية. تتناول كل ورشة عمل ورش العمل بدأت بورشتي عمل وسيتواصل عقدها في المقر الرئيسي للغرفة اإلسالمية. تتناول كل ورشة عمل 

سسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير قدرات المرأة، بناء وتعزيز سسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير قدرات المرأة، بناء وتعزيز قطاعاً بعينه، مثل القطاع المصرفي، المؤقطاعاً بعينه، مثل القطاع المصرفي، المؤ

قدرات الشباب ...الخ. والهدف من هذه الورش هو تمكين أصحاب األعمال الشباب الطموحين من خالل تزويدهم قدرات الشباب ...الخ. والهدف من هذه الورش هو تمكين أصحاب األعمال الشباب الطموحين من خالل تزويدهم 

باألدوات والمهارات الالزمة التي تساعدهم على إقامة مشروعات ناجحة ت سهم في دفع عجلة التنمية باألدوات والمهارات الالزمة التي تساعدهم على إقامة مشروعات ناجحة ت سهم في دفع عجلة التنمية 

  قتصادية في بلدانهم المختلفة. قتصادية في بلدانهم المختلفة. االجتماعية واالاالجتماعية واال

  تم بذل جهود إلقامة ورش عمل مماثلة في الدول األعضاء األخرى في مختلت أرجاء العالم اإلسالمي. تم بذل جهود إلقامة ورش عمل مماثلة في الدول األعضاء األخرى في مختلت أرجاء العالم اإلسالمي. 

  :  :  والحاللوالحاللالزكاة الزكاة 

إعقداد للقوائح والقواعقد إعقداد للقوائح والقواعقد في مجالي الزكاة واألوقاف تم بذل جهقود كبيقرة مقن قبقل الغرفقة اإلسقالمية مقن خقالل في مجالي الزكاة واألوقاف تم بذل جهقود كبيقرة مقن قبقل الغرفقة اإلسقالمية مقن خقالل 

  تنفيذية لصندو  الزكاة، كما تم عقد عدة ورش عمل وإجراء أبحاث تعرف بمفاهيم الزكاة كآلية لمكافحة الفقر.تنفيذية لصندو  الزكاة، كما تم عقد عدة ورش عمل وإجراء أبحاث تعرف بمفاهيم الزكاة كآلية لمكافحة الفقر.الال

بغية تعزيز التعاون بقين دول منظمقة التعقاون اإلسقالمي تركقز الغرفقة اإلسقالمية علقى مجقال هقام مقن مجقاالت بغية تعزيز التعاون بقين دول منظمقة التعقاون اإلسقالمي تركقز الغرفقة اإلسقالمية علقى مجقال هقام مقن مجقاالت 

غرفة اإلسالمية مع الغرف اإلسالمية في الدول غيقر غرفة اإلسالمية مع الغرف اإلسالمية في الدول غيقر العمل التجاري وتحديداً تجارة الحالل. وفي هذا السيا  تتعاون الالعمل التجاري وتحديداً تجارة الحالل. وفي هذا السيا  تتعاون ال

اإلسالمية من أجل التعريت والتوعية بالجاونب واألوجقه المختلفقة للحقالل مقن خقالل كتيبقات تعريفيقة أعقدتها الغرفقة اإلسالمية من أجل التعريت والتوعية بالجاونب واألوجقه المختلفقة للحقالل مقن خقالل كتيبقات تعريفيقة أعقدتها الغرفقة 

اإلسالمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة تجارة الحالل فيما بقين القدول األعضقاء وغيقر األعضقاء فقي اإلسالمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة تجارة الحالل فيما بقين القدول األعضقاء وغيقر األعضقاء فقي 

نظمة التعاون اإلسالمي. كما وسعت الغرفة اإلسالمية من نطا  تعاونها وهقي مسقتعدة للعمقل مقع الكيانقات األخقرى نظمة التعاون اإلسالمي. كما وسعت الغرفة اإلسالمية من نطا  تعاونها وهقي مسقتعدة للعمقل مقع الكيانقات األخقرى مم

  تحت نطا  منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال  الحالل، وفي هذا السيا  لقد قامت بما يلي: تحت نطا  منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال  الحالل، وفي هذا السيا  لقد قامت بما يلي: 

  يرقة الغقذاء والقدواء بالمملكقة يرقة الغقذاء والقدواء بالمملكقة الرعاية والمشاركة في المؤتمر العالمي االول للقدواء والغقذاء الحقالل تنظقيم هالرعاية والمشاركة في المؤتمر العالمي االول للقدواء والغقذاء الحقالل تنظقيم ه

      IICCCCIIواقامة معرض خاص بـواقامة معرض خاص بـ  21022102//1212//0202--0202العربية السعودية في الفترة من العربية السعودية في الفترة من 

  الغرف السعودية حول الحالل. الغرف السعودية حول الحالل. مجلس مجلس تم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة االسالمية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة االسالمية و  

   . تمت صياغة مبدئية لمذكرة تفاهم مع الهيرة العامة للغذاء والدواء . تمت صياغة مبدئية لمذكرة تفاهم مع الهيرة العامة للغذاء والدواء  

  تفاهم مع الغرفة االسالمية البرازيلية للتجارة والصناعة . تفاهم مع الغرفة االسالمية البرازيلية للتجارة والصناعة .   مذكرةمذكرةتوقيع توقيع تم تم سوف يسوف ي  

   .جاري عمل مفاوضات مع رابطة العالم االسالمي حول التعاون بخصوص الحالل. جاري عمل مفاوضات مع رابطة العالم االسالمي حول التعاون بخصوص الحالل  

   2222المشاركة في مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل وخدمات والذي عقد في دولة الكويت في الفتقرة مقن المشاركة في مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل وخدمات والذي عقد في دولة الكويت في الفتقرة مقن--

الشققرعية والعلميققة واالقتصققادية والتجاريققة حققول صققناعة الحققالل الشققرعية والعلميققة واالقتصققادية والتجاريققة حققول صققناعة الحققالل م  والققذي تنققاول الجوانققب م  والققذي تنققاول الجوانققب 21002100ينققاير ينققاير   2222

وخققدمات ، وتققم مققن خاللققه اإلتصققال واالتفققا  مققع عققدة جهققات عاملققة فققي مجققال الحققالل وشققارك فيققه سققعادة وخققدمات ، وتققم مققن خاللققه اإلتصققال واالتفققا  مققع عققدة جهققات عاملققة فققي مجققال الحققالل وشققارك فيققه سققعادة 

  الرئيس الذي قام بتقديم كلمة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.الرئيس الذي قام بتقديم كلمة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.

   والتبقادل الثققافي والمركقز اإلسقالمي القدولي والتبقادل الثققافي والمركقز اإلسقالمي القدولي تم عقد اجتماع مقع المجلقس العربقي الصقيني للتكامقل التجقاري تم عقد اجتماع مقع المجلقس العربقي الصقيني للتكامقل التجقاري

الصيني إلصدار شهادة األغذية الحالل بمقاطعة ننشا والذين يمثلون أكبر قومية مسلمة في الصين وكقان مقن الصيني إلصدار شهادة األغذية الحالل بمقاطعة ننشا والذين يمثلون أكبر قومية مسلمة في الصين وكقان مقن 

أهم محاور االجتماع االتفا  على تعزيز تجارة الحالل وتسويقه بين الصقين ودول منظمقة التعقاون اإلسقالمي أهم محاور االجتماع االتفا  على تعزيز تجارة الحالل وتسويقه بين الصقين ودول منظمقة التعقاون اإلسقالمي 

  اتفاقية شاملة.اتفاقية شاملة.واتفا  مبدئي على توقيع واتفا  مبدئي على توقيع 

   تم إعداد اتفاقية بخصوص التعاون في مجال الحالل مع المجلس العربي الصقيني للتكامقل التجقاري والتبقادل تم إعداد اتفاقية بخصوص التعاون في مجال الحالل مع المجلس العربي الصقيني للتكامقل التجقاري والتبقادل

الثقافي وكان من المفترض أن يقتم توقيعهقا علقى هقامش  منتقدى المجلقس الصقيني العربقي للتكامقل التجقاري الثقافي وكان من المفترض أن يقتم توقيعهقا علقى هقامش  منتقدى المجلقس الصقيني العربقي للتكامقل التجقاري 

قد فقي الفتقرة مقن  قد فقي الفتقرة مقن والتبادل الثقافي والذي ع  م ، ولكقن تقم إلغقاء المشقاركة نظقراً لعقدم م ، ولكقن تقم إلغقاء المشقاركة نظقراً لعقدم 21002100/ /   1919/ /   2222  ––  2020والتبادل الثقافي والذي ع 

  التمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية الصين.التمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية الصين.

   تققم إعققداد إتفاقيققة تعققاون فققي مجققال الحققالل مققع إتحققاد الغققرف التجاريققة والصققناعية الباكسققتانية والهيرققة تققم إعققداد إتفاقيققة تعققاون فققي مجققال الحققالل مققع إتحققاد الغققرف التجاريققة والصققناعية الباكسققتانية والهيرققة

  مة.مة.الباكستانية لتطوير المنتجات الحالل سيتم توقيعها في غضون األيام القادالباكستانية لتطوير المنتجات الحالل سيتم توقيعها في غضون األيام القاد

   م لبحقث أوجققه التعقاون وتققم م لبحقث أوجققه التعقاون وتققم   21002100مققايو مققايو   2929تقم عققد اجتمققاع مقع غرفققة التجقارة العربيققة البرازيليقة بتقاريخ تقم عققد اجتمققاع مقع غرفققة التجقارة العربيققة البرازيليقة بتقاريخ

    توقيع محضر االجتماع من كال الطرفين وأهم المواضيع التي تطر  لها االجتماع :توقيع محضر االجتماع من كال الطرفين وأهم المواضيع التي تطر  لها االجتماع :

  فيها.فيها.  تم االتفا  على تبادل المعلومات حول الفعاليات التي ينظمها الطرفان والعمل على المشاركةتم االتفا  على تبادل المعلومات حول الفعاليات التي ينظمها الطرفان والعمل على المشاركة    
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   تم االتفا  علقى العمقل علقى تعزيقز وزيقادة التبقادل التجقاري بقين البرازيقل والقدول اإلسقالمية والتقرويج تم االتفا  علقى العمقل علقى تعزيقز وزيقادة التبقادل التجقاري بقين البرازيقل والقدول اإلسقالمية والتقرويج

  لجذب استثمارات من البرازيل للدول اإلسالمية. لجذب استثمارات من البرازيل للدول اإلسالمية. 

   تقم االتفققا  علققى صققياغة بروتوكققول تعققاون فققي مجققال الحققالل يسققمح بمسققتخدام شققعار تقم االتفققا  علققى صققياغة بروتوكققول تعققاون فققي مجققال الحققالل يسققمح بمسققتخدام شققعار((LLooggoo))   الغرفققة الغرفققة

    ل وفق إجراءات تفصيلية يتم االتفا  عليها فيما بعد.ل وفق إجراءات تفصيلية يتم االتفا  عليها فيما بعد.االسالمية فيما يتعلق بالحالاالسالمية فيما يتعلق بالحال

   تققم إعققداد وطباعققة كتيققب خققاص بموضققوع إشققراف الغرفققة اإلسققالمية علققى صققناعة و تجققارة الطعققام الحققالل تققم إعققداد وطباعققة كتيققب خققاص بموضققوع إشققراف الغرفققة اإلسققالمية علققى صققناعة و تجققارة الطعققام الحققالل

تم تجهيقز جقزء مقن المقادة الخاصقة بالكتيبقات الترويجيقة تم تجهيقز جقزء مقن المقادة الخاصقة بالكتيبقات الترويجيقة كما كما   . . ومنهجية الغرفة اإلسالمية في هذا الموضوعومنهجية الغرفة اإلسالمية في هذا الموضوع

    م إكمال تجميع المواد وطباعته خالل الثالثة أشهر القادمة إن شاء هللا .م إكمال تجميع المواد وطباعته خالل الثالثة أشهر القادمة إن شاء هللا .لمشروع الحالل وسوف يتلمشروع الحالل وسوف يت

  --شركة فرص الدولية لالستثمار:شركة فرص الدولية لالستثمار:

ثم شرعت الشركة في تنفيقذ خطتهقا وبقدأت شقركة فقرص فقي تنفيقذ مشقاريعها فقي دول أفريقيقا لتتقدرل بعقد ذلقك إلقى ثم شرعت الشركة في تنفيقذ خطتهقا وبقدأت شقركة فقرص فقي تنفيقذ مشقاريعها فقي دول أفريقيقا لتتقدرل بعقد ذلقك إلقى 

  22لية في البحث عن فقرص اسقتثمارية فقي لية في البحث عن فقرص اسقتثمارية فقي التعاون اإلسالمي. شرعت شركة فرص الدوالتعاون اإلسالمي. شرعت شركة فرص الدومنظمة منظمة الشر  األوسط ودول الشر  األوسط ودول 

دول فققي أفريقيققا بالتعققاون مققع القطققاع الخققاص المحلققي فققي السققودان وموريتانيققا والسققنغال وبنققين ومققالي وكلققك فققي دول فققي أفريقيققا بالتعققاون مققع القطققاع الخققاص المحلققي فققي السققودان وموريتانيققا والسققنغال وبنققين ومققالي وكلققك فققي 

جمهورية تترستان والبوسنة والهرسك، وأنشرت شركات استثمار محلية لمسقاعدة شقركة فقرص األم فقي استكشقاف جمهورية تترستان والبوسنة والهرسك، وأنشرت شركات استثمار محلية لمسقاعدة شقركة فقرص األم فقي استكشقاف 

روع والحصققول علققى االمتيقازات الحكوميققة واإلعفققاءات الحكوميقة لزيققادة ربحيققة روع والحصققول علققى االمتيقازات الحكوميققة واإلعفققاءات الحكوميقة لزيققادة ربحيققة الفقرص االسققتثمارية وهيكلققة المشقالفقرص االسققتثمارية وهيكلققة المشق

  المشروع.المشروع.

قامت شركة فرص بدراسة فرص استثمارية متعددة وتوفير المعرفة الفنية ألهقم سقبعة قطاعقات تحتاجهقا دول العقالم قامت شركة فرص بدراسة فرص استثمارية متعددة وتوفير المعرفة الفنية ألهقم سقبعة قطاعقات تحتاجهقا دول العقالم 

رص للعديد من دول منظمقة رص للعديد من دول منظمقة اإلسالمي وذلك بناء على استراتيجية خارطة طر  االستثمار التي قمت بتنفيذها شركة فاإلسالمي وذلك بناء على استراتيجية خارطة طر  االستثمار التي قمت بتنفيذها شركة ف

  التعاون اإلسالمي األتي ذكرها حسب األهمية: التعاون اإلسالمي األتي ذكرها حسب األهمية: 

  .القطاع الزراعي.القطاع الزراعي  

  .القطاع السياحي.القطاع السياحي  

  .قطاع اإلسكان والعقار.قطاع اإلسكان والعقار  

  .قطاع الرعاية الصحية.قطاع الرعاية الصحية  

  .قطاع البنية التحتية.قطاع البنية التحتية  

  .قطاع العلوم والتقنية.قطاع العلوم والتقنية  

  قطاع التنمية البشريةقطاع التنمية البشرية  

عقالميين وحرصقت علقى أن يقتم اإلسقتفادة مقن أخقر مقا عقالميين وحرصقت علقى أن يقتم اإلسقتفادة مقن أخقر مقا وفي هذا المجال تعاقدت الشقركة شقراكات عديقدة مقع شقركاء وفي هذا المجال تعاقدت الشقركة شقراكات عديقدة مقع شقركاء 

توصلت إليها المعرفة عبر شركاء استراتيجيين لزيقادة القيمقة المضقافة للمشقروع، كمقا تعاهقدت شقركات متخصصقة توصلت إليها المعرفة عبر شركاء استراتيجيين لزيقادة القيمقة المضقافة للمشقروع، كمقا تعاهقدت شقركات متخصصقة 

  مجال نقل التقنية عبر في مختلت القطاعات.مجال نقل التقنية عبر في مختلت القطاعات.

ياحة الققذي عقققد فققي أنطاليققا ياحة الققذي عقققد فققي أنطاليققا وفقققاً للقققرار الققذي إعتمققده إجتمققاع الققدورة السققابعة للمققؤتمر اإلسققالمي لققوزراء السققوفقققاً للقققرار الققذي إعتمققده إجتمققاع الققدورة السققابعة للمققؤتمر اإلسققالمي لققوزراء السقق

م، تققوم شققركة فققرص الدوليقة لإلسققتثمار وهققي الققذراع م، تققوم شققركة فققرص الدوليقة لإلسققتثمار وهققي الققذراع 21012101مققارس مققارس   2222--2222بالجمهوريقة التركيققة خققالل الفتقرة مققن بالجمهوريقة التركيققة خققالل الفتقرة مققن 

اإلستثمارية للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة بتنظيم ورشة عمل حول تطوير السياحة فيمقا بقين القدول اإلسقالمية اإلستثمارية للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة بتنظيم ورشة عمل حول تطوير السياحة فيمقا بقين القدول اإلسقالمية 

  ي مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ي مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. م فم ف21022102إبريل إبريل   0202خالل الفترة من خالل الفترة من 

سوف تتناول الورشة بالبحث والنقاش أفضل الس بل والوسائل الكفيلة بتطوير السياحة والترويج لها فيمقا بقين القدول سوف تتناول الورشة بالبحث والنقاش أفضل الس بل والوسائل الكفيلة بتطوير السياحة والترويج لها فيمقا بقين القدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسقالمي مقن خقالل أحقدث التقنيقات المتقوفرة، وفقي المرحلقة األوليقة سقوف يقتم دعقوة األعضاء في منظمة التعاون اإلسقالمي مقن خقالل أحقدث التقنيقات المتقوفرة، وفقي المرحلقة األوليقة سقوف يقتم دعقوة 

  أعضاء للمشاركة في هذه الورشة المزمع عقدها في إمارة د بي. أعضاء للمشاركة في هذه الورشة المزمع عقدها في إمارة د بي.   عشر دولعشر دول

بتصميم موقع إلكترونقي لمنظمقة التعقاون اإلسقالمي وهقو أداة للحجقز تهقتم بتصميم موقع إلكترونقي لمنظمقة التعقاون اإلسقالمي وهقو أداة للحجقز تهقتم   شركة فرص الدولية لالستثمارشركة فرص الدولية لالستثماركما قامت كما قامت 

شقر شقر بتطوير وترويج السياحة على مستوى دول منظمة التعاون اإلسالمي، وسوف يبدأ في المرحلة األولية بمحقدى عبتطوير وترويج السياحة على مستوى دول منظمة التعاون اإلسالمي، وسوف يبدأ في المرحلة األولية بمحقدى ع
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دولققة وهققي: السققعودية، مصققر، تركيققا، إيققران، ماليزيققا، إندونيسققيا، تققونس، المغققرب، اإلمققارات العربيققة والمتحققدة، دولققة وهققي: السققعودية، مصققر، تركيققا، إيققران، ماليزيققا، إندونيسققيا، تققونس، المغققرب، اإلمققارات العربيققة والمتحققدة، 

  الكويت وقطر.الكويت وقطر.

يتضمن بوابة إلكترونية للحجز الخاص بالسفر واإلقامة الفندقيقة فضقالً عقن حجقز سقيارات األجقرة ومقا إلقى ذلقك مقن يتضمن بوابة إلكترونية للحجز الخاص بالسفر واإلقامة الفندقيقة فضقالً عقن حجقز سقيارات األجقرة ومقا إلقى ذلقك مقن 

األسوا  األخقرى لقدول المنظمقة باإلضقافة إلقى السقو  األوروبيقة، فقي األسوا  األخقرى لقدول المنظمقة باإلضقافة إلقى السقو  األوروبيقة، فقي لوازم السياحة، وتستهدف خطة العمل تغطية لوازم السياحة، وتستهدف خطة العمل تغطية 

  فترة الحقة.  فترة الحقة.  

  األمانة العامة لإلعالم والمعلوماتاألمانة العامة لإلعالم والمعلومات

لدى الغرفة اإلسالمية آلية مكثفة في مجال اإلعالم والمعلومات، والتي تتولى تغطية أنشطتها والتطورات لدى الغرفة اإلسالمية آلية مكثفة في مجال اإلعالم والمعلومات، والتي تتولى تغطية أنشطتها والتطورات 

لدول األعضاء، فضالً عن الفرص التجارية. في هذا لدول األعضاء، فضالً عن الفرص التجارية. في هذا الحديثة فضالً عن األخبار العالمية وأخبار موجزة عن االحديثة فضالً عن األخبار العالمية وأخبار موجزة عن ا

  السيا  تصدر )مجلة الغرفة(.  السيا  تصدر )مجلة الغرفة(.  

    : : المجلة المطبوعةالمجلة المطبوعة” ” الغرفةالغرفة””مجلة مجلة 

  يونيو يونيو باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل ربع سنوية منذ باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل ربع سنوية منذ ” ” الغرفة الغرفة ””يتم إصدار مجلة مطبوعة تحمل إسميتم إصدار مجلة مطبوعة تحمل إسم

  م. م.   21122112

  تعريت بالغرفة ونشاطاتها وأعضائها،حيث ترول المجلة تعريت بالغرفة ونشاطاتها وأعضائها،حيث ترول المجلة تساهم المجلة فى تحقيق أهداف الغرفة، وزيادة التساهم المجلة فى تحقيق أهداف الغرفة، وزيادة ال

  لنشاطات الغرفة والغرف األعضاء .لنشاطات الغرفة والغرف األعضاء .

   المجلة تلقي الضوء بكل عدد على واحدة من الدول اإلسالمية وأهم والثروات والموارد  والفرص المتاحة المجلة تلقي الضوء بكل عدد على واحدة من الدول اإلسالمية وأهم والثروات والموارد  والفرص المتاحة

  بها. بها. 

   ورجال األعمال ، وأهم ورجال األعمال ، وأهم ترسل المجلة إلى إتحادات الغرف التجارية للدول األعضاء فى المنظمة، والسفارات ترسل المجلة إلى إتحادات الغرف التجارية للدول األعضاء فى المنظمة، والسفارات

  الهيرات المعنية .الهيرات المعنية .

  ::((wwwwww..iicccciioonnlliinnee..nneettالموقع اإلليكتروني للغرفة )الموقع اإلليكتروني للغرفة )  

   بحيث يكون أكثر حداثة وديناميكية وأكثر سهولة وإفادة لزوار بحيث يكون أكثر حداثة وديناميكية وأكثر سهولة وإفادة لزوار تم تصميم جديد لموقع الغرفة الرئيسي تم تصميم جديد لموقع الغرفة الرئيسي

  مليون زائرشهريا.مليون زائرشهريا.  ، وصل متوسط عدد الزائرين إلى، وصل متوسط عدد الزائرين إلىالموقعالموقع

  ، تغطية شاملة بالصور والفيديو ألهم أحداث تغطية شاملة بالصور والفيديو ألهم أحداث   ووتوجد معلومات عن جميع مشروعات الغرفة ونشاطاتها ،توجد معلومات عن جميع مشروعات الغرفة ونشاطاتها

    ومؤتمرات الغرفة ولقاءات قيادات الغرفة .ومؤتمرات الغرفة ولقاءات قيادات الغرفة .

   يوجد مساحة إعالنية بالموقع متاحة وفقاً للخطة التسويقية الشاملة لمنتجات األمانة وتشغل اآلن بأكثر من يوجد مساحة إعالنية بالموقع متاحة وفقاً للخطة التسويقية الشاملة لمنتجات األمانة وتشغل اآلن بأكثر من

    إعالن .إعالن .

  wwwwww..cchhaammbbeerrmmaagg..ccoomm  لمجلة اإلليكترونيةلمجلة اإلليكترونيةاا

  العربية واإلنجليزية.العربية واإلنجليزية.تين تين ليكترونية شهريا باللغليكترونية شهريا باللغاإلاإلمجلة مجلة تصدر التصدر ال    

  ركقز علقى األحقداث الهامقة بالنسقبة ركقز علقى األحقداث الهامقة بالنسقبة   ، و، وتنوه بشكل مستمر من خالل وسائل اإلتصال الخاصقة بأمانقة اإلعقالمتنوه بشكل مستمر من خالل وسائل اإلتصال الخاصقة بأمانقة اإلعقالم

    ث إتحادات الغرف ودول المنظمة وبالتحديد األحداث االقتصادية.ث إتحادات الغرف ودول المنظمة وبالتحديد األحداث االقتصادية.للغرفة أوال" ثم أحداللغرفة أوال" ثم أحدا

   إلى نشر التقارير والدراسات اإلقتصادية ومقاالت لخبراء فى اإلقتصاد اإلسالمى . إلى نشر التقارير والدراسات اإلقتصادية ومقاالت لخبراء فى اإلقتصاد اإلسالمى . كما تولي إهتمام كما تولي إهتمام  

  غرفة غرفة األسبوعية للاألسبوعية للنشرة نشرة الال

     عربية واإلنجليزية.عربية واإلنجليزية.م . وتصدر باللغة الم . وتصدر باللغة ال  21122112يوليو يوليو تم إستحداث نشرة إخبارية أسبوعية للغرفة منذ شهر تم إستحداث نشرة إخبارية أسبوعية للغرفة منذ شهر  

     أخبقار العقالم أخبقار العقالم   ––أخبقار غقرف إتحقادات دول المنظمقة أخبقار غقرف إتحقادات دول المنظمقة   --أخبقار الغرفقة  أخبقار الغرفقة    ––تتضمن النشقرة أبقواب ثابتقة تشقمل تتضمن النشقرة أبقواب ثابتقة تشقمل

  أخبار العالم اقتصادية. أخبار العالم اقتصادية.   ––اإلسالمى االقتصادية اإلسالمى االقتصادية 

http://www.iccionline.net/
http://www.chambermag.com/
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   يقققتم إرسقققال النشقققرة إلقققى إتحقققادات الغرفقققة التجاريقققة بقققدول المنظمقققة وبعقققض الشقققركات ورجقققال األعمقققال يقققتم إرسقققال النشقققرة إلقققى إتحقققادات الغرفقققة التجاريقققة بقققدول المنظمقققة وبعقققض الشقققركات ورجقققال األعمقققال

  قتصادية الكبرى والهيرات المعنية . قتصادية الكبرى والهيرات المعنية . والمؤسسات اإلوالمؤسسات اإل

  الجرائد المطبوعة واإلليكترونية الجرائد المطبوعة واإلليكترونية مصدار األخبار والبيانات الصحفية المختلفة والتواصل مع مصدار األخبار والبيانات الصحفية المختلفة والتواصل مع كما تقوم الغرفة بكما تقوم الغرفة ب

لتعريت بالغرفة وأهدافها من خالل الظهور اإلعالمي المكثت لقيادات لتعريت بالغرفة وأهدافها من خالل الظهور اإلعالمي المكثت لقيادات للاللقاءات التليفزيونية اللقاءات التليفزيونية ومن خالل ومن خالل 

  الغرفة .الغرفة .

  عمال بدول منظمة المؤتمراإلسالمي : عمال بدول منظمة المؤتمراإلسالمي : إتحاد أصحاب األإتحاد أصحاب األ

ضمن اآلليات األخرى التي تسقتخدمها الغرفقة اإلسقالمية يقأتي اتحقاد أصقحاب األعمقال، وعضقويته مفتوحقة للجميقع ضمن اآلليات األخرى التي تسقتخدمها الغرفقة اإلسقالمية يقأتي اتحقاد أصقحاب األعمقال، وعضقويته مفتوحقة للجميقع 

  ويهدف اإلتحاد إلى: ويهدف اإلتحاد إلى: 

  مققنح فرصققة المشققاركة لجميققع أعضققاء الغققرف والمنظمققات واألنديققة التجاريققة ومققنح فرصققة المشققاركة لجميققع أعضققاء الغققرف والمنظمققات واألنديققة التجاريققة وNNGGOOss   وأصققحاب األعمققال وأصققحاب األعمققال

  دول اإلسالمية في تفعيل أهداف الخطة العشرية.دول اإلسالمية في تفعيل أهداف الخطة العشرية.وشباب األعمال بالوشباب األعمال بال

  دولققة إسققالمية لزيققادة التبققادل التجققاري واالسققتثماري بققين دولققة إسققالمية لزيققادة التبققادل التجققاري واالسققتثماري بققين   2727ع التعققارف بققين أصققحاب األعمققال فققي ع التعققارف بققين أصققحاب األعمققال فققي ييشققجشققجتت

  الدول.الدول.

   عققرض الفققرص والمشققروعات المدروسققة )المفحوصققة( مققن مكاتققب أعضققاء االتحققاد االستثشققارية بالققدول عققرض الفققرص والمشققروعات المدروسققة )المفحوصققة( مققن مكاتققب أعضققاء االتحققاد االستثشققارية بالققدول

  اإلسالمية.اإلسالمية.

  ارية وبضائع أعضاء شركات االتحاد المصنعة في الدول اإلسالمية.ارية وبضائع أعضاء شركات االتحاد المصنعة في الدول اإلسالمية.عرض فرص الوكاالت التجعرض فرص الوكاالت التج  

  .منح فرصة زيادة مبيعات الشركات في الدول اإلسالمية إلى شركات خارل البلدان اإلسالمية.منح فرصة زيادة مبيعات الشركات في الدول اإلسالمية إلى شركات خارل البلدان اإلسالمية  

   م .م .  21002100دعوة أعضاء الغرف والمنظمات والجمعيات التجارية لالنضمام للبورتال بداية من مايو مايو دعوة أعضاء الغرف والمنظمات والجمعيات التجارية لالنضمام للبورتال بداية من مايو مايو  

  م . م .   21002100لغرف والجمعيات التجارية في بنك معلومات البورتال من سبتمبر لغرف والجمعيات التجارية في بنك معلومات البورتال من سبتمبر تسجيل معلومات أعضاء اتسجيل معلومات أعضاء ا  

   وايضا تسجيل وتصقنيت مشقروعات االعضقاء المدروسقة فقي بورتقال اتحقاد أصقحاب األعمقال بقدول منظمقة وايضا تسجيل وتصقنيت مشقروعات االعضقاء المدروسقة فقي بورتقال اتحقاد أصقحاب األعمقال بقدول منظمقة

  م .م .  21002100في أكتوبر في أكتوبر   التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي
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