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 تقرير حــول

  عضاء في منظمة التعاون اإلسالميلدول األالثالث للمنتجات الحالل ل لمعرضا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شارقة ال، 4201ديسمبر  8-10

 
 

الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الدائمة  الصادرة عن 7/الفقرة 18وفقا للتوصية ب/رقم 
 21إلى  18للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع الجمهورية التركية،  –باسطنبول  2013نوفمبر 
لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب ا

حاكم الشارقة، المعرض الثالث للمنتجات الحالل للدول األعضاء في  –المجلس األعلى لالتحاد 
دولة  –بمركز إكسبو الشارقة  2014ديسمبر  10إلى  8منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من 

 اإلمارات العربية المتحدة.

امتداد ثالثة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة العاشرة أقيم هذا المعرض على 
 صباحا إلى الساحة السادسة بعد الزوال.

 شركة ورجال أعمال من الدول التالية: 120وقد عرف المعرض مشاركة ما يناهز عن 

 ،جمهورية ألبانيا 

 ،جمهورية بنغالديش الشعبية 

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ة باكستان اإلسالمية،جمهوري 
 ،المملكة األردنية الهاشمية 
 ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،ماليزيا 

 جمهورية العراق 

 المملكة المغربية 

 ،جمهورية كازاخستان 

 .الجمهورية التركية 

ة األمريكية، كما شاركت الدول غير األعضاء التالية: النمسا، أستراليا، الصين، الواليات المتحد
اليابان، إيطاليا، التايالند، المملكة المتحدة، روسيا الفيدرالية، سويسيرا، إفريقيا الجنوبية، إسبانيا 

 والفلبين. 

كما شاركت في هذا المعرض المؤسسات العاملة في مجال المنتجات الحالل ومنها: معهد التوحيد 
اليا حالل، المعهد الوطني للمنتجات الحالل (، إيطSMIICالقياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )

(، األمانة العامة لمنظمة التوحيد القياسي والمعايير لمجلس التعاون SANHAبجنوب إفريقيا )
 (.HDCلدول الخليج العربية والمجلس الباكستاني لتنمية المنتجات الحالل )

 

هذا المعرض مؤتمر حالل مع  نظم مركز إكسبو الشارقة ومجلس تنمية الحالل الباكستاني بموازاة
تريليون دوالر أمريكي"  1الشرق األوسط في دورته الثالثة تحت شعار "فتح أبواب سوق قيمته 
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، وقدم المركز ورقة عمل بهذه المناسبة حول موضوع: 2014ديسمبر  10إلى  8وذلك من 

تمر مشاركة ما ال "آليات الترويج للرفع من مستوى تجارة المنتجات الحالل". وقد عرف هذا المؤ
خبير وعلماء وناشطين في مجال المنتجات الحالل. وقد أتاح هذا المؤتمر فرصة  100يقل عن 

لجميع المشاركين لتبادل المعلومات حول المنتجات الحالل والتجارب الناجحة، ومناقشة التحديات 
قييم المعايير التي تواجه هذه الصناعة واستكشاف الفرص التي تتيحها األسواق المختلفة وت

 والمقاييس المعتمدة في اعتماد المنتجات الحالل.
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 تقرير حول 

 المعرض الثامن للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 المملكة العربية السعودية-، جدة2015أبريل  13-16

 

رة وشركة الحارثي للمعارض في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجا
، نظم الطرفان تحت رعاية وزارة 2008المحدودة السعودية الموقعة بين الطرفين في مايو 

الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض الثامن للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة 
فنادق والضيافة السعودي، التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة العشرين لمعرض المأكوالت وال

المملكة العربية  –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات  2014أبريل  16إلى  13وذلك من 

 السعودية.

شكل هذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خالل معرض مهني 
ناعة المواد الغذائية ومناسبة لإلطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتطورات في ص

والفندقة والتعبئة والتغليف. كما مكن العارضين من الدول المشاركة من التعرف على الخبرات 
والتجارب الوطنية للبلدان المشاركة في مجال الصناعات الغذائية وشكل فرصة إلبرام صفقات 

 تجارية وإقامة عالقات الشراكة واالستثمار.

 نمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسادة:وقد كان المركز اإلسالمي لت

 عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق؛ 
 .مامودو بوكار صال، رئيس قسم الدراسات والتدريب 

أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة الخامسة بعد 
 الزوال إلى الساعة العاشرة ليال.

شركة من  400عرف مشاركة متر مربع و 4000ساحة العرض الصافية للمعرض بلغت موقد 
 جمهورية مصر العربية، جمهورية باكستان اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، الدول التالية:

 الجمهورية التركية، الجمهورية التونسية، الجمهورية اللبنانية، ماليزيا، جمهورية اندونيسيا،
دولة  جمهورية السنغال، المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية بنغالديش الشعبية، مملكة البحرين،

 الكويت.

الدول التالية: أما عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت 
 تايالند.و قبرص التركية

ألعضاء في منظمة مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير ا كذلك وتم تسجيل
 : التاليةالتعاون اإلسالمي 

 ،إيطاليا، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، سويسرا، جنوب  الهند، إسبانيا، الصين
 إفريقيا،أستراليا.

وفي إطار مساهمة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتسهيل مشاركة الدول األعضاء في منظمة 
التجارية فقد قام بتمويل مشاركة كل من جمهورية السنغال التعاون اإلسالمي في المعارض 

 والجمهورية التونسية في هذه التظاهرة التجارية.

 

 

 :حفل االفتتـاح - 1
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بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة  2015أبريل  13تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 

لمملكة العربية السعودية مدير عام بعد الزوال، وقام بتدشينه نيابة عن معالي وزير الزراعة ل
اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسن بن عبيد سنقوف برفقة 

السيد وليد واكد، نائب الرئيس لشركة الحارثي والقنصل العام لكل من تركيا وماليزيا وتونس 
لي أجنحة الدول المشاركة للمعارض المحدودة السعودية وبحضور عدد من الدبلوماسيين وممث

 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

وعبر المهندس حسن سنقوف في تصريحات على هامش حفل افتتاح المعرض عن سعادته 
بالمشاركة الواسعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وعلى المكانة الذي يحتلها هذا 

ألغذية والضيافة والسياحة، وذلك الحدث التجاري بما يقدمه من فرص استثمارية هائلة في قطاع ا
بتواجد كبريات الشركات من الدول األعضاء والعالمية في أكبر معرض متخصص في مجاالت 
المأكوالت والفنادق والتعبئة والتغليف على مستوى المملكة مما يعكس مكانته من أبرز الفعاليات 

 االقتصادية والتجارية التي تنظم بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب السيد وليد واكد عن التطور المضطرد الذي يعرفه هذا المعرض مشيرا إلى أن 
هذا االزدهار يرجع باألساس إلى التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع الصناعات الغذائية 

ة زيادة إنفاق المستهلكين بالمملكة نتيجوالخدمات المرتبطة بالفندقة والضيافة على الصعيد الدولي 
لى المواد الغذائية والنمو السكاني وتطور السياحة وكذلك عن الطلب المتزايد للحجاج ع

ث من المتوقع أن تصل واردات المملكة يبح ،والمعتمرين ولسكان المملكة العربية السعودية
 .2016مليار دوالر بحلول سنة  70العربية السعودية من األغذية إلى 

لمعرض والفعاليات التي تم تنظيمها بموازاته شهدت تغطية تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح ا
 ية والمسموعة بالمملكة العربية السعودية.رئإعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة والم

 األنشطة الموازية للمعرض -2

بموازاة هذا المعرض، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع شركة الحارثي 
دودة ندوة حول "األمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" للمعارض المح

. وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية 2015أبريل  14وذلك يوم 
منظمة األغذية والزراعة ، (OICاألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ) واإلقليمية التالية:

المركز اإلسالمي لتنمية و (AOADالمنظمة العربية للتنمية الزراعية )، (FAOلألمم المتحدة )
 التجارة.

 وتم تقديم األوراق التالية:

، من األمانة العامة موضع اهتماماتاألمن الغذائي في منظمة التعاون اإلسالمي  إشكالية -
 تقديم األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

األعمال بين  منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات وفرص سوق الصناعات الغذائية في -
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. الدول األعضاء، من تقديم

السيد ممثل منظمة  من تقديم ،األمن الغذائي في العالم: الوضع الراهن وآفاق المستقبل -
 ألمم المتحدة.األغذية والزراعة ل

 في تحقيق األمن الغذائي بالدول العربية.دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية  -
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وقد كانت هذه الندوة فرصة الستعراض مبادرات األمانة العامة لتحقيق األمن الغذائي لساكنة 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كإنشاء الصندوق الخاص حول "الحياة الكريمة" 

ورصد مجموعة البنك  2008لصباح سنة الذي أطلقه سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح سالم ا
مليار دوالر أمريكي لتجاوز التداعيات السلبية الغذائية وتشجيع  1,5اإلسالمي للتنمية لمبلغ 

 13االستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في قطاع الزراعة وإعداد برامج مساعدة لفائدة 

متواجدة جنوب الصحراء وتشجيع زراعة من الدول األعضاء وخاصة منها الدول اإلفريقية ال
الزراعات المعيشية بما فيها الحبوب ووضع النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن والقطن 

 –الغذائي التي سيتم إنشاءها كجهاز متخصص تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ومقرها بأستانا 
  .جمهورية كازاخستان

 صص تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي يهدف إلى تزويدوسيتم إنشاء هذه المنظمة كجهاز متخ

 الريفية المستدامة والتنمية الزراعة جوانب مختلف بشأن التقنية والمعرفة بالخبرة األعضاء الدول

والتملح  التربة وتآكل لمشاكل التصحر التصدي ذلك في بما اإلحيائية، والتكنولوجيا الغذائي واألمن
 واإلنسانية الطارئة تحديد المساعدات األعضاء ُبغية الدول في ذائيالغ األمن حالة ورصد وتقييم

 لتنمية المالية الموارد األمن الغذائي وتعبئة احتياطيات تكوين ذلك في بما وتقديمها، الالزمة

 والبيانات المعلومات الدول األعضاء باإلضافة إلى تبادل في الغذائي األمن وتعزيز الزراعة

 بما إلنتاجا ونماذج وأساليب المستدامة والتكنولوجيا الزراعية التنمية حول والدراسات واألبحاث

 واألمن الزراعة في البينية اإلسالمية االستثمارات وتحفيز البذور والمبيدات ٕوانتاج الري ذلك في

 الغذائي.

المبادرات التي تقوم بها  (FAOكما استعرض ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

لمنظمة لفائدة الدول من خالل البرامج التنموية لتحقيق األمن الغذائي للدول األعضاء وتبادل ا
الخبرات والتجارب الرائدة وتسهيل نقل التكنولوجيا بين الدول لتحويل المواد األولية الزراعية 

د والحيوانية إلى منتوجات غذائية وتشجيع االستثمار في المجال الزراعي وأعرب عن استعدا
المنظمة للتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات التابعة لها وتمويل المشاريع المتعلقة 

 بالزراعة المعيشية لتحقيق األمن الغذائي.

بمشاركة على هامش هذا المعرض مسابقة عروض الطهي الحي وفنون تزيين المائدة  كما أقيم
فنادق والمطاعم بالمملكة مستعرضين مهاراتهم العديد من مشاهير الطهاة الدوليين ومن مختلف ال

 أمام حكام عالميين 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 

 يج لها في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة اإلنترنت.اإلسالمي حتى يتم الترو

 :تقييم المعرض – 3

متر مربع، كما عرف  4000التي أقيم عليها المعرض حوالي الصافية  بلغت مساحة العرض
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن  3000المعرض مشاركة ما يناهز 

أعرب المشاركون عن ارتياحهم كما  ألف زائر. 20وما يناهز  فرص األعمال وخلق شراكات
لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي تستجيب للمعايير 

 الدولية في تنظيم المعارض.

ومن خالل قراءة أولية النطباعات العارضين يستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات 
رغبة حقيقية لرغبتهم لالستفادة من خدمات المركز للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم التجارية ووجود 

 والمشاركة في المعارض التي سينظمها المركز مستقبال.من خالل المعرض االفتراضي للمركز 
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لمعارض خاصة اوخالل هذا المعرض، قام ممثل المركز بالترويج ألنشطة المركز وخدماته، و
 .2016و 2015في سنة التي سينظمها 

 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض – 4

وانتهز ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هذه الفرصة لعقد اجتماع تنسيقي مع شركة الحارثي 
للمعارض المحدودة لدراسة إمكانية التنظيم المشترك للمعرض الثاني التجاري للصناعة التقليدية 

بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون  2016عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مارس للدول األ
مع مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )إرسيكا( والمنظمة اإلسالمية للتربية 

 والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.
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  Muslim world Bizواالستثمار لألعمال  اإلسالمي للمنتدى العالمي السادسةلدورة ا
 ماليزيا –كوااللمبور  ،2015أكتوبر  27-30

 

 

في إطار برنامجهما المشترك لمساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الرامي إلى 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الماليزية "مركز تعزيز التجارة واالستثمار، نظم 

للمنتدى العالمي اإلسالمي لألعمال واالستثمار  السادسةالدورة اإلسالمي"  الدولي األعمال
Muslim world Biz، ماليزيا –بكوااللمبور  2015أكتوبر  30إلى  27من  وذلك. 

مسؤولين السلطات الماليزية، مشاركة تحت إشراف المنتدى الذي تم تنظيمه المعرض وعرف هذا 
 30من من الدول اإلسالمية القادمين من أزيد  منظمات إقليميةو يينوخبراء ورجال أعمال وجامع

للمنتدى العالمي اإلسالمي لألعمال  السادسةالدورة  تضمن برنامج هذه التظاهرة:بلدا. 
ثالثة مؤتمرات ؛ والعالم اإلسالميمن وشخصيات  رجال األعماللمائدة مستديرة واالستثمار؛ و

ومؤتمر  وآسيا؛ اإلسالمي التعاونظمة المنتدى االقتصادي والتجاري لمنمن بينها ية اتموضوع
عالوة على  ،السياحة اإلسالميةمؤتمر حول اإلسالمية و الدولخدمات التعليم العالي في حول 

لتتويج أبرز الشخصيات المسلمة كتقدير للخدمات المرموقة العالم اإلسالمي"  ئزواجلتوزيع " حفل
 .التي قدمتها في سبيل ازدهار وتقدم العالم اإلسالمي

بما في ذلك الدول بلدا عشرين  وما يزيد عنشركة  400كما شاركت في المنتدى حوالي 

اإلسالمي التالية: ماليزيا، تركيا، إيران، األردن، الكويت، السنغال،  التعاونمنظمة في األعضاء 
 ،اإلمارات العربية المتحدة، اليمن، بروناي دار السالم، المالديف، العربية السعودية، أذربيجان

 باكستان واندونيسيا.

وفد المركز  آسيا، شاركو اإلسالمي التعاونالمنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة  خالل
تحديات العالم اإلسالمي من خالل اجتماع حول المعرض وفي في  بفعالية اإلسالمي لتنمية التجارة

االقتصاديين ودول منظمة الفاعلين  تواجهتقديم اإلمكانات االقتصادية والتجارية والتحديات التي 
ورقة عمل حول "الوضع الراهن واآلفاق أيضا ممثل المركز قدم كما اإلسالمي،  التعاون

باقي الدول اإلسالمي و التعاونبلدان منظمة األسيوية ودول البين المستقبلية للمبادالت التجارية 
 ."األعضاء
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يةتقرير حول المعرض األول للمنتوجات البيولوجية والمحل  
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   

 28 أكتوبر – فاتح نوفمبر 2015، تونس – الجمهورية التونسية
 

استنادا إلى القرارات الصادرة عن الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية 
الدائمة الدورة الوزارية الثالثين للجنة و 2015مايو  27و  26المنعقدة بدولة الكويت يومي 

 28إلى  25للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، المنعقدة من 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واالتحاد  نظمالجمهورية التركية،  -بإسطنبول 2014نوفمبر 

رئيس  -سامي إشراف معالي السيد باجي القائد السبسي التونسي للفالحة والصيد البحري تحت 
لمنتوجات البيولوجية والمحلية للدول األعضاء في منظمة األول ل معرضال الجمهورية التونسية،

صر المعارض بالكرم بتونس بق 2015أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28التعاون اإلسالمي، وذلك من 

سياماب مع المعرض الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري ) بالتزامن العاصمة
2015.) 

شارك في هذا المعرض الفعاليات القائمة على مكونات المنتجات البيولوجية والمحلية و
)الخضر والفواكه، المشروبات، اللحوم واألسماك، األلبان ومشتقات األلبان، المواد الطبيعية بدون 

مة ان منظإضافات صناعية أو كيماوية، مواد التجميل البيولوجية واألسمدة الطبيعية( في بلد
للمؤسسات والفعاليات العاملة في القطاع البيولوجي و للمزارعين شكل فرصةالتعاون اإلسالمي، و

 والمزارعين للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.
-عالمي عبد العزيزبالسيد وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض 

 رئيس قسم التسويق.

التاسعة من الساعة  للعمومة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين وخمس أقيم هذا المعرض على امتداد
 ليال. سابعةإلى الساعة ال صباحا

شركة  405عرف مشاركة متر مربع و 18.000بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض وقد 

 من الدول التالية:

 ،المملكة العربية السعودية 
 المملكة المغربية، 

 ،جمهورية مصر العربية 
  اللبنانية،الجمهورية 

 ،الجمهورية التونسية 

 ،الجمهورية التركية 

 دولة فلسطين، 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 ،جمهورية السنغال 

 ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 ،جمهورية السودان 

 .ليبيا 

: روسيا أما عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت
 لفيدرالية.ا
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إسبانيا، : الهند، التاليةأعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول غير مشاركة  تم تسجيلكما 
 وفرنسا.ألمانيا  الصين، إيطاليا، بريطانيا، هولندا، النمسا،

وفي إطار مساهمة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتسهيل مشاركة الدول األعضاء في منظمة 
في هذه  بعض الدول األعضاءي المعارض التجارية فقد قام بتمويل مشاركة التعاون اإلسالمي ف
 التظاهرة التجارية.

I - حفل االفتتاح 

بقصر المعارض بالكرم على الساعة الحادية  2015أكتوبر  28الرسمي للمعرض يوم تم االفتتاح 

رية التونسية عشرة صباحا، وقام بتدشينه سعادة السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة للجمهو
بمعية وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية 
التونسية والسيد عبد المجيد الزار، رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري وبحضور عدد 

ل األعضاء العاملين في من الدبلوماسيين وممثلي أجنحة الدول المشاركة ورجال األعمال من الدو
 قطاعات الفالحة والمنتوجات البيولوجية والمحلية.

بعد الكلمات االفتتاحية، تم قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض وقام الوفد الرسمي بالتجول في 
أروقة وأجنحة الدول المشاركة حيث تم االطالع على ما وصلت إليه قطاعات الفالحة 

 لمحلية في منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة في هذا المعرض.والمنتوجات البيولوجية وا
وعبر رئيس الحكومة عن إعجابه بمحتوى هذا المعرض الذي يعكس تطور الفالحة وتنامي 
دورها االقتصادي والتنموي في الدول األعضاء خاصة على مستوى توفير اإلنتاج وتحسين 

الدولية ومواكبة أحدث التقنيات وآخر  الجودة واكتساب القدرة على المنافسة في األسواق
التكنولوجيات، وتوجه بالشكر للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ولالتحاد التونسي للفالحة والصيد 

 البحري على حسن تنظيم هذه التظاهرة الفالحية الدولية المتميزة.

المعرض حطم من جانبه، أعرب رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري على أن هذا 
ألف متر مربع( أو على مستوى  18الرقم القياسي سواء على مستوى مساحة العرض )

المشاركات الدولية إلى جانب برمجة العديد من الندوات العلمية والفنية التي من شأنها أن تعزز 
 التعاون الفالحي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقف على تطلعات الفالحين
وتجيب عن تساؤالتهم تجاه العديد من القضايا التي تعيق نشاطهم والمتعلقة خصوصا بالترويج 

 والتمويل.

 األنشطة الموازية للمعرض – 2

بموازاة هذا المعرض، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع االتحاد التونسي للفالحة 
 "الفالحة البيولوجية: الواقع واآلفاق". ندوة حول: 2015أكتوبر  30والصيد البحري يوم 

 وتم تقديم األوراق التالية:

تونسي الدكتور محمد بن خذر، أستاذ جامعي  "الفالحة البيولوجية: المفهوم والمبادئ"، من تقديم -
 في الفالحة البيولوجية.وخبير دولي 

معمر، المديرة العامة للفالحة السيدة سامية "التجربة التونسية في الفالحة البيولوجية"، من تقديم  -
 وزارة الفالحة للجمهورية التونسية.البيولوجية ب

، من تقديم وكالة التنمية ""التجربة المغربية في التعريف والترويج للمنتوجات البيولوجية -
 الفالحية للمملكة المغربية.

لعياشي، خبير من المركز "المنتوجات البيولوجية في البلدان اإلسالمية"، من تقديم السيد نجيب ا -
 اإلسالمي لتنمية التجارة.
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وقد مكنت هذه الندوة من استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي وفرصة لعرض استراتيجياتها للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية والمحلية والوسائل 

 المتاحة للتسويق لهاته المنتوجات.

قتراح بعض األنشطة للرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في منظمة كما تم ا
 التعاون اإلسالمي، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

إنشاء شبكات إقليمية في الفالحة البيولوجية في الدول األعضاء بتعيين منسقين عن كل شبكة  -
ظمة التعاون اإلسالمي تتكون من المنسقين بصفة دورية مع لجنة تنسيقية على مستوى من

اإلقليميين ويرأسها منسق قار على غرار الشبكة الشاملة لمراكز تنمية الصادرات للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

القيام بدراسات وتنظيم زيارات للباحثين والفنيين لتشخيص الوضع الحالي للفالحة البيولوجية  -
 تلف دول منظمة التعاون اإلسالمي.والمحلية في مخ

 إنشاء مزارع نموذجية للفالحة البيولوجية وبرامج إرشاد  -
تنظيم دورات تدريبية إقليمية ودولية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية للتحسيس بأهمية هذا  -

 القطاع ودوره التنموي.
 تكثيف تنظيم معارض للمنتجات البيولوجية. -
رب الناجحة في هذا المجال ومساعدة الدول على وضع قوانين وطنية للفالحة تبادل التجا -

 البيولوجية.

مساعدة الدول األعضاء على وضع هياكل مراقبة وتصديق للمنتجات البيولوجية على غرار  -
 (SMIICمعهد المعايير والمقاييس للبلدان اإلسالمية )

ل لتطوير الفالحة البيولوجية مساعدة الدول األعضاء على وضع استراتيجيات وخطط عم -
 ( موحدة بين الدول اإلسالمية.organic/oicوالعمل على إنشاء عالمة )

كما تم عقد على هامش هذا المعرض لقاءات ثنائية  بين رجال األعمال بحيث تم تخصيص فضاء 
 لذلك.

بعنوان  ونظم االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري على هامش هذا المعرض معرضا وثائقيا
"وثائق حول تاريخ الفالحة التونسية من خالل أرصدة األرشيف الوطني" يجسد لتاريخ الفالحة 
التونسية وكذلك تم تخصيص فضاء يعنى بالتشغيل والمرأة والفالحة وتم تنظيم مسابقة دولية للقفز 

 على الحواجز.

ورات والمطويات الخاصة كما قام ممثل المركز بالترويج ألنشطة المركز وخدماته وجمع البروش
لمنتجات الدول األعضاء حتى يتم الترويج لها في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة 

 اإلنترنت.

 تقييم المعرض – 3

متر مربع، كما عرف  18.000لغت مساحة العرض الصافية التي أقيم عليها المعرض حوالي ب
 ألف زائر. 162رجال أعمال وتوافد ما يناهز  3000المعرض مشاركة ما يناهز 

ومن خالل قراءة أولية لالستبيان الذي تم توزيعه على العارضين، يستنتج ارتياح المشاركين 
لتي وضعها المنظمون على ذمتهم وعلى جودة الخدمات التي تستجيب لحسن التنظيم وللترتيبات ا

 للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.

 

 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض – 4
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انتهز ممثل المركز هذه الفرصة لعقد اجتماع تنسيقي مع شركة الحارثي للمعارض المحدودة 
المجاالت ذات االهتمام المشترك ومتابعة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة السعودية للتباحث في 

من خالل التنظيم المشترك للدورة التاسعة لمعرض الصناعات الغذائية  2008بينهما في مايو 
مايو  12إلى  9للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المزمع تنظيمها بمشيئة هللا من 

 لعربية السعودية.المملكة ا –بجدة  2016

كما عقد ممثل المركز جلسة عمل مع رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري تمحورت 
حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين من خالل توجيه المركز لالتحاد الموقر دعوات رسمية 

عات الفالحة للمشاركة في المعارض المستقبلية التي ينظمها المركز خاصة منها المتعلقة بقطا
 والصناعات الغذائية.
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 لةـارض المقبــالمع
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 التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي: "تنمية السياحة العائلية"

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –، الشارقة 2015ديسمبر  8-10

 

 تذكير: 

موجهة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة من طرف  2014مارس  24رة بتاريخ بناء على مذك
وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية تفيد تنازل وزارة السياحة التونسية عن تنظيم 
فعاليات المعرض الثاني للسياحة والسفر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي كان 

 بتونس. 2014أبريل  26إلى  23مقررا تنظيمه من 

المنعقدة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، واستنادا للقرار المصادق عليه من قبل الدورة ا
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ينظم سجمهورية غامبيا، -ببانجول 2013 ديسمبر 6إلى  4من 

ة لمعرض السياحة والسفر للدول الدورة الثاني Expo Centre Sharjahإكسبو الشارقة  مركزو
سمبر دي 10إلى  8األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تطوير السياحة العائلية، وذلك من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. ستقام هذه التظاهرة تحت رعاية -بمركز إكسبو الشارقة  2015

عضو المجلس األعلى وقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشار
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح عقد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز إكسبو 
بمقر المركز بالدار البيضاء اجتماعا لتنسيق وبحث الجوانب  2014يونيو  12و 11الشارقة يومي 

 تماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين.التنظيمية للمعرض. وفي آخر االج

وبموازاة مع المعرض الثالث للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، عقد 
بمركز إكسبو الشارقة تم خالله االتفاق  2014ديسمبر  8الجانبان االجتماع التنسيقي الثاني يوم 

بالتزامن مع المعرض الرابع  2015ديسمبر  10-8على تأجيل موعد المعرض إلى غاية 
 19بعدما كان مقررا تنظيمه من للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2015أكتوبر  21إلى 

بمراكش  2015مارس  24وقد تم عقد االجتماعين التنسيقيين الثالث والرابع على التوالي في 
م تخصيصهما لدراسة الجوانب التنظيمية لهذا المعرض بالشارقة، وت 2015أكتوبر  21و

ومشاركة الدول األعضاء باإلضافة إلى األنشطة التي سيتم تنظيمها على هامش هذه التظاهرة. 
  .2015ديسمبر  9وفي هذا الصدد، قرر الطرفان تنظيم ندوة حول "السياحة اإلسالمية" يوم 

تم تحديد أسعار تأجير مساحات يم المعرض، وطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظ
 العرض على الشكل التالي:

  :دوالر أمريكي؛ 300المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 275المتر المربع غير المجهز 
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للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء 
 العناوين التالية: االتصال بالجهات المنظمة على

 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  مركز إكسبو الشارقة

 ، الشارقة، 3222ص.ب:
 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 االتصال بالسيد سانديب بوالر

 المعرضمدير 

 (971+)65770000 الهاتف:  
 (971+) 5770111-6 :الفاكس

 903 10 84 50 971+الموبايل: 

 centre.ae-info@expoي: البريد اإللكترون

centre.ae-sandeep@expo 

 Centre.ae-www.expoالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 أو

 13545عمارة الحبوس، صندوق البريد 

 / المغرب 20000لبيضاء الدار ا

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522  :الفاكس

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 

 

 

mailto:info@expo-centre.ae
mailto:sandeep@expo-centre.ae
http://www.expo-centre.ae/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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 المعرض الرابع للمنتجات الحالل للدول األعضاء ظيم التحضيرات الجارية لتن

 في منظمة التعاون اإلسالمي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة-، الشارقة 2015ديسمبر  8-10

 

 

المصادق عليه من قبل الدورة الوزارية الثالثين للجنة الدائمة  2فقرة  ii/32استنادا للقرار رقم 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( للتعاون االقتصادي والتجاري بين 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة يبإسطنبول، س 2014نوفمبر  28إلى  25المنعقدة من 
للدول  الرابع للمنتجات الحالللمعرض ا ،Expo-Centre Sharjahومركز إكسبو الشارقة 

بمركز إكسبو  2015ديسمبر  10ى إل 8، وذلك من عضاء في منظمة التعاون اإلسالمياأل

دولة اإلمارات العربية المتحدة. ستقام هذه التظاهرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ  -الشارقة 
عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية والدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة 

 المتحدة. 

ة الحالل الباحثين عن فرص األعمال سيشارك في هذا المعرض الفاعلون في قطاع الصناع
والشراكة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وسيشكل فرصة حقيقية للشركات والفاعلين في هذا 

 القطاع للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير عالقات الشراكة واالستثمار في هذا القطاع.

حديد أسعار تأجير مساحات تم توطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، 
 العرض على الشكل التالي:

 دوالر أمريكي 300المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 275المتر المربع غير المجهز:  -

 
 : توجد التفاصيل المتعلقة بالمعرض على الرابط التالي

halalfoodme.com/HalalFood/default.htmhttp://www. 

 

للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء 
 االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مركز إكسبو الشارقة

 ، الشارقة، 3222ص.ب:
 ربية المتحدةدولة اإلمارات الع

 االتصال بالسيد سانديب بوالر
 المعرضمدير 

 (971+)65770000 الهاتف:  
 (971+) 5770111-6 :الفاكس

 903 10 84 50 971+الموبايل: 

 centre.ae-info@expoالبريد اإللكتروني: 

centre.ae-ndeep@exposa 

 Centre.ae-www.expoالموقع اإللكتروني: 

 13545عمارة الحبوس، ص.ب. 

 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس: 

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى اإلفريقي لألعمال الحالل،تقرير حول 

http://www.halalfoodme.com/HalalFood/default.htm
http://www.halalfoodme.com/HalalFood/default.htm
mailto:info@expo-centre.ae
mailto:sandeep@expo-centre.ae
http://www.expo-centre.ae/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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 2016جمهورية السنغال، مارس  -داكار
 

الستثمار بين الدول األعضاء في منظمة التعاون في إطار أنشطته الرامية لتنشيط التجارة وا

المركز الدولي لألعمال بماليزيا والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمعرض اإلسالمي، سينظم 
الدولي اإلسالمي لألعمال بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

جمهورية  -بداكار 2016خالل شهر مارس الل، وذلك المنتدى اإلفريقي لألعمال التجارية الح
 السنغال.

وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح، تم عقد االجتماع األول للتنسيق بين الجهات المنظمة 
بداكار كما تم عقد االجتماع الثاني للتنسيق بمقر المركز بالدار البيضاء يوم  2014يونيو  27يوم 
وزارة التجارة لجمهورية السنغال. وقد تم التباحث في شأن  حضره ممثل 2015يناير  12

 الجوانب التنظيمية لهذا المنتدى.

يهدف المنتدى إلى تشجيع أعمال الشراكة واالستثمار في الصناعات الحالل في بلدان الخليج 
ن وآسيا وفي منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ومنطقة الرابطة االقتصادية لبلدا

غرب إفريقيا المعنية بالصناعات الحالل )الصناعات الغذائية، السياحة، مواد التجميل والعطور، 
 الموضة، النسيج والمالبس، المالية اإلسالمية(.

كما سيبحث المنتدى إمكانيات االنفتاح على قطاعات أخرى ذات اإلمكانات االقتصادية العالية في 
هذا المنتدى فرصة للفعاليات االقتصادية في الصناعات الحالل البلدان والمناطق المستهدفة. ويعد 

 للترويج لمنتجاتها وإبرام الصفقات التجارية وإبرام عالقات الشراكة واالستثمار.

 آخر المستجدات

، أشاد السيد المدير 2015يناير  12خالل االجتماع الثاني للتنسيق الذي تم عقده بالدار البيضاء 
مي لتنمية التجارة بعالقات التعاون الجيدة بين المركز وجمهورية السنغال التي العام للمركز اإلسال

 شاركت بانتظام وبصفة فعالة في أنشطة المركز بما فيها المعارض التجارية العامة والقطاعية.

قدم السيد الحسين رحموني مستشار المدير العام للمركز لمحة عن نتائج المعرض اإلسالمي 
الدولي  المعرضلتجارية الذي نظمه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع األول لألعمال ا

الذي يديره السيد كادياتو  Salon International du Business Musulman (SIBM) اإلسالمي لألعمال
بداكار بجمهورية السنغال. وقد تحدث هذا األخير  2013نوفمبر  16إلى  14هللا فال وذلك من 

 .انب اإليجابية للمعرض وما يجب العمل على تحسينه وتطويرهعن الجو

وفي األخير، تناول الكلمة السيد مصطفى لي نيابة عن معالي السيد عاليون سار وزير التجارة 
والقطاع غير الرسمي واالستهالك وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

التي يوليها معالي الوزير لنجاح هذا المنتدى الذي سيعقد لجمهورية السنغال مؤكدا على األهمية 
 .2016في مارس بداكار 

 

 وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح دار النقاش بين الجهات المنظمة حول المسائل التالية: 
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  سيعقد المنتدى بداكار تحت عنوان " المنتدى اإلفريقي لألعمال التجارية الحالل" وتحت
أجل تنشيط التجارة مع بلدان آسيا ومجلس التعاون الخليجي". سيتم تحديد شعار " من 

 تاريخ المنتدى في وقت الحق.

  من المحتمل أن يتولى رئاسة هذا المنتدى معالي الوزير األول لجمهورية السنغال السيد
محمد بون عبد هللا ديون أو معالي السيد عاليون سار وزير التجارة والقطاع غير الرسمي 

االستهالك وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع مساهمة و
 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والرابطة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،

  ،أما قطاعات الحالل المعنية فهي: الصناعات الغذائية، السياحة، مواد التجميل والعطور
المتكافل، )الزكاة، الوقف، القروض الصغرى، الصدقة(  الصناعة التقليدية، التمويل

 والفنون،
  أما الجهات المنظمة للمنتدى فهي: وزارة التجارة والقطاع غير الرسمي واالستهالك

وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لجمهورية السنغال، المركز 
أما الجهات . (SIBMمي لألعمال )اإلسالمي لتنمية التجارة، المعرض الدولي اإلسال

 الراعية لهذه التظاهرة فهي: 
واتحاد OIC international Business Centre المركز الماليزي الدولي لألعمال 

 غرف التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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 تقرير حول

 اإلسالمي التحضير لتنظيم المعرض الثالث للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون

 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية2016مارس  24-27

 
في إطار األنشطة الرامية إلى تنمية التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي في المجال الطبي، يطيب لي أن أحيط معاليكم علما أن المركز اإلسالمي 

( سينظمان تحت إشراف الوزارة OFECلبيضاء )لتنمية التجارة ومكتب معارض الدار ا

المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية ووزارة الصحة "المعرض الثالث 
 2016مارس  27إلى  24للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

تحت   شر للصحةبمكتب معارض الدار البيضاء بالتزامن مع المعرض الدولي السابع ع
 .شعار: "تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة"

وفي هذا الصدد، وإلحاطة المعرض بكافة أسباب النجاح، عقد المركز اإلسالمي لتنمية 
بمقر  2015مايو  19التجارة ومكتب معارض الدار البيضاء االجتماع التنسيقي األول يوم 

يضاء والذي تكلل بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم هذا المعرض. المركز بالدار الب
أن تكون الدول األعضاء في اتفاقية أغادير ضيوف وارتأى الجانبان خالل هذا االجتماع 

 لهذا المعرض. الشرف

تم تحديد أسعار تأجير مساحات وطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، 
 كل التالي:العرض على الش

  :دوالر أمريكي؛ 190المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 175المتر المربع غير المجهز 

 
 www.medicalexpo.maالتفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الرابط التالي:  وجدت

للهيئات المعنية في الدول األعضاء  يمكن للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز،
 االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 BH Events المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 13545عمارة الحبوس / ص.ب. 

 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 
 (212)974 314 522 الهاتف:  
 (212)110 310 522 الفاكس: 

 www.icdt.oic.orgي: الموقع اإللكترون

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

زاوية شارع موالي يوسف وزنقة غوستاف نادو، 
 الدار البيضاء -الطابق األول

 (212+)  35 44 47 22 5 الهاتف:
 (212+)38 06 94 22 5 الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:
contact@medicalexpo.ma 

 www.medicalexpo.comالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.medicalexpo.ma/
http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
mailto:contact@medicalexpo.ma
mailto:contact@medicalexpo.ma
http://www.medicalexpo.com/
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 تقرير حول

ول األعضاء في المنتدى والمعرض المتخصص الثالث حول خدمات التعليم العالي في الد

 منظمة التعاون اإلسالمي،

 جمهورية السنغال -، داكار2016مايو  9-12
 

المصادق عليه خالل الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون  38في إطار تنفيذ القرار رقم 
 28إلى  25االقتصادي والتجاري )الكومسيك( المنعقدة بإسطنبول، الجمهورية التركية  من  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية السنغال والمركز  ستنظم ،2014نوفمبر 

اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم "إسيسكو" 
المنتدى والمعرض المتخصص الثالث حول "خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء في 

بالمركز الدولي السنغالي  2016مايو  12إلى  9وذلك من منظمة التعاون اإلسالمي" 

 جمهورية السنغال. -للتجارة الخارجية بداكار

يهدف هذا المنتدى والمعرض إلى تطوير خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي. كما يهدف أيضا إلى خلق فرص االتصال المباشر بين مختلف 

ي مجال التدريب والتعليم العالي وتنشيط االستثمار في هذا القطاع وتنمية الفعاليات ف
الشراكة بين الجامعات وغيرها من مؤسسات التربية والتعليم في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي والسيما من خالل تبادل الطلبة والجهات القائمة على التدريب والتكوين.

 2015يونيو  16للتنسيق لتنظيم هذا المعرض وكان آخرها يوم تم تنظيم عدة اجتماعات 

 بالدار البيضاء.

إطار تنفيذ خطة العمل العشري لمنظمة  فيالمعرض المتخصص وهذا المنتدى يدخل 
السلع والخدمات إلى  منالتجارة البينية  الرفع من حصةاإلسالمي والتي تهدف إلى  التعاون

 التعاونبلدان منظمة التي تزخر بها كبيرة ت الايمكانإلنظرا ل، 2025 في أفق 25%

في مجال خدمات التعليم الشمالية اإلسالمي مثل المغرب وماليزيا وتركيا والسنغال وقبرص 
 .العالي

 هذا خالل (اإليسيسكوالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )ممثل أعرب وقد 
 ه التظاهرةرية السنغال في تنظيم هذفقة جمهومرافي عام ال هامدير رغبةعن  االجتماع
العلمي  البحثو وزارة التربية والتعليم العالي العلمي بالتعاون مع المنتدى وخاصة

 السنغال.لجمهورية 

كما عبر ممثل ملتقى الطالب المغربي عن شكره الجزيل للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 خبرته في لتقديم عرب عن استعدادههذا االجتماع الهام وألحضور  ة لهدعوتوجيه العلى 
 .التظاهرة هي هذواالستفادة منها فالطالب ألكثر من ربع قرن  معرضتنظيم  مجال

 ولقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض على الشكل التالي: 

  :دوالر أمريكي؛ 100المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 75المتر المربع غير المجهز 

التصال بالجهات للهيئات المعنية في الدول األعضاء امعلومات والحجز، يمكن للمزيد من ال
 التالي: انوالمنظمة على العن
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 السيدة رقية ديوب

 المركز الدولي السنغالي للتجارة الخارجية
 (221+)617 8599 33 221+/14 96 859 33 الهاتف:  

 (221+) 18 96 859 33 الفاكس: 
 rokhayacices@yahoo.fr البريد اإللكتروني:

dec@cicesfidak.com 

 www.cices.sn الموقع اإللكتروني:

 

mailto:/rokhayacices@yahoo.fr
mailto:dec@cicesfidak.com
mailto:dec@cicesfidak.com
http://www.cices.sn/
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 تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم

 ية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، المعرض التاسع للصناعات الغذائ
 المملكة العربية السعودية-، جدة2016مايو  9-12

 

في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض 
ارة نظم الطرفان تحت رعاية وزسي، 2008المحدودة السعودية الموقعة بين الطرفين في مايو 

للصناعات الغذائية للدول األعضاء في  التاسعالزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض 
العشرين لمعرض المأكوالت والفنادق الحادية ومنظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة 

المملكة  –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات  2016 مايو 12إلى  9والضيافة السعودي، وذلك من 

 العربية السعودية.

شكل هذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خالل معرض سي
مهني ومناسبة لالطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتطورات في صناعة المواد 

 الغذائية والفندقة والتعبئة والتغليف.

 الشكل التالي: ولقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض على 
  :دوالر أمريكي؛ 445المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 395المتر المربع غير المجهز 

 
 arabia.com-http://sfhhالتفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الرابط التالي:  وجدت

 

التصال بالجهات المعنية في الدول األعضاء اللهيئات للمزيد من المعلومات والحجز، يمكن 
 التالي: انوالمنظمة على العن

 واكد وليد السيد

 نائب رئيس
 شركة الحارثي للمعارض المحدودة

 21511، جدة: 40740ص.ب:

 المملكة العربية السعودية
 6384 654 (02) 966+ الهاتف:  
 6853 654 (02) 966+الفاكس: 

 ace@acexpos.com البريد اإللكتروني:

waleed@acexpos.com 

info@acexpos.com 

 
 
 
 
 
 عشر الخامسلمعرض التجاري تقرير حول التحضيرات الجارية ل

 ،سالميللدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

http://sfhh-arabia.com/
mailto:ace@acexpos.com
mailto:waleed@acexpos.com
mailto:waleed@acexpos.com
mailto:info@acexpos.com
mailto:info@acexpos.com
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 6201 مايو 26-22المملكة العربية السعودية،  -الرياض

 

الصادر عن الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء  4أ ق/ ب/ الفقرة -42/6استنادا إلى القرار رقم 
مايو  28و 27دولة الكويت يومي  –الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة بالكويت العاصمة 

بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية الستضافة المعرض التجاري ، التي رحبت 2015
، يطيب لي أن أحيط معاليكم 2015الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة سينظمان وزارة التجارة والصناعة للمملكة العربية السعودية و علما أن
لرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين حفظه هللا، "المعرض التجاري الخامس عشر للدول تحت ا

بمركز الرياض الدولي  2015 نوفمبر 12إلى  8األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 
 المملكة العربية السعودية. –للمؤتمرات والمعارض 

بالدار البيضاء وتكلل  2015يناير  9المعرض يوم تم عقد االجتماع التنسيقي األول لتنظيم هذا 
 بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بهذا المعرض.

اجتماعات للتنسيق تم تخصيصها  4وإلحاطة هذه التظاهرة بكافة أسباب النجاح، عقد المنظمون 
 مي.للجوانب التنظيمية لهذا المعرض والترويج له لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

تم تحديد أسعار تأجير مساحات مقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، ل وطبقا
 كما يلي:  العرض

 دوالر أمريكي، 275المتر المربع المجهز:  -

 دوالر أمريكي. 250المتر المربع غير المجهز:  -

، المرجو زيارة الرابط التالي: من التفاصيل حول هذا المعرضللمزيد 
sa.com-www.islamicexpo 

لمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول و
 األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 

  المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات
 
 
 أو

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 التنفيذيمدير ال، محمود موافياالتصال بالسيد: 
 المملكة العربية السعودية –الرياض

اتف: اله
+966114109597/00966114642299 

 505446881 966+موبايل: ال

 114160811 966+فاكس: ال
 

 saskexpo@info.البريد اإللكتروني: 
 الموقع اإللكتروني:

sa.com-www.islamicexpo 

 

 13545عمارة الحبوس / صندوق البريد 
 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 
 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522  :الفاكس
 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 

 أحدث المستجدات:

ذو  12باإلشارة إلى خطاب وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية الموقرة بتاريخ 
، يتشرف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن 2015أغسطس  27هـ موافق  1436القعدة 

http://www.islamicexpo-sa.com/
http://www.islamicexpo-sa.com/
http://www.islamicexpo-sa.com/
http://www.islamicexpo-sa.com/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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ر تأجيل تنظيم المعرض التجاري الخامس عشر للدول يحيط سعادتكم علما أنه قد تقر
بمركز  2016مايو  26إلى  22األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الفترة من 

المملكة العربية السعودية بدال من الموعد السابق  –الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 
 .2015نوفمبر  12إلى  8الذي كان مقررا أصال في الفترة من 

وقد تم اتخاذ قرار تأجيل تنظيم هذا المعرض نزوال عند رغبة وزارة التجارة والصناعة 
للمملكة العربية السعودية من أجل اتاحة الفرصة للدول اإلسالمية إلدراج هذا المعرض 

وإلحاطة هذه التظاهرة بكل  2016الهام في خططهم المتعلقة بالمشاركات الدولية لسنة 

مشاركة مكثفة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في هذه  أسباب النجاح وتأمين
 التظاهرة الهامة.

 وبالتزامن مع هذا المعرض، ستنظم الفعاليات التالية:

اجتماع الشبكة الشاملة لمراكز تنمية الصادرات في الدول األعضاء في منظمة  -
 ؛2016مايو  23التعاون اإلسالمي، 

 (؛B2Bاألعمال ) لقاءات ثنائية بين رجال -
االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -

والمنتدى الثامن لنساء األعمال للدول اإلسالمية اللذين تنظمهما الغرفة اإلسالمية 
 .2016مايو  24-22للتجارة والصناعة والزراعة، 


