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 الفهرس
 

 الصفحة 
 "تنمية السياحة العائلية" الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر لمنظمة التعاون اإلسالمي:

اإلمارات العربية  – ي منظمة التعاون اإلسالميفالمعرض الرابع للمنتجات الحالل للدول األعضاء و 
 المتحدة
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 4 جمهورية السنغال - لحاللالمنتدى اإلفريقي األول لألعمال التجارية ا
 8 المملكة المغربية - عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعرض الثالث للصحة للدول األ

في منظمة التعاون لتعليم العالي في الدول األعضاء المعرض المتخصص الثالث حول خدمات ا
 12 جمهورية السنغال - اإلسالمي

المملكة  - ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعرض التاسع للصناعات الغذائية للد
 15 العربية السعودية

المملكة العربية  - ضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعرض التجاري الخامس عشر للدول األع
 17 السعودية

 Muslim World الدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار
Biz  - 23 ماليزيا 

 24 المعارض المقبلة

 38 المنتديات وبعثات رجال األعمال
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 لمنظمة التعاون اإلسالمي:الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر 
 المعرض الرابع للمنتجات الحالل للدول األعضاء و  "تنمية السياحة العائلية"

 في منظمة التعاون اإلسالمي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –، الشارقة 2015ديسمبر  8-10

 

 2013ديسمبر  6إلى  4استنادا إلى القرار الصادر عن المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء السياحة، الذي تم انعقاده من 
جمهورية غامبيا، نظمت دولة اإلمارات العربية المتحدة )إمارة الشارقة( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -ببانجول

، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد Expo Centre Sharjahسبو الشارقة ومركز إك
القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة "الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر 

دولة  -بمركز إكسبو الشارقة  2015ديسمبر  10إلى  8لمنظمة التعاون اإلسالمي: تنمية السياحة العائلية"، وذلك من 
اإلمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع الدورة الرابعة لمعرض المنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

 ل أعمال وزوار من الدول األعضاء التالية:اشركة ورج 125عرف المعرض مشاركة ما يناهز 
ية المتحدة )إمارة الشارقة(، جمهورية باكستان اإلسالمية، المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية دولة اإلمارات العرب

مصر العربية، ماليزيا، دولة فلسطين، جمهورية كازاخستان، جمهورية أذربيجان، بروناي دار السالم، جمهورية 
 طاجيكستان، جمهورية موزمبيق، جمهورية السنغال.

 عضاء التالية: النمسا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، بريطانيا وروسيا.كما شاركت الدول غير األ

تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار تسهيل مشاركة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في المعارض 
ن موزمبيق وفلسطين وأذربيجان التي ينظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، فقد قام المركز بتمويل مشاركة كل م

وماليزيا ومصر ومركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )إرسيكا( في هذه الدورة الثانية لمعرض السياحة في 
 دول منظمة التعاون اإلسالمي.

رجل أعمال من الدول  1000متر مربع وعرف مشاركة  2000وقد بلغت مساحة العرض المخصصة للمعرض 
 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الباحثين عن فرص األعمال والشراكة.األ
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 التجارية الحالل لألعمال األول المنتدى اإلفريقي
 2016مارس  5-3جمهورية السنغال،  -داكار

 

 نوفمبر 28إلى  24للجنة الوزارية للكومسيك المنعقدة من  الدورة الثالثين الصادر عن 36استنادا إلى القرار رقم 
نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمعرض الدولي اإلسالمي لألعمال بإسطنبول، الجمهورية التركية،  2014

بالتعاون مع  تحت الرعاية السامية لفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغالوالمركز الدولي لألعمال بماليزيا 
عربية "المنتدى اإلفريقي األول لألعمال التجارية الحالل" تحت شعار اتحاد غرف التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج ال

مارس  5إلى  3"نحو تنشيط المبادالت التجارية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األسيوية"، وذلك من 
 جمهورية السنغال. -بداكار 2016

أيام، وكان مفتوحا للعموم وللمهنيين من قطاع متر مربع على امتداد ثالثة  500أقيم هذا المنتدى على مساحة 
 .بعد الزوال السادسةالصناعة الحالل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 

 التالية: األعضاء مشاركة الدول ت الدورة األولى لهذا المنتدىعرف

 ،جمهورية بنين 

 ،جمهورية كوت ديفوار 

 ،جمهورية مصر العربية 

 ،ماليزيا 

  ضيف الشرف(،المملكة المغربية( 

 ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 ،جمهورية النيجر 

 ،دولة قطر 

 ،جمهورية السودان 

 ،جمهورية تشاد 

 ،الجمهورية التونسية 

 ،الجمهورية التركية 
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 .جمهورية السنغال 

فرنسا كما عرف هذا المنتدى مشاركة جمهورية غانا وشركات من األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء التالية: 
 وبلجيكا.

 كما عرف المنتدى مشاركة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات اإلقليمية التالية:

 المعهد اإلسالمي لتوحيد المعايير والمقاييس؛ -

 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة؛ -

 المكتب اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية بداكار؛ -

 غرب أفريقيا؛االتحاد االقتصادي والنقدي ل -

 اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي؛ -

 المركز الدولي لألعمال بماليزيا؛ -

 المعهد اإلفريقي للتمويل اإلسالمي؛ -

 مركز التجارة الدولي بجنيف. -

 حفل االفتتاح -1

صباحا،  العاشرةعلى الساعة بفندق راديسون بلو بداكار  2016مارس  3الخميس تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
سعادة السيد محمد عبو، بمعية  السنغالجمهورية محمد بون عبد اهلل ديون، رئيس الحكومة لالسيد ئاسة سعادة تحت ر 

الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، 
ممثل سعادة السيد أحمد محمد  ،تعاون الخليجي والسيد أيمن قاسماتحاد غرف مجلس ال، رئيس ن نقيالرحموالسيد عبد 

واالستهالك والقطاع غير علي، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وسعادة السيد أليون صار، وزير التجارة 
نغارا، وسعادة السيد بيريما ما الرسمي وتنمية المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لجمهورية السنغال

( والسيد SIBMوزير الميزانية لجمهورية السنغال والبروفسور كادياتواهلل فال، رئيس المعرض الدولي للعمل اإلسالمي )
وبحضور عدد من أمادو سيري صال، ممثل سعادة الدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

في وممثلي أجنحة الدول المشاركة  إلسالمي المعتمدين بداكار ورؤساء وفودسفراء الدول األعضاء في منظمة التعاون ا
 .المعرض

 ةرسمياالنطالقة السعادة السيد بون عبد اهلل ديون، رئيس حكومة جمهورية السنغال  أعطىبعد الكلمات االفتتاحية، 
 لمنتدى األول لألعمال التجارية الحالل.ألشغال ا
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تنوع المنتوجات والخدمات أروقة وأجنحة الدول المشاركة حيث تم االطالع على وقام الوفد الرسمي بالتجول في 
 المعروضة وعلى إمكانيات المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في مجال الصناعة الحالل.

معظم المنتوجات والخدمات المعروضة تنوعا كبيرا في مجال الصناعة الحالل في السوق أظهرت من جهة أخرى، 
 مليار دوالر أمريكي(. 150يقية )األفر 

التي تم تنظيمها على هامش هذا المنتدى الندوات الموضوعية المتعلقة بالصناعة الحالل كما أشاد المشاركون ب
قامة عالقات التعاون والشراكة بين الدول األعضاء في  واللقاءات الثنائية بين رجال األعمال إلنشاء عالقات تجارية وا 

 سالمي.منظمة التعاون اإل

ة والصحف ووسائل قنوات التلفزيالمن قبل قد شهد تغطية إعالمية واسعة حفل افتتاح المنتدى  وتجدر اإلشارة أن
 جمهورية السنغال.اإلعالم األخرى من 

 األنشطة الموازية للمعرض -2

 جلسات وهي: 7تم تنظيم عدة حلقات للنقاش تضمنت ، المنتدىهذا مع بموازاة 

قدم خاللها ممثل فريقيا. أل بالنسبةالحالل: ما هي التحديات األعمال التجارية أهمية جلسة العمل األولى:  -
 بالنسبة للدول األفريقية األعضاء فيصناعة الحالل الحول: أهمية عمل ورقة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 اإلسالمي. التعاونمنظمة 

ات ياألعمال التجارية الحالل بالنسبة لالقتصاد مجال االستثمار فيو األعمال فرص جلسة العمل الثانية:  -
 األفريقية.

صدار الشهادات جلسة العمل الثالثة:  - تحدي تكامل سلسلة قيم الصناعة الحالل: أي مكان لتوحيد المعايير وا 
 ووضع العالمات.

 .(.لخإالحالل في قطاع الخدمات )السياحة والخدمات الثقافية،  إمكانيات الصناعةجلسة العمل الرابعة:  -

القيود المؤسسات الصغرى والمتوسطة:  داخل خامسة: محددات األعمال التجارية الحاللجلسة العمل ال -
 والتسهيالت في التمويل.

عادة  وسيلة جديدة للتعاون االقتصاديحالل، الجلسة العمل السادسة:  - الثنائية االستراتيجي للعالقات توجه الوا 
 نقاذ االقتصاد العالمي.إلأو 

 .والمالية والفنيةالتجارية الحالل في أفريقيا: المعرفة األكاديمية مهن األعمال : تطوير ةالسابععمل جلسة ال -
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من خالل هذه الجلسات المختلفة، سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع، وخاصة منها غياب 
المجال، مزيد من المعارض العامة والقطاعية في هذا االستثمار والتدريب للعاملين في هذا القطاع. وحثوا على تنظيم 

كما أعرب المشاركون ندوات تدريبية حول منح الشهادات الحالل من أجل ضبط صيغة الملكية الحالل. عالوة على 
اإلسالمي وتعزيز  التعاونمستوى منظمة  علىوضع استراتيجية وخطة عمل لتطوير صناعة الحالل عن رغبتهم في 

 وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء )الربط العكسي(. هذا القطاعفي  التدريبجال التعاون في م

 صادق عليهو إعالن داكار، تالوة خاللها  تتمو ، 2016مارس  5السبت لهذا المنتدى يوم عقدت الجلسة الختامية 
 ن.و جميع المشارك
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 المعرض الثالث للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية2016مارس  24-27

 
استنادا إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية الحادية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 

حبت الجمهورية التركية، التي ر  -بإسطنبول 2015نوفمبر  26إلى  23التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 
اء في منظمة التعاون بالعرض الذي تقدمت به المملكة المغربية الستضافة الدورة الثالثة لمعرض الصحة للدول األعض

( تحت إشراف الوزارة المنتدبة OFECنظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب معارض الدار البيضاء )اإلسالمي، 
ملكة المغربية "المعرض الثالث للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة الصحة للم

بمكتب معارض الدار البيضاء بالتزامن مع المعرض الدولي السابع  2016مارس  27إلى  24اإلسالمي"، وذلك من 
ن ضيوف عشر للصحة. وتجدر اإلشارة أن الدول األعضاء في اتفاقية أغادير )المغرب، تونس، مصر واألردن( ستكو 

 الشرف لهذا المعرض.

أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام، وكان مفتوحا للعموم وللمهنيين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 
 السابعة بعد الزوال.

 عرفت الدورة الثالثة لهذا المعرض مشاركة الدول األعضاء التالية:

 ،جمهورية بنين 

 ،بوركينا فاسو 

 جمهورية الكاميرون، 

 ،جمهورية مالي 

 ،جمهورية كوت ديفوار 

 ،الجمهورية اللبنانية 

 ،جمهورية مصر العربية 

 ،المملكة المغربية 

 ،المملكة العربية السعودية 

 ،جمهورية الغابون 

 ،دولة فلسطين 
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 ،المملكة األردنية الهاشمية 

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ا 

 ورية اإلسالمية الموريتانيةالجمه،  

 ،جمهورية النيجر 

 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 

 ،جمهورية السنغال 

 ،الجمهورية التونسية 

 .الجمهورية التركية 

إسبانيا، الواليات المتحدة فرنسا، بلجيكا، لدول غير األعضاء التالية: ألمانيا، الصين، اشهد المعرض مشاركة 
 غو.األمريكية، إيطاليا، والكون

 السنغال وتونس وبوركينافاسو في هذا المعرض.قام المركز بتمويل مشاركة 

 المنظمات اإلقليمية التالية:مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي و شاركت في المعرض كما 

 ؛مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية 

 .الوحدة الفنية التفاقية أغادير 

 حفل االفتتاح -1

الخامسة بعد الزوال بمركز معارض الدار على الساعة  2016 مارس 24تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم الخميس 
التنفيذي للوحدة الفنية التفاقية أغادير بمعية الدكتور  رئيسال، العيد محسوسي، تحت رئاسة سعادة السيد البيضاء

 ير يبحضور سفتنمية التجارة وممثلة وزير الصحة للمملكة المغربية و الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي ل
 ورؤساء وفود وممثلي أجنحة الدول المشاركة في المعرض.ماليزيا والغابون المعتمدين بالرباط 

قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض وقام الوفد الرسمي بالتجول ب قامت الشخصيات الحاضرةبعد الكلمات االفتتاحية، 
 أروقة وأجنحة المعرض.في 

كما تمكن الوفد الرسمي من التعرف على مجموعة متنوعة من المعدات والخدمات المعروضة وعلى إمكانيات التجارة 
بين الدول األعضاء في مجال الصحة والمعدات الطبية، والوقوف على نوعية وقوة القيمة المضافة للمنتوجات 
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مي في اإلسال التعاونفي الدول األعضاء في منظمة  الطب والصيدلة مجالفي التقدم مدى المعروضة، وهو ما يترجم 
تكنولوجيا و قطاع الصحة: مرافق الرعاية الصحية وصناعة األدوية والمعدات الطبية مختلف القطاعات ذات الصلة ب

نظافة الصحية في ، والةصحيال اتمنتجعالمنتجات الصحة والعافية، والعالج بمياه البحر و وخدمات و الطبية المعلومات 
 والوقاية الصحية. والتأطير، والتدريب المستشفيات

 األنشطة الموازية للمعرض -2

ندوة حول "قطاع الصحة: رافعة بموازاة مع المعرض  2016مارس  25يوم نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
، قدم ممثل المركز ورقة عمل ه الندوةخالل هذ .التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 حول "تجارة المنتوجات الصيدالنية والمعدات الطبية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

 حول المواضيع التالية: أشغال الندوة وقد تمحورت 

  التعاون اإلسالمي؛في الدول األعضاء في منظمة  ةقطاع الصحأهمية 
 التعاون اإلسالمي؛في الدول األعضاء في منظمة  ةقطاع الصحاون ومؤشرات إلطار المؤسسي للتعا 
 .مائدة مستديرة حول التعاون اإلقليمي من أجل تطوير صناعة المستحضرات الصيدالنية 

المغرب وتونس  كل من صناعة المستحضرات الصيدالنية والخدمات الطبية فيقطاع وأعقب ذلك تقديم عروض 
 الوطنية. تجاربهاومصر واألردن من حيث 

 :وخاصة منهاموضوعية أخرى أيضا على هامش المعرض، ثم تم عقد مؤتمرات 
 اليقظة الدوائية، 
 ،العقاقير واألدوية الجنيسة 
 يةالمستقبلالوضع الراهن واآلفاق رحالت الصحية إلى المغرب: ال، 
 لهندسة الطبية الحيوية في المغرب،ا حالة 
 جنوب/طوير الشراكات جنوبة المغربية وتيالجامع ياتمستشفال، 
 صيانة المستشفيات، 
 المعدات الطبية، مراقبة 
 ،األدوية واألغذية 
  واألدويةالتكنولوجيا الحيوية، 
 مان الجودة في البيولوجيا الطبية،ض 
  الصحة.في مجال االبتكار 
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 في القطاع. الفاعلينبين مختلف  B2B لقاءات ثنائية كما تم عقد
المهنية األسبوع الوطني للصحة، من قبل مجموعة من الجمعيات والمنظمات عقد تم على هامش هذا المعرض، 

أساليب المتعلقة بالصحة و اكل بمختلف المش ةكناالستوعية  وكان الهدف منها هو، واإلنسانية العاملة في قطاع الصحة
 .الوقاية

 تقييم المعرض -3

مربع. كما عرف المعرض مشاركة ما يناهز  متر 5425لقد بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي 
توافدوا من مختلف الدول األعضاء  من المهنيين من قطاع الصحة 7400زائر من بينهم  12000وشركة  183

 باحثين عن فرص األعمال وخلق الشراكات.

المنظمون لتوفير كل ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها ومن خالل قراءة أولية آلراء المشاركين، يستنتج 
 الخدمات.

كما أشاد المشاركون بالندوات الموضوعية المتعلقة بقطاع الصحة التي تم تنظيمها على هامش هذا المعرض واللقاءات 
قامة عالقات التعاون والشراكة بين الدول األعضاء في منظمة  الثنائية بين رجال األعمال إلنشاء عالقات تجارية وا 

 التعاون اإلسالمي.

االستفادة من خدمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للترويج لمنتجاتهم تهم في رغب رضون عناكما أعرب الع
 .وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي للمركز

 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض -4

عمل على  المي لتنمية التجارة قد عقد لقاءكز اإلستجدر اإلشارة إلى أن الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمر 
، والذي تم تخصيصه سعادة السيد العيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية التفاقية أغاديرهامش المعرض مع 

لدراسة جوانب تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجاالت ذات االهتمام المشترك، والسيما تنظيم "ورشة إقليمية 
 2016أبريل  21إلى  18من  ("WIEFتسويق عبر األنترنت لمؤسسة المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي )لل

 المملكة األردنية الهاشمية.-بعمان
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 المعرض المتخصص الثالث حول خدمات التعليم العالي في الدول األعضاء 
 التعاون اإلسالميفي منظمة 

 جمهورية السنغال -، داكار2016مايو  9-12
 

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

 جمهورية السنغال. - بداكار( CICESرجية )بالمركز السنغالي الدولي للتجارة الخا 2016مايو  12

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

 دولة.  12شركة عارضة من 

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

عرفت الدورة الثالثة للمعرض حول خدمات التعليم العالي مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
اسو، غامبيا، إيران، ماليزيا، المغرب )ضيف الشرف(، نيجيريا، أوغندة، باكستان، تونس التالية: بنين، بوركيناف

 كما عرف المعرض مشاركة جمهورية رواندا واليابان. والسنغال.

 حفل االفتتاح .1

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

، ي وتكوين األطر للمملكة المغربيةلحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلم السنغال بحضور سعادة السيد
نغالي الدولي للتجارة الخارجية والمدير ندياي، مدير عام المركز الس وسعادة وزير التعليم العالي الماليزي وسعادة الشيخ

لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وسفراء بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدين بداكار ل العام
 ورؤساء وفود وممثلي أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

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

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

 معالي البروفسور لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر للمملكة المغربية؛ 

 الي الماليزي؛معالي وزير التعليم الع 
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 الدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  ممثل مؤسسة سعادةInternational Consulting؛ 

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

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

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

 أنشطة على هامش المعرض .2

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

 تجارب المغرب وماليزيا والسنغال حول: االستفادة مناالجتماع الوزاري حول 

 التعليم العالي؛ ولوج إلىال -

 جودة التعليم العالي؛ -

 تمويل التعليم العالي؛ -

 الي؛في التعليم الع المهنية -

 الرقمية في التعليم العالي؛ -

 التعليم العالي؛ة ماحك -

 لتعليم العربي اإلسالمي.مراعاة ا -

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

 التعليم العالي مهنيةالجلسة الثانية: 

 الممارسات  بادل أفضلتالتعليم العالي: سياسة تأمين الجودة في الجلسة الثالثة: 

 الجلسة الرابعة: الرقمية في التعليم العالي: التحديات والفرص في مجاالت التدريب والتوظيف

منها  وخاصةالمختلفة، سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع،  االجتماعاتمن خالل هذه 
كما لهذا القطاع.  ةمخصصالالمعارض مزيد من  تنظيمعلى وا نقص االستثمار والتدريب للعاملين في هذا القطاع. وحث
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اإلسالمي  التعاونمستوى منظمة  علىوضع استراتيجية وخطة عمل لتطوير التعليم العالي أعربوا عن رغبتهم في 
 (.العكسي وتعزيز التعاون في مجال التدريب في خدمات التعليم العالي وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء )الربط

للجلسة الختامية التي ترأسها معالي الوزير ماري تو نيان ونظيره الماليزي  2016مايو  12تم تخصيص يوم الخميس 
 الذي قدم حوالي أربعين منحة دراسية لجمهورية السنغال. 
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 عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعرض التاسع للصناعات الغذائية للدول األ
 كة العربية السعوديةالممل-، جدة2016مايو  9-12

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

، نظم الطرفان تحت رعاية وزارة الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض 2008الموقعة بين الطرفين في مايو 
العشرين لمعرض الحادية و ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة التاسع للصناعات الغذائية للد

المملكة  –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات  2016مايو  12إلى  9المأكوالت والفنادق والضيافة السعودي، وذلك من 
 العربية السعودية.

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

أقيم هذا المعرض على امتداد أربعة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الساعة 
 العاشرة ليال.

ة: المملكة شركة من الدول التالي 350متر مربع وعرف مشاركة  4000وقد بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض 
العربية السعودية، جمهورية باكستان اإلسالمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية اندونيسيا، ماليزيا، الجمهورية 
اللبنانية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، مملكة البحرين، جمهورية بنغالديش الشعبية، المملكة األردنية 

 لكويت.الهاشمية، جمهورية السنغال، دولة ا

أما عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت الدول التالية: قبرص التركية 
 وتايالند.

 وتم تسجيل كذلك مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالية: 

 أستراليا.و  لواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، سويسرا، جنوب إفريقياالهند، إسبانيا، الصين، إيطاليا، ا 

 :حفل االفتتـاح - 1

بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وقام  2016 مايو 9تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
 المدير العاموالسيد وليد واكد، ل األعضاء برفقة ممثلي بعض الدو وزير الزراعة للمملكة العربية السعودية ممثل بتدشينه 

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

ي بالتجول في أروقة وأجنحة الدول المشاركة حيث تم التوقف بعد قص الشريط، إيذانا بافتتاح المعرض، قام الوفد الرسم
 . على ما وصلت إليه صناعة األغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة في هذا المعرض
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قبل تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض والفعاليات التي تم تنظيمها بموازاته شهدت تغطية إعالمية واسعة من 
 الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بالمملكة العربية السعودية.

 األنشطة الموازية للمعرض -2

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

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

 لى شبكة اإلنترنت.المعرض االفتراضي بموقع المركز ع

 تقييم المعرض: – 3
متر مربع، كما عرف المعرض مشاركة ما  4000بلغت مساحة العرض الصافية التي أقيم عليها المعرض حوالي 

رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص األعمال وخلق شراكات وما يناهز  3000يناهز 
ن عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل ألف زائر. كما أعرب المشاركو  20

 الخدمات والتي تستجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.

ومن خالل قراءة أولية النطباعات العارضين يستنتج من جهة عقد مجموعة من الصفقات التجارية ووجود رغبة حقيقية 
مركز للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي للمركز والمشاركة في لرغبتهم لالستفادة من خدمات ال

 المعارض التي سينظمها المركز مستقبال.
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 المعرض التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 المملكة العربية السعودية –، الرياض 2016مايو  22-62

 

الصادر عن الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة  4أ ق/ ب/ الفقرة -42/6رقم استنادا إلى القرار 
، التي رحبت بالعرض 2015مايو  28و  27دولة الكويت يومي  –التعاون اإلسالمي، المنعقدة بالكويت العاصمة 

عشر للدول األعضاء في منظمة  الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية الستضافة المعرض التجاري الخامس
التعاون اإلسالمي، نظمت وزارة التجارة واالستثمار للمملكة العربية السعودية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تحت 
الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل، "المعرض التجاري الخامس 

بمركز الرياض الدولي  2016مايو  26إلى  22عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من عشر للدول األ
 المملكة العربية السعودية. –للمؤتمرات والمعارض 

أقيم هذا المعرض على امتداد خمسة أيام وقد كان مفتوحا لرجال األعمال وللعموم من الساعة الخامسة زواال حتى 
 الساعة العاشرة ليال.

 ت في هذه التظاهرة الدول األعضاء اآلتية:شارك

 المملكة العربية السعودية؛ 
 ،جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
 ،جمهورية أذربيجان 
 ،جمهورية بنغالديش الشعبية 
 ،جمهورية بنين 
 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ،جمهورية إندونيسيا 
 ،جمهورية العراق 
 ،جمهورية غينيا 
 ،ماليزيا 
  بية،المملكة المغر 
 ،جمهورية مالي 
 ،جمهورية السنغال 
 ،جمهورية طاجكستان 
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 ،بوركينا فاسو 
 جمهورية توغو 
 ،جمهورية تشاد 
 ،دولة الكويت 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 
 ،جمهورية طاجيكستان 
 ،الجمهورية التركية 
 ،الجمهورية التونسية 
 ،جمهورية أوغندا 
 ،جمهورية نيجيريا االتحادية 
  ،جمهورية أوزباكستان 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،مملكة البحرين 
 ،جمهورية المالديف 
 ،دولة قطر 
 ،جمهورية كازاخستان 
 ،كوت ديفوار 
 ،تركمنستان 
 ،جمهورية السودان 
 ،دولة فلسطين 
 ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 .جمهورية النيجر 

للتنمية بتمويل مشاركة الدول األعضاء في تكفلت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة للبنك اإلسالمي 
منظمة التعاون اإلسالمي التالية: السنغال، بنين، مالي، كوت ديفوار، طاجكستان، تونس، موريتانيا، بوكينا فاسو 

 وأوغندة.
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 حفل االفتتاح: -1

أمير منطقة  بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من طرف 2016مايو  22تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
الرياض صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه اهلل بمعية معالي السيد إياد أمين مدني، 
األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي وبحضور معالي وزير التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية، الدكتور 

عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ماجد القصبي وسعادة السيد محمد 
المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية ووزراء التجارة للمالديف وبنغالديش والسنغال ووزير تنمية الشراكات وتطوير 

ام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية للكوت ديفوار والمدير الع
 وأصحاب السعادة السفراء للدول المشاركة المعتمدين بالرياض ورؤساء وفود الدول المشاركة في المعرض.

 وقد تم إلقاء الكلمات االفتتاحية من طرف:

تجاري للدول معالي السيد إياد أمين مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكد فيها بأن المعرض ال -
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يعتبر منصة للقاء بين رجال األعمال والفاعلين االقتصاديين من الدول 
األعضاء لخلق شراكات فيما بينهم ودعا الدول األعضاء إلى توفير اآلليات الضرورية لتحقيق التكامل 

زالة العوائق أمام القطاع الخاص التي تحول   دون انسياب التجارة بين الدول األعضاء.االقتصادي وا 
معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة واالستثمار للمملكة العربية السعودية والتي أشار فيها بأن هذا  -

المبنية على تعزيز التعاون بين الدول العربية واإلسالمية،  2030المعرض يتزامن مع إعالن رؤية المملكة 
رض يعد لبنة للرفع من مستوى التجارة البينية للدول األعضاء ويسهم في التعريف مشيرا إلى أن هذا المع

 بمنتجات وخدمات الدول األعضاء وفتح أسواق جديدة.
سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية أوضح فيها بأن اآلفاق  -

حيث سجلت قيمة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في االقتصادية في الدول األعضاء واعدة ومتنامية ب
مليار  878إلى  2005مليار أمريكي سنة  271منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 

 من حجم مبادالتها اإلجمالية. %19,78أي ما يعادل  2015دوالر أمريكي سنة 
لس الغرف التجارية والصناعية السعودية نيابة عن معالي سعادة المهندس عمر باحليوة، األمين العام لمج -

الشيخ صالح عبد اهلل كامل، رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، أشار فيها إلى دور الغرفة 
الرامي إلى الرفع من مستوى الشراكات بين القطاع الخاص للدول األعضاء من خالل تنظيمها للعديد من 

 لمنتديات لرجال وسيدات األعمال.المؤتمرات وا

كما سلم خالل هذا الحفل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السيد 
 .2016مجاهد سامي، ممثل مدينة قونية التركية جائزة عاصمة السياحة اإلسالمية لسنة 
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خالل الدورة التاسعة  2016رها كعاصمة للسياحة اإلسالمية لسنة تجدر اإلشارة إلى أن مدينة قونية التركية تم اختيا
بنيامي عاصمة النيجر بحيث أعدت هيئات منظمة  2015لمؤتمر وزراء السياحة للدول األعضاء المنعقد في ديسمبر 

التعاون اإلسالمي حزمة برامج وأنشطة ترويجية عن قونية وتم تخصيص جناح لمدينة قونية خالل هذا المعرض 
لتعريف بالمدينة كوجهة سياحية. كما سلم سموه في نهاية حفل االفتتاح ذروع على الرعاة الرسميين لهذا المعرض. بعد ل

ذلك، قام سموه بمعية الشخصيات المرافقة له بافتتاح المعرض والتجول في مختلف أرجاء المعرض بحيث توقفوا عند 
المشاركة واستعراض مستوى التقدم االقتصادي للدول المشاركة مختلف األجنحة لالستماع إلى شروحات مسؤولي الدول 

 في المعرض.

تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل القنوات التلفزية والصحافة المرئية 
 والمكتوبة بالمملكة العربية السعودية والدولية.

 أنشطة على هامش المعرض: -2

 لمعرض، تم تنظيم الفعاليات التالية:بالتزامن مع هذا ا

مايو  23الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يوم  -
حيث تم إطالق بوابة الشبكة الشاملة لهيئات تنمية التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون  2016

 اإلسالمي؛
 ؛2016مايو  24ستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يوم منتدى وكاالت تشجيع اال -
 (؛B2Bلقاءات ثنائية بين رجال األعمال ) -
المنتدى التاسع لسيدات األعمال في منظمة التعاون اإلسالمي الذي نظمته الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  -

 ؛والزراعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية
 الجوائز وشهادات المشاركة:توزيع  -3

من قانون المعرض التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، اجتمعت لجنة  15طبقا للمادة رقم 
 الختيار األجنحة المتميزة طبقا لشروط المعرض وهي: 2016مايو  25الجوائز يوم 

 ،المساحة 

 ،نوعية المعروضات 

 ،عدد الشركات المشاركة 

  فد التجاري،حجم الو 

 .انتظام المشاركة في المعرض 
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 تم تخصيص الجوائز للبلدان اآلتية:

 الجائزة األولى: المملكة العربية السعودية؛ 

 الجائزة الثانية: المملكة المغربية؛ 

 .الجائزة الثالثة: جمهورية بنغالديش الشعبية 

ادة السيد األستاذ عبد العزيز بن صالح تحت رئاسة سع 2016مايو  25تم توزيع هذه الجوائز خالل حفل أقيم يوم 
والسيد عبد العزيز  الموينع، مدير عام إدارة المعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة واالستثمار للمملكة العربية السعودية

 كما تم توزيع شهادات على البلدان المشاركة. عالمي، رئيس قسم التسويق بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة،

 المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالترويج ألنشطة المركز وخدماته.  خالل هذا

 تقييم المعرض -4

متر مربع. كما عرف المعرض مشاركة ما يناهز  11.200لقد بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض حوالي 
 عن فرص األعمال وخلق الشراكات.رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين  2200شركة و 271

ومن جهة أخرى لوحظ أن معظم السلع المعروضة ذات قيمة مضافة وهو ما يبرز مدى التقدم الصناعي واالقتصادي 
 الذي حققته الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومستوى التقدم التكنولوجي والفني للدول المشاركة. 

هم لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات والتي كما أعرب المشاركون عن ارتياح
 تستجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.

ومن خالل قراءة أولية لالستبيان الذي وزعه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على أجنحة الدول المشاركة يستنتج من 
االستفادة من خدمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للترويج لمنتجاتهم  جهة وجود رغبة حقيقية لدى العارضين في

وخدماتهم من خالل المعرض االفتراضي للمركز ومن جهة أخرى أوصى المشاركون بمواصلة تنظيم معارض قطاعية 
مة التعاون سنوية ومنتديات أخرى من أجل تسهيل االتصاالت المباشرة مع رجال األعمال في الدول األعضاء في منظ

 طلبت بعض الدول من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يمدد فترة المعرض خالل الدورات المقبلة. كما اإلسالمي.

كما لقيت االجتماعات التي أقيمت بالتزامن مع هذا المعرض استحسانا كبيرا لدى المشاركين، بحيث شكلت فرص 
 تعاون والشراكة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.لرجال األعمال لعقد صفقات تجارية وعالقات ال
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 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض:  -5

تجدر اإلشارة إلى أن وفد المركز عقد على هامش هذا المعرض االجتماع الفني للجنة الفرعية للتجارة واالستثمار يوم 
نك اإلسالمي للتنمية ترأسته المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنفيذ البرامج مايو بجدة بمقر مجموعة الب 26

 المشتركة بين جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي العاملة في الحقل االقتصادي والتجاري.
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 رالدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثما
Muslim World Biz  

 2016 أكتوبر 22-18ماليزيا،  -كوااللمبور 
 

في إطار برنامجهما المشترك لمساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الرامي إلى تعزيز التجارة 
" الدورة اليزياإلسالمي المواالستثمار، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الماليزية "مركز األعمال الدولي 

 22إلى  18، وذلك من OIC world Bizالسابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار 
 ماليزيا. –بكوااللمبور  2016أكتوبر 

رئيس وزراء –عرف هذا المنتدى الذي تم تنظيمه تحت إشراف معالي السيد داتو سري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق 
، مشاركة مسؤولين وخبراء ورجال أعمال وجامعات ومنظمات إقليمية من الدول اإلسالمية القادمين من أزيد من ياماليز 
بلدا. وشملت هذه التظاهرة في برنامجها الدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال  30

لعالم اإلسالمي وأربعة مؤتمرات موضوعية من بينها واالستثمار ومائدة مستديرة لرجال األعمال وشخصيات من ا
المنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسيا ومؤتمر حول خدمات التعليم العالي في الدول اإلسالمية 
م ومؤتمر حول السياحة اإلسالمية ومؤتمر حول السياحة الصحية. عالوة على حفل لتوزيع الجوائز لشخصيات من العال

 اإلسالمي.

 ألف زائر ورجل أعمال. 15بلدا و 30شركة وما يزيد عن  500كما شاركت في المنتدى حوالي 

وبصفته شريكا في تنظيم هذه التظاهرة، شارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بفعالية في أشغال مختلف اللقاءات 
 المذكورة أعاله.

عاون اإلسالمي وآسيا، قدم المركز ورقة عمل حول التجارة بين دول وخالل المنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة الت
آسيا وباقي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ووسائل تسهيل التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 بين لها.والتي من بينها اتفاقية نظام األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المصاح
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 ةــــارض المقبـلــالمعـ
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 التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض العاشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي

 المملكة العربية السعودية-، جدة2017أبريل  23-26
 

تجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية ال
، سينظم الطرفان تحت رعاية وزارة الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض 2008الموقعة بين الطرفين في مايو 

العاشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتزامن مع المعرض السعودي الثاني 
 2017أبريل  26إلى  23، وذلك من لصناعة المأكوالت والتموين وتجهيزات ومستلزمات وخدمات الفنادقن والعشري

 المملكة العربية السعودية. –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات 
 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

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

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

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

 زهور صديقد السي
 نائب رئيس

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

 المملكة العربية السعودية
 6384 654 2 966+الهاتف: 
 6853 654 2 966+الفاكس: 
 78 78 50 530 966+الموبايل: 

 zahoor@acexpos.com البريد اإللكتروني:
 ace@acexpos.com  

 www.acexpos.com الموقع اإللكتروني:
 



26 

 

 المعرض التجاري السادس عشر  تأجيل
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 جمهورية العراق -بغداد
 
 

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

بالعرض الذي تقدمت به جمهورية العراق الستضافة المعرض التجاري السادس عشر للدول األعضاء في منظمة 
تحت إشراف ية العراق ، سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة التجارة لجمهور 2017في سنة  التعاون اإلسالمي

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

 

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

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

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

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

 .2019ونظرا لضعف مشاركة الدول األعضاء في هذا المعرض، فقد تقرر تأجيل تنظيمه إلى سنة 
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 المعدات والتجهيزات الرياضية والترفيه معرض صانعي ومنتجي التحضيرات الجارية لتنظيم 
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 ، باكو، جمهورية أذربيجان2017مايو  13-15
 

 

والدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الدائمة  ر اإلسالمي الثالث لوزراء الشبابتنفيذا للقرارات الصادرة عن المؤتم
 2016ونوفمبر أكتوبر ين على التوالي في المنعقدجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( للتعاون االقتصادي والت

الجمهورية التركية، والتي رحبت بالعرض المشترك الذي تقدم به كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ، بإسطنبول
ت والتجهيزات الرياضية والترفيه للدول واالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي لتنظيم "معرض صانعي ومنتجي المعدا

سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 
(ISSF ) المعارض والمؤتمرات الدولية شركة بالتعاون مع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لجمهورية أذربيجان

للدول والترفيه "معرض صانعي ومنتجي المعدات والتجهيزات الرياضية  ،« Iteca Caspian LLC » بأذربيجان
بمركز المعرض بباكو، جمهورية  2017مايو  15إلى  13األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك بباكو من 

 .بباكو 2017مايو  22إلى  12ها من بالتزامن مع الدورة الرابعة أللعاب التضامن اإلسالمي المزمع انعقادأذربيجان، 
 

 2015أكتوبر  19وفي هذا الصدد، عقد المنظمون االجتماع التنسيقي األول بخصوص تنظيم هذا المعرض يوم 
بحضور ممثل اللجنة بباكو  2016 نوفمبر 10 بالرياض، المملكة العربية السعودية واالجتماع التنسيقي الثاني في

الجوانب التنظيمية ومشاركة  لدراسةوتم تخصيصه  « Iteca Caspian LLC »وممثل ن األولمبية لجمهورية أذربيجا
 .ودراسة بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدول األعضاء في هذا المعرض

لبيضاء، وتم بمقر المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالدار ا 2017يناير  17كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث يوم 
وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا المعرض خالل تخصيصه لدراسة الجوانب الترويجية لهذا المعرض. 

االجتماع الخامس عشر للمستشارين االقتصاديين لدى سفارات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدة 
 المملكة المغربية. -بالرباط 2017يناير  19مية التجارة يوم بالرباط الذي نظمه المركز اإلسالمي لتن

 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 320المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 275المتر المربع غير المجهز:  -
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 ـ:السيدةعاون اإلسالمي الموقرة االتصال بللحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء في منظمة الت

 
Mrs Ulker Gasimova 

المبيعات ةمدير   
Caspian Event Organisers LLC 

 4474774 (12) 994+: )المكتب( هاتف
 4478558 (12) 994+الفاكس: 
 0544 400 (55) 994+الموبايل: 

 .azUlker@ceoالبريد اإللكتروني: 
 www.ceo.azالموقع اإللكتروني: 

mailto:Ulker@ceo.az
http://www.ceo.az/
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للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال الدورة الثامنة  لتحضيرات الجارية لتنظيما
 "Muslim World Biz" واالستثمار

 لمبور، ماليزيا، كواال 2017سبتمبر  18-21
 

نظم سيالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  لتنمية التجارة واالستثمار بينا المشترك في إطار برنامجهم
للمنتدى  الثامنة" الدورة اإلسالمي الماليزيالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الماليزية "مركز األعمال الدولي 

 2017 سبتمبر 21إلى  18، وذلك من OIC world Bizالعالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار 
 ماليزيا. –بكوااللمبور 

والمعرض رفيع المستوى للترويج لفرص األعمال واالستثمار بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. هذا المنتدى  يهدف
 عبر المجاالتالحكومية ورؤساء الشركات والخبراء العاملين في مختلف  الهيئاتممثلي وسيعرف هذا الملتقى مشاركة 

ة يالتجار المبادالت تكثيف والوسائل الكفيلة بسبل لدراسة الاإلسالمي  التعاونمنظمة  دولالعالم وخصوصا في 
لتعزيز  امثاليوتعد الدورة الثامنة للمنتدى العالمي لألعمال واالستثمار ملتقى واالستثمار داخل األمة اإلسالمية. 

برام الصفقات على المستوى  اإلقليمي والدولي. الشراكات وا 

ولمزيد من المعلومات حول هذه التظاهرة يمكن للمصالح المعنية في الدول األعضاء زيارة الرابط التالي على األنترنت: 
2017.muslimworldbiz.com. 

مي اإلسالمركز األعمال الدولي و  التجارة المركز اإلسالمي لتنميةوإلحاطة هذه التظاهرة بكافة أسباب النجاح، عقد 
وتم تخصيصه الرباط، ب 2017يناير  19 ه التظاهرة يوم(، االجتماع التنسيقي األول لتنظيم هذOICBC) الماليزي

لمستشارين الخامس عشر لاالجتماع  والترويج لهذا المنتدى خاللالدول األعضاء لدراسة الجوانب التنظيمية ومشاركة 
 19بالرباط، الذي نظمه المركز يوم  ةاإلسالمي المعتمد تعاونالسفارات الدول األعضاء في منظمة دى االقتصاديين ل

 .يةمملكة المغربال -الرباط ب 2017يناير 

 



30 

 

 التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية2017أكتوبر  18-21
 

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

مركز اإلسالمي لتنمية التجارة ، سينظم ال2017الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
والهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات "المعرض الثالث للسياحة 

سيقام المعرض تحت بالقاهرة. و  2017أكتوبر  21إلى  18للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 
 للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: رسالة سالم بين الشعوب".شعار "المعرض الثالث 

يهدف هذا المعرض إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في قطاع السياحة والترويج 
 ع االستثمار في هذا المجال.للمآثر التاريخية والمواقع السياحية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتشجي

وإلحاطة هذه التظاهرة بكافة أسباب النجاح، عقد المنظمون اجتماعين للتنسيق بالقاهرة وبالدار البيضاء على التوالي 
، وتم تخصيصهما للجوانب التنظيمية لهذا المعرض والترويج له لدى 2016يناير  27و 2015ديسمبر  22يومي 

عاون اإلسالمي. وقد تكلل االجتماع الثاني للتنسيق بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الدول األعضاء في منظمة الت
 تنظيم هذا المعرض بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بالمملكة المغربية.

عارض الهيئة المصرية العامة للمكما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و 
بمقر المركز بالدار البيضاء، وتم تخصيصه لدراسة الجوانب التنظيمية وتوزيع المهام  2017يناير  18يوم  والمؤتمرات

 بين المنظمين من أجل الترويج لهذا المعرض.
 :تينالتالي ينتالفعاليوسوف تقام على هامش هذا المعرض 

 ل السياحة؛منتدى االستثمار لفائدة القطاعين العام والخاص في مجا 
 2017 ة لسنةاالحتفال بالمدينة المنورة كعاصمة للسياحة اإلسالمي. 

 shellسعر المتر المربع المجهز )واستنادا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، فقد تم تحديد 
scheme :دوالر أمريكي. 300( لمساحة العرض في 

 
 
 
 



31 

 

يئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العنوان للمزيد من المعلومات والحجز، يمكن لله
  التالي:

 

 السيدة: ليال المال
 الدولية  لعقودللتواصل واالمديرة العامة 

 الهيئة المصرية للمعارض والمنتديات
 47 78 60 22 202+الهاتف: 
 48-45 78 60 22 202+الفاكس: 

 

 reservation@cairofair.com/ comm.agreement@eeca.eg  البريد اإللكتروني:
 www.eeca.gov.egالموقع اإللكتروني: 

mailto:reservation@cairofair.com
mailto:reservation@cairofair.com
mailto:comm.agreement@eeca.eg
http://www.eeca.gov.eg/
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ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التحضيرات الجارية لتنظيم معرض االقتصاد البيئي للد
 جمهورية السنغال - ، داكار2017أكتوبر  62-92

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

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

ية وزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة لجمهور و المركز اإلسالمي لتنمية التجارة سينظم 
"معرض ، EXCAF Events والوكالة السنغاليةالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة )أنير( بالتعاون مع  السنغال،

الملك  بفندق، 2017أكتوبر  29إلى  26وذلك من االقتصاد البيئي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
(. وتجدر اإلشارة إلى أن SIERAة والبيئة في أفريقيا )بداكار، بالتزامن مع المعرض الدولي للطاقات المتجددفهد 

 المملكة المغربية ستكون ضيف الشرف خالل هذه الدورة.
 

تم عقد االجتماع التنسيقي األول بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والوكالة الوطنية للطاقات المتجددة بالسنغال 
 22و 21بيئة للمملكة المغربية بمقر المركز بالدار البيضاء يومي وزارة الطاقة والمعادن والماء والممثل )أنير( و 
 2016نوفمبر  15يوم  EXCAFبحضور ممثلي الوكالة السنغالية . وتم عقد االجتماع التنسيقي الثاني 2016سبتمبر 
لتجارة بين المركز اإلسالمي لتنمية ا. كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث COP22على هامش اجتماع بمراكش 

 بمقر المركز اإلسالمي 2017يناير  17يوم  EXCAF Eventsوالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة بالتعاون مع 
لتنمية التجارة بالدار البيضاء وتم تخصيصه لتقسيم المهام بين المنظمين ودراسة الجوانب التنظيمية والترويجية 

 ون اإلسالمي.للمعرض المذكور لدى الدول األعضاء في منظمة التعا

 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 150المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 100المتر المربع غير المجهز:  -

للمزيد من المعلومات والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العنوان 
  التالي:

Mr. Ibrahima NDOYE 

 مسؤول عن المعارض المتخصصة

EXCAF Communication  

 00 26 732 70/ 07 12 576 77 221+الموبايل: 

 04 55 869 33 221 +/ 88 66 865 33 221 +الهاتف: 

 afrique.com-info@sinergieabibrandoye@gmail.com;  ; info@aner.snالبريد اإللكتروني: 

mailto:info@sinergie-afrique.com
mailto:info@sinergie-afrique.com
mailto:info@aner.sn
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 للمنتجات الحالل للدول األعضاء  الخامس التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض
 في منظمة التعاون اإلسالمي

 الجمهورية التركية – إسطنبول، 2017مبر نوف 23-52
 

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

المواصفات معهد اإلسالمي لتنمية التجارة و سينظم المركز  ة المتحدة،التي احتضنتها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربي
المعرض الخامس للمنتجات الحالل للدول ، "Discover Eventsبالتعاون مع "( SMIIC) والمقاييس للدول اإلسالمية

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

الباحثين عن فرص األعمال والشراكة الفاعلين في مجال الصناعة الحالل يمثل هذا المعرض الذي يهدف إلى استقبال 
للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمار في هذا ، فرصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

من مؤسسات بمشاركة خبراء ورجال األعمال و  هذا المعرض تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة وسيعرف .القطاع
 شهاداتوالسيما أنظمة إصدار صناعة الحالل، الالمتعلقة ب المواضيع بحث ، والتي ستتناولالقطاعين العام والخاص

 ألعضاء.بين الدول االحالل تسريع االعتراف المتبادل بشهادات  من أجل الحالل والتصديق
اجتماعات تنسيقية  4المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد المواصفات والمقاييس ، عقد ولتأمين نجاح هذه التظاهرة

وقد تكلل الدول األعضاء.  في هذا المعرض والترويج له لدىالتنظيمية والمشاركة  لدراسة الجوانب تم تخصيصها
التجارة، مقر المركز اإلسالمي لتنمية ب 2016نوفمبر  7الطرفين في  الثالث الذي تم عقده بيناالجتماع التنسيقي 

بمقر  2017يناير  8وقد تم عقد االجتماع التنسيقي الرابع يوم  هذا المعرض.تنظيم بشأن تفاهم على مذكرة توقيع بال
ديين بالدول رويج للمعرض المذكور لدى الفاعلين االقتصاخطة للتإلعداد المركز بالدار البيضاء وتم تخصيصه 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 تأجير مساحات العرض كما يلي: أسعاروقد تم تحديد 

 دوالر أمريكي، 300المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 270المتر المربع غير المجهز:  -
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جهات المنظمة على العنوان للمزيد من المعلومات والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء االتصال بال
  التالي:

 

Mrs Gizem KOCATURK  
 مسؤولة المشاريع

Discover Events 
  287 965 554 90+الموبايل:

  10 82 485 212 90+:الهاتف

 79 55 485 212 90+الفاكس: 
 

  rk@discoberevents.com.trgizem.kocatuالبريد اإللكتروني:

mailto:gizem.kocaturk@discoberevents.com.tr
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 التحضيرات الجارية لتنظيم
 الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 دولة الكويت -، الكويت العاصمة2018فبراير  6-10
 

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

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

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

 .الدولي
 22يومي  الذي تم عقده االجتماع التنسيقي األول خاللوقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم هذا المعرض 

والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  الثانيةالوزارية  بإسطنبول، على هامش الدورة 2016نوفمبر  23و
. كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثاني بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة )الكومسيك( تعاون اإلسالميلمنظمة ال

بمقر المركز بالدار البيضاء وتم تخصيصه لدراسة الجوانب  2017يناير  18الكويتية للمعارض الدولية يوم الشركة و 
عداد خطة للترويج لهذا المعرض لدى الدول األ  عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.التنظيمية وا 

 وستقام بالتزامن مع هذا المعرض الفعاليات التالية:
 اجتماع الشبكة الشاملة لهيئات تنمية التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

 منتدى هيئات تشجيع االستثمار للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

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

  لقاءات ثنائيةB2B .بين رجال األعمال من الدول اإلسالمية 

 وقد تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

 دوالر أمريكي، 140: المعرض( أرضية )مساحة داخل لمجهزالمتر المربع ا -
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 دوالر أمريكي، 120: (المعرض أرضية داخل)مساحة  المتر المربع غير المجهز -

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

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

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

  التالي:
 السيدة بسمة يوسف الدهيم

 لة المبيعات ومديرة التسويقمسؤو

 الكويتية للمعارض الدوليةالشركة 

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

 8123 2539 /3872 2539 965+الفاكس: 
 

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

 

http://www.itf-kw.com/
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
mailto:comm.agreement@eeca.eg
http://www.itf-kw.com/
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 لصيد البحري األول لمعرض اللتحضيرات الجارية لتنظيم ا
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 ، داكار، جمهورية السنغال8201 سمار  27-31
 
 

في إطار التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وجمهورية السنغال، سينظم المركز ووزارة الصيد البحري 
، تحت الرعاية السامية لفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال واالقتصاد البحري لجمهورية السنغال

 2018مارس  31إلى  27من بحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك لصيد الاألول لمعرض ال"
 بداكار، جمهورية السنغال.بمركز عبدو ضيوف الدولي للمؤتمرات 

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

، الخ ...( في الدول األعضاء في منظمة ا المجال، ومعاهد البحث والتطوير في هذالمهنية في هذا القطاعوالجمعيات 
االستثمار في هذا هم وتنمية وخدمات هممنتجاتالمسلمة في الدول غير األعضاء للترويج ل والمجتمعاتاإلسالمي  التعاون
 القطاع.

على التوالي بمقر المركز بالدار  2016مايو  9و فبراير 4يوم  ينتنسيقي ينوفي هذا الصدد، عقد المنظمون اجتماع
يمية لمناقشة الجوانب التنظ ما، وتم تخصيصهالبيضاء، وبمقر وزارة الصيد البحري واالقتصاد البحري لجمهورية السنغال

 18. كما تم عقد االجتماع التنسيقي الثالث بين المنظمين يوم ومشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
نقاط مذكرة التفاهم المتعلقة الجوانب التنظيمية ودراسة  بمقر المركز وتم تخصيصه باألساس لمناقشة 2017يناير 

 15لهذا المعرض خالل معرض الصيد البحري "هاليوتيس" المنعقد من كما قام المركز بالترويج  بتنظيم هذا المعرض.
 بأكادير، المملكة المغربية. 2017فبراير  19إلى 
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 المنتديات وبعثات رجال األعمال
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 المملكة المغربية -، الدار البيضاء 2016يونيو  2المغربي الماليزي،  منتدى األعمال  -1
ول األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي، نظـم المركـز اإلسـالمي لتنميـة التجـارة في إطـار برنامجـه للتعـاون مـع الـد

منتــدى األعمــال المغربــي المــاليزي. وبهــذه المناســبة، تــرأس الوفــد المــاليزي ســعادة  2016يونيــو  2بمقــره يــوم الخمــيس 
ــة تنميــة الســيد جمــال بــن حســان، ســفير ماليزيــا بالمملكــة المغربيــة والســيد محمــود ذو الك فلــي، رئــي س ومــدير عــام وكال

 (.MATRADEالتجارة الماليزية )
كان الهدف من هذه الزيارة هو تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال األعمال المـاليزيين ونظـرائهم المغاربـة. وقـد تكـون الوفـد 

ي زجاجــات، المــاليزي مــن شــركات مــن القطاعــات التاليــة: الصــناعة الغذائيــة )الحبــوب، المعلبــات، المنتجــات المعبــأة فــ
ـــار  األغذيـــة الجـــاهزة(، المنتجـــات الصـــيدالنية الالتكـــس، معـــدات الســـيارات )مكبـــرات الصـــوت، أكسســـوارات وقطـــع غي

 السيارات(، البناء )الصباغة والتبليط( واألفرشة.
دارة كمــا شـــاركت فـــي هـــذه التظـــاهرة الهامـــة الـــوزارة المكلفــة بالتجـــارة الخارجيـــة للمملكـــة المغربيـــة، والمغـــرب تصـــدير، وا  

الجمارك والضرائب غير المباشرة للمملكة المغربية، والوكالة المغربية للتنمية واالستثمار باإلضافة إلى أعضاء االتحاد 
 وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء واالتحادات المهنية المعنية.المغرب  العام لمقاوالت

 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية2016تمبر سب 29-28اإلندونيسي، المغربي منتدى األعمال  -2

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

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

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

 االستهالكية.

(، CGEMكما شارك في هذه االجتماعات سفارة جمهورية إندونيسيا بالرباط، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب )
( والجمعيات المهنية المغربية وغرف التجارة ANPMEنية لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة )والوكالة الوط

 (.ASMEXالمغربية وجمعية المصدرين المغاربة )
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 االجتماعات التحضيرية لتنظيم األنشطة المشتركة مع جمهورية كوت ديفوار -3

ي لتنمية التجارة من أجل التنظيم المشترك لألنشطة في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية كوت ديفوار والمركز اإلسالم
اجتماعات تنسيقية شارك فيها ممثلون من  3، عقد المركز والهيئات اإليفوارية 2018و 2017المبرمجة لسنتي 
 المؤسسات التالية:

  ت وزارة ريادة األعمال الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لجمهورية كو
 ديفوار؛

 وزارة الصحة والنظافة العامة لجمهورية كوت ديفوار؛ 
 حالل كوت ديفوار؛ 
 ( مكتب معارض الدار البيضاءOFEC.) 

 خالل هذه االجتماعات، اتفق المشاركون على ما يلي:

جمهورية كوت  - 2018معرض الصحة الرابع للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أبيدجان  -أ
 ديفوار

نظيم هذا المعرض من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة الصحة والنظافة العامة لجمهورية كوت ديفوار سيتم ت
المعرض الدولي للصحة والمعدات  ومكتب معارض الدار البيضاء بالتعاون مع شركة بيلدينغ إيفانتس بالتزامن مع

 .2018( سنة MEXCIالطبية بكوت ديفوار )

البائعين لألدوية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  /اجتماع المشترين  -ب
 جمهورية كوت ديفوار -، أبيدجان 2017نوفمبر  4-3مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية(  -التجارة 

لتمويل التجارة ومكتب  سيتم تنظيم هذا اللقاء من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية
معارض الدار البيضاء ووزارة الصحة والنظافة العامة لجمهورية كوت ديفوار، بالتزامن مع المعرض الدولي للصحة 

 .2017( سنة MEXCIوالمعدات الطبية بكوت ديفوار )

 ، أبيدجان2017فاتح نوفمبر  -أكتوبر  30المنتدى األفريقي الثالث لألعمال التجارية الحالل،  -ج

أكتوبر إلى  30سيتم تنظيم هذا المنتدى من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وحالل كوت ديفوار في الفترة من 
على هامش الدورة  2016نوفمبر  24. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم هذا المنتدى يوم 2017فاتح نوفمبر 

 الوزارية للكومسيك.
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(، أبيدجان، OFECار بالتعاون مع مكتب معارض الدار البيضاء )المعرض الثاني للبناء والعق -د
2017/2018. 

سيتم تنظيم هذا المعرض من قبل وزارة ريادة األعمال الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمشاريع الصغرى 
 .والمتوسطة لجمهورية كوت ديفوار والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب معارض الدار البيضاء

 معرض االقتصاد االجتماعي والتضامني -ه

من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )صندوق التضامن  2019أو في  2018سوف ينظم هذا المعرض في أواخر 
 اإلسالمي للتنمية( ومكتب معارض الدار البيضاء والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وجمهورية كوت ديفوار.

 


