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   تقریر حول

  المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

  الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة -، طھران2013أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28من 

 
  

دورتین الرابعة والعشرین و الثامنة والعشرین المصادق علیھا من قبل الوفقا للقرارات 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) 

التركیة  ةباسطنبول بالجمھوری 2012وأكتوبر  2008المنعقدتین على التوالي في أكتوبر 
س وزراء الشؤون الخارجیة واستنادا للقرارات الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثین لمجل
 2012نوفمبر  17إلى  15للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة من 

بجیبوتي والتي رحبت بالعرض المقدم من طرف الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة الحتضان 
وتنظیم الدورة الرابعة عشرة للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون 

، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة المعرض التجاري الرابع عشر 2013ي سنة اإلسالم
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باالشتراك مع الشركة الدولیة للمعارض 
للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة. أقیمت ھذه التظاھرة تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن 

بالمركز  2013أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28میة اإلیرانیة من والتجارة للجمھوریة اإلسال
الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة تحت شعار: "الوحدة اإلسالمیة: -الدائم للمعارض بطھران
  تنمیة اقتصادیة مستدامة".

أقیم ھذا المعرض على امتداد خمسة أیام استقبل خاللھا وفودا غفیرة من رجال األعمال 
، وقد كان مفتوحا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد وعامة الزائرین

  الزوال.

  شاركت في ھذه التظاھرة الدول األعضاء اآلتیة:

 ،جمھوریة أفغانستان اإلسالمیة 
 ،جمھوریة أذربیجان 
 ،جمھوریة بنغالدیش الشعبیة  
 ،جمھوریة بنین 
 ،دولة االمارات العربیة المتحدة 
 ،جمھوریة اندونیسیا  
 وریة العراق،جمھ  
 ،جمھوریة غینیا  
 ،مالیزیا  
 ،المملكة المغربیة  
 ،جمھوریة الكامیرون  
 ،جمھوریة مالي  
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 ،جمھوریة السنغال  
 ،جمھوریة الصومال  
 ،دولة الكویت 
 ،الجمھوریة اللبنانیة  
 ،جمھوریة باكستان اإلسالمیة  
 ،جمھوریة طاجیكستان  
 ،الجمھوریة التركیة 
 ،الجمھوریة التونسیة  
 جمھوریة أوغندا،  
 ،سلطنة عمان 
 ،جمھوریة القمر االتحادیة اإلسالمیة 
 .الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة  

تكفلت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمیة والمركز 
اإلسالمي  التعاونمشاركة الدول األعضاء في منظمة اإلسالمي لتنمیة التجارة بتمویل 

  .وأوغندا طاجیكستانش، بنین، السنغال، غینیا، الكامیرون، مالي، یالدالتالیة: بنغ

  حفل االفتتاح: -1

بالمركز الدائم للمعارض بطھران  2013أكتوبر  28تم االفتتاح الرسمي للمعرض یوم 
برئاسة معالي السید إسحاق جھانجري، النائب األول لرئیس الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة 

و دودو لو، ممثل معالي األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقد دماومعالي السید محم
تكون الوفد الرسمي من السید عبد الوھاب مطر، وزیر التجارة والصناعة التقلیدیة 
للجمھوریة التونسیة ووزیر التجارة لجمھوریة الصومال ونائب وزیر التجارة لجمھوریة 

لتجارة والصناعة والمعادن للجمھوریة العراق والمھندس محمد رضا نمازادي وزیر ا
 اإلسالمیة اإلیرانیة والدكتور الحسن احزاین مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
والدكتور محمد ناھافاندیان رئیس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة للجمھوریة 

لصناعة والزراعة ومعالي اإلسالمیة اإلیرانیة وممثل رئیس الغرفة اإلسالمیة للتجارة وا
سفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدین بطھران ورؤساء 

  وفود الدول المشاركة في المعرض.

  تم القاء الكلمات االفتتاحیة من قبل السادة:

  الشركة الدولیة للمعارض للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة؛كاظم أكبربور، رئیس  -
  ن احزاین، مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة؛الدكتور الحس -
الدكتور محمد نھافادیان، رئیس الغرفة اإلسالمي للتجارة والصناعة والمعادن  -

  والزراعة للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة؛
  ممثل رئیس الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والتجارة؛ -
  لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ دو دودو لو، ممثل معالي األمین العاممامحم -
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المھندس محمد رضا نمازادي، وزیر التجارة والصناعة والمعادن للجمھوریة  -
  اإلسالمیة اإلیرانیة؛

  إسحاق جھانجري، النائب األول لرئیس الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة. -

خالل جولة الشخصیات في مختلف أرجاء المعرض توقفوا عند مختلف األجنحة لالستماع 
ى شروحات مسؤولي الدول المشاركة واستعراض مستوى التقدم االقتصادي للدول إل

  المشاركة في المعرض.

إلى أن حفل افتتاح المعرض قد شھد تغطیة إعالمیة واسعة من قبل القنوات  تجدر اإلشارة
  التلفزیة والصحافة اإلیرانیة.

  أنشطة على ھامش المعرض: -2

الخامس عشر للقطاع الخاص في الدول اإلسالمیة تم تنظیم االجتماع  ،على ھامش المعرض
والمنتدى السابع لسیدات األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحت 

إلى  28شعار "دور الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في التنمیة العالمیة" من 
  .2013أكتوبر  30

الخاص في الدول اإلسالمیة، قدم الدكتور خالل أشغال االجتماع الخامس عشر للقطاع 
عرضا  2013أكتوبر  28الحسن احزاین، مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة یوم 

حول "الحواجز التي تعیق توسع التجارة البینیة والحلول المناسبة لنزعھا " خالل اجتماع 
  یة التجارة البینیة".حول "دور المؤسسات المالیة في منظمة التعاون اإلسالمي في تنم

  توزیع الجوائز وشھادات المشاركة: -3

من قانون المعرض التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون  15طبقا للمادة رقم 
اإلسالمي، اجتمعت لجنة الجوائز المكونة من ممثلي المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

الختیار  2013أكتوبر  30یوم  رانیةالشركة الدولیة للمعارض للجمھوریة اإلسالمیة اإلیو
  األجنحة المتمیزة طبقا لشروط المعرض وھي:

  المساحة، - 1
  نوعیة المعروضات، - 2
  عدد الشركات المشاركة، - 3
  حجم الوفد التجاري، - 4
 انتظام المشاركة في المعرض. - 5

  تم تخصیص الجوائز للبلدان اآلتیة:

  :؛الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیةالجائزة األولى  

 لثانیة: مناصفة بین المملكة المغربیة ودولة الكویت؛الجائزة ا  

 .الجائزة الثالثة: مناصفة بین جمھوریة العراق وجمھوریة اندونیسیا  

تحت رئاسة سعادة السید  2013أكتوبر  31تم توزیع ھذه الجوائز خالل حفل أقیم یوم 
یة ومدیر الشركة الدولیة للمعارض للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانغنبري، نائب رئیس 
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المعرض التجاري الرابع عشر والسید عبد العزیز علمي، رئیس قسم التسویق بالمركز 
  .البلدان المشاركةعلى شھادات المشاركة  توزیعم كما ت اإلسالمي لتنمیة التجارة،

  تقییم المعرض -4

متر مربع. كما عرف  3000لقد بلغت مساحة العرض التي أقیم علیھا المعرض حوالي 
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول  2000شركة و 300ركة ما یناھز المعرض مشا

  األعضاء باحثین عن فرص األعمال وخلق الشراكات.

أعرب المشاركون عن ارتیاحھم لحسن التنظیم والترتیبات التي وضعھا المنظمون لتوفیر 
  كل الخدمات والتي تستجیب للمعاییر الدولیة في تنظیم المعارض.

لوحظ أن معظم السلع المعروضة ذات قیمة مضافة وھو ما یبرز مدى ومن جھة أخرى 
التقدم الصناعي واالقتصادي الذي حققتھ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

  ومستوى التقدم التكنولوجي والفني للدول المشاركة. 

على أجنحة  ومن خالل قراءة أولیة لالستبیان الذي وزعھ المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
الدول المشاركة یستنتج من جھة وجود رغبة حقیقیة لدى العارضین في االستفادة من 
خدمات المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة للترویج لمنتجاتھم وخدماتھم من خالل المعرض 
االفتراضي للمركز ومن جھة أخرى أوصى المشاركون بتنظیم معارض قطاعیة ومنتدیات 

االتصاالت المباشرة مع رجال األعمال في الدول األعضاء في  أخرى من أجل تسھیل
  منظمة التعاون اإلسالمي. 

كما لقیت التظاھرتین اللتین أقیمتا بالتزامن مع ھذا المعرض استحسانا كبیرا لدى 
المشاركین، ویتعلق األمر باالجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص في الدول اإلسالمیة 

األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إذ شكلتا  والمنتدى السابع لسیدات
فرصة لرجال األعمال لعقد صفقات تجاریة وعالقات التعاون والشراكة بین الدول األعضاء 

  في منظمة التعاون اإلسالمي.

 : اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على ھامش المعرض -5

حسن احزاین، المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور ال
  قد عقد لقاءات عمل على ھامش المعرض مع كل من:

الدكتور ھاشم سلیمان حسین، رئیس مكتب "النھوض بالتكنولوجیا واالستثمار التابع  -
مملكة البحرین من أجل -لمنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو)" بالمنامة

عزیز التعاون فیما بین المؤسستین في المجاالت ذات االھتمام المشترك والسیما في ت
 مجال حاضنات األعمال والتدریب؛

السیدة عطیة نوازش علي، مساعدة أمین عام الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة  -
دولة اإلمارات العربیة المتحدة لتنظیم  - والزراعة للتنسیق مع مركز الشارقة

 بالشارقة؛ 2014مارس  28إلى  19ع التجارة العالمي" المزمع انعقاده من "أسبو
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مساعد أمین عام اتحاد غرف التجارة والصناعة -السید سید ناصر علي میرزا -
لجمھوریة باكستان اإلسالمیة من أجل التنظیم المشترك للمعرض الثاني للقطن 

 كراتشي.والنسیج في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ب
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  )SIBM( لألعمال الدولي األول اإلسالمي والمنتدى المعرضتقریر حول 
  جمھوریة السنغال –، داكار 2013نوفمبر  14-16 

  
  

في إطار التعاون مع جمھوریة السنغال، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تحت إشراف 
ئة التعلیم والبحوث فیما بین وزارة االقتصاد والمالیة لجمھوریة السنغال وبالتعاون مع ھی

األعراق والثقافات من جامعة كبیك في شیكوتیمي والشركة الدولیة لالستشارات واالستثمار 
نوفمبر  16إلى  14)"، وذلك من SIBM( لألعمال "المعرض الدولي األول اإلسالمي

  بداكار، بفضاء االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افریقیا.  2013

رض من قبل السیدة أمساتو ساو سیدیبي، وزیرة ومستشارة الرئیس والسیدة تم افتتاح المع
أنتا صار، وزیرة المرأة والطفولة للجمھوریة السنغالیة برفقة السادة حسین رحموني، 
مستشار المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والبروفسور خادیاتواله فال، رئیس 

والسید إمام صالح مبیاي، رئیس  لألعمال ي اإلسالمياللجنة التوجیھیة للمعرض الدول
الشركة الدولیة لالستشارات واالستثمار والدكتور صافاس ألباي، مدیر عام مركز األبحاث 
اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان اإلسالمیة والسید باكار ندویي، مدیر 

ي، مدیر عام المركز السنغالي الدولي للتجارة البنك اإلسالمي السنغالي والسید الشیخ ندیا
  الخارجیة.

  مشارك، ودارت مواضیعھ حول العناصر التالیة: 100وعرف المعرض مشاركة 

  والخدمات ومنح شھادات الحاللالفاعلون والمنتجات  الحالل:ھیكلة سوق 

 :وطنیة وشبھ  وإنشاء وكاالتومراقبة االجراءات  التصدیق على المنتجات الحالل
 قلیمیةإ

  أدوار المستھلكینواألماكن  :حاللالاألعمال 

  أفریقیاالشركات وفرص العمل في غرب ، المشاریع اإلسالمي:التمویل 

  افریقیا واالستثمارات اإلسالمیة المنظمات الدولیة في غرب اإلسالمي:التمویل 

 التمویل؟تطویر ھي آلیات العمل المتكامل  من أجل ما 

أنشطة  حولعرضا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ثل خالل ھذا المعرض، قدم مم
لتعزیز التجارة البینیة السیما من خالل الترویج لمنتجات وخدمات  الرامیة وخدمات المركز

العامة إلسالمي من خالل تنظیم المعارض ا التعاونالدول األعضاء في منظمة 
(تاینیك):  رنتنتعلى األ على موقعھالمتوفر  والمتخصصة والمعرض االفتراضي

oic.org-www.icdt.  

 :أنشطة على ھامش المعرض

وزارة على ھامش ھذه التظاھرة، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تحت إشراف 
وبالتعاون مع  المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب  جمھوریة السنغاللاالقتصاد والمالیة 

، ورشة تدریبیة حول التمویل اإلسالمي، لألعمال للمعرض الدولي األول اإلسالميوتمھیدا 
 .العاصمة السنغالیةبفندق قصر الملك فھد ب 2013نوفمبر  13لى إ 11 وذلك من
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الفاعلین في القطاع المصرفي و الكوادرالمساھمة في تدریب  ھوكان الھدف من ھذه الندوة 
 القانونیةو المصرفیةوالمالیة  المسائل إلدارة المناسبة القطاع الخاص الكتساب المھاراتمن 

 مبادئ التمویل اإلسالمي.المتعلقة ب

 التدریبیة: الندوةشارك في ھذه 

  اآلتي ذكرھماإلسالمي  التعاونممثلو الدول األعضاء في منظمة: 

 بوركینا فاسو ومصر وغامبیا والسودان والسنغال.

  یةاآلتاإلسالمي  التعاونمؤسسات منظمة: 
 ؛)IRTI(المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب  -

 ).CIDC(المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  -

  واإلقلیمیة:ممثلو المنظمات الدولیة 

 ).AVS‐France( مي خدمتكف -

األمین العام لوزارة  كین، نكودة فالترأس الجلسة االفتتاحیة لھذه الندوة كل من السید 
وزیر السید الخطاب  تلى على مسامع الحاضرینال الذي جمھوریة السنغلوالمالیة االقتصاد 

 .أمادو با

 التالیة:الندوة حول الوحدات تمحورت أشغال  االفتتاحیة،بعد الجلسة 

 ؛خالقیات والتنمیةاأل اإلسالمي:التمویل  :1الوحدة  -

 والتحدیات؛نقاط القوة والضعف والفرص  مسلم:اقتصادیات العالم  :2الوحدة  -

دور تمویل مشاریع  مصادر التمویل،، الھیاكل ،المبادئ ،كالصكو :3وحدة ال -
 ؛والتحدیات المستقبلیة الفنیةالمساعدة  اآلثار، ،اإلسالمیةالبلدان  تجاربالتنمیة، 

المبادئ  ،المفاھیم التقلیدي:مقابل التأمین  (التكافل)التأمین اإلسالمي  :4 الوحدة -
 ؛وإدارة األموال األنواع التشغیلیة،

، طرق الفقر: المبادئ آفة لمحاربة كوسائل واألوقاف موارد الزكاةإدارة  :5 الوحدة -
 ؛والخبراتاالشتغال 

ت التمویل والتمویال تأطیر) في لشرعیةالرقابة ادور مجالس الشریعة ( :6الوحدة  -
 .ةاإلسالمی الصغرى

المشاركین في یستنتج من مختلف مداخالت عرض، منھایة ال عندفي غیاب التوصیات 
 التوصیات التالیة: ضالمعر

والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والغرفة  مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة دعوة -
المھنیة  والجمعیاتلبنوك ا مع اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة لتعزیز االتصاالت

ن البلدا لفائدةأنشطتھا والخدمات  حول ندوات اعالمیةتنظیم من خالل من القطاع الخاص 
 األفریقیة؛
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من أجل لتنمیة لبنك اإلسالمي ال مواصلة المفاوضات مع مجموعةبالبنوك المحلیة  دعوة -
 ىالصغر للمؤسساتوتخفیف شروط منح القروض  بشكل أفضل ات ھذا القطاعیحاج تلبیة

 والمتوسطة؛

 ىعلى مواصلة تمویل المؤسسات الصغر )BIS( يلسنغالاتشجیع البنك اإلسالمي  -
 ة؛والمتوسط

الثروة في وتجمیع واالحتفاظ بتشجیع المشاریع المشتركة واالتحادات التصدیریة إلنشاء  -
 أفریقیا؛

المركز نظمھا یالتي العامة  المعارض لتكثیف مشاركتھا فيالمھنیة  دعوة المنظمات -
 ؛اإلسالمي لتنمیة التجارة

 ؛اإلسالميلدفع عجلة العمل ھامش المعارض  علىشراكة معرض التشجیع تنظیم  -

تطویر االتصاالت بین المؤسسات المالیة ووكاالت ترویج االستثمارات اإلسالمیة  -
 القطاع الخاص؛ لفائدة مؤسساتونظیراتھا من ال

 والصناعةتطویر الصناعة المالیة اإلسالمیة  حولالسنوي لمعرض التنظیم التأكد من  -
 ؛الحالل

 .عرضالمتوصیات ل المتابعة والتقییمإنشاء لجنة  -

الحفل الذي أقیم تحت رئاسة  خاللشھادات للمشاركین  بتوزیعالندوة  تكللت أشغالوقد 
 .لجمھوریة السنغالالمالیة وواالئتمان لوزارة االقتصاد  النقد ةدیوب، مدیر أولیماتاالسیدة 

لمنح الحفل الرسمي  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في ممثلو شارك، من جھة أخرى
 همستشار والذي مثلھ ،احزاینلمركز، الدكتور الحسن اعام المدیر  لسعادةفخریة اللدكتوراه ا

 11یوم   (IAM)حفل في المعھد األفریقي لإلدارة ھذا الأقیم وقد رحموني. السید حسین 
  .2013نوفمبر 
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   تقریر حــول

 اإلسالميعضاء في منظمة التعاون الدورة الثانیة لمعرض المنتجات الحالل في الدول األ
  دولة اإلمارات العربیة المتحدة –شارقة ال، 2013دیسمبر  18- 16

  
الصادرة عن الدورة الوزاریة الثامنة والعشرین للجنة الدائمة للتعاون  للتوصیاتوفقا 

أكتوبر  12إلى  7االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) المنعقدة من 
بالتعاون مع نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة التركیة،   الجمھوریة –باسطنبول  2012

مركز إكسبو الشارقة تحت رعایة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
الثاني المعرض  ،حاكم الشارقةو لدولة اإلمارات العربیة المتحدةعضو المجلس األعلى 

 18إلى  16لتعاون اإلسالمي وذلك من لدول األعضاء في منظمة االحالل في ا للمنتجات
  دولة اإلمارات العربیة المتحدة. –بمركز إكسبو الشارقة  2013دیسمبر 

وقد استمر المعرض لمدة ثالثة أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم والمھنیین من الساعة 
اآلتیة  الدول األعضاءالعاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. وعرف مشاركة 

ئر، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، إندونیسیا، إیران، لبنان، لیبیا، مالیزیا، المغرب، (الجزا
دول غیر أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (أسترالیا، باكستان، السودان وتركیا) و

الصین، كرواتیا، اسبانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، إیطالیا، كندا، كوریا الجنوبیة، 
  متر مربع. 4000مانیا، جنوب افریقیا، بریطانیا وروسیا) على امتداد مساحة الیابان، أل

كما شاركت في ھذا المعرض المؤسسات العاملة في مجال المنتجات الحالل ومنھا: معھد 
)، إیطالیا حالل، المعھد الوطني SMIICالتوحید القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة (

)، األمانة العامة لمنظمة التوحید القیاسي والمعاییر SANHAللمنتجات الحالل بالجنوب (
  لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمجلس الباكستاني لتنمیة المنتجات الحالل.

بمركز المعارض بالشارقة من طرف  2013دیسمبر  16تم افتتاح المعرض رسمیا یوم 
شارقة، بحضور معالي سمو الشیخ عبد هللا بن سالم القاسمي، نائب حاكم إمارة ال

البروفسور الدكتور أكمل الدین احسان أوغلى، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 
والسید سیف محمد المدفع، مدیر عام مركز إكسبو الشارقة والدكتور الحسن احزاین، مدیر 

ة عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والسید أسد سجاد، المدیر التنفیذي لمجلس تنمی
  المنتجات الحالل من باكستان.

وعلى ھامش المعرض، نظم مركز المعارض بالشارقة والمجلس الباكستاني لتنمیة 
إلى  16المنتجات الحالل مؤتمرا حول المنتجات الحالل في دول الشرق األوسط وذلك من 

  .2013دیسمبر  18

 أنظمة الحاللتعدد وبھذه المناسبة، قدم مدیر عام المركز اإلسالمي ورقة عمل بعنوان "
  ".اإلسالمي التعاون منظمة داخل والحلول المخاطر: التجارة أمام فني كحاجز

وقد استغل المركز ھذه المناسبة للترویج لخدماتھ لدى العارضین من الدول األعضاء 
المشاركة وعمل على ترویج الدورة السابعة لمعرض الصناعات الغذائیة في الدول 
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بجدة،  2014أبریل  16إلى  13عاون اإلسالمي المزمع تنظیمھ من األعضاء في منظمة الت
  المملكة العربیة السعودیة.

كما عقد وفد المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة اجتماعا تنسیقیا بغرفة التجارة والصناعة 
بالشارقة لتعزیز التعاون في المجاالت ذات االھتمام المشترك، وقام بجولة في المعرض 

  وریة مصر العربیة بالشارقة.الدائم لجمھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقریر حول 
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  المعرض السابع للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
  المملكة العربیة السعودیة-، جدة2014أبریل  16- 13

  

وشركة الحارثي في إطار تنفیذ اتفاقیة التعاون بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
، نظم الطرفان تحت 2008للمعارض المحدودة السعودیة الموقعة بین الطرفین في مایو 

رعایة وزارة الزراعة للمملكة العربیة السعودیة المعرض السابع للصناعات الغذائیة للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة لمعرض 

بمركز جدة  2014أبریل  16إلى  13الفنادق والضیافة السعودي، وذلك من المأكوالت و
  المملكة العربیة السعودیة. –للمنتدیات والفعالیات 

عرض مللبلدان المشاركة للترویج لمنتجاتھا وخدماتھا من خالل  شكل ھذا المعرض فرصة
ناعة المواد االبتكارات التكنولوجیة والتطورات في صلإلطالع على أحدث وفرصة  مھني

من التعرف الدول المشاركة من لعارضین ا كما مكنوالتعبئة والتغلیف.  ةالغذائیة والفندق
وشكل  في مجال الصناعات الغذائیة الوطنیة للبلدان المشاركة والتجارب الخبرات على

  واالستثمار. ةشراكعالقات التجاریة وإقامة  فرصة إلبرام صفقات

بالسید عالمي عبد نمیة التجارة ممثال في ھذا المعرض وقد كان المركز اإلسالمي لت
  العزیز، رئیس قسم التسویق.

أقیم ھذا المعرض على امتداد أربعة أیام، وكان مفتوحا للمھنیین والعموم من الساعة 
  لیال. العاشرةبعد الزوال إلى الساعة  الخامسة

  شركة من الدول التالیة: 400وقد عرف ھذا المعرض مشاركة 

 كة العربیة السعودیة،الممل 
 ،جمھوریة باكستان اإلسالمیة  
 ،جمھوریة مصر العربیة  
 ،جمھوریة اندونیسیا 
 ،مالیزیا 
 ،الجمھوریة اللبنانیة 
 ،الجمھوریة التركیة 
 ،مملكة البحرین 
 ،جمھوریة بنغالدیش الشعبیة 
 ،المملكة األردنیة الھاشمیة 
 ،جمھوریة السنغال 
 ،دولة الكویت 
 .جمھوریة مالي 

الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت قبرص أما عن 
التركیة وتم تسجیل مشاركة ممثلین عن األقلیات المسلمة في الدول غیر األعضاء في 

  منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة في: الھند، الصین، الوالیات المتحدة األمریكیة وسویسرا.
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المي لتنمیة التجارة لتسھیل مشاركة الدول األقل نموا وفي إطار مساھمة المركز اإلس
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المعارض التجاریة فقد قام بتمویل مشاركة كل 

  من السنغال  وبنغالدیش في ھذه التظاھرة التجاریة. 

 :حفل االفتتـاح - 1

بجدة على الساعة بمركز المعارض  2014أبریل  13تم االفتتاح الرسمي للمعرض یوم 
الخامسة بعد الزوال، وقام بتدشینھ نیابة عن معالي وزیر الزراعة للمملكة العربیة السعودیة 
مدیر عام اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المھندس حسن بن عبید 

ودیة سنقوف برفقة السید ولید واكد، نائب الرئیس لشركة الحارثي للمعارض المحدودة السع
بحضور عدد من الدبلوماسیین العرب وممثلي أجنحة الدول المشاركة ورجال األعمال من 

  الدول األعضاء العاملین في قطاع الصناعات الغذائیة.

وعبر المھندس حسن سنقوف في تصریحات على ھامش حفل افتتاح المعرض عن سعادتھ 
المي وعلى المكانة الرفیعة الذي بالمشاركة الواسعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس

یحتلھا الحدث التجاري السنوي األكبر على اإلطالق في قطاع األغذیة والضیافة على 
مستوى المنطقة مشیرا إلى ضرورة التعاون وتضافر الجھود لتعزیز التجارة البینیة بین 

  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

د عن التطور المضطرد الذي یعرفھ ھذا المعرض مشیرا من جانبھ أعرب السید ولید واك
إلى أن ھذا االزدھار یرجع باألساس إلى التطور المتسارع الذي یعرفھ قطاع الصناعات 
الغذائیة والخدمات المرتبطة بالفندقة والضیافة على الصعید الدولي وكذلك عن الطلب 

  سعودیة. المتزاید للحجاج والمعتمرین ولسكان المملكة العربیة ال

وأقیمت على ھامش ھذا المعرض مسابقة عروض الطھي الحي وفنون تزیین المائدة 
بمشاركة العدید من مشاھیر الطھاة الدولیین ومن مختلف الفنادق والمطاعم بالمملكة 

  مستعرضین مھاراتھم أمام حكام دولیین. 

یج ألنشطة المركز خالل ھذا المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالترو
وخدماتھ. كما جمع البروشورات والمطویات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي حتى یتم الترویج لھا في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة 

  اإلنترنت.

قي الثاني مع وانتھز ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ھذه الفرصة لعقد االجتماع التنسی
شركة الحارثي للمعارض المحدودة لتنظیم معرض األثاث والدیكور للدول األعضاء في 

المملكة العربیة السعودیة تم  –بجدة  2014أبریل  14منظمة التعاون اإلسالمي یوم 
التباحث فیھ عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة الدول األعضاء لمنظمة التعاون 

  لتظاھرة.اإلسالمي في ھذه ا

مع شركة  2014مایو  18و  17كما قام ممثل المركز بعقد االجتماع التنسیقي الثاني یومي 
المدینة الدولیة للمعارض  لتنظیم معرض الحج والعمرة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
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المملكة العربیة السعودیة والذي تم التباحث فیھ عن المسائل  –اإلسالمي بالمدینة المنورة 
  التنظیمیة والترویجیة المتعلقة بھذا المعرض.
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 تقریر حول

  لألثاث والدیكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  المعرض األول
 المملكة العربیة السعودیة-، جدة2014مایو  14- 11

 
، الصادر عن الدورة الوزاریة التاسعة والعشرین للجنة 4فقرة رقم  ii/18طبقا للقرار رقم 

(الكومسیك)، المنعقدة من  -لدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالميا
الجمھوریة التركیة والتي رحبت بالعرض الذي  -بإسطنبول 2013نوفمبر  21إلى  18

تقدمت بھ المملكة العربیة السعودیة لتنظیم المعرض األول لألثاث والدیكور للدول 
اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وشركة  األعضاء في منظمة التعاون

الحارثي للمعارض المحدودة تحت رعایة وزارة الشؤون البلدیة والقرویة للمملكة العربیة 
السعودیة "المعرض األول لألثاث والدیكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

معرض السعودي للبناء والتصمیم ، بالتزامن مع ال2014مایو  14إلى  11وذلك من 
 المملكة العربیة السعودیة. –الداخلي، بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات

شكل ھذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترویج لمنتجاتھا وخدماتھا من خالل معرض 
مھني متخصص وفرصة لإلطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجیة والتطورات في 

والتصمیم الداخلي والبناء والتشیید، كما مكن العارضین من الدول المشاركة صناعة األثاث 
والمھندسین المعماریین والمقاولین والمصممین ومھندسي الدیكور والمسؤولین الحكومیین 
من التعرف من جھة على الخبرات والتجارب الوطنیة للبلدان المشاركة في مجال األثاث 

المنتجات والخدمات لمشاریع البناء التي ھي في طور  والدیكور والبناء وإیجاد أفضل
التخطیط أو قید التنفیذ من جھة أخرى؛ وشكل فرصة إلبرام صفقات تجاریة وإقامة 

  عالقات الشراكة واالستثمار.

  وقد كان المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ممثال في ھذا المعرض بالسادة:

  الدكتور الحسن احزاین، المدیر العام؛ -
  مي عبد العزیز، رئیس قسم التسویق.عال -

أقیم ھذا المعرض على امتداد أربعة أیام، وكان مفتوحا للمھنیین والعموم من الساعة 
  الخامسة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة لیال.

  شركة من الدول التالیة: 200وقد عرف ھذا المعرض مشاركة 

 ،المملكة العربیة السعودیة  
 ،مملكة البحرین 
 مصر العربیة، جمھوریة  
 ،جمھوریة اندونیسیا  
 ،مالیزیا 
 ،المملكة المغربیة 
 ،الجمھوریة اللبنانیة 
 ،الجمھوریة التركیة 



16 
 

 ،دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 دولة الكویت 
 المملكة األردنیة الھاشمیة. 

 
أما عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت مملكة 

ند وتم تسجیل مشاركة ممثلین عن األقلیات المسلمة في الدول غیر األعضاء في التایال
منظمة التعاون اإلسالمي ممثلة في: الھند، الصین، الوالیات المتحدة األمریكیة، المملكة 

 المتحدة وتایوان.

  :حفل االفتتـاح - 1

الساعة  بمركز المعارض بجدة على 2014أبریل  11تم االفتتاح الرسمي للمعرض یوم 
الخامسة بعد الزوال، وقام بتدشینھ أمین محافظة جدة المھندس ھاني محمد أبو راس نیابة 
عن صاحب السمو الملكي األمیر الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزیز، وزیر الشؤون 
البلدیة والقرویة برفقة الدكتور الحسن احزاین، مدیر عام المركز وسعادة السید الشریف 

ر الحارث، رئیس مجلس إدارة شركة الحارثي للمعارض المحدودة والسادة: موفق مشھو
ھادي مالعب، الرئیس التنفیذي لشركة الحارثي وولید واكد، نائب الرئیس لشركة الحارثي 
للمعارض المحدودة السعودیة بحضور عدد من الدبلوماسیین العرب وممثلي أجنحة الدول 

عضاء العاملین في قطاع البناء واألثاث والتصمیم المشاركة ورجال األعمال من الدول األ
 الداخلي.

بعد االفتتاح الرسمي للمعرض، تجول أمین جدة بین أروقة المعرض، واطلع على أجنحة 
الدول المشاركة وما تعرضھ من معدات وآخر االبتكارات في مجال البناء واألثاث 

ا أن حكومة المملكة العربیة والدیكور. واستمع خالل جولتھ إلى شرح حول المعرض مؤكد
السعودیة حریصة على دعم القطاعات المعنیة بھذا المعرض مما تمثلھا من أھمیة في 
االقتصاد الوطني والسیما وأنھا تتوافق مع الطفرة التي تشھدھا المملكة في مجاالت األثاث 

خلق  والبناء ومشاریع السكن والبنى التحتیة مؤكدا أن المعرض سیسھل ال محالة في
  شراكات وتبادل الخبرات. 

من جانبھ أعرب السید ولید واكد عن التطور المضطرد الذي یعرفھ ھذا المعرض مشیرا 
إلى أن ھذا االزدھار یرجع باألساس إلى التطور المتسارع الذي یعرفھ قطاع األثاث والبناء 

كما أن المعرض  مؤكدا على مكانة مدینة جدة المرموقة في قطاع البناء والتصمیم الداخلي،
ینسجم مع رؤیة الحكومة السعودیة المتمثلة في توفیر وتصمیم مباني متطورة ومتمیزة ذات 

  جودة عالیة بما یتالءم مع المعاییر الدولیة للبناء والبیئة. 

خالل ھذا المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالترویج ألنشطة المركز 
وشورات والمطویات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة وخدماتھ. كما جمع البر

التعاون اإلسالمي حتى یتم الترویج لھا في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة 
  اإلنترنت.
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مایو  12وانتھز المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ھذه الفرصة لعقد اجتماع تنسیقي یوم 
مشھور الحارث، رئیس مجلس إدارة شركة الحارثي مع سعادة السید الشریف موفق  2015

للمعارض المحدودة وكبار الموظفین بھا، تم خاللھ التباحث في إمكانیة تكثیف التعاون 
  بینھما في المجاالت ذات االھتمام المشترك وخاصة المسائل التنظیمیة لألنشطة التالیة:

 یة للدول األعضاء في معرض الجمالیات والمعرض التجاري الثالث للصناعة التقلید
  منظمة التعاون اإلسالمي المصاحب لھ؛

  منتدى ومعرض االبتكارات واإلبداع واالمتیاز في العالم اإلسالمي والقروض الصغرى
  لفائدة الشباب حاملي المشاریع؛

  منتدى تطویر االستثمار في مجال السیاحة بالمملكة المغربیة لفائدة المستثمرین في مجال
  السیاحة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
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 تقریر حــول 

 المعرض الثاني للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  ، داكار، جمھوریة السنغال2014یونیو  29- 26

  

ة والعشرین للجنة تاسععن الدورة الوزاریة ال الصادر 5الفقرة  /ii/18رقم  للقرارطبقا 
 21إلى  18الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي، المنعقدة من 

الجمھوریة التركیة والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت بھ  - بإسطنبول 2013 نوفمبر
دول األعضاء في منظمة لمعرض الثاني للصحة في الجمھوریة السنغال الحتضان ا

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجیة التعاون، 
تحت إشراف وزارة الصحة والعمل االجتماعي لجمھوریة السنغال، المعرض الثاني للصحة 

 2014یونیو  29إلى  26من في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك 
بمركز المعارض التابع للمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجیة بالتزامن مع المعرض 

  ).SISDAKالدولي السادس للمعدات الطبیة بداكار (

  وقد مثل المركز في ھذا المعرض:

  الدكتور الحسن احزاین، المدیر العام؛ -

  م التجاري والتوثیق؛السید أمادوسیري صال، رئیس قسم اإلعال -

أقیم ھذا المعرض على امتداد أربعة أیام، وكان مفتوحا للمھنیین والعموم من الساعة التاسعة 
  والنصف صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

  التالیة: الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوقد عرف ھذا المعرض مشاركة 

 جمھوریة بنین؛ 

 بوركینا فاسو؛ 

 لكامیرون؛جمھوریة ا 

 غامبیا؛ 

 جمھوریة غینیا؛ 

 جمھوریة مالي؛ 

 المملكة المغربیة؛ 

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة؛ 

 جمھوریة الموزمبیق؛ 

 جمھوریة النیجر؛ 

 الجمھوریة باكستان اإلسالمیة؛ 

 جمھوریة السنغال؛ 

 تشاد؛ ةجمھوری 

 الجمھوریة التونسیة؛ 
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 .الجمھوریة التركیة 

مشاركة شركات من األقلیات المسلمة من الدول غیر وقد عرف ھذا المعرض أیضا 
األعضاء التالیة: ھوالندا، ألمانیا، الصین، فرنسیا، الیابان، بلجیكا، سویسرا، البرتغال، 

ولإلشارة فقد تكفل  الیونان، بولونیا، السوید، غینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة وإیطالیا.
  ة بنین في ھذا المعرض.المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمشارك

  سجل المعرض أیضا مشاركة المنظمات اإلقلیمیة اآلتیة:

 مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي؛  
 ) الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةUSAID(؛ 
 الوكالة اإلفریقیة للتعاون واإلعالم للتجارة الدولیة )AACICI(؛ 
 ) منظمة غرب إفریقیا للصحةOAAS.(  

  :حفل االفتتاح – 1

على الساعة الثانیة والنصف زواال بمركز  2014 یونیو 26تم افتتاح المعرض یوم الخمیس 
التابع للمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجیة بداكار برئاسة معالي السیدة إیفا المعارض 

ماري كول سیك، وزیرة الصحة والعمل االجتماعي لجمھوریة السنغال بحضور سعادة 
روفیسور الحسین الوردي، وزیر الصحة للمملكة المغربیة والسید طالب برادة، سفیر الب

المملكة المغربیة بداكار والدكتور الحسن احزاین، المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة 
التجارة والدكتور كزافیي كریسبین، مدیر عام منظمة غرب إفریقیا للصحة والسید موسى 

) والبروفیسور إیساخا دیالو Hôpital Hoggyشفى ھوغي (سام داف، مدي عام مست
وممثل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة والشیخ ندیاي، مدیر عام المركز السنغالي الدولي 
للتجارة الخارجیة وسفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدین 

  لدول المشاركة في ھذا المعرض.ار ورؤساء الوفود والمسؤولین عن أجنحة ابداك

 والعملالصحة  ةوزیر ،معالي السیدة إیفا ماري كول سیكأجرت بعد قص شریط االفتتاح، 
المعرض، أرجاء  مختلفجولة في  ة شخصیات مختلفةفقرب جمھوریة السنغالل االجتماعي

ت المبادالات یعلى إمكانو ةعروضمالتعرف على تنوع المعدات والخدمات ال وتمكنوا من
 ة بین الدول األعضاء في مجال الصحة والمعدات الطبیة.یالتجار

  :أنشطة على ھامش المعرض – 2

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجیة على 
بالتعاون مع وزیر الصحة والعمل االجتماعي  2014یونیو  27ھامش ھذا المعرض یوم 

غالیة والوكالة اإلفریقیة للتعاون واإلعالم للتجارة الدولیة ومؤسسة التمویل للجمھوریة السن
) APIXوالوكالة الوطنیة لتشجیع االستثمار واألشغال الكبرى (الدولي التابعة للبنك الدولي 

  الندوات التالیة:

  ندوة حول فرص االستثمار في قطاع المعدات الطبیة والصناعة الصیدالنیة في
 ء في منظمة التعاون اإلسالمي؛الدول األعضا

وقد ترأس ھذه الندوة مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ودارت محاورھا حول 
  المواضیع التالیة:
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  منتجات الصناعات الصیدالنیة والخدمات الطبیة بین الدول األعضاء في مبادالت
 منظمة التعاون اإلسالمي؛

 ویة والخدمات الطبیة؛التشریع التجاري الدولي في مجال األد 

 تثمین االبتكار وجوانب حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة وبقطاع الصحة؛ 

وتلتھا بعد ذلك عروض قطاع الصناعات الصیدالنیة والخدمات الطبیة في كل من بنین 
  والسنغال كتجارب وطنیة.

  سیما منھا:كما تم عقد مؤتمرات لمناقشة مواضیع أخرى على ھامش ھذا المعرض وال

 ؛أحكام منظمة التجارة العالمیة لصالح قطاع الصیدلیات في الدول األقل نموا 
 ؛التفضیالت الوطنیة في الصفقات العمومیة الدولیة في القطاع 
  بین القطاعین العام والخاص/ دراسات میدانیة في قطاع الصحة؛الحوار 

 بیة؛فرص االستثمار في قطاع الصناعة الصیدالنیة والمعدات الط 

  تنمیة المبادالت والشراكة في القطاع الطبي في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي.

  كما تم عقد لقاءات ثنائیة بین رجال األعمال في قطاع الصحة.

  :تقییم المعرض – 3

عرف كما متر مربع  1600لقد بلغت مساحة العرض التي أقیم علیھا المعرض حوالي 
مھني من قطاع  2800زائر من بینھم  4600شركة و 157 مشاركة حواليالمعرض 

خلق باحثین عن فرص األعمال وسالمي الصحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل
  .اتالشراك

أعرب المشاركون عن ارتیاحھم لحسن التنظیم والترتیبات التي وضعھا المنظمون لتوفیر 
  كل الخدمات في تنظیم المعارض.

حظ أن معظم السلع المعروضة ذات قیمة مضافة وھو ما یبرز مدى ومن جھة أخرى لو
الذي أحرزه قطاع الصحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في التقدم 

مختلف الفروع واألنشطة: مؤسسات الرعایة الصحیة، الصناعة الصیدالنیة، المعدات 
الصحة والرفاه، نظافة الطبیة، المعلومیات في المجال الطبي، خدمات ومنتجات 

  المستشفیات، التكوین، التأطیر والوقایة الصحیة.

  

التي أقیمت على ھامش ھذا  الندواتوقد عبر المشاركون عن استحسانھم الكبیر من 
المتعلقة بقطاع الصحة واللقاءات الثنائیة بین رجال األعمال من أجل عقد المعرض و

  .اء في منظمة التعاون اإلسالميعالقات الشراكة والتعاون بین الدول األعض

في االستفادة من خدمات المركز اإلسالمي وقد أعرب العارضون عن رغبتھم الحقیقیة 
  .لتنمیة التجارة للترویج لمنتجاتھم وخدماتھم من خالل المعرض االفتراضي للمركز

  :اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على ھامش المعرض - 4



21 
 

لى أن الدكتور الحسن احزاین، المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تجدر اإلشارة إ
  على ھامش المعرض مع كل من:وزیارات عمل قد عقد لقاءات 

معالي السید علیون صار، وزیر التجارة والمقاوالت والقطاع غیر الرسمي في  -
عة للتسویق عبر جمھوریة السنغال لدراسة الجوانب التنظیمیة للورشة اإلقلیمیة الراب

اإلنترنت للمنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي المزمع عقدھا بداكار في فبرایر 
 ؛2015

معالي البروفیسور ماري تو نیان، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي للتحضیر  -
للمنتدى الثاني للتعلیم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛2016داكار في المزمع تنظیمھ ب
األعراق والثقافات البروفیسور كدیاتو هللا فال، من ھیئة التعلیم واألبحاث بین  -

)CERIIالمركز المشترك بین الجامعات للدراسات في العلوم اإلنسانیة والفنون ) و
 2015وجامعة كیبیك بشیكوتیمي من أجل انطالق أشغال منتدى األعمال  والتقالید

دول الخلیج العربیة/ إفریقیا المزمع تنظیمھ بداكار في النصف آسیا/ مجلس التعاون ل
 ؛2015الثاني من شھر مارس 

الدكتور رجى محمد عبد هللا، من مركز األعمال الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي  -
من أجل التحضیر للدورة الخامسة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي 

نوفمبر  14إلى  10مالیزیا من  –یمھا بكوااللمبور المزمع تنظلألعمال واالستثمار 
2014. 

زیارة مجاملة للمعھد أجرى المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة من جھة أخرى، 
 للعمل األولھ لقب الدكتوراه الفخریة في المعرض الدولي ي منحذالاألفریقي لإلدارة، 

 . 2013نوفمبر  16-14 داكار في الفترة منب هعقد تم ، الذياإلسالمي
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  تقریر حــول 

 الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار 

  والمنتدى االقتصادي والتجاري الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسیا،
  مالیزیا - ، كوااللمبور2014نوفمبر  14- 10

  
الدورة  2014نوفمبر  14إلى  10من  كوااللمبوراستضافت العاصمة االقتصادیة لمالیزیا، 

تحت شعار "نحو الخامسة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار 
 .اقتصادات عالمیة قویة"

مركز األعمال الدولي المالیزي والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  ةالھامه التظاھرة ھذنظم 
. وتم العربیة من أجل تعزیز التجارة فیما بین البلدان اإلسالمیةبالتعاون مع جامعة الدول 

كما البلد المضیف والعالم اإلسالمي.  ة منحكومیة سامی ھیئاتبحضور ھذا المنتدى  حاافتت
الدول ممثلي الجامعات والمؤسسات من فعالیات اقتصادیة و شاركت في ھذا المنتدى

 اإلسالمیة.
لمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال وتضمن برنامج الدورة الخامسة ل

  واالستثمار األنشطة التالیة:
الدورة الرابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار  -

  ؛2014
  المنتدى االقتصادي والتجاري الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسیا؛ -
في الدول األعضاء في منظمة التعاون  معرض ومؤتمر حول خدمات التعلیم العالي -

  اإلسالمي؛
  معرض ومؤتمر حول السیاحة اإلسالمیة؛ -
  مائدة مستدیرة ألصحاب القرار ورجال األعمال في العالم اإلسالمي؛ -
  ".2014حفل توزیع الجوائز"جائزة العالم اإلسالمي  -

ة عارضة شرك 700یناھز حشد ما استطاعت ألنھا كبیر تأثیر لھذه التظاھرة كان وقد 
(العربیة  من العالم اإلسالمي دولة 15حوالي حیث كانت من بینھا  مشاركة ةوخمسین دول
یران، الجزائر، اندونیسیا، قطر، الكویت، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، إالسعودیة، 

 أذربیجان، األردن، الیمن، المغرب، كازاخستان، فلسطین ومالیزیا).
 اإلسالميجائزة العالم أقیم حفل لتوزیع  التظاھراتھذه  ھامش وتجدر اإلشارة أنھ على

ھذه وبألمة اإلسالمیة. افاه رلتكریم الشخصیات التي ساھمت فیلتنمیة و وخصص" 2014
السید إیاد أمین  معاليعشر شخصیات من العالم اإلسالمي بما في ذلك تم تكریم  ،المناسبة

، األمین العام التحاد غرف قيرحیم نمنظمة التعاون اإلسالمي وعبد الأمین عام  ،مدني
  .يتعاون الخلیجالتجارة مجلس 

  
 
 

 تقریر حول التحضیر لتنظیم
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  المعرض األول للحج والعمرة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
  المملكة العربیة السعودیة - المدینة المنورة

 

 

  

التاسعة والعشرین للجنة الدائمة الصادر عن الدورة الوزاریة  6/ الفقرة ii/8طبقا للقرار 
إلى  18كومسیك)، المنعقدة من الللتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (

في اسطنبول الجمھوریة التركیة والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت بھ - 2013نوفمبر  21
األعضاء في المملكة العربیة السعودیة الستضافة المعرض األول للحج والعمرة للدول 

منظمة التعاون اإلسالمي، سینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع شركة 
) تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للمملكة M.I.C.Eالمدینة الدولیة للمعارض (

العربیة السعودیة "المعرض األول للحج والعمرة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
  المملكة العربیة السعودیة. -المدینة المنورةاإلسالمي"، وذلك ب

 8وفي ھذا الصدد، نظم الجانبان االجتماع التنسیقي األول حول تنظیم ھذا المعرض یوم 
بمقر المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالدار البیضاء لمناقشة الجوانب  2014ینایر 

رفان على مذكرة تفاھم بشأن التنظیمیة والمشاركة والترویج للمعرض المذكور. كما وقع الط
تنظیم ھذه التظاھرة خالل االجتماع الثاني عشر للمستشارین االقتصادیین لدى سفارات 

ینایر  9الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدة بالرباط الذي تم انعقاده یوم 
  بالرباط، المملكة المغربیة. 2014

 –بالمدینة المنورة  2014أبریل  18و  17اني یومي ونظم الجانبان االجتماع التنسیقي الث
المملكة العربیة السعودیة تم التطرق فیھ إلى المسائل التنظیمیة والترویجیة المتعلقة بھذا 

  المعرض.

 2014یونیو  17من جھة أخرى، قرر الجانبان خالل االجتماع التنسیقي الثالث المنعقد یوم 
  جیل تنظیم المعرض المذكور إلى موعد الحق.بجدة، المملكة العربیة السعودیة تأ
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  المقبلة والمتخصصةالمعارض العامة 
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  لتنظیم التحضیر تقریر حول

  عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  الخامسالمعرض التجاري 

  غینیاجمھوریة  -كوناكري، 5201أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28من 

 
دق علیھا من قبل الدورة الرابعة والعشرین للجنة الدائمة للتعاون المصاوفقا للقرارات 

 2008االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) المنعقدة في أكتوبر 
التركیة والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت بھ جمھوریة غینیا  ةباسطنبول بالجمھوری

التجاري للدول األعضاء في منظمة الحتضان وتنظیم الدورة الخامسة عشرة للمعرض 
التعاون اإلسالمي، ستنظم جمھوریة غینیا والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة المعرض 
التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. سوف تقام ھذه 
 التظاھرة تحت إشراف وزارة التجارة بالتعاون مع المركز الدولي للمبادالت وتنمیة

بكوناكري،  2015أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28الصادرات لجمھوریة غینیا، وذلك من 
   جمھوریة غینیا.

  

وإلحاطة ھذا المعرض بكافة أسباب النجاح، عقد المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز 
الدولي للمبادالت وتنمیة الصادرات ووزارة التجارة بجمھوریة غینیا االجتماع التنسیقي 

بمقر المركز اإلسالمي  2015مارس  25و 24ألول بشأن تنظیم ھذا المعرض یومي ا
المملكة المغربیة. وقد ترأس ھذا االجتماع معالي السید  –لتنمیة التجارة بالدار البیضاء 

مارك یومبونو، وزیر التجارة لجمھوریة غینیا والدكتور الحسن احزاین، مدیر عام المركز 
رة والذي خصص أساسا لمناقشة الجوانب التنظیمیة ومشاركة الدول اإلسالمي لتنمیة التجا

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ھذه التظاھرة وتوج بالتوقیع على مذكرة تفاھم 
  بشأن تنظیم ھذا المعرض.

  

ومن جھة أخرى، وجھ المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة رسالة إلى رئیس الغرفة اإلسالمیة 
ناعة والزراعة لیدعوه فیھا لتنظیم بالتزامن مع ھذا المعرض االجتماع السابع للتجارة والص

عشر للقطاع الخاص في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد حیا رئیس الغرفة اإلسالمیة ھذه 
  المبادرة وأعرب عن رغبتھ في تنظیم ھذا االجتماع شریطة االستجابة لبعض الشروط.

  

جمھوریة غینیا إلى المملكة المغربیة، عقد المركز یوم على ھامش زیارة الوفد الوزاري ل
اجتماعا تنسیقیا مع معالي السید مارك یومبونو، وزیر التجارة لجمھوریة  2014سبتمبر 10

غینیا بمقر المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والذي تم تخصیصھ أساسا لمناقشة التحضیرات 
  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.الجاریة والترویج للمعرض المذكور لدى الدول 

  

وقد تقرر أن یقوم معالي وزیر التجارة لجمھوریة غینیا وممثلي المركز اإلسالمي لتنمیة 
التجارة بالترویج لھذه التظاھرة بمناسبة الدورة الثالثین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

نعقادھا بإسطنبول، الجمھوریة والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) المزمع ا
  .2014نوفمبر  28إلى  25التركیة، من 

  

ولإلشارة فقد اتفق المنظمون على برنامج األنشطة التي ستقام على ھامش ھذا المعرض 
  والسیما:
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  المعرض التجاري الثاني للصناعة التقلیدیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي؛

 لھیئات تنمیة التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  اجتماع الشبكة الشاملة
 اإلسالمي.

أسعار إیجار وطبقا لمقتضیات مذكرة التفاھم المتعلقة بتنظیم المعرض المذكور، تم تحدید 
  مساحات العرض على الشكل التالي:

  :دوالر أمریكي، 160المتر المربع المجھز 

  :یكي.دوالر أمر 120المتر المربع غیر المجھز  

 المعنیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمصالح لللحجز واالستعالم، یمكن ل
 االتصال بالجھات المنظمة على العناوین التالیة:

 
  

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وزارة التجارة لجمھوریة غینیا
  جمھوریة غینیا –، كوناكري 13ص.ب. 

  السیدة كامارا سلیمتو بنغورة
  المدیر الوطني المساعد للتجارة الخارجیة والتنافسیة

  63 50 51 669 224 + الھاتف:  
  sbangoura@yahoo.fr البرید اإللكتروني:

 

  13545عمارة الحبوس، ص.ب. 
  / المملكة المغربیة 20000الدار البیضاء 

  )212+(974 314 522 الھاتف:  
 )212+(110 310 522 س الفاك

  oic.org-icdt@icdt البرید اإللكتروني:
 www.icdt.oic.org الموقع اإللكتروني:
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  التحضیرقریر حول ت
  ن اإلسالمي، للسیاحة في الدول األعضاء في منظمة التعاو لمعرض الثانيتنظیم ال

  2015أكتوبر  21-19دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  –الشارقة 

  تذكیر:

المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة موجھة إلى وال 2014مارس  24 في لمذكرة المؤرخةتبعا ل
تم تسجیل اعتذار الجمھوریة لجمھوریة التونسیة، لمن قبل وزارة الشؤون الخارجیة 

 اإلسالمي التعاوناألعضاء في منظمة للدول لسیاحة الثاني لعرض مالتونسیة عن تنظیم ال
وذلك بناء على طلب من بتونس،  2014أبریل  26إلى  23من  الذي كان مقررا تنظیمھ

  لجمھوریة التونسیة.لوزارة السیاحة 

من إمارة الشارقة  2014أبریل  14وباإلشارة إلى مذكرة توصل بھا المركز بتاریخ 
إكسبو الشارقة یعرب فیھ عن رغبتھ في استضافة المعرض الثاني للسیاحة  وبالتحدید مركز

  .2015للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إمارة الشارقة سنة 

مھوریة لجوزارة الشؤون الخارجیة  2014أبریل  17بتاریخ  المركزفي ھذا الصدد، أبلغ و
في س وزراء خارجیة الدول األعضاء لمجل األربعینالدورة  ترأست أشغالي تغینیا (ال
وزارة وكوناكري) ب 2013دیسمبر  11إلى  09من  هعقدتم اإلسالمي الذي  التعاونمنظمة 

للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  8الدورة  تي ترأستجمھوریة غامبیا (اللالسیاحة والثقافة 
ة مركز رغبعن لكومسیك، وابانجول) ب 2013دیسمبر  6في التي تم انعقادھا السیاحة 

 التعاونلدول األعضاء في منظمة في السیاحة الثاني لمعرض الاستضافة في إكسبو الشارقة 
 . 2015 سنةاإلسالمي 

لجنة الدائمة ال متابعةللجنة  الثالثینالدورة الصادرة عن لقرارات ل، وفقا من جھة أخرى
تم انعقادھا ي الت ،اإلسالمي (الكومسیك) التعاونللتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 

بالعرض الذي تقدمت  ترحب والتيالجمھوریة التركیة،  - أنقرة ب 2014مایو  8و 7یومي 
لدول األعضاء للسیاحة في ا یة المتحدة الستضافة المعرض الثانيبھ دولة اإلمارات العرب

في منظمة التعاون اإلسالمي، سینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومركز إكسبو 
تحت رعایة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو الشارقة 

بالتعاون مع  المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وحاكم الشارقة
CACTIEVENTS ، المعرض الثاني للسیاحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون

دولة اإلمارات  –ارقة بمركز إكسبو الش 2015أكتوبر  21إلى  19اإلسالمي وذلك من 
: نقطة التقاء السیاحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي"العربیة المتحدة تحت شعار 

 ".)WITS15( مع "قمة ومعرض السفر في العالم اإلسالميذلك بالتزامن الحضارات"، و

لتنظیم النجاح، عقد الجانبان االجتماع التنسیقي األول  إلحاطة ھذا المعرض بكافة أسبابو
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مقر ب 2014یونیو  12و  11یومي المعرض المذكور 

وقد خصص ھذا االجتماع أساسا لمناقشة الجوانب الدار البیضاء المملكة المغربیة. ب
التنظیمیة ومشاركة الدول األعضاء في ھذا المعرض. كما وقع الطرفان على مذكرة تفاھم 

  بشأن تنظیم ھذه التظاھرة.
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تم تحدید أسعار إیجار طبقا لمقتضیات مذكرة التفاھم المتعلقة بتنظیم المعرض المذكور، و
  مساحات العرض على الشكل التالي:

 دوالر أمریكي، 455: حسب الطلب المتر المربع المجھز 

  :دوالر أمریكي، 425المتر المربع المجھز 

  :دوالر أمریكي. 365المتر المربع غیر المجھز 

بخصوص مساحات العرض  CACTIEVENTSعلى أسعار ممیزة من ویمكن الحصول 
  متر مربع. 50التي تفوق 

: مزید من المعلومات حول المعرض المرجو زیارة الرابط التالي على االنترنتلل
http://www.witsexpo.com 

  

االتصال بالجھات المنظمة  الموقرةالمعنیة بوزارتكم مصالح لللحجز واالستعالم، یمكن ل
  على العناوین التالیة:

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مركز إكسبو الشارقة
  ، الشارقة 3222ص.ب:

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة
، رئیس )ANDY BUCHANANالسید أندي بوكنان (

 CACTIEVENTSومدیر عام 
  )971+(91 61 525 6 الھاتف:  
  )971+(56 54 525 6 الفاكس 
 )971+(26 04 691 50 النقال: 

 andy@cactievents.comالبرید اإللكتروني:
  www.witsexpo.comالموقع اإللكتروني: 

  13545عمارة الحبوس، ص.ب. 
  ربیة/ المملكة المغ 20000الدار البیضاء 

  )212+(974 314 522 الھاتف:  
 )212+(110 310 522 الفاكس 

  oic.org-icdt@icdt البرید اإللكتروني:
 www.icdt.oic.org الموقع اإللكتروني:
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  تقریر حول 
 منتجات الحالل للدول األعضاء التحضیر لتنظیم المعرض الثالث لل

  في منظمة التعاون اإلسالمي 
  دولة اإلمارات العربیة المتحدة - ، الشارقة2014دیسمبر  8-10

  
 

 

الدائمة الوزاریة التاسعة والعشرین للجنة الدورة  الصادر عن 7/ الفقرة ii/8لقرار طبقا ل
إلى  18المنعقدة من  سیك)،اإلسالمي (كوم التعاونللتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 

ة والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت بھ تركیالجمھوریة الفي اسطنبول - 2013نوفمبر  21
دولة اإلمارات العربیة المتحدة الستضافة المعرض الثالث للمنتجات الحالل للدول األعضاء 

كسبو في منظمة التعاون اإلسالمي، سینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومركز إ
تحت رعایة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو الشارقة 

المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وحاكم الشارقة، المعرض الثالث للمنتجات 
 2014دیسمبر  10إلى  8الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من 

  ات العربیة المتحدة.دولة اإلمار –بالشارقة 

وفي ھذا الصدد، نظم الجانبان االجتماع التنسیقي األول حول تنظیم ھذا المعرض ومؤتمر 
بمقر المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالدار البیضاء. وقد  2014ینایر  8الحالل یوم 

ا خصص ھذا االجتماع أساسا لمناقشة الجوانب التنظیمیة ومشاركة الدول األعضاء في ھذ
المعرض. كما وقع الطرفان على مذكرة تفاھم بشأن تنظیم ھذه التظاھرة خالل االجتماع 
الثاني عشر للمستشارین االقتصادیین لدى سفارات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

  بالرباط، المملكة المغربیة. 2014ینایر  9اإلسالمي المعتمدة بالرباط الذي تم انعقاده یوم 

بالدار البیضاء،  2014یونیو  12و 11ان االجتماع التنسیقي الثاني یومي كما عقد الجانب
المملكة المغربیة. وقد خصص ھذا االجتماع للوقوف على التقدم الحاصل في التحضیرات 
الجاریة والوسائل الترویجیة للمعرض المذكور في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

  اإلسالمي.

تم تحدید أسعار إیجار مساحات لقة بتنظیم المعرض المذكور، وطبقا لمذكرة التفاھم المتع
  العرض على الشكل التالي:

  :دوالر أمریكي، 275المتر المربع المجھز  

  :دوالر أمریكي. 250المتر المربع غیر المجھز 

: لمزید من المعلومات حول المعرض المرجو زیارة الرابط التالي على االنترنت
http://www.halalfoodme.com/HalalFood/default.htm 
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 المعنیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمصالح لللحجز واالستعالم، یمكن ل
  االتصال بالجھات المنظمة على العناوین التالیة:

 
 

 ي لتنمیة التجارةالمركز اإلسالم مركز إكسبو الشارقة
  ، الشارقة 3222ص.ب:

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة
  )971+(5770000 6 الھاتف:  
 )971+(5770111 6 الفاكس 

 centre.ae-info@expoالبرید اإللكتروني: 
 centre.ae-ww.expowالموقع اإللكتروني: 

  13545عمارة الحبوس، ص.ب. 
  / المملكة المغربیة 20000الدار البیضاء 

  )212+(974 314 522 الھاتف:  
 )212+(110 310 522 الفاكس 

  oic.org-icdt@icdt البرید اإللكتروني:
 www.icdt.oic.org الموقع اإللكتروني:
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للدول األعضاء األول للمنتجات العضویة والمحلیة المعرض لتنظیم التحضیر تقریر حول 
  في منظمة التعاون اإلسالمي، 

  الجمھوریة التونسیة- ، تونس2015فاتح نوفمبر  -أكتوبر 29
 
  

، حكومة الجمھوریة التونسیةوالتعاون القائم بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في إطار 
 البحري والصید للفالحةواالتحاد التونسي المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة یعتزم 

(UTAP)   للجمھوریة ووزارة الزراعة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة التقلیدیة
عضاء في منظمة التونسیة تنظیم المعرض األول للمنتجات العضویة والمحلیة للدول األ

، بقصر كرام للمعارض 2015أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  29لتعاون اإلسالمي، وذلك من ا
 الثاني عشرالدولي الزراعي ، بالتزامن مع المعرض الجمھوریة التونسیة- بتونس

(SIAMAP 2015).  

جتماع اال 2014فبرایر  18 یوموفي ھذا الصدد، عقد المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
المصلحة المعنیة بوزارة التجارة والصناعة التقلیدیة للجمھوریة  معاألول تحضیري ال

 5یوم كما تم عقد االجتماع التنسیقي الثاني بشأن تنظیم ھذا المعرض  التونسیة بتونس.
  بمقر المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالدار البیضاء. 2014 نوفمبر

: لتالي على االنترنتلمزید من المعلومات حول المعرض المرجو زیارة الرابط ا
www.siamap.com 

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعنیة مصالح لللحجز واالستعالم، یمكن ل
 االتصال بالجھات المنظمة على العناوین التالیة:

  

 البحري الصیدو للفالحةاالتحاد التونسي  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
  13545عمارة الحبوس، ص.ب. 

  / المملكة المغربیة 20000الدار البیضاء 
  )212+(974 314 522 الھاتف:  
 )212+(110 310 522 الفاكس 

  oic.org-icdt@icdt البرید اإللكتروني:
  www.icdt.oic.org الموقع اإللكتروني:

  1003زنقة أالن سفاري، مدینة الخضرا 
  ، الجمھوریة التونسیةتونس

 636 808 71 / 800 806 71 216 +  الھاتف:
 041 807 71 / 181 809 71 216 + الفاكس:

 siamap.tunisie@gmail.com البرید اإللكتروني:
  www.utap.org.tn وقع اإللكتروني:الم
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  التحضیر لتنظیمتقریر حــول 

 للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار  السادسةالدورة 

 وآسیا، األول ألفریقیاوالمنتدى 
  

  2015أكتوبر/ نوفمبر 
 
 
  

لى تنشیط التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء في منظمة في إطار األنشطة الرامیة إ
التعاون اإلسالمي قصد تحقیق أھداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي 
وخاصة الھدف المتمثل في رفع حصة التجارة البینیة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

عمل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ، ی2015من تجارتھا اإلجمالیة في أفق سنة  20%
على التنظیم المشترك للقاء  2013) منذ سنة OICBC( ومركز األعمال الدولي المالیزي

  " وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربیة.OIC World Bizاألعمال "

یر من خالل توف ةتھدف ھذه التظاھرة إلى تعزیز التجارة البینیة فیما بین البلدان اإلسالمی
 والقطاع الخاص یةلحكومألصحاب المقاوالت ورجال األعمال والھیئئات ا نموذجیاملتقى 

إقامة عالقات الستكشاف فرص المشاریع المشتركة واالستثمار و البلدان اإلسالمیةمن 
  .الشراكة فیما بینھم

دى ستقام الدورة السادسة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع المنت
. وسیتضمن برنامج ھذه الدورة معرضا ومنتدى وعدة 2015األول إلفریقیا وآسیا سنة 

" تكریما 2015"جوھرة جائزة العالم اإلسالمي لسنة مؤتمرات عالوة على حفل 
  للشخصیات التي ساھمت بشكل كبیر في تنمیة ورفاه األمة اإلسالمیة.
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  تقریر حول

 ت الحالل للدول األعضاء التحضیر لتنظیم المعرض الرابع للمنتجا
 في منظمة التعاون اإلسالمي 

  
  دولة اإلمارات العربیة المتحدة - ، الشارقة5201دیسمبر  9-11

  
 

 

 

في إطار األنشطة الرامیة إلى تعزیز التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء في منظمة 

، جارة وصناعة الشارقةوغرفة تسینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة التعاون اإلسالمي، 

 9للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من  الرابعالمعرض 

  دولة اإلمارات العربیة المتحدة. –بالشارقة  2015دیسمبر  11إلى 

وإلحاطة ھذا المعرض بكافة أسباب النجاح، سیقوم الطرفان بالتوقیع على مذكرة تفاھم 

لمناقشة الجوانب التنظیمیة  ض المذكور وسیعقدان اجتماعات للتنسیقبشأن تنظیم المعر

، عالوة على الحملة الترویجیة التي ستجرى ومشاركة الدول األعضاء في ھذا المعرض

  .بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

  


