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 تقرير حول أنشطة

 والعشرينتاسعة ماع الدورة التاج إلى مقدم الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(

 ية (تركالجمهورية ال –اسطنبول)  م3108نوفمبر  81-18

 :تمهيد

شهد مرور وت والزراعة مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 (.  م1083)عام تأسيسها هذا الربعة وثالثين عاماً على أ

على تلك الغرفة اإلسالمية تركز الساحة االقتصادية العالمية  فيلتحديات تجابه مجتمع األمم إدراكاً ل

وهي خاصتها خطة العمل األنشطة التي تعالج مشكالت وتُلبي إحتياجات القطاع الخاص. هذا وقد أعدت الغرفة 

 .  التعاون اإلسالمي، آخذة بعين األعتبار التحديات العالميةبرنامج العمل العشري لمنظمة تتوافق مع 

رفة اإلسالمية القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي فإنها تتبنى مصالح القطاع غوحيث تُمثل ال

الخاص في كافة محافل المنظمة. السيما وأن القطاع الخاص هو محرك النمو االقتصادي، وبالتالي إكتسب دور 

 الغرفة المزيد من األهمية. 

الدول اإلسالمية من أجل تنمية قدراتهم وتحقيق  وتسعى الغرفة اإلسالمية إلى مساعدة أصحاب األعمال في

 تنمية مستدامة للتجارة والصناعة. 

الغرفة وسعيها لخدمة القطاع الخاص قامت الغرفة اإلسالمية بوضع عدة أهداف عمل وفي إطار تنفيذ خطة 

والتي تميل إليها الدول المتقدمة في تحقيق المزيد من  عمليةوأخالقية طموحات منها األهداف العامة باإلضافة ل

 . التقدم

 :اليةاألنشطة التاإلسالمية على تنفيذ أنشطة تتفق وأهدافها من خالل تنفيذ لغرفة األمانة العامة لت دأبوقد 

 تنظيم ملتقيات األعمال للقطاع الخاص.• 

الفقر، تطوير القدرات التسويقية، مكافحة ورش العمل والبرامج التدريبية حول بناء القدرات، • 

والمهارات اإلدارية، وتحقيق قيمة مضافة، وتنمية الدندرة، التمكين االقتصادي للسيدات، تطزير 

ريادة اإلستفادة من التمويل األصغر، الترويج لثقافة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و

 الشباب. المرأة واألعمال خاصة لدى 

 م.1085% بحلول عام 10معدل التجارة البينية اإلسالمية إلى ما نسبته  لعب دور في زيادة• 

التوعية والتعريف باالتفاقيات العديدة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تهدف إلى تطوير التعاون • 

االقتصادي، وخاصة نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

(TPS-OIC.) 

 تنفيذ األوجه ذات الصلة من البرنامج العشري للمنظمة. • 

التعاون مع األمانة العامة للمنظمة والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة • 

 والمتوسطة الحجم.

 تنمية دور الوكاة كوسيلة للتنمية االقتصادية. • 

 التوعية بمفهوم الحالل. • 

 ونورد أدناه المجاالت العريضة واألوجه الرئيسية لألنشطة: 
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 : تقيات القطاع الخاص/منتديات سيدات األعمالمل

عشر ملتقى للقطاع الخاص لتنمية التجارة خمسة  إلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بتنظيمقامت الغرفة ا• 

وعقد الملتقى الخامس عشر للقطاع الخاص في ن البلدان اإلسالمية، واإلستثمار في المشاريع المشتركة فيما بي

( من 88م. تم توزيع التقرير تحت البند )1083أكتوبر  30-11طهران بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 

ولقد أثبتت هذه الملتقيات جدواها في توفير أرضية مشتركة لقطاع الخاص األعمال بالدول جدول األعمال. 

دولة، من حيث إتاحة الفرصة لتعزيز عالقات العمل  57األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعها 

ويتم تنظيم أنشطة الغرفة اإلسالمية بمساندة كريمة من البنك اإلسالمي للتنمية والهيئات والتجارة واإلسثمار، 

التابعة لمنظمة األمم المتحدة وغيرها. وقد أثبتت هذه األنشطة أنها أرضية مناسبة تتيح لمجتمعات األعمال 

قد شهد معدل التبادل التجاري بين ل األسس الثنائية والمتعددة األطرف لمجاالت التعاون. التفاعل والتباحث حو

% في 87.78م إلى ما نسبته 1080% في عام 87.03% حيث إرتفع ما نسبته 4الدول األعضاء زيادة بنسبة 

إلى نسبة أكبر من خالل دخول نظام % 87الحالي م. ومن المؤمل اآلن أن يرتفع هذا المعدل 1088عام 

 ( حيز التنفيذ. TPS-OICاألفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

دولة ال يعكس  57بالنظر إلى الموارد الوفيرة المتوفرة لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعها • 

قتصادي الفرص واإلمكانات المتاحة له، وربما يُعزى ذلك إلى الظروف الجغرافية المستوى الراهن للتعاون اال

وإلى التفاوت والتباين في مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء، مما يجعل صعوبة أن 

يجب تبني نهج أكثر يكون هناك نهجاً معيناً صالحاً لجميع تلك الدول أذ أن لكل دولة ظروف معينة، وبالتالي 

شجع الدول األعضاء على إبرام إتفاقات ثنئاية لمنح التسهيالت الالزمة إلنشاء المشاريع مباشرة وفعالية يُ 

 ادالت التجارية. وتوسعة التب

ضمن البرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي وفي إطار التمكين االقتصادي للنساء عقدت الغرفة • 

ة منتديات لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية. أتاحت هذه المنتديات لسيدات األعمال سبعاإلسالمية 

 هن والوقوف على قصص نجاح أخريات. المشاركات فرصة التفاعل مع نظيراتهن واإلستفادة من

راعة في إطار مساعيها لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة قامت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والز• 

-11في طهران بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية بع بتنظيم المنتدى السا

اعات والمناجم والزراعة، الغرفة اإليرانية للتجارة والصنوتم تنظيمه بالتعاون مع كل من  م1083أكتوبر  30

 .، سوف يتم توزيع التقرير على نحو منفصلمجموعة البنك اإلسالمي للتنميةو

 :  الهيئة العالمية للزكاة

كيان معاصر مستمد من األحكام الفقهية لفريضة الزكاة ويبرز الدور االجتماعي التكافلي واألبعاد االقتصادية 

 .فريضة الزكاةالتنموية ل

 أهم األنشطة  

قامت األمانة وبالتعاون مع المعهد العالي لعلوم الزكاة بالسودان بتنظيم الدورة التدريبية لتأسيس صناديق • 

م بحضور ممثل لرئيس الجمهورية ومن أهم 1081مايو  13-89الفترة من  الزكاة في سيراليون في

محاورها الحديث عن الهيكل التنظيمي واإلداري لمؤسسات الزكاة "كهيكل مقترح"  وأنواع الجباية 

 ومصارف الزكاة ، وتأتي هذه الدورة تمهيداً إلنطالق العمل الفعلي لهيئة سيراليون للزكاة.

قامت األمانة وبالتعاون مع المعهد العالي لعلوم الزكاة في السودان تنفيذ الدورة التأسيسية للزكاة ودورها • 

م بحضور ممثل وزارة الرعاية 1081يونيو  17-13في التنمية االجتماعية بياوندي/الكاميرون في 
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االجتماعية، ومن أهم محاورها الحديث عن الهيكل التنظيمي واإلداري لمؤسسات الزكاة "كهيكل مقترح"  

 وأنواع الجباية ومصارف الزكاة ، وتأتي هذه الدورة تمهيداً إلنطالق العمل الفعلي لهيئة الكاميرون للزكاة.

تجري اتصاالت حالياً مع الجهات الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية وغرفة تجارة األردن بشان البدء • 

 في إجراءات إنشاء هيئة للزكاة في األردن.

تم إجراء عدة إتصاالت مع الدول االفريقية التي قامت بالتوقيع على إتفاقية إنشاء الهيئة العالمية للزكاة • 

تفعيل هذه االتفاقيات يتوقع البدء في نشاط الهيئة في كل من موريتانيا وسيراليون والكويت خالل عام ول

 م.1083

قامت األمانة وفي الجزئية الخاصة بإعداد الدراسات بإعداد الالئحة األساسية لصندوق الزكاة للفقراء • 

 ية بجدة.الالئحة األساسية لصندوق الزكاة للغارمين مع الغرفة التجارية الصناعكذلك والمساكين و

في إطار الشراكة االستراتيجية مع ديوان الزكاة بجمهورية السودان وتنفيذ بنودها شاركت الهيئة العالمية • 

الورشة الوطنية لتطوير مناهج فقه الزكاة في التعليم العام والجامعي" في الخرطوم تحت  للزكاة في تنظيم "

رعاية رئيس الجمهورية ، وتهدف الورشة إلى تطوير وتحديث المناهج التعليمية لفقه الزكاة في المدارس 

هاد المؤسسي والجامعات وإلى تطوير منهج البحث العلمي في فقه الزكاة ومستجداته، وبحث قضايا االجت

 وتطوير آلياته ، وبحث قضايا تأصيل العلوم المرتبطة بفقه الزكاة كاإلدارة والمحاسبة.

بخصوص الورشة اإلقليمية الثانية لمؤسسات الزكاة في افريقيا والدول العربية والمتوقع تنفيذها خالل العام • 

قيا م، فقد تم اإلتفاق مع الجهة المشاركة في التنظيم أن يتم توسعة نطاق المشاركة من خارج أفري1083

 لتشمل عدة دول أخرى من دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 (: SSGATEالتعاون مع منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمية لتبادل الخبرات حول التكونولوجيا )

التعاون اإلسالمي إلى حيث تُقيم مجتمعات إسالمية كبيرة  بغية توسيع أنشطتها لتتجاوز نطاق دول منظمة • 

( وهي عبارة عن أرضية مادية وإفتراضية SSGATEتعمل الغرفة اإلسالمية على التعاون مع منظمة )

ل على الخدمات التكنولوجية والمالية الممكنة في تتيح فرص التفاعل والتعاون ألصحاب األعمال في الحصو

بيئة آمنة، وتعمل هذه المنظمة على تسهيل الصفقات التجارية من خالل آلية تسويقية توفر خدمات مساندة 

 . وخدمات حتى إكتمال الصفقات على الشبكة وخارجها

وتقوم بعرضها على الموقع  تتلقى الغرفة اإلسالمية مشروعات من القطاع الخاص للدول األعضاء• 

 ( بغية الحصول على التمويل أو الشركاء المحتملين.SSGATEاإللكتروني لمنظمة الـ)

( للمشاريع لتلقي أية مشروعات من الغرف األعضاء SSGATEاإللكتروني لمنظمة الـ)تم تجهيز الموقع • 

األعضاء حول كيفية عرض المشاريع وظفي الغرف صالح مكما أن المنظمة مستعدة لتقديم خدمات التدريب ل

 في موقعها اإللكتروني. 

عالمية لتبادل الخبرات واألصول وبما أن الغرفة اإلسالمية شريك لمنظمة بوابة الجنوب الجنوب ال• 

( وهي بمثابة بوابة إلى القطاع الخاص للعالم اإلسالمي بإعتبارها ممثلة لهذا SSGATEوالتكونولوجيا )

دولة، ومن خالل شبكة المراكز القطرية  57القطاع الكبير في دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعها 

(CCs(لمنظمة الـ )SSGATE )إلى الترويج للشراكة في المشاريع اإلستثمارية تسعى الغرفة اإلسالمية و

تها في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون فيما بين مؤسسات األعمال في الدول األعضاء وبينها ونظيرا

( CCs، وتحت هذا النظام تقوم المراكز القطرية )(SSGATEمنظمة الـ)اإلسالمي والتي يتم تغطيتها من قبل 

يتم عرض  جارية المحلية، وبعد إجراء الفحوصات المبدئية من قبل المؤسسات التبتسجيل الشراكات المقترحة 

( في شنغهاي SSGATE(، وسيتولى موظفو الـ)SSGATEالمشاريع المقترحة على الموقع اإللكتروني لـ)
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لهم التفاوض بغية التوصل إلى إقامة شراكات أو الدخول في سييسرون من ثم تحديد الشركاء المحتملين و

( تعمل الغرفة اإلسالمية على الترويج SSGATEمشروعات إستثمارية مشتركة، وفي إطار عمل منظمة الـ)

( التي تهدف إلى حشد مليون سيدة UNOSSCالجنوب )لمبادرة مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب 

ولة عضو د 57(، على نطاق OMBOLأعمال في تواصل حي عبر اإلنترنت في المشروع الذي أطلق عليه )

 في منظمة التعاون اإلسالمي، لما فيه منفعة المؤسسات التجارية التي تقودها سيدات األعمال.

 تحت المشروع الراهن تقوم الغرفة اإلسالمية بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب• 

(UNOSSC( تسعى لتعزيز عمل المراكز القطرية )CCs) (لمنظمة الـSSGATE ومن خاللها ستعمل ،)

(، في خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )وهي كل من OMBOLأيضاً على تفعيل مبادرة )

مصر، وباكستان، السودان، وتركيا، ويوغندا(، كي تخدم مراكز هذه الدول كنماذج يؤمل أن تحتذى من قبل 

 الدول األخرى في المستقبل.

عرض الصيني الدولي العاشر في هذا السياق تم إجراء برنامج تدريبي للمراكز القطرية خالل المؤتمر والم• 

( في جوانجزهو بمحافظة جوانجدونق في الصين خالل الفترة CISMEFللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

كل من مصر، م، حيث شارك في البرنامج التدريبي ممثلي المراكز القطرية في 1083سبتمبر  11-14من 

وباكستان، السودان، ويوغندا وممثل للغرفة اإلسالمية. تم تنظيم البرنامج التدريبي من قبل منظمة 

( بإجراء تدريبات على المبادئ اإلدارية SSGATE(. حيث قام خبراء الترديب من منظمة الـ)SSGATEالـ)

لتشغيل المراكز القطرية، وإدارة المشاريع، وإجراءات التسجيل، وعرض المشاريع داخل وخارج الشبكة مع 

 . مطابقة الشراكات المحتملة وعملية التفاوض حول المشاريع

لكل من من المشاريع التي تم تسليمها من المراكز القطرية  18كما قامت الغرفة اإلسالمية بتقديم ما مجموعه • 

ن، ويوغندا. كما تم عرض هذه المشاريع خالل المؤتمر والمعرض الصيني الدولي مصر، وباكستان، السودا

        (. CISMEFالعاشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

 التعاون مع المنظمات الدولية: 

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

 ( صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةPGTF) 

 ( مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ) 

 ( المنظمة الدولية لألغذية والزراعةFAO.) 

  المؤسسة المالية( الدولية التابعة للبنك الدوليIFC .) 

  بالبحرين  األمم المتحدة للتنمية الصناعية والتكنولوجيا لمنظمةمكتب ترويج االستثمار(UNIDO-

ITPO) . 

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

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

 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما بين الدول األعضاء وفي منطقة آسيا الوسطى: 

  عدة مبادرات وتسعى إلى تنفيذها.الغرفة اإلسالمية  تقدمفي مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 (للجنااة المتاب11بناااء علااى توصااية ماان إجتماااع الاادورة الااـ ) عااة للجنااة الكومساايك والااذي عقااد فااي أنقاارة بالجمهوريااة

لتنمية المؤسساات الصاغيرة والمتوساطة تحات م، تم تنظيم برنامج تدريبي مدته يومان 1081مايو   80-9التركية في 
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الهيئاة التركياة لتنمياة ت والمسااندة التركياة( حياث تام تنظيماه مان قبال عنوان )برنامج تبادل الخبارات حاول السياساا

بالتعاون مع غرفة تجارة وصاناعة كازاخساتان فاي مديناة األساتانة ( KOSGEBالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

مساندة الالزماة للتنظايم من. قامت الغرفة اإلسالمية بتقديم ال1083يوليو  4-1بجمهورية كازاخستان خالل الفترة من 

الناجح للبرنامج التدريبي المذكور، حيث ساعد البرنامج في تنمية تباادل المعاارف والخبارات حاول بنااء القادرات باين 

   .تركيا وكازاخستان في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 زمااع الغرفااة اإلسااالمية إلااى تنظاايم برنااامج مماثاال فااي بناااء علااى النجاااح الااذي تحقااق للبرنااامج المنااوه عنااه أعاااله ت

م بناااء علااى الاادعوة المقدمااة ماان الغرفااة الوطنيااة اليوغنديااة للتجااارة والصااناعة. 1083جمهوريااة يوغناادا فااي عااام 

 وتجري حالياً إتصاالت لتحديد الموعد المناسب لعقد البرنامج. 

  كمااا تقااوم الغرفااة اإلسااالمية حااول هااذا الخصااوص بااإجراء إتصاااالت مااع المؤسسااة اإلسااالمية لتنميااة القطاااع الخاااص

الصااغيرة والمتوسااطة فااي التابعااة لمجموعااة البنااك اإلسااالمي للتنميااة، والتااي لهااا صااندوق خاااص لتنميااة المؤسسااات 

جمهوريات آلسيا الوسطى. ولتحقيق هذه الغاية عرضت الغرفة بمساندة في تحديد الهيئات والمنظمات التي هاي علاى 

إستعداد للعمل كشركاء إستراتيجيين مع المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص لتوفير الرقاباة وتحقياق اإلساتفادة 

لغرفااة إتصاااالتها مااع الغاارف األعضاااء فااي المغاارب واألردن ومصاار وطلباات ماان القصااوى. فااي هااذا السااياق أجاارت ا

األعضاء في هذه الدول تقديم أسماء هيئاات مناسابة تساتوفي المعاايير المطلوباة للمؤسساة اإلساالمية ويمكنهاا إقاماة 

 شراكة مع المؤسسة في هذا المجال، وما زالت في إنتظار إستجابتها.

  : إتفاقيات منظمة التعاون  اإلسالميمختلف التعريف بمزايا وفوائد 

 منظماة ات لتفاقيامزاياا وفوائاد مختلاف اإلبشاأن تنظايم نادوات لصاالح توعياة القطااع الخااص ساالمية لغرفة اإلتنوي ا

، خاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز التجاارة البينياة، وحاول هاذا الخصاوص تعتازم الغرفاة اإلساالمية يالتعاون اإلسالم

تنظيم ندوة على هامش الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص وأسبوع التجاارة العاالمي المقارر عقادهما فاي الشاارقة 

م. وساوف يتعااون ماع الغرفاة فاي تنظايم النادوة كال مان المركاز اإلساالمي 1084مارس  11-18-10خالل الفترة من 

 لتنمية التجارة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

 إلسالمي ترويج وتطوير ريادة األعمال في دول منظمة التعاون ا

 ( تعتبر ريادة األعمال وتنمية القدرات التجاريةEntrepreneurship وإقامة المشاريع عمود فقري للتقدم )

االقتصادي والتنمية االجتماعية لكافة الدول، كما تعتبر وسيلة هامة لتحقيق الرفاه االقصادي لألفراد والمجتمعات، 

اإلسالمية لبناء القدرات االقتصادي، يدخل ضمن برنامج الغرفة أظهرت الدراسات عالقة إيجابية بينها ومعدل النمو 

لصالح الدول األعضاء إشاعة الروح الحقيقة لريادة األعمال، من خالل تقديم فرص الترابط الشبكي للشباب كي 

 إقامة مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع القائمة. يلجوا مجال األعمال ويتمكنوا من 

 مية اقتصادات الدول تقوم الغرفة اإلسالمية بتنفيذ مبادرات وأنشطة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر في تن

( للجنة الكومسيك والذي يدعو الغرفة اإلسالمية 11( الصادر عن الدورة الـ)71األعضاء، بما يتفق والقرار رقم )

، والشراكة بين القطاعين (B2Bالتبادل التجاري الُحر )تعزيز بناء القدرات، ووأنشطتها لصالح إلى زيادة برامجها 

 العام والخاص، لهذا دأبت الغرفة على تنظيم األنشطة المطلوبة. 

 التعاون مع مؤسسة مقرها في كراتشي سلسلة من المحاضرات بغية التوعية بريادة بالغرفة اإلسالمية نظم ت

 . باإلضافة تم عقد مؤتمر دولي حول ريادة األعمال.األعمال
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يستهدف هذا البرنامج شباب رجال األعمال وتركز على كيفية تعزيز التوظيف الذاتي وتنشيط األعمال .8 

والمشاريع بتوجيهها لصالح النمو االقتصادي، وأن يحقق في النهاية التغيير المنشود بكسر الدورة الشريرة 

 للفقر إلى دورة خيرة لإلزدهار.

تطوير روح التغيير والملكات القيادية وتشجيع الشباب على إيجاد وسائل ُمبتكرة وطُرق خالقة إلضافة قيمة .1 

 للمنتجات المحلية، هذا من شأنه أن يحقق اإلعتماد على الذات وبناء القدرات. 

  عقاادت الغرفااة اإلسااالمية البرنااامج التاادريبي حااول تنميااة ريااادة األعمااال لصااالح دول منظمااة التعاااون اإلسااالمي فااي

م وذلاك بالتعااون ماع صاندوق بيرياز 1083ماارس  10-81الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 

( وغرفااة تجااارة وصااناعة الشااارقة، ولقااد أتاااح هااذا PGTFللبرنااامج اإلنمااائي لألماام المتحاادة ) جااويريرو التااابع

البرنااامج الفرصااة للمتاادربين لشااحذ مهاااراتهم وتطااوير قاادراتهم وأسااهم فااي تهيئااة األرضااية المناساابة لهاام لتعزيااز 

معرفيااة حااول كيفيااة تأساايس مشاااريع وتوساايع مشاااريعهم القائمااة، كااي يتمكنااوا ماان اإلسااهام فااي بناااء حصاايلتهم ال

 مجتمعاتهم، واإلسهام في تنمية القدرات وبالتالي مكافحة الفقر. وفيما يلي أهم التوصيات الصادرة عن البرنامج: 

 o مناشاادة الغاارف التجاريااة بالعماال علااى إنشاااء مراكااز حضااانة تشاامل تقااديم خاادمات مراحاال مااا قباال الحضااانة

 والحضانة وما بعد الحضانة، كي تعين المشاريع الجديدة.

 oريبياة لتباادل المعرفاة حاول أفضال الممارساات تنظيم منتديات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة، وبارامج تد

 وتيسير التواصل بين المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. 

 oن تعمل الغرفة اإلسالمية من جانبها في تأسيس شبكة ألصحاب األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي م

( في موقعها اإللكتروني Blog(، وقد قامت بإنشاء )Blogخالل موقع للتفاعل الحي عبر شبكة اإلنترنت )

(  لسيدات األعمال فرص www.blog.icciabin.orgعلى الشبكة )الخاص بسيدات األعمال وعنوانه 

عديدة للتواصل مع نظيراتهن في العالم اإلسالمي وتبادل الخبرات والمعلومات عبر مختلف الثقافات. ومن 

( أن يستخدم كمنبر لدعوة أصحاب األعمال ليس Blogنترنت )شأن هذا الموقع للتفاعل الحي عبر شبكة اإل

 فقط لتبادل األفكار بل أيضاً المقترحات بشأن إقامة مشاريع مشتركة وعقد صفقات وما إلى ذلك. 

  مع األخذ بعين اإلعتبار أن الفئات ذات الدخل المحدود والمتدني في حاجة للتعليم والتدريب والتأهيل حول كيفية

طوعية غير حكومية في باكستان تُدعى إقامة المشاريع، لهذا قامت األمانة العامة للغرفة بالتعاون مع منظمة 

( بتنظيم ورشة عمل مدتها يومان، إستفاد منها أشخاص من الطبقات Kashf Foundationمؤسسة كشف )

على كيفية ترشيد اإلدخار والكيفية الُمثلي الُدنيا للمرة األولى حيث تم تعريفهم على كيفية إدارة األعمال وتدريبهم 

إلستثمار مواردهم المحدودة في إقامة مشاريع متناهية الصغر. وقد أكدت الورشة على مبادئ األخالق في إنجاز 

المعامالت التجارية وركزت على اإلستفادة من المواد الخام المتوفرة بتكلفة زهيدة واإلستفادة منها في مشاريع 

دار العام. ويؤمل أن تتأتى في المستقبل القريب الفرصة في التوعية بمفهوم إستهداف الطبقات الُدنيا ُمربحة على م

 في الدول األعضاء األخرى.

 ل مماثلة في نطاق غرفها سوف تطلب الغرفة اإلسالمية من غرفها األعضاء إبداء الرغبة في تنظيم ورش عم

 المحلية لصالح الطبقات الدنيا المنوه عنها. 

  ورشة العمل حول تعزيز القدرات الذاتية واستخدام نهج "تحليل سلسلة القيمة " لتطوير أداء األعماال الزراعياة فاي

 م، في الخرطوم بجمهورية السودان. 1084الربع األول من عام 

  وفقا للبرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي والدور المنوط بالغرفة اإلسالمية في مكافحاة الفقار وبنااء القادرات

وذلااك ماان شااأنه أن يااؤدي إلااى رفااع فااي الاادول األعضاااء تقااوم الغرفااة اإلسااالمية بتنظاايم باارامج عدياادة/ورش عماال 
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مستوى التجارة فيما بين الدول األعضاء، كما تتضمن إستراتيجية الغرفة التركياز علاى األنشاطة التاي مان شاأنها أن 

 تساعد في تنمية اقتصادات تنافسية وتُحقق التنمية التجارية والصناعية المستدامة. 

  م.1084-م1083برامج متعددة لعامي تنظيم في الغرفة اإلسالمية بناء على هذا التفويض شرعت 

  ضمن نتائج ورشة العمل التدريبية اإلقليمياة حاول ُسابل ووساائل تاوفير األمان الغاذائي واألعماال التجارياة الزراعياة

(Agri-businessللدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت فاي كمبااال بي ) وغنادا خاالل الفتارة مان

م، تم التوصية بتنظيم ورشة عمل حول تعزيز القدرات الذاتية واساتخدام نهاج "تحليال سلسالة 1088أكتوبر  80-81

 القيمة " لتطوير أداء األعمال الزراعية.  

 ورشاة العمال حاول تعزياز القادرات الذاتياة واساتخدام نهاج "تحليال سلسالة نظايم حول هذا الخصوص تعتزم الغرفة ت

م، فاي الخرطاوم بجمهورياة الساودان، وذلاك 1084عاام الربع األول مان القيمة " لتطوير أداء األعمال الزراعية في 

صااندوق بيريااز جوريريااو واالتحاااد العااام ألصاحاب العماال السااوداني. والهاادف الرئيسااي للورشااة تنميااة بالتعااون مااع 

تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الممارساات باين المنتجاين اإلبتادائيين، وأصاحاب العمال مان المساتويين الصاغير 

األولي والثاانوي والثاالثوي، والتاي  والمتوسط الذين ينخرطون في أنشطة األعمال التجارية الزراعية في المستويات

يقااوم عليهااا مفهااوم سلساالة القيمااة لاادى الماازارعين، ويااوفر العمالااة خااارج نطاااق المزراعااة، ويسااهم فااي تحقيااق 

اإلستقرار في األسواق المحلية، ويرفع من مستوى معايير النظافة والسالمة الصحية، بغياة تساويق المنتجاات، و/أو 

 .  ييسر الوصول إلى األسواق

 لمنظمة التعاون اإلسالمي برنامج أكاديمية الغرف التجارية:  

 ( قامت الغرفة اإلسالمية بالتعاون مع كل من إتحاد الغرف التركياةTOBB والمؤسساة اإلساالمية الدولياة لتمويال ،)

الغاارف التجاريااة  (، فااي تنظاايم برنااامج أكاديميااةIDB( عضااو مجموعااة البنااك اإلسااالمي للتنميااة )ITFCالتجااارة )

لمنظمة التعاون اإلسالمي، ويهدف البرنامج تقديم خدمات تدريب لإلدارياين مان العااملين فاي الغارف األعضااء حاول 

(، والتاي مان شاأنها أن تُعازز SOPsُسبل ووسائل تبني أحدث األساليب اإلدارياة مثال إجاراءات التشاغيل المعيارياة )

دور الغرف فاي اإلضاطالع بواجبهاا الخااص بالمسااهمة فاي تنمياة التجاارة فيماا باين الادول األعضااء. إقاماة جساور 

-10، وعقادت الادورة األولاى غيار اإلساالميةونظرائهم فاي الادول للتواصل بين أصحاب األعمال في العالم اإلسالمي 

وساوف تعقاد كياة، م في أنقرة بالجمهورية التر1081أكتوبر  81-9م بينما عقدت الدورة الثانية في 1088يونيو  14

 م.  1084الدورة الثالثة لبرنامج أكاديمية الغرف التجارية في أنقرة بالجمهورية التركية في عام 

 جااارة والصاناعة والزراعااة ورشاة عمال مشااتركة باين المنتادى االقتصااادي اإلساالمي العااالمي والغرفاة اإلساالمية للت

  :حول التسويق عبر شبكة اإلنترنت

  منظمة غير ربحية مقرها كوالالمبور بماليزيا وتقوم من المعلوم أن مؤسسة المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي

بتنظيم المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي وتدير برامج ومبادرات عديدة التي تسهم في تعزيز الشراكة بين 

وغير اإلسالمية في العالم أجمع، وتهدف المؤسسة الشعوب اإلسالمية وتبادل المعارف بين المجتمعات اإلسالمية 

إلى معالجة المشكالت العالمية من منظور األعمال، وتعمل على بناء جسور الصداقة من خالل توسعة األعمال بين 

فة اإلسالمية التعاون مع مؤسسة المنتدى االقتصادي اإلسالمي تزمع الغرالعالم اإلسالمي وبقية دول العالم، و

( في مدينة Web-Reach Internet Marketingالعالمي في تنظيم ورشة حول التسويق عبر شبكة اإلنترنت )

م. سوف تسهم الورشة في مساعدة 1084كراتشي بجمهورية باكستان اإلسالمية خالل النصف األول من عام 

المؤسسات التجارية على تحقيق حضور في شبكة اإلنترنت العالمية من خالل التعريف بمختلف إستراتيجيات 

 التسويق عبر مواقع الشبكة. 


