
 

 

 

 لملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالميتوصیات ا
 التجاریة األفضلیات نظام مزایا وشرح البینیة التجارة تعزیز"

 "اإلسالمي التعاون منظمة لدول
 م2014مارس  20 – 19دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،  –الشارقة

 

 مقدمة: 

كنتیجة للمدواالت التي شھدتھا جلسات العمل طیلة یومي الملتقى والتي تناولت فوائد نظام 
عقد تم ، نظامال اھذتعزیز التجارة البینیة وشرح مزایا األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي في 

 والغرفة اإلسالمیة مشاركة بین  ملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالميال
بالتوصیات التالیة في إطار "إعالن الشارقة  وفي ختام أعمالھ خرجغرفة تجارة وصناعة الشارقة 

 :"االقتصادي

يؤكد علي الدور اهلام للقطاع اخلاص لدول العامل اإلسالمي يف بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التعاون  •

% حبلول 20عدل احلايل للتبادل التجاري إىل ما نسبته االقتصادي والتجاري فيما بينها بغية ز�دة امل

 م.2015عام 

يناشد امللتقى الدول األعضاء بتشجيع القطاع اخلاص مبنح اإلهتمام الالزم لإلستفادة من خمتلف  •

 االتفاقيات التجارية متعددة األطراف، خاصة االتفاقية العامة للتعاون االقتصادي والفين .

أتييد توصيات امللتقى من قبل كل من مؤمتر القمة اإلسالمية، وجملس وزراء  ضرورةيؤكد امللتقى على  •

اخلارجية، واللجنة اإلسالمية للشئون االقتصادية واالجتماعية  والثقافية، واللجنة الدائمة للتعاون 

 االقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك)

الثقافة  تميز يف ترسيخ وتطوير كافة أوجهامل هابدور و عاصمة للثقافة اإلسالمية ُيشيد مبكانة الشارقة ك •

 . اإلسالمية والفنون اجلميلة

 إعالن الشارقة االقتصادي

نظام یُناشد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لم توقع أو تصادق بعد على  .1
) أن تفعل ذلك، وعلى الدول الموقعة والمصادقة OIC-TPSاألفضلیات التجاریة للمنظمة (

الوفاء باإللتزامات المنصوص علیھا. وتكلیف الغرفة اإلسالمیة بشرح مزایاھا للغرف األعضاء 
موجھة ودروات تدریبیة كیفیة اإلستفادة منھا لصالح رجال األعمال من خالل برامج مركزة و

 لقطاعات محددة.  



یؤكد على أھمیة النظام المصرفي اإلسالمي كوسیلة لتمویل التجارة، ویُشدد ُمجدداً على الحاجة  .2
إلى تقدیم ھذا النظام إلى الدول التي تفتقر إلیھ حالیاً، ویناشد مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 

 لمجال.  والمؤسسات المصرفیة والمالیة المعنیة األخرى أن تقدم المساندة الالزمة في ھذا ا
نظراً إلى اإلنتشار الجغرافي الموسع للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، یؤكد على  .3

إیالء المزید من اإلھتمام للتنسیق، والروابط على المستوى البیني اإلقلیمي، ویناشد الھیئات 
بط وخطوط ، للمساعدة في إنشاء الروال المؤسسة الدولیة لتمویل التجارةمتعددة األطراف، مث

 العمل الالزمة فیما بین الدول والبنوك اإلقلیمیة.
یُرحب الملتقى بإنشاء "المصفق" في المملكة العربیة السعودیة كمبادرة فعالة لتیسیر اإلجراءات  .4

ل القطاع الخاص، ویدعو إلى في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي من خال التنمیةوتحقیق 
 ھذه المبادرة في الدول اإلسالمیة األخرى. تعمیم

یُرحب الملتقى بإنشاء الموقع اإللكتروني المعلوماتي المفتوح الذي یتم تصمیمھ وإعداده حالیا  .5
من قبل الغرفة اإلسالمیة بالتعاون مع الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة بالمملكة العربیة السعودیة 

وفر كافة المعلومات واالحصائیات والمؤشرات االقتصادیة لصالح كافة الدول اإلسالمیة والذي سی
 لجمیع دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تشمل منتجات التجارة الخارجیة. 

للدول المبادرة الكریمة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بإستضافة المعرض اإلسالمي الدائم بیُشید  .6
 اعیاً والمساھمة في تنفیذ ھذه المبادرة.ناشد كافة الجھات المعنیة بالعمل جمیواإلسالمیة 

ینادي الملتقى بالعمل على تنفیذ اإلستراتیجیة الموجودة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .7
زیادة  خالل تشجیع ریادة األعمال، و سھم في تنمیة ھذا القطاع الحیوي منتُ أن  والتي من شأنھا

والمتوسطة وأصحاب األعمال في العالم  المؤسسات الصغیرةفیما بین  التنسیق والتعاون
 . اإلسالمي

تنظیم المنتدى السنوي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في العالم اإلسالمي لمناقشة كافة  .8
البنوك  قوم) وإمكانیة أن تB2Bالوسائل ذات الصلة بما فیھا التبادل التجاري اإللكتروني (

 اع.مساندة مالیة لمشاریع ھذا القطبتقدیم المتخصصة 
یناشد الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة وكافة الجھات المعنیة بتنظیم برامج تدریبیة  .9

واالقتصاد الرقمي  منتظمة تركز على تبادل المعرفة، وتبنى أفضل الممارسات وتبادل التكنولوجیا
 عضاءالقطاع الخاص على ضرورة تنویع المنتجات وإیجاد أسواق جدیدة في الدول األوحث 

 واكتشاف الفرص التجاریة واالستثماریة الكامنة وإظھارھا حتى تلقى االھتمام والرعایة الالزمة.
إعطاء القطاع الخاص مكانتھ الطبیعیة ودوره الریادي في تطویر الخطط والبرامج یناشد  الملتقى  .10

لدى ھذا ووضع التشریعات الضروریة والمساندة المؤسسیة لإلستفادة من القدرات الكامنة 
القطاع كقاعدة أساسیة لتحریر النشاط االقتصادي في الدول اإلسالمیة، ولتطویر األداء في 

 صادیة والخدمیة. قتمختلف القطاعات اال
رفع رسالة شكر إلى سمو الشیخ الدكتور سلطان بن دمحم القاسمي، عضو المجلس األعلى للدولة  .11

تقى السادس عشر للقطاع الخاص، وإلى سمو وحاكم إمارة الشارقة لرعایة سموه الكریمة للمل
الشیخ سلطان بن دمحم بن سلطان القاسمي، ولي العھد ونائب حاكم الشارقة لحضور سموه الكریم 

 الجلسة االقتتاحیة، 

یتقدم المشاركون بجزیل الشكر إلى سعادة األستاذ أحمد دمحم المدفع رئیس غرفة تجارة وصناعة  .12
دارة وإلى السید حسین المحمودي مدیر عام غرفة تجارة الشارقة وجمیع أعضاء مجلس اإل

وصناعة الشارقة والجھاز التنفیذي وجمیع العاملین بالغرفة الشقیقة على كرم الضیافة وُحسن 
 الوفادة والتنظیم الجید الذي أسھم في نجاح ھذه التظاھرة االقتصادیة الھامة.   
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