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 المعرض المتخصص الثالث حول خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء 
 التعاون اإلسالميفي منظمة 

 جمهورية السنغال -، داكار2016مايو  9-12
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية السنغال والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة "المنتدى والمعرض  نظمت
إلى  9المتخصص الثالث حول خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

 جمهورية السنغال. - بداكار( CICESبالمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجية ) 2016مايو  12

متر مربع وكان مفتوحا للعموم  3000من تتكون أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام على مساحة عرض صافية 
 85عرف مشاركة و  والمهنيين من قطاع التعليم العالي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.

 دولة.  12شركة عارضة من 

من القطاع الخاص مؤسسة سنغالية  24و مؤسسة مغربية 38مؤسسة أجنبية من بينها  53كما سجل المعرض مشاركة 
 .من القطاع العاممؤسسات  8و

المي التالية: عرفت الدورة الثالثة للمعرض حول خدمات التعليم العالي مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس
كما  بنين، بوركينافاسو، غامبيا، إيران، ماليزيا، المغرب )ضيف الشرف(، نيجيريا، أوغندة، باكستان، تونس والسنغال.

 عرف المعرض مشاركة جمهورية رواندا واليابان.

 حفل االفتتاح .1

على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الوحدة األفريقية للمركز السنغالي  2016مايو  9تم افتتاح المعرض يوم االثنين 
العلمي لجمهورية السنغال الدولي للتجارة الخارجية، تحت رئاسة سعادة السيد ماري تو نيان، وزير التعليم العالي والبحث 

، وسعادة وزير ي وتكوين األطر للمملكة المغربيةتعليم العالي والبحث العلملحسن الداودي، وزير ال بحضور سعادة السيد
لمركز ل نغالي الدولي للتجارة الخارجية والمدير العامالتعليم العالي الماليزي وسعادة الشيخ ندياي، مدير عام المركز الس

مي المعتمدين بداكار ورؤساء وفود اإلسالمي لتنمية التجارة وسفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
 وممثلي أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

 نيان على االفتتاح الرسمي للمعرض.بعد الكلمات االفتتاحية، أشرف معالي السيد ماري تو 

 ، قام المركز السنغالي الدولي بتوزيع الجوائز على الشخصيات اآلتية:الجلسة الوزاريةوقبل انطالق 

  فسور لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر للمملكة المغربية؛معالي البرو 
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 معالي وزير التعليم العالي الماليزي؛ 

 الدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  ممثل مؤسسة سعادةInternational Consulting؛ 

الشخصيات الحاضرة بالتجول في مختلف أروقة وأجنحة المعرض لالطالع على  برفقة السيد ماري تو نيان سعادةقام 
 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.مستجدات التعليم العالي في الدول األ

حول التعليم العالي واللقاءات الثنائية بين مختلف المشاركين على هامش  للنقاش بعقد اجتماعات ركوناأشاد المشو 
 المعرض.

اإلشارة أن حفل افتتاح المعرض شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة تجدر 
 بجمهورية السنغال.

 أنشطة على هامش المعرض .2

 تخللتها عدة جلسات:للنقاش على هامش هذا المعرض عدة اجتماعات  تأقيم

 تجارب المغرب وماليزيا والسنغال حول: االستفادة مناالجتماع الوزاري حول 

 التعليم العالي؛ ولوج إلىال -

 جودة التعليم العالي؛ -

 تمويل التعليم العالي؛ -

 في التعليم العالي؛ المهنية -

 الرقمية في التعليم العالي؛ -

 التعليم العالي؛ة ماحك -

 لتعليم العربي اإلسالمي.مراعاة ا -

 في مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف الجلسة األولى: تبادل الخبرات بين المؤسسات

 التعليم العالي مهنيةالجلسة الثانية: 

 الممارسات  تبادل أفضلالتعليم العالي: سياسة تأمين الجودة في الجلسة الثالثة: 

 الجلسة الرابعة: الرقمية في التعليم العالي: التحديات والفرص في مجاالت التدريب والتوظيف
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نقص منها  وخاصةالمختلفة، سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع،  االجتماعاتمن خالل هذه 
كما أعربوا لهذا القطاع.  ةمخصصالالمعارض مزيد من  تنظيمعلى االستثمار والتدريب للعاملين في هذا القطاع. وحثوا 

اإلسالمي وتعزيز  التعاونمستوى منظمة  على وضع استراتيجية وخطة عمل لتطوير التعليم العاليعن رغبتهم في 
 (.العكسي التعاون في مجال التدريب في خدمات التعليم العالي وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء )الربط

للجلسة الختامية التي ترأسها معالي الوزير ماري تو نيان ونظيره الماليزي  2016مايو  12تم تخصيص يوم الخميس 
 أربعين منحة دراسية لجمهورية السنغال. الذي قدم حوالي 
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 عضاء في منظمة التعاون اإلسالميللصناعات الغذائية للدول األ العاشرالمعرض 
 المملكة العربية السعودية-، جدة7201 أبريل 32-62

 
السعودية الموقعة في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة 

 عاشر، نظم الطرفان تحت رعاية وزارة الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض ال2008بين الطرفين في مايو 
ة والعشرين لمعرض المأكوالت ثانيللصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة ال

المملكة العربية  –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات  2017 أبريل 26إلى  23ذلك من والفنادق والضيافة السعودي، و 
 السعودية.

 وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسيد عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق.

ة بعد الزوال إلى الساعة رابعمن الساعة ال أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم
 العاشرة ليال.

شركة من الدول التالية: المملكة  350متر مربع وعرف مشاركة  4500وقد بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض 
ة، مملكة ندونيسيا، ماليزيا، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية التركيإالعربية السعودية، جمهورية مصر العربية، جمهورية 
 .، تركمنستان، دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المغربيةالبحرين، جمهورية بنغالديش الشعبية، دولة الكويت

وتم تسجيل كذلك مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية: 
 .الصينو  ، إيطالياريقيا، جنوب إفالبرازيل، بولندا، إثيوبيا

 :حفل االفتتـاح - 1

 بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وقام بتدشينه 2017 أبريل 23تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
، يظهور صديقوالسيد  معالي السيد محمد العمري، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنطقة مكة المكرمة،

شركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية وبحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي أجنحة الدول المشاركة  نائب رئيس
 ورجال األعمال من الدول األعضاء العاملين في قطاع الصناعات الغذائية.

الدول المشاركة حيث تم التوقف بعد قص الشريط، إيذانا بافتتاح المعرض، قام الوفد الرسمي بالتجول في أروقة وأجنحة 
 . على ما وصلت إليه صناعة األغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة في هذا المعرض

وأكد معالي السيد العمري أن للتصنيع الغذائي وكل المسائل المرتبطة بالضيافة يساهم بصفة فعالة في الرفع من مؤشر 
ا إلى أن قطاعي التجارة والسياحة يساهمان في تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للمملكة العربية التجارة والسياحة مشير 
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وأضاف إلى أن المعرض يوفر عددا من الفرص التسويقية للشركات المشاركة بحيث يمكنها من  2030السعودية لرؤية 
 الصناعات الغذائية والضيافة.االلتقاء المباشر بكافة المؤسسات العاملة في مجال التوريد بقطاعي 

من ناحية، أكد ظهور صديقي أن هذا المعرض الذي يشهد تطورا مستمرا يشكل منبرا ومنصة لكل الفاعلين االقتصاديين 
العاملين في مجالي الصناعات الغذائية والضيافة والخبراء للتواصل وتبادل المعرفة واستكشاف أحدث المنتجات وخلق 

 يز أعمالهم التجارية.شراكات من شأنها تعز 

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.

 األنشطة الموازية للمعرض -2

بمشاركة العديد من مشاهير الطهاة طهي الحي وفنون تزيين المائدة أقيم على هامش هذا المعرض مسابقة عروض ال
 ومحليين.  دوليينالدوليين ومن مختلف الفنادق والمطاعم بالمملكة مستعرضين مهاراتهم أمام حكام 

ات خالل هذا المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالترويج ألنشطة المركز وخدماته. كما جمع البروشور 
والمطويات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حتى يتم الترويج لها في المعرض االفتراضي 

 بموقع المركز على شبكة اإلنترنت.

 تقييم المعرض: – 3

متر مربع، كما عرف المعرض مشاركة ما يناهز  4500بلغت مساحة العرض الصافية التي أقيم عليها المعرض حوالي 
زائر.  8000رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص األعمال وخلق شراكات وما يناهز  300

كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي تستجيب 
 ير الدولية في تنظيم المعارض.للمعاي

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 

 ها المركز مستقبال.المعارض التي سينظم
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 عشر للدول األعضاء  السادسالمعرض التجاري التحضيرات الجارية لتنظيم 
  في منظمة التعاون اإلسالمي

 جمهورية العراق – بغداد، 9201
 

 

 استنادا إلى القرار الصادر عن اللجنة الوزارية الحادية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة
الجمهورية التركية، التي رحبت  -بإسطنبول 2015نوفمبر  26إلى  23التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 

بالعرض الذي تقدمت به جمهورية العراق الستضافة المعرض التجاري السادس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون 
تحت إشراف رئيس لتجارة ووزارة التجارة لجمهورية العراق ، سينظم المركز اإلسالمي لتنمية ا2017في سنة  اإلسالمي

بالتعاون مع الشركة العراقية العامة للمعارض والخدمات التجارية "المعرض التجاري السادس عشر الحكومة العراقية و 
بغداد، ب بمركز بغداد الدولي للمعارض 2017أبريل  7إلى  2للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

 .جمهورية العراق
 

تم عقد االجتماع التنسيقي األول بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والشركة العراقية العامة للمعارض والخدمات التجارية 
بمقر المركز بالدار البيضاء وتم تخصيصه لدراسة بنود مذكرة التفاهم بشأن تنظيم هذا  2016مارس  8و 7يومي 

 2016نوفمبر  22وتم عقد االجتماع التنسيقي الثاني يوم  لمتعلقة بمشاركة الدول األعضاء.المعرض والجوانب ا
بإسطنبول على هامش الدورة الثانية والثالثين للجنة الوزارية للكومسيك والذي تكلل بالتوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة 

 بتنظيم هذا المعرض.
بمقر المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالدار البيضاء وتم  2017يناير  18كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث يوم 

تخصيصه لدراسة الجوانب الترويجية للمعرض والتدابير التحفيزية الممنوحة للدول األعضاء لتأمين مشاركتها بصفة 
 مكثفة.

وفي . 2019، فقد تقرر تأجيل تنظيم هذا المعرض إلى سنة ركة الدول األعضاء في هذا المعرضونظرا لضعف مشا
ه كان من المفترض لمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإنالزمني ل جدوللهذا السياق ووفقا ل

 .2019 سنةالمعرض في تنظيم هذا جمهورية غينيا تستضيف  أن
ت تنازل، 2017أكتوبر  11 في جمهورية غينيا المؤرخلر التجارة معالي وزي خطابوفي هذا الصدد، وباإلشارة إلى 
لمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون لراق لتنظيم الدورة السادسة عشرة جمهورية غينيا لصالح جمهورية الع

 .2021أو  2020لمعرض سنة الدورة القادمة ل، مع االحتفاظ بحقها في تنظيم 2019 سنةاإلسالمي في 
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 رللمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثما الثامنةالدورة 
Muslim World Biz  

 7201 سبتمبر 21-18ماليزيا،  -كوااللمبور 
 

ه تللمنتدى العالمي اإلسالمي لألعمال واالستثمار الذي نظم الثامنةارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في الدورة ش
كوااللمبور في الفترة ببالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  الماليزي"المؤسسة الماليزية "مركز األعمال الدولي 

 .2017سبتمبر  21إلى  18من 

 ة،ين، المدير العام، الدكتور مختار وريداحز ايتألف من: الدكتور الحسن  وفدوقد مثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
ين والسيد محمد احز االدكتور  أشرفال، رئيس قسم الدراسات والتدريب. صمساعد، والسيد مامودو بوكار الير العام المد

 .الدورةهذه االنطالق الرسمي ألشغال على و العديد من المنتديات على افتتاح طالب بن د. عبد اهلل رجا 

من العالم اإلسالمي مع متحدث  200مندوب و 1200وبلد  35وشركة  500 هذه التظاهرة الهامة أزيد من شارك في
 زائر. 10.000وحلقة نقاش كل  فيمشارك  300من أزيد 

وهي: إندونيسيا التي أقيمت خالل هذه التظاهرة في المنتديات والمعارض  اآلتيةاإلسالمي  التعاونمنظمة  دولوقد شاركت 
يران والعراق واألرد لمغرب وقطر واإلمارات العربية المتحدة واليمن وتركيا وبنغالديش وا قيزيان وكازاخستان والكويت وقر وا 

 وباكستان والصومال وماليزيا.

 المنتديات التالية: تم تنظيمكما 

 ؛2017مؤتمر العالم اإلسالمي للبنية التحتية واالستثمار  -

من قبل المركز اإلسالمي لتنمية  المنظم وأفريقيا سياآللتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي المنتدى االقتصادي وا -
عوائق التي تحول دون تطور وال الذي يحدد فرص التجارة واالستثمار الماليزيالتجارة ومركز األعمال الدولي 

إمكانيات أفريقيا  حولالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة أوراق عمل  وفدبين البلدان اآلسيوية واألفريقية. قدم  التجارة
الحالل في الدول األعضاء  والصناعات الغذائية والمنتجاتبين أفريقيا وآسيا الخدمات جارة وآسيا للتجارة وت

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واألفريقية سيوية ة وممارسة األعمال في البلدان األسيوية واألفريقياأل
 في السوق العالمية؛ الحالل لسياحةا ومكانة

 ؛اإلسالميةالمؤتمر والمعرض الدولي حول السياحة  -

 ؛2017لمرأة حول ا اإلسالميمؤتمر القمة العالمي  -

 ؛2017توزيع جائزة جوهرة العالم اإلسالمي لالمائدة المستديرة  -
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 .2017ي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالممعرض التعليم العالي  -

التجارة واالستثمارات رفع من الكفيلة لل طرقالتركز على عمل إلى جانب ذلك، قدم جميع المتحدثين مناقشات معمقة وأوراق 
 مع الدول غير اإلسالمية.و البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
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 التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء
 اإلسالميفي منظمة التعاون 

 

 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية8201أكتوبر 
 

ديسمبر  23إلى  21استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، المنعقد من 
 بنيامي، جمهورية النيجر والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية الستضافة المعرض 2015

، سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والهيئة 2017الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات "المعرض الثالث للسياحة للدول 

سيقام المعرض تحت شعار بالقاهرة. و  2017أكتوبر  21إلى  18من  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك
 "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 
 التاريخية والمواقع السياحية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتشجيع االستثمار في هذا المجال. للمآثر

وإلحاطة هذه التظاهرة بكافة أسباب النجاح، عقد المنظمون اجتماعين للتنسيق بالقاهرة وبالدار البيضاء على التوالي 
ا للجوانب التنظيمية لهذا المعرض والترويج له لدى الدول ، وتم تخصيصهم2016يناير  27و 2015ديسمبر  22يومي 

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.

 الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمراتنسيقي الثالث بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و كما تم عقد االجتماع الت
بمقر المركز بالدار البيضاء، وتم تخصيصه لدراسة الجوانب التنظيمية وتوزيع المهام بين المنظمين  2017يناير  18يوم 

 من أجل الترويج لهذا المعرض.
 منتدى االستثمار لفائدة القطاعين العام والخاص في مجال السياحة؛ المعرض قام على هامش هذايوسوف 

مفاده رغبة السلطات  2017سبتمبر  24باإلشارة إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية بتاريخ 
ن تأجيل تنظيم المصرية المعنية في تأجيل استضافة هذا المعرض والمنتدى المصاحب له إلى موعد الحق، قرر المنظمو 

تقديم توصية في هذا الصدد خالل المؤتمر اإلسالمي العاشر وسيتم )بالقاهرة(.  2018هاتين التظاهرتين إلى أكتوبر 
 .جمهورية بنغالديش الشعبية –لوزراء السياحة المزمع تنظيمه بدكا 
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 معرض االقتصاد البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 جمهورية السنغال - ، داكار2017أكتوبر  29-26

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

والتي رحبت بالعرض الجمهورية التركية  -بإسطنبول 2016نوفمبر  24-21اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة في الفترة 
الذي تقدمت به جمهورية السنغال الستضافة معرض االقتصاد البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

وزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية و المركز اإلسالمي لتنمية التجارة نظم 
"معرض االقتصاد البيئي (، EXCAF)والشركة السنغالية  لوكالة الوطنية للطاقات المتجددة )أنير(ابالتعاون مع  السنغال،

وذلك ، حول شعار "نحو اقتصاد بيئي: طاقات متجددة وتنمية مستدامة" للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
، بالتزامن مع المعرض الدولي السنغال بالمركز الدولي للتجارة الخارجية لجمهورية، 2017أكتوبر  29إلى  26من 

ضيف الشرف خالل هذه  كانت(. وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة المغربية SIERAللطاقات المتجددة والبيئة في أفريقيا )
 وأن هذه األخيرة قد تمحورت. الدورة

اإلدارات ) التعاون اإلسالمين في مجال االقتصاد البيئي في الدول األعضاء في منظمة و المعرض الفاعلشارك في هذا 
، ترشيد البناء البيئي، الطاقات المتجددة العمومية وأصحاب القرار وشركات القطاع الخاص في القطاعات الفرعية:

دارة النفايات، ا والتهئية ستخدام الوقود األحفوري من خالل التحكم في انبعاث غازات االحتباس الحراري، وتنقية المياه، وا 
كما شكلت هذه التظاهرة  ؛(خالل الحفاظ على النظم البيئية وسالمة التنوع البيولوجي والزراعة اإليكولوجية العمرانية من

في هذا المجال للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وربط عالقات األعمال االقتصاديين ملتقى بالنسبة للشركات والفاعلين 
بطة باالقتصاد البيئي في الدول األعضاء في منظمة التعاون في المجاالت المرتوالشراكة بين الفاعلين االقتصاديين 

 اإلسالمي.
متر مربع صافية وكان مفتوحا للعموم وللفاعلين االقتصاديين  1200أقيم هذا المعرض لمدة أربعة أيام على مساحة 

 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( -



13 

 

 مالي -
 موريتانيا -
 والسنغال. -

 فرنسيا، كندا، إيطاليا، ألمانيا والرأس األخضر.الدول غير األعضاء التالية: وشهد المعرض أيضا مشاركة 

المنظمات اإلقليمية التالية: مكتب البنك األفريقي للتنمية بداكار، والرابطة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، المؤسسات و و 
 واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، واألونكتاد.

 :حفل االفتتاح -

على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات بجناح السنغال بالمركز  2017أكتوبر  26تم افتتاح المعرض يوم 
(، تحت رئاسة سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي، الكاتبة العامة CICESالدولي للتجارة الخارجية لجمهورية السنغال )

ة السيد عبد الرحيم حافظي، الكاتب العام بوزارة بوزارة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية السنغال، بمشاركة سعاد
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للمملكة المغربية، والدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية 

لرئيس التنفيذي ، والسيد سيدي ديانغ االوكالة الوطنية للطاقات المتجددة )أنير(التجارة، والسيد دجيبي ندياي، مدير عام 
وبحضور سفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين بداكار ورؤساء  EXCAFلمؤسسة 

 الوفود ورؤساء الدول المشاركة في المعرض.

اح وبعد إلقاء الكلمات االفتتاحية، قامت سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي، باالفتتاح الرسمي لهذا المعرض، وتمنت النج
 ألشغاله ولمختلف الفعاليات المصاحبة له.

بعد ذلك قام المسؤولون بقص الشريط إعالنا لالنطالق الرسمي للدورة ألولى من "معرض االقتصاد البيئي للدول األعضاء 
 (.SIERAفي منظمة التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع المعرض الدولي للطاقات المتجددة والبيئة في أفريقيا )

السيدة سعادة السيدة سوكنا دينغ ندياي، الكاتبة العامة بوزارة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهورية  وقد قامت
السنغال، بصحبة سعادة السيد عبد الرحيم حافظي، الكاتب العام بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للمملكة 

لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والسيد دجيبي ندياي، مدير عام مؤسسة المغربية، والدكتور الحسن احزاين، المدير العام ل
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.

ارة إلى أن حفل افتتاح المعرض قد عرف تغطية إعالمية واسعة النطاق من قبل القنوات التلفزيونية والصحف وتجدر اإلش
 وغيرها من وسائل اإلعالم في جمهورية السنغال.

 أنشطة على هامش المعرض:• 
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 وندوة علمية لفائدة المهنيين العاملين في قطاعي الطاقة المتجددة واالقتصاد البيئي. B2Bتم عقد اجتماعات ثنائية 

 حلقات للنقاش: 9أما فيما يتعلق بالمنتدى، فقد تم تنظيم أربع جلسات عمل من خالل 

 األولى: سياسات الطاقة والطاقات المستدامة جلسة العمل
 : الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة للنمو االقتصادي1 النقاش حلقة
 محطات إنتاج الطاقة المتجددة تتوفر علىاستقرار الشبكات التي  إشكالية: 2 النقاش حلقة

 المتجددة واالستخدامات اإلنتاجيةالثانية: الطاقات  جلسة العمل
 المتجددة لتعزيز القطاع الزراعي اتبواسطة أنظمة ضخ الطاق الوقود: استبدال ضخ 3 النقاش حلقة
 : تطوير المدن الخضراء: مكان اإلضاءة العامة بالطاقة الشمسية4 النقاش حلقة

 : تخزين الطاقة / إدارة النفاياتالثالثة جلسة العمل
 : تخزين الطاقات المتجددة والقدرة التنافسية للقطاع5 النقاش حلقة
عادة تدوير 6 النقاش حلقة  النفايات وتثمين: معالجة وا 

 الرابعة: اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية جلسة العمل
 : اإلدارة والتنظيم المستدام للغابات7 النقاش حلقة
 : حفظ التنوع البيولوجي )المناطق البحرية المحمية، المحميات الطبيعية(؛8 النقاش حلقة
 ل التنمية المستدامة: اإلدارة البيئية في مشاريع التعدين من أج9 النقاش حلقة

 غياب وخاصة، سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه القطاع، للنقاش المختلفة لحلقاتومن خالل هذه ا
وعبروا المخصصة لهذا القطاع.  العامةفي هذا القطاع. وحثوا على مضاعفة تنظيم المعارض  الفاعلينتدريب االستثمار و 

اإلسالمي وتعزيز  التعاونعلى مستوى منظمة  البيئيوضع استراتيجية وخطة عمل لتنمية االقتصاد عن رغبتهم في 
 تبادل الخبرات بين الدول األعضاء )الربط العكسي(.و  المتجددة اتالتعاون في مجال التدريب في قطاع الطاق

المدير العام و الة الوطنية للطاقات المتجددة لوكلالمدير العام  خاللها ألقىو ، 2017كتوبر أ 29الجلسة الختامية يوم كانت 
 .هم الختاميةلمركز اإلسالمي لتنمية التجارة كلماتل

منتجاتهم وخدماتهم من بالترويج لوقد أعرب العارضون عن رغبتهم في االستفادة من خدمات المركز، والسيما فيما يتعلق 
 اإلسالمي لتنمية التجارة. للمركزخالل المعرض االفتراضي 
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 في منظمة التعاون اإلسالمي المعرض الخامس للمنتجات الحالل للدول األعضاء
 الجمهورية التركية –، إسطنبول 2017مبر نوف 23-25

 

طبقا للقرار الصادر عن الدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون 
الجمهورية التركية وبعد الدورات الناجحة  -بإسطنبول 2016نوفمبر  24-21المنعقدة في الفترة اإلسالمي )الكومسيك( 

معهد المواصفات اإلسالمي لتنمية التجارة و نظم المركز  التي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
المعرض الخامس للمنتجات ، "Discover Events" ةالشركة التركي بالتعاون مع( SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

مركز لطفي كيردار الدولي ب 2017مبر نوف 25إلى  23الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 
 إسطنبول، الجمهورية التركية. للمؤتمرات ب

الفاعلين في مجال الصناعة الحالل الباحثين عن فرص األعمال والشراكة في  فضاء اللقاءات بينيمثل هذا المعرض 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا القطاع. وعرف 

المواضيع المتعلقة  تباحثوا فيهذا المعرض مشاركة خبراء ورجال األعمال ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، 
 .بالصناعة الحالل

دولة عضو في منظمة  12والمهنيين وسجل مشاركة  العموممفتوحا أمام وكان لمدة ثالثة أيام  استمر هذا المعرض
أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )النمسا، غانا، الواليات المتحدة غير  دول أخرىالتعاون اإلسالمي، فضال عن 

متر مربع. كما شاركت في هذا المعرض المؤسسات  2000على مساحة وأقيم  يا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا(األمريكية، أسترال
 العاملة في مجال معايير منتجات الحالل.

 "Discover Eventsبالتعاون مع الشركة التركية "( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )كما نظم 
الحالل ومختلف الشهادات الذبيحة الفوائد الصحية من  حولسيما العديد من المؤتمرات، والهذا المعرض، على هامش 

 شهادات الحالل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.بظم االعتماد بهدف تسريع االعتراف المتبادل ون  
لمعارض قام بالترويج لمن الدول األعضاء المشاركة، و  لعارضيندى ال هالفرصة للترويج لخدماتهذه واغتنم المركز 

 التالية:
، 2018فبراير  10 - 6ستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، االدورة ال -

 دولة الكويت. - العاصمة الكويت
مارس  23-20ة التعاون اإلسالمي، الحادية عشرة لمعرض الصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظم الدورة -

 المملكة العربية السعودية. -، جدة 2018
الجمهورية  –بإسطنبول  2018تجدر اإلشارة إلى أن الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحالل للدول األعضاء سينظم في 

 التركية.
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 ةــــارض المقبـلــالمعـ
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 التحضيرات الجارية لتنظيم
 االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدورة 

 دولة الكويت - ، الكويت العاصمة2018فبراير  6-10
 

طبقا للقرار الصادر عن الدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  
الجمهورية التركية، والتي رحبت بالعرض -بإسطنبول 2016نوفمبر  24-21اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة في الفترة 

ستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي تقدمت به دولة الكويت الستضافة دورة ا
الكويتية للمعارض بالتعاون مع الشركة سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت 

 فبراير 10إلى  6وذلك من لمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، دورة استثنائية ل" الدولية
 ."(، بالتزامن مع معرض الكويت الدوليInternational Fairs Ground of Kuwait Cityبالكويت )" 2018

 23و 22وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم هذا المعرض خالل االجتماع التنسيقي األول الذي تم عقده يومي 
والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة  الثانيةالوزارية  الدورةبإسطنبول، على هامش  2016نوفمبر 

الشركة . كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثاني بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و )الكومسيك( التعاون اإلسالمي
ضاء وتم تخصيصه لدراسة الجوانب التنظيمية بمقر المركز بالدار البي 2017يناير  18الكويتية للمعارض الدولية يوم 

عداد خطة للترويج لهذا المعرض لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما تم عقد االجتماع التنسيقي  وا 
بالدار البيضاء وتم تخصيصه لتقييم مشاركة الدول األعضاء  2017سبتمبر  23و 22الثالث بين المنظمين يومي 

 يجية لهذا المعرض لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي. والحملة الترو 
 وستقام بالتزامن مع هذا المعرض الفعاليات التالية:

  ،؛2018فبراير  6-5الدورة الخامسة والثالثون لمجلس إدارة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 منتدى هيئات تشجيع و  سالميعضاء في منظمة التعاون اإلللدول األ اجتماع سكرتاريات هيئات تنمية التجارة
 ؛2018فبراير  7، االستثمار للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

  ،؛2018فبراير  9-8ورشة تدريبية حول تجارة الخدمات 

  اجتماع القطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي ستنظمه الغرفة اإلسالمية
 ؛والزراعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكويتللتجارة والصناعة 

  لقاءات ثنائيةB2B .بين رجال األعمال من الدول اإلسالمية 
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 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 140المعرض(:  أرضية المتر المربع المجهز )مساحة داخل -

 دوالر أمريكي، 120المعرض(:  أرضية المتر المربع غير المجهز )مساحة داخل -

 دوالر أمريكي، 70المعرض(:  أرضية المتر المربع المجهز )مساحة خارج -

 دوالر أمريكي، 50المعرض(: أرضية المتر المربع غير المجهز )مساحة خارج  -

 kw.com-www.itfولتفاصيل أكثر حول هذا المعرض يمكن زيارة الرابط التالي على األنترنت: 
  للمزيد من المعلومات والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العنوان التالي:

 السيدة بسمة يوسف الدهيم

 مسؤولة المبيعات ومديرة التسويق

 الكويتية للمعارض الدوليةالشركة 

 /11 291 977 965+ /7100 2538 965+الهاتف: 
 999 90 998/ 997 888 52/ 500 224 23 

 8123 2539 /3872 2539 965+الفاكس: 
 

 dehaiem@kif.net-b.al/ @gmail.cominternationalkuwaittradefair  البريد اإللكتروني:
 kw.com-www.itfالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.itf-kw.com/
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
http://www.itf-kw.com/
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 المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 المملكة العربية السعودية-، جدة2018مارس  31-61

 
منظمة دول من التجارة اإلجمالية ل %25( الرامي إلى بلوغ حصة 2016-2025في إطار تنفيذ مخطط العمل العشري )

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن ينظم بالتعاون مع شركة الحارثي ، يعتزم 2025التعاون اإلسالمي في أفق سنة 
"المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك من  السعودية للمعارض المحدودة

، بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين للمعرض السعودي للبناء والتصميم الداخلي، بمركز 2018مارس  16إلى  13
 المملكة العربية السعودية. –جدة للمنتديات والفعاليات

وفرصة  ،للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خالل معرض مهني متخصص شكل هذا المعرض فرصةي
صناعة األثاث والتصميم الداخلي والبناء والتشييد، مجال لالطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتطورات في 

سؤولين الحكوميين من التعرف على كن العارضين من الدول المشاركة والمهندسين المعماريين والمقاولين والمسيمكما 
يجاد أفضل المنتجات والخدمات لمشاريع  الخبرات والتجارب الوطنية للبلدان المشاركة في المجاالت المتصلة بالمعرض وا 

 البناء التي هي في طور التخطيط أو قيد التنفيذ.

 arabia.com-www.sbieتوجد التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الرابط التالي: 

شركة للحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الموقرة االتصال ب
 :الحارثي للمعارض المحدودة على العنوان التالي

 هور صديقز السيد 
 رئيسالنائب 

 شركة الحارثي للمعارض المحدودة 
 21511، جدة، 40740ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 6384 654 2 966+الهاتف: 
 6853 654 2 966+الفاكس: 
 zahoor@acexpos.com البريد اإللكتروني:

 ace@acexpos.com  
 www.acexpos.com الموقع اإللكتروني:

 

http://www.sbie-arabia.com/
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 في منظمة التعاون اإلسالمي للصناعات الغذائية للدول األعضاء الحادي عشرالمعرض 
 المملكة العربية السعودية-، جدة2018 مارس 20-23

 
 

في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية الموقعة 
الحادي فان تحت رعاية وزارة الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض ، سينظم الطر 2008بين الطرفين في مايو 

والعشرين  الثالثللصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع المعرض السعودي  عشر
بمركز جدة  2018 مارس 23إلى  20، وذلك من لصناعة المأكوالت والتموين وتجهيزات ومستلزمات وخدمات الفنادق

 المملكة العربية السعودية. –للمنتديات والفعاليات 
ويشكل هذا المعرض فرصة لجميع الفاعلين في هذا القطاع )المنتوجات الغذائية، المشروبات، التموين، التعبئة والتغليف، 

لمنجاتها وخدماتها وربط  في الدول غير األعضاء للترويجإلخ.( في دول منظمة التعاون اإلسالمي واألقليات المسلمة 
 عالقات األعمال والشراكة في هذا القطاع الهام.

 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 465المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 415المتر المربع غير المجهز:  -

 /http:// sfhh-arabia.comتوجد التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الرابط التالي: 

شركة للحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الموقرة االتصال ب
 :الحارثي للمعارض المحدودة على العنوان التالي

 هور صديقظالسيد 
 رئيسالنائب 

 شركة الحارثي للمعارض المحدودة 
 21511، جدة، 40740ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 6384 654 2 966+الهاتف: 
 6853 654 2 966+الفاكس: 
 zahoor@acexpos.com البريد اإللكتروني:

 ace@acexpos.com  
 www.acexpos.com الموقع اإللكتروني:
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 البحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واالقتصاد لصيدامعرض 
 

 جمهورية السنغال - داكار، 2018 وماي
 

 2017مايو  11-10طبقا للقرار الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للجنة متابعة الكومسيك التي تم انعقادها يومي 
التي رحبت بالعرض الذي تقدمت به جمهورية السنغال الستضافة معرض الصيد واالقتصاد و بأنقرة، الجمهورية التركية 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة الصيد واالقتصاد سيالبحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
( "معرض الصيد MAESEالخارج )البحري لجمهورية السنغال تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين في 

بمركز عبدو ضيوف الدولي  2018 وفي مايواالقتصاد البحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك 
 للمؤتمرات بداكار، جمهورية السنغال.

المكلفة بالصيد البحري، )الوزارات الصيد البحري والجهات الفاعلة في قطاع كل المتدخلين جمع  إلىهذا المعرض  يهدف
المهنية الوطني والدولي والجمعيات على الصعيد والماليين  الفنيينالنقل والموانئ البحرية، الشركاء و وتربية األحياء المائية، 

اإلسالمي  التعاون، الخ ...( في الدول األعضاء في منظمة ا المجال، ومعاهد البحث والتطوير في هذفي هذا القطاع
صناعة الصيد  مجال واالستفادة من التقنيات الحديثة في االستثمار في هذا القطاعهم وتنمية وخدمات همنتجاتللترويج لم

 البحري وتأمين تنمية مستدامة في هذا القطاع.
ز بالدار ــــالمركوالي بمقر ـــعلى الت 2016و ـــايــم 9و رـــفبراي 4يوم  ينتنسيقي نــياعـــون اجتمــد المنظمـــوفي هذا الصدد، عق

لمناقشة الجوانب التنظيمية  ما، وتم تخصيصهالبيضاء، وبمقر وزارة الصيد البحري واالقتصاد البحري لجمهورية السنغال
 18. كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث بين المنظمين يوم ومشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

نقاط مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم الجوانب التنظيمية ودراسة  م تخصيصه باألساس لمناقشةبمقر المركز وت 2017يناير 
  هذا المعرض.

 تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:قد و 

  :أورو؛ 150المتر المربع المجهز 

  :أورو؛ 100المتر المربع غير المجهز 

  :أورو. 75المتر المربع في الفضاء الطلق 
 

 توجد التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الموقع اإللكتروني التالي: 

http : //icdtevent.org/1st-oic-fisheries-maritime-expo/ 
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 ن التالي:اللحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العنو

 (Papa Namsa Keita)السيد باب نامسا كيتا 

 (SPM-EMOCIاللجنة المديرة للمعرض األول لللمنتجات البحرية في دول منظمة التعاون اإلسالمي )

 (221+)  11 39 638 77يل: االموب

  pnkeita@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

mailto:pnkeita@gmail.com
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 واللوجستيك المؤتمر والمعرض العربي اإلفريقي حول النقل
 المملكة المغربية - الرباط، 2018 أبريل 52-72

 

والمنظمات اإلقليمية في المجاالت ذات االهتمام المشترك  في إطار تعزيز التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
الرامية إلى تطوير المبادالت التجارية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واالتحاد 

تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في المملكة المغربية، "المعرض والمؤتمر  العربي لتنمية الصادرات الصناعية
 المملكة المغربية. –بالرباط  2018أبريل  27إلى  25الدولي للنقل والخدمات اللوجيستية"، وذلك من 

اللوجستية في البلدان العربية يدرس هذا المؤتمر من جهة الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة النقل والخدمات وف س
وأفريقيا جنوب الصحراء في ضوء الثورة الرقمية العالمية، ومن جهة أخرى الفرص التي يوفرها المغرب كمركز لوجستي 

 للوصول إلى األسواق األفريقية.

والمتخصصين  وكبار المسؤولين وشركات النقل واللوجستيك ؤتمر وزراء النقل العرب واألفريقيينوسيشارك في هذا الم
 واالستشاريين والخبراء باإلضافة إلى ممثلي الحكومات والمستثمرين واألبناك وصناديق التمويل العربية واألفريقية والدولية.

 www.translogmorocco.comتوجد التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر على الرابط التالي: 

 stand-your-www.translogmorocco.com/book :لحجز إلكترونيا على الرابط التالييمكن ا
/ 

 للحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العنوان التالي:
 

 السيد أحمد الديب

 االتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية -مستشار 

 201146744777+      :الموبيل
 22734950 -  22754312- 22752189-202: الهاتف

 22734950 – 22754312-202+الفاكس: 
 aeldib@outlook.com البريد اإللكتروني:

auied@auied.com 
  www.auied.comالموقع اإللكتروني:

 
 

http://www.translogmorocco.com/
mailto:aeldib@outlook.com
mailto:aeldib@outlook.com
mailto:aeldib@outlook.com
mailto:auied@auied.com
http://www.auied.com/
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   اإلسالمية األلبسةالنسيج و  حول نتدىمالمعرض و ال
 2018أبريل  22-25 

 

لتنمية اإلســـــالمي ، يعتزم المركز 2018 اإلســـــالمية لســـــنةلســـــياحة لعاصـــــمة كاإليرانية مدينة تبريز بحتفال في إطار اال
ومركز األبحاث للتاريخ  ،اإلســــــــــــالميالعامة لمنظمة التعاون  واألمانةيرانية إلالتجارة أن ينظم بالتعاون مع الســــــــــــلطات ا

 البنك ومجموعة أنقرة ومركز (إيســيســكووالمنظمة اإلســالمية للتربية والعلوم والثقافة )والفنون والثقافة اإلســالمية )إرســيكا( 
للمدينة لدى الدول األعضــــــــــــاء في منظمة التعاون  الســــــــــــياحية للتنمية أنشــــــــــــطة من أجل التعريف بالموارد اإلســــــــــــالمي
 اإلسالمي.

شــــــركة "وبهذه المناســــــبة، يعتزم المركز اإلســــــالمي لتنمية التجارة أن ينظم مع الســــــلطات اإليرانية المعنية وبالتعاون مع 
 .2018أبريل  25إلى  22"، من األلبسة اإلسالميةالنسيج و حول "ومنتدى اإليرانية معرضا  "اممعرض هامايشجاران س

وســـــيبعث بخطابات رســـــمية إلى وفي هذا الصـــــدد، ســـــينظم المركز اجتماعات تنســـــيقية مع الســـــلطات اإليرانية المعنية، 
عاون اإلســـــــــالمي، وكذلك إلى ان منظمة التالســـــــــياحة والتجارة واالســـــــــتثمار في بلدالمكلفة بالوزارات والهيئات الترويجية 

نشر كما سيقوم المركز بللمشاركة في هذا المعرض.  اقليمية والدولية المتخصصة لدعوتهوالمنظمات اإل الخاص القطاع
يضع على وف وسعلى موقعه على شبكة اإلنترنت،  ةالمعلوم وسينشرمجلته تيجاريس، حول هذه المدينة بعدد خاص 

لمعرض التجاري للدول األعضــاء في لاالســتثنائية  الدورةخالل مســاحة عرض مجهزة بالمجان تبريز  مدينة ســلطاتذمة 
دولة الكويت. باإلضــــــافة  - العاصــــــمة الكويتب 2018فبراير  10إلى  6من  امنظمة التعاون اإلســــــالمي المقرر عقده

لموارد الســـــياحية لهذه للترويج ل 2018 ســـــنةتبريز في  حول مدينة نشـــــر عدد خاصقوم المركز ب، ســـــيالمعرضإلى هذا 
 لدول األعضاء.دى االمدينة ل
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 المعرض المتخصص الرابع حول
 "خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المملكة المغربية -2018 ، مايوالدار البيضاء

 
 

في منظمة التعاون اإلسالمي وبعد النجاح الذي حققته  في إطار األنشطة الرامية إلى الترويج لخدمات الدول األعضاء
الدورات السابقة، يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن ينظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

بالتعاون مع "مجموعة الطالب"، "المعرض المتخصص الرابع حول  للمملكة المغربية والتعليم العالي والبحث العلمي
 .2018 في مايو خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، بالدار البيضاء

 يهدف هذا المعرض إلى الترويج لخدمات التعليم العالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وخلق اتصاالت مباشرة بين
مختلف المتدخلين في مجال التكوين والتعليم العالي، والترويج لالستثمارات في هذا القطاع وتطوير شراكات بين جامعات 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تبادل الطلبة والمدربين.
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 للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار التاسعةالدورة 
Muslim World Biz  

 ماليزيا - 2018 كوااللمبور
 

 ،2013منذ سنة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و  الماليزي"مركز األعمال الدولي  ينظمفي إطار برنامجهما للتعاون، 
اإلسالمي وآسيا لمنظمة التعاون والمنتدى االقتصادي والتجاري  العالمي اإلسالمي لألعمال واالستثماروالمعرض لمنتدى ا

 بهدف الترويج للمبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

في العالم اإلسالمي ومن جهة أخرى، إلى توعية الفاعلين االقتصاديين بشأن فرص األعمال تهدف هذه التظاهرة من جهة 
لمجتمع األعمال ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إطالع المشاركين على مختلف الخدمات والمنتوجات المقدمة إلى 

 والمنظمات اإلقليمية والدولية.

ويشارك في هذه التظاهرة التي يتم تنظيمها سنويا السلطات العمومية والمدراء ورجال األعمال وممثلي القطاع الخاص 
ئيسية مثل الحالل وخدمات التعليم العالي من الدول اإلسالمية وتتناول ببحث التطورات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية الر 

 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؛ -

 عارض المعنية بالقطاعات االقتصادية الرئيسية.المنتديات والم -

وتجدر اإلشارة أنه على هامش هذه التظاهرة سيتم تنظيم "جائزة العالم اإلسالمي"، وهو حفل يخصص لتكريم الشخصيات  
 وازدهار األمة اإلسالمية.التي ساهمت في تنمية 
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 التعاون اإلسالميفي منظمة  للمنتجات الحالل للدول األعضاء السادسالمعرض 
 الجمهورية التركية - 2018 سطنبولإ

 
مارس  8و7طبقا لتوصيات الدورة العادية الرابعة والثالثين لمجلس إدارة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المنعقدة يومي 

مع الشركة  بالتعاون( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )و بالدار البيضاء، سينظم المركز  2017
، "للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي السادسالمعرض "، "Discover Eventsالتركية "
 إسطنبول، الجمهورية التركية. ب 2018سنة وذلك 

لفاعلين في اإلنتاج واللوجستيك، فرصة ل مجال ومعايير الحالل فيالحالل يخصص للتجارة يمثل هذا المعرض الذي 
 . الهام مجال الصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا القطاع

 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 300المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 270المتر المربع غير المجهز:  -

 :بــ للحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الموقرة االتصال 

 ة بتول بستان السيد
 مكلفة بالمشاريع

Discover Events 
 00905548878720: الموبيل
 00902124858210: الهاتف

 00902124855579الفاكس: 
 البريد اإللكتروني:

betul@discoverevents.com.tr 
info@discoverevents.com.tr 

  www.helalexpo.com.trالموقع اإللكتروني:
www.Worldhalalsummit.com.tr 

 

mailto:betul@discoverevents.com.tr
mailto:info@discoverevents.com.tr
http://www.helalexpo.com.tr/
http://www.worldhalalsummit.com.tr/
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 معرض االقتصاد االجتماعي والتضامنياجتماع تحضيري لتنظيم 
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 2018 كوت ديفوارجمهورية  - أبيدجان
 

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة للتنظيم المشترك ألنشطة مقررة خالل تعزيز التعاون بين جمهورية كوت ديفوار في إطار 
 ، عقد المركز والهيئات اإليفوارية المعنية اجتماعا تنسيقيا شارك فيه:2018/2019سنتي 

 وزارة ريادة األعمال الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كوت ديفوار؛ 
  مكتب( معارض الدار البيضاءOFEC.) 

للدول األعضاء في منظمة  معرض االقتصاد االجتماعي والتضامنيى تنظيم االجتماع عل اواتفق المشاركون خالل هذ
وزارة ريادة األعمال وسيتم تنظيمه من طرف بأبيدجان، جمهورية كوت ديفوار.  2018/2019التعاون اإلسالمي سنة 

والمركز اإلسالمي لتنمية  والنهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كوت ديفوار الوطنية والصناعة التقليدية
 ومكتب معارض الدار البيضاءمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  /صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةالتجارة بالتعاون مع 

 .2018بالتزامن مع معرض السوق اإليفوارية للصناعة التقليدية )ميفا(  2018/2019بأبيدجان خالل 

سيشارك في هذا االجتماع الفاعلون في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني حيث ترتكز أنشطته على مبدأ التضامن 
مستدامة )جمعيات وتعاونيات، منتجو المنتجات  تهدف إلى القضاء على آفة الفقر وضمان تنميةو والمنفعة االجتماعية، 

العضوية، الصناعة التقليدية، إلخ...(. وسوف يشكل هذا االجتماع فرصة بالنسبة لهذه المقاوالت التي تعتمد نموذج 
عادة استثمار األرباح المحققة، إليجاد أسواق إلنتاجها وتقديم مشاريعها للمستثمرين لضمان نمو  ها اإلدارة التشاركية وا 

 واستمراريتها.

لترويج وتسويق منتوجات الكفيلة لوعلى هامش المعرض، سيتم تنظيم لقاءات ثنائية وندوة للتعريف بالطرق والوسائل 
االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل استخدام التكنولوجيات الحديثة )إنشاء مواقع إلكترونية والترويج عبر الشبكات 

 االجتماعية(.
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 المنتديات وبعثات رجال األعمال
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 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية 2015نوفمبر  19، منتدى األعمال المغربي السعودي -1

في إطار برنامجه للتعاون مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
للمملكة العربية السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية "منتدى األعمال المغربي واالستثمار بالتعاون مع وزارة التجارة 

 .المملكة المغربية - بالدار البيضاء 2015نوفمبر  19السعودي" يوم 

يهدف هذا المنتدى إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال األعمال السعوديين ونظرائهم المغاربة. وكان الوفد السعودي ممثال 
المعادن الثمينة مواد البناء، المواد الصيدالنية، بالقطاعات التالية: المنتجات الغذائية، المواد الكيمائية والبوليمرات، 

 .المختلفة تغليف والسلع االستهالكية، مواد التعبئة والوالمجوهرات

( وغرف CGEMشاركت في هذه اللقاءات سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط واالتحاد العام لمقاوالت المغرب )
 (.ASMEXالتجارة والصناعة والخدمات بالمملكة المغربية والجمعية المغربية للمصدرين )

عمال عبر هؤالء عن ارتياحهم بخصوص جودة تنظيم هذه البعثة وعدد ومن خالل استطالع للرأي من قبل رجال األ
الصفقات التجارية التي تم إبرامها. وفي هذا الصدد، طلبت الهيئة السعودية لتنمية الصادرات من المركز مرافقته في 

 تنظيم بعثات أخرى لرجال األعمال إلى شرق وغرب أفريقيا.

 المملكة المغربية -، الدار البيضاء 2016ونيو ي 2المغربي الماليزي،  منتدى األعمال -2
في إطار برنامجه للتعاون مع الدول األعضــــــاء في منظمة التعاون اإلســــــالمي، نظم المركز اإلســــــالمي لتنمية التجارة 

منتدى األعمال المغربي الماليزي. وبهذه المناســـــــــــبة، ترأس الوفد الماليزي ســـــــــــعادة  2016يونيو  2بمقره يوم الخميس 
ة والســــــــيد محمود ذو الكيفلي، رئيس ومدير عام وكالة تنمية الســــــــيد جمال بن حســــــــان، ســــــــفير ماليزيا بالمملكة المغربي

 (.MATRADEالتجارة الماليزية )
كان الهدف من هذه الزيارة هو تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال األعمال الماليزيين ونظرائهم المغاربة. وقد تكون الوفد 

، المعلبات، المنتجات المعبأة في زجاجات، الماليزي من شـــــــــركات من القطاعات التالية: الصـــــــــناعة الغذائية )الحبوب
األغذية الجاهزة(، المنتجات الصـــــــيدالنية الالتكس، معدات الســـــــيارات )مكبرات الصـــــــوت، أكســـــــســـــــوارات وقطع غيار 

 السيارات(، البناء )الصباغة والتبليط( واألفرشة.
دارة كما شــــــــــــــاركت في هذه التظاهرة الهامة الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية للممل كة المغربية، والمغرب تصــــــــــــــدير، وا 

الجمارك والضرائب غير المباشرة للمملكة المغربية، والوكالة المغربية للتنمية واالستثمار باإلضافة إلى أعضاء االتحاد 
 وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء واالتحادات المهنية المعنية.المغرب  العام لمقاوالت
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 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية2016سبتمبر  29-28اإلندونيسي، المغربي منتدى األعمال  -3

في إطار برنامجه للتعاون مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
األعمال اإلندونيسي المغربي. وقد ترأس الوفد بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا والسلطات اإلندونيسية، منتدى 

اإلندونيسي معالي المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا من أجل تعزيز التجارة واالستثمار بين البلدين، 
 المملكة المغربية. -بالدار البيضاء  2016سبتمبر  29و 28وذلك يومي 

بين الفاعلين االقتصاديين المغاربة واإلندونيسيين في المجاالت  B2Bشهد هذا المنتدى تنظيم ندوة ولقاءات ثنائية 
التالية: صناعة المواد الغذائية والكيماويات واألدوية ومواد البناء والصناعة التقليدية واألثاث والديكور ومختلف السلع 

 االستهالكية.

(، والوكالة CGEMاد العام لمقاوالت المغرب )كما شارك في هذه االجتماعات سفارة جمهورية إندونيسيا بالرباط، واالتح
( والجمعيات المهنية المغربية وغرف التجارة المغربية وجمعية ANPMEالوطنية لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة )

 (.ASMEXالمصدرين المغاربة )

 ، المملكة المغربيةالرباط، 2017سبتمبر  15-14، الغابونيمنتدى األعمال المغربي  -4
في إطار برنامجه للتعاون مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

الغابوني بمقر السفارة  المغربي، منتدى األعمال غابون المعتمدة بالرباط والسلطات المغربيةالبالتعاون مع سفارة جمهورية 
 .2017سبتمبر  15-14بالرباط يومي 

غابون وتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشؤون الالمنتدى إلى تنشيط المبادالت بين المملكة الغربية وجمهورية  هدف هذا
في الخارج وتنمية االستثمارات الخاصة  الخارجية لجمهورية غابون والفرانكوفونية واالندماج اإلقليمي المكلفة بالغابونيين

الرقمي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة  دوالتجارة والسياحة والصناعة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصا
 المغربية.

بادالت االقتصادية شارك في هذا المنتدى عدد من الفاعلين االقتصاديين المغاربة والغابونيين هدفهم في ذلك هو تعزيز الم
مليار دوالر أمريكي  21والتجارية بين ليبروفيل والرباط. ويرغب الغابون، وهو بلد في أوج الفترة االنتقالية، في استثمار 

 .يةالنفط غيرودعم أقطاب النمو خالل السنوات المقبلة من أجل تعزيز البنية التحتية 

فرص االستثمار التي يقدمها الغابون كما سمح للوكاالت والجهات  وقد مكن المنتدى المستثمرين المغاربة من اكتشاف
 المتدخلة في االستراتيجية التنموية الجديدة للغابون من شرح وتوضيح أدائها وتطلعاتها للفاعلين المغاربة.

 وبهذه المناسبة تم تنظيم جلستي عمل: 
 إمكانيات المغرب والغابون وفرص االستثمار؛ -
 ديق السيادية وصناديق اإليداع في تنمية االقتصاديات وتنشيط المبادالت التجارية.دور الوكاالت والصنا -
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 مذكرة حول 
 مشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي في المعارض العامة والمتخصصة

 
تجدر المالحظة أنه خالل السنوات األخيرة تراجعت مشاركة دول منظمة التعاون اإلسالمي في المعارض العامة 
والمتخصصة التي ينظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وبناء عليه قام المركز بإجراء دراسة لتحديد األسباب من وراء 

 متواجدهذا التراجع فخل ص إلى األسباب اآلتية، وهي نفسها األسباب التي حددتها الرابطة العالمية لصناعة المعارض ال
 مقرها بباريس:

 تروني عن طريق شبكات التواصل االجتماعي والمعارض االفتراضية التي أصبحت تشكل استخدام التسويق االلك
 وسائل للترويج للمنتجات والخدمات ذات الكلفة المنخفضة.

  من مهمتها الرئيسية وهي وسائل اإلعالم واإلشهار إلى تنظيم  التظاهرات تنظيمشركات انتقلت العديد من
 أدى إلى خلق منافسة شرسة في هذا المجال.المعارض العامة والمتخصصة وهو ما 

 .خوصصة صناعة المعارض وارتفاع عدد المعارض في نفس القطاعات 
  األزمة االقتصادية والمالية أثرت سلبا على الميزانيات المخصصة من طرف هيئات تنمية التجارة للمشاركة في

 المعارض العامة والمتخصصة.
  تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية على المستوى الثنائي للدول.توجه آخر في مجال صناعة المعارض وهو 

وللحد من هذا المشكل وتأمين مشاركة مكثفة للدول األعضاء والفاعلين االقتصاديين في مختلف دورات المعارض التجارية 
اإلسالمي لتنمية التجارة،  في منظمة التعاون اإلسالمي، والرفع من فعاليتها، وتبعا للقرار الصادر عن مجلس إدارة المركز

صادقت الدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الكومسيك على تعديل متعلق بالنظام الداخلي للمعرض التجاري للدول 
 والذي يتضمن ما يلي: 2األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل إضافة بند جديد بالمادة رقم 

 ة المعرض التجاري اإلسالمي أو أي معرض متخصص أن يحترم الشروط التالية:"يتعين على كل بلد مترشح الستضاف
 أن يتوفر المكان المختار على مساحة للعرض تستجيب للمعايير الدولية؛ 
  أن تتوفر الشركة المنظمة بالشراكة )المكلفة بتنظيم المعارض في البلد المستضيف( على خبرة جيدة في مجال

 تنظيم المعارض الدولية؛
 تتوفر الشركة المنظمة بالشراكة على موارد مالية جيدة؛ أن 
 ."أن تتوفر المدينة المختارة على خطوط طيران منتظمة 


