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 تقرير حــول

 المعرض األول لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –الشارقة 

 1181ديسمبر  81 – 81
                           

 
في إطار األنشطة الرامية إلى تحقيق األهداف المسطرة في برنامج العمل العشري لمنظمة 
التعاون اإلسالمي المصادق عليه من قبل الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي 

الرقي بمستوى التجارة البينية للدول وخاصة هدف  5002المنعقد بمكة المكرمة في ديسمبر 
من حجم مبادالتها التجارية اإلجمالية في  %50األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة 5002أفق سنة 

و المجلس األعلى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عض
حاكم الشارقة، المعرض األول لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة  –لالتحاد 

دولة  –بمركز إكسبو الشارقة  5005ديسمبر  05إلى  00التعاون اإلسالمي وذلك من 

 اإلمارات العربية المتحدة.

ضاء في وقد شكل هذا المعرض فرصة لتعزيز التعاون وخلق شراكات بين الدول األع
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال األغذية الحالل، كما مكن الفعاليات االقتصادية العاملة 
في هذا القطاع الحيوي للترويج لمنتجاتها وخدماتها ولتشجيع االستثمار في هذا القطاع 

 الهام.

 وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسادة:

 حسن احزاين، المدير العام،الدكتور ال 
 ،عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق والتواصل 
 .مامودو بوكار صال، رئيس قسم الدراسات والتدريب 

أقيم هذا المعرض على امتداد ثالث أيام، وكان مفتوحا للمهنيين وللعموم من الساعة 
 العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال.

 شركة ورجال أعمال من الدول التالية: 00اركة ما يناهز وقد عرف المعرض مش

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 
 ،الجمهورية اللبنانية 
 ،جمهورية أذربيجان 
 ،المملكة األردنية الهاشمية 
 ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،الجمهورية التركية 
 التونسية، الجمهورية 
 ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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 ،المملكة العربية السعودية 
 ،سلطنة عمان 
 ،جمهورية قيرقيزيا 
 ،دولة الكويت 
 .ماليزيا 

كما شاركت الدول غير األعضاء التالية: البوسنة والهرسك، الصين، الواليات المتحدة 
يالند، اليابان، ألمانيا، الهند، بلجيكا، إفريقيا األمريكية، استراليا، النمسا، إيطاليا، كندا، التا

 الجنوبية، هولندا، أوكرانيا، التايوان، المملكة المتحدة، روسيا الفيدرالية، الدانمارك والنيبال.

كما شاركت في هذا المعرض العديد من الهيئات العاملة في مجاالت مقاييس ومعايير 
(، المجلس SMIICس للبلدان اإلسالمية )الحالل نذكر منها: معهد المعايير والمقايي

اإلسالمي للغذاء والتغذية بالواليات المتحدة األمريكية )إفانكا(، هيئة الحالل باالتحاد 
ألمانيا، حالل إيطاليا، الهيئة الوطنية للمنتجات الحالل بجنوب إفريقيا  –األوربي 

(SANHA مجلس تنمية الحالل ،)– ( باكستانHDC.) 

 :حفل االفتتاح -0

بمركز إكسبو الشارقة على الساعة  5005ديسمبر  00تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 

الحادية عشرة صباحا، وقد قام بتدشينه سمو الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة رفقة معالي 

دين إحسان أوغلى، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ومعالي السيد البروفسور إكمل ال
مخدوم أمين فهيم، وزير التجارة الباكستانية والشيخ مصطفى سريتش، مفتي البوسنة 
والهرسك ومعالي السيد حاجي مالك عبد القاسم وزير والية بينانغ ورئيس مركز بينانغ 

ر الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي الحالل الدولي وأصحاب السعادة: الدكتو
لتنمية التجارة، السيد أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة 
والسيد سيف محمد المدفع، مدير عام إكسبو الشارقة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة 

ية الحالل بباكستان والسيد وصناعة الشارقة والسيد أسد سجاد، المدير التنفيذي لمجلس تنم
محمد صالح بدري، القائم بأعمال هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من أصحاب 

 السعادة سفراء الدول األعضاء باإلضافة إلى المسؤولين عن أروقة الدول المشاركة.

بعد قص الشريط كإعالن عن االفتتاح الرسمي للمعرض قام الوفد الرسمي بجولة في 
لف أروقة المعرض حيث تم التوقف على ما وصلت إليه صناعة األغذية الحالل في مخت

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ولإلشارة فقد شهد حفل افتتاح المعرض تغطية إعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة 
المتحدة ومنطقة  والمرئية والمسموعة وغيرها من وسائل اإلعالم بدولة اإلمارات العربية

 دول الخليج العربية.

 :األنشطة الموازية -1

نظم مركز إكسبو الشارقة ومجلس تنمية الحالل الباكستاني بالتعاون مع المركز اإلسالمي 
لتنمية التجارة على هامش هذا المعرض مؤتمرا حالل الشرق األوسط تحت شعار "معيار 

، وقد عرف هذا 5005ديسمبر  05و 00شامل للجودة والصحة والسالمة" وذلك يومي 
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دولة وخبراء وعلماء وناشطين في  73ممثل عن  500المؤتمر مشاركة ما ال يقل عن 

مجال المنتجات الحالل. وقد أتاح هذا المؤتمر فرصة لجميع المشاركين لتبادل المعلومات 
حول المنتجات الحالل، ومناقشة التحديات التي تواجه هذه الصناعة واستكشاف الفرص 

 التي تتيحها األسواق المختلفة وتقييم المعايير والمقاييس المتبعة العتماد األغذية الحالل.

 تقييم المعرض -2

متر مربع. كما عرف  5200لقد بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي 
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين  200المعرض مشاركة ما يناهز 

ألعمال وخلق شراكات وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم عن فرص ا
والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي تستجيب للمعايير الدولية في 

 تنظيم المعارض.

ومن جهة أخرى لوحظ أن معظم السلع المعروضة تبرز مدى التقدم الذي حققه قطاع 
عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك تعدد الهيئات األغذية الحالل في الدول األ

 المكلفة بتحديد المعايير والمقاييس العتماد األغذية الحالل في العالم. 

ومن خالل قراءة أولية لالستبيان الذي وزعه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على أجنحة 
ارية ووجود رغبة حقيقية الدول المشاركة يستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات التج

لدى العارضين في االستفادة من خدمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للترويج لمنتجاتهم 
وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي للمركز ومن جهة أخرى أوصى المشاركون 

ة قبل بتكثيف الحملة اإلعالمية الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الدورة القادم
 تنظيم المعرض قصد جلب الزوار المحليين إلى مركز إكسبو الشارقة.

كما لقي تنظيم مؤتمر حالل الشرق األوسط لدى المشاركين استحسانا كبيرا إذ شكل فرصة 
للخبراء والعلماء لتبادل المعلومات والتجارب حول األغذية الحالل والوقوف على التحديات 

وإشكالية توحيد المعايير والمقاييس الحالل بين الدول األعضاء في التي تواجه هذه الصناعة 
 منظمة التعاون اإلسالمي.

وخالل هذا المعرض والمؤتمر المصاحب له، قام ممثلو المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 نذكر منها: 5007بالترويج ألنشطة المركز وخدماته، وللمعارض التي سينظمها سنة 

 ناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، المعرض السادس للص
 سلطنة عمان. –، مسقط 5007مايو  01 – 07

  المعرض األول لألثاث والديكور والمعدات المنزلية والكهربائية في الدول األعضاء
المملكة  –، المدينة المنورة 5007مايو  01 – 05في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 ية.العربية السعود

 : اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض -4

تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز عقد لقاءات عمل على 
هامش المعرض مع كل من سعادة السيد سيف محمد المدفع، المدير العام لمركز إكسبو 

ذي لمجلس تنمية الحالل بباكستان حول تنظيم الشارقة والسيد أسد سجاد، المدير التنفي
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والتي لن تقتصر فقط على األغذية  5007المشترك للدورة الثانية لهذا المعرض في سنة 

 الحالل بل ستشمل كل القطاعات الحالل.

 00كما شارك السيد المدير العام في منتدى االستثمار اإلفريقي والشرق األوسط يوم 
االستثمار في دول شرق إفريقيا وضمان "قة حول موضوع بدبي وقدم ور 5005ديسمبر 

 ".االستثمار المقدم من خالل معاهدات االستثمار الثنائية
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 حولتقرير 
 التقليدية  ةاألول للصناع التجاري المعرض

 في منظمة التعاون اإلسالمي في الدول األعضاء

 المملكة المغربية -، الدار البيضاء1182أبريل  88-81

 

للجنة الدائمة  الوزاريةللجنة طبقا للقرار المصادق عليه من قبل الدورة الثامنة والعشرين 
أكتوبر  00إلى  8من المنعقدة  للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

بإسطنبول، الجمهورية التركية والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به المملكة  5005

المعرض التجاري األول للصناعة التقليدية في الدول األعضاء في المغربية الستضافة 
، نظمت وزارة الصناعات التقليدية للمملكة المغربية 5007منظمة التعاون اإلسالمي في 

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع مكتب المعارض واألسواق بالدار البيضاء 
ية في الدول األعضاء في منظمة التعاون "المعرض التجاري األول للصناعة التقليد

بفضاء المعارض التابع لمكتب المعارض  5007أبريل  01إلى  00اإلسالمي" وذلك من 

 واألسواق بالدار البيضاء، المملكة المغربية.

أيام وكان مفتوحا في وجه العموم من الساعة التاسعة صباحا  1ُنظم المعرض على امتداد 

 ء.إلى الساعة السادسة مسا

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  03عرف هذا المعرض مشاركة 

 التالية:

 ،الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

 ،المملكة العربية السعودية 

 ،جمهورية بنين 

 ،جمهورية بنغالديش الشعبية 

 ،بوركينافاسو 

 ،جمهورية الكاميرون 

 ،جمهورية غينيا 

 ا،جمهورية اندونيسي 

 ،ماليزيا 

 ،جمهورية مالي 

 ،المملكة المغربية 

 ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 ،جمهورية النيجر 

 ،دولة فلسطين 

 ،جمهورية السنغال 

 السورية بالمغرب،الية الج 

 .الجمهورية التونسية 
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كما عرف هذا المعرض مشاركة مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 
ة بيت مال القدس الشريف والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )إرسيكا( ووكال

 والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

مشاركة ب التكفلمن خالل ساهم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تمويل هذه التظاهرة 
اإلسالمي وبعض الدول األعضاء في منظمة  التعاونقل نموا األعضاء في منظمة األالبلدان 
بنين، بنغالديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا، مالي،  وهي:اإلسالمي  التعاون

 اندونيسيا. و ماليزيا، فلسطين، السنغال، سوريا، تونس، النيجرموريتانيا، 

 افتتاح المعرض .8

بفضاء المعارض التابع على الساعة الرابعة مساء  5007أبريل  05افتتاح المعرض في  تم

لمكتب معارض وأسواق الدار البيضاء، وترأس أشغاله السيد عبد هللا باها وزير الدولة 
برفقة السيد شرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية والسيد عبد الصمد قيوح 

دكتور وزير الصناعات التقليدية والسيد محمد بوسعيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى وال
الحسن احزاين المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والسيد عزيز علمي كورفتي 
المدير العام لمكتب معارض وأسواق الدار البيضاء وبعض سفراء الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين بالمملكة المغربية ورؤساء وفود الدول المشاركة في 

 هذا المعرض.

ل الجولة التي قامت بها هذه الشخصيات في مختلف أروقة المعرض، تم االستماع إلى خال
شروح ممثلي الدول المشاركة والوقوف عند مستوى التنمية في مجال الصناعات التقليدية 

 في الدول المشاركة في هذه المعرض.

ئل وتجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض قد عرف تغطية واسعة من طرف وسا
 اإلعالم والقنوات التلفزيونية والصحف بالمملكة المغربية.

 أنشطة على هامش المعرض .1

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعات على هامش المعرض، 
التقليدية ومكتب معارض وأسواق الدار البيضاء ندوة حول: "تجارة منتوجات الصناعات 

 . 5007أبريل  05ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك يوم التقليدية في الدول ا

بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها بهذه المناسبة الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة والتي أكد فيها على أهمية قطاع الصناعة التقليدية في اقتصاديات 

مركز لتعاون اإلسالمي، تناول الكلمة على التوالي ممثلو الدول األعضاء في منظمة ا
إرسيكا( والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ) البحوث

وقدموا من خاللها  والثقافة )اإليسيسكو( والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
 صناعة التقليدية.أنشطتهم المتعلقة بالتنمية في مجال ال

من جهة أخرى، انتهزت الدول المشاركة في هذا المعرض وهي: الجزائر وبوركينافاسو 
ومالي والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال وتونس هذه الفرصة لتقديم تجاربها الوطنية 

 في مجال النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.
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ذا القطاع وخاصة غياب االستثمار وقد عَرف المشاركون بالمشاكل التي يواجهها ه
في مجال الصناعة  يةالتدريب والندواتتنظيم المعارض على مضاعفة وحثوا والتدريب، 

كما عبروا عن أهمية إيجاد اإلنتاج.  من أجل الرفع منالسياحة ب هاواقرانالتقليدية 
التعاون استراتيجية وخطة عمل للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى منظمة 

وتبادل الخبرات بين الدول الحرفية مهن اإلسالمي والتعاون في مجال التدريب في مجال ال
خاصة بمنتجات الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني  عالماتتسجيل األعضاء و

 .واإلقليمي

 وفي األخير تقدم المشاركون بالتوصيات التالية:

ظمات التعاون اإلسالمي والسيما تشجيع التعاون بين المؤسسات التابعة لمن -
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة 

لتقديم برامج عمل لفائدة اإلسالمية والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 القطاع؛

العمل على فتح األسواق الخارجية لتسويق منتوجات قطاع الصناعات التقليدية  -
 اإلسالمي؛ي الدول األعضاء في منظمة المؤتمر ف

تشجيع استيراد المواد األولية والداخلة في تصنيع منتوجات القطاع وإيجاد آليات  -
 ؛لذلكالتمويل 

 األعضاء؛التقليدية في الدول  ةالتشجيع على إنشاء قرى حرفية للصناع -

لدول التقليدية في ا ةالعمل على مواصلة تنظيم المعرض التجاري للصناع -
األعضاء ودراسة إمكانية ربطه وتزامنه مع معرض السياحة في الدول األعضاء 

 التظاهرتين؛بغية تأمين نجاح 

مناشدة الدول األعضاء لوضع ميزانية خاصة بالقطاع في برامجها التنموية  -
لتأمين دعم الحكومة ورعايتها له خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد األولية 

 للمنتوجات؛والترويج الداخلي والخارجي والتكوين والتدريب 

تشجيع التعاون الفني بين الدول والمؤسسات العاملة في هذا الحقل وخاصة فيما  -
يتعلق بالتسجيل والمقاييس والدفاع عن الملكية الفكرية والتحكم في التكلفة 

 والتسعيرة؛

 األعضاء؛تبادل فرص التدريب والتعاون بين الدول  -

( للحرف اليدوية Micro Financeوالتمويل الصغير )تشجيع االستثمار  -

 التقليدية؛والصناعات 

 تنظيم الندوات للتعريف والتكوين والترويج والتمويل لمنتوجات القطاع. -

 تقييم المعرض .3

متر مربع كمساحة إجمالية لفضاء المعرض. وعرف هذا األخير  5400تم تخصيص 
 فرص األعمال والشراكة.مؤسسة راغبة في البحث عن  80مشاركة حوالي 
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 بخصوص باالرتياحعام ، تم تسجيل شعور المشاركين من قبل استطالع للرأيمن خالل 
الدول األعضاء في  للصناعة التقليدية فيلمعرض التجاري لاألولى  الدورةتنظيم هذه 

 توفير كافة التسهيالت من قبل المنظمين.خاصة اإلسالمي و التعاونمنظمة 

مستوى تطور خالل المعرض قد عكست معظم المنتجات المعروضة  إنفمن ناحية أخرى، 
اإلسالمي في مختلف  التعاونفي الدول األعضاء في منظمة التقليدية الصناعة  قطاع

 إلخ...الفن والديكور و والتبليط الخشب والجبس والنحاسبالقطاع: المجاالت المتصلة 

بقوة تنظيم ندوة حول تجارة منتوجات الصناعات التقليدية في الدول المشاركون وقد ثمن 
فرصة  شكلت حيثالمعرض، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على هامش هذا 

سبل وبحث ال التجارة في مجال تنميةالوطنية  تجاربهاالمشاركة لتبادل  للدول سانحة
 التعاونن الدول األعضاء في منظمة تعزيز التعاون في هذا المجال بيالكفيلة بوسائل الو

 وإبرام اتفاقيات الشراكة وإقامة الصفقات التجارية.اإلسالمي 

اإلسالمي  التعاونالدول األعضاء في منظمة قبل وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المشاركة من 
على الرغم من  ، وذلكولىجدا على اعتبار أنها الدورة األ ةمهمه التظاهرة كانت في هذ

من  على التخفيضاإلسالمي  التعاونمنظمة  دولمة المالية العالمية التي أجبرت بعض األز
 .يالخارج التي تقام على الصعيدلمشاركة في المعارض ل المخصصة ميزانياتها

على هامش المعرض، عقد المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة اجتماعات عمل مع 
لكة العربية السعودية، جمهورية النيجر، الجمهورية رؤساء وفود الدول اآلتية: المم

اإلسالمية الموريتانية ورئيس وفد شركة الحارثي لتنظيم المعارض السعودية وتمحورت 
 حول التعاون المستقبلي فيما بين الجانبين.
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 تقرير حول

 المعرض القطاعي السادس للصناعات الغذائية 
 اإلسالميفي الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 سلطنة عمان -: مسقط 1182مايو  82-81

 
في إطار تكثيف التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وسلطنة عمان لتحقيق 
األهداف المسطرة في برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي المصادق عليه من 

المنعقد بمكة المكرمة في ديسمبر قبل الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي 
وخاصة هدف الرقي بمستوى التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون  5002

، نظم 5002من حجم مبادالتها التجارية اإلجمالية في أفق سنة  %50اإلسالمي إلى مستوى 

تحت رعاية المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الشام لتنظيم المعارض والمهرجانات 
وزارة التجارة والصناعة لسلطنة عمان، المعرض السادس للصناعات الغذائية للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بموازاة مع معرض مسقط الثالث للمواد الغذائية، 

 بمركز عمان الدولي للمعارض بمسقط. 5007مايو  01إلى  07وذلك من 

عاليات االقتصادية العاملة في مجال الصناعات الغذائية وقد شكل هذا المعرض منبرا لكل الف
للتعريف بمنتجاتها وخدماتها وفرصة إلبرام صفقات تجارية وإقامة مشاريع مشتركة 

 وتشجيع االستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.

 وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسادة:

 اين، المدير العام،الدكتور الحسن احز -
 عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق، -
 مامودو بوكار صال، رئيس قسم الدراسات والتدريب. -

أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة 
الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الخامسة بعد الظهر إلى 

 الثامنة ليال.

 وقد عرف هذا المعرض مشاركة عدة شركات ورجال أعمال من الدول التالية:

 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 

 ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،الجمهورية التركية 
 ،جمهورية السنغال 
 رون،يجمهورية الكام 
 ،المملكة العربية السعودية 
  األردنية الهاشمية،المملكة 
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 ،جمهورية السودان 
 ،جمهورية كازاخستان 
 ،ليبيا 

 ،جمهورية غامبيا 
 ،جمهورية النيجر 
 .سلطنة عمان 

كما تم تسجيل مشاركة عارضين من الجمهورية العربية السورية وممثلين عن األقليات 
المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة في مكتب معارض 

 نينغسيا هيو المستقلة بجمهورية الصين الشعبية.

 لتالية:كما عرف المعرض مشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات ا

 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ( معهد المعايير والمقاييس للبلدان اإلسالميةSMIIC) 

 ( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع لألمم المتحدةIFAD) 

 ( مجلس تنمية الحالل لباكستانHDC) 

وفي إطار تشجيع مشاركة الدول األقل نموا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 
المعارض التجارية، تكفل المركز بمصاريف مشاركة بعض الدول كجمهورية السنغال 

 في هذا المعرض. نالكاميرووجمهورية 

 :حفل االفتتـاح - 8

الدولي للمعارض على بمركز عمان  5007مايو   04تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 

الساعة الحادية عشرة صباحا، وقام بتدشينه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل 
الوزارة للثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية لسلطنة عمان رفقة سعادة السفير 

المي األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية لمنظمة التعاون اإلس –حميد أوبيليرو 
والدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وسعادة السيد جمعة بن 

الرئيس التنفيذي لشركة الشام لتنظيم المعارض والمهرجانات بسلطنة  -مبارك العريمي 
عمان ومدير عام مركز عمان الدولي للمعارض بمسقط وممثل الصندوق الدولي للتنمية 

( باإلضافة إلى المسؤولين عن أروقة الدول المشاركة بعد IFADالمتحدة ) الزراعية لألمم
 قص الشريط كإعالن عن االفتتاح الرسمي للمعرض.

قام الوفد الرسمي بجولة في مختلف أروقة المعرض حيث تم التوقف على ما وصلت إليه 
هذا صناعة األغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة في 

 المعرض. 

ولإلشارة فقد شهد حفل افتتاح المعرض تغطية إعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة 
 والمرئية والمسموعة بسلطنة عمان.
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 :األنشطة الموازية – 1

نظمت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون 
المعارض والمهرجانات اجتماعا تشاوريا حول إنشاء اتحاد مع شركة الشام لتنظيم 

 .5007مايو  04الصناعات الغذائية لمنظمة التعاون اإلسالمي وذلك يوم 

وقد عرف هذا االجتماع التشاوري مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ية، الكاميرون، غامبيا، واألجهزة التابعة لها والمنظمات الدولية التالية: العربية السعود

إيران، كازاخستان، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، السنغال، السودان، األمانة العامة 

معهد المعايير والمقاييس و لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

م المتحدة ( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع لألمSMIICللبلدان اإلسالمية )

(IFAD). 

ويهدف هذا االتحاد إلى تيسير الروابط التجارية والشراكة االستراتيجية في مجال األغذية 
 وتحقيق األمن الغذائي بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وقد كان هذا االجتماع التشاوري فرصة لجميع المشاركين من الدول األعضاء إلبداء آرائهم 
ضرورة مالئمة وتوحيد ومالحظاتهم حول النظام األساسي لهذا االتحاد وأكدوا على 

المعايير والمقاييس المتعلقة بالمنتوجات الغذائية بين الدول األعضاء وبضرورة تحقيق 
األعضاء وتسهيل نقل التكنولوجيا بين الدول األعضاء لتحويل المواد األمن الغذائي للدول 

األولية الزراعية والحيوانية إلى منتوجات غذائية وتشجيع االستثمار في هذا المجال ؛ كما 
على استعدادها للتعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  IFADأعربت 

تمويل المشاريع المتعلقة بالزراعة والمشاريع الصغرى ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ل
 للمرأة في البوادي. 

وتعهدت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإدراج جميع مالحظات وآراء الخبراء 
من الدول المشاركة في المسودة النهائية للنظام األساسي التحاد الصناعات الغذائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 :تقييم المعرض – 2

متر مربع، كما عرف  0000بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي 
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين  020المعرض مشاركة ما يناهز 

عن فرص األعمال وخلق شراكات وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم 
ن لتوفير كل الخدمات والتي تستجيب للمعايير الدولية في والترتيبات التي وضعها المنظمو

 تنظيم المعارض.

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

للمركز ومن جهة أخرى الحظ المشاركون على  وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي
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عدم وجود حملة إعالمية داخلية بسلطنة عمان مما انعكس سلبا على توافد الزوار المحليين 
 على مركز عمان الدولي للمعارض.

وخالل هذا المعرض، قام ممثلو المركز بالترويج ألنشطة المركز وخدماته، وللمعارض 
 التي سينظمها مستقبال.

 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض – 4

تجدر اإلشارة إلى أن وفد المركز برئاسة السيد الحسن احزاين، المدير العام للمركز عقد 
 OIC CHINA EXPO AND ECONOMIC AND TRADEاالجتماع التنسيقي الرابع لتنظيم 

FORUM  الصين الشعبية قصد  جمهورية-هيومع وفد عن مكتب المعارض لمنطقة نينغسيا
التباحث في المسائل التنظيمية للمعرض والتحفيزات المقدمة لتشجيع الدول األعضاء على 

 المشاركة في هذه التظاهرة.

 (SMIIC)ير والمقاييس للبلدان اإلسالمية كما قام المركز بترتيب لقاء بين معهد المعاي
حتى يستفيد من  SMIICومكتب المقاييس والمعايير لسلطنة عمان لحثه على االنضمام إلى 

البرامج التي تقدمها هذه الهيئة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي وتعزز سلطنة عمان 
 تجارتها مع باقي الدول األعضاء.
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 تقرير حول 
  1182االقتصادي لمنتدى التجاري ومعرض الصين ومنظمة التعاون اإلسالمي وا

 ، ينتشوان، إقليم نينغسيا هيو المستقل، جمهورية الصين الشعبية1182سبتمبر  81-81

---------- 

 

بمناسبة تنظيم المعرض التجاري الثالث عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
الذي أقيم بالشراكة بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، عقد وفد المركز  –بالشارقة  5000أبريل  50إلى  54

ة التجارة لقاء عمل مع السيد هاريس ليو المدير العام المساعد ونائب رئيس اإلسالمي لتنمي
المستقل التابع لجمهورية الصين الشعبية. وقد تركز  Ningxia Huiمكتب المعارض بإقليم 

 OIC CHINA EXPOهذا االجتماع باألساس على إمكانية التنظيم المشترك لمعرض "

-المستقل على غرار معرض "الصين Ningxia Hui" بيينتشوان، عاصمة إقليم 2013

 العالم العربي".

المستقل برئاسة السيد وانغ زينغ وي، حاكم  Ningxia Huiوبعد ذلك، قام وفد من إقليم 
إلى مقر المركز  5000مايو  57المستقل بزيارة مجاملة وعمل يوم  Ningxiaإقليم 

المدير العام د وانغ زينغ وي والسي جددوخالل هذا االجتماع، اإلسالمي لتنمية التجارة. 
التزامهما بتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 Ningxia Huiاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمع اإلسالمي في إقليم 
 «OIC-CHINA EXPO» لمعرضالمستقل، والسيما من خالل التنظيم المشترك 

 .5007سنة تدى االقتصادي والتجاري اللذان سيقامان بإذن هللا تعالى والمن

المستقل قام السيد الحسن  Ningxia Huiوبناء على دعوة من مكتب المعارض إلقليم 

احزاين، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بزيارة إلى مقر المكتب المذكور 
 OIC-CHINAثاني للتنسيق لتنظيم معرض لعقد االجتماع ال 5000دجنبر  8-3يومي 

EXPO  على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم هذه التظاهرةوالتوقيع. 

بتونس االجتماع الثاني للتنسيق بشأن  5005مارس  7كما عقدت الجهات المنظمة يوم 

تنظيم هذه التظاهرة، وذلك على هامش المعرض األول للصحة في الدول األعضاء في 
بتونس. ثم عقدت االجتماع  5005مارس  4إلى  0اإلسالمي المنعقد من منظمة التعاون 

بالدار البيضاء، المملكة المغربية لبحث االستراتيجية المقترحة  5005مارس  1الثالث يوم 

 للترويج لهذه التظاهرة وتم في األخير اعتماد المخطط العام لتنظيم هذه التظاهرة.

وقد تم عقد االجتماع الثالث للتنسيق بين الطرفين على هامش انعقاد "المعرض الدولي 
للتجارة واالستثمار ومنتدى االقتصاد والتجارة الثالث بين الصين والدول العربية" المنعقد 

 .Ningxia Huiبـاإلقليم المستقل بالصين الشعبية  5005شتنبر  01إلى  05من 

 

 بمسقط سلطنة عمان. 5007مايو  02للتنسيق يوم  تم عقد االجتماع الرابع
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في إطار تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي واألقليات المسلمة في الدول غير األعضاء، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

إقليم نينغسيا هيو المستقل، ومكتب المعارض إلقليم نينغسيا هيو تحت إشراف حكومة 
، وذلك 5007معرض الصين ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنتدى التجاري واالقتصادي 

، بينتشوان، إقليم نينغسيا هيو المستقل، جمهورية الصين 5007سبتمبر  00إلى  02من 

 الشعبية.

دول األعضاء يهدف هذا الحدث إلى تعزيز التبادالت االقتصادية والتجارية بين الصين وال
مجال الطاقة والزراعة  في منظمة التعاون اإلسالمي وبين الصين والدول العربية خاصة في

السيما المنتوجات الغذائية الحالل والتمويل واالستثمار والبنيات التحتية والسياحة والمعادن 
 والتكنولوجيات الحديثة.

لدكتور الحسن احزاين والسيد مامودو مثل وفد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مديره العام ا
 بوكار صال رئيس قسم الدراسات والتدريب.

غرفة تجارة أي، أي ما  41شركة و 0500دولة ومنظمة و 13شاركت في هذه التظاهرة: 
متر مربع إلى ست  02000مشارك. تم تقسيم مساحة المعرض التي تبلغ  3700يفوق 

الصين، المنتجات الحالل ومنتجات األقليات أجنحة كما يلي: منظمة التعاون اإلسالمي و
المسلمة بالصين، منتجات الصناعة التقليدية، منتجات األقاليم الصينية، المنتجات المالية 

 )البنوك والتأمينات( ومنتجات الصناعة الكيميائية والطاقات المتجددة.

والمنتديات  دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المعرض 57شاركت 
التي أقيمت حول التعاون في مجال الزراعة واالستثمار وتمويل البنيات التحتية والتعليم 
والسياحة والمعادن والتعاون فيما بين الشركات الصغرى والمتوسطة وغرف التجارة 
والشباب المقاولين وهي: البحرين، بنغالديش الكاميرون، جزر القمر، جيبوتي، مصر، 

ربية المتحدة، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، مالي، اإلمارات الع
 موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، عمان، باكستان، السنغال، السودان، تركيا واليمن.

من جهة أخرى، شارك وفد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في منتدى حول االستثمار 
ور الحسن احزاين عرضا حول الشراكة بين وتمويل البنيات التحتية قدم خالله الدكت

القطاعين العام والخاص كحل لتمويل البنيات التحتية بين الصين والدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي. أما السيد مامودو صال فقدم عرضا حول التعاون في مجال 

ية خالل المنتدى التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء والصين في مجال المنتجات الغذائ
 الذي ُنظم حول التعاون في القطاع الزراعي.

على هامش المعرض والمنتديات، أجرى وفد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لقاء مع 
. خالل هذا االجتماع، هنأ الدكتور 5007سبتمبر  01حاكمة إقليم نينغسيا هيو المستقل يوم 

التظاهرة واقترح عليها تعزيز العالقات الحسن احزاين حاكمة اإلقليم على نجاح هذه 
االقتصادية والتجارية بين اقليمها والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل 
وضع خطة عمل لألنشطة ذات االهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، اقترح الدكتور احزاين 

 عقد اجتماع تنسيقي أول بالدار البيضاء في المستقبل القريب.
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 الدورة الرابعة قرير حولت

 OIC world Biz-للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار 

 ماليزيا –كوااللمبور -1182سبتمبر  11-11، 2013
--------- 

 
 الدورة 5007سبتمبر  58إلى  52احتضنت كوااللمبور العاصمة االقتصادية لماليزيا من 

واالستثمار تحت شعار "تعزيز  لألعمال اإلسالمي التعاون لمنظمة العالمي للمنتدى الرابعة
اقتصاد بال حدود" والتي أقيمت بالتزامن مع المنتدى الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 وآسيا.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة  تم افتتاح هاتين التظاهرتين اللتان نظمهما
ي لمنظمة التعاون اإلسالمي" بالتعاون مع جامعة الدول الماليزية "مركز األعمال الدول

بهدف تعزيز المبادالت التجارية بين الدول اإلسالمية بحضور مسؤولين رفيعي العربية 
المستوى من الحكومة الماليزية وعلى رأسهم معالي السادة ياب داتو سري مصطفى محمد 

جوسو وزير التربية وياب داتو  وزير التجارة الدولية والصناعة وياب داتوك سري إدريس
سري محمد نازري عبد العزيز وزير السياحة والثقافة وعمدة كوااللمبور السيد ياب داتوك 

 سري محمد فزال.

وقد شارك في التظاهرتين أيضا الدكتور الحسن احزاين مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية 
 الدولي لمنظمة التعاون اإلسالميمركز األعمال التجارة وداتو حاج محمد عبد هللا مدير 

وممثلي الجامعات والمؤسسات اإلسالمية والفاعلين في مجال السياحة ورجال األعمال من 
 الدول اإلسالمية.

نجاحا  واالستثمار لألعمال اإلسالمي التعاون لمنظمة العالمي للمنتدى الرابعة عرفت الدورة
مواضيعها حول  تتمحور ومؤتمرينمعرض تنظيم كبيرا حيث تضمنت ضمن برنامجها 

 450و مشارك 70000مشاركة أكثر من وشهدت هذه التظاهرات  .السياحةوالتعليم العالي 
في منظمة التعاون اإلسالمي )الجزائر،  الدول األعضاء دولة من 54ها منبلدا  22عارض و

، لبنان، رقيزيانيسيا، إيران، العراق، الكويت، قيبنغالديش، بروناي دار السالم، مصر، اندو
ليبيا، ماليزيا، المالديف، المغرب، فلسطين، قطر، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، 

 تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوزبكستان واليمن(.

أهم التوصيات الصادرة عن المنتدى الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسيا المنعقدة يومي 
 هي: 5007سبتمبر  51و 52

 وضوح فرص  تشجيع االتصاالت المباشرة بين رجال األعمال من أجل الرفع من
 األعمال؛

 إيجاد حل للمشاكل قصيرة األجل المتعلقة بالنقل واللوجستية؛ 
 والتمويل مثل السياحة الرئيسية القطاعات والمبادالت في التعاون تعزيز 

 العالي؛ والتعليم والبناء والصحة اإلسالمي
 والمشاريع والمتوسطة الصغرى الشركات لدعم والتأمين للتمويل آليات إنشاء. 
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برز أل اتويجت 5007حفل عشاء تم خالله منح جائزة جوهرة العالم اإلسالمي لسنة  أقيمكما 

الشخصيات المسلمة كتقدير للخدمات المرموقة التي قدمتها في سبيل ازدهار وتقدم العالم 
معالي  فيهم بمن اإلسالمي العالم من شخصيات شرع تكريم تم المناسبة وبهذه اإلسالمي.
 .اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين أوغلى، إحسان الدين أكمل البروفسور

 اإلسالمي العالم من بارزة وشخصيات هللا عبد محمد رجا داتو هنأ معالي السيد وأخيرا،
 الحسن ممثلين بالدكتوراإلسالمي لتنمية التجارة  والمركز اإلسالمي التعاون منظمة

 .هذه التظاهرة في نجاح على مساهمتهما الكبيرة للمركز العام احزاين، المدير

 العالمي للمنتدى الرابعة أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش الدورة 
 واالستثمار لألعمال اإلسالمي التعاون لمنظمة

 التعاون لمنظمة العالمي للمنتدى الرابعة مشاركته في الدورة فرصة المركز اغتنم
ممثال " اإلسالمي العالمي االقتصادي المنتدى" مع لقاء لعقد واالستثمار لألعمال اإلسالمي

 سيدات لفائدة التحضيرات الجارية للندوة التدريبية لمناقشة أحمد مزوين ميور بالسيدة
 (.المملكة المغربية) البيضاء لدارا في المؤسستين التي سيتم تنظيمها بالشراكة بين األعمال

 لجمهورية التجارة غرفة من وفد مع لقاء أيضا في احزاين ولإلشارة شارك الدكتور
 .مؤسستيهما بين التعاون تعزيز سبل لبحث التركية الشمالية قبرص

  



18 

 

 

  تقرير حول

 المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية -، طهران1182أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  11من 

 

 
 التحضيرات:

المصادق عليها من قبل الدورة الرابعة والعشرين  والدورة الثامنة والعشرين وفقا للقرارات 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( اللتان 

التركية  ةباسطنبول بالجمهوري 5005وأكتوبر  5008على التوالي في أكتوبر  انعقدتا

وكذلك القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية 
 5005نوفمبر  03إلى  02للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد من 

طرف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الحتضان  بجيبوتي والتي رحبت بالعرض المقدم من
وتنظيم الدورة الرابعة عشرة للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون 

، تنظم وزارة الصناعة والمعادن والتجارة للجمهورية اإلسالمية 5007اإلسالمي سنة 

ع الشركة الدولية اإليرانية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك م
للمعارض للجمهورية اإلسالمية اإليرانية المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء 

 5007أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  58في منظمة التعاون اإلسالمي. ستقام هذه التظاهرة من 
 بالمركز الدائم للمعارض بطهران.

بمقر  5005يوليو  00و 00ل يومي وفي هذا السياق عقد الجانبان االجتماع التنسيقي األو

الشركة الدولية للمعارض بطهران حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بعد بحث 
وخاصة منها ومناقشة جميع بنودها المتعلقة بضبط جميع الجوانب التنظيمية لهذه التظاهرة 

 شروط المشاركة والتسهيالت أو الحوافز المخولة للمشاركين.

بطهران حيث تم التباحث بين  3102فبراير  5و 4أقيم االجتماع التنسيقي الثاني يومي وقد 
الجانبين في شأن الحملة الترويجية التي ستقيمها الجهات المنظمة لدى الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

في االجتماع التنسيقي الثالث لتنظيم المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء 
 1182 سبتمبر 12-11منظمة التعاون اإلسالمي: طهران/ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

الشركة الدولية تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و
وقد تركز حول برنامج افتتاح المعرض ورسائل  5007سبتمبر  57إلى  50للمعارض من 

إرسالها إلى الشخصيات واألنشطة التي ستنظم على هامش هذه التظاهرة  الدعوة التي ينبغي
عالوة على التسهيالت التي سيتم منحها للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

 أجل مشاركة فعالة في هذا المعرض.

 سير أشغال المعرض:
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عارض بطهران بالمركز الدائم للم 3102أكتوبر  32تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
وترأسه معالي الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومعالي 
البروفسور أكمل الدين إحسان أغلي أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي مرفوقين بمعالي 
الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والدكتور الحسن احزاين 

ركز اإلسالمي لتنمية التجارة والدكتور محمد ناهافانديان رئيس غرفة التجارة مدير عام الم
والصناعة والمعادن والزراعة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمهندس محمد رضا 
نمازادي وزير التجارة والصناعة والمعادن للجمهورية اإلسالمية اإليرانية والشيخ صالح 

لتجارة والصناعة والزراعة ومعالي بعض سفراء الدول كمال رئيس الغرفة اإلسالمية ل
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين بطهران ورؤساء وفود الدول المشاركة 

 في المعرض.

خالل جولة الشخصيات في مختلف أرجاء المعرض توقفوا عند مختلف األجنحة لالستماع 
توى التقدم االقتصادي للدول إلى شروحات مسؤولي الدول المشاركة واستعراض مس

 المشاركة في المعرض.

تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض قد شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل القنوات 
 التلفزيونية والصحافة اإليرانية.

 شاركت في هذه التظاهرة الدول اآلتية:

 ،جمهورية ألبانيا 
 ،جمهورية بنغالديش الشعبية 
 ،جمهورية الكاميرون 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،جمهورية اندونيسيا 
 ،جمهورية العراق 
 ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 ،جمهورية كازاخستان 
 ،جمهورية غينيا 
 ،جمهورية غينيا بيساو 
 ،ماليزيا 
 ،المملكة المغربية 
 ،جمهورية مالي 
 ،جمهورية السنغال 
 ،جمهورية الصومال 
 ،جمهورية السودان 
  السورية،الجمهورية العربية 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 
 ،جمهورية طاجيكستان 
 ،الجمهورية التونسية 
 ،جمهورية أوغندا 
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 .الجمهورية اليمنية 

مشاركة المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية  مولت
ش، بنين، السنغال، ياإلسالمي التالية: ألبانيا، بنغالد التعاونالدول األعضاء في منظمة 

 غينيا، غينيا بيساو، الكاميرون، مالي، طاجيكستان وأوغندا.

 أنشطة على هامش المعرض:

على هامش المعرض تم تنظيم االجتماع الخامس للقطاع الخاص في الدول اإلسالمية 
منظمة التعاون اإلسالمي تحت والمنتدى السابع لسيدات األعمال في الدول األعضاء في 

 شعار "دور الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في التنمية العالمية".
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 المقبلة والمتخصصةالمعارض العامة 
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 التحضيرات الجارية لتنظيم تقرير حول
 المنتدى والمعرض حول التمويل اإلسالمي،

 جمهورية السنغال –، داكار 1182نوفمبر  84-81 
 

 

سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالية لجمهورية 

السنغال وبالتعاون مع هيئة التعليم والبحوث فيما بين األعراق والثقافات من جامعة كبيك في 

ر المعرض الدولي األول للعمل اإلسالمي شيكوتيمي والشركة الدولية لالستشارات واالستثما

(SIBM وذلك من ،)بداكار، بفضاء االتحاد االقتصادي  3102نوفمبر  01إلى  04

والنقدي لغرب افريقيا. وسيستضيف هذا المعرض جميع الفاعلين من القطاعين العام 

ض والخاص في مجال المالية واالقتصاد وريادة األعمال اإلسالمية. وسيشكل هذا المعر

لحظة لتوضيح الرؤية في منطقة جنوب الصحراء واإلبداع والدينامية وروح المقاولة ومناخ 

 األعمال التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء.

سيتم عقد ورشة تدريبية حول التمويل اإلسالمي على هامش هذه التظاهرة من قبل المعهد 

للتنمية حول مواضيع التمويالت اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

 الصغرى وصناديق االستثمار اإلسالمية واألوقاف.
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 التحضيرات الجارية لتنظيم تقرير حــول

 الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمنتجات الثانيالمعرض 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –الشارقة 

 1182ديسمبر  81 – 81

 
 

األنشطة الرامية إلى تنشيط التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء في منظمة في إطار 
التعاون اإلسالمي ينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع غرفة الشارقة 
للتجارة والصناعة الدورة الثانية لمعرض المنتجات الحالل في الدول األعضاء في منظمة 

بمركز الشارقة للمعارض بدولة  5007ديسمبر  08إلى  01التعاون اإلسالمي وذلك من 

 اإلمارات العربية المتحدة.

وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح عقدت الجهات المنظمة االجتماع األول للتنسيق 
بمقر المركز بالدار البيضاء أفضى إلى التوقيع على مذكرة  5007يناير  01إلى  04من 

 التنظيمية للمعرض.تفاهم تتعلق بالجوانب 

 1182يونيو  81-81االجتماع التنسيقي الثالث، الدار البيضاء  -

عقد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة اجتماعه التنسيقي الثالث مع وفد من غرفة تجارة 
 .5007يونيو  00و 08وصناعة الشارقة بالدار البيضاء يومي 

 لتالية:وتباحث الطرفان في الجوانب التنظيمية للتظاهرات ا

  الدورة الثانية لمعرض المنتجات الحالل في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي

سلمت غرفة الشارقة بروشورات واستمارات المشاركة وخريطة مساحة المعرض إلى 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للترويج لهذا المعرض لدى الفاعلين االقتصاديين في الدول 

 ظمة التعاون اإلسالمي.األعضاء في من

وفي هذا اإلطار، سيجري المركز حملة ترويجية من خالل اجتماعات المؤسسات وبمناسبة 
 األنشطة التي ينظمها الطرفان.

 مركز األعمال للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

قدم مدير غرفة الشارقة مشروع مركز األعمال للدول األعضاء في منظمة التعاون 
 سالمي لمركز الشارقة.اإل

 أسبوع التجارة العالمي في الشارقة 

 58إلى  00قام مدير غرفة الشارقة بالتعريف بأسبوع التجارة العالمي المزمع انعقاده من 
 .5004مارس 

 

 وبهذه المناسبة، سيتم تنظيم مجموعة من األنشطة نذكر منها:
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 ،ندوة حول االقتصاد اإلسالمي 

 مقاولون،سيدات األعمال والشباب ال 

 ،معرض المنتجات والخدمات 

  ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي،

  اجتماع الشبكة الشاملة لهيئات تنمية التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي،

 ،ندوة حول تدقيق الصادرات 

 العالمي. المنتدى االقتصادي اإلسالمي 

وفي الختام، بحث الطرفان امكانية تنظيم دورة من الدورات المقبلة لمعرض المنتجات 
 الحالل بتركيا.

 تم تحديد سعر المتر المربع بمساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 532المتر المربع المجهز: 

 دوالر أمريكي. 520المتر المربع غير المجهز: 

 االتصال بالجهات المنظمة: لمزيد من المعلومات يرجى

 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة

 

، الشارقة، دولة اإلمارات العربية 7555ص.ب:
 المتحدة

 (971+)5770000 6 الهاتف:  

 (971+)5770111 6  :الفاكس
 centre.ae-info@expoالبريد اإللكتروني: 
 centre.ae-www.expoالموقع اإللكتروني: 

 
 07242عمارة الحبوس، صندوق البريد 

 / المغرب 50000الدار البيضاء 
 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

 

mailto:info@expo-centre.ae
http://www.expo-centre.ae/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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 التحضير لتنظيم تقرير حول

المعرض السابع للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 السعوديةالمملكة العربية -جدة

 1184أبريل  82-81

 

في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة 
الحارثي للمعارض المحدودة السعودية، سينظم الجانبان الدورة السابعة لمعرض الصناعات 

الزراعة الغذائية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحت إشراف وزارة 
للمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة لمعرض المأكوالت 

بمركز جدة للمنتديات  5004أبريل  01إلى  07والفنادق والتعبئة والتغليف المزمع عقده من 

 المملكة العربية السعودية. –والفعاليات 

 :تم تحديد سعر المتر المربع بمساحات العرض كما يلي

  :دوالر أمريكي؛ 444المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 594المتر المربع غير المجهز 

 لمزيد من المعلومات حول المعرض يرجى االتصال بالجهات المنظمة:

 

 شركة الحارثي للمعارض المحدودة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 07242عمارة الحبوس / صندوق البريد 
 / المغرب 50000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

ملكة الم 50200جدة:  40340صندوق البريد: 
 العربية السعودية

 6384 654 (02) 966+ الهاتف:  

 6853 654 (02) 966+ :الفاكس
 www.acexpos.comالموقع اإللكتروني: 

 .ace@comacexposالبريد اإللكتروني: 

 
  

http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:ace@
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 التحضير لتنظيم حول تقرير
 لمعرض الثاني للسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميا 

 1184أبريل  11-12الجمهورية التونسية  -تونس 

 
 تنازل جمهورية مصر العربية -

الهيئة المصرية العامة لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى  موجهة منرسالة بمقتضى 
جمهورية مصر العربية تنازلت ، 5007يونيو  0المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتاريخ 

اإلسالمي  التعاونلدول األعضاء في منظمة في االثانية لمعرض السياحة  الدورةتنظيم على 
 تنظيمبحق مصر حتفظ على أن ت تونسيةلصالح الجمهورية ال 5004 المقررة مبدئيا سنة

 .5001في  هذا المعرضلالثالثة  الدورة

 اإلسالمي لتنمية التجارةمركز الوتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تنظيم هذا المعرض من قبل 
وزارة  إشراف"، تحت واالعالندعاية والتسويق البالتعاون مع الشركة التونسية "شركة 

تونس تحت شعار ب 5004أبريل  51-57في الفترة من وذلك ، لجمهورية التونسيةلالسياحة 

 : الحضارة والحداثة."السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي"

جتماع التنسيقي تم عقد االشروط النجاح،  بكافةهذا المعرض  وإلحاطةفي هذا الصدد، و
والشركة  التجارةاإلسالمي لتنمية مركز وال لجمهورية التونسيةلاألول بين وزارة السياحة 

قد و، بتونس العاصمة 5007يوليو  70" يوم واالعالندعاية والتسويق الالتونسية "شركة 

المعرض خصص لتوزيع المهام بين المنظمين وتوج بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم 
 .المذكور

 تم تحديد سعر المتر المربع بمساحات العرض كما يلي:

  :دوالر أمريكي؛ 222المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 222المتر المربع غير المجهز 

 لمزيد من المعلومات حول المعرض يرجى االتصال بالجهات المنظمة:

 

 شركة التسويق والدعاية واالعالن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 07242عمارة الحبوس / صندوق البريد 
 / المغرب 50000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

 زنقة ابن راشق تونس 05العنوان: 
 بلفدير تونس

 71893215 الهاتف:  

 71784013 :الفاكس
 wwwtourisme.com-.mitالموقع اإللكتروني: 

 tourisme.infomit@gnet.tnالبريد اإللكتروني: 

 

  

http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:tourisme.infomit@
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 التحضير لتنظيمتقرير حول 
 والتجهيزات المنزلية والمعدات الكهربائية، المعرض األول لألثاث والديكور

 المملكة العربية السعودية -جدة ، 1184مايو  88-84 

 

وباتفاق مشترك مع المركز اإلسالمي  معارضلتنظيم الشركة المدينة الدولية ناء على طلب ب
 والمعداتوالتجهيزات المنزلية الديكور و ألثاثلالمعرض األول تم تأجيل ، لتنمية التجارة

-المدينة المنورة ب 3102مايو  01إلى  03 ة الذي كان مقررا تنظيمه أصال منالكهربائي
مشاركة واسعة من الدول  ذلك من أجل ضمانوقت الحق، و إلىالعربية السعودية  المملكة

 .في المعرضاإلسالمي  التعاوناألعضاء في منظمة 

شركة المدينة لتنمية التجارة والمركز اإلسالمي بين التي جرت ثالثية المشاورات ال وبعد
المعرض فقد تقرر تنظيم  المحدودة للمعارض ة الحارثيشركوالمعارض لتنظيم  الدولية

في  المزمع انعقاده "ة السعوديةميم الداخلياالتصوالبناء معرض "بالتزامن مع  المذكور
 العربية السعودية. المملكة-جدة ب 3104مايو  04إلى  00من الفترة 

 سعر المتر المربع بمساحات العرض كما يلي:تم تحديد 

  :دوالر أمريكي؛ 444المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 594المتر المربع غير المجهز 

 لمزيد من المعلومات حول المعرض يرجى االتصال بالجهات المنظمة:

 

 شركة الحارثي للمعارض المحدودة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 07242الحبوس / صندوق البريد عمارة 
 / المغرب 50000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

المملكة  50200جدة:  40340صندوق البريد: 
 العربية السعودية

 6384 654 (02) 966+ الهاتف:  

 6853 654 (02) 966+ :الفاكس
 www.acexpos.comالموقع اإللكتروني: 

 .ace@comacexposالبريد اإللكتروني: 

  

http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:ace@
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 التحضيرات الجارية لتنظيم تقرير حــول

 لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي ا للصحة الثانيالمعرض 
 داكار، جمهورية السنغال

 1184يونيو  11-11

 

للقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون طبقا 
 5005أكتوبر  00إلى  8التعاون اإلسالمي، المنعقدة من االقتصادي والتجاري لمنظمة 

الجمهورية التركية والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به جمهورية السنغال -بإسطنبول
الحتضان المعرض الثاني للصحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون، سينظم المركز 

ة الخارجية تحت إشراف وزارة اإلسالمي لتنمية التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجار
الصحة والعمل االجتماعي لجمهورية السنغال، المعرض الثاني للصحة في الدول األعضاء 

بمركز المعارض التابع  5004يونيو  50إلى  51في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 
لمعدات للمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجية بالتزامن مع المعرض الدولي السادس ل

 (.SISDAKالطبية بداكار )

وفي هذا الصدد، عقد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة 
الخارجية االجتماع التنسيقي األول لتنظيم المعرض الثاني للصحة في الدول األعضاء في 

المملكة -ر البيضاءبمقر المركز بالدا 5007يونيو  04و 07منظمة التعاون اإلسالمي يومي 

المغربية قصد توزيع المهام فيما بين الطرفين ودراسة الجوانب التنظيمية ومشاركة الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والذي توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم 

 المعرض المذكور.

بين  5007يونيو  04ي مذكرة التفاهم بشأن تنظيم هذا المعرض الموقعة فوطبقا لمقتضيات 

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجية، تم تحديد سعر 
 المتر المربع بمساحات العرض كما يلي:

  :دوالر أمريكي؛ 022المتر المربع المجهز 

  :دوالر أمريكي. 022المتر المربع غير المجهز 

 جى االتصال بالجهات المنظمة:لمزيد من المعلومات حول المعرض ير
 

 المركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجية المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 07242عمارة الحبوس / صندوق البريد 
 / المغرب 50000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

 السنغال -، داكار8011 :ريدبندوق الص
 (221+)14 96 859 33 /14 96 859 33 الهاتف:

 (221+)18 96 859 33 الفاكس: 
 .wwwcicessisdak.comالموقع اإللكتروني: 

 dec@cices_dak.comالبريد اإللكتروني: 

 

http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:dec@

