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  تقرير حول
 لتعاون اإلسالمي.جاري للدول األعضاء في منظمة اللمعرض الت الدورة االستثنائية

  دولة الكويت -مة عاص، الكويت ال2018فبراير  6-10
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة والثالثين  عن اللجنة الوزارية الثانيةاستنادا إلى القرار الصادر 

الجمهورية التركية، نظمت وزارة  -بإسطنبول  2016وفمبر ن 24إلى  21التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 
رعاية السامية لصاحب السمو أمير دولة لتنمية التجارة تحت اللكويت والمركز اإلسالمي ة االتجارة والصناعة لدول

ئية دورة استثنالكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل، وبالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي، "ا
ارض بأرض المع 2018فبراير  10ى إل 6للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

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

مسين للعيد الوطني والذكرى السابعة لسابعة والخوقد تزامن تنظيم هذا المعرض مع احتفاالت دولة الكويت بالذكرى ا
ح األحمد الجابر ع صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صبالترب ةشر ع والعشرين ليوم التحرير والذكرى الثانية

 عرش أسالفه المنعمين.الصباح حفظه اهلل على 

لساعة التاسعة صباحا للعموم من اأقيم هذا المعرض على امتداد خمسة أيام وقد كان مفتوحا لرجال األعمال و 
 إلى الساعة التاسعة والنصف ليال. اللزو إلى الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة بعد ا

 هرة الدول األعضاء اآلتية:هذه التظاشاركت في 

 ؛هورية أفغانستان اإلسالميةجم 
 ؛جمهورية أذربيجان 
 ؛بيةجمهورية بنغالديش الشع 
 ؛جمهورية غينيا 
 ؛بيةلكة المغر ممال 
 ؛جمهورية السنغال 
 ؛جمهورية طاجكستان 
 ؛جمهورية توغو 
 ؛دولة الكويت 
 ؛سالميةاكستان اإلة بجمهوري 
 ؛الجمهورية التركية 
  ؛نسيةية التو الجمهور 



5 

 

 ؛ةجمهورية نيجيريا االتحادي 
 ؛جمهورية أوزباكستان 
 ؛دولة قطر 
 ؛المملكة األردنية الهاشمية 
  ؛رية اللبنانيةالجمهو 
 ؛انتركمنست 
 ؛نالسودا جمهورية 
 ؛الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 ؛جمهورية النيجر 
 ؛ية اإليرانيةالمالجمهورية اإلس 
 ؛غويانا 
 الجمهورية اليمنية. 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية: الفلبين، كينيا، بوتسوانا، ركت األقليات المسلمة في الدول غير شا كما
 وسويسرا.نيا، الصين جنوب إفريقيا، بريطا

ك اإلسالمي للتنمية بتمويل مشاركة الدول لبنتكفلت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة ا
 السنغال، موريتانيا، أفغانستان وغينيا. اء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية:األعض

 حفل االفتتاح: .1
األشغال  وزير –ي السيد حسام عبد اهلل عبد الواحد الرومي من طرف معال 2018فبراير  6تم افتتاح المعرض يوم 

وزيرة بيح، وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل و صبيح براك الص شؤون البلدية ومعالي السيدة هندة لالعامة ووزير الدول
الصناعة ة لدى وزير كاتبة الدول –الدولة للشؤون االقتصادية لدولة الكويت بحضور سعادة السيدة رقية الدرهم 

د نائب وزير التنمية كة المغربية وسعادة السيمملواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية لل
ألفغانستان والمدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وأصحاب السعادة لجمهورية التركية وسعادة وزير التجارة ل

 .مة التعاون اإلسالمي المعتمدين بالكويت ورؤساء وفود الدول المشاركةعضاء في منظالسفراء للدول األ

المعرض والوقوف الوفد الرسمي بالتجول في مختلف أروقة  ية، تم االفتتاح الرسمي للمعرض وقامت االفتتاحلمابعد الك
 على ما وصلت إليه الصناعات في الدول األعضاء المشاركة في المعرض.

ة أروقة الدول يار لدولة الكويت بمعية معالي وزيرة التجارة لنيجيريا بز  والشباب تجارة والصناعةلالي وزير اكما قام مع
 .2018فبراير  9المشاركة يوم 
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هد تغطية إعالمية واسعة من قبل القنوات التلفزية والصحافة المرئية اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض ش درتج
 .والمكتوبة بدولة الكويت

 امش المعرض:أنشطة على ه .2
 بالتزامن مع هذا المعرض، تم تنظيم الفعاليات التالية:

دة الذي يتم إقامته سنويا بالواليات المتحوهو نسخة محلية عن المعرض السنوي "، 2018كويت ال " ميكرفير -
على تشجيع  األمريكية؛ وهو يهدف إلى عرض االبتكارات من جميع المجاالت الحرفية والتكنولوجية، إذ يعمل

 ؛الرواد لعرض منتجاتهم ومشاريعهم فكرة التصنيع ويتيح الفرصة أمام
 .(B2Bعمال )بين رجال األ ئيةلقاءات ثنا -

 

 دات المشاركة:توزيع الجوائز وشها .3
، قام معالي السيد خالد ناصر الروضان، وزير التجارة 2018فبراير  10الذي أقيم يوم خالل حفل اختتام المعرض 

 ض معر ة الكويت بتوزيع جوائز تقديرية على المنظمين وعلى جميع الدول المشاركة في الالشباب لدولوالصناعة و 

 مستقبال. ز وخدماته وكذلك للمعارض التي سينظمها كما قام ممثل المركز بالترويج ألنشطة المرك

 تقييم المعرض  .4
لمعرض مشاركة ما يناهز . كما عرف امتر مربع 7.000لقد بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي 

 ء باحثين عن فرص األعمال وخلق الشراكات.اضعرجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األ 3.000شركة و 300

يم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظ أعربكما 
 يم المعارض.تستجيب للمعايير الدولية في تنظ

أجنحة الدول المشاركة يستنتج من  علىومن خالل قراءة أولية لالستبيان الذي وزعه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
خدمات أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي عامة والمركز  ة حقيقية لدى العارضين في االستفادة منجهة وجود رغب

 نمية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة خاصة لترويجإلسالمي للتاإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك ا
مواصلة تنظيم معارض قطاعية سنوية ن جهة أخرى أوصى المشاركون باتهم وخدماتهم، ومنتجوتمويل تجارة م

ون يات أخرى من أجل تسهيل االتصاالت المباشرة مع رجال األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاومنتد
 . اإلسالمي

را لدى المشاركين، بحيث شكلت فرص كبيكما لقيت اللقاءات الثنائية التي أقيمت بالتزامن مع هذا المعرض استحسانا 
 الشراكة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ل لعقد صفقات تجارية وعالقات التعاون و لرجال األعما
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 : مش المعرضجارة على هااجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية الت .5

 مع: 2018فبراير  8تنسيقيين يوم ين تجدر اإلشارة إلى أن وفد المركز عقد على هامش هذا المعرض اجتماع

كة معرض الكويت الدولي لتدارس تعزيز التعاون مع صار، الرئيس التنفيذي لشر بد الرحمن النسعادة السيد ع -
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ء والديكور المركز من خالل التنظيم المشترك لمعرض البنا

سيق مشاركة اون اإلسالمي وكذلك تنل األعضاء في منظمة التعلدو ومعرض السياحة والصناعات الحرفية ل
بعة لمعرض خدمات التعليم العالي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دولة الكويت في الدورة الرا

 ؛المملكة المغربية -لدار البيضاء با 2018أبريل  29إلى  26 يئة اهلل منالمزمع تنظيمه بمش

تضامن اإلسالمي للتنمية قصد تعزيز الرئيس التنفيذي لصندوق العبد المحسن الوهيب، يد سعادة الدكتور ول -
لتجارة الفقر عبر تسهيل التصدير وااون في المجاالت ذات االهتمام المشترك والرامية إلى الحد من آفة التع

 ، اقترح السيدصددوفي هذا الي منظمة التعاون اإلسالمي. ر الحرفيين والتجار في الدول األعضاء فلصغا
لتمويل برامج التجارة التي يقوم  صندوق وقف بالبنك ترصد مداخيل استثمارهالوهيب على المدير العام إنشاء 

 بها المركز.
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 ميالتعاون اإلسالفي منظمة ء ضاالمعرض الخامس للمنتجات الحالل للدول األع
 الجمهورية التركية –، إسطنبول 2017وفمبر ن 23-25

 

الدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الصادر عن  رارطبقا للق
حة دورات الناجتركية وبعد المهورية اللجا -بإسطنبول 2016نوفمبر  24-21اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة في الفترة 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد المواصفات  ة المتحدة،ربيالتي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات الع
المعرض الخامس ، "Discover Events( بالتعاون مع الشركة التركية "SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

 مركز لطفيب 2017نوفمبر  25إلى  23إلسالمي، وذلك من مة التعاون اعضاء في منظللدول األ لحالللمنتجات ال
 إسطنبول، الجمهورية التركية. للمؤتمرات بردار الدولي كي

يمثل هذا المعرض فضاء اللقاءات بين الفاعلين في مجال الصناعة الحالل الباحثين عن فرص األعمال والشراكة في 
رف وع منتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا القطاع.، للترويج لعاون اإلسالميمنظمة التي ف الدول األعضاء

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

ولة عضو في منظمة د 12مشاركة لمهنيين وسجل العموم وام مااستمر هذا المعرض لمدة ثالثة أيام وكان مفتوحا أ
لواليات المتحدة غير أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )النمسا، غانا، ارى التعاون اإلسالمي، فضال عن دول أخ

ض عر متر مربع. كما شاركت في هذا الم 2000األمريكية، أستراليا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا( وأقيم على مساحة 
 نتجات الحالل.ال معايير مالعاملة في مجالمؤسسات 

 "Discover Events( بالتعاون مع الشركة التركية "SMIICاإلسالمية ) دولكما نظم معهد المواصفات والمقاييس لل
هذا المعرض، العديد من المؤتمرات، والسيما حول الفوائد الصحية من الذبيحة الحالل ومختلف الشهادات على هامش 

 عاون اإلسالمي.التمتبادل بشهادات الحالل بين الدول األعضاء في منظمة االعتراف الد بهدف تسريع م االعتماظون  

واغتنم المركز هذه الفرصة للترويج لخدماته لدى العارضين من الدول األعضاء المشاركة، وقام بالترويج للمعارض 
 التالية:

، 2018فبراير  10 - 6إلسالمي، ظمة التعاون اضاء في منعاألدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول ال -
 ؛دولة الكويت - العاصمةالكويت 

 23-20لحادية عشرة لمعرض الصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، رة ادو لا -
 ؛المملكة العربية السعودية -، جدة 2018مارس 

 2 -نوفمبر 29 ،ميفي منظمة التعاون اإلسال ل األعضاءدو للالدورة السادسة لمعرض المنتجات الحالل  -
 تركية.ال الجمهورية –إسطنبول ، 2018ديسمبر 
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 المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
 المملكة العربية السعودية-، جدة2018مارس  13-16

 من التجارة اإلجمالية لدول %25لوغ حصة بالرامي إلى ( 2016-2025في إطار تنفيذ مخطط العمل العشري )
ة أن ينظم بالتعاون مع شركة ، يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجار 2025منظمة التعاون اإلسالمي في أفق سنة 

" الحارثي للمعارض المحدودة السعودية "المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ء والتصميم بناالسابعة والعشرين للمعرض السعودي لل ، بالتزامن مع الدورة2018مارس  16إلى  13وذلك من 

 المملكة العربية السعودية. –ت والفعالياتالداخلي، بمركز جدة للمنتديا

قام بتقديم كان المركز ممثال خالل هذا المعرض بالسيد مامودو بوكار صال، رئيس قسم الدراسات والتدريب، الذي 
ول األعضاء في مجال المعارض الداألنشطة المقبلة للترويج التجاري في دمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و خ

 تخصصة ومنتديات األعمال لزوار مساحة عرض المركز.العامة والم

 تم افتتاح المعرض من قبل سعادة الشيخ حسن إبراهيم دحالن، أمين عام غرفة تجارة جدة.

ت التكنولوجية اراا وخدماتها ولالطالع على أحدث االبتكاركة للترويج لمنتجاتهرصة للبلدان المشفالمعرض هذا شكل 
األثاث والتصميم الداخلي. كما شكلت هذه التظاهرة فرصة للعارضين من الدول والتطورات في مجال صناعة 

الخبرات والتجارب الوطنية للبلدان  ىن للتعرف علالمشاركة والمهندسين المعماريين والمقاولين والمسؤولين الحكوميي
يجشاركة في المجاالت المتصلة بالمعرض و الم اء التي هي في طور اد أفضل المنتجات والخدمات لمشاريع البنا 

 التخطيط أو قيد التنفيذ.

يد من عارضا قدموا من العد 250متر مربع وعرف مشاركة  3000تم تنظيم هذا المعرض فوق مساحة عرض قدرها 
 زائر. 5000صين، عالوة على من بينها العربية السعودية والمغرب وال الدول
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 عشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ديالحا المعرض
 المملكة العربية السعودية-، جدة2018مارس  23 - 20

كة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية ر التجارة وش في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية
ة العربية السعودية المعرض الطرفان تحت رعاية وزارة الزراعة للمملكظم ، ن2008الموقعة بين الطرفين في مايو 

الحادي عشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين 
ات والفعاليات تديبمركز جدة للمن 2018مارس  23إلى 20ن الت والفنادق والضيافة السعودي، وذلك مو لمعرض المأك

 .المملكة العربية السعودية

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

ة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساع أربعة أيام،أقيم هذا المعرض على امتداد 
 ة ليال.اشر الع

شركة من الدول التالية: المملكة  300متر مربع وعرف مشاركة  3.500وقد بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض 
رية التركية، دولة اإلمارات العربية و انية، الجمهالعربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ماليزيا، الجمهورية اللبن

 لسطين وجمهورية العراق.سية، المملكة األردنية الهاشمية، دولة فتونمتحدة، المملكة المغربية، جمهورية الال

وقد تم تسجيل كذلك مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 مريكية، الهند، إيطاليا والتايالند.ب إفريقيا، الصين، الواليات المتحدة األو إثيوبيا، جنالتالية: 

 :االفتتـاحل حف .1
بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وقام  2018مارس 20تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 

الوطني لمنطقة مكة المكرمة، والسيد  ثياحة والترابتدشينه معالي السيد محمد العمري، مدير عام الهيئة العامة للس
ام للجمهورية التركية بجدة رض المحدودة السعودية وبمعية القنصل العمعاور صديقي، نائب رئيس شركة الحارثي للظه

وبحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي أجنحة الدول المشاركة ورجال األعمال من الدول األعضاء العاملين في قطاع 
 ئية.اصناعات الغذال

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

المعارض واستقطاب  المعرض يعكس مكانة مدينة جدة في تنظيم اسياحة أن هذوأكد معالي المدير العام لهيئة ال
برام  ن السعوديين والمقيمين ورجال األعمال منطنيالزائرين من الموا الدول المشاركة الباحثين عن فرص االستثمار وا 
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تعلقة بقطاع ملمستجدات الاتفاقيات تجارية. كما يشكل مناسبة لتعزيز ثقافة زيارة المعارض الدولية واالطالع على ا
 الصناعات الغذائية.

نبرا لالطالع على ع من األنشطة بحيث تشجع السياحة وتشكل ملنو أن الهيئة العامة للسياحة تدعم هذا اوأضاف 
المستجدات الحديثة المرتبطة بالصناعات الغذائية مما يساعد على التخطيط المستقبلي من خالل رصد احتياجات 

وردين المالمعرض يعد منصة تجارية لاللتقاء مع ر واتخاذ قرارات الشراء، مشيرا إلى ان درة من المصاالمستهلكين مباش
 يما بينهم.المحليين والدوليين لعقد شراكات ف

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض المحدودة، السيد هادي الحارث أن هذا المعرض يشكل 
ة التوجهات واالبتكارات في قطاع األغذيردين، ويطلع من خالله الزوار على أحدث و مشترين والمفرصة للتفاعل بين ال

واللقاءات الثنائية والعروض التفاعلية وعروض الطهي بمشاركة أشهر المشروبات ومستلزمات المطاعم والفنادق، و 
 الطهاة السعوديين الدوليين

واسعة من قبل  م تنظيمها بموازاته شهدت تغطية إعالميةتاليات التي تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض والفع
 ة والمسموعة بالمملكة العربية السعودية.رئيالصحافة المكتوبة والم

 األنشطة الموازية للمعرض .2
بمشاركة العديد من ( Masters in Action  Culinaryالطهيماستر فنون ) على هامش هذا المعرض مسابقة أقيمت

 حليين. وم مستعرضين مهاراتهم أمام حكام دوليين ن ومن مختلف الفنادق والمطاعم بالمملكةيطهاة الدوليمشاهير ال

خالل هذا المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالترويج ألنشطة المركز وخدماته. كما جمع 
حتى يتم الترويج لها في  ون اإلسالميالبروشورات والمطويات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة التعا

ل للدول بالترويج للمعرض السادس للمنتجات الحال قامضي بموقع المركز على شبكة اإلنترنت و المعرض االفترا
بإسطنبول،  2018ديسمبر  2نوفمبر إلى  29األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المزمع تنظيمه بمشيئة اهلل من 

 الجمهورية التركية.

 المعرضيم تقي .3
مشاركة ما يناهز  عرضمتر مربع، كما عرف الم 3500ا المعرض مساحة العرض الصافية التي أقيم عليه غتلب

 8000من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص األعمال وخلق شراكات وما يناهز  رجل أعمال توافدوا 300
ا المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي هات التي وضعزائر. كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيب

 .ارضتجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعتس
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ومن خالل قراءة أولية النطباعات العارضين يستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات التجارية ووجود رغبة حقيقية 
االفتراضي للمركز والمشاركة في  خالل المعرضلرغبتهم لالستفادة من خدمات المركز للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم من 

 التي سينظمها المركز مستقبال. المعارض
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 حول خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء  الرابعصص المتخ عرضالم
 في منظمة التعاون اإلسالمي

 المملكة المغربية -الدار البيضاء، 2018 أبريل 26-29
نوفمبر  23إلى  20نعقدة من والثالثين للجنة الوزارية للكومسيك الم ورة الثالثةتنفيذ القرار الصادر عن الدفي إطار 

تحت الرعاية المغربي"  "مجموعة الطالبركز اإلسالمي لتنمية التجارة والم ل، الجمهورية التركية، نظمنبو بإسط 2017
ول خدمات حخصص الرابع "المعرض المتالسامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، 

 2018أبريل  29إلى  26البيضاء من  دارضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، بالفي الدول األعالتعليم العالي 
 .بأرض المعارض التابع لمكتب معارض الدار البيضاء، بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لملتقى الطالب

تصاالت مباشرة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وخلق ا عليم العالييهدف هذا المعرض إلى الترويج لخدمات الت
في مجال التدريب والتعليم العالي )الطلبة، الجامعات، المستثمرين والوزارات( وتطوير  ملينعالابين مختلف المتدخلين 

ة التعاون معضاء في منظاالستثمار وتنمية الشراكة بين الجامعات وغيرها من مؤسسات التربية والتعليم في الدول األ
اإلسالمي العاملة في مجاالت  اونمنصة لعدة مؤسسات من دول منظمة التع اإلسالمي. وسيشكل هذا المعرض

لتدريب )الجامعات، المدارس والمعاهد العليا( لعرض برامج التكوين والمناهج وكذا مساطير التسجيل بها. التكوين وا
ورشات عمل  والتجارب بين الطلبة والمختصين من خالل ل المعلوماتكما شكل المعرض مناسبة للتفاعل وتباد

 ولقاءات ثنائية.

متر مربع وكان مفتوحا للعموم  ألف 20تداد أربعة أيام على مساحة عرض تتكون من معرض على امال أقيم هذا
 الزوال.  عدب السابعةصباحا إلى الساعة والنصف والمهنيين من قطاع التعليم العالي من الساعة التاسعة 

سالمي تعاون اإلال منظمة التي تحضى برعايةات اإلسالمية عارض ممن يمثلون الجامع 750عرف مشاركة 
 -بنغالديش، الجامعة العالمية اإلسالمية -الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا وجامعات من الدول األعضاء التالية:

مهورية دولة الكويت، ج، بية المتحدةمارات العر ، دولة اإليةماليزيا، الجامعة اإلسالمية بأوغندا؛ الجمهورية الترك
 . السنغال والمملكة المغربية

البرتغال، ، فرنسااألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية: غير للمعرض مشاركة الدول  الرابعةعرفت الدورة  كما
 .وسويسرا اكية، ألمانيالصين، روسيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمري

 حفل االفتتاح .1
، تحت رئاسة ع لمكتب معارض الدار البيضاءارض التابلمعبأرض ا 2018 أبريل 27رض يوم االثنين تم افتتاح المع
 للمملكة المغربيةالتعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية والتكوين المهني و ، وزير سعيد أمزازيسعادة السيد 
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سن الحبحضور الدكتور ، ار لجمهورية السنغالواالبتك، وزير التعليم العالي والبحث ناماري تو ني سعادة السيدو 
المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وسفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي احزاين، 

 معرض.ورؤساء وفود وممثلي أجنحة الدول المشاركة في ال بالرباطالمعتمدين 

تلف المشاركين على هامش مخ تعليم العالي واللقاءات الثنائية بينكون بعقد اجتماعات للنقاش حول الالمشار  وأشاد
 المعرض.

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

 عرضأنشطة على هامش الم .2
الخبرات بين دل تخللتها عدة جلسات وتم تخصيصها لتبا تماعات للنقاشذا المعرض عدة اجى هامش هلأقيمت ع

والتحديات والفرص في مجاالت التدريب والتوظيف، كما كانت  المؤسسات في مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف
 يبية.ر راتها التدو دمناسبة بالنسبة للجامعات المشاركة لتقديم عروضها ووحداتها و 

وحثوا على تنظيم قطاع، تواجه هذا ال لتيالمشاكل ا ، سلط المشاركون الضوء علىمن خالل هذه االجتماعات المختلفة
تعزيز التعاون في مجال التدريب في خدمات التعليم وضرورة العمل على مزيد من المعارض المخصصة لهذا القطاع 

 .ن بين الدول المشاركةيلبة والمدربالناجحة والطالعالي وتبادل الخبرات 
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 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي س عشردسالاالمعرض التجاري 
 جمهورية العراق –، بغداد 2019أبريل  13 – 7

 

 

ظمة التعاون منل والتجاري الدائمة للتعاون االقتصاديللجنة  31 الوزارية ى القرار الصادر عن الدورةاستنادا إل
رحبت بالعرض الذي  تي، ال2015فمبر و ن 26إلى  23من الجمهورية التركية  - بإسطنبول ةمنعقدالاإلسالمي 

عضاء في منظمة التعاون تقدمت به جمهورية العراق الحتضان المعرض التجاري السادس عشر للدول األ
تحت ة التجارة والمركز اإلسالمي لتنمي اقعر مهورية الوزارة التجارة لج سوف تنظم، 2017اإلسالمي في سنة 

بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ة و يراقالرعاية السامية لرئيس الحكومة الع
أبريل  07إلى  02عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من "المعرض التجاري السادس عشر للدول األ

 جمهورية العراق. –لي دو ال رض بغدادبأرض مع 2017
رر تأجيل تنظيم هذا المعرض إلى سنة قد تظرا لضعف مشاركة الدول األعضاء في هذا المعرض، فقون

ضاء في منظمة التعاون ياق ووفقا للجدول الزمني للمعرض التجاري للدول األع. وفي هذا الس2019
 .2019ذا المعرض في سنة ه يمغينيا تنظاإلسالمي، فإنه كان من المفترض أن تستضيف جمهورية 
، 2017أكتوبر  11ة لجمهورية غينيا المؤرخ في ر تجاوفي هذا الصدد، وباإلشارة إلى خطاب معالي وزير ال

لسادسة عشرة للمعرض التجاري للدول األعضاء مهورية غينيا لصالح جمهورية العراق لتنظيم الدورة اتنازلت ج
م الدورة القادمة للمعرض سنة االحتفاظ بحقها في تنظي مع، 2019سنة  في منظمة التعاون اإلسالمي في

 .2021أو  2020
للمعارض عقد اجتماع تنسيقي بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والشركة العامة سياق، تم لا افي هذ

ضاء، بيالالدار بة بمقر المركز اإلسالمي لتنمية التجار  2018أبريل  24و 23 ية العراقية يوميوالخدمات التجار 
بأرض معرض  2019يل أبر  13 إلى 7تحديده في الفترة من ديد لعقد المعرض، الذي تم التاريخ الج لدراسة

 2018نوفمبر  28عقد اجتماع تنسيقي آخر بين المنظمين في وتم . جمهورية العراق –بغداد الدولي 
منظمة ل عاون االقتصادي والتجاريلتل ة الدائمةسطنبول، على هامش الدورة الوزارية الرابعة والثالثين للجنبإ

 التعاونساس لتقييم مشاركة الدول األعضاء في منظمة ألبا وتم تخصيصهالمؤتمر اإلسالمي )الكومسيك(، 
 على الهامش. واألنشطة المزمع تنظيمهاالمذكور اإلسالمي في المعرض 

 .2018بر فمنو  11وسوف يتم اإلعالن الرسمي عن تنظيم المعرض ببغداد يوم 

 م تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:وقد ت
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 ز المتر المربع المجه(Shell Scheme) :150 أمريكي؛ دوالر 
  المتر المربع غير المجهز مغطى(Indoor Bar Space) :100 دوالر أمريكي؛ 
 دوالر أمريكي. 60مربع المكشوف: المتر ال 

 :بـاالتصال عضاء في الدول األلجهات المعنية يمكن لللحجز واالستعالم، 
 حسام شرقي حماديالسيد 

 ةرية العراقيالتجخدمات االشركة العامة للمعارض وال
 72911995 964+وبايل: الم

  interior.fairs@yahho.com;البريد اإللكتروني:
 am_alsharki@yahoo.comhus 

 s@gmail.comrfaiiraqi 
www.fairs.iq 
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  تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم
 ستثمارللمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واال التاسعةالدورة 

Muslim World Biz  
 9201 أبريلماليزيا،  -كوااللمبور 

، 2013ي لتنمية التجارة منذ سنة عمال الدولي الماليزي والمركز اإلسالمظم "مركز األن، يفي إطار برنامجهما للتعاون
مي عاون اإلسالمي اإلسالمي لألعمال واالستثمار والمنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة التالمنتدى والمعرض العال

 اإلسالمي. اونوآسيا بهدف الترويج للمبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التع

ي ومن جهة اعلين االقتصاديين بشأن فرص األعمال في العالم اإلسالمدف هذه التظاهرة من جهة إلى توعية الفهت
األعمال ومؤسسات منظمة التعاون دمة لمجتمع أخرى، إلى إطالع المشاركين على مختلف الخدمات والمنتوجات المق

 اإلسالمي والمنظمات اإلقليمية والدولية.

لعمومية والمدراء ورجال األعمال وممثلي القطاع الخاص مها سنويا السلطات ااهرة التي يتم تنظيالتظه في هذ ويشارك
ن الدول اإلسالمية وتتناول ببحث التطورات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية مثل الحالل وخدمات التعليم م

 العالي والسياحة.

 التالية: وتتضمن هذه التظاهرة األنشطة

 لألعمال واالستثمار؛إلسالمي المعرض ا -

 القتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسيا؛المنتدى ا -

 دة مستديرة لصانعي القرار ورجال األعمال من العالم اإلسالمي؛مائ -

 المنتديات والمعارض المعنية بالقطاعات االقتصادية الرئيسية. -

ص لتكريم "جائزة العالم اإلسالمي"، وهو حفل يخص تنظيملتظاهرة سيتم وتجدر اإلشارة أنه على هامش هذه ا
المصدرين رجال األعمال السعوديين  بعثةفضال عن ، اإلسالميةالشخصيات التي ساهمت في تنمية وازدهار األمة 

 .المستوردين للتمورإلقامة عالقات تجارية مع نظرائهم الماليزيين للتمور 
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  جارية لتنظيمتقرير حول التحضيرات ال
 اء في منظمة التعاون اإلسالميالمعرض السادس للمنتجات الحالل للدول األعض

 الجمهورية التركية –، إسطنبول 8201ديسمبر  2 -نوفمبر 29
والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  لثةار الصادر عن الدورة الوزارية الثاطبقا للقر 
المركز  سوف ينظم الجمهورية التركية، -نبولبإسط 2017نوفمبر  23-20مي )الكومسيك( المنعقدة في الفترة اإلسال

تحت إشراف فخامة رئيس  (SMIICاييس للدول اإلسالمية )المواصفات والمق توحيد ومعهدنمية التجارة اإلسالمي لت
المعرض السادس للمنتجات الحالل للدول ، ""Discover Eventsالشركة التركية "الجمهورية التركية وبالتعاون مع 

وراسيا للفنون أ مركزب 2018بر ديسم 2نوفمبر إلى  29نظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من األعضاء في م
 . "2018بالتزامن مع "مؤتمر القمة العالمي للحالل  إسطنبول، الجمهورية التركيةب االستعراضية

ة للفاعلين في ة الحالل ومعايير الحالل في مجال اإلنتاج واللوجستيك، فرصيمثل هذا المعرض الذي يخصص للتجار 
 الهام. ير االستثمار في هذا القطاع وخدماتهم وتطو مجال الصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم 

لتفاهم الدار البيضاء، توج بتوقيع مذكرة اب 2018في يناير أولهما وفي هذا الصدد، عقد المنظمون اجتماعين للتنسيق، 
أساسي لدراسة اإلجراءات بشكل وتم تخصيصه مراكش ب 2018في مارس  هعقد تموالثاني  المعرض،المتعلقة بتنظيم 

وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض  اإلسالمي. التعاونمة الدول األعضاء في منظرض لدى لترويجية للمعا
 كما يلي:
 ،أورو 300المتر المربع المجهز:  -
 .أورو 270بع غير المجهز: المتر المر  -

 www.halalexpo.com.trعلى الرابط التالي: العرض المتعلقة بتفاصيل توجد ال
ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الموقرة االتصال هيئات المعنية في الدول األععالم، يمكن للللحجز واالست

 :المنظمينب
  نيكولالسيدة 
 دوليةال مكلفة بالمشاريعمسؤولة عن المبيعات و 

Discover Events 
 00905548349853: يلاالموب

 00902124858210: الهاتف
 00902124855579: الفاكس

: ترونيالبريد اإللك
nicole.keskek@discoverevents.com.tr 

  www.helalexpo.com.tr:الموقع اإللكتروني
 

mailto:nicole.keskek@discoverevents.com.tr
http://www.helalexpo.com.tr/
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 المعرض الرابع للصحة  يرات الجارية لتنظيمتقرير حول التحض
 "4th OIC HEALTH EXPOلتعاون اإلسالمي "اء في منظمة اللدول األعض

 ، أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار2018مبر ديس 7-9
لتعاون الثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة االصادر عن الدورة الوزارية الثالثة والث 44للقرار طبقا 

وزارة  وف تنظمسالجمهورية التركية،  -نبول بإسط 2017مبر نوف 23إلى  20اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 
ورية كوت جمهلوزراء الئيس ، تحت إشراف ر المركز اإلسالمي لتنمية التجارةو  لجمهورية كوت ديفوار العموميةالصحة 

"المعرض الرابع للصحة للدول األعضاء في منظمة  يفوارية" اإلBuilding Eventsديفوار وبالتعاون مع شركة "
المعرض الدولي للصحة  بالتزامن معبفندق صوفتيل بأبيدجان،  2018ر ديسمب 9إلى  7مي"، وذلك من التعاون اإلسال

 (.MEXCI 2018كوت ديفوار )لوالمعدات الطبية 
ي قطاع الصحة )الصناعات الصيدالنية، مزودي هذا المعرض فرصة لاللتقاء بين مختلف الفعاليات العاملة ف سيشكل

الرعاية الصحية، مراكز التغذية والحمية، الجراحة،  اصيواختصاألدوية،  اقتناءمراكز  ،خدمات الصحيةالمعدات وال
قامة عالقات في بلدان منظمة التعا ، إلخ.(معاهد التكوين والتدريب الطبي ون اإلسالمي للترويج لمنتجاتها وخدماتها وا 

منظمة  الطبية في الدول األعضاء في لصحة والمعداتعمال وعقد شراكات بين الفاعلين االقتصاديين في قطاع ااأل
 التعاون اإلسالمي.

تنظيم بشأن التفاهم الدار البيضاء وأبيدجان، توجت بتوقيع مذكرة ببين المنظمين  للتنسيقعدة اجتماعات  تم عقد
 سالمي.اإل التعاونالدول األعضاء في منظمة للمعرض لدى  لترويجلالمهام وخصصت لتوزيع المعرض المذكور 

 لعرض كما يلي:تحديد أسعار تأجير مساحات ا وقد تم
  :أورو؛ 160المتر المربع المجهز 
  :أورو. 120المتر المربع غير المجهز 

 www.mexci.org لمعرض على الرابط التالي:التفاصيل المتعلقة بهذا ا جدتو 

 المنظمة على العنوان التالي: االتصال بالجهاتدول األعضاء المعنية في المصالح لللحجز واالستعالم، يمكن ل
 

  Blaise NDEDEالسيد
 مدير عام

 (Building Eventsشركة بويلدينغ إيفانتس )
 (225+)  49 80 59 07 يل:االموب

 (02 42 00 95/51 20 21 20 (225+الهاتف: 

 ndedeblaise@gmail.com;   البريد اإللكتروني:

 www.mexci.orgالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.mexci.org/
mailto:ndedeblaise@gmail.com;
mailto:ndedeblaise@gmail.com;
http://www.mexci.org/
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 معرض االقتصاد االجتماعي والتضامنيتقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم 
 ة التعاون اإلسالميللدول األعضاء في منظم

 ديفوار جمهورية كوت -أبيدجان  ،2019الربع األول من سنة 

لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي  45رات المصادق عليها من قبل الدورة تنفيذ القرافي إطار 
الجمهورية التركية في  -يش وأنقرة جمهورية بنغالد -ة الكومسيك المنعقدتين على التوالي بداكاللجنة متابع 34والدورة 
 شاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كوت ديفوارلما وتطويرلصناعة التقليدية االتجارة و رة وزا، تنظم 2018مايو 

للدول األعضاء في منظمة التعاون  والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة "معرض االقتصاد االجتماعي والتضامني
لسوق امن مع معرض ابالتز بمركز المعارض بأبيدجان  2018أكتوبر  7بتمبر إلى س 28اإلسالمي"، وذلك من 
 (.2018 قليدية )ميفااإليفوارية للصناعة الت

إلى  التضامنيفي مجال االقتصاد االجتماعي و  يات االقتصادية العاملةلاالفع هشارك فيتسيهدف هذا المعرض التي 
المنتجات الفقر وضمان تنمية مستدامة )جمعيات وتعاونيات، منتجو  آفةإلى الحد من  المساهمة في التشغيل الذاتي

 بالنسبة للحرفيين والمقاوالت منتهية الصغرفرصة  المعرض...(. وسوف يشكل هذا وية، الصناعة التقليدية، إلخالعض
عادة استثمار األرباح المحققة، إليجاد أسواقالتي تعتمد نموذج اإلدارة التشاركية و  وتقديم مشاريعها  جاتهاجديدة لمنتو  ا 

 ريتها.للمستثمرين لضمان نموها واستمرا
  أورو؛ 85المربع المجهز: المتر 
 أورو؛ 60تر المربع غير المجهز: الم 
  :أورو. 38المتر المربع غير المغطى 

 ط التالي:توجد التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض على الراب
www.miva.ci وevents.orghttp://icdt  

 ت المعنية في مؤسستكم الموقرة االتصال بالجهات المنظمة على العنوان التالي:لحجز واالستعالم، يمكن للجهال
 اعي والتضامنياللجنة المديرة لمعرض االقتصاد االجتم

 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 Monique KAKOU السيدة مونيك كاكو

 41574851 /0022507707354 الهاتف:
 00221338223900 لفاكس:ا

 miva@ovationsetplus.com د اإللكتروني:البري
  www.miva.ciالموقع اإللكتروني:

http://icdtevents.org 

http://www.miva.ci/
http://icdtevents.org/
mailto:miva@ovationsetplus.com
http://www.miva.ci/
http://icdtevents.org/
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تنظيم ، تقرر تأجيل 2018أغسطس  27 بتاريخ في جمهورية كوت ديفوار يةالصناعة التقليدوزارة وتبعا لخطاب 
سنة ألول من الربع ا إلىاإلسالمي  التعاون دول األعضاء في منظمةللاالقتصاد االجتماعي والتضامني  معرض
مع  دجان بالتزامنأبيب 2018أكتوبر  7تمبر إلى سب 28ترة من في الف والذي كان من المقرر عقده سابقا ،2019

 (.2018ة للصناعة التقليدية )ميفا سوق اإليفواريال
ة أخرى ، ومن جهته جمهورية كوت ديفوارالذي شهدالتعديل الوزاري األخير نتيجة من جهة وقد تم تأجيل هذا المعرض 

  .توفير كافة أسباب النجاح لهذا المعرضل
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 معرضالجارية لتنظيم ال ول التحضيراتتقرير ح
 عات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميعشر للصنا انيالث 

 المملكة العربية السعودية-، جدة2019مارس  26-29
 

في  يةمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودالمركز اإلسالاون الموقعة بين في إطار اتفاقية التع
عشر  الثانيزراعة للمملكة العربية السعودية "المعرض عاية وزارة الحت ر ، سوف ينظم الطرفان ت2008مايو 

رين والعش الرابعع المعرض السعودي للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، بالتزامن م
مركز جدة ب 2019مارس  29إلى  26لك من الفنادق، وذ لصناعة المأكوالت والتموين وتجهيزات ومستلزمات وخدمات

 المملكة العربية السعودية. –تديات والفعاليات للمن

واالطالع  موخدماته ملمنجاته للترويج في الدول األعضاء ويشكل هذا المعرض فرصة لجميع الفاعلين في هذا القطاع
 والتغليف.ية وخدمات الفنادق والتعبئة ناعات الغذائلى االبتكارات التكنولوجية الحديثة في هذا مجال تنمية الصع

 م تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:ت وقد

  :دوالر أمريكي، 445المتر المربع المجهز 

  :ريكي.دوالر أم 395المتر المربع غير المجهز 

 ن التالي:ة على العنوااالتصال بالجهات المنظم الدول األعضاءالمعنية في  للمصالحللحجز واالستعالم، يمكن 
 

 ظهور صديقالسيد 

 نائب الرئيس

 ركة الحارثي للمعارض المحدودةش

 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 

HISHAM@acexpos.com 

 www.acexpos.com اإللكتروني: الموقع

 

mailto:ace@acexpos.com
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في الدول األعضاء في  واللوجستيكومنتدى حول النقل تقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم معرض 
 اإلسالميمنظمة التعاون 

 دار البيضاء، المملكة المغربية، ال2019أبريل  18-20
 

الوطني  والشباكظم المركز ين ، سوفلتجارة والمملكة المغربيةكز اإلسالمي لتنمية امر ين الالتعاون بفي إطار 
اللة (، تحت الرعاية السامية لصاحب الجبورتنيتالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية )الوحيد لتبسيط مساطر 

نقل ال حول معرض ومنتدى، "(LOGISMED) ةالمغربي الشركةعاون مع الملك محمد السادس، وبالت
بالدار  2019أبريل  20إلى  18من  وذلك ،"سالميدول األعضاء في منظمة التعاون اإلفي ال كواللوجستي
 (.LOGISMED 2019) كللوجستيو الثامنة للمعرض الدولي للنقل  الدورةبالتزامن مع  البيضاء،

صناعة النقل  جهي تواعلى الفرص والتحديات التمن جهة فرصة لتسليط الضوء وف تشكل هذه التظاهرة س
الفرص التي  ،أخرى جهةومن  ؛الثورة الرقمية العالمية سياقي في منظمة التعاون اإلسالم دولفي  كتياللوجسو 

 يوفرها المغرب كمركز لوجستي للوصول إلى األسواق األفريقية.
اس سا باألتم تخصيصهملنجاح، عقد المنظمون اجتماعين للتنسيق، االمعرض بكافة أسباب حاطة هذا وإل

خالل الدورة ه الفعالية قرر المنظمون الترويج لهذو . المذكورالمعرض التفاهم المتعلقة بتنظيم  مذكرة بنودلدراسة 
 الوزارية الرابعة والثالثين للكومسيك.

 :بالجهات المنظمةاالتصال  في الدول األعضاءالمعنية  صالحيمكن للمللحجز واالستعالم، 
 ةالسيد علي براد

 LOGISMED"لوجيسميد"  كةشر  اممدير ع
 الدار البيضاء، المملكة المغربية

 66 81 44 522 212+الهاتف: 
 info@logismed.maالبريد اإللكتروني: 

 /http://www.logismed.ma لكتروني:موقع اإلال
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 للدول األعضاء بناء السفنو  البحريواالقتصاد صيد الحضيرات الجارية لتنظيم معرض التتقرير حول 
 التعاون اإلسالمي مةي منظف

 ديش الشعبيةبنغالجمهورية  - داكا، 9201 مايو 1-4
 

( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة في المجاالت ذات IUTالتعاون بين الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا )في إطار 
 2019مايو  4ح إلى اتمن ف االقتصاد البحري وبناء السفن،و الصيد  ن تنظيم معرضالجانبا يعتزمهتمام المشترك، اال
 الديش الشعبية.غجمهورية بن، كاادب
الجامعة  ، نائب مستشارجاهسعادة الدكتور عمر  برئاسةالجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا وفد من قام ، في هذا الصددو 

تخصيص  تموقد  .2018أبريل  30عقد اجتماع تنسيقي في ل مية التجارةالمركز اإلسالمي لتنإلى مقر ة بزيار  ،بالنيابة
تحسين العالقات من خالل تنظيم أنشطة مشتركة الكفيلة ب سبلال شافتبشكل أساسي لدراسة إمكانية اكهذا االجتماع 

فن للدول بناء السو يد واالقتصاد البحري صال، بما في ذلك التنظيم المشترك لمعرض المقبلةعلى مدار السنوات 
 .2019 ةسناإلسالمي في  التعاوناألعضاء في منظمة 
اإلسالمي عامة وفي  التعاونلدول األعضاء في منظمة لمنتجات البحرية في الالترويج  لىتهدف هذه التظاهرة إ

را مرو التصميم البحري  مجال ا منلجميع المهنيين، بدء   ملتقى كما يشكل المعرض. خاصةجمهورية بنغالديش الشعبية 
ض وسوف يكون المعر البحرية.  لمنتجاتلل النهائي يلى التحو إ وصوالو والخدمات اللوجستية والتسويق  بالصيد والسالمة

وتربية األحياء المائية والنقل البحري وأنشطة الموانئ وبناء السفن  الصيدإطارا  للترويج والتبادل والشراكات في مجاالت 
دامة لمختلف ستمية مأحدث التقنيات لضمان تنواالطالع على ة واالستثمار يالتجار  الرفع من المبادالتجل من أ

 التي يغطيها المعرض. القطاعات
 ما يلي:معرض سوف يشمل ال
 ؛مساحة المعرض 
 منتدى علمي؛ 
  للقاءات الثنائية ومساحةB2B  بناء السفن.و ميناء المواقع وزيارات إلى  
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 2020دبي  إكسبو فيمي اإلسال اونعالتمشاركة منظمة للتحضير لمل تقرير ورشة ع
 2018توبر أك 17-15لدار البيضاء، ا

 

 السياق

رقـم  خطـاباإلسـالمي ) التعـاوناإلسـالمي لتنميـة التجـارة مـن قبـل األمانـة العامـة لمنظمـة  تم تعيين المـدير العـام للمركـز
OIC / ECO-04 / B-03/003446  منظمة يق مشاركة تنسل كجهة اتصال( 2018 أكتوبر 18و يوليو 18بتاريخ

 .2021أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20في دبي من  إقامتهر المقر  2020 دبي في إكسبواإلسالمي  التعاون
بـي للمشـاركة فـي حفـل د لبخـيط إلـىهـذا السـياق، رافـق المـدير العـام للمركـز اإلسـالمي لتنميـة التجـارة السـيد طـارق اوفي 

ع تـم تنظــيم اجتمــاوقــد . 2018سـبتمبر  12فــي  2020دبــي إكسـبو فــي  اإلسـالمي التعــاونمشـاركة منظمــة توقيـع عقــد ل
شــعار اإلســالمي تقــديم  التعــاونوطلــب مــن منظمــة  المشــروع المعــرض بشــرح فريــققــام تنســيقي قبــل حفــل التوقيــع حيــث 

 اإلسالمي. التعاونمنظمة لقسم  العام شرفمالاب تعيين في أقرب وقت ممكن مع خطلمعرض ل مشاركة المنظمة
التابعــة  والهيئــات المؤسســاتإلــى  المــدير العــام للمركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة رســالة دعــوة ، بعــثذا الســياق وفــي هــ
ظمــة منل يتنســيق دبــي واجتمــاعإكســبو مــع مكتــب  والتواصــلية لحضــور ورشــة العمــل التفاعليــةاإلســالمي  التعــاونلمنظمــة 
 التعـــاونمـــن أجـــل دراســـة مشـــاركة منظمـــة  2018 رتـــوبأك 17إلـــى  15فـــي الفتـــرة مـــن هما تـــم عقـــد ،اإلســـالمي التعـــاون

 .2020 دبي سبوإكاإلسالمي في 
 : التاليةاإلسالمي  اونالتعمنظمة  مؤسساتورشة العمل  في أشغال تشارك
 ( المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT)؛ 
 و(؛بية والعلوم والثقافة )إيسيسكتر سالمية للالمنظمة اإل 
 ؛بيت مال القدس الشريف 
 ي للتنمية )مكتب الرباط( ؛اإلسالمالبنك  وعةمجم 
 المؤسسة الدولية ( اإلسالمية لتمويل التجارةITFC)؛ 
 الجامعة اإلسالمية للتكن( ولوجياIUT)؛ 
 ( مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالميةIRCICA؛) 
  ؛رة(ركز أنق)م اعية والتدريب للدول اإلسالميةإلحصائية واالقتصادية واالجتما كز البحوثمر 
 منتدى الشباب للمؤتمر اإلسالمي للحوار والتعا( ونICYF-DC.) 

 ركين والمعالم الرئيسية للمشروع.مرفق بهذا التقرير جدول األعمال وقائمة المشا
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I. اجتماع تنسيقي لمنظمة التعاون اإلسالمي 
لمشاركة  للتحضيرصه تخصي ة وتملتجار بمقر المركز اإلسالمي لتنمية ا 2018أكتوبر  15تنسيقي في  اعاجتم عقد تم

 .2020 دبي إكسبواإلسالمي في  التعاونمنظمة 
جلسة األسئلة واألجوبة، بعد و  2020إكسبو دبي  لمعرضنمية التجارة لتللمركز اإلسالمي المدير العام  تقديمبعد 

 :ليكون بما يأوصى المشار 
 ؛نفيذ هذا المشروعإنشاء فريق عمل إلعداد وت -
اإلسالمي  التعاونات منظمة نقاط االتصال في كل مؤسسة من مؤسسب التجارةمية ي لتنسالمكز اإلالمر  موافاة -

عن  مسؤواليكون اإلسالمي  التعاونلمنظمة  فريق عمل تابعتصال هذه خالل أسبوع واحد. ستشكل نقاط اال
 ؛2020اإلسالمي في إكسبو  التعاونة اركة منظمالتحضير لمش

 ؛ئل مالية خاصة بها أو من قبل الجهات الراعيةبوسا ركتهال مشاعلى كل مؤسسة تموي ينبغي -
 ؛2020 دبي مي في إكسبوراسة إمكانية توفير تمويل خاص لمشاركة منظمة التعاون اإلسالد -
 يرئيسالشعار الها بما يتوافق مع طتاتها وأنشمنشور  تقديماإلسالمي  التعاونعلى مؤسسات منظمة ينبغي  -

 ؛"المستقبل: الفرص، والتنقل واالستدامة وصنععقول، التواصل "ية للمعرض والموضوعات الفرع للمعرض
نشطتها في دبي على هامش إكسبو لتنظيم بعض أتخطيط للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لدعوة ا -

 اإلسالمي. التعاوننظمة لمالخمسين  ، السيما االحتفال بالذكرى السنوية2020دبي 
II. ـــدار ، 2020 دبـــي إكســـبون اإلســـالمي فـــي مـــة التعـــاومشـــاركة منظورشـــة عمـــل للتحضـــير ل ال

 2018بر أكتو  17-16البيضاء، 
األفكار بين مختلف مؤسسات و بهدف تبادل المعلومات و دبي كسبو إ اإلسالمي في التعاونفي إطار مشاركة منظمة 

 التعاونمة مؤسسات منظ" ورشة عمل تفاعلية لفائدة  2020 دبي إكسبوب مكتنظم " اإلسالمي، التعاونمنظمة 
 لكة المغربية.المم -الدار البيضاء ب 2018أكتوبر  17و 16 يومياإلسالمي 

 تم تمثيل مكتب إكسبو دبي، من قبل:

 المشاركات الدولية، -، مدير أولمنال محمد عمر لسيدةا 

 لية،شاركات الدو لما -وي قصص، راأيوميكو روتيمي ويليامس السيد 

 لية،المشاركات الدو  -صممة، مكاترينا جواكين السيدة 

وأهدافه،  2020إكسبو دبي مي حول تقديم عرض تقديبالسيدة منال ورشة العمل  فتتاحية استهلتبعد الكلمات اال
المستقبل". وأضافت أنه  وصنعالعقول، تواصل "شعار سيتم تنظيمه تحت  الذي أن هذا المعرضالمشاركين  طلعتوأ



28 

 

تعزز العالم. و على مستوى تعاون اإلبداع واالبتكار وال لتحفيزمنصة  2020بي و دإكسب، سيوفر شعارلالل هذا امن خ
 ي: الفرص، والتنقل، واالستدامة.، وهإلحاحاأكثر القضايا  مع طة وأساسية في التعاملعناصر مترابثالثة هذا كله 

 :احتياجاتهمة لبيلمساعدتهم على ت اتوالمجتمع لألفرادفتح آفاق جديدة لضمان  في صميم التنمية الفرص 
 .الحالية وتطلعاتهم المستقبلية

 :وتوفير مدخل وجمع األفكار صل بين األفراد التوا عن طريق تحقيقإلى الفرص الموصل هو الجسر  التنقل
 ول إلى األسواق والمعرفة واالبتكار.لوصل سهل

 :البيئة الحفاظ على ل، مع أق استخدام مواردل خاليتها من موتنالفرص التوسع في كيفية إلى  ت رِشد االستدامة
 .المقبلةجيال ألتها لصالح احمايو 

 :إكسبو دبي شعار

الخاص اإلسالمي  التعاونمة منظ شعارشات مثمرة، اتفق المشاركون على أن مشروع بعد جلسة عصف ذهني ومناق
 بين الثقافات.ار : تقاسم القيم والحو بندين ىإل يتفرع هذا الشعارللحياة".  كنمطسيكون "اإلسالم دبي  بإكسبو

مواد الخاصة بها )الصور الرسال اإلسالمي المعنية إ التعاوند، يرجى من جميع مؤسسات منظمة وفي هذا الصد
ح أجل السمامباشرة إلى السيد أيوميكو ويليامز، من  2018، إلخ ...( بحلول نهاية نوفمبر صوتومقاطع الفيديو وال

 .2019 يناير كة المنظمة بحلول شهربمشار ة علقبتطوير القصة المرئية المت نيفللفريق ال

 مكتب إكسبو دبي: ،ةالدولي ات، المشاركقصصراوي الالسيد أيوميكو ويليامز، لالتصال ب
 دولة اإلمارات العربية المتحدة -دبي  ،2020 .ب.ص

 2020 555 4 (0) 971+الهاتف: 
 2121 555 4 (0) 971+الفاكس: 

 1339 821 4 (0) 971+مباشر: الالخط 
 Ayomiku.Williams@expo2020.aeلبريد اإللكتروني: ا

 expo2020dubai.com: اإللكترونيموقع ال
 

 أنشطة على هامش المعرض:
 شاريعبم المتعلقة امقترحاتهبالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن توافي اإلسالمي  التعاونمة رجى من مؤسسات منظي

لتنمية التجارة  اإلسالميقوم المركز . وسي2020 دبي إكسبو هامشلى بادرات التي سيتم تنظيمها عطة والمنشاأل
رسالها المقررةورة في مصفوفة لألنشطة األنشطة المذك بتجميع  .2020إكسبو إلى مكتب  وا 
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 اإلسالمي: التعاونمفهوم ومحتويات جناح منظمة 
ية من للقصة البصر  ياألولالمشروع ل بالتوصالتنسيق المقبلة، بعد اعات تما خالل اجسيتم التعامل مع هذه القضاي
 (.2019معرض إكسبو دبي )يناير 
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 ركة مع دولة الكويتمشت معارضقرير حول التحضيرات الجارية لتنظيم ت
 

 
كويت في ولة الدلتجارة والصناعة الوزارة و  ةالمركز اإلسالمي لتنمية التجار تعزيز التعاون بين في إطار 

المركز بالدار  مقرب 2018أبريل  25 يوم عقد الجانبان اجتماعا تنسيقيا المشترك،ام ذات االهتممجاالت لا
تنظيم المعارض وخاصة ، التي سيتم تنظيمها بشكل مشترك وضع برنامج عمل يحتوي األنشطةبتوج البيضاء 

 "(:KIFلي ")معرض الكويت الدو ة ة الكويتيالتالية بالتعاون مع الشرك
  تعاونالللدول األعضاء في منظمة  والصناعة التقليديةرض السياحة معرة االستثنائية لالدو 

 ، دولة الكويت.العاصمة ، الكويت2019مارس  8-5اإلسالمي، 
حة ياقطاع الس اإلسالمي في التعاونبين الدول األعضاء في منظمة  تعزيز التعاون إلىالمعرض هذا  يهدف

ا سياحية للدول األعضاء، وتشجيع االستثمار في هذوالمواقع اللمعالم التاريخية لوالترويج ، يديةوالصناعة التقل
 القطاع.
 أكتوبر  12-8اإلسالمي،  التعاونمنظمة معرض البناء والديكور للدول األعضاء في الدورة الثالثة ل

 .دولة الكويت -العاصمة ، الكويت2019
رف على أحدث التطورات ماتها وللتعرويج لمنتجاتها وخدشاركة للتان المفرصة للبلد المهنيض هذا المعر  يشكل
ضا فرصة أيه التظاهرة كون هذتسو نولوجية في صناعة األثاث والتصميم الداخلي. االبتكارات التك مجال في

ت عضاء، لدراسة خبراألن الدول االمعماريين ورجال األعمال والمسؤولين الحكوميين مللعارضين، والمهندسين 
في  جهاملها المعرض واختيار أفضل المنتجات والخدمات لدات التي يشمالمشاركة في القطاعرب الدول وتجا

 التنفيذ.التي توجد في طور مشاريعهم المستقبلية أو 
سبتمبر  13و 12 يوميا تنسيق اجتماعا معرض الكويت الدوليتنمية التجارة و الصدد، عقد المركز اإلسالمي ل وفي هذا
الرسمي على  التوقيعيتم . ومن المقرر أن هاتين التظاهرتين تعلق بتنظيممذكرتي تفاهم ت بانأعد الجانو راكش مب 2018
 .2019على هامش الدورة السادسة والثالثين لمجلس إدارة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في يناير  تفاهمتي المذكر 
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 الجال األعمالمنتديات وبعثات ر 
 

 المملكة المغربية، الرباط، 2017سبتمبر  15-14، الغابوني لمغربيمنتدى األعمال ا .1
، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدول األعفي إطار برنامجه للتعاون مع 

ني بمقر الغابو األعمال المغربي  دىربية، منتبالتعاون مع سفارة جمهورية الغابون المعتمدة بالرباط والسلطات المغ
 .2017مبر سبت 15-14ي لسفارة بالرباط يوما

وتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشؤون لكة الغربية وجمهورية الغابون ت بين الممهدف هذا المنتدى إلى تنشيط المبادال
لخاصة تثمارات اة االسن في الخارج وتنميييبالغابون الخارجية لجمهورية غابون والفرانكوفونية واالندماج اإلقليمي المكلفة

للمملكة  شؤون الخارجية والتعاون الدوليووزارة ال اعة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقميسياحة والصنوالتجارة وال
 المغربية.

مبادالت الهو تعزيز شارك في هذا المنتدى عدد من الفاعلين االقتصاديين المغاربة والغابونيين هدفهم في ذلك 
ليار م 21تثمار بون، وهو بلد في أوج الفترة االنتقالية، في اسويرغب الغا ليبروفيل والرباط. جارية بينة والتاالقتصادي

 ت المقبلة من أجل تعزيز البنية التحتية ودعم أقطاب النمو غير النفطية.دوالر أمريكي خالل السنوا
ت والجهات بون كما سمح للوكاالدمها الغالتي يقف فرص االستثمار اشابة من اكتوقد مكن المنتدى المستثمرين المغار 

 فاعلين المغاربة.رح وتوضيح أدائها وتطلعاتها للغابون من شالمتدخلة في االستراتيجية التنموية الجديدة لل
 وبهذه المناسبة تم تنظيم جلستي عمل: 

 إمكانيات المغرب والغابون وفرص االستثمار؛ 
  بادالت التجارية.وتنشيط الم تنمية االقتصاديات إليداع فياديق ااديق السيادية وصنصنكاالت والدور الو 

المديرة  -عمل مع السيدة نينا أليدا أبونا سالمي لتنمية التجارة اجتماع المركز اإل وعلى هامش المنتدى، عقد ممثل
 العامة للوكالة الوطنية لتشجيع االستثمار في غابون.

مع المركز عدة أنشطة ت بالتعاون أن تنظم في أقرب وقغبتها في جديد ر ة للسيدة أبونا لترصالجتماع فوكان هذا ا
ر الخشب، وندوة على هامش اجتماع شبكة ذلك ندوة حول استراتيجيات تصدين، بما في لصالح الفاعلين الغابونيي

 ر في غابون.مارص االستثوكاالت تعزيز االستثمار الناطقة بالفرنسية، فضال عن يوم مفتوح حول ف
جمهورية  -، أبيدجان 2017نوفمبر  3-2ية، لمعدات الطبرين حول األدوية واين والمشتالبائعلقاء  .2

 يفوار كوت د
ارة في لقاء البائعين والمشترين حول المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية الذي ك المركز اإلسالمي لتنمية التجشار 

لصحة والنظافة مع وزارة ا ل التجارة بالتعاونمية لتموياإلسالوالمؤسسة الدولية ة ية التجار نظمه المركز اإلسالمي لتنم
ى والمتوسطة بأبيدجان، جمهورية كوت ديفوار تقليدية وتعزيز المشاريع الصغر الصناعة الالعامة ووزارة التجارة، ووزارة 

 .2017نوفمبر  3إلى  2في الفترة من 
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مية لتمويل ولية اإلسالفريقية للمؤسسة الدعربية األارة البرنامج جسور التج يذإطار تنف وقد تم تنظيم هذا اللقاء في
عاون الثنائي بين المركز اإلسالمي لتنمية واالستثمار وأيضا في إطار الت ول التجارةالتجارة، وبرنامج اللجنة الفرعية ح

 التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
دولة عضو  16بينها  دولة من 17 القتناء األدوية منت وطنية وكاال 10شركة و 50مشاركة ع ا االجتماوقد عرف هذ

ي والنيجر وغينيا والسنغال والمغرب وغابون وبوركينافاسو والكاميرون ومال وهي: بنين في منظمة التعاون اإلسالمي
هذه ان في . كما شاركت مؤسستاروكوت ديفو وتوغو ومصر والعربية السعودية وفلسطين واألردن وتونس وبوروندي 

وحقق االجتماع رقما قياسيا  ل التجارة.مية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويإلسالمي لتنهرة وهما: المركز االتظا
 عرضا للخدمات. 97لقاء ثنائيا و 344وكان فرصة لعقد  أمريكيمليون دوالر  80ره قد

 ، الدار البيضاء،2017ديسمبر  19، رين المغاربة للتمو ردن والمستو ييملتقى بين المصدرين التونس .3
 مغربيةالمملكة ال

ألعضاء في منظمة التعاون فاعلين االقتصاديين في الدول اصال بين الفي إطار أنشطته الرامية إلى تسهيل االت
ونسية بالمغرب، لتلتجارية ااإلسالمي في مختلف القطاعات، استضاف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والممثلية ا

وردين ( والمستGIFRUITSهني المشترك للغالل التونسي )المجمع الم تونسيين األعضاء فيمصدرين التقى المل
بمقر المركز بالدار البيضاء. وكان هذا االجتماع فرصة الستعراض  2017ديسمبر  19اربة للتمور التونسية، يوم المغ

جودة، ث احترام الدين المغاربة من حيت المستور توقعا إلى المغرب، وكذلكة ر التونسيالعقبات التي تعيق تصدير التمو 
 ة.واالمتثال لمعايير الصحة والصحة النباتي

، الدار 2018أبريل  18 - 17دين المغاربة للتمور، والمستور  المصريينين المصدرين ملتقى ب .4
 البيضاء، المملكة المغربية

مة التعاون دول األعضاء في منظيين في القتصادل بين الفاعلين االصاسهيل االتفي إطار أنشطته الرامية إلى ت
جاري لجمهورية مصر ومكتب التمثيل التمية التجارة سالمي لتناإلسالمي في مختلف القطاعات، استضاف المركز اإل

مركز ب 2018بريل أ 18 – 17 ييوم المصريين والمستوردين المغاربة للتمور، ملتقى المصدرين العربية بالرباط
صة الستعراض العقبات التي تعيق تصدير التمور االجتماع فر البيضاء. وكان هذا ز بالدار المرك بمقر األعمال

دين المغاربة من حيث احترام الجودة، واالمتثال لمعايير الصحة والصحة المغرب، وكذلك توقعات المستور  إلى لمصريةا
 النباتية.

 


