
 
 

 كراسة معلومات

سة را لومات ك ع  م

 مشروع جدول أعمال و برنامج

 

 مشروع جدول أعمال

 مشروع جدول األعمال المفصل

 مشروع برنامج 

  مشروع برنامج العمل الجتماع كبار الموظفين 
 مشروع برنامج الحفـل االفتتاحي

 مشروع برنامج جلسة العمل الوزارية 

 مشروع برنامج الحفل الختامي

  تقــريــر

 
 قرارات الدورة السابعة والعشرين للكومسيك

 تقرير الدورة السابعة والعشرين للكومسيك

 

 كلمات

 
 و رئيس الكومسيك ية رئيس الجمهورية الترك عبد هللا جول، الرئيس لفخامة الكلمة االفتتاحية

  ي، البروفيسور أكمل الدين احسان اوغليلمنظمة التعاون االسالم الكلمة معالى االمين العام

  البنك االسالمي للتنمية رئيس مجموعة كلمة الدكتور احمد محمد على،

 يس الغرفة االسالمية للتجارة والصناعةرئ صالح عبد هللا كامل، كلمة سعادة الشيخ

 وزير التنمية بالجمهورية التركية جودت يلماز،الكلمة الختامية لمعالى الدكتور 

 

 للكوكسيك والعشرون السادست الدورة متوفر االجتماع تقارير

  

  استعراض تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي،-اللتعاون اإلسالمياألمانة العامة لمنظمة 

 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية معهد أنشطةتقرير عن  -معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

  التقرير االقتصاديالسنوي عنمنظمةالتعاون لدوالإلسالمية -كز أنقرة( مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مر

    لنقل على التجارة والسياحةورشة عمل حول تأثير شبكات ا تقرير و قرارات  -مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 

 اإلسالمي والتعليم والتدريب المهني  التعاوني لمنظمة تقرير مرحل    -مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 

 نتائج االستبيان -أنقرة(  مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز

للدورة األولى للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون التقرير النهائي  -مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 

 اإلسالمي

تقرير مرحلي عن التعاون بين البنوك المركزية للبلدان األعضاء في  -كز أنقرة( مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مر

 منظمة التعاون اإلسالمي

 تقرير عن منظمة التجارة العالمية ذات الصلة للمساعدة التقنية - مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 أهمية إقامة تسوية التجارة البينية - مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 للتنمية صندوق التضامن اإلسالميأنشطة     -البنك اإلسالمي للتنمية 

 خاص للتنمية في أفريقيا برنامج    -لبنك اإلسالمي للتنمية 

 اإلسالمي التجارة بينالدول األعضاء فيمنظمة التعاون -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 اإلسالمي فيمنظمة التعاون   معارض للبلدان األعضاء   -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 اإلسالمي ارطة الطريق لتحقيقالتجارةالبينيةلمنظمة التعاونالبرنامجالتنفيذي لخ  -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 اإلسالمي للجنةالتوجيهية لمنظمة التعاون تقرير االجتماعالخامس  -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 اإلسالمي منظمة التعاون للقطنفيفي للجنة مشروع تقرير االجتماعالرابع   -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 تقرير عن القضايا ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية  -المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

  تقرير عن أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة - الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

 تقرير عن اجتماعات للقطاع الخاص- الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
  تقرير التقدم بشأن توسيع التجارة البينية لمنظمة منظمة التعاون اإلسالمي -التجارة االسالمية مؤسسة التمويل الدولية 
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