
 

 

 قریرت
 لملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالميا

  نظام مزایا وشرحالبینیة  التجارة تعزیز"
 "اإلسالمي التعاون منظمة لدول التجاریة األفضلیات

 م2014مارس  20 – 19دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،  –الشارقة
  مقدمة:

والزراعة مؤسسة تابعة تُمثل القطاع الخاص في منظمة  بصفة أن الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة
التعاون اإلسالمي، فقد تم تفویضھا من قبل الدورة الوزاریة التاسعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

م في اسطنبول بتركیا، كي 1993والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) التي عقدت في سبتمبر 
بغیة تمكین القطاع ت للقطاع الخاص بشكل منتظم في مختلف الدول اإلسالمیة األعضاء تتولى تنظیم ملتقیا

 الخاص من اإلضطالع بدوره الطلیعي في عملیة التنمیة االقتصادیة.
یئ یعتبر ملقتى القطاع الخاص أحد أھم برامج الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة حیث أنھ یھو

أرضیة مشتركة للقطاع الخاص من دول منظمة التعاون اإلسالمي لإللتقاء وإستكشاف أسواق جدیدة وفي 
الوقت نفسھ التعرف على أفضل الممارسات. باإلضافة إلى أن یوفر فرصة للقطاع الخاص لإللتقاء 

 بالمؤسسات المالیة للتباحث حول كیفیة الحصول على المساندة المالیة.
  الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص للدول اإلسالمیة:

تلبیة للدعوة الكریمة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، قامت الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
في تنظیم الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون غرفة الشارقة  والزراعة بالتعاون مع

م في المقر 2014مارس  20-19اإلسالمي في الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة من 
 الرئیسي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

 
وزیر التجارة السنغالي، سمو الشیخ سلطان بن دمحم بن سلطان القاسمي ولي العھد ونائب  سار من الیمین: معالي علیون

األونكتاد.  منظمة عام كیتوي، أمین حاكم الشارقة، سعادة أحمد دمحم المدفع، رئیس غرفة الشارقة، ومعالي موخیسا 
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الشیخ الدكتور سلطان بن دمحم القاسمي عضو المجلس األعلى  ووُعقد الملتقى تحت الرعایة الكریمة لسم
وحاكم إمارة الشارقة، وقد تم إفتتاح الملتقى من قبل سمو الشیخ سلطان بن دمحم بن سلطان القاسمي ولي 

دولة  21ب حاكم الشارقة. لقد شارك في الملتقى ممثلي القطاع الخاص وأصحاب األعمال من العھد ونائ
إسالمیة، باإلضافة إلى منظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب التنسیق للجنة الكومسیك، ومن مجموعة البنك 

سة اإلسالمیة اإلسالمي للتنمیة كل من المؤسسة اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار وإئتمان الصادرات، والمؤس
لتنمیة القطاع الخاص، والمؤسسة اإلسالمیة الدولیة لتمویل التجارة، المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، 

والتنمیة (األونكتاد)، واتحاد  للتجارة المتحدة األمم ومؤسسة التمویل الدولیة للبنك الدولي، ومنظمة مؤتمر
 لس التعاون الخلیجي، ووزارة التجارة لجمھوریة السنغال.غرف مج

ل رجا الكباریتي لدولة اإلمارات، سعادة نائالشحي وكیل وزارة االقتصاد عبد العزیز من الیسار: سعادة المھنس دمحم أحمد 
عبد الرحیم حسن نقي أمین عام اتحاد الغرف الخلیجیة، سعادة الحسن أحزاین، مدیر عام سعادة رئیس غرفة تجارة األردن، 

 لغرف التجاریة المصریة.لعام التحاد االأحمد الوكیل، رئیس ادة سعالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، 

"  التجاریة األفضلیات نظام مزایا وشرح البینیة التجارة تعزیز تحت شعار عشر السادس وعقد الملتقى
 التعاون لمنظمة التجاریة األفضلیات نظام وفوائد مزایا بالنقاش تناول، و" اإلسالمي التعاون منظمة لدول

% بحلول عام 20إلى ما نسبتھ   .اإلسالمیة البینیة للتجارة يالحال المستوى وتعزیز زیادة بغیة اإلسالمي
 تحقیقھ بعون هللا ثم مساندة القطاع الخاص.  م، والذي یمكن2015

على معلومات تفصیلیة وتكمن أھمیة ھذا الملتقى في أنھ قد أتاح الفرصة لممثلي القطاع الخاص للحصول 
حول كیفیة اإلستفادة من مزایا النظام التجاري، والذي من شأنھ أن یفتح المجال إلى األنسیاب السلس 

 للسلع والخدمات في نطاق منظمة التعاون اإلسالمي. 

كما عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة "األسبوع العالمي للتجارة" وذلك إحتفاالً بإعالن الشارقة 
م، ویجدر التنویھ عأنھ الملتقى الثالث الذي تستضیفھ إمارة 2014عاصمة للثقافة اإلسالمیة في عام 

 م2002 يعام في عشر الرابع و التاسع وھما الخاص، للقطاع ینالشارقة حیث سبق لھا إستضافة ملتقی
ى إستضافة الشارقة ألول منتدى . باإلضافة إلالشارقة وصناعة تجارة غرفة مع بالتعاون وكالھما 2011و

 م.2005مارس  3-1لسیدات األعمال في الدول اإلسالمیة في الفترة من 
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  الجلسة االفتتاحیة:

 الشارقة وصناعة تجارة في المقر الرئیسي لغرفة م2014 مارس 19 الیوم عقدت الجلسة االفتتاحیة صباح
أستھلت  حیث الشارقة، حاكم نائب العھد ولي القاسمي سلطان بن دمحم بن سلطان الشیخ سمو بحضور

 بتالوة آیات عطرة من الذكر الحكیم.

 
منظر عام للحضور خالل الجلسة االفتتاحیة   

 إدارة مجلس رئیس نائب – الشارقة وصناعة تجارة  غرفة رئیس المدفع دمحم أحمد األستاذ وألقى سعادة
 إن وقال الملتقى كلمة رحب فیھا بضیوف المتحدة العربیة اإلمارات بدولة والصناعة التجارة غرف اتحاد
ً  یأتي الشارقة إمارة في الخاص القطاع ملتقى تنظیم  دولة احتفالیة في یبرز الذي األھم للحدث مواكبا

 التحدیات إلى أشار كما م)،2014العام ( لھذا اإلسالمیة الثقافة عاصمة الشارقة إمارة باختیار اإلمارات
 وتوفیر المشترك العمل تفعیل إلى كلمتھ في اإلسالمي، ودعى التعاون منظمة دول تواجھ التي االقتصادیة

 القطاع شراكة توسیع فرص من المزید
 التجاري التبادل معدالت رفع في الخاص

 المشاریع وتطویر بتنمیة واالھتمام
 المعوقات وتذلیل ،والصغیرة المتوسطة

 رؤوس وتدفق االستثمارات نمو تواجھ التي
 فعالیة ظل في سیما ال والخبرات األموال
 والھیئات اإلسالمي التعاون منظمة جھود

 الغرفة ومساعي المتخصصة والمؤسسات
 الزراعة و والصناعة للتجارة اإلسالمیة
 التجاریة الغرف مع التعاون في وتواصلھا

 وأكد المتخصصة، النوعیة واالتحادات
 الفعالیات ھذه مثل إقامة إن سعادتھ على

 الرؤى تبادل في مؤثراً  دوراً  یلعب أن یمكن
 كةللشرا والداعمة المساندة اآللیات ووضع

 الملتقىأن یُعزز  نتطلع نناإ وقال األعضاء، الدول في األعمال فعالیات بین واالستثماریة االقتصادیة
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 أسبوع تفعالیانجاح  اإلسالمیة الدول بین واالستثمار البینیة التجارة لتنمیة الخاص للقطاع عشر السادس
 ومشروعات عملیة مبادرات إلطالق وجادة قیمة فرصة لتكون الشارقة تحتضنھا التي العالمي التجارة
ً  بحق ولتكون األعمال قطاع وممثلي المشاركة الدول مختلف لصالح مشتركة ً  نموذجا  المثمر للتعاون ناجحا
 .المتعددة والخدمیة والصناعیة التجاریة االستثمارات مجاالت من االستفادة في والبناء

تالوة رسالة  الخاص القطاع لملتقى االفتتاحیة الجلسةكما شھدت 
 اإلسالمي البنك مجموعة رئیس علي دمحم أحمد الدكتور معالي

 الطیب عبدالرحمن الدكتور سعادة عنھ نیابة القاھا التي للتنمیة
 االستثمار لتأمین اإلسالمیة للمؤسسة التنفیذي الرئیس طھ

 البنك رسالةفیھا إلى أن  أشارالتي و الصادرات، وائتمان
 دول بین االقتصادي التعاون تعزیز يھ الرئیسیة للتنمیة اإلسالمي

 الشریعة أحكام مع یتوافق بما اإلسالمي وناالتع منظمة
 التجارة لتدعیم البنك بذلھا التي الجھودنوه إلى و، اإلسالمیة

 لصادراتھا التمویل توفیر خالل من اإلسالمیة الدول بین البینیة
 البنك برامج اطار وفي التحتیة، البنیة مشروعات ودعم ووارداتھا
 المجموعة برامج تطویرإلى  سعادتھ أشار للتنمیة اإلسالمي

 ھيأال و مستقلة دولیة مؤسسةإقامة  إلى التجارة وتنمیة لتمویل
 وفرت وقد اإلسالمیة، للدول االقتصادیة التنمیة تعزیز بھدف التجارة لتمویل اإلسالمیة ةالدولی المؤسسة
ً  أمریكي، دوالر ملیار 21.4 بلغت األعضاء الدول لتجارة تمویالت إنشائھا منذ المؤسسة  المؤسسة وأیضا
 الدول تجارة توسیع في لتساھم م1994 عام أنشأت والتي الصادرات وائتمان االستثمار لتأمین اإلسالمیة
 16 من یقرب ما إنشائھا منذ المنظمة وفرت وقد الصادرات ائتمان مخاطر على التأمین بتوفیر األعضاء

ً  التأمینیة التغطیة من أمریكي دوالر ملیار  في اإلسراع ضرورة إلى أشار كما .األعضاء الدول لتجارة دعما
 وضع على القائم) TPS/OIC( اإلسالمي التعاون منظمة دول بین التجاریة األفضلیات نظام تنفیذ

ً  التجاریة املبادالت وتنمیة توسیع بھدف المنظمة في األعضاء الدول بین جمركیة تخفیضات  وذلك، تدریجیا
 دعم في الفاعلة لمساھمتھاوالزراعة  والصناعة للتجارة اإلسالمیة الغرفة إلى الشكر بتوجیھ حدیثھ واختتم
ً  تنظیمھ یتم الذي الخاص القطاع ملتقى خالل من اإلسالمیة الدول في التنمیة  .سنویا

 إحزاین الحسن الدكتور سعادة خاطب الجلسة كما
 التجارة لتنمیة اإلسالمي للمركز العام المدیر

 القطاع ملتقى انعقاد بأن كلمتھ في قال ،حیثبالمغرب
 األعمال مناخ في جذریة تغیرات مع یتزامن الخاص

 أضحى حیث واإلسالمي العالمي الصعیدین على
 ً  خاصوال العام القطاع بین الشراكات أن واضحا
 االقتصادي الشأن لتدبیر الناجح النموذج ھو أصبح

 قوي وطني خاص قطاع فبدون بلداننا، في والتجاري
 صعید على قدم موقع لھ یكون أن بلد ألي یمكن ال

 ھو ذلك على دلیل أحسن ولعل العالمي االقتصاد
 إسناد عن تحدث كما ، اإلمارات لدولة الرائدة التجربة
 للتعاون الدائمة للجنة عشرة التاسعة الدورة

 منظمة في األعضاء الدول بین والتجاري االقتصادي
 التجارة لتنمیة اإلسالمي المركز إلى التجاریة المفاوضات لجنة أمانة مھام) الكومسیك( اإلسالمي التعاون
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 شھر في االتفاقیة ھذه لتنفیذ الضروریة اآللیات وضع في الشروع تم ولقد ، الكومسیك تنسیق مكتب وإلى
 ، التركیة بالجمھوریة بأنطالیا البینیة التجاریة المفاوضات من األولى الجولة انطالق بعد م2004 أبریل

 تثماراتواالس التجارة أنسیاب تعیق زالت ال التي العقبات أھم لتذلیل أساسیة لبنة االتفاقیة ھذه تنفیذ ویشكل
ً  نتمكن حتى البینیة  وأشار .األعضاء الدول بین واالقتصادي التجاري للتعاون نوعیة قفزة إعطاء من جمیعا

 الثاني الیوم تخصیص تم حیث التجارة لتنمیة اإلسالمي والمركز اإلسالمیة الغرفة من كل بین التنسیق إلى
 من األعضاء الدول وتمكین التجاریة لألفضلیات اإلطار باالتفاقیة للتعریف الخاص القطاع ملتقى من

 الغرف خالل من األعضاء الدول وحث األعضاء الدول بین التجاریة المفاوضات مستجدات على اإلطالع
 .وتنفیذھا بتوقیعھا التجاریة

 لمنظمة العام كیتوي، األمین موخیسا ألقى معالي كما
(األونكتاد)   والتنمیة للتجارة المتحدة األمم مؤتمر

حیث شكر المنظمون على دعوتھ إلى ھذه التظاھرة 
االقتصادیة الھامة، ونوه بعالقتھ المتمیزة مع 

ي للتنمیة، وتعھد باإلستمرار مجموعة البنك اإلسالم
في التعاون وتنمیة الشراكة مع كل من منظمة 
التعاون اإلسالمي، والغرفة اإلسالمیة للتجارة 

كما  .والصناعة والزراعة والبنك اإلسالمي للتنمیة
أستعرض بإیجاز وضع التجارة العالمیة والتدفقات 
وتأیید منظمتھ لمساعي دول منظمة التعاون 
اإلسالمي لرفع مستوى التبادل التجاري إلى ما 

كیف م، وأوضح معالیھ 2015% في 20نسبتھ 
لشراكة بین القطاعین العام والخاص أن تُثمر یمكن ل

ولتحقیق ھذه الغایة ذّكر بضرورة أن تكون السیاسات وتسھم إسھاماً كبیرا في عملیة التنمیة االقتصادیة، 
التجاریة واإلستثماریة مالئمة ومتناسقة، وتُعزز تنمیة البنیة التحتیة اإلقلیمیة، وتوفر قوانین ُمیسرة 
ومستدامة وأن یؤخذ بعین اإلعتبار التعامالت التجاریة للشركات المتعددة الجنسیات، خاصة فیما یتعلق 

اري المباشر. وذكر معالیھ أن التوجھات التجاریة واإلستثماریة قد تغیرت بشكل كبیر خالل بالتدفق اإلستثم
العقد األخیر، حیث نجحت عدة دول نامیة في أن تُصبح من طلیعة الالعبین األساسیین في الساحة العالمیة. 

بین دول الجنوب قد توسعت بشكل سریع، وأن المستثمرون من دول الجنوب فیما وأضاف قائالً بأن التجارة 
. كما ذكر بأن أحد لم یعودوا إستثناء بل ھم األكثر إنتشاراً في ھذه الجزئیة الجغرافیة من االقتصاد العالمي

أسباب تعثر التجارة البینیة اإلسالمیة ھو محدودیة اإلستثمار البیني اإلقلیمي، ویجب أن تسیر الروابط 
السیاسات التجاریة الوثیقة واالتفاقیات بتوافق تام مع تعاون إستثماري وثیق، وھذا یعني ضرورة إتساق 

مع منح األفضلیة للمستثمرین األجانب بغیة تحقیق التعاون المباشر في المشاریع اإلستثماریة على 
واإلنسجام بین التنسیق طویر جھود لتاإلونكتاد تعمل على بذل  المستوى اإلقلیمي. وذكر معالیھ بأن

اإلستثمار والتكامل اإلقلیمي من خالل الحوار، وأن ھذا المةوضوع سیحظى باإلھتمام خالل المؤتمر 
وختم معالیھ حدیثھ بالتأكید على  م.2014أكتوبر  16-13اإلستثماري العالمي الذي سیعقد في الفترة من 

أھمیة منظمة التعاون اإلسالمي ككتلة اقتصادیة ال تتمتع بالقوة السیاسیة فحسب، بل تحظى باإلمكانات 
البینیة اإلسالمیة یمكن أن یصلح  االقتصادیة والتجاریة الھائلة، وأنھ على یقین بأن التعاون والتجارة

 كأنموذج لُحسن الجوار یستفید منھ العالم أجمع.
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كما ألقى السید أحمد الوكیل رئیس اتحاد الغرف المصریة وناتئب رئیس الغرفة 
 اإلسالمیة الغرفة رئیس كامل عبدهللا صالح الشیخ اإلسالمیة كلمة سعادة

حیث نقل لكل الحاضرین تحیات الرئیس وإعتذاره  والزراعة والصناعة للتجارة
منھا، وعبر  الفكاك یصعب طارئة ظروف بعن عدم تمكنھ من الحضور بسب

من قبل  عشر للقطاع الخاصسادس الملتقى البإستضافة  هإعتزازو هسرورعن 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتحت الرعایة الكریمة لصاحب وإمارة الشارقة 

السمو الشیخ الدكتور سلطان بن دمحم القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
، ونوه باإلحتفاء بالشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمیة وھي مكانة تبوأتھا عن جدارة إمارة الشارقة

وإستحقاق لما یبذلھ سمو الحاكم وقیادتھ الحكیمة فكراً وعمالً ملحوظاً یتبدى في اإلھتمام الكبیر والمستمر 
مستوى العمارة اإلسالمیة  والجلي بكافة أوجھ وجوانب الثقافة اإلسالمیة بمفھومھا الواسع، سواء على

والفنون الجمیلة بما فیھا المسرح والتشكیل والخطوط والكتاب وكافة الفعالیات الدوریة التي تسمق بھا 
 التجارة تعزیز" الملتقى الشارقة لتؤكد مدى جمال ودیمومة الثقافة اإلسالمیة المتفردة.  كما ذكر بأن شعار

 ویعكس ُمعبرة دالالت یحمل" اإلسالمي التعاون منظمة لدول التجاریة األفضلیات نظام مزایا وشرح البینیة
 وأھمیة عام بوجھ االقتصادي التعاون عجلة دفع في التجاریة والبروتكوالت لإلتفاقیات المتعاظمة األھمیة
 إلى بینھا فیما التجاري التبادل مستوى لرفع اإلسالمیة للدول التجاریة األفضلیات نظام من الفائدة تعظیم
 وال تشمل رئیسیة مجاالت لىع أنشطتھا وذكر سعادجتھ أن الغرفة اإلسالمیة تركز ممكن، مستوى أعلى

 الفرص وتنمیة التجاري، التبادل وتعزیز البینیة، السیاحة معدل وزیادة العمل، فرص توفیر على تقتصر
 القدرات، وتطویر الوقف، ثقافة وإشاعة الزكاة، شعیرة دور تعزیز عن فضالً  اإلسالمیة، بالدول االستثماریة

 الغرف بین للتعاون األھم األنموذج ھو "المصفقأشار إلى أن "و وغیرھا، المضافة القیمة وتحقیق
 الغرفة وتھدف جدة، غرفة مع بالتعاون للفكرة تنفیذ أول بدأ وقد اإلسالمیة، والغرفة المحلیة التجاریة

 األساسي والھدف ،ةاإلسالمی دولال من العدید مع التجربة تكرار الى بنجاح وتطبیقھ اكتمالھ بعد اإلسالمیة
في الختام جدد الشكر إلمارة الشارقة وشعب وحكومة دولة  العباد، وتشغیل البالد تنمیة ھو فقللمص

وخص بالشكر رئیس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة  ،اإلمارات العربیة المتحدة الشقیقة
نجاح ھذه التظاھرة شكر جمیع من ساھم وعمل على إوالشارقة على حسن التنظیم وكرم الضیافة 

 االقتصادیة اإلسالمیة الھامة . 

 األمین مدني أمین بن إیاد األستاذ معاليتالوة رسالة  كما
 السفیرمن قبل سعادة  اإلسالمي نالتعاو لمنظمة العام
 االقتصادیة للشئون المساعد العام األمین أوبلریو حمید

 مدى على شاھداَ  یعد المنتدى أن على أكد حیث بالمنظمة
 اإلسالمیة الدول في الخاص القطاع منظمات وتصمیم عزم

 اإلسالمي التعاون منظمة أھداف تحقیق في للمشاركة
 مختلف لدى المتوفرة الھائلة والموارد اإلمكانات لتحویل
 االقتصادي والتطور النمو إلحداث األعضاء دولھا

 التضامن صندوق إعداد على وأشار واالجتماعي،
 أمریكي دوالر ملیار) 10( رأسمالھ البالغ للتنمیة اإلسالمي

 والتأھیل الصغیرة المشاریع وتمویل الغذائي واألمن الزراعة منھا حیویة قطاعات أربعة تشمل برامج
 بفضل والمتینة القویة واإلسھامات الخاص القطاع إسھامات إلى وأشاد ، المستدامة والقرى المھني
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ً  تحرص التي والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمیة الغرفة نشاطات  من التجاریة الغرف تحفیز على دائما
 التي الرائدة بالمشاریع واعتزازه فخره عن عبر كما النبیلة، اإلنمائیة األھداف تحقیق في اإلسھام أجل

 االستراتیجیة وخطتھا األعضاء الدول في المدني المجتمع مؤسسات مع بالتعاون اإلسالمیة الغرفة نفذتھا
 الجھودكما أشار إلى . اإلسالمیة البلدان في المتوسطة و الصغیرة المشروعات قطاع وتطویر لتنمیة

وأنھا  واألوقاف بالزكاة المتعلقة الفرعیة القطاعات بإصالح یتعلق فیما اإلسالمیة الغرفة من المبذولة
 الفقر وطأة وتخفیف المنظمة دول شعوب بین المالي االندماج تعزیز شأنھ من الذي الكبیر بالثناء جدیرة

 مجال ثمة إلى وأشار .األعضاء الدول لمنتجات التنافسیة والقدرة اإلنتاجیة وتعزیز االستثمارات تنمیة وفي
ً  فیھا التعاون یعتبر التي المجاالت من آخر  تطبیق أجل من الحالیة الشراكة تعزیز وھو أال ومثمراً، مجدیا

 ، لحاللا لألطعمة موحدة شھادة الستصدار نسعى ونحن المنظمة، إطار في الحالل لألطعمة شاملة معاییر
 المتوافقة لألطعمة االستھالك في المشتركة الرغبة وكذا التجارة التبادالت یعزز أن المشروع ھذا شأن ومن

 والصناعة للتجارة اإلسالمیة الغرفة بین الفعال التعاون على أكد الصدد ھذا وفي ، اإلسالمیة الشریعة مع
 . بینھا فیما المشترك التعاون على والتركیز المنظمة مؤسسات من وغیرھا والزراعة

 سلطان المھندس اإلماراتي االقتصاد وزیر معالي كلمة وفي
 المھندس معالي عنھ نیابة القاھا والتي المنصور سعید بن
 بدولة االقتصاد وزارة وكیل الشحي عبدالعزیز أحمد دمحم

 الخاص القطاع دور إلى ونوه المتحدة، العربیة اإلمارات
 باقتصادیات للنھوض العام القطاع مع الشراكة في وأھمیتھ

 بھویتھا اإلمارات دولة تمسك إلى وأشار اإلسالمیة، الدول
 العالمي النظام وأن شئونھا كل في اإلسالمیة وثقافتھا

 یعد لم حیث والتكامل التعاون أھمیة إلى یدعونا االقتصادي
 االقتصاد أن كما .الصغیرة للكیانات مؤثر وجود ھناك

 العالمیة االقتصادیة األزمات من الملجأ ھو بات اإلسالمي
 عاصمة دبي( مبادرة تطلق أن إلى دبي إمارة دعى ما وھو

 منظمة ودول اإلمارات بین التجاري التبادل حجم أن إلى نتباهاال الوزیر معالي ولفت ).اإلسالمي االقتصاد
 ثمن كما .الطموح من أقل وھو للدولة الكلي التجاري التبادل حجم من% 10 یتجاوز ال اإلسالمي التعاون

 كافة معالجة من التمكین في تسھم والتي اإلسالمیة البینیة التجارة مسیرة دفع في الخاص القطاع جھود
 بأعلى الصدارة لمركز اإلمارات دولة تبؤ إلى وإشا قبلالمست في بھا نعتز إنجازات التحقیق الملحة القضایا

 الخاص القطاع ملتقى رسالة أن على وأكد .دوالر ملیار 15.3 بـ 2012 لعام البینیة التجارة حجم من حصة
 وتوفیر التحتیة البنى وتطویر الشفافیة من المزید تحقیق نحو بالجھود لالرتقاء الھمم شحذ ھو الشارقة من

 وتبادل اإلنتاج لھیاكل قطاعيال التركیب وتأھیل التجاري التمویل وتعزیز والجمركیة المؤسسة التسھیالت
 من التي والقوانین التشریعات سن وأخیراً  ، بالتجارة المتعلقة ستثماراتاال وتنشیط والكفاءات المعلومات

  .لتنفیذا حیز التجاریة األفضلیات نظام وضع نحو العقبات من المزید بوضع ال بالتسھیل شأنھا

  جلسات العمل:
"  التعاون منظمة لدول التجاریة األفضلیات نظام مزایا وشرح البینیة التجارة تعزیز وفقاً لشعار الملتقى

 بغیة اإلسالمي التعاون لمنظمة التجاریة األفضلیات نظام وفوائد تناول الملتقى بالنقاش مزایا، " اإلسالمي
اإلسالمیة، وعقدت أربع جلسات عمل طرح خاللھا الخبراء  البینیة للتجارة الحالي المستوى وتعزیز زیادة

  وجھات نظرھم ومرئیاتھم حول محاور الملتقى.
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  : األولى الجلسة
 اإلسالمي التعاون منظمة دول بین التجاري التبادل معدل زیادة في التجاریة الغرف تناولت الجلسة دور

 المحمودي، دمحم حسین الجلسة، األستاذ التجاریة، وترأس األفضلیات نظام اتفاقیات من االستفادة وتعزیز
الشارقة، وقام رؤساء الغرف التالیة بتقدیم مرئیاتھم حول كیفیة إضطالع  وصناعة تجارة غرفة عام مدیر

ي تحسین المستوى الراھن للتجارة البینیة اإلسالمیة من خالل اإلستفادة من اتفاقیات الغرف بدور فعال ف
 منظمة التعاون اإلسالمي: 

 رئیس غرفة تجارة األردن –األستاذ نائل الكباریتي  •

 رئیس االتحاد العام لغرف التجارة المصریة –األستاذ أحمد الوكیل  •

 رئیس الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض –الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل  •

 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر  –د الدكتور دمحم بن جوھر المحم •

 األمین العام التحاد غرف مجلس التعاون الخلیجي –األستاذ عبدالرحیم حسن نقي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثانیة الجلسة
تناولت الجلسة دور المنظمات التجاریة والمؤسسات المالیة في تنمیة التجارة بین دول منظمة التعاون 

لغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة ل األمین العامد. أحمد محي الدین أحمد ، الجلسة، وترأس اإلسالمي 
، وتحدث خبراء من المنظمات الدولیة واإلسالمیة المرموقة التالیة حیث قدموا أوراق حول دور والزراعة

 مؤسساتھم في تعزیر التجارة البینیة اإلسالمیة: 

الدولیة المؤسسة اإلسالمیة مدیر إدارة الشركات والھیكلة المالیة في  األستاذ باسل أسعد الحسین، •
 لتمویل التجارة 

 األستاذ قیصر نسیم، مدیر البرامج، لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لمؤسسة التمویل الدولیة  •

 مستشار وعضو مجلس الشریعة اإلستشاري لبنك المیزان (باكستان) –الدكتور عمران عثماني  •

 أستاذ المالیة اإلسالمیة بالجامعة اإلمریكیة بالشارقة –األستاذ عبدالعزیز تشازي  •

 .رئیس الجمعیة البحرینیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم –األستاذ عبد الحسن الدیري •
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  :الثالثة الجلسة
بین دول منظمة التعاون اإلسالمي وتقدیم نتائج نظام األفضلیات التجاریة لتقدیم تم تخصیص ھذه الجلسة 

، ولقد أسھمت ھذه الجلسة الھامة في تعریف المشاركین جولتي المفاوضات التجاریة األولى والثانیة
بین دول منظمة التعاون اإلسالمي، فضالً عن نتائج  بالجوانب الدقیقة لمزایا وفوائد نظام األفضلیات التجاریة

الدكتور الحسن إحزاین المدیر العام للمركز اإلسالمي ، الجلسةجولتي المفاوضات التجاریة، وقد ترأس 
 ، وتحدث فیھا الخبراء التالي ذكرھم: لتنمیة التجارة (المغرب)

 األمین العام المساعد للشئون االقتصادیة بمنظمة التعاون اإلسالمي –السفیر حمید أوبلریو  •

وزارة التنمیة للجمھوریة التركیة، إدارة العالقات االقتصادیة الخارجیة (مكتب  –األستاذ علي إیسلر  •
 تنسیق الكومسیك)

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  –األستاذ حسین رحموني  •

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة –الدكتور مصطفى عاللي  •

 :الرابعة الجلسة
تناولت ھذه الجلسة (تأثیر نظام األفضلیات التجاریة على اقتصادیات الدول األعضاء في منظمة التعاون  

اإلسالمي واآلثار القانونیة لنظام األفضلیات التجاریة)، وترأسھا سعادة السفیر حمید أوبلریو، األمین العام 
اإلسالمي، وقد أسھم الخبراء التالیة أسماؤھم في مداوالت  المساعد للشئون االقتصادیة بمنظمة التعاون

 ھذه الجلسة: 

 ئیات األسبق (الجزائر)وزیراالستشراف واإلحصا –معالي الدكتور بشیر مصیطفى  •

 المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة (المغرب) –الدكتور الحسن إحزاین  •

 أستاذ الجامعة األمریكیة (البحرین) –الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب  •

 األمین العام للمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكیم –الدكتور عبد الستار الخویلدي  •

لقد أعقب كل من الجلسات األربع، فقرة لألسئلة واألجوبة والنقاش المستفیض، ولقد أبدى المشاركون 
 .إھتماماً كبیر حول المحاور المطروحة للنقاش، كما أبدوا إرتیاحھم لما تم التطرق إلیھ خالل الحوار
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  :الختامیة الجلسة

م وقام سعادة الدكتور 2014مارس  20في نھایة فعالیات الملتقى عقدت الجلسة الختامیة في مساء یوم 
 مرفق صورة عنھ." إعالن الشارقة االقتصادي" ام الغرفة اإلسالمیة بتالوةأحمد محي الدین أحمد أمین ع

بحثھا ومناقشتھا خالل المداوالت التي جرت طیلة یومي الملتقى، بما في  تناول اإلعالن أھم النقاط التي تم
ذلك ما یواجھھ القطاع الخاص من عقبات مشتركة مثل صعوبة الحصول على التمویل بشروط میسرة، 

مات المساندة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتبادل التكنولوجیا، تیسیر القیود اإلجرائیة، تقدیم الخد
وتنویع المنتجات، والدعم القانوني والتشریعي. وفي حاالت معینة إشتمل اإلعالن على التوصیات المقترحة 

 لمعالجة ھذه المسائل والصعوبات. 

بعدھا قام األمین العام للغرفة اإلسالمیة بتقدیم الشكر لحكومة ومواطني إمارة الشارقة على حفاوتھم 
م، كما 2014مة الثقافة اإلسالمیة لعام وُحسن ضیافتھم للوفود طیلة فترة إقامتھم في اإلمارة الجمیلة عاص

واللجنة المنظمة على ُحسن اإلعداد والترتیبات الممتازة، وشكر الوفود غرفة تجارة وصناعة الشارقة شكر 
 والمتحدثین على مشاركتھم النشطة وإسھاماتھم القیمة خالل مداوالت وجلسات الملتقى. 

السادة من جانبھم أبدى الحضور شكرھم وتقدیرھم لسعادة األستاذ أحمد دمحم المدفع رئیس مجلس اإلدارة و
ن المحمودي األمین العام للغرفة وكبار الموظفین وجمیع ولألستاذ حسیغرفة اإلدارة للأعضاء مجلس 

 لضیافة.على ما ُحسن التنظیم وكرم اتجارة وصناعة الشارقة العاملین في غرفة 

كما أقر المشاركون إرسال رسالة شكر إلى مقام صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن دمحم القاسمي، 
وحاكم الشارقة لكریم رعایتھ للملتقى السادس عشر للقطاع الخاص في الدول  عضو المجلس األعلى

اإلسالمیة وإلى سمو الشیخ سلطان بن دمحم بن سلطان القاسمي ولي العھد ونائب حاكم إمارة الشارقة على 
 تفضل سموه بالحضور شخصیاً وإفتتاحھ لفعالیات الملتقى. 

وبالنیابة عن المشاركین تقدم السیدة صبیحة شھزاد رئیس غرفة سیدات األعمال المسلمات في المملكة 
میة وغرفة الشارقة على التنظیم المتحدة (بریطانیا) حیث شكر الجھات المنظمة بما فیھا الغرفة اإلسال
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الناجح لھذا الملتقى في الشارقة، كما شكرت الوفود والخبراء المتحدثین على ما قدموه من معلومات قیمة 
 خالل الجلسات. 

وفي كلمتھ الختامیة أعرب السید دمحم أحمد أمین األمین العام المساعد للشئون االقتصادیة لغرفة تجارة 
وصناعة الشارقة عن شكره للغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة الزراعة، وخص بالشكر سعادة الدكتور 

المیة والسید دمحم البنا نائب األمین العام والسیدة عطیة أحمد محي الدین أحمد األمین العام للغرفة اإلس
، وقد ختم حدیثھ بإعرابھ نوازش علي األمین العام المساعد لما أبدوه من تعاون في تنظیم ھذا الملتقى الھام

لجمیع الوفود المشاركة كما شكر أجھزة الصحافة واإلعالم على عن أطیب التمنیات بسالمة الوصول 
 . إھتمامھم بتغطیة وقائع الملتقى

 
 

********* 
******** 

**** 
** 
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 11  الغرفة اإلسالمیة
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