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 محمود أصملي 
الرئيس العام لموصياد

حقيقة أن عالم األعمال ال يستمر فقط اعتمادًا على المال واألرباح، ولكن أيضا مدى األمور العظيمة التي 
يمكن لألشخاص الذين لديهم ماض مشترك والذين يتشاركون القيم المشتركة تحقيقها من خالل الرابطة 

 القوية التي أقاموها
تعد موصياد، واحدة من أفضل األمثلة، واحدة من منصات األعمال الرائدة والفعالة والواسعة االنتشار في 

العالم اليوم بقوتها التنظيمية الفريدة. في عام 1990 تأسست جمعية موصياد وتأسس بعدها منتدى 
األعمال الدولي عام 1995 كمظلة يجمع مؤسسات األعمال تحت سقفها، حتى وصل إلى تجمع يضم أكثر 

 من 42 مؤسسة في 25 بلد حول العالم.
وهو يؤدي دورًا مهمًا في تقوية العالقات التجارية بين البلدان األعضاء، وبالنظر إلى النقطة التي وصل 

منتدى األعمال الدولي اليوم، والتي تهدف إلى بناء عالم أعمال قائم على اآلداب اإلسالمية من خالل 
الجمع بين رجال األعمال المسلمين، يمكننا أن نرى بوضوح أنه قد حقق هذا بشكل صحيح. يعمل منتدى 
األعمال الدولي على أساس طوعي والوصول إلى رجال األعمال المسلمين من جميع أنحاء العالم، يسمح 
لهم لخلق حركة تجارية قوية ومستمرة بينهما، هو أيضا مناسبة لبدء االستثمار المتبادل والشراكات 

 التجارية. لذلك، كما أنه يغلق فجوة كبيرة، ليصبح منصة آمنة في عالم األعمال.
يزيد من فعاليته. في تاريخ 2021 استضفنا المؤتمر الخامس والعشرين لمنتدى األعمال الدولي تحت شعار 

 “لؤلؤة آسيا” في باكو عاصمة أذربيجان. هذا الحدث مفتوح لرجال األعمال من العديد من مناطق العالم
تم عقده مع أكثر من 1000 من رجال األعمال من تركيا والبلدان األخرى، وخاصة بعد تحرير كاراباخ، الذين 

سيشاركون أيضا في أعمال إعادة اإلعمار وإحياء المؤتمر الخامس والعشرين لمنتدى األعمال الدولي مرة 
 أخرى، أظهر عالم األعمال والتبادل بين رجال األعمال المسلمين لنا عظيم جدا وثمين.

في عام 2019، عالم األعمال والنشاط الذي يقوم به بطريقة تليق على أكمل وجه لعودة النشاطات من 
المؤتمرات واالجتماعات، وفتح آفاق جديدة في اتجاه رجال األعمال على الرغم من القيود المفروضة على 
الوباء، الذي جلبه من عام 2020، مع إبقاء األعضاء على عالقتهم، ويجمع منتدى األعمال الدولي أكثر من 
1000 من رجال األعمال في باكو في هذه الظروف، وأتمنى من هذا األرشيف الذي يجمع أعمال منتدى 

األعمال الدولي أن يكون وسيلة خير ألعمالنا وأعمال رجال األعمال المسلمين، آملين من هللا أن يزيد قوتنا 
ووحدتنا.
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 إيرول يرار
 الرئيس المؤسس لجمعية موصياد
IBF ورئيس منتدى األعمال الدولي

استمرار جهود منتدى األعمال الدولي لتوحيد جهود جمعيات رجال االعمال في العالم. 
تم البدء بتأسيس منتدى األعمال الدولي عام 1995 في باكستان، كما تم عقد اجتماعها األول في اسطنبول والتي تم 

اختيارها كمركز للمنتدى في عام 1996. وقد تم تأسيس منتدى األعمال الدولي لغايات ضم جميع مؤسسات رجال 
األعمال المسلمين في العالم في مكان واحد، وذلك بقيادة موصياد ومنتدى األعمال الباكستاني. وتتشكل هذه 

المنظمة المرموقة من رؤساء جمعيات على مستوى إداري رفيع، وعلى الرغم من االضطرابات السياسية واالقتصادية 
التي يمر بها العالم إال أنها ما زالت مستمرة في تقديم انشطتها منذ 26 عامًا. 

وعلى الرغم من أن التقسيم الجغرافي للمسلمين يتجاوز 22 بالمئة من كثافة عدد السكان في العالم اضافة إلى 
غناها بالثروات الطبيعة والشباب إاًل أنها ال تملك من الحصص سوى 12 بالمئة من االقتصاد العالمي وكنتيجة لذلك 

فإن هذا العجز ال يمكن أن يتوافق مع مبادئ الصدق واألخالق والتفاني في العمل التي تشكل جذوة معتقداتنا 
ونظامنا. كما أن بقاء نسبة العالقات التجارية بين الدول االسالمية عند مستوى ال 10 بالمئة حتى وان كانت صادرات 

الطاقة كبيره إال أن ذلك يعتبر وضعًا مثيرًا للشفقة. وهذه الحقائق ال يمكن تغييرها بالبكاء والعويل والشكوى وإنما 
من خالل الجهود المبذولة من قبل المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية مثل موصياد ومنتدى األعمال 
الدولي. وكنتيجة للجهود المستمرة منذ 26 عامًا تم تحقيق عالقات بين الدول كما تم توفير اتحادات مهمة فيما 

يتعلق باالستثمار المشترك والتجارة واتحادات تعارف رجال األعمال. وكنتيجة للحروب في دول الشرق األوسط انتقل 
معظم رجال األعمال من تلك الدول إلى تركيا مما أدى ذلك بدوره إلى الدخول في شراكات تجارية واستثمارية معهم 

األمر الذي أسهم بشكل كبير في تجاوز العقبات.  
حياة األعمال ما هي إال أنشطة تبنى على التواصل والثقة ويتم التخطيط لها على المستوى البعيد، ومنتدى االعمال 
الدولي أصبح وما زال واحدا من أهم المراكز التي وفرت وأسست هذه الثقة والتواصل بين رجال األعمال المسلمين.  

كما أن هذا المنتدى شكل نموذجًا أخالقيا بني على أساس الثقة والتواصل يحتذى به من قبل رجال األعمال الغير 
مسلمين. والكسب الحالل هو العائد المشروع وهي األرباح والفوائد التي يتم جنيها بدون إلحاق أي ضرر بأي انسان 

ودون خداعه مما ينعكس على البشرية جمعاء بالطمأنينة والسالم. ومنتدى األعمال الدولي يبذل جهوده في تجهيز 
أرضية تبنى على أساس التعاون بين الجميع وتتالئم مع قواعد األخالق االساسية وتتوافق مع أهداف رجال األعمال 

المسلمين.  
يقع على عاتقنا التزام بالمسؤولية فيما يتعلق بعمل الخير والدعوة له، وغايتنا أن نكون وسيلة مستمرة تساعد في 
ذلك. فال شك أن هناك حاجة ماسة ألشخاص على قدر من الثقة واألخالق في عصر أفسدت فيه البشرية بالخداع وال بد 
أن أهم مكان النتاج ذلك هو السوق. فإن لم يكن هنالك قيمة لذلك في السوق، فلن يكون هنالك سالم في العالم. 
ويقع على عاتق رجال األعمال المسلمين أن يشكلوا جزءًا من هذا السوق وأن يساهموا في أن تسود مبادئ األخالق 

هناك. وبارك هللا بإخواننا الذين ساهموا بكل جهودهم لتحقيق هذا الهدف. 

على أمل اللقاء في كل سنة بدعوة جديدة وفي مكان جديد كونو في حفظ هللا.  



 يعقد المنتدى الدولي لرجال األعمال كل عام مؤتمرات تحت موضوع معين بمشاركة 45 جمعية
 لرجال األعمال من 25 دولة ؛ وهو يتألف من العديد من ، األنشطة مثل اللوحات عالية المستوى
والعروض التقديمية لمشاريع االستثمار متعددة الجنسيات والعروض التقديمية للدول وتجارب

.الحياة الواقعية لعالم األعمال

  شبكة األعمال العالمية
يتم تأسيسها مع

منتدى األعمال الدولي

IBF  
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 غزوان المصري 
IBF نائب رئيس منتدى االعمال الدولي

قد في باكستان عام 1995. تستمر هذه الرحلة في  ا لفكرة ظهرت في منتدى ُعُ تابع رحلة استمرت 25 عاًمً
ا ، في البوسنة والهرسك  النمو والتطور دون انقطاع. ُعُقد منتدى أعمالنا ، الذي ننظمه مرة واحدة سنوًيً
في عام 2019. جمع منتدى األعمال لدينا رجال أعمال من العديد من دول العالم ، مما سمح لهم بالتعرف 
على بعضهم البعض ورؤية فرص االستثمار في البوسنة والهرسك. تم عقده بالتزامن مع معرض اكسبو 
موصياد  2020 في اسطنبول في عام 2020. ومؤخرًا ، عقدنا منتدى األعمال الخامس والعشرين لـ IBF في 
تنظيم  في  بنا  الخاص  الدولي  األعمال  منتدى  المقبلة،سيستمر  السنوات  في  أذربيجان.  عاصمة   ، باكو 

المؤتمرات في دول مثل باكستان والنمو من خالل تعزيز العالقات والروابط.
على  مؤشر  هي   2019-2020-2021 السنوات  تغطي  والتي  بنا  الخاص  التقويم  في  ستراها  التي  األعمال   
االستمرارية واالستدامة. مؤشر آخر على استدامتها هو أن رباط األخوة لدينا ، الذي يقربنا من بعضنا البعض 

على الرغم من التغيرات التجارية والسياسية والتكنولوجية ، يربطنا بنفس القوة دون أي تغيير.
في الماضي القريب ، أجبرتنا العديد من الحروب واالضطرابات الداخلية والتغييرات التي حدثت حولنا وفي 
بالدنا على التفكير والتشاور أكثر. في هذه البيئة ، تأتي قيمة نموذج العمل الدولي الخاص بنا ، حيث يمكننا 

التخطيط لمستقبلنا وإيجاد حلول مشتركة لمشاكلنا ، في المقدمة بشكل أكبر.
نحن ندعم رجال األعمال الذين يأتون إلى بلدنا بسبب األحداث التي تدور حولنا لتشكيل جمعيات حتى يتمكنوا 
قمة  كانت  لمشاكلهم.  حلول  إيجاد  ونحاول  معهم  تجاربنا  نشارك  أفضل.  بشكل  أنفسهم  عن  التعبير  من 
األعمال التركية العربية األولى ، التي عقدناها ألول مرة في عام 2019 ، نتيجة لذلك. من أجل تحقيق هذا 
ومرسين  وأورفة  وهاتاي  عنتاب  وغازي  بورصة  في  إعالمية  واجتماعات  اجتماعات  بتنظيم  قمنا   ، الحدث 

واسطنبول. 
سنواصل جهودنا لمعالجة مشاكلهم واحتياجاتهم دون تكاسل.

 أدعو هللا العلي القدير أن نواصل مسيرتنا بفهم أنه  “ال يمكن ان يكون الخالص الذي ليس هو خالص البشرية 
جمعاء  هو خالصنا “ ، وأود أن أشكر كل من ساهم في إعداد التقويم ومجلس IBF على جهودهم في تحقيق 

هذه األنشطة الجميلة.
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2019

9-12 يناير: 
 زيارة إلى سراييفو عاصمة بوسنة والهرسك 

30-31 كانون الثاني )يناير(:
 االجتماع الخامس ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - 

)BBI( شانلي أورفا إلى المقر الرئيسي لموصياد

5شباط:
 زيارة من بنك البوسنة الدولي 

20 مارس:
 6. اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال 

العرب - هاتاي
5-8 مارس:

زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك
13 أبريل: 

قمة األعمال التركية العربية األولى التي عقدها منتدى 
األعمال الدولي  ، استضافها الموصياد

 14أبريل:
BOG  اجتماع منتدى األعمال الدولي مع أعضاء

18-16 أبريل: 

زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك ، البرنامج 
العاشر لمنتدى األعمال في سراييفو 

14 مايو:

 تنظيم إفطارات منتدى ااالعمال الدولي 
26 يونيو: 

زيارة وفد منتدى األعمال الدولي إلى أنقرة 
29 يوليو - 1 أغسطس: 

زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك 
27 أبريل: 

اجتماع منتدى االعمال الدولي في تركيا 
20 أغسطس: 

زيارة من   AS Holding الى كل من منتدى االعمال الدولي 
و الموصياد

20 أغسطس:
 زيارة من   AS Holding الى كل من منتدى االعمال 

الدولي و الموصياد 
28 أغسطس:

 اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا
7-3 سبتمبر: 

زيارة منتدى االعمال الدولي  للبوسنة والهرسك
28-27 سبتمبر:

 زيارة منتدى االعمال  الدولي للبوسنة والهرسك
16 أكتوبر: 

االجتماع الثاني لمنتدى االعمال الدولي
) BOG مجلس( 

أكتوبر 17-19 :
اإلجتماع ال 23 لمنتدى األعمال الدولي 

17 أكتوبر:
 افتتاح فرع الموصياد في البوسنة والهرسك

9-8 نوفمبر:
 مؤتمر األكاديمية األوروبية للتمويل واالقتصاد 

)EAIFE( اإلسالمي
19 نوفمبر:

 اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا
7-6 كانون األول )ديسمبر(:

 زيارة منتدى االعمال الدولي  عمان / األردن
19 ديسمبر:

 اجتماع المنتدى االعمال الدولي  في تركيا
21 كانون األول / ديسمبر:

 زيارة حزب التحالف الوطني لشمال العراق إلى 
منتدى االعمال الدولي 

الفهرس
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2020

78
80
82
85
88
90
92
93

97
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94

103

106
108

109
111
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115
117
121

131
133
134

129

6 يناير: 
اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال 

العرب - بورصة
13 كانون الثاني )يناير(:  

اجتماعات تجارية لـ 8. أعضاء الموصياد ورجال األعمال 
العرب - غازي عنتاب

14 كانون الثاني )يناير(: 
االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد التاسع ورجال 

األعمال العرب - شانلي أورفا.
27-25 فبراير:

 زيارة وفد منتدى االعمال الدولي  إلى البوسنة والهرسك

19 أبريل
 اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا

1 مايو: 
BOG اجتماع  منتدى االعمال الدولي مع أعضاء ال

19 مايو: 
اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا

26مايو: 
BOG معايدة منتدى األعمال الدولي مع أعضاء

27 يوليو: 
برنامج ندوة عبر اإلنترنت لمنتدى االعمال الدولي  

يتحدث عن “COVID-19 واقتصاديات الصحة”

12أغسطس:
 زيارة وادي التكنولوجيا والمعلومات

28 أغسطس: 
محادثات IBF 2 “صناعة الخدمات اللوجستية: تهديدات 

وفرص ما بعد COVID-19” برنامج ندوة عبر اإلنترنت

13 يوليو:
 زيارة وادي التكنولوجيا والمعلومات 

16 سبتمبر: 
TUYAP  زيارة معرض

23 سبتمبر: 
زيارة وادي تكنولوجيا والمعلومات 

25 سبتمبر: 
محادثات IBF 3  منتدى االعمال الدولي 3 

“مستقبل صناعة المعارض والكونغرس في 
COVID-”19 عالم ما بعد

1 أكتوبر:
 اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا

14 أكتوبر: 
زيارة منتدى االعمال الدولي التركي لوادي 

التكنولوجيا والمعلومات  
27 تشرين األول )أكتوبر(: 

محادثات IBF 4 منتدى االعمال الدولي 4  “قطاع 
السياحة: تهديدات وفرص ما بعد COVID-19” برنامج 

ندوة عبر اإلنترنت
11 نوفمبر: 

TUYAP  زيارة معرض
17 نوفمبر:

 اجتماع منتدى االعمال الدولي مع أعضاء
BOG 

19 نوفمبر: 
مؤتمر منتدى األعمال الدولي  الرابع والعشرون 
- “اقتصاد الفيروسات: البقاء والتطور في العالم 

الجديد”

21 نوفمبر: 

لقاء مع وفد منتدى األعمال الباكستاني
25 تشرين الثاني )نوفمبر(: 

وفد منتدى األعمال الباكستاني يزور الموصياد 
واتفاقية مذكرة التفاهم

7 ديسمبر: 
اجتماع منتدى االعمال الدولي  في تركيا

29 ديسمبر:
 IBF محادثات منتدى االعمال الدولي 5  “الذكاء 

االصطناعي: تأثيره على األعمال ومجاالت 
األعمال”  برنامج الويبينار

الفهرس
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138
140
142
144

146

150
152
154
155

145

148

الفهرس

6 يناير: 
زيارة منتدى االعمال الدولي تكنوبارك 

إسطنبول 
13 يناير: 

زيارة جمعية رجال األعمال العرب تكنوبارك 
اسطنبول
26 يناير:

 IBF Talks 6 محادثات منتدى االعمال الدولي6  
“إفريقيا: الفرص والمخاطر” برنامج الويبينار

10 فبراير: 
زيارة جامعة يلدز التقنية

12 فبراير: 
زيارة جامعة يلدز التقنية

23 فبراير: 
 5G منتدى االعمال الدولي7  “آثار IBF 7 محادثات
على الحياة التجارية: الفرص والتهديدات” برنامج 

ندوة عبر اإلنترنت
22 مارس:

 زيارة جامعة مرمرة تكنوبارك
30 مارس:

 برنامج ندوة عبر اإلنترنت منتدى االعمال الدولي
 ) IBF( يتحدث عن “آسيا الوسطى: الفرص 

والتهديدات”
1 يونيو: 

محادثات IBF 9 منتدى االعمال الدولي 9 “أوروبا: 
فرص جديدة في القارة القديمة والصفقة الخضراء 

لالتحاد األوروبي” برنامج ندوة عبر اإلنترنت
 6 يوليو:

 مقابلة مع سفير باكو المساعد الدكتور جاهد 
باجي

6 يوليو:
25. حفل توقيع بروتوكولي بين منتدى 
األعمال الدولي ومؤسسة )كوبيا( لدعم 

األعمال األذربيجانية 

1 أكتوبر: 
زيارة جامعة ميديبول

4 أكتوبر / تشرين األول:
 زيارة موصياد كوبيا 

15 أكتوبر:
زيارة وزير االقتصاد األذربيجاني ميكايل 

كاباروف
 13 نوفمبر:

 المؤتمر الصحفي الخامس والعشرون 
IBF لمنتدى األعمال الدولي

14 نوفمبر:
 حفل عشاء منتدى األعمال الدولي الخامس 

IBF والعشرون
15 نوفمبر: 

منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون 
IBF باكو

14 نوفمبر:
 اجتماع منتدى االعمال الدولي مع أعضاء 

BOG 
16 نوفمبر:

 زيارة رشاد نبييف ، وزير النقل واالتصاالت 
والتكنولوجيا العالية األذربيجاني

16 نوفمبر: 
العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي 

الخامس والعشرين منتدى االعمال الدولي 



2019
ملف الماناك 

ي 21-9 يناير
زيارة سراييفو 
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01
منتدى  ل   23 الـ  االستعدادات  نطاق  في  سراييفو  زيارة 
االعمال الدولي  التي تقرر عقدها في البوسنة والهرسك ، 
 ، الزيارة  هذه  نطاق  في  سراييفو.  إلى  األولى  الزيارة  تمت 
هالدون  مقابلة  تمت  السيد.  سراييفو  في  سفيرنا   .T.C قام 
واالقتصادية  السياسية  التطورات  االجتماع  وناقش  كوتش. 
الجارية في الدولة. في وقت الحق ، رئيس حزب SDA والعضو 
االسيد   ، والهرسك  للبوسنة  الرئاسي  المجلس  السابق في 
للبوسنة  الرئاسي  المجلس  عضو   ، بيغوفيتش  عزت  باكير 
والهرسك ، السيد. شفيق كافيروفيتش ، الرئيس التنفيذي 
، أول مؤسسة تمويل إسالمي   )BBI( الدولي  البوسنة  لبنك 
في الدولة والمنطقة ، السيد. عامر بوكفيتش ومجلس إدارة 
البنك ومدير التصدير القابضة ع. فيداد هاليلوفيتش ، رئيس 
والسيد.   ، سراييفو  كانتون  في  غراد  نوفي  مقاطعة  بلدية 
أكبر   ،  ASA لمجموعة  التنفيذي  الرئيس   ، أفنديك  سمير 
شركة في البالد. تمت مقابلة السيد الدين حاجيسليموفيتش. 
في نطاق الزيارة التي نظمتها جامعة سراييفو الدولية  في 
IUS-In- )نطاق الزيارة التي نظمتها جامعة سراييفو الدولية 
في  سفيرنا   .T.C و   )ternational University of Sarajevo
سراييفو السيد. هالدون كوتش ، رئيس مجلس أمناء الجامعة 
يلدريم  أحمد  شارك  أ.   ، الجامعة  مدير   ، توبالوغلو  حسن  أ.   ،
حفل  في  اإلعالميون  وممثلونا  الدولة  في  ومؤسساتنا 
 IBF IUS و  إفطار. كما تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين 

خالل هذه الزيارة.

9-21 يناير
 زيارة سراييفو
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2019/ 01

عضو سابق في رئاسة البوسنة والهرسك، رئيس حزب SDA بكر عزت بيجوفيتش

 المدير التنفيذي لبنك البوسنة الدولي )BBI( عامر بوكفيتش ومجلس اإلدارة

9-21 يناير
 زيارة سراييفو

ملف
 الماناك
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2019/ ملف01
 الماناك

9-21 يناير
 زيارة سراييفو

عضو بوشناق في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك شفيق كافيروفيتش

هالدون كوتش، السفير التركي في سراييفو

Prevent وألمير جازفين ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ASA الدين هادزيسليموفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة
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2019/ ملف01
 الماناك

9-21 يناير
 زيارة سراييفو

 عمدة مقاطعة نوفي جراد سمير أفنديتش

جامعة سراييفو الدولية )IUS( رئيس مجلس األمناء حسن توبالوغلو ورئيس جامعة سراييفو الدولية أحمد يلدريم
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30-31 كانون الثاني )يناير( 02
5. لقاء أعضاء الموصياد 

ورجال األعمال العرب - شانلي 

أورفا

ألعضاء  الخامس  االجتماع  )يناير(:  الثاني  كانون   31-30  
انعقد   ، أورفا  شانلي   - العرب  األعمال  ورجال  الموصياد 
في  العرب  األعمال  ورجال  الموصياد  ألعضاء  الرابع  االجتماع 
الفترة من 30 إلى 31 يناير 2019. ضمن نطاق هذه االجتماعات 
، تم جمع رجال األعمال العرب في المنطقة وأعضاء الموصياد 
من فرع شانلي أورفا وتم تقديم الموصياد ومنتدى االعمال 
الدولي )IBF(. باإلضافة إلى ذلك ، تمت دعوة المشاركين في 
التي  األولى  العربية  التركية  األعمال  قمة  إلى  البرنامج 
تستضيفها  والتي   )IBF( الدولي  االعمال  منتدى  عقدها 
عقد يوم السبت 14 أبريل 2019. وشارك  الموصياد، والتي سُتُ

في البرنامج 100 رجل أعمال.
اجتماعات أعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا

اجتماعات أعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا
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2019/ 30-31 كانون الثاني )يناير( 02
5. لقاء أعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا

ملف
 الماناك

اجتماعات أعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا

اجتماعات أعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا
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03
5 فبراير : زيارة إلى المقر الرئيسي لجمعية موصياد  من بنك 
ا  وفًقً إنشاؤه  تم  والذي   ، )البوسنة(   )BBI( الدولي  البوسنة 
والهرسك  للبوسنة  األولى  اإلسالمي  التمويل  لمبادئ 
االسالمي  البنك  مع  شراكة  وهو   : أوروبا  شرق  وجنوب 
االسالمي.  ظبي  ٔابو  ومصرف  االسالمي  دبي  بنك  للتنمية، 
وفد  مع  بوكفيتش  عامر  أ.  للبنك  التنفيذي  والرئيس  وقام 
بزيارة مقر الموصياد نتيجة  االتصاالت السابقة في البوسنة 
رئيس  و  موصياد  ل  المؤسس  والرئيس  الوفد  والهرسك. 
منتدى األعمال الدولي  السيد. إيرول يارار ورئيس الموصياد 
السيد عبد الرحمن . وأجرى محادثات مع عبدالرحمن كان من 
هذا  في  والبلدين.  المؤسستين  بين  التعاون  تعزيز  أجل 
السياق ، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين IBF و BBI.بين 

منتدى االعمال الدولي وبنك البوسنة الدولي.

زيارة 5 فبراير 
من بنك البوسنة الدولي 
)BBI( إلى المقر الرئيسي 

للموصياد

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ
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2019/ زيارة 5 فبراير 03
من بنك البوسنة الدولي )BBI( إلى المقر الرئيسي للموصياد

ملف
 الماناك

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ

BBI ومدراء BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ
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04
انعقدت اجتماعات الموصياد السادسة ورجال األعمال العرب 
في هاتاي يوم األربعاء 20 مارس 2019. ضمن نطاق االجتماع 
، اجتمع رجال األعمال العرب في هاتاي وحولها وأعضاء فرع 
تقديم  تم   ، البرنامج  نطاق  ضمن  هاتاي.  في  الموصياد 
توفير  وتم   ،  IBF الدولي   االعمال  ومنتدى  الموصياد 
التركية  العربية  التجارية  األعمال  قمة  حول  المعلومات 
األولى لمنتدى األعمال الدولي التي يستضيفها الموصياد ، 
والتي ستعقد يوم السبت 14 أبريل 2019 ، كما في الزيارات 
السابقة. وشارك في البرنامج 150 من رجال األعمال. وبهذه 
المناسبة ، تم االتصال بـ 910 من رجال األعمال العرب بشكل 
اجتماعات  ذلك  في  بما   ، المنظمات  جميع  في  إجمالي 
في  عقدت  التي  ومرسين  وبورصة  عنتاب  وغازي  اسطنبول 

نوفمبر وديسمبر 2018.

 20 مارس :
االجتماعات التجارية السادسة  

ألعضاء الموصياد ورجال 
األعمال العرب - هاتاي 

اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - هاتاي
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05
  كجزء من استعدادات منتدى االعمال الدولي 23 ، تم إجراء 
زيارة إلى سراييفو في الفترة من 5 إلى 8 مارس 2019 إلجراء 
سلسلة من االتصاالت الرسمية. كجزء من هذه الزيارة ، قام 
لـ  ، المدير العام  T.C. سفير سراييفو السيد. هالدون كوتش 
لإلنشاء  األوروبي  البنك   ، بوكفيتش  عامر  والسيد.   ،  BBI
إيان  السيد.  والهرسك  البوسنة  ممثل   )EBRD( والتعمير 
براون ، المدير العام لبنك زراعات البوسنة ، والسيد أ. يوسف 
 ، ديالفير ، عمدة مقاطعة نوفي غراد في كانتون سراييفو 
األوروبي  االستثمار  بنك  ممثل   ، أفنديتش  سمير  والسيد. 
ساندرين  مع  اجتماعات  عقدت   ، والهرسك  البوسنة   ،  )EIB(
التطورات  مناقشة  اللقاءات  هذه  خالل  وتم  فريسشيا. 
عن  فضاًل   ، والهرسك  البوسنة  في  والسياسية  االقتصادية 
وضمن  البالد.  في  االستثمار  وفرص  االقتصادية  اإلمكانات 
، أجريت مشاورات مع مسؤولي وكالة تشجيع  الزيارة  نطاق 
االستثمار األجنبي )FIPA( في البوسنة والهرسك حول دعم  
الدولة الستثمارات اجنبية في البالد.  وضمن نطاق البرنامج  
االعمال  منتدى  ورئيس  للموصياد  المؤسس  الرئيس  قام 
الدولي  السيد ٕايرول يارار بعقد مؤتمر في جامعة سراييفو 
الدولي   االعمال  ومنتدى  رؤيةالموصياد  حول   )IUS( الدولية 

.IBF و MUSIAD

  5-8 مارس: 
زيارة منتدى األعمال 

الدولي للبوسنة 
والهرسك 
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2019/ 5-8 مارس 05
منتدى االعمال الدولي IBF  ل البوسنة - الهرسك

ملف
 الماناك

 IUS إيرول يارار - قاعة مؤتمرات )IBF( ورئيس منتدى االعمال الدولي MUSIAD الرئيس المؤسس لـ

االجتماع الذي عقد خالل زيارة IUS، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والمنظمات التركية في البوسنة والهرسك

BBI ومجلس إدارة BBI عامر بوكفيتش الرئيس التنفيذي لـ
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2019/ 5-8 مارس 05
منتدى االعمال الدولي IBF  ل البوسنة - الهرسك

ملف
 الماناك

ممثل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في البوسنة والهرسك، إيان براون

هالدون كوش، السفير التركي في سراييفو

بنك االستثمار األوروبي، ممثلة البوسنة والهرسك ساندرين فريسشيا
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2019/ 5-8 مارس 05
منتدى االعمال الدولي IBF  ل البوسنة - الهرسك

ملف
 الماناك

زيارة وكالة تشجيع االستثمار األجنبي في البوسنة والهرسك

يوسف ديالفير، رئيس مجلس إدارة بنك زرعات البوسنة، ومجلس اإلدارة

سمير أفنديتش، عمدة نوفي جراد
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13أبريل: 06
قمة األعمال التركية العربية 

األولى التي استضافها الموصياد 
بصفتنا منتدى األعمال الدولي 

منتدى األعمال الدولي )IBF( ، نحن على اتصال بآالف رجال 
والذين   ، األراضي  هذه  على  المقيمين  العرب  األعمال 
يقومون بجميع األنشطة التجارية واالستثمارية في بالدنا 
عقدنا   ، السياق  هذا  وفي  المرور.  قررنا  مختلفة  ألسباب 
مختلفة  مدن   6 في  عرب  مستثمرين  مع  اجتماعات 
)اسطنبول ، غازي عنتاب ، بورصا ، مرسين ، شانلي أورفا ، 
هاتاي( منذ أكتوبر. أتيحت لنا الفرصة إلخبارهم عن منتدى 
االعمال الدولي والموصياد . نتيجة لهذه اللقاءات ، جنبًا 
إلى جنب مع قوائم الشركات ذات رؤوس األموال العربية ، 
اقتصاد  في  تساهم  والتي  بياناتنا  قاعدة  في  الموجودة 
ا لدى  بلدنا ، والتي لدينا اتصال مباشر بها ، والمسجلة أيًضً
المتحدة. في  العربية  اإلمارات  التجارية في دولة  الغرف 
من  اآلالف  سيتمكن   ، زيارتها  تمت  التي  المحافظات 
من  أفضل  بشكل  االستفادة  من  العرب  المستثمرين 
مناقشة  وستتم   ، أعاله  المذكورة  المجاالت  في  الفرص 
رجال  فيها  يلتقي  قمة  عقد  وقررنا   ، القضايا  هذه  كل 
هذا  مع  وتماشيًا  األتراك.  األعمال  ورجال  العرب  األعمال 
األولى  التركية  العربية  األعمال  قمة  قدت  ُعُ  ، الهدف 
المقر  في   )IBF( الدولية  للمؤسسات  الدولي  للمنتدى 
واستضافتها   ،  2019 أبريل   13 في  للموصياد  الرئيسي 
قدت اجتماعات  الموصياد. كجزء من االستعدادات للقمة ، ُعُ
ومارس   2018 أكتوبر  بين  مختلفة  مدن   6 في  تمهيدية 
العرب  األعمال  رجال  مع  المباشر  التواصل  أجل  من   2019

الذين يعيشون في تلك المنطقة. 
وخالل االجتماعات ، تم تقديم الموصياد ومنتدى األعمال 
كبيرة  عربية  تركية  قمة  على  اإلطالع  تم  كما  الدولي، 

ستعقد في اسطنبول.
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2019/ 06
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840 işadamı B2B Görüşmesi340 Arap 500 Türk 530 Adet باإلضافة الى كل هذه البيانات ، قمنا بإضافة معلومات عن 5000 رجل أعمال عربي إجمااًل ، إلى جانب البيانات
التي تم الحصول عليها من الغرف التجارية في المحافظات التي عقدت فيها االجتماعات ، إلى قاعدة بياناتنا. 
الكلمات االفتتاحية لقمتنا. الرئيس المؤسس لـ موصياد  ورئيس منتدى االعمال الدولي  السيد. إيرول يرار ، 
أ.   ، تجارة اسطنبول  إدارة غرفة  رئيس مجلس   ، الرحمن كنعان  أ. عبد  ، والسيد  الموصياد  إدارة  رئيس مجلس 

شكيب أفداجايا ، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ، أ. ياسين اكتي تي. 
تتكون قمتنا من جزأين رئيسيين. في الجزء األول ، هناك أقسام المؤتمر واللجان ، وفي الجزء الثاني هناك يتم 
تضمين المالقاة و اجتماعات  في جزء المؤتمر ، تم تقديم “الصناديق المشتركة والعروض الداعمة” ، بينما 
الدوليين  المستثمرين  وحلول  والقانونية  االجتماعية  “المشاكل  بعنوان  لجنة  تنظيم  تم   ، الفريق  جزء  في 
، مدير  الدعم  الصناديق المشتركة وعروض  المستقرين في تركيا” من قبل خبراء في مجاالتهم. في قسم 
تطوير األعمال في شركة Letven Ventures السيد أ. تايالن جربوز  ، المدير العام لشركة SENYAP ، السيد. أحمد 
بوجا ، . إدارة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها )KOSGEB( رئيس قسم إدارة المشاريع أ. ارتغول 
المتحدثون في جلستنا بعنوان  الصلة.  المجاالت ذات  شينتن كايا Ertuğrul ÇETİNKAYA عروض تقديمية في 
نائب  يديرها  التي  تركيا”  المستقرين في  الدوليين  المستثمرين  والقانونية وحلول  االجتماعية  “المشكالت 
رئيس منتدى االعمال الدولي )IBF(غزوان المصري ، هم المتحدثون في مجلس التحكيم التابع لغرفة التجارة 
في اسطنبول ورئيس مجلس التحكيم بمركز الوساطة البروفيسور د. الدكتور. هاكان بيكانيتيز ،  رئيس قسم 
العالقات الخارجية باإلدارة العامة إلدارة الهجرة بوزارة الداخلية أ. السيد جلبهار النشارتي ، الشريك المؤسس 

لمكتب أكسان للمحاماة. محمد أكسان. 
ا استخدام التقرير الذي يتكون من 19 مقااًل ، والذي تم إعداده بعناية كبيرة من  ضمن نطاق اللجنة ، تم أيًضً
قبل الجمعيات األعضاء فيمنتدى االعمال الدولي  ، ويتضمن المشكالت القانونية التي تمت مواجهتها خالل 

مرحلة االستثمار في بلدنا والحلول الخاصة بها. 
وفي هذا السياق بشكل عام نوقشت المشاكل التي يواجهها رجال األعمال العرب في تركيا وحلولها في 

نطاق الحلقة.

وفي هذا الصدد تم االتصال المباشر مع 910 من رجال األعمال العرب.

13 أبريل
IBF باستضافة موصياد قمة األعمال التركية العربية األولى 

ملف
 الماناك
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13 أبريل
IBF باستضافة موصياد قمة األعمال التركية العربية األولى 

ملف
 الماناك

نور الدين نباتي نائب وزير الخزانة والمالية التركية

ياسين أكتاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية

Ibf اجتماعات ثنائية – قمة االعمال العربية التركية األولى

500530 أتراك  340 عرب 840 رجل اعمال   اللقاءات الثنائية
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2019/ 13 أبريل06
IBF باستضافة موصياد قمة األعمال التركية العربية األولى 

ملف
 الماناك

IBF البرنامج االفتتاحي لقمة األعمال التركية العربية األولى

IBF صورة عائلية - قمة األعمال التركية العربية األولى

أرض معارض قمة األعمال العربية التركية - IBF - المقر الرئيسي لموصياد
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14 أبريل: 07
IBF BOG )مجلس المحافظين( 

 )BOG( I. عقد االجتماع األول لمجلس المحافظين 
 19 2019. شاركت  أبريل   14 األحد  يوم   2019 لعام 
ا من 13 دولة في هذا  جمعية مختلفة و 33 شخًصً
في  الموصياد  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع 

اسطنبول. 
اإللكترونية  التجارة  أهمية  على  التأكيد  تم  كما 
األعضاء  االتحادات  أن  نوقش  حيث   ، االجتماع  في 
في منتدى التجارة الدولية ينبغي أن تكون أكثر 

فعالية. 
 IBF الدولي  االعمال  منتدى  جعل  اجل  من 
والجمعيات األعضاء فيه  أكثر فعالية ، فقد تقرر 
ا. باإلضافة إلى  20 عاًمً إنشاء خارطة طريق لمدة 
حول   BOG ألعضاء  معلومات  تقديم  تم   ، ذلك 
األعمال التحضيرية لـ IBF الثالث والعشرون ، الذي 
سيعقد في سراييفو ، عاصمة البوسنة والهرسك 
المؤتمر.  موضوع  لتحديد  المشاورات  وعقدت   ،

انتهى االجتماع بالتقاط صورة عائلية
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2019/ 14 أبريل 07
IBF BOG )اإلجتماع األول ل مجلس المحافظين

ملف
 الماناك

IBF BOG )مجلس المحافظين( االجتماع األول

IBF BOG )مجلس المحافظين( االجتماع األول - صورة عائلية
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 16-18 أبريل: زيارة 08
منتدى االعمال الدولي  

للبوسنة والهرسك
 )SBF( برنامج منتدى سراييفو العاشر  لألعمال 
إلى  الدولي  األعمال  منتدى  وفد  دعوة  تمت 
منتدى سراييفو لألعمال )SBF( العاشر ، الذي 
عقد هذا العام من قبل بنك البوسنة الدولي 
برنامج  الذي شارك في   ، الوفد  تبادل   .)  )BBI(
برلمان  في  أقيم  الذي  الرسمي  االفتتاح 
مع  األفكار   ، والهرسك  البوسنة  جمهورية 
عضو  ذلك  في  بما   ، السياسيين  من  العديد 
السيد  والهرسك  البوسنة  رئاسة  مجلس 
ميلوراد دوديك ، حول منتدى األعمال الدولي 
في  عقده  تقرر  والذي   ، والعشرين  الثالث 
مؤسسات  زيارة  تمت   ، الزيارة  بعد  أكتوبر. 
غراد  نوفي  كانتون  مقاطعة  مثل  ومنظمات 
وعقدت   ،  ASA ومجموعة  سراييفو  في 
البوسنة  في  االستثمار  فرص  حول  مشاورات 
 ، IBF والهرسك. باإلضافة إلى ذلك ، حصل وفد
 ( زراعات  لبنك  العام  المدير  مع  اجتمع  الذي 
ZiraatBank( البوسنة والهرسك السيد يوسف 
البيانات  حول  معلومات  على   ، ديالفير 
في  الحالية  والمشاريع  الحالية  االقتصادية 

البالد.
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2019/  16-18 أبريل:08
 زيارة منتدى االعمال الدولي  للبوسنة والهرسك

ملف
 الماناك

حفل افتتاح منتدى سراييفو لألعمال - برلمان البوسنة والهرسك

سمير أفنديتش، عمدة نوفي جراد
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2019/  16-18 أبريل:08
 زيارة منتدى االعمال الدولي  للبوسنة والهرسك

ملف
 الماناك

يوسف ديالفير، رئيس مجلس إدارة بنك زراعات البوسنة

يوسف ديالفير، رئيس مجلس إدارة بنك زراعات البوسنة ومجلس اإلدارة
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09
قد  ُعُ  ،  2019 أبريل   27 الموافق  السبت  يوم 
االجتماع في الفاتح في اسطنبول مع رؤساء 
هذا  في  تركيا.   - الدولي  األعمال  منتدى 
المتعلقة  القضايا  مناقشة  تمت   ، االجتماع 
االعمال  منتدى  مع  تعاون  بإقامة  بإقامة 
، باإلضافة   )MUSIAD( )IBF( و موصياد  الدولي 

إلى قضايا هيكلة للجمعيات.

27 أبريل:
 اجتماع منتدى األعمال الدولي 

)IBF( في تركيا 

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF تركيا
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10
 SIAD ، SIBA ، ذلك  في  بما   ، ا  شخًصً  45 شارك 
NE-  ، السوريين  المهندسين  اتحاد   ،  ANAYID
MA-TR ، منتدى المستثمرين العرب ومجالس 
 ، اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  جمعية  إدارة 
الدولي   االعمال  منتدى  إفطار  برنامج  في 

الذي أقيم بتاريخ 14 مايو 2019 

  14 مايو:
 تنظيم افطارات لمنتدى 

 IBF  االعمال الدولي

تنظيم إفطار  األعمال الدولي IBF  - صورة عائلية
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11
يوم األربعاء 26 يونيو 2019 ، أجرى وفد منتدى األعمال الدولي 
منتدى  ورئيس  للموصياد  المؤسس  الرئيس  من  المكون   )IBF(
االعمال الدولي  إيرول يارار ونائب رئيس منتدى االعمال الدولي  
إردم  إينيس  الدولي   االعمال  منتدى  ومنسق  المصري  غزوان 
يريندي محادثات مع سفير البوسنة والهرسك في أنقرة الجراء 
اتصاالت مع أديس أالجيك . كجزء من الزيارة ، تم تبادل المعلومات 
في  العالية  اإلمكانات  ذات  والقطاعات  االستثمار  فرص  حول 
 ، والعشرين  الثالث  الدولي  المنتدى  مع  جنب  إلى  ا  جنًبً  ، البالد 
 .2019 19-16 أكتوبر  الذي سيعقد في البوسنة والهرسك في 
شراء  عمليات  لحل  اقتراحات  تلقي  تم   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
التأشيرات ألعضاء منتدى االعمال الدولي IBF الذين سيشاركون 

في المؤتمر. 

26 يونيو: 
وفد منتدى األعمال 

الدولي يزور أنقرة 

شفيق كافيروفيتش مستشار رئيس البوسنة والهرسك، عضو هيئة الرئاسة أديس أالجيتش
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12
للبوسنة  الدولي  االتحاد  زيارة  1أغسطس 
والهرسك، وفي نطاق الزيارة قام رئيس وزراء   ، 
فاضل   ، والهرسك  البوسنة  اتحاد  وزراء  رئيس 
البوسنة  وزراء  مجلس  رئيس  نائب   ، نوفاليتش 
واالقتصاد  الخارجية  التجارة  ووزير  والهرسك 
التجارة  غرفة  رئيس   ، ساروفيتش  ميركو 
الخارجية البوسنة والهرسك نيمانيا فاسيتش ، 
البوسنة والهرسك عقدت اجتماعات مع األمين 
تعاونية  ورئيس  ديريك  زوران  الرئاسي  العام 
سالفكو  الزراعية  والهرسك  البوسنة 
دوبريلوفيتش. في هذه االجتماعات ، تم تبادل 
الزراعة  قطاعات  في  االستثمار  إمكانات 
الحيوانية والسياحة والصحة  واألغذية والثروة 
البالد  في  الغابات  ومنتجات  واألثاث  والمعادن 
القادم.  والعشرون  الثالث  الدولي  والمؤتمر 
أجريت مقابالت مع شركة   ، إلى ذلك  باإلضافة 
وتم   ، استشارية  وشركات   Stanic Beverages
ا إلى  التحقيق في منشأة لتربية الماشية جنًبً
“جمهورية  منطقة  في  المراعي  مع  جنب 

صربسكا”.

 29 يوليو - 1 أغسطس
 زيارة منتدى األعمال الدولي 

للبوسنة والهرسك 
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2019/  29يوليو - 1 أغسطس12
 زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة - الهرسك 

ملف
 الماناك

فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك

فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك

فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك



41

2019/  29يوليو - 1 أغسطس12
 زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة - الهرسك 

ملف
 الماناك

منشأة إنتاج مشروبات ستانيك

زيارة مصنع ستانيك للمشروبات

مزرعة ماشية في منطقة ريبوبليكا صربسكا
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2019/ ملف12
 الماناك

 29يوليو - 1 أغسطس
 زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة - الهرسك 

فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك

وزير التجارة الخارجية واالقتصاد في البوسنة والهرسك ميركو ساروفيتش
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2019/ ملف12
 الماناك

 29يوليو - 1 أغسطس
 زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة - الهرسك 

نيماجا فاسيتش، رئيس غرفة التجارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ونائب الرئيس أحمد إجريتش

زوران ديريتش، األمين العام لرئاسة البوسنة والهرسك
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13
 قامت أكبر شركة أغذية في البوسنة والهرسك ، 
المؤسس  الرئيس  للقاء  الموصياد  مقر  بزيارة 
للموصياد  ، ورئيس منتدى األعمال الدولي ،  إيرول 
يارار ، ورئيس موصياد  عبد الرحمن كان. وناقش في 
البوسنة  بين  االقتصادي  التعاون  الزيارة  اطار 
بين  االستثمارية  والمشاريع  وتركيا  والهرسك 

الطرفين.

20 أغسطس 
  زيارة من AS Holding إلى 

كل من الموصياد ومنتدى 
األعمال الدولي 

رسمير هرفتش، الرئيس التنفيذي لشركة AS Holding ومجلس اإلدارة
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2019/ 20 أغسطس 13
  زيارة من AS Holding إلى كل من 

الموصياد ومنتدى األعمال الدولي 

ملف
 الماناك

رسمير هرفتش، الرئيس التنفيذي لشركة AS Holding ومجلس اإلدارة

رسمير هرفتش، الرئيس التنفيذي لشركة AS Holding ومجلس اإلدارة
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28 أغسطس 14
اجتماع منتدى األعمال 

الدولي IBF في  تركيا 

28 أغسطس  ،تم عقد اجتماع مع  في يوم األربعاء 
الرئيسي  المقر  في  تركيا  الدولي  األعمال  منتدى 
للموصياد. في االجتماع ، تم إبالغ جمعياتنا األعضاء 
األعمال  منتدى  لـ   32 الـ  االستعدادات  نطاق  في 
الدولي  المقرر عقدها في سراييفو في الفترة من 
16 إلى 19 أكتوبر 2019 ، وتمت مناقشة اإلمكانات 
االستثمار  وفرص  والهرسك  للبوسنة  االقتصادية 
تم  التي  المعلومات  مع  جنب  إلى  ا  جنًبً البالد  في 

الحصول عليها نتيجة الزيارات التي تمت حتى اآلن.

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF تركيا
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 3-7سبتمبر15
 زيارة منتدى األعمال الدولي 

للبوسنة والهرسك

ورئيس  موصياد  لـ  المؤسس  الرئيس  شارك 
ونائب   ، يارار  إيرول   ، الدولي   االعمال  منتدى 
رئيس منتدى األعمال الدولي  غزوان المصري ، 
في  الحرجية  والمنتجات  األثاث  قطاع  ورئيس 
الموصياد ، داود ألتون باش ، ونائب الرئيس خليل 
األعمال  منتدى  ومنسق   ، أونر  ويشار   ، كوكلو 
 . يريندي  في   ، إردم  إينيس   ، للبوسنة  الدولي 
ضمن نطاق الزيارة ، أجريت مشاورات مع أديس 
أالجيتش ، مستشار رئاسة البوسنة والهرسك ، 
 ، ديريك  وزوران   ، كافيروفيتش  شفيق  عضو 
األمين العام لرئاسة البوسنة والهرسك ، حول 
القادم  والعشرين  الثالث  الدولي  المنتدى 
البالد. كما تمت  والقطاعات مع اإلمكانات في 
AS Hold-  زيارة الشركات الرائدة في الدولة مثل
تبادل  وتم   Stanic Beverages  ، و   Milkos و   ing
المعلومات حول المشاريع االستثمارية الحالية 
البوسنة  بنك  مع  عقدت  التي  االجتماعات  في 
 Bosna Bank International  الدولي وزراعات بنك
 ، ZiraatBank Bosna. باإلضافة إلى ذلك  BBI(( و 
الخارجية  التجارة  غرفة  مع  لالتصاالت  ونتيجة 
تعاون  اتفاق  توقيع  تم   ، والهرسك  للبوسنة 

متبادل وحسن نية بين المؤسستين.



48

2019/ 3-7سبتمبر15
  زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك 

ملف
 الماناك

نيمانجا فاسيتش، رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك

زوران ديريك، األمين العام لرئاسة البوسنة والهرسك

أديس أالجيتش، مستشار رئيس البوسنة، عضو هيئة الرئاسة، شفيق كافيروفيتش
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2019/ 3-7سبتمبر15
  زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك 

ملف
 الماناك

Milkos منشأة إنتاج الجبن في

Milkos منشأة إنتاج الجبن في
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 27-28سبتمبر16
 زيارة منتدى األعمال الدولي 

للبوسنة والهرسك

تمت   ، الزيارة  من  األول  اليوم  في  والهرسك  البوسنة  في 
عاصمة   ، زغرب  في   Juicy of Stanic Beverages مصنع  زيارة 
 AS Holding كرواتيا. عاصمة كرواتيا. كما تم تنظيم لقاء مع

 .Rusmir Hrvic السيد
للمنتدى  الصحفي  اإلطالق  حفل  أقيم   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
في  سيعقد  الذي   ، والعشرون   الثالث  الدولي   األعمال 
باإلضافة   .2019 أكتوبر   19 إلى  من16  الفترة  في  سراييفو 
لـ موصياد   التأسيسية  اللجنة  ، تم عقد اجتماع مع  إلى ذلك 
فرع البوسنة والهرسك ، والذي سيتم افتتاحه بالتزامن مع 

الدورة 23 من منتدى األعمال الدولي. 

االطالق الصحفي لمنتدى االعمال الدولي/ صورة تذكارية
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2019/ 7-3سبتمبر16
  زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة والهرسك 

ملف
 الماناك

IBF إطالق صحافة منتدى االعمال الدولي

IBF إطالق صحافة منتدى االعمال الدولي

IBF إطالق صحافة منتدى االعمال الدولي
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 16 سبتمبر17
منتدى األعمال الدولي 

II )مجلس المحافظين( 

 ، فندق  في   2019 لعام  الثاني  اإلدارة  مجلس  اجتماع  قد  ُعُ
Hills Congress & Spa Resort حيث سُيُقام البرنامج ، قبل يوم 
واحد من الدورة الثالثة والعشرين لـ منتدى األعمال الدولي 

عقد في 17 أكتوبر 2019.  ، والتي سُتُ
ا من أعضاء مجلس إدارة الموصياد  شارك في االجتماع 24عضًوً
منتدى  ورئيس  للموصياد  المؤسس  الرئيس  حضر  حيث   ،
الرحمن  الموصياد عبد  ، ورئيس  يارار   ٕايرول  الدولي  االعمال 
رئيس  ونائب   ، بستان  عدنان  الموصياد  رئيس  ونائب   ، كان 
العام  واألمين   ، المصري  غزوان  الدولي  األعمال  منتدى 
للموصياد ، إبراهيم شكور ، و 11 ممثاًل لجمعية من10 دول 
مختلفة. االجتماع. في االجتماع ، تم قبول نقابة المهندسين 
 ، األعمال  رجال  لنقابات  الفلسطيني  االتحاد  مع   ، السوريين 
)PFBA( كعضو مراقب في منتدى األعمال الدولي . من ناحية 
أخرى ، هناك 5 جمعيات مع جمعية رجال األعمال السوريين ، 
)SURIAD( وجمعية المستثمرين للتنمية ، )NEMA( وجمعية 
االقتصاد  وجمعية   )ANAYID(  ، اليمنيين  األعمال  رجال 
السوريين  األعمال  رجال  وجمعية   ، اإلسالمي  والتمويل 
الدولية )SIBA( أعضاء في منتدى األعمال الدولي . أيضا في 
العربية  التجارية  األعمال  قمة  عقد  ا  أيًضً تقرر   ، االجتماع 
 2020 الدولي  في مارس  لـ منتدى األعمال  الثانية  التركية 
المحافظين  مجلس   ( الدولي  األعمال  منتدى  اجتماع  وعقد 

BOG ( التالي بالتزامن مع القمة. 
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2019/ 16 سبتمبر17
.II )منتدى األعمال  )مجلس المحافظين

ملف
 الماناك

اجتماع مجلس المحافظين

اجتماع مجلس المحافظين
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2019/ 16 سبتمبر17
.II )منتدى األعمال  )مجلس المحافظين

ملف
 الماناك

اجتماع مجلس المحافظين

اجتماع مجلس المحافظين
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18
2019 ، حضر رئيس  17 أكتوبر   ، الذي عقد يوم الخميس 
 ، كافيروفيتش  شفيق   ، والهرسك  البوسنة  جمهورية 
للبوسنة والهرسك ميركو  الخارجية واالقتصاد  التجارة 
روهسار  تركيا  لجمهورية  التجارة  وزير   ، ساروفيتش 
بيكان. وحضره نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان 
قرطولشاش العديد من رجال الدولة وأكثر من 800 رجل 
أعمال مرموق. انطلق منتدى األعمال الدولي للبوسنة 
مستقبل  أجل  من  االتحاد  وقت  “حان  بشعار  والهرسك 
أقوى” ، وعقد مؤتمره الثالث والعشرون في سراييفو ، 
عاصمة البوسنة والهرسك ، التي تعد بوابة أوروبا من 
التجارية  البالد  إمكانات  إلى  االنتباه  للفت   ، البلقان 

واالستثمارية. 
تسليط  تم   ، الدولي  األعمال   منتدى  نطاق  وفي   32-
في  والهرسك  للبوسنة  المتميز  الهيكل  على  الضوء 
والسياحة  الحيوانية  والثروة  والزراعة  األغذية  قطاعات 
الغابات. ومنتجات  واألثاث  والمعادن  والصحة  والبناء 
خالل  عقدت  التي  القطاعية  االجتماعات  إلى  باإلضافة 
زيارات رسمية للعديد من الشركات  ، تم إجراء  المؤتمر 
الكبيرة.  االستثمارية  اإلمكانات  ذات  اإلنتاج  ومنشآت 
في هذا السياق ، في المنتدى الدولي الثالث والعشرين 
، الذي حضره 800 رجل أعمال من أكثر من 40 دولة ، مع 
األعمال  لعالم   IBF قدم   ، الشركات  بين  ا  اجتماًعً  250
ا من المعلومات التفصيلية حول الدولة ونجح في  مزيًدً
أعمال  فرص  تقديم  في  المتمثل  هدفه  تحقيق 

واستثمارات جديدة.

17-19أكتوبر
منتدى األعمال الدولي 

الثالث والعشرون  
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2019/ ملف18
 الماناك

17-19أكتوبر
منتدى األعمال الدولي الثالث والعشرون  

IBF حفل افتتاح منتدى االعمال الدولي

IBF - الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس منتدى االعمال الدولي إيرول يارار

IBF -عبد الرحمن كان، رئيس مجلس إدارة منتدى االعمال الدولي الموصياد
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2019/ ملف18
 الماناك

17-19أكتوبر
منتدى األعمال الدولي الثالث والعشرون  

 اجتماعات منتدى االعمال الدولي IBF الثنائية

IBF أرض معارض  منتدى االعمال الدولي

IBF جلسة نقاشية لمنتدى االعمال الدولي
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19
بعد عام من الجهد الكبير ، افتتح فرع الموصياد 
بالتزامن  افتتح  الذي   ، والهرسك  البوسنة  في 
الدولي  لالتحاد  والعشرين  الثالث  المنتدى  مع 
أبوابه   ، المؤتمر  أكتوبر خالل   17 للبوسنة في 
ا لرجال األعمال المسلمين الذين يعيشون  رسمًيً
الفرع  افتتاح  تم  أكتوبر.   18 في  البالد  في 
في  التركية  الجمهورية  سفير  بمشاركة 
،والرئيس  كوتش  هالدون  والهرسك  البوسنة 
المؤسس للموصياد ٕايرول يارار  ورئيس  منتدى 
األعمال الدولي للبوسنة والهرسك إيرول يارار ، 
ورؤساء   ، كان  الرحمن  عبد  الموصياد  ورئيس 
من  والعديد  العالم  أنحاء  جميع  من  الموصياد 

رجال األعمال.

17أكتوبر
افتتاح فرع الموصياد في 

البوسنة والهرسك 
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2019/ ملف19
 الماناك

17أكتوبر
افتتاح فرع الموصياد في البوسنة والهرسك 

افتتاح فرع الموصياد في البوسنة والهرسك

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس منتدى األعمال الدولي
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2019/ ملف19
 الماناك

17أكتوبر
افتتاح فرع الموصياد في البوسنة والهرسك 

عبد الرحمن كان، رئيس الموصياد

هالدون كوتش، السفير التركي في سراييفو
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20
الحقائق  ضوء  في  اإلسالمية  المالية  “األسواق  حول 
وااللتزامات” الذي تم تنظيمه بالشراكة مع منتدى األعمال 
األعمال  ورجال  الصناعيين  وجمعية   )IBF(  ، الدولي 
اإلسالمي  والتمويل   )MUSIAD(   ) المستقلين)الموصياد 
األوروبي أكاديمية االقتصاد  ،)EAIFE( الموصياد عقدت في 
تنظيمه  تم  الذي  البرنامج  نطاق  ضمن  الرئيسي.  المقر 
والرئيس   ، كان  الرحمن  عبد  الموصياد  رئيس  بمشاركة 
المؤسس للموصياد ورئيس منتدى األعمال الدولي إيرول 
واالقتصاد  للتمويل  األوروبية  األكاديمية  ورئيس   ، يارار 
العالمي  لالتحاد  العام  واألمين   ، دوابا  أشرف  اإلسالمي 
حول  مؤتمر  عقد  ؛  كراداجي  علي  المسلمين  لعلماء 
واالقتصاد  اإلسالمي  التمويل  وقطاع  اإلسالمي  االقتصاد 
في  العالم  دول  مختلف  من  شخص   500 شارك  العالمي. 

البرنامج الذي استمر لمدة يومين.

8-9 نوفمبر 
مؤتمر األكاديمية المالية 

اإلسالمية واالقتصاد 
 )EAIFE( األوروبية

EAIFE مؤتمر
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2019/ ملف20
 الماناك

8-9نوفمبر مؤتمر األكاديمية المالية 
 )EAIFE( اإلسالمية واالقتصاد األوروبية

EAIFE حفل افتتاح مؤتمر

EAIFE حفل افتتاح مؤتمر

EAIFE حفل افتتاح مؤتمر
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2019/ ملف20
 الماناك

8-9نوفمبر مؤتمر األكاديمية المالية 
 )EAIFE( اإلسالمية واالقتصاد األوروبية

IBFإيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس منتدى األعمال الدولي

عبد الرحمن كان، رئيس الموصياد
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21
 9 من  أعمال  رجل   50 مجموعه  ما  االجتماع  حضر 
جمعيات أعضاء في  منتدى األعمال الدولي تركيا ، 
)MUSIAD ، ARTIAD  ،ANAYID ، SIBA ، SURIAD اتحاد 
المهندسين السوريين ، جمعية االقتصاد والتمويل 
اإلسالمي ، ، Nema-TR نادي رجال األعمال اليمنيين(. 
في 19 نوفمبر. في المنظمة التي تم فيها تقييم 
في  عقد  الذي  والعشرين  الثالث  الدولي  المنتدى 
الجمعيات  ممثلي  مع  األفكار  تبادل  تم   ، سراييفو 
المشاركة في البرنامج. باإلضافة إلى ذلك ، تم عقد 
مشاورات حول موضوع قمة األعمال التجارية العربية 
وعقدت   ، مارس  في  ستعقد  التي  الثانية  التركية 
ألعضاء  التجارية  “االجتماعات  حول  مناقشات 
في  ستعقد  التي  العرب”  األعمال  ورجال  الموصياد 

محافظات األناضول قبل البرنامج.

19نوفمبر 
اجتماع منتدى األعمال 

الدولي  تركيا 
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2019/ ملف21
 الماناك

19نوفمبر 
اجتماع منتدى األعمال الدولي  تركيا 

 اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF تركيا

 اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF تركيا

 اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF تركيا
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22
في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2019 ، قام وفد منتدى 
األعمال الدولي IBF بزيارة الى البوسنة المكون من 10 
االتصاالت  من  سلسلة  إلجراء  البالد  إلى  بزيارة  أشخاص 
الرسمية من أجل التعريف بفرص االستثمار في البوسنة 
فرع  الموصياد  MUSIAD Muğlaو  ألعضاء   والهرسك 
Ziraat-  كهرمان مرعش. ضمن نطاق البرنامج ، مدير عام
Bank BH )زراعات بنك ( السيد. يوسف ديالفير ونائب رئيس 
السيد.  والهرسك  للبوسنة  الخارجية  التجارة  غرفة 
مقابالت أجريت مع أحمد إجرك. الرئيس التنفيذي لشركة 
AS Holding السيد. ناقش الوفد فرص االستثمار المشترك 
 ، في  تفتيش  عمليات  الوفد  وأجرى   Rusmir Hrvic  ، مع 
المخابز  ومنتجات  الدقيق  إلنتاج  منشأة  وهي   ”Klas“
يتم  “VISPAK” حيث   ، AS Holding ومنشآت   ، تحت  تعمل 
الذي   ، الوفد  القهوة. قام  الفورية وإنتاج  إنتاج األغذية 
في  الموصياد  لفرع  التأسيسية  باللجنة  ا  أيًضً التقى 
مع  بالتزامن  افتتاحه  تم  والذي   ، والهرسك  البوسنة 
المنتدى الثالث والعشرون IBF في أكتوبر نتيجة لجهود 
جابالنيتشا  في  الجرانيت  معالجة  مصنع  بزيارة   ، كبيرة 
العسل  منتجي  جميع  زار  و  الزيارة  من  األخير  اليوم  في 
“أيام  مؤتمر  في  وشارك  والدولة  موستار  مدينة  في 

العسل 2019.”

 4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي 

للبوسنة والهرسك 
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2019/ ملف22
 الماناك

4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك 

)مهرجان العسل 2019( حفل افتتاح برنامج الموصياد الرئيس المؤسس ورئيس منتدى االعمال الدولي إيرول يارار

مسؤولو اتحاد منتجي العسل في البوسنة والهرسكيارار

أحمد إجريك، نائب رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك
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2019/ ملف22
 الماناك

4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك 

أحمد إجريك، نائب رئيس غرفة التجارة الخارجية للبوسنة والهرسك

منشأة إنتاج جرانيت جابالنيكا

المديرين التنفيذيين لجرانيت جابالنيكا
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2019/ ملف22
 الماناك

4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك 

صورة عائلية مع أعضاء فرع الموصياد في البوسنة والهرسك

منشأة إنتاج شركة كالس داخل AS القابضة

AS Holding رسمير هيرفتش الرئيس التنفيذي لشركة
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2019/ ملف22
 الماناك

4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك 

لقاء مع أعضاء فرع الموصياد في البوسنة والهرسك

AS Holding داخل VISPAK لقاء مع مسؤولي شركة
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2019/ ملف22
 الماناك

4-6 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك 

AS Holding تعمل داخل VISPAK منشأة إنتاج القهوة لشركة

AS Holding تعمل داخل VISPAK منشأة إنتاج القهوة لشركة
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23
 ، عمان  في  عقد  الذي  الرابع  الحرير  طريق  مؤتمر  حضر 
 ، رئيسنا  نائب   ،  2019 ديسمبر   7-6 في  األردن  عاصمة 

غزوان المصري ، نيابة عن منتدى األعمال الدولي. 

 6-7 ديسمبر 
زيارة منتدى األعمال الدولي 

IBF  ل عمان / األردن

حفل عشاء مؤتمر طريق الحرير

صورة تذكارية من مؤتمر طريق الحرير
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24
19 ديسمبر ، تم عقد اجتماع تقييمي   ، يوم الخميس 
بمشاركة 12 شًخص من 8 اتحادات أعضاء في منتدى 
تم   ، االجتماع  هذا  في  تركيا.    - الدولي  االعمال 
التخطيط لقمة األعمال التركية العربية الثانية التي 
وقدمت   ،  2020 مارس   14 السبت  يوم  ستعقد 
معلومات حول “االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد 
ورجال األعمال العرب” التي ستعقد في بورصة ، غازي 

عنتاب. 
تم  التي  القرارات  على  بناًء  ومرسين.  أورفا  وشانلي 
مناقشة  ا  أيًضً تمت   ، السابق  االجتماع  في  اتخاذها 
ا إلى  حلول المشكالت التي أرسلتها الجمعيات كتابًيً

منتدى األعمال الدولي IBF في هذا االجتماع.

 19 ديسمبر 
  اجتماع  منتدى األعمال 

الدوليIBF - تركيا
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2019/ ملف24
 الماناك

19 ديسمبر 
 اجتماع  منتدى األعمال الدولي IBF- تركيا

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF -تركيا

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF -تركيا
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25
يوم الثالثاء 31 كانون االول 2019، الوفد برئاسة رئيس 
قادر  ارام  العراق  شمال  في  الوطني  االئتالف  حزب 
السابق  االقتصاد  ووزير  االعمال  رجال  جمعية  ورئيس 
كان  رؤوف  محمد  العراق  شمال  اقليم  حكومة  في 

في المقر الرئيسي للموصياد.
خالله  جرى  الذي  االجتماع  في  التطرق  تم  كما  في   
بحث الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة الى 

مشاريع تطوير الدولة العراقية.

 31 ديسمبر 
زيارة حزب االئتالف الوطني 
لشمال العراق إلى منتدى 

األعمال الدولي 
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2019/ ملف25
 الماناك

31 ديسمبر 
زيارة حزب االئتالف الوطني لحكومة اقليم 

شمال العراق

وفد حزب االئتالف الوطني لحكومة اقليم شمال العراق

وفد حزب االئتالف الوطني لحكومة اقليم شمال العراق
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األعمال  لرجال  التجارية  واالجتماعات  الموصياد  أعضاء  عقد   .7
للبرنامج  أعمال.  رجل   180 بمشاركة  بنجاح  بورصة   - العرب 
ورئيس  للموصياد  المؤسس  الرئيس  المؤتمر  في  وشارك 
منتدى األعمال الدولي إيرول يارار ، ورئيس فرع الموصياد في 
الموصياد  شباب  وأعضاء  والموصياد   ، ألباي  نهاد   ، بورصة 
بورصة.  في  يعيشون  الذين  العرب  األعمال  رجال  من  والعديد 
لـ  المؤسس  الرئيس  قال   ، البرنامج  افتتاح  في  حديثه  وفي 
في  يارار  ٕايرول  لألعمال،  الدولي  المنتدى  ورئيس  موصياد 
بورصة نهاد ألباي: “نحن هنا لخلق فرص عمل جديدة بين رجال 
في  وللمساهمة  لدينا  الموصياد  وأعضاء  العرب  األعمال 
البعض  لبعضنا  مشاريعنا  سنقدم  الدولة.  واقتصاد  المدينة 
الرئيس  قال  تعابيره.  استخدم   .“ فردية  اجتماعات  وسنعقد 
إيرول   ، الدولي  األعمال  منتدى  ورئيس  موصياد   لـ  المؤسس 
يارار ، “نواصل هذا العمل مرة واحدة في السنة من أجل الجمع 
وتعريفهم   ، العرب  األعمال  ورجال  الموصياد  أعضاء  بين 
وتمكينهم من إقامة عالقات تجارية في مناطق مثل بورصة 
حيث يتركز رجال األعمال العرب. أكبر مشكلة يواجهها العالم 
اإلسالمي هي قدرته على التعاون المؤسسي. نحن نعمل على 
ا ، سواء كان ذلك  معالجة هذا النقص. ألننا يجب أن نعمل مًعً
الرجل  يختلف  ال   ، القدرة  حيث  من  ا.  اقتصادًيً أو  ا  اجتماعًيً
األمريكي أو اإلنجليزي عن اليمني التركي. لكن أمازون ، “علي 
بابا” ال يخرج منا. هل الصينيون أذكى منا؟ هذا هو السبب في 
أهمية  على  بتعبيراته  وشدد   .“ ا  مًعً بالعمل  ملزمون  أننا 
الوحدة بين رجال األعمال المسلمين الذين يعيشون في بالدنا. 
 MUSIAD Bursa  باإلضافة إلى ذلك ، قدم أعضاءموصياد بورصة
نطاق  في  للمشاريع  تقديمية  عروض  العرب  األعمال  ورجال 
األعمال  رجال  بين  باجتماعات  البرنامج  وانتهى  المنظمة. 

العرب وأعضاء الفرع.

6 يناير/كانون الثاني  
7.اللقاءات التجارية ألعضاء الموصياد 

ورجال األعمال العرب-  بورصة
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6يناير/كانون الثاني  7.اللقاءات 

التجارية ألعضاء الموصياد ورجال ألعمال 
العرب-  بورصة

اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب – بورصة

اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب – بورصة
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األعمال  رجال  اجتماعات300 من  الموصياد8 وتنظيم  أعضاء  “عقد 
العرب التجارية - غازي عنتاب بنجاح. قالت فاطمة شاهين ، عمدة 
بلدية غازي عنتاب الكبرى ، التي ألقت كلمة في البرنامج ، “األسود 
ال يعلو على األبيض ، المبتدئ على العربي ، التفوق في التقوى. 
في حضارتنا ، ليس منا من ينام بينما جاره جائع “. وقال شاهين إنه 
تم إجراء دراسات مهمة في كل مجال: “اليد التي تعطي خير من 
اليد التي تقبل. نظًرًا ألن الحضارة الغربية ال تستطيع فهم هذا ، ال 
يمكنهم حتى تخيل كيف يأتي 500 ألف ضيف إلى المدينة وكيف 
دولة  أنها  أجمع  للعالم  تركيا  أثبتت  لقد  ا.  مًعً العيش  يمكنهم 
وأنها   ، وضميري  إنساني  منظور  من  المشاكل  حل  تستطيع 
النموذج؟  هذا  ما  النموذج.  هذا  عن  يتحدث  كله  العالم  زعيمها. 
التي  اللحظة  منذ  والتعددية.  الوحدة  في  للوحدة  نموذج  الحياة 
تولى فيها منصبه ، بذلنا جهودا كبيرة لعدم اإلضرار بشعر الطفل 
أو شعر األم “. وفي إشارة إلى عدم وجود تعاون جماعي في العالم 
منتدى  ورئيس  موصياد   لـ  المؤسس  الرئيس  قال   ، اإلسالمي 
األعمال الدولي ، إيرول يارار: “ننظم اجتماعات كل عام في المناطق 
التي يعيش فيها رجال األعمال العرب من أجل تعويض هذا النقص. 
على  الموصياد  أعضاء  تعريف  هو  االجتماعات  هذه  من  الغرض 
بينهم.  الجديدة  التجارية  الصفقات  وتمكين  العرب  المستثمرين 
األعمال  قمة  إلى  ضيوفنا  جميع  أدعو  فإنني   ، ذلك  على  وبناًء 
التركية العربية الثانية التي ستعقد يوم السبت 14 مارس 2020 “ 
الموصياد في  رئيس فرع  أكد   ، أخرى  ناحية  تعابيره. من  استخدم 
غازي عنتاب محمد جيلينك أنهم يواجهون صعوبات في الجغرافيا 
لرجال  يمكن  ال  مكان  عنتاب  “غازي  وقال:   ، فيها  يعيشون  التي 
ا في هذه المنطقة.  ا كثيًرً األعمال العثور عليه. لقد عانينا جميًعً
في هذه المرحلة ، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية المشاكل في سوريا 
والعراق. لقد احتضننا إخواننا وأخواتنا السوريين والعراقيين هنا. 

آمل أن يستضيفونا خالل عملية إعادة هيكلة هذه المنطقة.
التي  المشروع  عروض  مع  جنب  إلى  جنبا  معا “.  ونستقر  سنبني   
بين  أيضا   B2B اجتماعات  عقدت   ، البرنامج  نطاق  في  قدمت 
المشاركين. باإلضافة إلى ذلك ، تم تقديم معرض موصياد إكسبو  
، MUSIAD Expo الذي سيعقد في مركز TUYAP Istanbul Expo في 

الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2020 ، في البرنامج.

13 كانون الثاني/يناير
 8.اللقاءات التجارية ألعضاء الموصياد 

ورجال األعمال العرب - غازي عنتاب 
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13 يناير/كانون الثاني 

8.اللقاءات التجارية ألعضاء الموصياد 
ورجال األعمال العرب - غازي عنتاب 

2020/ 27

اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - غازي عنتاب

اجتماعات تجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - غازي عنتاب
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9.عقد أعضاء الموصياد واالجتماعات التجارية لرجال األعمال العرب 
شانلي  فرع  الموصياد  ستضافها  التي  أعمال  رجل   200 بمشاركة 
عابدين  زين  أورفا  شانلي  بلدية  عمدة  البرنامج  في  شارك   . أورفا 
الدولي  المنتدى  المؤسس للموصياد ورئيس  ، والرئيس  بيازغول 
محمود  ٔاورفا،  شانلي  الموصياد  فرع  ورئيس  يارار،  ٕايرول  لألعمال 
ساتشي  وحوالي 200 رجل أعمال. ألقى عمدة بلدية شانلي أورفا 
عائلة  “أهنئ  قائاًل  االجتماع  في  كلمة  بيازغول  عابدين  زين 
ودعا  بالدنا”  في  للغاية  مهمة  نجاحات  حققوا  الذين  الموصياد 
رجال األعمال إلى االستثمار في قطاعات الزراعة والتاريخ والسياحة 
والثقافة والطاقة في المدينة. وفي إشارة إلى عدم وجود تعاون 
لـ موصياد   المؤسس  الرئيس  قال   ، اإلسالمي  العالم  جماعي في 
ورئيس منتدى األعمال الدولي ، إيرول يارار: “ننظم اجتماعات كل 
عام في المناطق التي يعيش فيها رجال األعمال العرب من أجل 
تعريف  هو  االجتماعات  هذه  من  الغرض  النقص.  هذا  تعويض 
الصفقات  وتمكين  العرب  المستثمرين  على  الموصياد  أعضاء 
جميع  أدعو  فإنني   ، ذلك  على  وبناًء  بينهم.  الجديدة  التجارية 
ستعقد  التي  الثانية  العربية  التركية  األعمال  قمة  إلى  ضيوفنا 

يوم السبت 14 مارس 2020. “ استخدم تعابيره. 
 ، أورفا  شانلي  في  الموصياد  فرع  رئيس  أكد   ، أخرى  ناحية  من 
محمود ساتشي ، أنه “ينبغي عقد اجتماعات أكثر تكرارا من أجل 
وتركيا  اإلسالمي”.  العالم  القائمة في  التجارية  العالقات  تحسين 
من خالل توفير فرص عمل جديدة بين المستثمرين العرب وأعضائنا. 
الجديدة  االستثمارية  المشاريع  إلى  باإلضافة  لتقديم “.  هنا  نحن 
في  تطورًا  العقارات  بورصة  GABORAS A.Ş.أكثر    ،  ، البرنامج  في 
رجال  بين   B2B باجتماعات  البرنامج  انتهى  مقدمة.  كانت  العالم. 

األعمال المشاركين.

 14كانون الثاني/يناير
  9.االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد  

ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا
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13 يناير/كانون الثاني 

9. االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد 
ورجال األعمال العرب - شانلي /أورفا

االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا

االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا
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13 يناير/كانون الثاني 

9. االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد 
ورجال األعمال العرب - شانلي /أورفا

االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا

االجتماعات التجارية ألعضاء الموصياد ورجال األعمال العرب - شانلي أورفا
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 تمت الزيارة األولى لعام 2020 إلى البوسنة والهرسك 
بقيادة رئيس منتدى األعمال الدولي إيرول يارار. شارك 
وفد منتدى األعمال الدولي لمنتدى األعمال الدولي  ، 
الذي أجرى سلسلة من االتصاالت في نطاق الزيارة ، في 
والهرسك  البوسنة  لموصياد  الصحفي  اإلطالق  برنامج 
بكلمات  انتهى  ،الذي  البرنامج  وحضر  26فبراير.  في 
الدولي  المنتدى  ورئيس  للموصياد  المؤسس  الرئيس 
أتراك  مسلمون  أعمال  رجال  يارار،  ٕايرول  لألعمال 
وبوسنيون وعرب في البوسنة والهرسك ، باإلضافة إلى 
في  تركيا  جمهورية  ومنظمات  مؤسسات  عن  ممثلين 
والمنظمات   ، الهرسك  ومؤسسات  والبوسنة.  الدولة 
الصحفية ، وقد تم تنفيذها بمشاركة حوالي 100 شخص. 
لألعضاء  شارة  تقديم  حفل  أقيم   ، البرنامج  نهاية  وفي 

المؤسسين لموصياد البوسنة والهرسك

 25-27 فبراير
زيارة وفد منتدى األعمال الدولي

للبوسنة والهرسك في الفترة

 من 25 إلى 27 فبراير 
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 25-27فبراير
 زيارة وفد منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك

اإلطالق الصحفي لفرع الموصياد في البوسنة والهرسك

اإلطالق الصحفي لفرع الموصياد في البوسنة والهرسك
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 25-27فبراير
 زيارة وفد منتدى األعمال الدولي للبوسنة 

والهرسك

العرض الصحفي إلطالق شارة الموصياد في فرع البوسنة والهرسك

العرض الصحفي إلطالق شارة الموصياد في فرع البوسنة والهرسك

الموصياد - فرع البوسنة والهرسك، صورة عائلية
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انعقد اجتماع منتدى األعمال الدولي في تركيا 
ممثلين  من  يتألفون  ا  شخًصً  18 بمشاركة 
في  أعضاء  عرب  أعمال  رجال  عن8جمعيات 
 ، االجتماع  تركيا.   الدولي لألعمال في  المنتدى 
)Zoom( ألول مرة  الذي عقد على منصة رقمية 
رئيس  نائب  أداره   ، كورونا  فيروس  وباء  ظل  في 
قمة  المصري.  غزوان  الدولي  األعمال  منتدى 
األعمال العربية التركية الثانية لمنتدى األعمال 
الدولية لـ IBF واجتماع IBF BOGكما تم إبالغ جميع 
االتحادات المشاركة عن األعمال األرشيفية التي 

قام بها منتدى األعمال الدولي في االجتماع.

19أبريل
اجتماع منتدى األعمال الدولي  

في تركيا 
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 19أبريل 
اجتماع منتدى األعمال الدولي  في تركيا

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF -تركيا

اجتماع منتدى األعمال الدولي IBF -تركيا
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BOG  تم  1 ايار مع  وفي االجتماع الذي عقد في 

حضور ما مجموعة 30 ممثال عن 24 جمعية. 
منتدى  رئيس  نائب  بادارة  االجتماع  تحقق  وقد 
االعمال الدولي السيد غزوان المصري  حيث تم 
فيروس  ضد  اتخاذها  الواجب  التدابير  مناقشة 
الدولي.  االعمال  اعضاء منتدى  كورونا من قبل 
اضافة الى اعطاء معلومات حول القيام بتحديث 

االرشيف من قبل منتدى االعمال الدولي.
منتدى  عن  ممثال  رضوان  محمد  السيد  وقام 
االعمال الدولي بتقديم عرض حول تأثير فايروس 

كورونا على مجاالت العمل. 

1 أيار 
 اجتماع منتدى االعمال الدولي

 BOG مع 
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1 أيار

BOG اجتماع منتدى االعمال الدولي مع 

اجتماع منتدى األعمال الدولي  IBF -تركيا

اجتماع منتدى األعمال الدولي  IBF -تركيا
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المؤسس  الرئيس  بقيادة  االجتماع  تحقق  حيث 
لموصياد ورئيس منتدى االعمال الدولي وحضور 22 
االعمال  منتدى  في  عضوة  جمعيات   8 من  مشارك 

الدولي. 
وقد بدأ ايرول يارار االجتماع بتناول التغيرات العالمية 
االجتماع  عمل  تم  كما  كورونا،  فايروس  ظل  في 
لمنتدى  الثانية  التركية  العربية  للقمة  للتخطيط 
جائحة  بسبب  تأجيلها  تم  والتي  الدولي  االعمال 
من  لمجموعة  بعرض  االجتمال  واختتم  كورونا، 
المشاريع التي ينوى تحقيقها أمام منتدى االعمال 

الدولي. 

19 أيار 
 اجتماع منتدى االعمال الدولي

 

اجتماع منتدى األعمال الدولي  IBF -تركيا
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الفطر  عيد  ايام  أخر  وهو  ايار   26 الثالثاء  يوم  في 
المبارك تم عقد احتفال من اعضاء منتدى االعمال 

الدولي  بحضور 36 مشاركا من 22 جمعية .

26 أيار 
 اجتماع منتدى االعمال الدولي 

في عيد الفطر المبارك 

 

IBF BOG اجتماع العيد

IBF BOG اجتماع العيد
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يوم االثنين الموافق 13 تموز بقيادة  الرئيس المؤسس 

يارار،  إيرول  الدولي   االعمال  المنتدى  ورئيس  لموصياد 

غزوان  الدولي  االعمال  منتدى  رئيس  نائب  وبمشاركة 

اللجنة  ورئيس  الموصياد  اقتصاد  وأمين  المصري، 

لجنة  رئيس  الدين  وفخر  شاليشكان،  عثمان  التنظيمية 

الصحية  اللجنة  رئيس  موصياد،  في  الرقمي  التحول 

ليفينت كان، ومساعد  األدوية والتجارة   والطبية وإنتاج 

ومنسق  التان،  عاكف  محمد  موصياد  العام  السكرتير 

وفد منتدى االعمال الدولي أنس أيردام تمت زيارة وادي 

الهيئة  حصلت  حيث  أزميت.  في  المعلومات  تكنولوجيا 

التي التقت مع مدير وادي تكنولوجيا المعلومات السيد 

ابراهيم تشي اوغلو على معلومات حول مشاريع ستارت 

بجولة  الزيارة  وانتهت  لديهم  الموجودة  والمصانع  اب 

ميدانية.

13 تموز
زيارة وفد المنتدى الدولي 

لألعمال إلى وادي المعلومات
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13 تموز

زيارة وفد المنتدى الدولي 
لألعمال إلى وادي المعلومات

زيارة وفد المنتدى الدولي لألعمال إلى وادي المعلومات

زيارة وفد المنتدى الدولي لألعمال إلى وادي المعلومات
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13 تموز

زيارة وفد المنتدى الدولي
 لألعمال إلى وادي المعلومات

زيارة وفد المنتدى الدولي لألعمال إلى وادي المعلومات

زيارة وفد المنتدى الدولي لألعمال إلى وادي المعلومات
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قرار  اتخاذ  تم  العالم  في  الحالية  التطورات  ضوء  في 
لتنفيذ برامج الويبينار  لرجال األعمال من قبل المنتدى 
االعمال الدولي . كانت أولى هذه الندوات عبر اإلنترنت 
في 27 تموز حيث اقيمت بعنوان كوفيد واقتصاد الصحة. 
و في البرامج الذي تمت ادارته من قبل  الرئيس المؤسس 
لموصياد ورئيس منتدى االعمال الدولي إيرول يارار، تم 
األدوية  وإنتاج  والطبية  الصحية  اللجنة  رئيس  استضافة 
المتميزة  الشراكة  ليفينت كان، ورئيس مركز  والتجارة  
العامة الخاصة ايوب فارول ايدن، والرئيس العام لجمعية 
صيادلة  نقابة  ورئيس  عثمان،  محمود  السيد  صباترك 
بالسمة  أحمد  السابق  الهاشمية  االردنية  المملكة 

كمتحدثين في البرنامج. 
تم  وقد  مشارك   100 يقارب  ما  المباشر  البث  تابع  وقد 

تناول موضوع مستقبل الصحة بعد جائحة كوفيد 19.

27 تموز
المحادثات األولى لمنتدى 

االعمال الدولي كوفيد 19 

واقتصاد الصحة 
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27 تموز

المحادثات األولى لمنتدى االعمال
 الدولي كوفيد 19 واقتصاد الصحة 

محادثات IBF - فيروس كورونا المستجد واقتصاديات الصحة

محادثات IBF - فيروس كورونا المستجد واقتصاديات الصحة
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، قام وفد منتدى االعمال  12 اب  يوم األربعاء الموافق 
الدولي برئاسة مؤسس موصياد و رئيس منتدى االعمال 
لوادي  القانية  الزيارة  بتحقيق  يارار  ايرول  الدولي 
تكنولوجيا المعلومات في كوجالي. وضمن نطاق الزيارة، 
لمنتدى  التركية  العربية  القمة  حول  أفكار  تداول  تم 
االعمال الدولي المقرر عقدها يوم 10 تشرين األول  مع 
تكنولوجيا  وادي  عام  مدير  أوغلو   إبراهيم  سردار 

المعلومات.
اضافة الى ذلك، تم تعريف هيئة منتدى األعمال الدولي 
وقد  المعلومات.  تكنولوجيا  وادي  مشاريع  من  بقسم 
المؤتمرات  قاعة  في  ميدانية  بجولة  الزيارة  انتهت 

التابعة لوادي تكنولوجيا المعلومات.

12 آب
زيارة وادي تكنولوجيا 

المعلومات 

لقاء مع سردار إبراهيم تشي أوغلو، المدير العام لوادي المعلوماتية
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12 آب

زيارة وادي تكنولوجيا المعلومات 

لقاء مع سردار إبراهيم تشي أوغلو، المدير العام لوادي المعلوماتية

 لقاء مع سردار إبراهيم تشي أوغلو، المدير العام لوادي المعلوماتية
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IBF Talks 2 – “Lojistik Sektörü: COVID-19 Sonrası Tehditler ve Fırsatlar”

البث   17:00 الساعة  اب   28 الموافق  الجمعة  يوم  في  اقيم   
الثاني لندوة منتدى االعمال الدولي عبر الويب بعنوان صناعة 
عقد  وتم   ،19 كوفيد  بعد  والتحديات  والفرص  اللوجستيات 
االعمال  منتدى  ورئيس  موصياد  مؤسس  برئاسة  البرنامج 
استضافة  تم  البرنامج  في  وكمتحدث  يارار.  ايرول  الدولي 
السيد أحمد يمان رئيس هيئة الطرق والالساليب اللوجستية 
محمد  األسيان  ناقالت  مجلس  ورئيس  لموصياد،  الجديدة 
رضوان العامي، ورئيس جمعية الرخاء في االردن السيد جمال 
فخري الرفاعي، رئيس قسم الخطوط الجوية التركية للشحن و 

التسويق فاتح جيغال.
قطاع  على  وتأثيره  فايروس  كورونا  وباء  حول  الحديث  ودار 
الخدمات اللوجستية  ، و الفرص التي ستظهر في المستقبل. 
حيث تم البث المباشر عبر برنامج زوم ويوتيوب وتابع البث ما 

يقارب 250 مشارك. 

28 آب
IBF-  محادثات  منتدى األعمال الدولي 

2 “صناعة الخدمات اللوجستية: 
”COVID-19 التهديدات والفرص بعد
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28 آب محادثات  IBF 2- “صناعة الخدمات 

اللوجستية: التهديدات والفرص بعد 
”COVID-19

COVID-19 صناعة الخدمات اللوجستية: التهديدات والفرص بعد

COVID-19 صناعة الخدمات اللوجستية: التهديدات والفرص بعد
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في يوم األربعاء الموافق 16 أيلول 2020 ، قام وفد المجلس 
المجلس  اجتماع  بعقد  الدولي    االعمال  لمنتدى  التنفيذي 
التنفيذي الذي يعقد بشكل روتيني حيث تم عقده في قاعة 
  ، تشكميجي  بيوك  منطقة  في  توياب  ومعارض  مؤتمرات 
والتي سيقام بها معرض الموصياد ومؤتمر منتدى االعمال 

الدولي الرابع والعشرون. 
إيرول  الدولي  االعمال  منتدى  رئيس  اجرى   ، االجتماع  وعقب 

يارار لقاءًا مع مدير عام  TÜYAP  إيلهان إرسوزلو.
التي  المؤتمرات  قاعة  في  ميدانة  بجولة  الزيارة  وانتهت 
سيعقد بها   معرض موصياد  واجتماع منتدى االعمال الدولي 

الرابع والعشرون يوم 19 كانون الثاني.

16 أيلول
زيارة توياب 

اجتماع المجلس التنفيذي لـ IBF، معرض TÜYAP ومركز المؤتمرات
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16 أيلول  زيارة توياب

معرض TÜYAP والتفقد الميداني لمركز المؤتمرات

معرض TÜYAP والتفقد الميداني لمركز المؤتمرات
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16 أيلول  زيارة توياب

معرض TÜYAP والتفقد الميداني لمركز المؤتمرات

معرض TÜYAP والتفقد الميداني لمركز المؤتمرات
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2020، قام الرئيس المؤسس  23 أيلول  يوم األربعاء الموافق 
لموصياد ووفد منتدى األعمال الدولي بقيادة رئيس منتدى 
لوادي  الثالثة  الزيارة  بإجراء  يارار  إيرول   الدولي   األعمال 
الزيارة تم  المعلومات في كوجالي. وضمن نطاق  تكنولوجيا 
اللقاء مع المدير العام لوداي تكنولوجيا المعلومات سيردار 
االعمال  قمة  حول  االفكار  تبادل  كما  اوغلو  ابراهيمجي 
والتي  الدولي  االعمال  لمنتدى  الثانية  التركية   العربية 
ستعقد في 10 تشرين االول 2020، وتم التشاور حول التدابير 
الزيارة  وانتهت  كورونا.  جائحة  ظل  في  اتخاذها  سيتم  التي 

بجولة في المكان الذي سوف تعقد فيه القمة. 

23 أيلول
زيارة وفد منتدى األعمال الدولي 
إلى وادي تكنولوجيا المعلومات 

لقاء مع سردار إبراهيم تشي أوغلو، المدير العام لوادي تكنولوجيا المعلومات
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23 أيلول زيارة وفد منتدى األعمال 

الدولي إلى وادي تكنولوجيا المعلومات 

دراسة ميدانية لوادي المعلوماتية

دراسة ميدانية لوادي المعلوماتية
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بعنوان  الدولي  األعمال  منتدى  قبل  من  الثالث  البث  تحقيق  تم 
 19 كوفيد  بعد  العالم  في  والمؤتمرات  المعارض  قطاع  مستقبل 
وذلك في يوم الجمعة الموافق 25 أيلول في تمام الساعة 17:00.    

لموصياد  المؤسس  الرئيس  من  كل  قبل  من  البرنامج  ادارة  تم  حيث 
ورئيس  منتدى األعمال الدولي السيد إيرول يارار ، وقد حضر كل من 
جيهات  السيد   TOBB تركيا  في  والمجالس  المعارض  تنظيم  رئيس 
أالجوز، مدير عام TÜYAP السيد إلهان إرسوزلو، مساعد رئيس الغرفة 
الصناعية والتجارية في المملكة االردنية الهاشمية السيد موسى 
عوني الساكت و خبير االستثمار في قطاع المعارض السيد يحيى سيد 

عمر كمتحدثين في البرنامج. 
المعارض  قطاع  على  كورونا  فايروس  وباء  آثار  تناول  تم  وقد 
تابع  وقد  الصناعة  لهذه  المستقبلية  الفرص  ومعالجة  والمؤتمرات 
الندوة ما يقارب 250 مشاركا عبر البث المباشر الذي تم تحقيقه من 

خالل تطبيقي زوم ويوتيوب. 

25 أيلول
محادثات منتدى االعمال الدولي الثالث 

)مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات في 

العالم بعد كوفيد 19  ( برنامج عبر الويب 

“ COVID 19 مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات في عالم ما بعد “ – IBF 3 محادثات
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في يوم الخميس الموافق 1 تشرين االول لعام 2020، تم عقد االجتماع 
االعمال  منتدى  جمعيات  رؤساء  بمشاركة  وذلك  موصياد  مقر  في 

الدولي. 
االعمال  منتدى  رئيس  يارار  ايرول  السيد  قام  االجتماع  نطاق  وفي 
االعمال  منتدى  حول  المشاركة  الجمعيات  رؤساء  بابالغ  الدولي  
الدولي الثاني المتفق على عقده في وادي المعلوماتية في مدينة 
كوجالي يوم السبت الموافق 10 تشرين االول 2020. اضافة الى ذلك، 
الرابع  الدولي  االعمال  منتدى  مؤتمر  حول  معلومات  تقديم  تم 
 )19 كوفيد  بعد  المتغير  االقتصادي  )النموذج  بعنوان  والعشرين 
والذي سوف سوف يتم عقده بالتزامن مع معرض موصياد بتاريخ 19 

تشرين الثاني. 

وقد تم اجراء مشاورات حول وصول سلسلة محادثات منتدى االعمال 
الدولي الى نقطة أكثر فعالية. 

1 تشرين االول 
اجتماع منتدى االعمال

 الدولي في تركيا 

اجتماع )IBF( تركيا، في مقر الموصياد
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1 تشرين األول  

اجتماع منتدى األعمال الدولي في تركيا 

اجتماع )IBF( تركيا، في مقر الموصياد

اجتماع )IBF( تركيا، في مقر الموصياد
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في يوم االربعاء الموافق 14 تشرين االول 2020، تم عقد 
المعلوماتية  وادي  في  الدولي  االعمال  منتدى  اجتماع 
في مدينة كوجالي وذلك بمشاركة 22 شخص ممثلين ل 9 

من الجمعيات األعضاء. 
المعلوماتيه  وادي  مسؤولو  قام  البرنامج،  نطاق  وضمن 
بتقديم عرض ألعضاء منتدى االعمال الدولي المهتمون 
  Start-up يتضمن شرحا حول برنامج   start-up باستثمارات

ومزايا االستثمار في وادي المعلوماتيه. 

وقد انتهت الزيارة برحلة ميدانية. 

14 تشرين االول 
 زيارة منتدى االعمال الدولي لوادي 

المعلومات

اجتماع IBF تركيا، وادي المعلومات، كوجالي
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14 تشرين األول  

زيارة منتدى االعمال الدولي لوادي المعلوماتية 

اجتماع IBF تركيا، وادي المعلومات، كوجالي  

اجتماع IBF تركيا، وادي المعلومات، كوجالي  
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الندوة الرابعة التي تم تحقيقها ضمن سلسلة ويبينار من 
السياحة  قكاع  بعنوان  كانت  االعمال  رجال  مندى  قبل 
يوم  في  عقدها  وتم   19 كوفيد  بعد  والفرص  التخوفات 
الثالثاء النواقق 37 تشرين األول في تمام الساعة 21:00.

الحوار من قبل كل  إدارة  الذي تم عقده تم  البرنامج  في 
األعمال  منتدى  رئيس  و  لموصياد  المؤسس  الرئيس  من 
الدولي ايرول يارار، وتم استضافة جمال قمرة وزير السياحة 
السياحة  وزير  ونائب  التونسية،  الجمهورية  في  السابق 
عام  مدير  و  اصالن،  الب  نادر  التركي  الثقافة  و  التونسي 
علي  محمد   USHAŞ I الدولية  الصحية  الخدمات  ع  شركة 
كيليتش كايا و رئيس وكالة ARTIAD السياحية السيد جمال 

الدين كريديم كمتحدثين في البرنامج. 

وفي نطاق الندوة عبر االنترنت، تمت مناقشة االمور التي 
تهدف إلى التقيل من تاثيرات فايروس كورونا على القطاع 
السياحي وتم التشاور حول الفرص التي سوف تظهر في 

هذا القطاع في االيام المقبلة. 

تم متابعة الندوة المنعقدة عبر البث المباشر في برنامج 
ان  كما  مشارك،   750 يقارب  ما  قبل  من  وزوم  يوتيوب 

مجموع  اآلراء المطروحة تجاوز ال 1500 رأي.

27 تشرين االول 
محادثات منتدى األعمال الدولي 4

قطاع السياحة: التخوفات والفرص بعد 
كوفيد 19, برنامج مؤتمر عبر الويب 
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27 تشرين األول محادثات منتدى األعمال الدولي 

4 قطاع السياحة: التخوفات والفرص بعد كوفيد 19, 
برنامج مؤتمر عبر الويب 

”COVID-19 قطاع السياحة: تهديدات وفرص ما بعد“ IBF 4 محادثات  

”COVID-19 قطاع السياحة: تهديدات وفرص ما بعد“ IBF 4 محادثات  



115

44
تم عقد االجتماع في يوم االربعاء الموافق 11 تشرين 
بقيادة  توياب  مؤتمرات  مركز  وفي   ،2020 الثاني 
رئيس منتدى االعمال الدولي السيد ايرول يارار ورئيس 
هيئة التجارة وانتاج الدواء والهيئة الطبية والصحية 
االمين  ونائب  جان،  ليفينت  السيد  لموصياد  التابعة 
منسق  و  ألتان  عاكف  محمد  السيد  لموصياد  العام 
عزيزة  و  ايرديم  انس  الدولي  األعمال  منتدى 

دياربكرلي. 
الدولي  االعمال  منتدى  لمؤتمر  التخطيط  تم  وقد 
الخميس  يوم  يعقد  سوف  والذي  والعشرون  الرابع 
الموافق 19 تشرين الثاني 2020. وقد اختتم االجتماع 

بجولة ميداينة في مركز مؤتمرات ومعارض توياب. 

11 تشرين الثاني
 زيارة توياب اجتماع المجلس 

التنفيذي لمنتدى االعمال الدولي

التفقد الميداني لمركز مؤتمرات توياب، رئيس IBF إيرول يارار  
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تم  الرابع والعشرون  الدولي  قبل عقد مؤتمر منتدى االعمال 
عقد اجتماع مجلس المحافظين وذلك في يوم الثالثاء الموافق 
2020 ما بين الساعة 21:30-17:00 في مركز  17 تشرين الثاني 

.TÜYAP PALAS مؤتمرات فندق

أول  وهو   2020 سنة  نهاية  في  المحافظين  مجلس  اجتماع 
المادية  صفتي  يحمل  الدولي  االعمال  لمنتدى  اجتماع 
واالفتراضية، وقد حضر االجتماع 56 شخصا 18 منهم عبر برنامج 
العضوية  صاحبة  الجمعيات  من  جمعية   28 ل  كممثلين  الزوم 

في منتدى االعمال الدولي وذلك من 16 دولة مختلفة .

الى جانب تقييم قرارات مجلس المحافظين السابقة، تم اعالم 
لمنتدى  والعشرون  الرابع  المؤتمر  حول  الجمعيات  ممثلين 
االعمال الدولي الذي سوف يعقد بعد يومين بعنوان اقتصاد 
الفيروسات: البقاء والتطور في العالم الجديد، وبعد ذلك قامت 
كل جمعية بابالغ الجمعيات االخرى الحاضرة حول االنشطة التي 

تم تنفيذها في دولهم خالل السنة. 
منتدى  بمحادثات  المتعلقة  الويب  مؤتمرات  تقييم  تم  كما 
االعمال الدولي،  اضافة الى تقييم الجمعيات التي كان لها في 
بصفة  عضويتها  تسجيل  وتم  مراقب  صفة  السابق   .116
اثر  زيادة وتطوير  الى  التي تهدف  تبادل االفكار  اصيلة. وبعد  
مقترحاتها  مشاركة  جمعية  كل  أبدت  الويب  مؤتمرات  برامج 
حول مكان وموضوع المؤتمر الخامس والعشرون الذي سوف 
صورة  بالتقاط  االجتماع  انتهى  وقد   .2021 سنة  في  يعقد 

جماعية. 

17 تشرين الثاني
 اجتماع مجلس المحافظين  
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17 تشرين الثاني 
اجتماع مجلس المحافظين 

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ،IBF BOG إيرول يارار، اجتماع )IBF( ورئيس MUSIAD الرئيس المؤسس لـ

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG عبد الرحمن كان، اجتماع MUSIAD رئيس
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17 تشرين الثاني 
اجتماع مجلس المحافظين 

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG غزوان المصري ، اجتماع IBF نائب رئيس
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17 تشرين الثاني 
اجتماع مجلس المحافظين 

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع
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17 تشرين الثاني 
اجتماع مجلس المحافظين 

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع

TÜYAP Palas قاعة مؤتمرات فندق ، IBF BOG اجتماع
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منتدى االعمال الدولي الذي يتناول سنويا مسائل مهمة على 
جائحة  اثار  مسألة  بتناول  قام  العالمي  االقتصاد  مستوى 
المؤتمر  في  وذلك  العالمي  االقتصاد  على  كورونا  فايروس 
الذي تم عقده بتاريخ 19 تشرين الثاني 2020  تحت عنوان اقتصاد 
عقد  حيث  الجديد  العالم  في  والتطور  البقاء  الفيروسات: 

. TÜYAP PALAS المؤتمر في مركز المؤتمرات في فندق
منتدى  افتتاح  مراسم  اجراء  تمت  الثاني  تشرين   18-21 بتاريخ 
بحضور  وذلك  موصياد،  معرض  مع  بالتزامن  الدولي  االعمال 
نائب وزير المالية التركي السيد نور الدين نيباتي والمدير العام 
لموصياد السيد عبد الرحمن كان، والرئيس المؤسس لموصياد 
و رئيس منتدى األعمال الدولي السيد ايرول يارار والعديد من 

رجال األعمال.

فضال عن العواقب االجتماعية ألزمة كوفيد 19 ظهرت تغيرات 
كبيرة وجدية على مستوى النتائج االقتصادية، حيث أن االقتصاد 
كورونا  لجائحة  كأثر  كبرى  اقتصادية  بحرب  يمر  حاليا  العالمي 
التي تعتبر الوباء الثالث الذي في السنوات ال10 االخيرة. طرق 
اضافة  واالستهالك  االنتاج  اشكال  التجارية،  االعمال  ممارسة 
أن  بد  بتحول سريع وغير مسبوق، وال  العمل مرت  الى شروط 
اهمية  تحمل  القطاعات  جميع  على  عصفت  التي  التغيير  رياح 
كبيرة فيما يتعلق بالمستقبل االقتصادي. حيث أن الوباء كان 
بالسابق  مقارنة  االقتصادية  الحركة  إبطاء  حيث  من  أثره  له 
اختيار  مجرد  ليست  للتغيير  الهبة  الى  الحاجة  أصبحت  وبذلك 
نقل  يتم  أن  ضروريا  أمرا  اصبح  ذلك  على  وبناء  ضرورة.  وانما 
التجارب التي مر بها العالم في فترة الوباء الى العصر الجديد 
الذي تم التعبير عنه بعصر الفيورسات كما اصبح من الضروري 

تبيان استراتيجيات جديدة لالستثمار واالنتاج والتشغيل. 

19 تشرين الثاني
المؤتمر الرابع والعشرين لمنتدى 

االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد 
الفيروسات: البقاء والتطور في 

العالم الجديد.
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

وفي جلسات النقاش التي عقد ت في هذا السياق، 
-كيف يتم حماية الصحة االقتصادية في عصر 

الفيروسات؟ 
-هل يمكن اكتساب مناعة اقتصادية ضد الفيروسات؟ 

-هل يمكن وضع مسافة اقتصادية واجتماعية بيننا وبين 
الفيروسات؟ 

اضافة الى االجابة على اسئلة أخرى متعقلة بنظام 
سلسلة الكتل والعمالت المشفرة والدور الذي سوف 

تلعبه في االقتصاد العالمي .

وبهذا المنوال، بمشاركة خبراء مختصين تم   .122
الوصول لنتائج تتعلق بالمواضيع التالية: 

أ – الجائحة والتحول النموذجي هل هو خيار أم ضرورة
 1.االليات والتدابير والسياسات النقدية والمالية التي 

استخدمتها البنوك المركزية ضد األوبئة. 
2.تأثيرات الفيروس على سياسات التجارة العالمية.

ب- القطاعات التي ستشهد انفجارا بعد كوفيد 19
1.الخدمات االجتماعية والصحية واللياقة البدنية. 

2.السياحة.
3.التجارة االلكترونة والبريد.

4.المؤتمرات واالعالم االلكتروني، االمن المعلوماتي، 
وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتطورة.
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

TÜYAP Palas مركز مؤتمرات فندق ، IBF إيرول يارار، المؤتمر الرابع والعشرون لـ )IBF( ورئيس MUSIAD الرئيس المؤسس لـ

TUYAP Palas مركز مؤتمرات فندق ، IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

رئيس الموصياد عبد الرحمن كان، المؤتمر الرابع والعشرون لل IBF ، مركز مؤتمرات فندق توياب باالس

IBF نور الدين نباتي ، نائب وزير المالية التركي، المؤتمر الرابع والعشرون لل
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

  İYBFمن اليسار إلى اليمين، رضا تونا توراغاي، نائب وزير التجارة التركي، عميد جامعة اسطنبول ميديبول
أ.د. كريم ألكين، عميد جامعة صباح الدين زعيم اسطنبول أ.د. محمد بولوت

IBF جلسة نقاش بعنوان “اقتصاد الفيروسات: البقاء والنمو في العالم الجديد” ، المؤتمر الرابع والعشرون لـ
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

TUYAP Palas مركز مؤتمرات فندق ،IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ

TUYAP Palas مركز مؤتمرات فندق ،IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

IBF نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا، بزيارة جناح ،Hasan Büyükdede قام

TUYAP Palas مركز مؤتمرات فندق ،IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ
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19 تشرين الثانيالمؤتمر الرابع والعشرين 

لمنتدى االعمال الدولي بعنوان  اقتصاد الفيروسات: 
البقاء والتطور في العالم الجديد.

IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ ، ”B2C Cargo Panel جلسة التجارة اإللكترونية و - COVID-19 القطاعات التي ستتضرر بعد“

IBF المؤتمر الرابع والعشرون لـ ، ”B2C Cargo Panel جلسة التجارة اإللكترونية و - COVID-19 القطاعات التي ستتضرر بعد“
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في يوم السبت الموافق 21 تشرين الثاني 2020 قام كل 
هيئة  مع  يارار  ايرول  الدولي  االعمال  منتدى  رئيس  من 
االعمال  منتدى  مع  باللقاء  موصياد  لمعرض  كبيرة 
واقتصادية  تجارية  امور  في  للتشاور  وذلك  الباكستاني 
 ،TÜYAP مؤتمرات  وقاعة  معرض  في  اللقاء  تحقق  وقد 
االستثمار  مجاالت  حول  والنقاش  االفكار  تبادل  تم  وقد 

والتعاون الثنائي. 

21 تشرين الثاني
االجتماع مع وفد منتدى اعمال 

الباكستان 

لقاء مع وفد منتدى األعمال الباكستاني، مركز TUYAP للمعارض
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21 تشرين الثاني

 االجتماع مع وفد منتدى اعمال الباكستان 

لقاء مع وفد منتدى األعمال الباكستاني، مركز TUYAP للمعارض

لقاء مع وفد منتدى األعمال الباكستاني، مركز TUYAP للمعارض

لقاء مع وفد منتدى األعمال الباكستاني، مركز TUYAP للمعارض
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في يوم االربعاء الموافق 25 تشرين الثاني 2020، قام 
معرض  الى  زياة  بعمل  الباكستان  اعمال  منتدى 
والعشرون  الرابع  الدولي  االعمال  ومنتدى  موصياد 

بمشاركة هيئة مشكلة من 150 شخص. 
وبعد االجتماع الذي تم تنظيمه بين هيئة رجال االعمال 
الباكستانيين بقيادة رئيس منتدى االعمال الباكستاني 
السيد محمد كاشف تم توقيع خطاب حسن نية متبادل 
بين الطرفين يهدف الى تعزيز الشراكة المستمرة منذ 

25 عاما.

25 تشرين الثاني
اتفاق موصياد و منتدى اعمال 

MOU الباكستان و

اتفاقية مذكرة تفاهم مع منتدى األعمال الباكستاني، رئيس االتحاد الباكستاني محمد كاشف 
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25 تشرين الثاني

MOU اتفاق موصياد و منتدى اعمال الباكستان و

اتفاقية مذكرة تفاهم مع منتدى األعمال الباكستاني

اتفاقية مذكرة تفاهم مع منتدى األعمال الباكستاني، رئيس االتحاد الباكستاني محمد كاشف
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عقد  تم   2020 أول  كانون   7 الموافق  االثنين  يوم  في 
السيد  الدولي  االعمال  منتدى  رئيس  بقيادة  اجتماع 
منتدى  في  االعضاء  الجمعيات  وبمشاركة  يارار  ايرول 
 8 عن  ممثال   21 لالجتماع  انضم  حيث  الدولي  االعمال 

جمعيات. 

وفي نطاق اللقاء، تم البدء على وجه السرعة باالعمال 
المتعلقة بالقرارات المأخوذه حول تجهيز التقارير التي 
التي  البيروقراطية  للعوائق  الحلول  ايجاد  الى  تهدف 

تواجه رجال االعمال العرب المستثمرين في تركيا. 

7 كانون األول 
اجتماع منتدى االعمال الدولي في 

تركيا 

اجتماع IBF تركيا
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المعقودة  المؤتمرات  سالسل  من  الخامسة  السلسلة 
التاثير  االصطناعي:  الذكاء  بعنوان  كانت  االنترنت  عبر 
يوم  في  عقدت  وقد  العمل  ومجاالت  االستثمار  على 
الثالثاء الموافق 29 كانون االول 2020 في تمام الساعة 

 .21:00
في البرنامج الذي تم عقده بادراة رئيس منتدى االعمال 
التنفيذي  والرئيس  الوسط  الشرق  في  الدولي 
لمجموعة PROFEX  السيد محمد غزال، وكمتحدثين تم 
استضافة الرئيس التنفيذي لمجموعة ITI  السيد رامي 
المستشارين  ابرز  من  واحدا  يعتبر  والذي  شاهين 
االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  العالم  في  المؤثرين 
االقتصاد  وزارة  في  والمعلومات  السياسات  ومدير 
القادر  عبد  السيد  األردنية  األعمال  وريادة  الرقمي 
الجمهورية  في  السابق  السياحة  ووزير  البطاينة، 
جامعة  في  والباحث  قمرة،  جمال  السيد  التونسية 
في  السابق  التدريسي  والعضو  للتكنولوجيا  ماليزيا 
بالمدينة المنورة المهندس مأمون  الدولية  الجامعة 
صاحبة  و  االصطناعي  الذكاء  ومهندسة  جاموس، 
صالحية القيادة واالدارة في مجال الطائرات بدون طيار 

في مجموعة  ALTINAY سعاد بركنت جولين.  
وفي نطاق الندوة عبر االنترنت،تمت االجابة على اسئلة 
تتمثل في  ما هو الدور الذي سيأخذه والمجاالت التي 
عالمنا،  في  مستقبال  االصطناعي  الذكاء  بها  سيدخل 
في  ألعماله  االنسان  اداء  على  ذلن  يؤثر  سوف  وكيف 
محل  الروبوتات  تحل  سوف  وهل  القريب،  المستقبل 

االنسان في اعماله أم ال؟ 
واليوتيوب  الزوم  برنامج  على  مباشر  الندوة  بث  تم 

وتابعها ما يقارب 3500 مشارك.

29 كانون األول 
محادثات منتدى االعمال الدولي

 5، الذكاء االصطناعي: التأثير على 
االستثمار ومجاالت العمل، مؤتمر 

عبر برنامج الويب  
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29 كانون األول محادثات منتدى االعمال الدولي 

5، - “الذكاء االصطناعي: تأثيره على األعمال التجارية 
ومجاالت األعمال” الندوة عبر اإلنترنت

“الذكاء االصطناعي: تأثيره على األعمال التجارية ومجاالت العمل”

“الذكاء االصطناعي: تأثيره على األعمال التجارية ومجاالت العمل”
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2021
منتدى األعمال الدولي 

)IBF(

الماناك



138

51
2021 تمت زيارة اسطنبول  6 كانون الثاني  يوم األربعاء الموافق 
في  التكنولوجيا  تطوير  مناطق  من  واحد  يعتبر  الذي  تكنوبارك 
المؤسس  الرئيس  بقيادة  وفد  قبل  من  الزيارة  وتحققت  تركيا، 
لموصياد و رئيس منتدى االعمال الدولي ايرول يارار، ونائب رئيس 
هيئة  ورئيس  المصري،  غزوان  السيد  الدولي  االعمال  منتدى 
ورئيس  جوفيرجين،  زكي  السيد  لموصياد  الدبلوماسية  العالقات 
هيئة التجارة واالنتاج الدوائي والصحي في موصياد السيد ليفينت 
محمود  السيد  االفريقي  الدولي  االعمال  منتدى  ومسؤول  جان، 
المشترك   المتميز  مركز  ادارة  مجلس  ورٔييس  سونيه،  يوكسيل 
ايوب فارول ايدن، ونائب االمين العام لموصياد السيد محمد عاكف 
التان، وهيئة التنسيق التابعة لمنتدى االعمال الدولي والمشكلة 

من كل من انس اردم و عزيزة دياربكرلي.

وفي نطاق الزيارة، تم تقديم عرض تعريفي من قبل السيد المدير 
تكنوبارك  يقدمها  التي  االنشطة  حول  توبتشو  بالل  العام 
التنفيذي ل  المجلس  اجتماع  تحقيق  تم  العرض  اسطنبول، وبعد 

منتدى االعمال الدولي برئاسة السيد ايرول يارار.

6 كانون الثاني 
زيارة منتدى األعمال الدولي 

 TEKNOPARK İSTANBUL ل
 في تركيا 

وفد الIBF، زيارة تكنوبارك اسطنبول
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6 كانون الثاني زيارة منتدى األعمال الدولي 

ل TEKNOPARK İSTANBUL  في تركيا 

Teknopark Istanbul قدم المدير العام بالل توبشو عرًضا للتعريف بأنشطة

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار والمدير العام بالل طوبجو
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في يوم االربعاء الموافق 13 كانون الثاني 2021 قام كل 
من رئيس منتدى االعمال الدولي السيد ايرول يارار برفقة 
هيئة مكونة من رؤساء جمعيات رجال األعمال العرب في 

تركيا بزيارة تكنوبارك اسطنبول.
بعد هذه الزيارة تم االشتراك في العرض الذي تم تقديمة 

من قبل مختصين في تكنوبارك اسطنبول.

13 كانون الثاني 
 زيارة جمعيات رجال األعمال العرب 

لتكنوبارك اسطنبول 

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس
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13 كانون الثاني

 زيارة جمعيات رجال األعمال العرب لتكنوبارك اسطنبول 

زيارة إلى تكنوبارك اسطنبول مع وفد رؤساء جمعيات األعمال العربية

عرض قدمه مسؤولو تكنوبارك إسطنبول
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53
التابعة  الويب  مؤتمرات  سالسل  من  السادسة  السلسلة 
الفرص  افريقيا:  بعنوان  كانت  الدولي  االعمال  لمنتدى 
والمخاطر، وتم عقدها في يوم الثالثاء الموافق 26 كانون 

الثاني الساعة 21:00.

وفي البرنامج الذي عقد برئاسة نائي رئيس منتدى االعمال 
رضا  السيد  استضافة  تم  المصري،  غزوان  السيد  الدولي 
بوقادي السفير التونسي السابق في ليبيا و ورئيس هيئة 
لموصياد  االداري  المجلي  وعضو  الدبلوماسية  العالقات 
السيد زكي جوفيرجين، والوزير السابق المسؤول االقتصادي 
وخبير  صعيدي  رضا  السيد  التونسية  الجمهورية  في 

العالقات الدولية الدكتور محمد العادل كمتحدثين .
التقييمات  تناول  تم  االنترنت  عبر  الندوة  نطاق  وفي 

الموجهة للفرص التجارية في المنطقة االفريقية.

تم تحقيق الندوة بالبث المباشر عبر اليوتيوب والزوم.

26 كانون الثاني 
محادثات منتدى االعمال الدولي 

6 افريقيا: الفرص والمخاطر ، 
برنامج المؤتمرات عبر اليويب
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26 كانون الثاني

محادثات منتدى االعمال الدولي 6 افريقيا: الفرص 
والمخاطر ، برنامج المؤتمرات عبر اليويب 

برنامج الويب “إفريقيا: الفرص والمخاطر”

)IBF( غزوان المصري، نائب رئيس منتدى األعمال الدولي



144

10 شباط54

زيارة جامعة يلدز التقنية

في يوم االربعاء الموافق 10 شباط قام رئيس منتدى 
جامعة  رئيس  بزيارة  يارار  ايرول  السيد  الدولي  االعمال 
الفكار  تبادل  تم  وقد  يلماز  تامر  السيد  التقنية  يلدز 

المتعلقة بتعزيز العالقات بين الطرفين.

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار ورئيس جامعة يلدز التقنية تامر يلماز
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12 شباط55

زيارة جامعة يلدز التقنية

في يوم الجمعة الموافق 12 شباط تمت زيارة جامعة 
يلدز التقنية من قبل رؤساء الجمعيات التابعة لمنتدى 
عرض  تقديم  تم  البرنامج  نطاق  وفي  الدولي،  االعمال 

تعريفي لالعضاء حول تكنوبارك و ستارت اب. 

رؤساء جمعيات IBF تركيا يزورون يلدز تكنوبارك
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13 شباط56
محادثات منتدى االعمال الدولي السابعة، 

تاثيرات الجيل الخامس على قطاع االعمال: 

الفرص والتخوفات، برنامج عبر الويب 

السلسلة السابعة من برامج الويب التي تم عقدها من قبل منتدى 

قطاع  على  الخامس  الجيل  تاثيرات  بعنوان  كانت  الدولي  االعمال 
في  شباط   23 الثالثاء  يوم  عقد  وتم  والتحديات،  الفرص  االعمال: 

تمام الساعة 21:00.
وفي البرنامج الذي تم عقده برئاسة الرئيس المؤسس لموصياد و 
استضافة  تم  يارار  ايرول  السيد  الدولي  االعمال  منتدى  رئيس 
عمران  الدكتور    TEDX ومدرب  المعلومات  تكنولوجيا  اخصائي 

.CTO Sales Nokia سالم، والسيد احسان اوزجان من

عصر  في  العالم  الويب،  عبر  المنعقد  البرنامج  نطاق  وفي 
التكنولوجيا على عتبة جديدة، بينما هذا العصر الجديد يجلب تغير 
جذري في جميع مجاالت االعمال، اين مكاننا بالضبط كرجال اعمال 

وشركات؟ تمت االجابة على هذا السؤال واجراءا التقييمات عليه.
ندوة تأثيرات الجيل الخامس على قطاع االعمال: الفرص والتخوفات 

تم عقدها مباشر عبر اليوتيوب وبرنامج الزوم. 
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 الماناك

 

  
23 شباط محادثات منتدى االعمال الدولي السابعة،

 تاثيرات الجيل الخامس على قطاع االعمال: الفرص والتخوفات،
 برنامج عبر الويب 

 ندوة عبر اإلنترنت بعنوان “تأثيرات الجيل الخامس على األعمال التجارية: الفرص والتهديدات”

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس
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22 آذار 57
زيارة تكنوبارك جامعة مرمرة 

تكنوبارك  زيارة  تمت  اذار   22 الموافق  االثنين  يوم 
االعمال  منتدى  جمعيات  رؤساء  برفقة  مرمة  جامعة 
فكرة  اخذ  تم  الزيارة  هذه  وبنتيجة  تركيا،  في  الدولي 

حول المزايا المتعلقة بال تكنوبارك. 

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس
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 الماناك

 

  
22 اذار

 زيارة تكنوبارك جامعة مرمرة

زيارة جامعة تكنوبارك مرمرة مع رؤساء اتحاد IBF تركيا

زيارة جامعة تكنوبارك مرمرة مع رؤساء اتحاد IBF تركيا
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30 آذار 58
 محادثات منتدى االعمال الدولي الثامنة، 

اسيا الوسطى: التخوفات والفرص، مؤتمر 

عبر الويب 

االعمال  منتدى  يعقدها  التي  الويب  مؤتمرات  سلسلة  ضمن 

الدولي تم عقد الندوة الثامنة بعنوان اسيا الوسطى: التخوفات 
والفرص، وذلك يوم الثالثاء الموافق 30 اذار الساعة 21:00.

وفي البرنامج الذي تم عقده برئاسة الرئيس المؤسس لموصياد و 
رئيس منتدى االعمال الدولي السيد ايرول يارار، تم استضافة كل 
وعضو  كيسين،  يلماز  السيد  كازاخستان  في  موصياد  ممثل  من 
و  اوزباكستان،  في  العامة  المساهمة  تريه  شركة  ادارة  مجلس 
وكالة كوبيا لتنمية االعمال الصغيرة والمتوسطة كمتحدثين في 

البرنامج.

تمت االجابة على هذه االسئلة وتقييمها: ما هي فرص ومخاطر 
الدول؟  بين  التجارة  تطوير  يتم  كيف  الوسطى؟  اسيا  مع  التجارة 
على مستوى االستثمار أي القطاعات يتم تقديمها على االخرى؟ 

البث  خالل  من  عقدها  تم  والفرص  التخوفات  الوسطى:  اسيا 
المباشر عبر برنامج يوتيوب والزوم. 
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30 اذارمحادثات منتدى االعمال الدولي الثامنة، 

اسيا الوسطى: التخوفات والفرص، مؤتمر عبر الويب 

مؤتمر عبر الويب “آسيا الوسطى: الفرص والتهديدات”

مؤتمر عبر الويب “آسيا الوسطى: الفرص والتهديدات”
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1حزيران 59
محادثات منتدى االعمال الدولي التاسعة، اوروبا: 

الفرص الجديده في القارة القديمة و الصفقة 

الخضراء لالتحاد االوروبي. مؤتمر عبر الويب 

االعمال  منتدى  يعقدها  التي  الويب  مؤتمرات  سلسلة  ضمن 

الجديدة  الفرص  اوروبا:  بعنوان  التاسعة  الندوة  عقد  تم  الدولي 
في القارة القديمة والصفقة الخضراء لالتحاد االوروبي، وذلك يوم 

الثالثاء الموافق 1 حزيران الساعة 21:00.

وفي البرنامج الذي تم عقده برئاسة الرئيس المؤسس لموصياد و 
رئيس منتدى االعمال الدولي السيد ايرول يارار، وكمتحدثين في 
اتحاد مصدري االثاث والورق  البرنامج تم استضافة كل من رئيس 
التركي  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  نائب  و  الغابات،  ومنتجات 
السيد حسن بيوكديري، وعضو الغرفة الصناعية في عمان السيد 

اياد محمد أبو حلتم. 

فرص  هي  ما   : التالية  باالسئلة  يتعلق  فيما  تقييمات  اجراء  تم 
االستثمار المحتملة في حال تم مجددا اعادة فتح الحدود التي تم 
الخضراء  االتفاقية  تعني  ماذا  19؟  كوفيد  جائحة  بسبب  اغالقها 

لالتحاد االوروبي بالنسبة للشركات؟  
لالتحاد  الخضراء  الصفقة  و  القديمة  القارة  في  الجديده  الفرص 

يوتيوب  برنامج  عبر  المباشر  البث  خالل  من  عقدها  تم  االوروبي 
والزوم.
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 الماناك

 

  
1 حزيران محادثات منتدى االعمال الدولي 

التاسعة، اوروبا: الفرص الجديده في القارة القديمة
 و الصفقة الخضراء لالتحاد االوروبي. مؤتمر عبر الويب 

ندوة عبر اإلنترنت “أوروبا: فرص جديدة في القارة القديمة والصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي”

حسن بويوكدير، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركية
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6 تموز60
 لقاء مع سفير باكو االستاذ 

الدكتور جاهد باغجي

2021 قام السيد ايرول يرار في  6 تموز  في يوم الثالثاء الموافق 

جاهد  الدكتور  باكو  سفير  مع  لقاء  بعقد  ألذربيجان  زيارته  نطاق 
باغجي.

الخامس  الدولي  االعمال  منتدى  عن  التحدث  تم  الزيارة  واثناء 
والعشرون والمنوي عقده هذه السنة في أذربيجان.

مساعد سفير باكو. دكتور. جاهد باغجي ورئيس ال IBF إيرول يارار
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6 تموز61
مراسم توقيع بروتوكول منتدى االعمال الدولي 

الخامس والعشرون بين كل من منتدى االعمال 

. KOBİA الدولي و

توقيع  مراسم  اقيمت   ،2021 تموز   6 الموافق  الثالثاء  يوم  في 

بروتوكول منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون  في باكو 
ايرول  الدولي  االعمال  رئيس مندى  بين كل من  اذربيجان  عاصمة 

يارار و رئيس كوبيا اورخان مامادوف.

رئيس KOBIA أورخان محمدوف ورئيس الIBF إيرول يارار

حفل توقيع بروتوكول نموذج األعمال الدولي IBF الخامس والعشرون 
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1 تشرين األول 62
زيارة جامعة ميديبول

منتدى  رئيس  قام  األول  تشرين   1 الموافق  الجمعة  يوم  في 
جامعة  في  االتصاالت  كلية  عميد  و  يارار  ايرول  الدولي  االعمال 
ميديبول البروفيسور علي بيوك اصالن للتشاور حول استراتيجيات 

التواصل ومجاالت التعاون بين الطرفين.
المركز  اعمال  حول  معلومات  بأخذ  يارار  السيد  قام  ذلك  وبعد 

االعالمي التابع لجامعة ميديبول وبذلك انتهت الزيارة.

عميد كلية االتصاالت بجامعة ميديبول أ.د .علي بويوكسالن ورئيس ال IBF إيرول يارار

رئيس ال IBF إيرول يارار ونائب رئيس الIBF غزوان المصري
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4 تشرين األول 63
زيارة كوبيا موصياد

في يوم االثنين الموافق 4 تشرين األول قام كل من رئيس منتدى 

المشاريع  تنمية  وكالة  وورئيس  يارار  ايرول  الدولي  االعمال 
الصغيرة والمتوسطة اورخان مامادوف بعقد اجتماع في المركز 
حول  االفكار  تبادل  تم  اللقاء  هذا  وفي  لموصياد.  التابع  العام 
 14-17 بين  الفترة  في  باكو  مدينة  في  عقده  المنوي  المؤتمر 

تشرين الثاني. 

وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة )KOBİA( زيارة الموصياد العامة
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15 تشرين األول 64
زيارة ميكاييل كاباروف وزير االقتصاد في 

أذربيجان

التقى الرئيس العام لموصياد السيد محمود أصملي برفقة هيئة  

السيد  باكو  وسفير  كابباروف  ميكاييل  اذربيجان  اقتصاد  وزير  مع 
الصغيرة  المشاريع  لتنمية  كوبيا  وكالة  ورئيس  باغجي  جاهد 
والمتوسطة اورخان ممادوف وذلك بهدف التشاور حول المؤتمر 
الذي سيعقد في مدينة باكو في الفترة بين 17-14 تشرين الثاني. 
االعمال  منتدى  مؤتمر  حول  االفكار  تبادل  تم  اللقاء  هذا  وفي 
فيما  بها  القيام  الواجب  الخطوات  حول  التباحث  تم  كما  الدولي 

يتعلق بتطوير عالقات التعاون بين اذربيجان وتركيا.

زيارة وزير االقتصاد األذربيجاني ميكايل كاباروف
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 الماناك

 

  
15 تشرين األول ، زيارة وزير التكنولوجيا 
واالتصاالت والنقل في اذربيجان السيد رشاد نبييف.

سفير باكو جاهد باغجي ، رئيس الIBF إيرول يارار ، رئيس مجلس إدارة الموصياد محمود أصملي ، 
وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة )كوبيا( أورخان محمدوف

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار ورئيس مجلس إدارة الموصياد محمود أصملي
 ونائب رئيس ال )IBF( غزوان المصري
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13 تشرين الثاني 65
االجتماع الصحفي الخامس والعشرون 

لمنتدى االعمال الدولي.

13 تشرين الثاني تم عمل لقاء صحفي  في يوم السبت الموافق 

حول المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باكو في الفترة بين 14-17 
االعمال  منتدى  رئيس  بحضور  اللقاء  عقد  وقد  الثاني.  تشرين 
الدولي ايرول يارار ورئيس كوبيا اورخان مامادوف ورئيس موصياد 

في اذربيجان السيد عبد الرحمن اوزون.

رئيس KOBIA أورخان محمدوف ورئيس ال IBF إيرول يارار
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14 تشرين الثاني66
حفل عشاء منتدى االعمال الدولي

 الخامس والعشرون في باكو 

يوم االحد الموافق 14 تشرين الثاني تم عقد برنامج ترحيبي واسع 
بمشاركة  والعشرون  الخامس  الدولي  االعمال  منتدى  نظمه 

واسعة ضمت مئات من رجال االعمال حول العالم.
الخامس  الدولي  األعمال  لمنتدى  الترحيبي  البرنامج  وفي 
والعشرون قام كل من رئيس منتدى األعمال الدولي ايرول يارار و 
مامادوف  اورخان  كوبيا  رئيس  و  أصملي  محمود  موصياد  رئيس 
رئيس موصياد عبد الرحمن اوزون بتقييم منتدى االعمال الدولي 

الخامس والعشرين. 

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس
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14 تشرين الثاني 

 حفل عشاء منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون 

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس

رئيس KOBIA أورخان محمدوف

)IBF( العشاء االحتفالي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرين
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15 تشرين الثاني67
منتدى االعمال الدولي

 الخامس والعشرون في باكو 

االعمال  لمنتدى  والعشرين  الخامس  االفتتاحي  البرنامج  عقد  تم 
كاباروف  ميكاييل  االذربيجاني  االقتصاد  وزير  بمشاركة  الدولي 
ونائب وزير المالية نور الدين نباتي و رئيس منتدى االعمال الدولي 
ايرول يارار و ورئيس موصياد محمود أصملي ورئيس كوبيا اورخان 

مامادوف وأعضاء ورجال أعمال.

رئيس موصياد في  الذي حضره كل من  االفتتاحي  البرنامج  وفي 
اذربيجان عبد الرحمن اوزون و رئيس اتحاد ارباب العمل األذربيجاني 
تم اجراء تقييمات حول فرص االستثمار  محمد موساييف 163. 

والعالقات التجارية وتطوير االعمال بين تركيا واذربيجان. 

لمنتدى  والعشرين  الخامس  االفتتاحي  البرنامج  نطاق  وضمن 
الدولي تم توقيع مذكرة تفاهم بين موصياد ومؤسسة  االعمال 
امتياز  ومركز  اذربيجان  في  االجباري  الحكومي  الصحي  التامين 
شراكة القطاع الخاص الحكومي في اسطنبول وموصياد وشبكة 

رواد األعمال الشباب. 

)IBF( منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون
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15 تشرين الثاني 

 منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون في باكو 

IBF إيرول يارار، الرئيس المؤسس للموصياد ورئيس

وزير االقتصاد األذربايجاني ميكايل كاباروف
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2021/ ملف67
 الماناك

 

  
15 تشرين الثاني 

 منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون في باكو 

محمود أصملي، رئيس الموصياد

نور الدين نباتي وزيرالخزينة والمالية التركية
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2021/ ملف67
 الماناك

 

  
15 تشرين الثاني 

 منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون في باكو 

رئيس KOBIA أورخان محمدوف  

IBF منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون
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2021/ ملف67
 الماناك

 

  
15 تشرين الثاني 

 منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون في باكو 

منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون IBF – اجتماعات ثنائية

IBF منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون



168

2021/ ملف67
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15 تشرين الثاني 

 منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرون في باكو 

رئيس KOBIA أورخان محمدوف

IBF منتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون
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14 تشرين الثاني68
 اجتماع منتدى االعمال الدولي 

 BOG  مع مجلس المحافظين

 
منتدى  من  كل  اجتمع  الثاني  تشرين   16 الموافق  الثالثاء  يوم 
رئيس  بمشاركة  االجتماع  تحقق  حيث   BOG و  الدولي  االعمال 
محمود  موصياد  عام  مدير  و  يارار  ايرول  الدولي  االعمال  منتدى 

أصملي و وأعضاء مجلس االدارة. 

االختتامي  البرنامج  عقد  تم  الثاني  تشرين   16 الثالثاء  يوم  وفي 
باو  سفير  بحضور  والعشرين  الخامس  الدولي  االعمال  لمنتدى 
جاهد باغجي، و رئيس منتدى االعمال الدولي ايرول يارار، و ومدير 
لتنمية  كوبيا  وكالة  ورئيس  اوزون  الرحمن  عبد  موصياد  عام 
من  وأعضاء  مامادوف،  اورخان  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

مجلس اإلدارة.

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار ورئيس مجلس إدارة الموصياد محمود أصملي ونائب رئيس ال)IBF( غزوان المصري
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 الماناك

 

  
15 تشرين الثاني 

BOG اجتماع منتدى االعمال الدولي مع مجلس المحافظين

IBF BOG اجتماع

IBF BOG اجتماع
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16 تشرين الثاني69
زيارة رشاد نبي ايفي وزير التكنولوجيا 

واالتصاالت والمواصالت األذربيجاني . 

منتدى  ورئيس  اصملي  محمود  موصياد  عام  مدير  من  كل  قام 
وزير  ايفي  نبي  رشاد  السيد  بزيارة  يارار  ايرول  الدولي  االعمال 
الزيارة  وتخللت  االذربيجاني  والمواصالت  واالتصاالت  التكنولوجيا 

بتقييم برنامج منتدى االعمال الدولي الخامس والعشرين.
وفي اللقاء الذي تواجد به رئيس كوبيا اورخان مامادوف تم التشاور 

حول مجاالت التعاون وبذلك انتهت الزيارة.

زيارة السيد رشاد نبي ايفي وزير المواصالت واالتصاالت والتكنولوجيا األذربيجاني
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2021/ ملف69
 الماناك

 

  
16 تشرين الثاني زيارة رشاد نبي ايفي

 وزير التكنولوجيا واالتصاالت والمواصالت األذربيجاني 

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار، ورئيس الموصياد محمود أصملي،
 ونائب األمين العام لـ MUSIAD محمد عاكف ألتان

وزير المواصالت واالتصاالت والتكنولوجيا العالية في أذربيجان رشاد نبي ايفي ورئيس ال  IBFإيرول يارار ورئيس 
الموصياد محمود أصملي
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16 تشرين الثاني70
 العشاء االختتامي لمنتدى االعمال

 الدولي الخامس والعشرين

التقى الرئيس العام لموصياد السيد محمود أصملي برفقة هيئة  
السيد  باكو  وسفير  كابباروف  ميكاييل  اذربيجان  اقتصاد  وزير  مع 
الصغيرة  المشاريع  لتنمية  كوبيا  وكالة  ورئيس  باغجي  جاهد 
والمتوسطة اورخان ممادوف وذلك بهدف التشاور حول المؤتمر 
الذي سيعقد في مدينة باكو في الفترة بين 17-14 تشرين الثاني. 

االعمال  منتدى  مؤتمر  حول  االفكار  تبادل  تم  اللقاء  هذا  وفي 
فيما  بها  القيام  الواجب  الخطوات  حول  التباحث  تم  كما  الدولي 

يتعلق بتطوير عالقات التعاون بين اذربيجان وتركيا.

سفير باكو جاهد باغجي، رئيس ال IBF إيرول يارار، رئيس مجلس إدارة الموصياد محمود أصملي، وكالة تنمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة )كوبيا( أورخان محمدوف
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2021/ ملف70
 الماناك

 

  
16 تشرين الثاني العشاء االختتامي

 لمنتدى االعمال الدولي الخامس والعشرين

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون

الرئيس المؤسس لـ MUSIAD ورئيس ال )IBF( إيرول يارار
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16 تشرين الثاني العشاء االختتامي

 لمنتدى االعمال الدولي الخامس والعشرين

محمود أصملي، رئيس الموصياد

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون



176
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16 تشرين الثاني العشاء االختتامي

 لمنتدى االعمال الدولي الخامس والعشرين

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون
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16 تشرين الثاني العشاء االختتامي

 لمنتدى االعمال الدولي الخامس والعشرين

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون

IBF العشاء الختامي لمنتدى األعمال الدولي الخامس والعشرون
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