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 تقرٌر حــول

 المعرض األول لألغذٌة الحالل للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة –الشارقة 

 3143دٌسمبر  43 – 41

 
 

ً برنامج العمل العشري لمنظمة فً إطار األنشطة الرامٌة إلى تحقٌق األهداف المسطرة ف
التعاون اإلسالمً المصادق علٌه من قبل الدورة االستثنائٌة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمً 

وخاصة هدف الرقً بمستوى التجارة البٌنٌة للدول  5002المنعقد بمكة المكرمة فً دٌسمبر 
لتجارٌة اإلجمالٌة فً من حجم مبادالتها ا %50األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً إلى 

، نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة 5002أفق سنة 

تحت رعاٌة صاحب السمو الشٌخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمً، عضو المجلس األعلى 
حاكم الشارقة، المعرض األول لألغذٌة الحالل للدول األعضاء فً منظمة  –لالتحاد 

دولة  –بمركز إكسبو الشارقة  5005دٌسمبر  05إلى  00اون اإلسالمً وذلك من التع

 اإلمارات العربٌة المتحدة.

وقد شكل هذا المعرض فرصة لتعزٌز التعاون وخلق شراكات بٌن الدول األعضاء 
فً منظمة التعاون اإلسالمً فً مجال األغذٌة الحالل، كما مكن الفعالٌات االقتصادٌة 

ذا القطاع الحٌوي للتروٌج لمنتجاتها وخدماتها ولتشجٌع االستثمار فً هذا العاملة فً ه
 القطاع الهام.

 وقد كان المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة ممثال فً هذا المعرض بالسادة:

 ،الدكتور الحسن احزاٌن، المدٌر العام 
 ،عالمً عبد العزٌز، رئٌس قسم التسوٌق والتواصل 
 سم الدراسات والتدرٌب.مامودو بوكار صال، رئٌس ق 

أقٌم هذا المعرض على امتداد ثالث أٌام، وكان مفتوحا للمهنٌٌن وللعموم من الساعة 
 العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال.

 شركة ورجال أعمال من الدول التالٌة: 00وقد عرف المعرض مشاركة ما ٌناهز 

 ،دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 تان اإلسالمٌة،جمهورٌة باكس 
 ،الجمهورٌة اللبنانٌة 
 ،جمهورٌة أذربٌجان 
 ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة 
 ،الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة 
 ،جمهورٌة مصر العربٌة 
 ،الجمهورٌة التركٌة 
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 ،الجمهورٌة التونسٌة 
 ،الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 
 ،المملكة العربٌة السعودٌة 
 ،سلطنة عمان 
 ٌة قٌرقٌزٌا،جمهور 
 ،دولة الكوٌت 
 .مالٌزٌا 

كما شاركت الدول غٌر األعضاء التالٌة: البوسنة والهرسك، الصٌن، الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة، استرالٌا، النمسا، إٌطالٌا، كندا، التاٌالند، الٌابان، ألمانٌا، الهند، بلجٌكا، إفرٌقٌا 

 لمتحدة، روسٌا الفٌدرالٌة، الدانمارك والنٌبال.الجنوبٌة، هولندا، أوكرانٌا، التاٌوان، المملكة ا

كما شاركت فً هذا المعرض العدٌد من الهٌئات العاملة فً مجاالت مقاٌٌس ومعاٌٌر 
(، المجلس SMIICالحالل نذكر منها: معهد المعاٌٌر والمقاٌٌس للبلدان اإلسالمٌة )

ا(، هٌئة الحالل باالتحاد اإلسالمً للغذاء والتغذٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )إفانك
ألمانٌا، حالل إٌطالٌا، الهٌئة الوطنٌة للمنتجات الحالل بجنوب إفرٌقٌا  –األوربً 

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

 :حفل االفتتاح -0

بمركز إكسبو الشارقة على  5005دٌسمبر  00تم االفتتاح الرسمً للمعرض ٌوم 

وقد قام بتدشٌنه سمو الشٌخ صقر بن محمد بن خالد القاسمً،  الساعة الحادٌة عشرة صباحا،
رئٌس الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة رفقة 
معالً البروفسور إكمل الدٌن إحسان أوغلى، األمٌن العام لمنظمة التعاون اإلسالمً ومعالً 

ة الباكستانٌة والشٌخ مصطفى سرٌتش، مفتً البوسنة السٌد مخدوم أمٌن فهٌم، وزٌر التجار
والهرسك ومعالً السٌد حاجً مالك عبد القاسم وزٌر والٌة بٌنانغ ورئٌس مركز بٌنانغ 
الحالل الدولً وأصحاب السعادة: الدكتور الحسن احزاٌن، مدٌر عام المركز اإلسالمً 

ة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتنمٌة التجارة، السٌد أحمد محمد المدفع، رئٌس مجلس إدار
والسٌد سٌف محمد المدفع، مدٌر عام إكسبو الشارقة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة الشارقة والسٌد أسد سجاد، المدٌر التنفٌذي لمجلس تنمٌة الحالل بباكستان والسٌد 

من أصحاب محمد صالح بدري، القائم بأعمال هٌئة اإلمارات للمواصفات والمقاٌٌس وعدد 
 السعادة سفراء الدول األعضاء باإلضافة إلى المسؤولٌن عن أروقة الدول المشاركة.

بعد قص الشرٌط كإعالن عن االفتتاح الرسمً للمعرض قام الوفد الرسمً بجولة فً 
مختلف أروقة المعرض حٌث تم التوقف على ما وصلت إلٌه صناعة األغذٌة الحالل فً 

 لتعاون اإلسالمً.الدول األعضاء فً منظمة ا

ولإلشارة فقد شهد حفل افتتاح المعرض تغطٌة إعالمٌة واسعة من قبل الصحافة المكتوبة 
والمرئٌة والمسموعة وغٌرها من وسائل اإلعالم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ومنطقة 

 دول الخلٌج العربٌة.
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 :األنشطة الموازٌة -3

الباكستانً بالتعاون مع المركز  نظم مركز إكسبو الشارقة ومجلس تنمٌة الحالل
اإلسالمً لتنمٌة التجارة على هامش هذا المعرض مؤتمرا حالل الشرق األوسط تحت شعار 

، وقد عرف 5005دٌسمبر  05و  00"معٌار شامل للجودة والصحة والسالمة" وذلك ٌومً 
ن فً دولة وخبراء وعلماء وناشطٌ 73ممثل عن  500هذا المؤتمر مشاركة ما ال ٌقل عن 

مجال المنتجات الحالل. وقد أتاح هذا المؤتمر فرصة لجمٌع المشاركٌن لتبادل المعلومات 
حول المنتجات الحالل، ومناقشة التحدٌات التً تواجه هذه الصناعة واستكشاف الفرص 

 التً تتٌحها األسواق المختلفة وتقٌٌم المعاٌٌر والمقاٌٌس المتبعة العتماد األغذٌة الحالل.

 لمعرضتقٌٌم ا -2

متر مربع. كما  5200لقد بلغت مساحة العرض التً أقٌم علٌها المعرض حوالً 
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء  200عرف المعرض مشاركة ما ٌناهز 

باحثٌن عن فرص األعمال وخلق شراكات وأعرب المشاركون عن ارتٌاحهم لحسن التنظٌم 
فٌر كل الخدمات والتً تستجٌب للمعاٌٌر الدولٌة فً والترتٌبات التً وضعها المنظمون لتو

 تنظٌم المعارض.

ومن جهة أخرى لوحظ أن معظم السلع المعروضة تبرز مدى التقدم الذي حققه قطاع 
األغذٌة الحالل فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً وكذلك تعدد الهٌئات 

 غذٌة الحالل فً العالم. المكلفة بتحدٌد المعاٌٌر والمقاٌٌس العتماد األ

ومن خالل قراءة أولٌة لالستبٌان الذي وزعه المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة على 
أجنحة الدول المشاركة ٌستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات التجارٌة ووجود رغبة 

ٌج حقٌقٌة لدى العارضٌن فً االستفادة من خدمات المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة للترو
لمنتجاتهم وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضً للمركز ومن جهة أخرى أوصى 
المشاركون بتكثٌف الحملة اإلعالمٌة الداخلٌة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً الدورة 

 القادمة قبل تنظٌم المعرض قصد جلب الزوار المحلٌٌن إلى مركز إكسبو الشارقة.

شرق األوسط لدى المشاركٌن استحسانا كبٌرا إذ شكل كما لقً تنظٌم مؤتمر حالل ال
فرصة للخبراء والعلماء لتبادل المعلومات والتجارب حول األغذٌة الحالل والوقوف على 
التحدٌات التً تواجه هذه الصناعة وإشكالٌة توحٌد المعاٌٌر والمقاٌٌس الحالل بٌن الدول 

 األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً.

معرض والمؤتمر المصاحب له، قام ممثلو المركز اإلسالمً لتنمٌة وخالل هذا ال
نذكر  5007التجارة بالتروٌج ألنشطة المركز وخدماته، وللمعارض التً سٌنظمها سنة 

 منها:

  ،ًالمعرض السادس للصناعات الغذائٌة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالم
 سلطنة عمان. –، مسقط 5007ماٌو  01 – 07
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 رض األول لألثاث والدٌكور والمعدات المنزلٌة والكهربائٌة فً الدول األعضاء المع
المملكة  –، المدٌنة المنورة 5007ماٌو  01 – 05فً منظمة التعاون اإلسالمً، 

 العربٌة السعودٌة.

 : اجتماعات المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة على هامش المعرض -4

زاٌن، المدٌر العام للمركز عقد لقاءات تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور الحسن اح
عمل على هامش المعرض مع كل من سعادة السٌد سٌف محمد المدفع، المدٌر العام 
لمركز إكسبو الشارقة والسٌد أسد سجاد، المدٌر التنفٌذي لمجلس تنمٌة الحالل بباكستان 

قتصر فقط والتً لن ت 5007حول تنظٌم المشترك للدورة الثانٌة لهذا المعرض فً سنة 
 على األغذٌة الحالل بل ستشمل كل القطاعات الحالل.

 00كما شارك السٌد المدٌر العام فً منتدى االستثمار اإلفرٌقً والشرق األوسط ٌوم 
االستثمار فً دول شرق إفرٌقٌا "بدبً وقدم ورقة حول موضوع  5005دٌسمبر 

 ."ئٌةوضمان االستثمار المقدم من خالل  معاهدات االستثمار الثنا
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 التحضٌرات الجارٌة لتنظٌم  حول تقرٌر
 لمعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمًا 

(OIC TOURISM 2012) 
 جمهورٌة مصر العربٌة - القاهرة، 3143دجنبر  31-32

 
 تذكٌر

 

ً وفقا للتوصٌات الصادرة عن مؤتمر القمة اإلسالمً الحادي عشر للدول األعضاء ف
رحبت بمقترح  ًالت 5002مارس  04إلى  07منظمة التعاون اإلسالمً المنعقد من 

جمهورٌة مصر العربٌة الستضافة المعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة 
من قبل المؤتمر اإلسالمً السابع  صادق علٌهالم 3رقم لقرار تبعا لو .التعاون اإلسالمً

 جمهورٌة اإلسالمٌةال -بطهران 5000نونبر  70إلى  52 لوزراء السٌاحة المنعقد من

الهٌئة المصرٌة العامة مع  بالتعاون، سٌنظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة اإلٌرانٌة
تحت إشراف وزارة السٌاحة لجمهورٌة مصر العربٌة  المعرض ووالمؤتمرات للمعارض 

 57إلى  50سالمً، وذلك من الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإل
لسلم مة التعاون اإلسالمً: نقطة لقاء اسٌاحة فً منظتحت شعار: " ال بالقاهرة 5005دجنبر 

 والتسامح".

 االجتماع األول للتنسٌق -

بناء على دعوة من الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض لجمهورٌة مصر العربٌة، تم عقد 
بٌن وفدي المركز  5002مارس  53القاهرة ٌوم االجتماع التحضٌري األول بمقر الهٌئة ب

والهٌئة للتباحث فً شأن الجوانب التنظٌمٌة للمعرض الثانً للسٌاحة للدول األعضاء فً 
 منظمة التعاون اإلسالمً. 

معرض السٌاحة وحٌثٌات تكلٌف المركز  عنقدم وفد المركز لمحة  ،خالل هذا االجتماع
كما  التعاون اإلسالمً. منظمةة للدول األعضاء فً زراء السٌاحبتنظٌمه من قبل اجتماع و

نوفمبر  51إلى  54من  أقٌمتاستعرض النتائج المشجعة للدورة األولى من المعرض التً 
 باسطنبول.  5002

 

رئٌس هٌئة تنشٌط السٌاحة فً جمهورٌة مصر  إثر ذلك، رحب السٌد عمرو العزبًعلى 
بالتعاون مع المركز  سعادتهده كما أعرب عن العربٌة بتنظٌم معرض السٌاحة الثانً فً بال

اإلسالمً لتنمٌة التجارة فً تنظٌم هذا الحدث مؤكدا إرادته فً حشد جمٌع اإلمكانٌات 
إلحاطة هذه التظاهرة بجمٌع أسباب النجاح حتى تكون فً المستوى الذي ٌلٌق بمكانة مصر 

 السٌاحٌة على المستوى الدولً.

 االجتماع الثانً للتنسٌق  -
 

تم انعقاد االجتماع الثانً للتنسٌق بٌن المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة والهٌئة المصرٌة 
هذا  كما شاركت فًبمقر هذه األخٌرة بالقاهرة.  5000مارس  00العامة للمعارض ٌوم 

 االجتماع "الهٌئة المصرٌة العامة للتنشٌط السٌاحً".
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 تناول االجتماع بالبحث جدول األعمال اآلتً: 

 لمصادقة على مشروع اتفاقٌة التفاهم،ا 

 ،الحوافز المخولة للمشاركٌن 

 ،الحملة التروٌجٌة للمعرض 

 .تارٌخ ومكان انعقاد اجتماع التنسٌق المقبل 
 

بعد المناقشات، تم االتفاق بٌن األطراف المشاركة على إقامة فعالٌات الدورة الثانٌة لمعرض 
بمدٌنة  5000دٌسمبر  07إلى  00إلسالمً من السٌاحة للدول األعضاء فً منظمة التعاون ا

هذه  وسٌتم تنظٌمالقاهرة بجمهورٌة مصر العربٌة تحت إشراف وزارة السٌاحة المصرٌة. 
المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة والهٌئة المصرٌة العامة  باالشتراك بٌنالتظاهرة 
 للمعارض.

 

 االجتماع الثالث للتنسٌق -
 

سالمً لتنمٌة التجارة حلت بعثة عن الهٌئة المصرٌة العامة بناء على دعوة من المركز اإل
لمشاركة ل 5000ماٌو  02و  03لشؤون المعارض واألسواق الدولٌة بالدار البٌضاء ٌومً 

اجتماع التنسٌق الثالث لتنظٌم الدورة الثانٌة لمعرض السٌاحة للدول األعضاء فً منظمة  فً
المركز  الذي أعدهبنود جدول األعمال  التعاون اإلسالمً. وخصص االجتماع لدراسة

 اإلسالمً لتنمٌة التجارة. 
كما بحث الجانبان مختلف الجوانب التنظٌمٌة وخاصة الطرق والوسائل الكفٌلة بالتروٌج 

 للمعرض فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً. 

 االجتماع الرابع للتنسٌق:  -

 05رة فً اجتماع التنسٌق الرابع المنعقد ٌومً شارك وفد المركز اإلسالمً لتنمٌة التجا
بمقر الهٌئة المصرٌة العامة لشؤون المعارض واألسواق الدولٌة  5000سبتمبر  07و

 بالقاهرة.
 

التأجٌل األول للمعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون  -
رة، جمهورٌة القاه – 5000دجنبر  07إلى  00اإلسالمً المزمع عقده أصال من 

 مصر العربٌة
 

حرصا من الجانبٌن على إحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح ونزوال عند رغبة الهٌئة 
المصرٌة العامة للمعارض والمؤتمرات تقرر تأجٌل تنظٌم المعرض إلى تارٌخ الحق، 

بٌن حتى ٌتوفر للجان 5000أكتوبر  05إلى  0واتفق الجانبان على تنظٌم هذه التظاهرة من 

 الوقت الكافً للتروٌج للمعرض لدى كافة الدول األعضاء.
 

االجتماع الخامس للتنسٌق لتنظٌم المعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً  -
 جمهورٌة مصر العربٌة -، القاهرة3141دجنبر  1منظمة التعاون اإلسالمً، 

 

منظمة التعاون فً إطار التحضٌر للمعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً 
 4اإلسالمً، عقدت اللجنة المكلفة بتنظٌم هذا المعرض االجتماع الخامس للتنسٌق ٌوم 

 بمقر الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض بالقاهرة. 5000دجنبر 
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التأجٌل الثانً للمعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون  -
القاهرة، جمهورٌة  – 5000أكتوبر  50إلى  0اإلسالمً المزمع عقده أصال من 

 مصر العربٌة
 

حرصا من الجانبٌن على إحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح ونزوال عند رغبة الهٌئة 
المصرٌة العامة للمعارض والمؤتمرات تقرر تأجٌل تنظٌم المعرض المزمع عقده أصال من 

 قاهرة.بال  5005ر دجنب 57-50إلى تارٌخ  5000أكتوبر  05إلى  0
  

االجتماع السادس للتنسٌق لتنظٌم المعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً  -
 جمهورٌة مصر العربٌة -، القاهرة3143ٌناٌر  41، منظمة التعاون اإلسالمً

 

فً إطار التحضٌر للمعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون 
 02ظٌم هذا المعرض اجتماعها السادس للتنسٌق ٌوم اإلسالمً، عقدت اللجنة المكلفة بتن

 بمقر الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة. 5005ٌناٌر 
 

 قرر المشاركون ما ٌلً: خالل هذا االجتماع

 الدعوات الرسمٌة: -

ٌتولى وزٌر السٌاحة المصري توجٌه الدعوات الرسمٌة للمشاركة فً المعرض إلى نظرائه 
 .5005ل األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً قبل فاتح فبراٌر فً الدو

 

 الوثائق والبروشورات التروٌجٌة: -

تتعهد الهٌئة المصرٌة بإعداد وثائق المعرض "دلٌل العارض، البروشورات" باللغات 
 .5005الرسمٌة الثالثة فً منظمة التعاون اإلسالمً فً أجل أقصاه فاتح فبراٌر 

 

ثائق فً المواقع االلكترونٌة للهٌئة المصرٌة العامة للمعارض ووزارة وسٌتم نشر هذه الو
حول عدد خاص  تم إصدارالسٌاحة المصرٌة والمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة. كما سٌ

 من مجلة المركز "تجارٌس". المعرض
 

 الحملة التروٌجٌة للمعرض:  -

 

فً المعارض  شاركتهالتروٌج للمعرض فً كل المناسبات المتعلقة بم ٌتولى المركز -
 والندوات والمنتدٌات وخالل اجتماعات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمً.

بمناسبة  للمعرضتتولى الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض والمؤتمرات التروٌج  -
المعارض التً تنظمها أو التً تشارك فٌها ولدى سفارات مكاتب السٌاحة المصرٌة 

 بالخارج.
ً لتنمٌة التجارة بالقٌام بحمالت تروٌجٌة فً الدول األعضاء ٌتعهد المركز اإلسالم -

فً اتحاد المغرب العربً وبلدان غرب افرٌقٌا وباقً الدول االفرٌقٌة الواقعة جنوب 
 الصحراء وتركٌا وإٌران ولبنان وتركمنستان وأذربٌجان ومالٌزٌا واندونٌسٌا؛
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ٌام بالحمالت التروٌجٌة فً عهد الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض والمؤتمرات بالقتت -
الشرق األوسط ومجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وآسٌا الوسطى والسودان 

 وباكستان.
 

 زٌارات إلى بعض الدول األعضاء:

إلحاطة هذا المعرض بكافة شروط النجاح خاصة على مستوى تشجٌع مشاركة الدول 
و مشتركة إلى بعض الدول. وفً هذا األعضاء، اتفق الجانبان على القٌام بزٌارات منفردة أ

اإلطار سٌتم بالتنسٌق بٌن الجهات المنظمة تحدٌد برنامج الزٌارات التروٌجٌة خالل 
 لتقدم الحاصل فً هذا الشأن.على ضوء ااالجتماعات القادمة 

 

 أنشطة على هامش المعرض:

للدول األعضاء  اتفقت الجهات المنظمة على أن ٌتم تنظٌم ندوة حول االستراتٌجٌات الوطنٌة
بعض المعالم التارٌخٌة  برحالت إلىفً منظمة التعاون اإلسالمً فً مجال السٌاحة والقٌام 

 المصرٌة.
 

لتنظٌم المعرض الثانً للسٌاحة فً الدول األعضاء فً  للتنسٌق االجتماع السابع -
 المملكة المغربٌة -، الدار البٌضاء3143ٌونٌو  41-41منظمة التعاون اإلسالمً، 

 
 والمؤتمرات عقد المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة والهٌئة المصرٌة العامة للمعارض

بمقر  5005ٌونٌو  02و 04االجتماع التنسٌقً السابع لتنظٌم هذا المعرض وذلك ٌومً 

المركز بالدار البٌضاء، حٌث خصص أساسا لتوزٌع المهام بٌن الجانبٌن وللحملة التروٌجٌة 
 األعضاء. لهذا المعرض لدى الدول
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 حول تقرٌر 
 األول للصناعات التقلٌدٌة فً الدول األعضاء التجاري المعرض

 فً منظمة التعاون اإلسالمً
 المملكة المغربٌة -، الدار البٌضاء3142أبرٌل  44-41

 

للجنة الدائمة  الوزارٌةللجنة طبقا للقرار المصادق علٌه من قبل الدورة الثامنة والعشرٌن 
أكتوبر  00إلى  2من المنعقدة  دي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمًللتعاون االقتصا

بإسطنبول، الجمهورٌة التركٌة والتً رحبت بالعرض الذي تقدمت به المملكة  5005

المغربٌة الستضافة المعرض التجاري األول للصناعات التقلٌدٌة فً الدول األعضاء فً 
ة الصناعات التقلٌدٌة للمملكة المغربٌة ، نظمت وزار5007منظمة التعاون اإلسالمً فً 

والمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة بالتعاون مع مكتب المعارض واألسواق بالدار البٌضاء 
"المعرض التجاري األول للصناعات التقلٌدٌة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون 

كتب المعارض بفضاء المعارض التابع لم 5007أبرٌل  01إلى  00اإلسالمً" وذلك من 

 واألسواق بالدار البٌضاء، المملكة المغربٌة.

أٌام وكان مفتوحا فً وجه العموم من الساعة التاسعة صباحا  1ُنظم المعرض على امتداد 

 إلى الساعة السادسة مساء.

دولة من الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً  03عرف هذا المعرض مشاركة 

 التالٌة:

 ائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة،الجمهورٌة الجز 

 ،المملكة العربٌة السعودٌة 

 ،جمهورٌة بنٌن 

 ،جمهورٌة بنغالدٌش الشعبٌة 

 ،بوركٌنافاسو 

 ،جمهورٌة الكامٌرون 

 ،جمهورٌة غٌنٌا 

 ،جمهورٌة اندونٌسٌا 

 ،مالٌزٌا 

 ،ًجمهورٌة مال 

 ،المملكة المغربٌة 

 ،الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة 

 ،جمهورٌة النٌجر 

 ،دولة فلسطٌن 

 ،جمهورٌة السنغال 

 بالمغرب السورٌةالٌة الج، 

 .الجمهورٌة التونسٌة 
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كما عرف هذا المعرض مشاركة مركز البحوث للتارٌخ والفنون والثقافة اإلسالمٌة 
)إرسٌكا( ووكالة بٌت مال القدس الشرٌف والمنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن 

 ناعٌة والتجارٌة.والمكتب المغربً للملكٌة الص

مشاركة ب التكفلمن خالل ساهم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة فً تموٌل هذه التظاهرة 
اإلسالمً وبعض الدول األعضاء فً منظمة  التعاونقل نموا األعضاء فً منظمة األالبلدان 
بنٌن، بنغالدٌش، بوركٌنا فاسو، الكامٌرون، غٌنٌا، مالً،  وهً:اإلسالمً  التعاون

 اندونٌسٌا. و مالٌزٌا، فلسطٌن ، السنغال، سورٌا، تونس، النٌجرورٌتانٌا، م

 افتتاح المعرض .4

على الساعة الرابعة مساء بفضاء المعارض التابع  5007أبرٌل  05افتتاح المعرض فً  تم

لمكتب معارض وأسواق الدار البٌضاء، وترأس أشغاله السٌد عبد هللا باها وزٌر الدولة 
قً الضرٌس الوزٌر المنتدب لدى وزارة الداخلٌة والسٌد عبد الصمد قٌوح برفقة السٌد شر

وزٌر الصناعات التقلٌدٌة والسٌد محمد بوسعٌد والً جهة الدار البٌضاء الكبرى والدكتور 
الحسن احزاٌن المدٌر العام للمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة والسٌد عزٌز علمً كورفتً 

سواق الدار البٌضاء وبعض سفراء الدول األعضاء فً المدٌر العام لمكتب معارض وأ
منظمة التعاون اإلسالمً المعتمدٌن بالمملكة المغربٌة ورؤساء وفود الدول المشاركة فً 

 هذا المعرض.

خالل الجولة التً قامت بها هذه الشخصٌات فً مختلف أروقة المعرض، تم االستماع إلى 
مستوى التنمٌة فً مجال الصناعات التقلٌدٌة شروح ممثلً الدول المشاركة والوقوف عند 

 فً الدول المشاركة فً هذه المعرض.

وتجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض قد عرف تغطٌة واسعة من طرف وسائل 
 اإلعالم والقنوات التلفزٌونٌة والصحف بالمملكة المغربٌة.

 أنشطة على هامش المعرض .3

مً لتنمٌة التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعات نظم المركز اإلسالعلى هامش المعرض، 
التقلٌدٌة ومكتب معارض وأسواق الدار البٌضاء ندوة حول: "تجارة منتوجات الصناعات 

 . 5007أبرٌل  05التقلٌدٌة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً" وذلك ٌوم 

الحسن احزاٌن المدٌر العام للمركز بعد الكلمة الترحٌبٌة التً ألقاها بهذه المناسبة الدكتور 
اإلسالمً لتنمٌة التجارة والتً أكد فٌها على أهمٌة قطاع الصناعة التقلٌدٌة فً اقتصادٌات 

مركز الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً، تناول الكلمة على التوالً ممثلو 
إلسالمٌة للتربٌة والعلوم إرسٌكا( والمنظمة اللتارٌخ والفنون والثقافة اإلسالمٌة ) البحوث

قدموا من خاللها و والثقافة )اإلٌسٌسكو( والمكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة
 أنشطتهم المتعلقة بالتنمٌة فً مجال الصناعة التقلٌدٌة.

من جهة أخرى، انتهزت الدول المشاركة فً هذا المعرض وهً: الجزائر وبوركٌنافاسو 
ٌا والنٌجر والسنغال وتونس هذه الفرصة لتقدٌم تجاربها الوطنٌة ومالً والمغرب ومورٌتان

 فً مجال النهوض بقطاع الصناعة التقلٌدٌة.
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وقد عَرف المشاركون بالمشاكل التً ٌواجهها هذا القطاع وخاصة غٌاب االستثمار 
فً مجال الصناعة  ٌةالتدرٌب والندواتتنظٌم المعارض على مضاعفة وحثوا والتدرٌب، 

كما عبروا عن أهمٌة إٌجاد اإلنتاج.  من أجل الرفع منالسٌاحة ب هاواقرانٌة التقلٌد
استراتٌجٌة وخطة عمل للنهوض بقطاع الصناعة التقلٌدٌة على مستوى منظمة التعاون 

وتبادل الخبرات بٌن الدول الحرفٌة مهن اإلسالمً والتعاون فً مجال التدرٌب فً مجال ال
نتجات الصناعة التقلٌدٌة على الصعٌدٌن الوطنً خاصة بم عالماتتسجٌل األعضاء و

 .واإلقلٌمً

 وفً األخٌر تقدم المشاركون بالتوصٌات التالٌة:

تشجٌع التعاون بٌن المؤسسات التابعة لمنظمات التعاون اإلسالمً والسٌما  -
المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة ومركز البحوث للتارٌخ والفنون والثقافة 

لتقدٌم برامج عمل لفائدة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة اإلسالمٌة والمنظمة 
 القطاع ؛

العمل على فتح األسواق الخارجٌة لتسوٌق منتوجات قطاع الصناعات التقلٌدٌة  -
 فً الدول األعضاء فً منظمة المؤتمر اإلسالمً ؛

ت تشجٌع استٌراد المواد األولٌة والداخلة فً تصنٌع منتوجات القطاع وإٌجاد آلٌا -
 ؛ التموٌل لذلك

 التشجٌع على إنشاء قرى حرفٌة للصناعات التقلٌدٌة فً الدول األعضاء ؛ -

العمل على مواصلة تنظٌم المعرض التجاري للصناعات التقلٌدٌة فً الدول  -
األعضاء ودراسة إمكانٌة ربطه وتزامنه مع معرض السٌاحة فً الدول األعضاء 

 بغٌة تأمٌن نجاح التظاهرتٌن ؛

دول األعضاء لوضع مٌزانٌة خاصة بالقطاع فً برامجها التنموٌة مناشدة ال -
لتأمٌن دعم الحكومة ورعاٌتها له خاصة فٌما ٌتعلق بتوفٌر المواد األولٌة 

 والتكوٌن والتدرٌب والتروٌج الداخلً والخارجً للمنتوجات ؛

تشجٌع التعاون الفنً بٌن الدول والمؤسسات العاملة فً هذا الحقل وخاصة فٌما  -
تعلق بالتسجٌل والمقاٌٌس والدفاع عن الملكٌة الفكرٌة والتحكم فً التكلفة ٌ

 والتسعٌرة ؛

 تبادل فرص التدرٌب والتعاون بٌن الدول األعضاء ؛ -
( للحرف الٌدوٌة Micro Financeتشجٌع االستثمار والتموٌل الصغٌر ) -

 والصناعات التقلٌدٌة ؛

 تموٌل لمنتوجات القطاع.تنظٌم الندوات للتعرٌف والتكوٌن والتروٌج وال -

 

 

 تقٌٌم المعرض .3

متر مربع كمساحة إجمالٌة لفضاء المعرض. وعرف هذا األخٌر  5400تم تخصٌص 
 مؤسسة راغبة فً البحث عن فرص األعمال والشراكة. 20مشاركة حوالً 
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 بخصوص باالرتٌاحعام ، تم تسجٌل شعور المشاركٌن من قبل استطالع للرأيمن خالل 
الدول األعضاء فً  للصناعات التقلٌدٌة فًلمعرض التجاري لاألولى  رةالدوتنظٌم هذه 

 توفٌر كافة التسهٌالت من قبل المنظمٌن.خاصة اإلسالمً و التعاونمنظمة 

مستوى تطور خالل المعرض قد عكست معظم المنتجات المعروضة  فإنمن ناحٌة أخرى، 
اإلسالمً فً مختلف  عاونالتفً الدول األعضاء فً منظمة التقلٌدٌة الصناعة  قطاع

 إلخ...الفن والدٌكور و والتبلٌط الخشب والجبس والنحاسبالقطاع: المجاالت المتصلة 

بقوة تنظٌم ندوة حول تجارة منتوجات الصناعات التقلٌدٌة فً الدول المشاركون وقد ثمن 
فرصة  شكلت حٌثالمعرض، األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً على هامش هذا 

سبل وبحث ال التجارة فً مجال تنمٌةالوطنٌة  تجاربهاالمشاركة لتبادل  للدول سانحة
 التعاونتعزٌز التعاون فً هذا المجال بٌن الدول األعضاء فً منظمة الكفٌلة بوسائل الو

 قامة الصفقات التجارٌة.وإبرام اتفاقٌات الشراكة وإاإلسالمً 

اإلسالمً  التعاونل األعضاء فً منظمة الدوقبل وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المشاركة من 
على الرغم من  ، وذلكولىجدا على اعتبار أنها الدورة األ ةمهمه التظاهرة كانت فً هذ

من  على التخفٌضاإلسالمً  التعاونمنظمة  دولاألزمة المالٌة العالمٌة التً أجبرت بعض 
 .ًالخارج التً تقام على الصعٌدلمشاركة فً المعارض ل المخصصة مٌزانٌاتها

على هامش المعرض، عقد المدٌر العام للمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة اجتماعات عمل مع 
رؤساء وفود الدول اآلتٌة: المملكة العربٌة السعودٌة، جمهورٌة النٌجر، الجمهورٌة 
اإلسالمٌة المورٌتانٌة ورئٌس وفد شركة الحارثً لتنظٌم المعارض السعودٌة وتمحورت 

 المستقبلً فٌما بٌن الجانبٌن.حول التعاون 
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لتنظٌم المعرض القطاعً السادس للصناعات الغذائٌة فً  تقرٌر حول التحضٌرات الجارٌة
 الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً

 نة عمانسلط - -مسقط: 3142ماٌو  42-41

 تذكٌر 

ار تدعٌم عالقات التعاون بٌن المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة وسلطنة عمان وبناء فً إط
أبرٌل  55على الطلب الذي تقدمت به شركة الشام لتنظٌم المعارض والمهرجانات بتارٌخ 

إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمً تلتمس فٌه االشتراك مع المركز  5005

قصد تنظٌم المعرض القطاعً السادس للصناعات الغذائٌة فً اإلسالمً لتنمٌة التجارة 
الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً، تم االتفاق بٌن الجانبٌن على تنظٌم هذه 

تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لسلطنة  5007ماٌو  01إلى  07من  التظاهرة

 قط.. ستقام هذا المعرض بمركز عمان الدولً للمعارض بمسعمان
بمقر  5005ٌونٌو  05و  00وفً هذا السٌاق، عقد الجانبان االجتماع التنسٌقً األول ٌومً 

المركز بالدار البٌضاء تم على إثره التوقٌع على مذكرة تفاهم تضبط الجوانب التنظٌمٌة 
للمعرض وخاصة منها شروط المشاركة والتسهٌالت أو الحوافز المخولة للمشاركٌن 

ة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً. كما تم التباحث فً لضمان مشاركة واسع
الشحن واإلقامة والتخلٌص الجمركً وسعر إٌجار المتر المربع لمساحات العرض فً  نشأ

 مركز عمان الدولً للمعارض.

 لمتر المربع لمساحات العرض كما ٌلً: القٌمة اإلٌجارٌة لوقد تم تحدٌد 
 

 دوالر أمرٌكً، 532المتر المربع المجهز  -

 دوالر أمرٌكً. 520المتر المربع غٌر المجهز داخل القاعة:  -

  www.omanfoodforum.com :وللمزٌد من المعلومات المرجو زٌارة الموقع اآلتً على شبكة اإلنترنت
 

  ٌن:ولالستعالم والحجز المرجو االنصال على العنوانٌن اآلتٌ
 

 شركة الشام لتنظٌم المعارض والمهرجانات المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة

 07242عمارة الحبوس / صندوق البرٌد 
 / المغرب 50000الدار البٌضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس 
 t.oic.orgwww.icdالموقع اإللكترونً: 
 oic.org-icdt@icdtالبرٌد اإللكترونً: 

  101صندوق البرٌد رقم 
 مسقط/ سلطنة عمان 070الرمز البرٌدي 

 54300200/ 0001254303200الهاتف 
 0001254303030الفاكس 
 mfe2013@omanfoodforum.comالبرٌد اإللكترونً: 

 exhibitions.com-www.alshaam :الموقع على اإلنترنت
 

 

بمقر المركز اإلسالمً  5005سبتمبر  2و 4عقد الجانبان االجتماع التنسٌقً الثانً ٌومً 

 ً للمعارضسٌد المدٌر العام المساعد لشركة الحارثلتنمٌة التجارة بالدار البٌضاء بحضور ال
المحدودة السعودٌة التً سبق لها أن نظمت أربعة دورات لهذا المعرض بجدة بالمملكة 

 العربٌة السعودٌة.

http://www.omanfoodforum.com/
http://www.icdt.oic.org/
mailto:icdt@icdt-oic.org
mailto:mfe2013@omanfoodforum.com
http://www.alshaam-exhibitions.com/
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 ات الجارٌة لتنظٌمالتحضٌر تقرٌر حول
 3142معرض الصٌن والمنتدى التجاري واالقتصادي

"E FORUM 2013OIC CHINA EXPO AND ECONOMIC & TRAD" 
 -المستقلة Ningxia Huiجهة  -، ٌٌنتشوان3142شتنبر  12-14

 جمهورٌة الصٌن الشعبٌة

 
 تذكٌر

 

لدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً لبمناسبة تنظٌم المعرض التجاري الثالث عشر 
قة من عة الشارالذي أقٌم بالشراكة بٌن المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة وغرفة تجارة وصنا

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، عقد وفد المركز  –بالشارقة  5000أبرٌل  50إلى  54

اإلسالمً لتنمٌة التجارة لقاء عمل مع السٌد هارٌس لٌو المدٌر العام المساعد ونائب رئٌس 
 المستقلة التابعة لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة.  Ningxia Huiمكتب المعارض بمنطقة 

 

 OIC CHINAاالجتماع باألساس على إمكانٌة التنظٌم المشترك لمعرض "وقد تركز هذا 

EXPO 2013"  بٌٌنتشوان، عاصمة منطقةNingxia Hui على غرار معرض المستقلة 

 العالم العربً".-"الصٌن
 

المستقل برئاسة السٌد وانغ زٌنغ وي، حاكم  Ningxia Huiوبعد ذلك، قام وفد من إقلٌم 
إلى مقر المركز  5000ماٌو  57زٌارة مجاملة وعمل ٌوم المستقلة ب Ningxiaجهة 

المدٌر العام السٌد وانغ زٌنغ وي و جددوخالل هذا االجتماع، اإلسالمً لتنمٌة التجارة. 
التزامهما بتعزٌز التعاون االقتصادي والتجاري بٌن الدول للمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة 

 Ningxia Huiتمع اإلسالمً فً إقلٌم  األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً والمج
الذي   «OIC- CHINA EXPO »لمعرضالمستقل، والسٌما من خالل التنظٌم المشترك 

 .5007سنة سٌقام بإذن هللا تعالى 
 

المستقلة قام السٌد الحسن  Ningxia Huiوبناء على دعوة من مكتب المعارض لجهة 

التجارة بزٌارة إلى مقر المكتب المذكور احزاٌن، المدٌر العام للمركز اإلسالمً لتنمٌة 
 OIC- CHINAلعقد االجتماع الثانً للتنسٌق لتنظٌم معرض  5000دجنبر  2-3ٌومً 

EXPO  على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظٌم هذه التظاهرةوالتوقٌع. 
 

 1ST OIC CHINA EXPO AND ECONOMIC & TRADEاالجتماع الثانً للتنسٌق لتنظٌم "

FORUM 2013 ،"2 3143مارس  7-1الجمهورٌة التونسٌة و -، تونس3143ارس م ،
 المملكة المغربٌة -الدار البٌضاء

 

 قامتهالمزمع ا 5007فً إطار التحضٌر لمعرض الصٌن والمنتدى االقتصادي والتجاري 
المستقلة، جمهورٌة  Ningxia Huiعاصمة جهة  -بٌنتشوان 5007شتنبر  01إلى  12من 

بتونس االجتماع الثانً  5005مارس  7هات المنظمة ٌوم الصٌن الشعبٌة، عقدت الج

للتنسٌق بشأن تنظٌم هذه التظاهرة، وذلك على هامش المعرض األول للصحة فً الدول 
بقصر المعارض  5005مارس  4إلى  0األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً المنعقد من 
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سالمً لتنمٌة التجارة بالدار الكرم فً تونس وتمت مواصلة نفس االجتماع بمقر المركز اإلب
 .5005مارس  3و  1البٌضاء ٌومً 

 

وفً ختام االجتماع تمت المصادقة على المخطط العام لتنظٌم هذه التظاهرة واتفق الجانبان 
على عقد االجتماع الثالث للتنسٌق على هامش إقامة الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي 

"بٌنشوان/ بإقلٌم ننشوا  5005سبتمبر  01إلى  05والتجاري للصٌن والعالم العربً من 

 المستقل لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة.

 معلومات عملٌة حول المعرض: -
 

بٌن  5000دجنبر  3طبقا لمقتضٌات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظٌم المعرض الموقعة فً 
ت ت الجهاالمستقلة، قرر Ningxia Huiالمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة وحكومة جهة 

بالمركز الدولً للمعارض  5007شتنبر  01إلى  12هذا المعرض من  إقامة المنظمة

تعهد الجانبان بتوفٌر كافة بٌٌنتشوان تحت شعار: "الصداقة والتعاون والتنمٌة". كما 
من حٌث لبلدان األقل نموا األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً التسهٌالت للمشاركٌن ول
والتخلٌص الجمركً. كما تم اتخاذ حوافز فً شكل أسعار تشجٌعٌة النقل والشحن واإلقامة 

 بالمركز الدولً للمعارض بٌٌنتشوان.مساحات العرض  الستئجار
 

 وقد تم تحدٌد سعر المتر المربع كما ٌلً:

  :دوالر أمرٌكً؛ 871المتر المربع المجهز 
  :دوالر أمرٌكً. 841المتر المربع غٌر المجهز 

 

 وللحجز، ٌرجى االتصال بـ: للمزٌد من المعلومات

 

 Ningxia Huiمكتب المعارض بجهة  المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة
 المستقلة

 07242صندوق البرٌد  عمارة الحبوس،
 / المغرب 50000الدار البٌضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس 
 oic.org-icdt@icdt البرٌد اإللكترونً:

 www.icdt.oic.org: اإللكترونًموقع ال

10/F  عمارةXinye شارع ،Yinjiaqu،  
 ، Jinfengمقاطعة 
 جمهورٌة الصٌن الشعبٌة -ٌٌنتشوان
 884 39 50 951 0086الهاتف: 

 601 18 50 951 0086الفاكس:  
 liuxiaodong@ccpit.orgإللكترونً: البرٌد ا

 asetf.orgwww.c: لكترونًموقع اإلال

mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:liuxiaodong@ccpit.org
http://www.casetf.org/
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 التحضٌرات الجارٌة لتنظٌم تقرٌر حول
 المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً :  

 3142أكتوبر فاتح نوفمبر -31الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة  -طهران
 

 
المصادق علٌه من قبل الدورة الرابعة والعشرٌن للجنة الدائمة  iii/5/0/1وفقا للقرار رقم 

للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمً )الكومسٌك( المنعقدة فً أكتوبر 
التركٌة الذي ٌرحب بالعرض المقدم من طرف الجمهورٌة  ةباسطنبول بالجمهورٌ 5002

اإلسالمٌة اإلٌرانٌة الحتضان وتنظٌم الدورة الرابعة عشرة للمعرض التجاري للدول 
، ٌنظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة 5007سنة  األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً

المٌة اإلٌرانٌة المعرض التجاري باالشتراك مع الشركة الدولٌة للمعارض للجمهورٌة اإلس
 52الرابع عشر للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً. ستقام هذه التظاهرة من 

بالمركز الدائم للمعارض بطهران تحت إشراف وزارة  5007أكتوبر إلى فاتح نوفمبر 
 الصناعة والمناجم والتجارة للجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة

 

بمقر  5005ٌولٌو  00و  00د الجانبان االجتماع التنسٌقً األول ٌومً وفً هذا السٌاق عق
المتعلقة الشركة الدولٌة للمعارض بطهران حٌث تمت مناقشة جمٌع بنود مذكرة التفاهم 

بتنظٌم المعرض التجاري الرابع عشر للدول  األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمً والتً 
منها شروط المشاركة والتسهٌالت أو الحوافز تضبط الجوانب التنظٌمٌة للمعرض وخاصة 

المخولة للمشاركٌن لضمان مشاركة واسعة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً. 
كما تم التباحث فً شأن الشحن واإلقامة والتخلٌص الجمركً وسعر إٌجار المتر المربع 

 الدولً للمعارض. إٌرانلمساحات العرض فً مركز 
 ر المتر المربع كما ٌلً:وقد تم تحدٌد سع

  :دوالر أمرٌكً؛ 891المتر المربع المجهز 
  :دوالر أمرٌكً. 871المتر المربع غٌر المجهز 

 للمزٌد من المعلومات وللحجز، ٌرجى االتصال بـ:

 

 المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة
 07242عمارة الحبوس، صندوق البرٌد 

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

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

 الشركة الدولٌة للمعارض للجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة
 ان الدائم للمعارضمركز طهر

 الطرٌق السٌار شهٌد شمران
الجمهورٌة اإلسالمٌة  -طهران-00702صندوق البرٌد رقم 

 اإلٌرانٌة
 00025055115250الهاتف: 
 00025055115103فاكس 

 i@iranfair.comoffice: البرٌد اإللكترونً

 com.iranfairwwwالموقع على االنترنت

 

mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
mailto:i@iranfair.com
http://www.icdt.oic.org/
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 التحضٌرات الجارٌة لتنظٌم تقرٌر حول
 المنتدى والمعرض حول التموٌل اإلسالمً،

 جمهورٌة السنغال –، داكار 3142نوفمبر  31-37 
 

 

 

 

 لجمهورٌةوزارة االقتصاد والمالٌة  إشرافنظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة تحت سٌ

جامعة كبٌك فً  منالثقافات البحوث فٌما بٌن األعراق والتعلٌم وهٌئة بالتعاون مع والسنغال 

المعرض الدولً األول للعمل اإلسالمً االستثمار لالستشارات والدولٌة الشركة كوتٌمً وٌش

(SIBM)، االتحاد االقتصادي والنقدي  فضاءبداكار، ب 5007نوفمبر  01 إلى 04 وذلك من

فً القطاعٌن العام والخاص  من ٌنجمٌع الفاعل هذا المعرض تضٌفلغرب افرٌقٌا. وسٌس

 لتوضٌحلحظة  المعرضهذا وسٌشكل المالٌة واالقتصاد ورٌادة األعمال اإلسالمٌة. مجال 

األعمال التً مناخ و المقاولةروح واإلبداع والدٌنامٌة والرؤٌة فً منطقة جنوب الصحراء 

 تعمل وفقا لمبادئ الشرٌعة السمحاء.

المعهد من قبل  التظاهرة على هامش هذهم عقد ورشة تدرٌبٌة حول التموٌل اإلسالمً سٌت

 تع التموٌالٌضاموحول  والتدرٌب التابع للبنك اإلسالمً للتنمٌةلبحوث ل اإلسالمً

 واألوقاف. ةاالستثمار اإلسالمٌ وصنادٌق رىالصغ

 


