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معرض االقتصاد البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
 29-26أكتوبر  ،2017داكار  -جمهورية السنغال


طبقا للقرار الصادر عن الدورة الو ازرية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون
اإلسالمي (الكومسيك) المنعقدة في الفترة  24-21نوفمبر  2016بإسطنبول -الجمهورية التركية والتي رحبت بالعرض
الذي تقدمت به جمهورية السنغال الستضافة معرض االقتصاد البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وو ازرة البيئة والتنمية المستدامة وو ازرة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية
السنغال ،بالتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة (أنير) والشركة السنغالية (" ،)EXCAFمعرض االقتصاد
البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول شعار "نحو اقتصاد بيئي :طاقات متجددة وتنمية مستدامة"،
وذلك من  26إلى  29أكتوبر  ،2017بالمركز الدولي للتجارة الخارجية لجمهورية السنغال ،بالتزامن مع المعرض
الدولي للطاقات المتجددة والبيئة في أفريقيا ( .)SIERAوتجدر اإلشارة إلى أن المملكة المغربية كانت ضيف الشرف

خالل هذه الدورة وأن هذه األخيرة قد تمحورت.

شارك في هذا المعرض الفاعلون في مجال االقتصاد البيئي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
(اإلدارات العمومية وأصحاب القرار وشركات القطاع الخاص في القطاعات الفرعية :الطاقات المتجددة ،البناء البيئي،
ترشيد استخدام الوقود األحفوري من خالل التحكم في انبعاث غازات االحتباس الحراري ،وتنقية المياه ،وادارة النفايات،
والتهئية العمرانية من خالل الحفاظ على النظم البيئية وسالمة التنوع البيولوجي والزراعة اإليكولوجية)؛ كما شكلت هذه

التظاهرة ملتقى بالنسبة للشركات والفاعلين االقتصاديين في هذا المجال للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وربط عالقات
األعمال والشراكة بين الفاعلين االقتصاديين في المجاالت المرتبطة باالقتصاد البيئي في الدول األعضاء في منظمة

التعاون اإلسالمي.
أقيم هذا المعرض لمدة أربعة أيام على مساحة  1200متر مربع صافية وكان مفتوحا للعموم وللفاعلين االقتصاديين
العاملين في هذا المجال من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة ليال.

وقد سجلت هذه الدورة األولى لهذا المعرض مشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي اآلتية:
 بنين؛
 اإلمارات العربية المتحدة؛
 الكاميرون؛
 كوت ديفوار؛
 المملكة المغربية (ضيف الشرف)؛
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 مالي؛
 موريتانيا؛
 والسنغال.
وشهد المعرض أيضا مشاركة الدول غير األعضاء التالية :فرنسيا ،كندا ،إيطاليا ،ألمانيا والرأس األخضر.
والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية التالية :مكتب البنك األفريقي للتنمية بداكار ،والرابطة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،واألونكتاد.
 حفل االفتتاح:تم افتتاح المعرض يوم  26أكتوبر  2017على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات بجناح السنغال
بالمركز الدولي للتجارة الخارجية لجمهورية السنغال ( ،)CICESتحت رئاسة سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي ،الكاتبة

العامة بو ازرة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية السنغال ،بمشاركة سعادة السيد عبد الرحيم حافظي ،الكاتب
العام بو ازرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للمملكة المغربية ،والدكتور الحسن احزاين ،المدير العام للمركز
اإلسالمي لتنمية التجارة ،والسيد دجيبي ندياي ،مدير عام الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة (أنير) ،والسيد سيدي ديانغ
الرئيس التنفيذي لمؤسسة  EXCAFوبحضور سفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين
بداكار ورؤساء الوفود ورؤساء الدول المشاركة في المعرض.
وبعد إلقاء الكلمات االفتتاحية ،قامت سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي ،باالفتتاح الرسمي لهذا المعرض ،وتمنت النجاح
ألشغاله ولمختلف الفعاليات المصاحبة له.
بعد ذلك قام المسؤولون بقص الشريط إعالنا لالنطالق الرسمي للدورة ألولى من "معرض االقتصاد البيئي للدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،بالتعاون مع المعرض الدولي للطاقات المتجددة والبيئة في أفريقيا (.)SIERA
وقد قامت السيدة سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي ،الكاتبة العامة بو ازرة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية
السنغال ،بصحبة سعادة السيد عبد الرحيم حافظي ،الكاتب العام بو ازرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للمملكة
المغربية ،والدكتور الحسن احزاين ،المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،والسيد دجيبي ندياي ،مدير عام
مؤسسة أنير ،وشخصيات مختلفة بجولة في أرجاء المعرض والوقوف على مختلف المنتوجات والخدمات المعروضة
والتعرف على إمكانيات المبادالت بين الدول األعضاء في مجال الطاقة المتجددة واالقتصاد البيئي.
وتجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض قد عرف تغطية إعالمية واسعة النطاق من قبل القنوات التلفزيونية
والصحف وغيرها من وسائل اإلعالم في جمهورية السنغال.
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 أنشطة على هامش المعرض:تم عقد اجتماعات ثنائية  B2Bوندوة علمية لفائدة المهنيين العاملين في قطاعي الطاقة المتجددة واالقتصاد البيئي.
أما فيما يتعلق بالمنتدى ،فقد تم تنظيم أربع جلسات عمل من خالل  9حلقات للنقاش:
جلسة العمل األولى :سياسات الطاقة والطاقات المستدامة
حلقة النقاش  :1الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة للنمو االقتصادي
حلقة النقاش  :2إشكالية استقرار الشبكات التي تتوفر على محطات إنتاج الطاقة المتجددة
جلسة العمل الثانية :الطاقات المتجددة واالستخدامات اإلنتاجية
حلقة النقاش  :3استبدال ضخ الوقود بواسطة أنظمة ضخ الطاقات المتجددة لتعزيز القطاع الزراعي
حلقة النقاش  :4تطوير المدن الخضراء :مكان اإلضاءة العامة بالطاقة الشمسية
جلسة العمل الثالثة :تخزين الطاقة  /إدارة النفايات
حلقة النقاش  :5تخزين الطاقات المتجددة والقدرة التنافسية للقطاع
حلقة النقاش  :6معالجة واعادة تدوير وتثمين النفايات
جلسة العمل الرابعة :اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
حلقة النقاش  :7اإلدارة والتنظيم المستدام للغابات
حلقة النقاش  :8حفظ التنوع البيولوجي (المناطق البحرية المحمية ،المحميات الطبيعية)؛
حلقة النقاش  :9اإلدارة البيئية في مشاريع التعدين من أجل التنمية المستدامة
ومن خالل هذه الحلقات المختلفة للنقاش ،سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه القطاع ،وخاصة غياب
االستثمار وتدريب الفاعلين في هذا القطاع .وحثوا على مضاعفة تنظيم المعارض العامة المخصصة لهذا القطاع.

وعبروا عن رغبتهم في وضع استراتيجية وخطة عمل لتنمية االقتصاد البيئي على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي
وتعزيز التعاون في مجال التدريب في قطاع الطاقات المتجددة وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء (الربط العكسي).
كانت الجلسة الختامية يوم  29أكتوبر  ،2017وألقى خاللها المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والمدير
العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة كلماتهم الختامية.

وقد أعرب العارضون عن رغبتهم في االستفادة من خدمات المركز ،والسيما فيما يتعلق بالترويج لمنتجاتهم وخدماتهم

من خالل المعرض االفتراضي للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.
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المعرض الخامس للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 25-23نوفمبر  ،2017إسطنبول – الجمهورية التركية

طبقا للقرار الصادر عن الدورة الو ازرية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون

اإلسالمي (الكومسيك) المنعقدة في الفترة  24-21نوفمبر  2016بإسطنبول -الجمهورية التركية وبعد الدورات الناجحة
التي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد المواصفات
والمقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICبالتعاون مع الشركة التركية " ،"Discover Eventsالمعرض الخامس
للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك من  23إلى  25نوفمبر  2017بمركز لطفي
كيردار الدولي للمؤتمرات بإسطنبول ،الجمهورية التركية.
يمثل هذا المعرض فضاء اللقاءات بين الفاعلين في مجال الصناعة الحالل الباحثين عن فرص األعمال والشراكة في
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا القطاع .وعرف
هذا المعرض مشاركة خبراء ورجال األعمال ومؤسسات من القطاعين العام والخاص ،تباحثوا في المواضيع المتعلقة
بالصناعة الحالل.
استمر هذا المعرض لمدة ثالثة أيام وكان مفتوحا أمام العموم والمهنيين وسجل مشاركة  12دولة عضو في منظمة

التعاون اإلسالمي ،فضال عن دول أخرى غير أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (النمسا ،غانا ،الواليات المتحدة

األمريكية ،أستراليا ،إيطاليا ،اليابان ،ألمانيا) وأقيم على مساحة  2000متر مربع .كما شاركت في هذا المعرض
المؤسسات العاملة في مجال معايير منتجات الحالل.
كما نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICبالتعاون مع الشركة التركية ""Discover Events
على هامش هذا المعرض ،العديد من المؤتمرات ،والسيما حول الفوائد الصحية من الذبيحة الحالل ومختلف الشهادات
ونظم االعتماد بهدف تسريع االعت ارف المتبادل بشهادات الحالل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
ُ
واغتنم المركز هذه الفرصة للترويج لخدماته لدى العارضين من الدول األعضاء المشاركة ،وقام بالترويج للمعارض
التالية:
 الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 10 - 6 ،فبراير ،2018الكويت العاصمة  -دولة الكويت؛
 الدورة الحادية عشرة لمعرض الصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي23-20 ،مارس  ،2018جدة  -المملكة العربية السعودية.
تجدر اإلشارة إلى أن الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحالل للدول األعضاء سينظم في  2018بإسطنبول –
الجمهورية التركية.
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تقرير حول
الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 10-6فبراير  ،2018الكويت العاصمة  -دولة الكويت
استنادا إلى القرار الصادر عن اللجنة الو ازرية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة
التعاون اإلسالمي (الكومسيك) المنعقدة من  21إلى  24نوفمبر  2016بإسطنبول  -الجمهورية التركية ،نظمت و ازرة
التجارة والصناعة لدولة الكويت والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تحت الرعاية السامية لصاحب السمو أمير دولة

الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ،وبالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي" ،دورة استثنائية
للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وذلك من  6إلى  10فبراير  2018بأرض المعارض

"  "International Fairs Ground of Kuwaitوذلك بالتزامن مع معرض الكويت الدولي .2018

وقد تزامن تنظيم هذا المعرض مع احتفاالت دولة الكويت بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة

والعشرين ليوم التحرير والذكرى الثانية عشرة لتربع صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظه اهلل على عرش أسالفه المنعمين.
أقيم هذا المعرض على امتداد خمسة أيام وقد كان مفتوحا لرجال األعمال وللعموم من الساعة التاسعة صباحا
إلى الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة التاسعة والنصف ليال.
شاركت في هذه التظاهرة الدول األعضاء اآلتية:
 جمهورية أفغانستان اإلسالمية؛
 جمهورية أذربيجان؛
 جمهورية بنغالديش الشعبية؛
 جمهورية غينيا؛
 المملكة المغربية؛

 جمهورية السنغال؛
 جمهورية طاجكستان؛
 جمهورية توغو؛
 دولة الكويت؛
 جمهورية باكستان اإلسالمية؛
 الجمهورية التركية؛
 الجمهورية التونسية؛
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 جمهورية نيجيريا االتحادية؛
 جمهورية أوزباكستان؛
 دولة قطر؛
 المملكة األردنية الهاشمية؛
 الجمهورية اللبنانية؛
 تركمنستان؛
 جمهورية السودان؛

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية؛
 جمهورية النيجر؛
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؛
 غويانا؛
 الجمهورية اليمنية.
كما شاركت األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية :الفلبين ،كينيا ،بوتسوانا،
جنوب إفريقيا ،بريطانيا ،الصين وسويسرا.
تكفلت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتمويل مشاركة الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية :السنغال ،موريتانيا ،أفغانستان وغينيا.

 .1حفل االفتتاح:
تم افتتاح المعرض يوم  6فبراير  2018من طرف معالي السيد حسام عبد اهلل عبد الواحد الرومي – وزير األشغال
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ومعالي السيدة هند صبيح براك الصبيح ،وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية لدولة الكويت بحضور سعادة السيدة رقية الدرهم – كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية وسعادة السيد نائب وزير التنمية

للجمهورية التركية وسعادة وزير التجارة ألفغانستان والمدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وأصحاب السعادة
السفراء للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين بالكويت ورؤساء وفود الدول المشاركة.
بعد الكلمات االفتتاحية ،تم االفتتاح الرسمي للمعرض وقام الوفد الرسمي بالتجول في مختلف أروقة المعرض والوقوف
على ما وصلت إليه الصناعات في الدول األعضاء المشاركة في المعرض.
كما قام معالي وزير التجارة والصناعة والشباب لدولة الكويت بمعية معالي وزيرة التجارة لنيجيريا بزيارة أروقة الدول
المشاركة يوم  9فبراير .2018

8

تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل القنوات التلفزية والصحافة المرئية
والمكتوبة بدولة الكويت.

 .2أنشطة على هامش المعرض:
بالتزامن مع هذا المعرض ،تم تنظيم الفعاليات التالية:
 " ميكرفير الكويت  ،"2018وهو نسخة محلية عن المعرض السنوي الذي يتم إقامته سنويا بالواليات المتحدةاألمريكية؛ وهو يهدف إلى عرض االبتكارات من جميع المجاالت الحرفية والتكنولوجية ،إذ يعمل على تشجيع

فكرة التصنيع ويتيح الفرصة أمام الرواد لعرض منتجاتهم ومشاريعهم؛
 -لقاءات ثنائية بين رجال األعمال (.)B2B

 .3توزيع الجوائز وشهادات المشاركة:
خالل حفل اختتام المعرض الذي أقيم يوم  10فبراير  ،2018قام معالي السيد خالد ناصر الروضان ،وزير التجارة
والصناعة والشباب لدولة الكويت بتوزيع جوائز تقديرية على المنظمين وعلى جميع الدول المشاركة في المعرض
كما قام ممثل المركز بالترويج ألنشطة المركز وخدماته وكذلك للمعارض التي سينظمها مستقبال.

 .4تقييم المعرض
لقد بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي  7.000متر مربع .كما عرف المعرض مشاركة ما يناهز
 300شركة و 3.000رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص األعمال وخلق الشراكات.
كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي
تستجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.
ومن خالل قراءة أولية لالستبيان الذي وزعه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على أجنحة الدول المشاركة يستنتج من
جهة وجود رغبة حقيقية لدى العارضين في االستفادة من خدمات أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي عامة والمركز
اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة خاصة لترويج

وتمويل تجارة منتجاتهم وخدماتهم ،ومن جهة أخرى أوصى المشاركون بمواصلة تنظيم معارض قطاعية سنوية
ومنتديات أخرى من أج ل تسهيل االتصاالت المباشرة مع رجال األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.
كما لقيت اللقاءات الثنائية التي أقيمت بالتزامن مع هذا المعرض استحسانا كبي ار لدى المشاركين ،بحيث شكلت فرص
لرجال األعمال لعقد صفقات تجارية وعالقات التعاون والشراكة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 .5اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض:
تجدر اإلشارة إلى أن وفد المركز عقد على هامش هذا المعرض اجتماعين تنسيقيين يوم  8فبراير  2018مع:
 سعادة السيد عبد الرحمن النصار ،الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي لتدارس تعزيز التعاون معالمركز من خالل التنظيم المشترك لمعرض البناء والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ومعرض السياحة والصناعات الحرفية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك تنسيق مشاركة
دولة الكويت في الدورة الرابعة لمعرض خدمات التعليم العالي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المزمع تنظيمه بمشيئة اهلل من  26إلى  29أبريل  2018بالدار البيضاء  -المملكة المغربية؛
 سعادة الدكتور وليد عبد المحسن الوهيب ،الرئيس التنفيذي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية قصد تعزيزالتعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك والرامية إلى الحد من آفة الفقر عبر تسهيل التصدير والتجارة
لصغار الحرفيين والتجار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي هذا الصدد ،اقترح السيد
الوهيب على المدير العام إنشاء صندوق وقف بالبنك ترصد مداخيل استثماره لتمويل برامج التجارة التي يقوم
بها المركز.
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المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
 16-13مارس  ،2018جدة-المملكة العربية السعودية
في إطار تنفيذ مخطط العمل العشري ( )2025-2016الرامي إلى بلوغ حصة  %25من التجارة اإلجمالية لدول
منظمة التعاون اإلسالمي في أفق سنة  ،2025يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن ينظم بالتعاون مع شركة
الحارثي للمعارض المحدودة السعودية "المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

وذلك من  13إلى  16مارس  ،2018بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين للمعرض السعودي للبناء والتصميم
الداخلي ،بمركز جدة للمنتديات والفعاليات– المملكة العربية السعودية.
كان المركز ممثال خالل هذا المعرض بالسيد مامودو بوكار صال ،رئيس قسم الدراسات والتدريب ،الذي قام بتقديم
خدمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واألنشطة المقبلة للترويج التجاري في الدول األعضاء في مجال المعارض
العامة والمتخصصة ومنتديات األعمال لزوار مساحة عرض المركز.
تم افتتاح المعرض من قبل سعادة الشيخ حسن إبراهيم دحالن ،أمين عام غرفة تجارة جدة.
شكل هذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها ولالطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية
والتطورات في مجال صناعة األثاث والتصميم الداخلي .كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للعارضين من الدول
المشاركة والمهندسين المعماريين والمقاولين والمسؤولين الحكوميين للتعرف على الخبرات والتجارب الوطنية للبلدان
المشاركة في المجاالت المتصلة بالمعرض وايجاد أفضل المنتجات والخدمات لمشاريع البناء التي هي في طور
التخطيط أو قيد التنفيذ.
تم تنظيم هذا المعرض فوق مساحة عرض قدرها  3000متر مربع وعرف مشاركة  250عارضا قدموا من العديد من
الدول من بينها العربية السعودية والمغرب والصين ،عالوة على  5000زائر.
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المعرض الحادي عشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 23 - 20مارس  ،2018جدة-المملكة العربية السعودية
في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية
الموقعة بين الطرفين في مايو  ،2008نظم الطرفان تحت رعاية و ازرة الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض
الحادي عشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين

لمعرض المأكوالت والفنادق والضيافة السعودي ،وذلك من  20إلى 23مارس  2018بمركز جدة للمنتديات والفعاليات
المملكة العربية السعودية.
وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسيد عالمي عبد العزيز ،رئيس قسم التسويق.
أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام ،وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة
العاشرة ليال.
وقد بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض  3.500متر مربع وعرف مشاركة  300شركة من الدول التالية :المملكة
العربية السعودية ،جمهورية مصر العربية ،ماليزيا ،الجمهورية اللبنانية ،الجمهورية التركية ،دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،المملكة المغربية ،جمهورية التونسية ،المملكة األردنية الهاشمية ،دولة فلسطين وجمهورية العراق.
وقد تم تسجيل كذلك مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
التالية :إثيوبيا ،جنوب إفريقيا ،الصين ،الواليات المتحدة األمريكية ،الهند ،إيطاليا والتايالند.

 .1حفل االفتتـاح:
تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 20مارس  2018بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة بعد الزوال ،وقام
بتدشينه معالي السيد محمد العمري ،مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنطقة مكة المكرمة ،والسيد
ظهور صديقي ،نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية وبمعية القنصل العام للجمهورية التركية بجدة
وبحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي أجنحة الدول المشاركة ورجال األعمال من الدول األعضاء العاملين في قطاع
الصناعات الغذائية.
بعد قص الشريط ،إيذانا بافتتاح المعرض ،قام الوفد الرسمي بالتجول في أروقة وأجنحة الدول المشاركة حيث تم التوقف
على ما وصلت إليه صناعة األغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة في هذا المعرض.

وأكد معالي المدير العام لهيئة السياحة أن هذا المعرض يعكس مكانة مدينة جدة في تنظيم المعارض واستقطاب
الزائرين من المواطنين السعوديين والمقيمين ورجال األعمال من الدول المشاركة الباحثين عن فرص االستثمار وابرام
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اتفاقيات تجارية .كما يشكل مناسبة لتعزيز ثقافة زيارة المعارض الدولية واالطالع على المستجدات المتعلقة بقطاع
الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة تدعم هذا النوع من األنشطة بحيث تشجع السياحة وتشكل منب ار لالطالع على
المستجدات الحديثة المرتبطة بالصناعات الغذائية مما يساعد على التخطيط المستقبلي من خالل رصد احتياجات
المستهلكين مباشرة من المصادر واتخاذ ق اررات الشراء ،مشي ار إلى ان المعرض يعد منصة تجارية لاللتقاء مع الموردين
المحليين والدوليين لعقد شراكات فيما بينهم.
ومن جانبه ،أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض المحدودة ،السيد هادي الحارث أن هذا المعرض يشكل

فرصة للتفاعل بين المشترين والموردين ،ويطلع من خالله الزوار على أحدث التوجهات واالبتكارات في قطاع األغذية
والمشروبات ومستلزمات المطاعم والفنادق ،واللقاءات الثنائية والعروض التفاعلية وعروض الطهي بمشاركة أشهر
الطهاة السعوديين الدوليين
تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض والفعاليات التي تم تنظيمها بموازاته شهدت تغطية إعالمية واسعة من قبل
الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بالمملكة العربية السعودية.

 .2األنشطة الموازية للمعرض
أقيمت على هامش هذا المعرض مسابقة (ماستر فنون الطهي  )Culinary Masters in Actionبمشاركة العديد من
مشاهير الطهاة الدوليين ومن مختلف الفنادق والمطاعم بالمملكة مستعرضين مهاراتهم أمام حكام دوليين ومحليين.
خالل هذا المعرض ،قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالترويج ألنشطة المركز وخدماته .كما جمع

البروشورات والمطويات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حتى يتم الترويج لها في
المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة اإلنترنت وقام بالترويج للمعرض السادس للمنتجات الحالل للدول

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المزمع تنظيمه بمشيئة اهلل من  29نوفمبر إلى  2ديسمبر  2018بإسطنبول،
الجمهورية التركية.

 .3تقييم المعرض
بلغت مساحة العرض الصافية التي أقيم عليها المعرض  3500متر مربع ،كما عرف المعرض مشاركة ما يناهز
 300رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص األعمال وخلق شراكات وما يناهز 8000
زائر .كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي
تستجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.
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ومن خالل قراءة أولية النطباعات العارضين يستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات التجارية ووجود رغبة حقيقية
لرغبتهم لالستفادة من خدمات المركز للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي للمركز والمشاركة في
المعارض التي سينظمها المركز مستقبال.
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المعرض المتخصص الرابع حول خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي
 29-26أبريل  ،2018الدار البيضاء -المملكة المغربية
في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للجنة الو ازرية للكومسيك المنعقدة من  20إلى  23نوفمبر
 2017بإسطنبول ،الجمهورية التركية ،نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و"مجموعة الطالب المغربي" تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،ملك المملكة المغربية" ،المعرض المتخصص الرابع حول خدمات

التعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،بالدار البيضاء من  26إلى  29أبريل 2018
بأرض المعارض التابع لمكتب معارض الدار البيضاء ،بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لملتقى الطالب.
يهدف هذا المعرض إلى الترويج لخدمات التعليم العالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وخلق اتصاالت مباشرة
بين مختلف المتدخلين العاملين في مجال التدريب والتعليم العالي (الطلبة ،الجامعات ،المستثمرين والو ازرات) وتطوير

االستثمار وتنمية الشراكة بين الجامعات وغيرها من مؤسسات التربية والتعليم في الدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي .وسيشكل هذا المعرض منصة لعدة مؤسسات من دول منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجاالت
التكوين والتدريب (الجامعات ،المدارس والمعاهد العليا) لعرض برامج التكوين والمناهج وكذا مساطير التسجيل بها.
كما شكل المعرض مناسبة للتفاعل وتبادل المعلومات والتجارب بين الطلبة والمختصين من خالل ورشات عمل
ولقاءات ثنائية.
أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام على مساحة عرض تتكون من  20ألف متر مربع وكان مفتوحا للعموم
والمهنيين من قطاع التعليم العالي من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة السابعة بعد الزوال.
عرف مشاركة  750عارض ممن يمثلون الجامعات اإلسالمية التي تحضى برعاية منظمة التعاون اإلسالمي
وجامعات من الدول األعضاء التالية :الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا -بنغالديش ،الجامعة العالمية اإلسالمية-
ماليزيا ،الجامعة اإلسالمية بأوغندا؛ الجمهورية التركية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دولة الكويت ،جمهورية
السنغال والمملكة المغربية.
كما عرفت الدورة الرابعة للمعرض مشاركة الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية :فرنسا ،البرتغال،
الصين ،روسيا ،أوكرانيا ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،ألمانيا وسويس ار.

 .1حفل االفتتاح
تم افتتاح المعرض يوم االثنين  27أبريل  2018بأرض المعارض التابع لمكتب معارض الدار البيضاء ،تحت رئاسة
سعادة السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمملكة المغربية
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وسعادة السيد ماري تو نيان ،وزير التعليم العالي والبحث واالبتكار لجمهورية السنغال ،بحضور الدكتور الحسن
احزاين ،المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وسفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المعتمدين بالرباط ورؤساء وفود وممثلي أجنحة الدول المشاركة في المعرض.
وأشاد المشاركون بعقد اجتماعات للنقاش حول التعليم العالي واللقاءات الثنائية بين مختلف المشاركين على هامش
المعرض.
تجدر اإلشارة أن حفل افتتاح المعرض شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة
بالمملكة المغربية.

 .2أنشطة على هامش المعرض
أقيمت على هامش هذا المعرض عدة اجتماعات للنقاش تخللتها عدة جلسات وتم تخصيصها لتبادل الخبرات بين
المؤسسات في مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف والتحديات والفرص في مجاالت التدريب والتوظيف ،كما كانت
مناسبة بالنسبة للجامعات المشاركة لتقديم عروضها ووحداتها ودوراتها التدريبية.
من خالل هذه االجتماعات المختلفة ،سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع ،وحثوا على تنظيم
مزيد من المعارض المخصصة لهذا القطاع وضرورة العمل على تعزيز التعاون في مجال التدريب في خدمات التعليم
العالي وتبادل الخبرات الناجحة والطلبة والمدربين بين الدول المشاركة.
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المعــــارض المقبـلـــة
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تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم
الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار
Muslim World Biz
كوااللمبور  -ماليزيا 20-17 ،سبتمبر 2018
في إطار برنامجهما للتعاون ،ينظم "مركز األعمال الدولي الماليزي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة منذ سنة ،2013
المنتدى والمعرض العالمي اإلسالمي لألعمال واالستثمار والمنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي
وآسيا بهدف الترويج للمبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
تهدف هذه التظاهرة من جهة إلى توعية الفاعلين االقتصاديين بشأن فرص األعمال في العالم اإلسالمي ومن جهة
أخرى ،إلى إطالع المشاركين على مختلف الخدمات والمنتوجات المقدمة لمجتمع األعمال ومؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي والمنظمات اإلقليمية والدولية.
ويشارك في هذه التظاهرة التي يتم تنظيمها سنويا السلطات العمومية والمدراء ورجال األعمال وممثلي القطاع الخاص
من الدول اإلسالمية وتتناول ببحث التطورات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية مثل الحالل وخدمات التعليم
العالي والسياحة.
وتتضمن هذه التظاهرة األنشطة التالية:
 المعرض اإلسالمي لألعمال واالستثمار؛ المنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسيا؛ مائدة مستديرة لصانعي القرار ورجال األعمال من العالم اإلسالمي؛ المنتديات والمعارض المعنية بالقطاعات االقتصادية الرئيسية.وتجدر اإلشارة أنه على هامش هذه التظاهرة سيتم تنظيم "جائزة العالم اإلسالمي" ،وهو حفل يخصص لتكريم
الشخصيات التي ساهمت في تنمية وازدهار األمة اإلسالمية.
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تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم معرض االقتصاد االجتماعي والتضامني
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 29سبتمبر –  7أكتوبر  ،2018أبيدجان  -جمهورية كوت ديفوار
في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية كوت ديفوار والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة للتنظيم المشترك ألنشطة مقررة
خالل سنتي  ،2019/2018عقد المركز والهيئات اإليفوارية المعنية اجتماعا تنسيقيا شارك فيه:
 و ازرة ريادة األعمال الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كوت
ديفوار؛
 مكتب معارض الدار البيضاء (.)OFEC
واتفق المشاركون خالل هذا االجتماع على تنظيم معرض االقتصاد االجتماعي والتضامني للدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي سنة  2019/2018بأبيدجان ،جمهورية كوت ديفوار .وسيتم تنظيمه من طرف و ازرة ريادة
األعمال الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كوت ديفوار والمركز اإلسالمي
لتنمية التجارة بالتعاون مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية /مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب معارض الدار
البيضاء بأبيدجان خالل  2019/2018بالتزامن مع معرض السوق اإليفوارية للصناعة التقليدية (ميفا) .2018
سيشارك في هذا االجتماع الفاعلون في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني حيث ترتكز أنشطته على مبدأ
التضامن والمنفعة االجتماعية ،وتهدف إلى القضاء على آفة الفقر وضمان تنمية مستدامة (جمعيات وتعاونيات ،منتجو
المنتجات العضوية ،الصناعة التقليدية ،إلخ .)...وسوف يشكل هذا االجتماع فرصة بالنسبة لهذه المقاوالت التي تعتمد
نموذج اإلدارة التشاركية واعادة استثمار األرباح المحققة ،إليجاد أسواق إلنتاجها وتقديم مشاريعها للمستثمرين لضمان
نموها واستم ارريتها.
وعلى هامش المعرض ،سيتم تنظيم لقاءات ثنائية وندوة للتعريف بالطرق والوسائل الكفيلة للترويج وتسويق منتوجات
االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل استخدام التكنولوجيات الحديثة (إنشاء مواقع إلكترونية والترويج عبر
الشبكات االجتماعية).
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تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي

 29-28أكتوبر  ،2018القاهرة  -جمهورية مصر العربية
استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ،المنعقد من  21إلى  23ديسمبر
 2015بنيامي ،جمهورية النيجر والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية الستضافة المعرض
الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة  ،2017سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
والهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات "المعرض الثالث للسياحة
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وذلك من  28إلى  29أكتوبر  2018بالقاهرة .وسيقام المعرض تحت
شعار "المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :رسالة سالم بين الشعوب".
يهدف هذا المعرض إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في قطاع السياحة والترويج
للمآثر التاريخية والمواقع السياحية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتشجيع االستثمار في هذا المجال.
وإلحاطة هذه التظاهرة بكافة أسباب النجاح ،عقد المنظمون اجتماعين للتنسيق بالقاهرة وبالدار البيضاء على التوالي
يومي  22ديسمبر  2015و 27يناير  ،2016وتم تخصيصهما للجوانب التنظيمية لهذا المعرض والترويج له لدى
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وقد تكلل االجتماع الثاني للتنسيق بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن
تنظيم هذا المعرض بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بالمملكة المغربية.
كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والهيئة المصرية العامة للمعارض
والمؤتمرات يوم  18يناير  2017بمقر المركز بالدار البيضاء ،وتم تخصيصه لدراسة الجوانب التنظيمية وتوزيع المهام
بين المنظمين من أجل الترويج لهذا المعرض.
آخر المستجدات:
باإلشارة إلى خطاب و ازرة التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية بتاريخ  24سبتمبر  2017مفاده رغبة السلطات
المصرية المعنية في تأجيل استضافة هذا المعرض والمنتدى المصاحب له إلى موعد الحق ،قرر المنظمون تأجيل

تنظيم هاتين التظاهرتين إلى أكتوبر ( 2018بالقاهرة) .وقد تمت المصادقة على توصية في هذا الصدد خالل المؤتمر
اإلسالمي العاشر لوزراء السياحة الذي تم تنظيمه في فبراير  2018بدكا – جمهورية بنغالديش الشعبية بخصوص
دعوة الدول األعضاء للمشاركة بفعالية في هذه التظاهرة.
وباإلشارة إلى الخطاب الذي تم التوصل به من طرف مكتب التمثيل التجاري لجمهورية مصر العربية بالرباط بتاريخ
 27مارس  2018الذي يشيد بالجهود التي بذلها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم هذا المعرض ،فإنه أحاط
المركز علما بأسف و ازرة السياحة لجمهورية مصر العربية لعدم استضافة هذه الدورة في مصر.
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تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم
المعرض السادس للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 29نوفمبر 2 -ديسمبر  ،2018إسطنبول – الجمهورية التركية
طبقا لتوصيات الدورة العادية الرابعة والثالثين لمجلس إدارة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،المنعقدة يومي 7و 8مارس
 2017بالدار البيضاء ،سينظم المركز ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICبالتعاون مع الشركة
التركية "" ،"Discover Eventsالمعرض السادس للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،
وذلك من  29نوفمبر إلى  2ديسمبر  2018بإسطنبول ،الجمهورية التركية.
يمثل هذا المعرض الذي يخصص للتجارة الحالل ومعايير الحالل في مجال اإلنتاج واللوجستيك ،فرصة للفاعلين في
مجال الصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا القطاع الهام.
وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:
 المتر المربع المجهز 300 :دوالر أمريكي، المتر المربع غير المجهز 270 :دوالر أمريكي.للحجز واالستعالم ،يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الموقرة االتصال بــ:
السيدة بتول بستان
مكلفة بالمشاريع
Discover Events
الموبايل00905548878720 :
الهاتف00902124858210 :
الفاكس00902124855579 :
البريد اإللكتروني:
betul@discoverevents.com.tr
info@discoverevents.com.tr

الموقع اإللكترونيwww.helalexpo.com.tr:
www.Worldhalalsummit.com.tr
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المنتديات وبعثات رجال األعمال
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.1منتدى األعمال المغربي الغابوني 15-14 ،سبتمبر  ،2017الرباط ،المملكة المغربية
في إطار برنامجه للتعاون مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
بالتعاون مع سفارة جمهورية الغابون المعتمدة بالرباط والسلطات المغربية ،منتدى األعمال المغربي الغابوني بمقر

السفارة بالرباط يومي  15-14سبتمبر .2017

هدف هذا المنتدى إلى تنشيط المبادالت بين المملكة الغربية وجمهورية الغابون وتم تنظيمه بالتعاون مع و ازرة الشؤون
الخارجية لجمهورية غابون والفرانكوفونية واالندماج اإلقليمي المكلفة بالغابونيين في الخارج وتنمية االستثمارات الخاصة
والتجارة والسياحة والصناعة وو ازرة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي وو ازرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة
المغربية.

شارك في هذا المنتدى عدد من الفاعلين االقتصاديين المغاربة والغابونيين هدفهم في ذلك هو تعزيز المبادالت

االقتصادية والتجارية بين ليبروفيل والرباط .ويرغب الغابون ،وهو بلد في أوج الفترة االنتقالية ،في استثمار  21مليار
دوالر أمريكي خالل السنوات المقبلة من أجل تعزيز البنية التحتية ودعم أقطاب النمو غير النفطية.
وقد مكن المنتدى المستثمرين المغاربة من اكتشاف فرص االستثمار التي يقدمها الغابون كما سمح للوكاالت والجهات
المتدخلة في االستراتيجية التنموية الجديدة للغابون من شرح وتوضيح أدائها وتطلعاتها للفاعلين المغاربة.
وبهذه المناسبة تم تنظيم جلستي عمل:

 إمكانيات المغرب والغابون وفرص االستثمار؛
 دور الوكاالت والصناديق السيادية وصناديق اإليداع في تنمية االقتصاديات وتنشيط المبادالت التجارية.
وعلى هامش المنتدى ،عقد ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة اجتماع عمل مع السيدة نينا أليدا أبونا  -المديرة
العامة للوكالة الوطنية لتشجيع االستثمار في غابون.

وكان هذا االجتماع فرصة للسيدة أبونا لتجديد رغبتها في أن تنظم في أقرب وقت بالتعاون مع المركز عدة أنشطة

لصالح الفاعلين الغابونيين ،بما في ذلك ندوة حول استراتيجيات تصدير الخشب ،وندوة على هامش اجتماع شبكة
وكاالت تعزيز االستثمار الناطقة بالفرنسية ،فضال عن يوم مفتوح حول فرص االستثمار في غابون.

.2لقاء البائعين والمشترين حول األدوية والمعدات الطبية 3-2 ،نوفمبر  ،2017أبيدجان  -جمهورية
كوت ديفوار

شارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في لقاء البائعين والمشترين حول المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية الذي
نظمه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بالتعاون مع و ازرة الصحة والنظافة
العامة وو ازرة التجارة ،وو ازرة الصناعة التقليدية وتعزيز المشاريع الصغرى والمتوسطة بأبيدجان ،جمهورية كوت ديفوار
في الفترة من  2إلى  3نوفمبر .2017
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وقد تم تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية األفريقية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
الت جارة ،وبرنامج اللجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار وأيضا في إطار التعاون الثنائي بين المركز اإلسالمي لتنمية
التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
وقد عرف هذا االجتماع مشاركة  50شركة و 10وكاالت وطنية القتناء األدوية من  17دولة من بينها  16دولة عضو
في منظمة التعاون اإلسالمي وهي :بنين وبوركينافاسو والكاميرون ومالي والنيجر وغينيا والسنغال والمغرب وغابون
وتوغو ومصر والعربية السعودية وفلسطين واألردن وتونس وبوروندي وكوت ديفوار .كما شاركت مؤسستان في هذه
التظاهرة وهما :المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة .وحقق االجتماع رقما قياسيا

قدره  80مليون دوالر أمريكي وكان فرصة لعقد  344لقاء ثنائيا و 97عرضا للخدمات.

.3ملتقى بين المصدرين التونسيين والمستوردين المغاربة للتمور 19 ،ديسمبر  ،2017الدار البيضاء،
المملكة المغربية

في إطار أنشطته الرامية إلى تسهيل االتصال بين الفاعلين االقتصاديين في الدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي في مختلف القطاعات ،استضاف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والممثلية التجارية التونسية بالمغرب،

ملتقى المصدرين التونسيين األعضاء في المجمع المهني المشترك للغالل التونسي ( )GIFRUITSوالمستوردين
المغاربة للتمور التونسية ،يوم  19ديسمبر  2017بمقر المركز بالدار البيضاء .وكان هذا االجتماع فرصة الستعراض
العقبات التي تعيق تصدير التمور التونسية إلى المغرب ،وكذلك توقعات المستوردين المغاربة من حيث احترام الجودة،
واالمتثال لمعايير الصحة والصحة النباتية.

 .4ملتقى بين المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة للتمور 18 - 17 ،أبريل  ،2018الدار
البيضاء ،المملكة المغربية

في إطار أنشطته الرامية إلى تسهيل االتصال بين الفاعلين االقتصاديين في الدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي في مختلف القطاعات ،استضاف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب التمثيل التجاري لجمهورية مصر
العربية بالرباط ،ملتقى المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة للتمور يومي  18 – 17أبريل  2018بمركز
األعمال بمقر المركز بالدار البيضاء .وكان هذا االجتماع فرصة الستعراض العقبات التي تعيق تصدير التمور
المصرية إلى المغرب ،وكذلك توقعات المستوردين المغاربة من حيث احترام الجودة ،واالمتثال لمعايير الصحة والصحة
النباتية.
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