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 حول تقريـر المتابعة

 التجارة البينية " البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف

 لمنظمة التعاون اإلسالمي"

I- :لمحة تاريخية 

الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي على برنامج العمل العشري لمواجهة  صادقت الدورة االستثنائية
تحديات األمة اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين الذي جاء مؤكدا على العديد من المسائل 

إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء  من بينها جملة من التدابير ترمي
 مي ويي  في منظمة التعاون اإلسال

  التوقيع والمصادقة بأسرع ما يكون على كافة االتفاقيات التجارية واالقتصادية من طرف
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتنفيذ كل المقتضات الواردة في مخطط 
عمل منظمة التعاون اإلسالمي، المتعلقة بتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول 

 األعضاء،

 دعيم األنشطة الواردة في المخطط العشري من طرف الدول األعضاء مع الحرص على ت
 المشاركة فيها على أعلى المستويات،

  تشجيع أعمال االندماج االقتصادي والعمل من خالل اتفاقيات التبادل الحر على تنمية
إلى الرفع االتحادات الجمركية واألسواق المشتركة وغيريا من األنشطة التنموية الرامية 

 من مستوى المبادالت التجارية البينية،

  تدعيم جهود الدول األعضاء الرامية إلى االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والعمل
على التوفيق بين مواقف الدول األعضاء إزاء القضايا المطروحة في إطار منظمة 

 التجارة العالمية، 

 واسع بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  تشجيع استعمال التجارة اإللكترونية بشكل
 اإلسالمي،

  العمل على إنشاء صندوق خاص في إطار مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يتكفل
وخلق فرص الشغل، والتوجه في يذا  التخفيف من وطأة الفقرباألنشطة الرامية إلى 

لصندوق ووضع الصدد إلى مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية لطلب إنشاء يذا ا
 اآلليات المناسبة لتمويله،

  تكليف مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية باتخاذ التدابير الضرورية لرفع رأس مال
البنك المصرح به والمسايم فيه والمحرر حتى يكتسب كامل القدرات لتقديم الدعم المالي 

جال تمويل التجارة الذي والمساعدة الفنية للدول األعضاء وتدعيم التعاون اإلسالمي في م
 تم تأسيسه مؤخرا في إطار مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،

  دعوة البنك اإلسالمي للتنمية لكي يعمل على تطوير اآلليات والبرامج الكفيلة بتشجيع
 التعاون بين القطاعين العام والخاص وعلى تحديث وتفعيل قراراته، 



3 

 التابعة له للعمل على خلق فرص االستثمار  دعوة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسات
وتكثيف المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والقيام 

 بدراسات الجدوى الكفيلة بضبط البيانات الضرورية إلقامة المشاريع المشتركة.

لدائمة للتعاون االقتصادي وقد كلفت الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي اللجنة ا
والتجاري )الكومسيك( بمهمة العمل على توسيع نطاق التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الدول األعضاء قصد تحقيق مجال واسع لالندماج 

مجمل المبادالت التجارية للدول من  %20االقتصادي واالرتقاء بالمبادالت التجارية البينية إلى 

موجهة نداء للدول األعضاء لكي  تعاون اإلسالمي خالل مدة المخطط،األعضاء في منظمة ال
 تعمل على مؤازرة أنشطة الكومسيك ودعمها والمشاركة فيها على أعلى المستويات.

تنمية وعلى إثر المشاورات التي دارت بين مكتب التنسيق للكومسيك والمركز اإلسالمي ل -

باسطنبول على  2008أكتوبر  24التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يوم 

يامش انعقاد الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للكومسيك وبعد المصادقة على "خارطة 
الطريق لتنمية المبادالت التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي" من طرف اجتماع فريق الخبراء 

بأنقرة،  2008يوليو  6و  5"تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي" المنعقد يومي حول 

تم إنشاء المجموعة التشاورية  لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي.

 مؤسسات امجوبر أنشطة بين التكامل تعزيز التشاورية من أجل المجموعة تأسيس تم ويكذا،
 مرحلة التخطيط خالل فيما بينها والتنسيق التعاون لهدف تعزيز اإلسالمي التعاون منظمة

 البينية التجارة لتنمية الطريق لخارطة التنفيذي ويعد البرنامج. األنشطة يذه وتنفيذ والبرمجة
 لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 يتكون يذا الفريق من المؤسسات اآلتية  

 مة لمنظمة التعاون اإلسالمي )قسم الشؤون االقتصادية(،األمانة العا 
 ،مكتب التنسيق للكومسيك 
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  

 ،المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
 ،المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
 ،المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 
 دماج التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،قسم التعاون واالن 
 ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
 ،الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 
 ،المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 ،مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية 
 اخرالجمعية اإلسالمية لمالكي البو ، 
 .معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 

 اآلتية بالمملكة المغربية   الستة عقدت المجموعة التشاورية االجتماعات

   2009فبراير  12و 11االجتماع األول بالدار البيضاء يومي، 
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   2010مايو إلى فاتح يونيو  31االجتماع الثاني بالدار البيضاء من، 
  2011فبراير  4و 3ثالث بالدار البيضاء يومي االجتماع ال، 
   2012فبراير  23و 22االجتماع الرابع بمراكش يومي، 
  2013فبراير  28و 27االجتماع الخامس بالدار البيضاء يومي، 
  2014فبراير  4و 3االجتماع السادس بمراكش يومي. 

والمنظمات الدولية  شاركت أيضا أجهزة تنشيط التجارة في الدول األعضاء 2009وخالل سنة 

 وصناديق التمويل في اجتماعات المجموعة التشاورية.

وخالل دورتها األولى، صادقت المجموعة التشاورية على البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق 
 .)انظر التوصيات في المالحق( لتحقيق أيداف التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي

على يذا البرنامج وطلبت من الدول األعضاء  للكومسيك العشرينوقد صادقت الدورة السادسة و
العمل على تنفيذ أنشطتها بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي وحثت البنك اإلسالمي للتنمية على 
توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل األنشطة والمشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي. كما 

اء لتدعيم أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى إنجاز وجهت نداء للدول األعض
 البرنامج التنفيذي والمسايمة الفعالة في يذه األنشطة.

II- :مكونات ومهام المجموعة 

لقد أسندت مهمة سكرتارية "البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق قصد تحقيق أيداف التجارة 
إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. أما توزيع المهام بين  البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي"

 المؤسسات المكلفة بالتنسيق في الميادين اآلتية فهي  

  المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، المؤسسة  تمويل التجارة وائتمان الصادرات
نمية القطاع المؤسسة اإلسالمية لتاإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات و

 ؛الخاص
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  التجاري  رويجالت

 التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة؛
  الكومسيك، منظمة التعاون اإلسالمي، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة،  تسهيل التجارة

مية لتمويل التجارة، الجمعية اإلسالمية لمالكي البواخر، الغرفة المؤسسة الدولية اإلسال
 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة؛

  منظمة التعاون اإلسالمي، المؤسسة الدولية اإلسالمية  تنمية المنتجات االستراتيجية
المركز اإلسالمي لتنمية  المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص،لتمويل التجارة، 

 التجارة، مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية؛
  الكومسيك، مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وللتدريب  تأييل الكفاءات

للبلدان اإلسالمية، المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة 
عة والزراعة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب والمركز اإلسالمي لتنمية والصنا

 التجارة؛
 الكومسيك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.المفاوضات التجارية   

 

وقد اتفقت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على عقد اجتماعات سنوية لبحث األنشطة 
 المشتركة المزمع إنجازيا.
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الثاني صادقت المجموعة التشاورية باإلجماع على "المبادئ واألسس التوجيهية  وخالل االجتماع
 للتعاون بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري".

كما قرر الفريق إطالق مجموعة جديدة من األنشطة خالل االجتماع الثالث تعتمد على منهجية 
 المندمجة التي تستهدف منتجات وبلدان معينة )انظر التوصيات في المالحق(.  أساسها البرامج

يتمثل الهدف من البرامج المندمجة في اعتماد منهجية غايتها تنمية التجارة البينية في بعض 
 المنتجات التي تتوفر على طاقات يائلة للمبادالت، نذكر منها بصفة خاصة   

 المنتجات

 س ولواحقها؛القطن، النسيج، المالب 
 مواد البناء )اإلسمنت، الفوالذ وما تبعهما من المواد(؛ 
 الجلد، األحذية وما تبعهما من المواد؛ 
 المواد الغذائية )زيوت األكل، الحبوب، األسماك(؛ 
 المواد الصيدالنية؛ 
 .مواد تكنولوجيا المعلومات 

 الخدمات

 ،النقل واللوجستية 
 ،البناء والهندسة 
 مي،خدمات التمويل اإلسال 
 ،خدمات التربية والتعليم 
 ،الخدمات الصحية 
 .خدمات االتصال 

وقبل شهر تقريبا من عقد اجتماع المجموعة التشاورية يتعين على كل مؤسسة من مؤسسات 
منظمة التعاون اإلسالمي المكلفة بإنجاز البرنامج التنفيذي إيفاء المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

ى يتمكن المركز من إعداد التقرير الموحد حول ما تم إنجازه من بتقريريا في يذا المجال حت
نشاطات. ويتم اعداد يذا التقرير باالعتماد على المعلومات المتضمنة في تقارير المجموعة 
التشاورية التي تتكون من  مكتب تنسيق الكومسيك، المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، 

جارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، االتحاد المركز اإلسالمي لتنمية الت
اإلسالمي لمالكي البواخر، المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة 
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، صندوق التضامن 

حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإل
 اإلسالمية.

يعرض المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة سنويا التقرير الموحد على أنظار األجهزة 
المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي خاصة اللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية 

ات لجنة الكومسيك )اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية واالجتماعية ثم على اجتماع
 ولجنة المتابعة(.

في إطار متابعة تطبيق "البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أيداف التجارة البينية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي"، ينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 



6 

ة التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية التجار
للمملكة المغربية، اجتماعا سنويا للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية للدول األعضاء في 

التنفيذي منظمة التعاون اإلسالمي وعادة ينظم في شهر فبراير بهدف دراسة تقييم تنفيذ البرنامج 
وما يجب القيام به لتعزيز التنسيق فيما بين أنشطة يذه المجموعة من أجل تحقيق أيداف برنامج 

من إجمالي تجارة  %20العمل العشري والسيما منها الرفع من حصة التجارة البينية إلى نسبة 

 .2015الدول األعضاء في أفق 

ف إمكانية التعاون مع المنظمات ومن جهة أخرى، تهدف يذه االجتماعات أيضا إلى استكشا
 الدولية واإلقليمية في إطار البرنامج التنفيذي واإلستراتيجية الجديدة للكومسيك.

 III- تنفيذ البرنامج من قبل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ومجاالت التركيز 

  (2014مبر ديس – 2009تقييم تنفيذ البرنامج التنفيذي )فبراير 

نفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أيداف التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي يشمل البرنامج الت

وتتوزع  2014 ديسمبرو 2009مشروع أو نشاط في الفترة ما بين فبراير  1012حوالي 

 كاآلتي 

 (2014مبر ديس - 2010: توزيع أنشطة البرنامج التنفيذي حسب المؤسسات )فبراير 1الجدول رقم 

 2012فبراير  2011فبراير  2010فبراير  المؤسسات
فبراير 
2013 

 ديسمبر
2014 

المؤسسة الدولية اإلسالمية 
 لتمويل التجارة

47 82 91 132 295 

 226 119 74 64 48 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

مركز البحوث اإلحصائية 
واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للبلدان اإلسالمية
1 3 22 52 168 

اإلسالمية للتجارة  الغرفة
 والصناعة

16 25 26 42 97 

المؤسسة اإلسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

5 14 29 31 68 

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 
 الخاص

 68 4 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 29 14 14 6 4 مكتب التنسيق للكومسيك

قسم التعاون واالندماج التابع 
 البنك اإلسالمي للتنمية لمجموعة

 28 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر

المعهد اإلسالمي للبحوث 
 والتدريب

 20 6 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 13 9 5 5 3 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر

 1012 421 261 199 124 المجموع

مشروع أو نشاط،  199إلى  124فعت من أن أنشطة المجموعة قد ارت 1يتبين من الجدول رقم 

 2012و 2011% بين سنتي 50وبنسبة  2011و 2010% بين سنتي 60أي زيادة بنسبة 

نتيجة  2014و 2013% بين سنتي 140وبنسبة  2013و 2012% بين سنتي 61وبنسبة 

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل تنفيذيا من قبل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مثل  
مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية ، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، التجارة
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الغرفة و المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، والتدريب للبلدان اإلسالمية

 .2014و 2013التي ضاعفت من أنشطتها تقريبا بين سنتي  اإلسالمية للتجارة والصناعة

 (2014مبر ديس-2010: توزيع األنشطة حسب الميادين )فبراير 2ل رقم الجدو

فبراير  األنشطة
2010 

فبراير  2012فبراير  2011فبراير 
2013 

بر ديسم
2014 

 %32 %38 %33 %33 %42 تأييل الكفاءات 

 %25 29 %28 %28 %19 تسهيل التجارة

تمويل التجارة وائتمان 
 الصادرات

5% 9% 12% 8% 19% 

 %13 %17 %18 %23 %27 يط التجاريالتنش

تنمية المنتجات 
 االستراتيجية

7% 7% 9% 9% 8% 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 

فيما يخص األنشطة التي قامت بها يذه المجموعة، جاءت األنشطة والمشاريع المتعلقة بتأييل 
وتنشيط وتمويل التجارة ثم تأمين الكفاءات في المرتبة األولى، ثم تلتها األنشطة المتعلقة بتسهيل 

 2014من مجموع األنشطة المقررة حسب بيانات ديسمبر  %80وائتمان الصادرات بحوالي 

 (.2ألعضاء المجموعة. )انظر الجدول رقم 
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 : توزيع األنشطة المبرمجة حسب المؤسسات والميادين )عدد األنشطة(3الجدول رقم 
 (2014بر ديسم)إلى غاية 

 

تمويل 
 ةالتجار

وائتمان 
 الصادرات

رويج الت
 التجاري

تسهيل 
 التجارة

المنتجات  تنمية
 الستراتيجيةا

تأهيل 
 الكفاءات

 المجموع

المؤسسة الدولية اإلسالمية 
 لتمويل التجارة

63 22 112 29 69 295 

المركز اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

 86 79 7 54 226 

اإلحصائية  األبحاثمركز 
ة واالقتصادية واالجتماعي

 لتدريب للبلدان اإلسالمية لو
  16 37 115 168 

المؤسسة اإلسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

75 1 1 0 20 97 

الغرفة اإلسالمية للتجارة 
 والزراعة والصناعة

 15 11 8 34 68 

المؤسسة اإلسالمية لتنمية 
 القطاع الخاص

53 1 5  9 68 

 29   29   مكتب التنسيق للكومسيك 

قسم التعاون واالندماج التابع 
لمجموعة البنك اإلسالمي 

 للتنمية
  15  13 28 

المعهد اإلسالمي للبحوث 
 والتدريب

 3 9  8 20 

االتحاد اإلسالمي لمالكي 
 البواخر

  13   13 

 1012 322 81 290 128 191 المجموع

 

ارتفاعها مع  2009فبراير ، واصلت أنشطة ومشاريع المجموعة منذ 3استنادا إلى الجدول رقم 

 األبحاثمركز نشاط تم إنجازه خاصة من قبل  322التركيز على تأييل الكفاءات بحوالي 

المؤسسة الدولية اإلسالمية و لتدريب للبلدان اإلسالميةلاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية و

نشاط  290يل التجارة ب ، ثم تلتها أنشطة تسهالمركز اإلسالمي لتنمية التجارةو لتمويل التجارة

الدولية اإلسالمية لتمويل والتي أنجزيا باألساس المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة 

نشاط  191بـ  ضمان االستثمار وائتمان الصادراتوالكومسيك، ثم تمويل التجارة و التجارة

الدولية كالمؤسسة  والتي تم إنجاز أغلبيتها من قبل مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
والمؤسسة  المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتو اإلسالمية لتمويل التجارة

 اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص.



9 

 

 : توزيع األنشطة المبرمجة حسب المؤسسات %4الجدول رقم 
 (2014بر ديسم)إلى غاية 

 

 المؤسسات
عدد المشاريع 

 واألنشطة
 حصة كل مؤسسة

 %29 295 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

 %22 226 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 
 والتدريب للبلدان اإلسالمية 

168 17% 

 %10 97 المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

 %7 68 جارة والصناعة والزراعةالغرفة اإلسالمية للت

 %7 68 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

 %3 29 مكتب التنسيق للكومسيك 

 %3 28 قسم التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 %2 20 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 %1 13 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر

 %100 1.012 المجمـوع

 
 : توزيع األنشطة المبرمجة حسب المؤسسات والميادين )عدد األنشطة(: 1الرسم البياني رقم 

 (2014)إلى غاية ديسمبر 
 

 

 

يتبين من خالل بيانات المؤسسات أن أنشطة تأييل الكفاءات تأتي في المرتبة األولى بنسبة 

تمويل التجارة وتأمين الصادرات % ثم 29تليها األنشطة المتعلقة بتسهيل التجارة بـنسبة ، 32%

% وأخيرا تنمية 12%، ثم أنشطة التنشيط التجاري بـنسبة 19وائتمان االستثمار بـنسبة 

 .2014% من مجموع األنشطة الُمحَينة إلى غاية ديسمبر 8المنتجات االستراتيجية بنسبة 

 
 

 %: توزيع األنشطة المبرمجة حسب الميادين ب 2الرسم البياني رقم 
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 (2014مبر ديسغاية  )إلى

 
 

يتبين من األنشطة المقامة في إطار البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أيداف التجارة 
 نشاط ما يلي   1012البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي يتضمن زياء 

  من المشاريع بالكامل، أي تم تسجيل 73تم تنفيذ حوالي  2014 سبتمبرإلى غاية شهر %
 عدد وذلك راجع إلى ارتفاع 2013مقارنة مع ما تم تنفيذه في فبراير  %15بنسبة نمو 

 مختلفة؛ مؤسسات قبل من 2014و 2013 سنتي التي تم تنفيذيا بين المشاريع

 11 مقارنة مع ما تم  %40% من المشاريع توجد قيد التنفيذ أي تم تسجيل انخفاض بنسبة
اريع التي تم تنفيذيا وألن إنجازيا يمتد لعدة بفضل ارتفاع المش 2013تنفيذه في فبراير 

 سنوات؛

 17 خاصة  2015و 2014% من المشاريع في انتظار التنفيذ وسيتم تنفيذ أغلبها بين سنتي
من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 والتدريب للبلدان اإلسالمية. ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
 

 (2014ديسمبر - 2010: الوضع الحالي لتطبيق البرنامج التنفيذي )فبراير 5الجدول رقم 

 الوضع الحالي
حصة فبراير 

2010 
حصة فبراير 

2011 
حصة فبراير 

2012 
حصة فبراير 

2013 

حصة 
مبر ديس

2014 

تطور حصة 
2010/
2011 

تطور حصة 
2011/
2012 

تطور حصة 
2012/
2013 

تطور حصة 
2013/
2014 

 %15 %20- %29 %96 %73 %63 %79 %49 %25 التنفيذ الكلي

 %40- %50 %40- %17- %11 %18 %12 %30 %36 التنفيذ الجزئي

 %12- %111 %10- %46- %17 %19 %9 %21 %39 التنفيذ القادم

ورية لمنظمة التعاون : التقدم الحاصل في تنفيذ أنشطة مؤسسات المجموعة التشا3الرسم البياني رقم 

 (%اإلسالمي حسب الميادين )
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قد بلغ  2014وسبتمبر  2009من جهة أخرى، نجد أن عدد المشاريع التي تم تنفيذيا بين فبراير 

مشروع وقد تم تنفيذ أغلبيتها من قبل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمركز  734

بحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز األ

مشروع يوجد قيد التنفيذ تم تنفيذ أغلبيتها من قبل المؤسسة الدولية اإلسالمية  109اإلسالمية، 

لتمويل التجارة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

 2015من المشاريع التي سوف يتم تنفيذ معظمها بين سنتي  مشروع 169الصادرات، و

من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  2019و

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية ألنها تتطلب 
 ستراتيجيين.حشد األموال وتحديد الشركاء اال
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 (2014بر ديسم -2010: الوضع الحالي لتطبيق مشاريع البرنامج التنفيذي )فبراير 6الجدول رقم 

 المجموع لم يتم تنفيذها  سيتم تنفيذها تم تنفيذها المؤسسات

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 
 التجارة

209 28 58 295 

 226 59 18 149 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

مركز األبحاث اإلحصائية 
واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للبلدان اإلسالمية

105 18 45 168 

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
 والزراعة

63 4 1 68 

المؤسسة اإلسالمية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

76 21 0 97 

 29 4 3 22 مكتب التنسيق للكومسيك

مية لتنمية القطاع المؤسسة اإلسال
 الخاص

19 8 1 28 

 13 0 4 9 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر

 20 1 1 18 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

قسم التعاون التابع لمجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

64 4 0 68 

 1.012 169 117 726 المجموع

 

 ( 2014-2008للتجارة ) سالميلمنظمة التعاون اإلامؤسسات  ميزانية: 7الجدول رقم 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

تطور 

2008-

2014 

 %113,23 119,2 25 343 5 048,5 5 467,1 4 033,4 3 555 2 166,4 2 505,8 2 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار 
 وائتمان الصادرات

1 513 969 1 984 3 313 3 201 3 437 4 830,00 19 247 219,23% 

 %29,31 666 2 450 430 419 373 238 408 348 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

 %23,58 7,6752 1,22 1,24 1,01 1,04 1,13 1,05 0,99 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
 والزراعة

0,35 0,31 0,4 0,44 0,48 0,38 0,43 2,79 22,86% 

 %66,67- 4,05 0,320 0,3 0,68 0,56 0,41 0,82 0,96 قسم التعاون واالندماج 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 
 واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية 

0,09 0,11 0,09 0,07 0,08 0,12 0,11 0,67 22,22% 

  0,1        مي للبحوث والتدريبالمعهد اإلسال

 %143,18 047,49 47 625,08 10 917,54 8 089,35 8 721,51 6 779,03 4 545,69 3 369,19 4 المجموع

 

واستنادا لمعايير الميزانية نالحظ حدوث تغيرات يامة في ترتيب مؤسسات منظمة التعاون 

لتنمية مثل المؤسسة اإلسالمية لضمان فالمؤسسات التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي ل .اإلسالمي

االستثمار وائتمان الصادرات وقسم التعاون واالندماج في البنك تغير ترتيبهما من المركز الرابع 

والثامن على التوالي إلى المركز الثاني والرابع. في حين نرى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
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ة ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراع

واالجتماعية والتدريب يتراجعون في الترتيب. فلو توصلنا ببيانات الميزانية من طرف مكتب 

التنسيق للكومسيك، لكانت يذه المؤسسات في أوج مراتب التصنيف خاصة باالستناد إلى آليات 

 .إدارة المشاريع واجتماعات فرق العمل

ميزانية تسهيل وتنشيط التجارة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي )االستثمارات ذات  :4 الرسم البياني رقم

 (2014-2008العالقة للتصدير وائتمان الصادرات مستثناة( بماليين الدوالرات األمريكية )سنة 

 

ت   ميزانية تسهيل وتنشيط التجارة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي )االستثمارات ذا8جدول رقم 

 (2014-2008العالقة للتصدير وائتمان الصادرات مستثناة( بماليين الدوالرات األمريكية )سنة 

   Total 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2014-2008تطور 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 0,99 1,05 1,13 1,04 1,01 1,24 1,23 6,46 24,59%

 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 0,60 0,80 6,90 20,00%-

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 0,35 0,31 0,40 0,44 0,48 0,38 0,43 2,79 22,86%

 قسم التعاون واالندماج  0,96 0,82 0,41 0,56 0,68 0,30 0,32 4,05 66,67%-

22,22% 0,67 0,11 0,12 0,08 0,07 0,09 0,11 0,09 
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية 

 المجموع 3,39 3,29 3,03 2,61 4,25 2,64 2,89 20,87 14,68%-
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ميزانية االستثمارات ذات العالقة للتصدير وائتمان الصادرات لمؤسسات منظمة   5الرسم البياني رقم 

 (2014-2008مي بماليين الدوالرات األمريكية )سنة التعاون اإلسال

 

:  ميزانية االستثمارات ذات العالقة للتصدير وائتمان الصادرات لمؤسسات منظمة التعاون 9جدول رقم 

 (2014-2008اإلسالمي بماليين الدوالرات األمريكية )سنة 

تطور 

2008-

2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 المجموع

  

219,23% 19 247 4 830 3 437 3 201 3 313 1 984 969 1 513 
المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار 

 وائتمان الصادرات

113,28% 25 112,3 5 342,2 5 047,9 4 465,1 3 032,9 2 554 2 165,4 2 504,8 
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 

 التجارة

 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 348 408 238 373 419 430 450 666 2 29,31%

 المجموع 365,80 4 542,40 3 776,00 4 718,90 6 085,10 8 914,90 8 622,20 10 025,30 47 143,30%
 

IV - :ما يجب القيام به 

 والتحديات: حواجزال

 جاالتم في وخاصة البينية التجارة لتعزيز جهود كبيرة المجوعة التشاورية تم بذل منذ إنشاء
 ودعم الصادرات وتأمين وائتمان التجارة وتمويل التجارة وتسهيل وتأييل الكفاءات بناء

 باإلضافة إلى األعضاء الدول وخدمات لمنتجات والترويج والمتوسطة الصغرى المؤسسات
 . والزراعية ومنتجات الطاقة الغذائية المنتجات وخاصة االستراتيجية المنتجات تنمية

 أنشطتها، إال أن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المجموعة من أجل تنفيذ يذه من الرغم وعلى
   بسبب قد تحققت بالكاد المرجوة األيداف

 المجموعة مؤسسات وخبرة القطرية لألولويات وفقا اإلقليمية المتكاملة المشاريع تنفيذ عدم 
  المنطقة شبه االقليمية؛ في في التنمية الشركاء من وغيريا

 التجارية العالية؛ اإلمكانيات ذات المنتجات في في االستثمار صالنق  

 بها تقوم التي واألنشطة المشاريع في التجارة تنمية وييئات الخاص القطاع إشراك عدم 
  المجموعة؛
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 .تنفيذ المشاريع واألنشطة بشكل منفرد من طرف المؤسسات  

 اإلسالمي التعاون منظمة تيتعين على مؤسسا البينية، التجارة تعزيز مواصلة أجل من
 االتصال نقاط تعيين المشتركة من خالل المشاريع وتنفيذ وشركائها في التنمية التنسيق فيما بينها

 تنمية لتحقيق محاولة في والخدمات للمنتجات القيم مختف سالسل في اإلقليمية المشاريع ومديري
 قطاع ،...(األغذية، التجميل مالية،ال) الحالل والخدمات المنتجات  ويي تشمل. لألمة التجارة
 منتجات اللوجستية، والخدمات التعليم خدمات المواد الصيدالنية والرفاه االجتماعي(،) الصحة
 المشاركة المجموعة أيضا كما يتعين على أعضاء. المتجددة والطاقة والجلود المنسوجات القطن،

 مجاالت في إضافية مشاريع فيذتن في والمسايمة للكومسيك المختلفة العمل مجموعات في
 .التعاون استراتيجية

 البينية، التجارة تنمية في مهمة أنشطة األعضاء المؤسسات حققت الماضية الست السنوات خالل
  يلي ما أخرى أمور بين نذكر منها من

 التعاون نظام األفضليات التجارية لمنظمة التوعية باتفاقيات  منظمة التعاون اإلسالمي -
 بين التحتية البنية تفعيل مشاريع والمصادقة عليها، من أجل التوقيع واالستثمار ياإلسالم
  إلخ؛ والزراعة، السياحة وتطوير واآلسيوية األفريقية البلدان

 حول وفرق العمل المشاريع دورة إدارة خالل من الكومسيك استراتيجية تنفيذ  الكومسيك -
 التعاون نظام األفضليات التجارية لمنظمة تنفيذوالتمويل وغيريا،  والزراعة والنقل التجارة

 اإلسالمي؛
 نظام األفضليات التجارية لمنظمة اتفاقية بأيمية التوعية  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -

في مجال  التدريب التجارية والمعارض المتخصصة، المعارض تنظيم اإلسالمي، التعاون
  التجارة؛ تنمية ييئات شبكة وتعزيز األعمال منتديات وتنظيم الدولية التجارة

تأييل   األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية مركز -
 المنتجات وتنمية المنافسة وسياسات والصحة اإلحصائيات الكفاءات في مجال

 ؛...االستراتيجية
 تنظيم خالل من الخاص القطاع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تنمية -

 الزراعية الصناعات في مجال التدريب لسيدات األعمال، بالنسبة وخاصة B2B لقاءات

  كفاءات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتأييل األعمال تطوير ومركز الحالل والقطاع
  البحري؛ النقل تطوير تعزيز  االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -
 المنتجات وتطوير البينية، التجارة تمويل  ة لتمويل التجارةالمؤسسة الدولية اإلسالمي -

 العربية، والدول الوسطى آسيا لفائدة بلدان من أجل التجارة وتقديم المساعدة االستراتيجية،
  ؛... األفريقية العربية والترويج للتجارة ييئات تنمية التجارة تعزيز التجارة، منتدى تنظيم

 وائتمان التأمين وإعادة التأمين  الستثمار وائتمان الصادراتالمؤسسة اإلسالمية لضمان ا -
 وائتمان تأييل الكفاءات في مجال تأمين اإلسالمي، التعاون منظمة لدول الصادرات
  ؛... لفائدة القطاع الخاص الصادرات

 المؤسسات الصغرى مشاريع تمويل  قسم التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -
  ؛...والخاص الكبرى من القطاعين العام والشركات ةوالمتوسط

 العالقات التجارية مجال في الكفاءات المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  تأييل -
 ؛ العالمية التجارة منظمة إطار في وخاصة اإلقليمي االقتصادي والتكامل األطراف المتعددة
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اإلسالمي وتأييل  التمويل مجال في تإعداد دراسا  المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب -
 .واالجتماعية االقتصادية المجاالت الكفاءات في

 الطرق الجديدة لتنفيذ البرنامج التنفيذي 

بأنقرة  2008البرنامج التنفيذي يو الجانب العملي لخارطة الطريق التي تم اعتماديا في يوليوز 

التحسينات لكونه يشكل مزيجا من  من قبل اجتماع فريق الخبراء، لكنه يحتاج إلى مزيد من
مختلف البرامج واألنشطة التي تم وضعها وتنفيذيا بشكل متواز، ويو الشيء الذي يجعله معقد 

 للغاية.

كما تم التأكيد على ضرورة إجراء تقييم شامل لتأثير األنشطة المعتمدة بغية تحقيق الهدف الحالي 

 . 2015في أفق  % من التجارة البينية20المتمثل في بلوغ نسبة 

 السبل واستكشفت األعضاء للمجموعة التشاورية، تباحثت المؤسسات الستة االجتماعات خالل
 واألنشطة المشاريع في تكامل من أجل خلق فيما بينها والتنسيق التعاون بتعزيز الكفيلة والوسائل

 . المجموعة مهام إطار التي تدخل في

   كما يلي أنشطتهم تنفيذ فترة المالحظات خاللو بعض األسئلة األعضاء أثار وبالتالي،

  المؤسسات؛ بين المشترك التعاون تعزيز الرفع من إلى الحاجة -
 المشترك؛ األنشطة برنامج تسلسل تطوير أيمية -
  المراقبة؛ وآلية االجتماعات تقارير تحسين -
 تنفيذ من المجموعة حتى تتمكن األعضاء الدول من تخصيص مبالغ ومسايمات مالية -

 التنفيذي. البرنامج أنشطة
تتوفر مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري على 

% من التجارة اإلجمالية للدول 20خبرة كافية للرفع من حصة التجارة البينية إلى نسبة 

 .2015األعضاء في أفق 

 تحسن القيام بما يلي ولتحسين أداء وفعالية المجموعة التشاورية فإنه يس

 رؤية أسس لوضع اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات لقادة المستوى رفيع اجتماع تنظيم 
 التوجيهية المبادئ حسب البينية التجارة فيما بينهم من أجل تعزيز للتعاون جديدة

 البنك مجموعة ورئيس اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين لكل من المشتركة
 الكومسيك؛ ورئيس تنميةلل اإلسالمي

  تنظيم أيام للتواصل واألعمال الترويجية تخصص للخدمات التي توفريا مؤسسات منظمة
التعاون اإلسالمي، األعضاء في المجموعة التشاورية تحت إشراف األمانة العامة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي لفائدة القطاعين العام والخاص من أجل تسريع انضمام بعض 

ى اتفاقية نظام األفضليات التجارية والبروتوكولين التابعين لها وإلى المؤسسة الدول إل
اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر 

( SMIICوالمعهد اإلسالمي ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )

ة لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك والبنك وخاصة خالل االجتماعات المؤسساتي
 اإلسالمي للتنمية ؛

 التعاون منظمة مؤسسات من األقل على مؤسستين تضم التي المشتركة األنشطة تنظيم 
 القطاعات في والدولية اإلقليمية والمنظمات األعضاء الدول من كبير وعدد اإلسالمي
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 المجموعة قبل من التي تم تحديديا والمناطق والخدمات المنتجات من االستراتيجية
 التشاورية؛

 مع وذلك بالتعاون ألنشطتها يخصص للمجموعة التشاورية توفير الموارد التمويلية 
 اإلسالمي؛ التعاون منظمة أقاليم في العاملة والمؤسسات والدولية اإلقليمية المؤسسات

 اإلسالمية لتنمية القطاع  المؤسسةك للتنمية اإلسالمي للبنك المؤسسات التابعة باقي إشراك
 التنفيذي؛ البرنامج أنشطة تنفيذ التعاون بالبنك اإلسالمي للتنمية في وقسم الخاص

ولتطوير آلية التنسيق بين أطراف المجموعة التشاورية في منظمة التعاون اإلسالمي قصد 
 تحسين أدائها وفعاليتها، يتعين األخذ بعين االعتبار التحسينات التالية 

 المبادئ التوجيهية وأسس التعاون المعتمدة من قبل المجموعة التشاورية المنعقدة  تنفيذ

 ؛ 2010مايو إلى فاتح يونيو  31في دورتها الثانية بالدار البيضاء من 
  يتعين على المجموعة التشاورية عقد اجتماعين كل سنة  اجتماع المجموعة التشاورية

اتية والسيما اجتماع اللجنة الدائمة واجتماع آخر على يامش االجتماعات المؤسس
للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

(، اجتماعات ICECSاللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية )

 التنسيق، إلخ.(؛
 قليمية في منظمة وضع آلية للتشاور والمتابعة فيما بين التجمعات االقتصادية اإل

التعاون اإلسالمي قصد تعزيز التعاون فيما بينها وتوحيد قوانينها والسيما منها )منظمة 
التعاون االقتصادي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، االتحاد االقتصادي والنقدي 
لدول غرب إفريقيا، اتحاد المغرب العربي، اتفاقية أكادير، منطقة التجارة الحرة 

ربية الكبرى...( وذلك من أجل دعوتها لالنضمام إلى اجتماعات المجموعة الع
 التشاورية؛

  دعوة الشركاء االستراتيجيين للمسايمة في تحسين أداء البرنامج التنفيذي المعدل
 لالنضمام كأعضاء )تصميم المشاريع والعمل على تنفيذيا وتقييم أداءيا(.

 

   التشاورية، يتعين المجموعة أنشطة من تنفيذ سنوات بعد ست باختصار،
 

  األخير للمجموعة؛ االجتماع لتوصيات وفقا التنفيذي البرنامج تقييم -
  ومتابعة المشاريع؛ وبرمجة عملية تخطيط تحسين -
 شباك خاص لتمويل المشاريع الكبرى التي تضم عدة دول. الموارد وإنشاء تحسين تعبئة -
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تعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد األمم المتحدة، وتضم في 
( دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت 57عضويتها سبعا وخمسين )

ا للسلم والتناغم الدوليين الجماعي للعالم اإلسالمي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيز
بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في 

( ردا على 1969سبتمبر  25يجرية )الموافق  1398رجب  12الرباط بالمملكة المغربية يوم 
 .جريمة إحراق المسجد األقصى في القدس المحتلة

تمر إسالمي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة أول مؤ 1970عقد في عام 
عام،  يكون مقريا في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر السيد إياد أمين مدني عاشر أمين

 .2014وقد تولى يذا المنصب في يناير 

لتي عقدت التعاون اإلسالمي في القمة اإلسالمية الحادية عشرة ا اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة
. وقد حدد الميثاق الجديد أيداف المنظمة ومبادئها 2008مارس  14و 13في دكار يومي 

وغاياتها األساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين الدول األعضاء. وعلى مدى 
األربعين الماضية، ارتفع عدد األعضاء من خمس وعشرين دولة، ويو عدد األعضاء  السنوات

سسين، ليبلغ سبعا وخمسين دولة عضوا. وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامع كلمة األمة المؤ
وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف المليار 
مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعالقات تشاور وتعاون مع األمم المتحدة وغيريا 

مات الدولية الحكومية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية من المنظ
النزاعات والصراعات التي تكون الدول األعضاء طرفا فيها. وقد اتخذت المنظمة خطوات 
عديدة لصون القيم الحقيقية لإلسالم والمسلمين وإزالة التصورات الخاطئة، كما دافعت بشدة عن 

 .ز إزاء المسلمين بجميع أشكاله وتجلياتهالقضاء على التميي

وتواجه الدول األعضاء في المنظمة تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين. ومن أجل 
معالجة يذه التحديات، وضعت الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي عقدت في 

عشري يرمي إلى تعزيز العمل خطة في شكل برنامج عمل  2005مكة المكرمة في ديسمبر 
المشترك بين الدول األعضاء ودعم التسامح واالعتدال والحداثة إحداث إصالحات كبرى في 
جميع مجاالت النشاط، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، وتحسين مستوى التجارة. كما 

عالم اإلسالمي، والسيما يشدد البرنامج على أيمية الحكم الرشيد وتعزيز حقوق اإلنسان في ال
 .فيما يتعلق بحقوق الطفل، والمرأة، وقيم األسرة المتأصلة في الشريعة اإلسالمية

 :وترمي المنظمة حسب ميثاقها إلى بلوغ األيداف التالية

 تعزيز ودعم أواصر األخوة والتضامن بين الدول األعضاء؛ 
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  للدول األعضاء، وتنسيق صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة
جهود الدول األعضاء وتوحيديا بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم اإلسالمي 

 خاصة والمجتمع الدولي عامة؛

  احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء، واحترام
 سيادة الدول األعضاء واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو؛

  ضمان المشاركة الفاعلة للدول األعضاء في عمليات اتخاذ القرار على المستوى العالمي
 في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛

 تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي؛ 

 اري بين الدول اإلسالمية من أجل تحقيق التكامل تعزيز التعاون االقتصادي والتج
 االقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسالمية مشتركة؛

  بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه االقتصادي في الدول
 األعضاء؛

 إلسالم وتشجيع حماية صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة ا
 الحوار بين الحضارات واألديان؛

  الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويريا وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول األعضاء في
 يذه المجاالت؛

وفي سبيل بلوغ يذه األيداف، تتصرف الدول األعضاء، من بين أمور أخرى، وفقا 

 :للمبادئ التالية

 ئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده؛تلتزم جميع الدول األعضاء بمباد 
 الدول األعضاء دول ذات سيادة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ 
  تقوم جميع الدول األعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو

 التهديد باستخدامها في عالقاتها؛
 الل ووحدة األراضي لكل تتعهد جميع الدول األعضاء باحترام السيادة الوطنية واالستق

 منها وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لآلخرين؛
  تعزز الدول األعضاء وتساند على الصعيدين الوطني والدولي الحكم الرشيد والديمقراطية

 .وحقوق اإلنسان والحريات األساسية وسيادة القانون

 :وتتألف منظمة التعاون اإلسالمي من األجهزة الرئيسية التالية

 ويي  تتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول األعضاء، :لقمة اإلسالميةا
أعلى ييئة فـي المنظمة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وتقديم 
المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق األيداف، ودراسة القضايا األخرى التي 

 اإلسالمية. ضاء واألمةتحظى بايتمام الدول األع

 مجلس وزراء الخارجية: 

يجتمع بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خالل أمور من 
 :بينها

اتخاذ قرارات ومقررات بشأن مسائل تحظى بااليتمام المشترك في سبيل نيل األيداف  ( أ
 وتنفيذ السياسة العامة للمنظمة؛
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ا يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات ( استعراض م ب
 .القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة

 األمانة العامة: 

 .تعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهازين المذكورين أعاله

يد وجهات نظريا ومواقفها، ولكي تحظى ولكي تتمكن المنظمة من تنسيق وتعزيز عملها، وتوح
بالمصداقية وتحقق نتائج ملموسة في مختلف مجاالت التعاون، بما فيها التعاون السياسي 
واالقتصادي والثقافي واالجتماعي والروحي والعلمي بين الدول األعضاء، أنشأت لجانا متعددة 

دول، ويي لجنة القدس،  جميعها تقريبا على مستوى الوزراء. ويناك لجان يرأسها رؤساء
واللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية )كومياك(، واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 .والتجاري )الكومسيك(، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )الكومستيك(

ها ارتفاعا وقد شهد عدد األجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي تعمل على تحقيق أيداف
كبيرا، وتغطي يذه األجهزة والمؤسسات شتى المجاالت كالثقافة والعلوم واالقتصاد والقانون 
والمالية والرياضة والتكنولوجيا والتربية والتعليم واإلعالم، فضال عن المجال المهني 
واالجتماعي واإلنساني. وتصنف يذه المؤسسات واألجهزة حسب درجة استقاللها عن المنظمة 

 .األم إلى أجهزة متفرعة ومؤسسات متخصصة ومنتمية
 

 لالتصال:
 21411، جدة 178ص.ب  العنوان  
 المملكة العربية السعودية 

 00966126515222الهاتف  

 00966126512288الفاكس  

 org oci.-www.oicالموقع االلكتروني  
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ة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( يي المنبر األساسي للجنة الدائما
للتعاون االقتصادي والتجاري متعدد األطراف في العالم اإلسالمي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى 

المية، ومن المركزي الذي تتم من خالله معالجة المشكالت التنموية المشتركة التي تواجهها األمة اإلس
 .ثم تقديم الحلول لتلك المشكالت

تأسست اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، بوصفها 
اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي، في مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث الذي انعقد 

. ودخلت الكومسيك حيز النفاذ في مؤتمر القمة اإلسالمي الرابع 1981عام في مكة المكرمة/الطائف 
، وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية التركية ليكون 1984الذي انعقد في الدار البيضاء بالمغرب عام 

رئيساً للكومسيك. وقد انعقد االجتماع األول على المستوى الوزاري في نفس العام. تضم الكومسيك في 
 .دولة عضوا، باإلضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع 57عضويتها 

 :تتضح أيداف الكومسيك فيما يلي

التصدي للتحديات االقتصادية التي تواجه األمة اإلسالمية، وكذا اإلسهام في الجهود التنموية التي تبذلها 
 .الدول األعضاء

سات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات بتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممار
 .التي تتبنايا الدول األعضاء بما يتماشى مع رؤية االستراتيجية ومبادئها

القيام بدور المنبر المركزي للدول األعضاء، وذلك لمناقشة القضايا االقتصادية والتجارية على الساحة 
 .الدولية

 .قتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاءدراسة كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون اال

وضع البرامج، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرفاه الذي تتمتع به الدول 
 .األعضاء

ضمان التنسيق الكامل ألنشطة منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بالتعاون االقتصادي والتجاري فيما 
 .بين الدول األعضاء

ومسيك سنوياً، عادًة في شهر أكتوبر/ تشرين األول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، على المستوى تجتمع الك
دورة بانتظام  30الوزاري في اسطنبول، تركيا، تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية. وقد عقدت 

 .حتى اآلن

 لالتصال 
 مكتب تنسيق الكومسيك

 A/110نيكاتيبي كاد. رقم 
 أنقرة، تركيا 06580

 30-00903122945710تف  الها
 79-00903122945777الفاكس  

 www.comcec.orgالموقع االلكتروني  

http://www.comcec.org/
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والمعروف أكثر  تأسس مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية،

المجاز من قبل  E-2/8رار رقم الق باسم مركز أنقرة، كجهاز متفرع لمنظمة التعاون اإلسالمي بموجب

. وشرع المركز في 1977بطرابلس في مايو  المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الخارجية الذي انعقد

 .بأنقرة عاصمة الجمهورية التركية1978أداء مهامه في غرة يونيو 
  كلف المركز للقيام بمهام تقع في إطار المجاالت الثالثة التالية

والمعلومات حول والستفادة الدول  واالقتصادية االجتماعيةيع اإلحصاءات مقارنة، معالجة توز .1
 األعضاء،

في الدول األعضاء للمساعدة على الخروج  واالجتماعية االقتصاديةدراسة وتقييم التطورات  .2
 بمقترحات تفضي إلى وتعزز التعاون بينها،

األعضاء واأليداف العامة تنظيم البرامج التدريبية في مجاالت مختارة تصب في حاجة الدول  .3

 .لمنظمة التعاون اإلسالمي
بنشاطات  وعالوة على تنفيذ المهام المذكورة أعاله، يلعب المركز دور الجهاز المركزي فيما يتعلق

التابعة لمنظمة األمم  التعاون الفني بين منظمة التعاون اإلسالمي ومختلف الوكاالت ذات العالقة
سسة الرئيسية لمنظمة التعاون اإلسالمي المكلفة بإعداد التقارير االقتصادية المتحدة. كما يمثل كذلك المؤ

األساسية التي يتم عرضها على مختلف االجتماعات والمؤتمرات التي  واالجتماعية والوثائق المرجعية
سنويا على شتى المستويات حول مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية ومجاالت  تعقديا المنظمة

 .الفني ونالتعا

واستشرافا لسنته الثانية والثالثين من تأسيسه وعمله الدءوب في إطار مجال تخصصه، في إطار الجهد 
المشترك لتحقيق األيداف النبيلة لمنظمة التعاون اإلسالمي، يؤكد المركز عزمه لوضع خبرته المتراكمة 

عكس على نشاطاته المتوسعة التي والمعرفة المكتسبة لديه لخدمة المنظمة ودولها األعضاء كما يو من

 .يقوم بها

المزيد من التفاصيل حول نشاطات المركز، التي تتضمن اإلنتاج النهائي لعمله في مجال األبحاث 
، اإلحصاءات، التدريب والنشر، إلى جانب الكم الضخم من المعلومات المتصلة واالقتصادية االجتماعية

 .قسام الخاصة بكل مجال في موقع المركز على اإلنترنيتبمنظمة التعاون اإلسالمي، مقدمة في األ

 لالتصال 

  (SESRIC) مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
 ديبلوماتيك -قدوس كاد 

 أنقرة -أوران 06450

 009031246861الهاتف  

 009031246734الفاكس  

 www.sesric.orgالموقع االلكتروني  

http://www.google.com/url?url=http://www.sesrtcic.org/activities-announcements.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FAooVNzRKsTV7gb5r4CYBg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=LAMZlYWGPXBO2hMl8lpxdg&usg=AFQjCNFs1VLZz_cTdta5kAlk7syztq4t-g
http://www.google.com/url?url=http://www.sesrtcic.org/activities-announcements.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FAooVNzRKsTV7gb5r4CYBg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=LAMZlYWGPXBO2hMl8lpxdg&usg=AFQjCNFs1VLZz_cTdta5kAlk7syztq4t-g
http://www.sesric.org/
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المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هو جهاز فرعي لمنظمة التعاون اإلسالمي مكلف بتنشيط 
 .1983المبادالت التجارية واالستثمارات بين الدول األعضاء الذي تم إنشاؤه سنة 

 األهداف:

 ؛ءتشجيع وتنمية المبادالت التجارية المنتظمة بين الدول األعضا 
  ؛ادالت التجاريةة االستثمارات الرامية لتشجيع المبتنمي 
 ؛سبل للنفاذ إلى األسواق الخارجيةلمسايمة في الرفع من إنتاج الدول األعضاء وتمهيد الا 
 ؛ى جمع وترويج المعلومات التجاريةالعمل عل 
 ؛ري والمفاوضات التجارية العالميةمساعدة الدول األعضاء في ميدان التنشيط التجا  
 المؤسسات ومختلف الفعاليات االقتصادية مساعدة   

 :محاور أنشطة المركز

 التنشيط التجاري 

 تشجيع االتصاالت بين رجال األعمال في الدول األعضاء ؛ 

  العمل على ترويج إنتاج الدول األعضاء خاصة عن طريق إقامة المعارض
 ؛تنظيم األروقة والمعارض المتخصصةاإلسالمية الدورية و

  ؛شاء وتنظيم مراكز تنمية الصادراتاألعضاء في إنمساعدة الدول 

 تقديم االستشارات والخبرات للدول األعضاء في ميدان التنشيط التجاري. 
 اإلعالم التجاري 

 جمع ونشر المعلومات التجارية ؛ 
 تنمية قواعد المعطيات التجارية ومباشرتها عن بعد ؛ 
 يق وشبكات اإلعالم التجاريمساعدة الدول األعضاء على إنشاء وتنظيم مراكز التوث. 
 تنمية االستثمارات 

 تشجيع االستثمارات البينية داخل منظمة التعاون اإلسالمي ؛  
 تنشيط االستثمارات األجنبية في الدول األعضاء وفي منظمة التعاون اإلسالمي 
 تشجيع الشراكة بين الفعاليات االقتصادية في الدول األعضاء ؛ 
 لخبرات للدول األعضاء في ميدان تنشيط االستثمارات تقديم خدمات االستشارات وا

 .خاصة الموجهة للتصدير
 البحوث والدراسات 

 نشر التقرير السنوي حول التجارة اإلسالمية البينية ؛ 
 القيام بالدراسات القطاعية المتعلقة بالمنتجات واألسواق ؛ 
 ت التجارية بين بحث الوسائل والطرق الكفيلة بالحد من العراقيل أمام نمو المبادال
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 .الدول األعضاء
 التدريب 

 تنظيم الندوات والدورات التدريبية ؛ 
  مساعدة الدول األعضاء على تكوين نخبة من الخبراء في شتى مجاالت التنمية

 .التجارية
 المفاوضات التجارية 

 مساعدة الدول األعضاء في المفاوضات التجارية ؛ 
 ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتهييئ وتنظيم المفاوضات التجارية بين الدو 
 

 لالتصال: 
 

 المركز االسالمي لتنمية التجارة
 عمارة الحبوس  ،شارع الجيش الملكي

 يةالمغربالمملكة  -الدار البيضاء
 74 49 31 522 212+الهاتف: 

  10 01 31 522 212+ :  الفاكس

 oic.org-www.icdtالموقع االلكتروني: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.icdt-oic.org/
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The idea of setting up an Islamic Chamber of Commerce, Industry & Agriculture 
(ICCIA) was mooted in the Seventh Islamic Conference of Foreign Ministers held 
in May 1976 in Istanbul-Turkey, which was approved by the First Conference of 

the Chambers of Commerce and Industry held in October 1977 in Istanbul. Its 
constitution was adopted by the Second Conference of Chambers of Commerce 
and Industry held in December, 1978 in Karachi - Pakistan. 

 
Objectives: 

The Islamic Chamber is an affiliated organ of the Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) and represents the private sector of 57 Member Islamic 
Countries. It aims at strengthening closer collaboration in the field of trade, 

commerce, information technology, insurance/reinsurance, shipping, banking, 
promotion of investment opportunities and joint ventures in the Member 

countries.  Its membership is comprised of the National Chambers / Unions / 
Federations of Chambers of Commerce and Industry of the member countries. 
 

Main Activities: 

The General Secretariat of ICCIA has been undertaking activities in line with its 
objective by holding the following activities:-  

 Organization of business forums: Private Sector Meetings and 
Businesswomen Forums. 

 Workshops, Training programs on capacity building, poverty alleviation, 
upgrading marketing and managing skills, value-addition, gender 

development, economic empowerment of women, promotion & 
development of Small & Medium Enterprises, utilization of microfinance, 

developing Entrepreneurship, particularly in women and the youth. 

 Playing a role for increasing the level of Intra Islamic Trade to 20% by 

2015.  

 Promoting the concept of Zakat, as a means to economic development. 

 Clarifying the concepts of Halal. 

 Creating awareness about the various OIC agreements for enhancing 

economic cooperation, particularly the Trade Preferential System among 
the Member States of the Organization of Islamic Cooperation (TPS-OIC). 

 Implementing the relevant aspects of the OIC Program of Action. 

 Cooperating with OIC & other related International Organizations for the 

development of SMEs. 

Structure of the ICCIA: 

The ICCIA is composed of the following bodies: 
1. The General Assembly. 

2. The Board of Directors. 
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3. The Executive Committee.  

4. The Financial Committee. 
5. The Qualitative Committees and Sub-committees. 

6. The General Secretariat. 
7. The Offices. 

Members of the Islamic Chamber: 

1. Afghanistan Chamber of Commerce & Industries 
2. Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania 

3. Algerian Chamber of Commerce and Industry 
4. Chamber of Commerce and Industry of Azerbaijan 
5. Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry 

6. Bahrain Chamber of Commerce & Industry 
7. Chamber of Commerce & Industry of Benin 
8. Chamber of Commerce and Industry of Brunei Dar-us-Salaam 

9. Burkina Faso Chamber of Commerce, Industry & Handicrafts 
10.Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts of Cameroon 

11.Chamber of Commerce, Industry, Agriculture, Mines & Handicrafts of 
Chad  

12.Union of Chamber of Commerce, Industry & Agriculture of Comoros 

13.Federation of Egyptian Chambers of Commerce 
14.Chamber of Commerce, Agriculture, Industry & Mines of Gabon 

15.Gambia Chamber of Commerce & Industry 
16.Chamber of Commerce, Industries & Agriculture of the Republic of 

Guinea 

17.Chamber of Commerce, Industries & Agricultural of Guinea Bissau 
18.Indonesian Chamber of Commerce & Industry. 
19.Iran Chamber of Commerce, Industries & Mines. 

20.Federation of Iraqi Chambers of Commerce & Industry. 
21.International Chamber of Commerce & Industry of Djibouti. 

22.Jordan Chamber of Commerce 
23.Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Kazakhstan 
24.Kuwait Chamber of Commerce & Industry 

25.Chamber of Commerce and Industry of Kyrgyzstan 
26. Chamber of Commerce & Industry & Agriculture in Beirut and 

Mount of Lebanon 
27. Federation of Libyan Chambers of Commerce, Industry and 

Agriculture 

28. Malay Chamber of Commerce Malaysia 
29. Maldives National Chamber of Commerce and Industry 
30. Chamber of Commerce & Industry of Mali 

31. Federation of Moroccan Chambers of Commerce and Industry 
32. Chamber of Commerce, Industry & Agriculture of the Islamic 

Republic of Mauritania. 
33. Mozambique Chamber of Commerce and Industry 
34. Chamber of Commerce, Agriculture, Industry and Handicrafts of the 

Republic of Niger 
35. Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines 

and Agriculture 

36. Oman Chamber of Commerce & Industry. 
37. Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry. 
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38. Federation of Palestinian Chambers of Commerce, Industry and 

Agriculture. 
39. Qatar Chamber of Commerce and Industry 

40. Council of Saudi Chambers of Commerce & Industry 
41. National Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture 

of Senegal 

42. Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry & Agriculture 
43. Somali Chamber of Commerce, Industry & Agriculture 

44. Sudanese Businessmen and Employers Federation 
45. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Suriname 
46. The Federation of Syrian Chambers of Commerce 

47. Tunisian Union of Industry Commerce & Handicraft 
48. Chamber of Commerce & Industry of the Republic of Tajikistan 
49. Chamber of Commerce & Industry of Turkmenistan 

50. Chamber of Commerce, Agriculture & Industry of Togo 
51. Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

52. Uganda National Chamber of Commerce & Industry 
53. Federation of U.A.E. Chamber of Commerce & Industry 
54. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan 

55. Federation of Yemen Chambers of Commerce & Industry 
56. Georgetown Chamber of Commerce & Industry – Guyana 

57. Chamber of Commerce and Industry of Côte d’Ivoire 
 
Observers: 

(1) Turkish Cypriot Chamber of Commerce 
(2) Cyprus Turkish Chamber of Industry 
(3) Foreign Trade Chamber of Bosnia & Herzegovina 

(4) Singapore Malay Chamber of Commerce & Industry 
(5) Thai Islamic Trade and Industrial Association. 

Contact: 

Islamic Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (ICCIA) 
ST 2/A, Block 9, KDA Scheme 5, Clifton, P.O. Box: 3831 

Karachi-75600 – Pakistan 
Tel. 009221-35830535, 35830646, 35874756, 35874910 

Fax: 009221-35870765, 35874212 
Email: ICCIA@ICCIA-oic.org / ICCIAoic@gmail.com 

Web: www.ICCIAbin.org / www.ICCIAonline.net 

 
 

 
 

 

mailto:icci@icci-oic.org
mailto:icciaoic@gmail.com
http://www.icciabin.org/
http://www.iccionline.net/
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ORGANIZATION OF THE ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION (OISA) 

 

ESTABLISHMENT 

The Third Islamic Summit Conference held in Makkah Al-

Mukarramah/Taif (Kingdom of Saudi Arabia) (Resolution 4/3 IS) 

decided to set up the Association and approved its Statute. It is an 

affiliated institution of the OIC. 

 

OBJECTIVES  
 
 To coordinate and unify the efforts of the members in realizing 

cooperation among the maritime companies, in Member States, to 
maximize profit. 

 To encourage members to set up joint maritime companies and 
shipping lines between Member States. 

 To establish contact between the Islamic world and other countries 
within an integrated maritime network. 

 To develop periodical and regular freight and passenger voyages 
between Islamic and other countries. 

 To assist in drawing up a unified policy for the Islamic maritime 
transporters. 

 To conduct studies and research in the various disciplines of 
maritime transport. 
 

CONTACT 

P.O. Box 14900 Jeddah 21434, KSA. 
Tel: (+966-12) 663 7882 - 665 3379 
Fax :  (+966-12) 660 4920 
Email: oisa@sbm.net.sa ; mail@oisaonline.com 
Website: www.oisaonline.com 
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The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries(SMIIC) 
 

The idea to establish a sound mechanism for the harmonization of standards among Islamic 

states can be traced back to the 1st Meeting of the Economic and Commercial Cooperation 

Standing Committee (COMCEC) of OIC in 1984. The Standardization Experts Group for 

Islamic States (SEG) which was established in 1985 for this purpose worked to this end 

and its work led to the approval of the SMIIC Statute at the 14th COMCEC Meeting in 

1998.   

The Statute of SMIIC was first submitted to the member states for its signature during the 15th 

COMCEC Meeting held in Istanbul, Republic of Turkey, on November 04-07, 1999.   

The Statute entered into force after fulfilling the ratification requirement of 10 OIC member 

states on May 2010.  

The SMIIC, as a sound mechanism for harmonization of standards among the Organisation of 

Islamic Cooperation(OIC) countries and for preparation of new ones, aims at realizing 

harmonized standards in the Member States and eliminating technical barriers to trade and 

thus developing the trade among themselves. It shall establish certification and 

accreditation schemes for the purpose of expediting exchange of materials, manufactured 

goods and products among Member States beginning with mutual recognition of 

certificates. 

The SMIIC also aims at achieving uniformity in metrology, laboratory testing and 

standardization activities among Member States and ensuring education and training and 

providing technical assistance to the OIC Members in the domain of standardization and 

metrology. Hence, the Institute may cooperate with other regional and international 

organisations interested partially or wholly in standardisation, metrology or related 

activities. 
 

Mission 
To develop harmonized standards and other relevant specific standards through voluntary 

standardization process to expedite exchange of goods and services among member 

bodies/states targeting the uniformity in metrology and laboratory services, standardization, 

certification and accreditation activities supporting sustainable economic growth, within 

the frame of protection health, enviroment, promoting innovation and ensuring safety 

issues. 
 

Vision 
To become a leading actor by making key contribution to the economic improvements and to 

the welfare of its member bodies/states by means of establishing quality infrastructure and 

high quality standards. 
 

Contact 
 

SMIIC General Secretariat  
Address: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi  A1 Blok No:437-438  

K:14 Yeşilköy, Bakırköy-İstanbul/TURKEY, 34149  

Tel: +90 212 465 65 07 or +90 212 465 65 08  

Fax: +90 212 465 65 09  

E-mail: secretariat@smiic.org or info@smiic.org  

Web: www.smiic.org 

 

mailto:secretariat@smiic.org
mailto:info@smiic.org
http://www.smiic.org/
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 : إنشاؤه

البنك اإلسالمّي للتنمية" مؤسسة ماليّة دوليّة أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر "

م( بمدينة جّدة. 1973هـ )ديسمبر 1393قعدة وزراء مالية الدول اإلسالميّة، الذي ُعقد في ذي ال

م(. وبدأ أنشطته 1975هـ )يوليو 1395وُعقِد االجتماع االفتتاحّي لمجلس المحافظين في رجب 

 .م(1975أكتوبر  20هـ )1395شّوال  15رسميّاً في 

 :رؤيته

نمائيّاً عالميَّ م(، بنكاً إ2020هـ )1440يتطلّع "البنك اإلسالمّي للتنمية" إلى أن يكون، بحلول عام 

الطراز، إسالميَّ المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيراً في تغيير وجه التنمية البشريّة الشاملة في 

 .العالَم اإلسالمّي وساعد هذا العالََم على استعادة كرامته

 :رسالته

التخفيف تتمثل في النهوض بالتنمية البشريّة الشاملة، وال سيما في المجاالت ذات األولويّة وهي: 

من وطأة الفقر، واالرتقاء بالصحة، والنهوض بالتعليم، وتحسين الحوكمة، وتحقيق االزدهار 

 .للشعوب

 :أعضاؤه

عة بين العديد من مناطق العالَم. والشرط األساسّي  56يضّم "البنك" حالياً  دولة عضواً موزَّ

َد لالنضمام إليه هو أن تكوَن الدولةُ المرشَّحةُ لذلك عضواً في "من ظمة التعاون اإلسالمّي"، وتسدِّ

ره مجلس  القسطَ األّوَل من الحّد األدنى من اكتتابها في أسهم رأسمال "البنك"، وتقبَل ما قد يقرِّ

 .المحافظين من شروط وأحكام

 :رأسماله

ُح به  مليار دينار  18مليار دينار إسالمّي، ورأُس المال المصَدر  30يبلغ رأُس المال المصرَّ

 4.4هـ 1432مليار دينار إسالمّي وُدفِع منه حتى نهاية سنة  17.8، اكتُتِب منه بمبلغ إسالميّ 

 .مليار دينار إسالميّ 

 :مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية

تتألف من خمسة كيانات هي: "البنك اإلسالمّي للتنمية" و"المعهد اإلسالمّي للبحوث والتدريب" 

ر وائتمان الصادرات" و"المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع و"المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثما

 ." ةالخاّص" و"المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجار

 :مقّره ومكاتبه اإلقليمية 
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يقع مقّر "البنك" في جدة بالمملكة العربية السعودية. ولـ"البنك" أربعة مكاتب إقليمية: في الرباط 

خستان( كازاتي )إحدى مدن االلمبور )عاصمة ماليزيا( وألمكوا)عاصمة المملكة المغربية( و

 .وداكار )عاصمة السنغال(

 :سنته المالية

 .سنة "البنك" المالية هي السنة الهجرية )القمرية(

 :وحدته الحسابية

ب الخاصة الوحدة الحسابية للبنك هي الدينار اإلسالمّي. وهو يعادل وحدة من وحدات حقوق السح

 ."يد الدوللدى "صندوق النق

 :تركيبته اللغويّة 

 .العربية هي اللغة الرسمية في "البنك". أّما اللغتان اإلنَكليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل

 

 لالتصال:

 المركز الرئيسي

   5925ص . ب . 

  21432 –جدة 

 المملكة العربية السعودية

 (96612) 6361400هاتف : 

 (96612) 6366871فاكس : 

  ISDB SJ 601 137 تلكس :

 www.isdb.org الموقع اإللكتروني:

http://www.isdb.org/
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Establishement and functions 

The International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) is an autonomous 
entity within the Islamic Development Bank Group created with the purpose of 
advancing trade to improve the economic condition and livelihood of people 
across the Islamic world.  It commenced operations in Muharram 1429H (January 
2008G) and consolidated all the trade finance activities of the IDB Group under a 
single umbrella, which increased the Corporation’s efficiency in service delivery 
by enabling rapid response to customer needs in a market-driven business 
environment. 

As a leader in Shari’ah-compliant trade finance, ITFC deploys its expertise and 
funds to businesses and governments in its member countries.  Its primary focus is 
to encourage more intra-trade among OIC Member Countries.  As a member of 
IDB Group, ITFC has a unique access to governments in its Member Countries and 
it works as a facilitator to mobilize private and public resources towards achieving 
its objectives of fostering economic development through trade.  The Corporation 
helps entities in Member Countries gain better access to trade finance and 
provides them with the necessary trade-related technical assistance tools in order 
to help them compete successfully in the global market. 

The Trade Cooperation and Promotion Program (TCPP), which is the trade 
promotion and trade development arm of the ITFC, is responsible for planning 
and implementing effective trade-related technical assistance programs with the 
objective of contributing to ITFC’s mandate in promoting intra-OIC trade and 
enhancing trade cooperation among OIC Member countries. TCPP’s activities fall 
into five categories, namely: trade promotion, trade facilitation, capacity building, 
development of strategic products and trade mainstreaming.  

The activities undertaken by TCPP include organizing/supporting collective 
participation of Trade promotion Organizations (TPOs) in international trade fairs, 
trade missions, business forums. Also, it includes conducting trade-related 
capacity-development training programs, organizing/supporting the organization 
of specialized thematic trade seminars, workshops, forum as well as Experts 
Group Meetings with a view to develop consensus on trade related policies and 
programs for their further implementation with Member Countries and OIC 
Institutions. 

Besides supporting and implementing such trade related technical assistance 
activities and programs, since 2012 TCPP has intensified its efforts in preparing 
comprehensive regional/thematic trade development programs in close 
consultation and cooperation with MCs as well as trade development partners, 
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and to mobilize financial and technical resources for their implementation with a 
view to create more sustainable impacts on MCs’ trade development. 

MISSION 

ITFC’s catalytic role in enhancing the member countries’ trade, intra-trade and 
international trade potentials is clearly reflected in its mission statement. 

The mission statement is aligned with the Corporation’s mandate as stated in the 
Article 5 of ITFC’s Articles of Agreement (AOA). 

VISION 

“ITFC is to be a recognized provider of trade solutions for OIC member countries’ 
needs” 

ITFC is fully committed to fulfill its mandate and aspire to build a sustainable 
organization that will deliver high impact for its stakeholders. 

 

CONTACT 

International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 
P.O. Box 55335, Jeddah 21534 
Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 966 12 636 1400 

Fax: 966 12 637 1064 
Website: www.itfc-idb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itfc-idb.org/
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 نبذة عن المؤسسة

مؤسسة مالية متعددة األطراف، تم إنشاؤيا من قبل  المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
العشرين الذي عقد في مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع و

م( في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع 1999 يـ )نوفمبر1420 رجب
بليون  2 ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به  الخاص لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

ييكل ويتشكل . بليون دوالر أمريكي 1 دوالر أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المتاح لالكتتاب
مالية  مؤسسات 5ودولة عضو،  51والمسايمين في رأسمالها من البنك اإلسالمي للتنمية، 

مليون دوالر  875 عامة من الدول األعضاء. ويبلغ حاليا رأسمال المؤسسة المكتتب فيه
 دوالر أمريكي. 568 أمريكي والمدفوع

دول األعضاء من خالل تقديم التمويل وتهدف المؤسسة إلى أن تدعيم التنمية االجتماعية في ال
وتركز المؤسسة في  لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة اإلسالمية. 

تمويالتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع 
ير التمويل كما تقوم المؤسسة بتعبئة الموارد اإلضافية للمشروعات وتشجيع تطو الصادرات. 

اإلسالمي وأسواق رأس المال. وتعمل المؤسسة على تشجيع المستثمرين للمشاركة في تمويل 
القطاع الخاص بخصوص ولمؤسسات مشروعاتها وتقدم خدمات استشارية للحكومات 

لخاص، وتنمية أسواق تحديث شركات القطاع االسياسات التي تهدف إلى تأسيس، وتوسيع و
 األساليب اإلدارية، إضافة إلى تدعيم دور اقتصاد السوق. نهج أفضلرأس المال، و

 رسالة المؤسسة

رسالة المؤسسة يي تكملة الدور الذي يقوم به البنك اإلسالمي للتنمية عن طريق تنمية وتعزيز 
 القطاع الخاص في الدول األعضاء، باعتباره أداة للنمو واالزديار االقتصادي.

 رؤية المؤسسة 

ى أن تصبح مؤسسة مالية إسالمية رائدة متعددة األطراف في مجال تنمية تتطلع المؤسسة إل
 القطاع الخاص.

 األهداف

 تتمثل أيداف المؤسسة فيما يلي  

من شأنها دفع عجلة النمو  التي التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص -
 االقتصادي.

 منتجات وخدمات مالية متنوعة. توفير -

 بالبنك اإلسالمي للتنمية. األعضاء اع الخاص في الدولتعبئة موارد إضافية للقط -

 تطوير التمويل اإلسالمي واألسواق المالية اإلسالمية. تشجيع -

http://www.google.com/url?url=http://www.corpstation.com/cs/index.php?main_t=about_us&sub_t=our_credentials&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MhEoVPdr88HsBsuVgLgO&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=21Xf6NxN44VPmjQjwG3-qw&usg=AFQjCNGa4CHrKAZwxUbnNosUO5EFR774Tg
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 لالتصال بنا:

 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
 / المملكة العربية السعودية21514جدة  54069ص.ب  
 00966126441644الهاتف  
 00966126444427الفاكس  

 www.icd-idb.comقع االلكتروني  المو
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The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) is a 
member of the Islamic Development (IDB) Group. ICIEC was established on 1st August 
1994 (24 Safar 1415H) as an international institution with full juridical personality. 

The idea for the establishment of an entity to provide investment and export credit 
insurance for Islamic Countries originated from the Agreement for the Promotion, 
Protection and Guarantee of Investment among Member Countries of the 
Organization of the Islamic Cooperation (OIC). 

This Agreement provided that the OIC, through the Islamic Development Bank, 
establishes an Islamic Insurance Company operating under Shariah principles, to 
provide insurance products for investments and export credits. 

Following the Agreement, the Board of Governors of IDB Group, at its 16th 
Annual Meeting held in Tripoli, Libya, in Sha'ban 1412H (February 1992), 
approved the Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance 
of Investment and Export Credit (ICIEC), declaring its establishment. 

The driving ambition behind the Agreement as a whole, and the creation of ICIEC, 
was to strengthen the economic relations between member countries of the OIC on 
the basis of Islamic Shariah. 

Vision 

To be the internationally recognized Leader in Shariah compatible Export Credit 
and Investment Insurance and Reinsurance in Member Countries. 

Mission 

To encourage Exports from Member Countries and to facilitate the flow of Foreign 
Direct Investment to Member Countries by providing and encouraging the use of 
Shariah compatible Export Credit and Investment Insurance as Credit and Country 
Risk mitigation instruments. 

Contact 
Islamic Corporation for the Insurance  
of Investment and Export Credit (ICIEC) 
P.O .Box. 15722 Jeddah 21454 
Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 0096612 6445666 
Fax: 0096612 6379755 
E-mail: yalaki@isdb.org/jnaga@isdb.org 
Website: www.iciec.com 

 

http://www.iciec.com/node/16
mailto:yalaki@isdb.org
mailto:yalaki@isdb.org
http://www.iciec.com/
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IRTI - The Islamic Research and Training Institute is an affiliate of the 

Islamic Development Bank Group responsible for leading the development 
and sustenance of a dynamic and comprehensive Islamic Financial 
Services Industry that supports socio-economic development in Member 
countries. 

I l d i n g  

IRTI pursues tasks of capacity building and human capital development 

in order to prepare skilled human resources in IDB member countries that 
can adopt and implement the economic and financial principles from an 
Islamic perspective. 

R e s e a r c h  

IRTI conducts and co-ordinates basic and applied research to develop 
models and methods for the application of Shari’ah in economics, finance 

and banking with main areas in inclusive Islamic financial services and 

sustainable and comprehensive human development, promoting 
awareness of the role of Islamic finance in building financial stability and 
in alleviating poverty.  

P o l i c y  D i a l o g u e  

IRTI conducts and facilitates policy dialogue with member countries to 

use efficient monetary policies and in building successful partnerships 
and alliances with key stakeholders for the Islamic financial services 
industry in partnership with local, regional and international institutions 
engaged in IFSI.  

T r a i n i n g  

IRTI organizes conferences, seminars and training workshops on main 

topics of Islamic Banking & Finance, Private Sector Development, Human 
Resources Development and Macroeconomic Management.  IRTI offers 
consulting services to assist the IDB Group and others interested to help 
them resolve practical Shari‘ah related issues and develop Shari‘ah 
compliant financial products. 

P r i z e s  

IDB Prize in Islamic economics banking and finance to recognize, reward 
and encourage creative efforts of outstanding merit in these fields.  
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J o u r n a l  

IRTI publishes a refereed journal on Islamic Economic Studies that 
maintains high academic standards outlining the research activities in 
Islamic economics, banking and finance. 

T I  P u b l i c a t i o n s  

IRTI has produced a whole range of literature on Islamic economics, 
banking and finance and developed a number of databases in these fields.  

 

Contact 

P.O .Box 9201 Jeddah 21413 

Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 00966126466377 
Fax: 00966126378927 

Website :www.irti.org 

 

 
 

 

 

http://www.irti.org/
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 التوصيات الرئيسية

2009-2014  
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 2009توصيات 
اطلع االجتماع على كل الجهود المبذولة على مستوى مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي 

وأوصى باعتماد منهجية عملية لترسيخ يذه الجهود وتجسيديا على أرض الواقع. وقد أكد 

 لك على ضرورة التنسيق بين مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في تنفيذ خارطة الطريق.كذ

وعلى إثر حصص العمل الثالثة خصص االجتماع أشغاله خالل اليوم الثاني لبحث كل 

األنشطة المقترحة والتي تم وضعها في شكل جدول وكذلك المالحظات التي تضمنها الجزء 

 ج بالتوصيات اآلتية األول من يذا التقرير، ثم خر

العمل قدر اإلمكان على إعطاء كل األولوية إلى الكفاءات المتوفرة في مؤسسات منظمة  .1
 المؤتمر اإلسالمي وفي الدول األعضاء في كل مجاالت التعاون،

تشجيع الدول األعضاء على اعتماد سياسات وتدابير ترمي إلى تسهيل التجارة البينية  .2
لمؤتمر اإلسالمي، إذ يتعين العمل على تحسين النفاذ إلى للدول األعضاء في منظمة ا

األسواق وإلغاء الحواجز أمام دخول السلع والبضائع وإزاحة كل الممارسات المخلة 
بالتجارة وبذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة أجهزة وييئات تنشيط التجارة في الدول 

 ل نموا في الدول األعضاء،األعضاء، كما يتعين إعطاء أيمية خاصة للبلدان األق
الترويج لالتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة  .3

المؤتمر اإلسالمي وبروتوكول "بريتاس" اللذان يشكالن حجر الزاوية في أي نشاط 
يرمي إلى تنشيط المبادالت التجارية بين أطراف المجموعة اإلسالمية. ولهذا، يتعين 

الدول األعضاء العمل على تنفيذ "بريتاس" الذي سيكون له تأثير واضح على تنمية على 
 التجارة البينية، 

تطوير جهود التنسيق في تنفيذ األنشطة والمشاريع المعتمدة من طرف فريق الخبراء  .4
حول التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي من خالل عمل ثالثي الجانب تتدخل فيه 

)البنك اإلسالمي للتنمية وصناديق تمويلية أخرى..(، المؤسسات  لماليةالمؤسسات ا
المكلفة بتنفيذ يذه األنشطة والمشاريع )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

ية للتجارة والصناعة( والبلدان المانحة الصادرات، مركز أنقرة، الغرفة اإلسالم
 والمستضيفة،

تكليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بمهمة سكرتارية "البرنامج التنفيذي لخارطة  .5
 الطريق لتحقيق األيداف المرسومة للتجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي"،

عمل على عقد اجتماعين إعداد تقرير حول التقدم الحاصل في تنفيذ خارطة الطريق وال .6
مرة كل سنة لفريق الخبراء حول التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  يتم عقد 
االجتماع األول بين مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي، والثاني بمشاركة الدول 

 األعضاء،
 حث الدول األعضاء التي لم توقع بعد على النظام األساسي لالتحاد اإلسالمي لمالكي .7

 البواخر أن تبادر بذلك في أقرب اآلجال،
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العمل على ضبط المشاريع التي تطرح سبل ووسائل الرفع من اإلنتاج وتحسين جودة  .8
المواد التي توفر طاقة تجارية يامة وإدراجها ضمن برامج مؤسسات منظمة المؤتمر 

 اإلسالمي،
لتجارة الماليزية دعوة البنك اإلسالمي للتنمية )مكتب التعاون( ووزارة الصناعة وا .9

MITT  في إطار مذكرة التفايم الموقعة بين البنك وماليزيا(BNM)  إلى تنظيم ندوة

حول "مشروع منطقة التبادل الحر " وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية قصد 

طرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ التوصيات األساسية للقمة االستثنائية الثالثة لمنظمة بحث ال
 المؤتمر اإلسالمي في يذا الشأن،

( للمشترين E Marketبحث جدوى إحداث سوق تجاري على شبكة اإلنترنيت ) .10

والباعة في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وفي مختلف الدول األخرى 
ابة. وسيتولى مكتب التنسيق للكومسيك دراسة يذه المسألة بصفة معمقة وتقديم عبر البو

 تقرير في يذا الشأن إلى اجتماع لجنة الدورة،
دعوة مركز التجارة العالمي إلى إعالم منظمة المؤتمر اإلسالمي باستمرار التطور  .11

ومات الحاصل في برنامج "المساعدة المخولة في مجال تنمية التجارة" وكل المعل
 المتعلقة بتنفيذ يذا البرنامج،

دعوة مركز التجارة العالمي إلى دراسة إمكانية تقديم الدعم لمؤسسات منظمة  .12
المؤتمر اإلسالمي في مجال تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار خارطة الطريق، خاصة 

 في المجاالت اآلتية  
 بمساعدتها على  تدعيم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول األعضاء

 إدخال منتجاتها وخدماتها إلى األسواق العالمية،
  تشجيع أعمال تنشيط التجارة وتدعيم قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة على تكثيف

صادرات المقاوالت الصغرى والمتوسطة وذلك عن طريق تنظيم اللقاءات بين 
 الباعة والمشترين،

  في الدول األعضاء على تنمية المواد العمل على مساعدة المؤسسات االقتصادية
، بوضع المنايج والوسائل المناسبة على ذمتها حتى تتمكن من إعداد االستراتيجية

 إستراتيجية قويمة لتنمية الصادرات،
دراسة إمكانية استيفاء األنماط والمعايير الخاصة بالمواد الغذائية الحالل لمنظمة  .13

 والعشرين للجنة الكومسيك، المؤتمر اإلسالمي خالل الدورة الخامسة
تسريع تفعيل مؤسسة المعايرة والتنميط وضبط المقاييس لبلدان منظمة المؤتمر  .14

 ،SMIICاإلسالمي 
وضع برنامج منظمة المؤتمر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية للمنح الجامعية في  .15

تقبلية في الميدان أيم الميادين األكاديمية والعلمية الذي سيسايم في تأييل الكفاءات المس
 التجاري،

التي تنتمي لالتحاد اإلسالمي  للمالحة البحرية Bakkah shippingمساعدة شركة  .16
لمالكي البواخر ودعوة المؤسسات المالية اإلسالمية إلى تقديم المساعدة المالية لهذه 

قا الشركة لبناء السفن ذات الحموالت الكبيرة، علما أن يذه الشركة قد وقع إنشاؤيا وف
 ،1991لقرار صادر عن المؤتمر اإلسالمي المنعقد بكراتشي سنة 
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الدعوة إلى تنظيم اجتماع سنوي لرؤساء أقسام التدريب في مؤسسات منظمة  .17
المؤتمر اإلسالمي حتى يتم تقييم حاجيات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 ة بمتابعة يذه المسألة،في مجال التدريب واعتماد رزنامة مشتركة لألنشطة الكفيل
بحث إمكانية إنشاء صندوق خاص ضمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يتولى  .18

 تدعيم قدرات الدول األعضاء وتأييل كفاءاتها،
العمل على تنشيط أيداف شبكة منظمة المؤتمر اإلسالمي لوكاالت المؤسسات  .19

 والصناعة،الصغرى والمتوسطة التي أنشأتها الغرفة اإلسالمية للتجارة 
دعوة المؤسسات الدولية واإلقليمية المعنية للمشاركة في االجتماعات المقبلة حول  .20

 التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،
 دعوة المؤسسات التمويلية الدولية واإلقليمية للمشاركة في االجتماعات المقبلة، .21
اإلسالمي والرفع من العمل على تدعيم القدرات المالية لمؤسسات منظمة المؤتمر  .22

مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية حجمها )المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و
واالجتماعية وللتدريب للبلدان اإلسالمية، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، الغرفة 
اإلسالمية للتجارة والصناعة، االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر( حتى تتمكن من تحقيق 

 لبرنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.  أيداف
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 2010توصيات 
 بعد مناقشات طويلة ومفيدة صادق االجتماع على التوصيات اآلتية 

I-  المبادئ واألسس االسترشادية للتعاون بين مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي

   العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري.

 المبادئ واألسس : - أ

 شاور والتنسيق بين مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي بخصوص األنشطة الت
 المشتركة وتبادل الخطط والبرامج،

  يتعين على كل مؤسسة العمل على إطالع باقي مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي
 المعنية باألنشطة التي ترتئيها مناسبة أو مالئمة للتعاون،

 المعتمدة لتنفيذ البرامج المشتركة بين  إتباع المرونة في اإلجراءات والسياسات
 األطراف،

  إعطاء األولوية للخبرات المتوفرة في المؤسسات والدول األعضاء في منظمة
 المؤتمر اإلسالمي.

 الخطة والتنظيم : - ب

   إعداد مشروع خطة عمل مشتركة للتعاون على المدى المتوسط قابلة للمراجعة
 والتعديل،

  تجات اإلستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للتبادل التركيز على القطاعات والمن
 التجاري البيني، وذلك بإتباع منهجية علمية في اختيار البرامج المعتمدة،

  اعتماد برامج سنوية مندمجة )قطاعية( تشمل عدة مجاالت، بما فيها دراسات السوق
تسهيل والمعارض المتخصصة واللقاءات بين البائعين والمشترين وإجراءات 

 التجارة،

  الحرص على اختيار أنشطة تتالءم مع متطلبات وحاجيات القطاع الخاص في الدول
 األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي،

   إعطاء األولوية لمشاركة الفاعلين االقتصاديين والقطاع الخاص في األنشطة
 المشتركة.

 آليات اختيار وتنفيذ ومتابعة األنشطة المشتركة : -ج

  مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي المعنية على الئحة سنوية لألنشطة التي تتفق
 يتعين تنفيذيا،

  يتولى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة التنسيق ومهام سكرتارية " البرنامج التنفيذي
 لخارطة الطريق لبلوغ أيداف التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي".
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 ات منظمة المؤتمر اإلسالمي كاآلتي  ويقع توزيع المهام بين مؤسس

المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار تمويل التجارة   -
 وائتمان الصادرات،

الكومسيك، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المؤسسة الدولية  التنشيط التجاري  -
 جارة والصناعة،اإلسالمية لتمويل التجارة، الغرفة اإلسالمية للت

األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الكومسيك، المركز  تسهيل التجارة  -
اإلسالمي لتنمية التجارة، المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، المنظمة 

 اإلسالمية لمالكي البواخر، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة،

سسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، المركز المؤ  االستراتيجيةتنمية المنتجات  -
اإلسالمي لتنمية التجارة، مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للبلدان اإلسالمية،

مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان  تأييل الكفاءات  -
مية لتمويل التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة اإلسالمية، المؤسسة الدولية اإلسال

 والصناعة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة،

   المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، الكومسيك.المفاوضات التجارية -

 عقد اجتماعان سنويان للتنسيق  

األول في جدة بالمملكة العربية السعودية ويقام على يامش اجتماع اللجنة اإلسالمية  -
للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع إمكانية إشراك الدول األعضاء 

 والمؤسسات المالية ذات العالقة،

الثاني بالدار البيضاء، ويقام قبل االجتماع الوزاري للجنة الكومسيك بشهر على أقل  -
 تقدير.

 فع من أداءيا تقييم األنشطة والبرامج المشتركة وإعداد تقارير متابعة قصد تطويريا والر
 لبلوغ األيداف المرسومة.  

 التمويل :  -د

رصد ميزانية خاصة لتمويل المشاريع المشتركة وتحديد الميزانية التقديرية الالزمة  -
 لتنفيذ كل نشاط،

تقوم الجهة المنظمة التي تحتضن النشاط المشترك بإدراج شعار واسم األطراف  -
عتباريا شريكا في التنظيم في كل ومؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي األخرى با

 الخطابات والمراسالت والمطويات والوسائل الدعائية األخرى،

في حالة إلغاء أو تأجيل أي نشاط مشترك إلى السنة المالية الموالية يتم استبدال يذا  -
 .النشاط بآخر وذلك بالتشاور بين األطراف المعنية

II- قيق أهداف التجارة البينية لمنظمة المؤتمر البرنامج التنفيذي الجديد لخارطة الطريق لتح
 .2015-2011اإلسالمي للفترة 
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يتعين على مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي تقديم وجهات نظريا خالل مدة شهر حول 
 2015-2011البرنامج التنفيذي الجديد لتحقيق التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي للفترة 

 ي لتنمية التجارة.الذي أعده المركز اإلسالم

يوجد البرنامج التنفيذي الجديد لخارطة الطريق لتحقيق أيداف التجارة البينية لمنظمة المؤتمر 
 .3في المرفق  2015-2011اإلسالمي للفترة 

III-  برامج قطاعية مندمجة تتضمن العديد من األنشطة منها دراسات األسواق ومعارض
 دابير تسهيل التجارة.قطاعية ولقاءات بين البائعين والمشترين وت

لقد قرر المشاركون إطالق مجموعة جديدة من األنشطة المشتركة تعتمد على برامج مندمجة 
تستهدف منتجات وبلدان معينة. وفي يذا اإلطار، يدعو المشاركون مؤسسات منظمة المؤتمر 

المؤيلة اإلسالمي إليفاء المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في غضون شهر بالئحة المنتجات 
 لإلدراج في المشروع النموذجي األول.

IV-  قرر المشاركين إلغاء اسم " االجتماع التشاوري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي" ليحل
 محله اسم "المجموعة االستشارية لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي".

V- مر اإلسالمي تقديم يدعو المشاركون في االجتماع كافة الدول األعضاء في منظمة المؤت
الدعم المالي والمعنوي لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وتأهيل 
كفاءات األجهزة الوطنية لتنشيط التجارة ومؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي العاملة 

العشري لمنظمة المؤتمر  في الميدان التجاري قصد تحقيق أهداف برنامج العمل
 .اإلسالمي
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 2011ات توصي
 بعد مناقشات قيمة أثمر االجتماع على اعتماد التوصيات اآلتية: 

  بذل المزيد من الجهود من قبل األطراف المعنية لتنفيذ االتفاقية حول نظام األفضليات
التجارية للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وإنشاء منطقة التبادل الحر 

 المرجوة،

 من خالل توصية أو قرار يصدر عن اللجنة اإلسالمي المقبل،  طلب الدعم من مؤتمر القمة
الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

إلنشاء فريق اتصال رفيع المستوى، يعمل تحت إشراف هذه اللجنة قصد )الكومسيك(، 
 التجارية في أقرب اآلجال الممكنة،تحسيس الدول األعضاء بأهمية تنفيذ نظام األفضليات 

   دعوة الدول األعضاء، من خالل توصية أو قرار يصدر عن اللجنة الدائمة للتعاون
االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي)الكومسيك(، 
للنظر في إنشاء مراكز التدريب في مجال التجارة الخارجية تستجيب لحاجيات تنمية 

 الكفاءات المحلية نظرا ألهمية تأهيل الكفاءات في مجال تنمية التجارة.
  دعوة المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من خالل فريق لجنة القضايا المتعلقة بالتجارة التابع 

لى تقديم اقتراحات النطالق العمل بالبرنامج النموذجي إ GRTCللبنك اإلسالمي للتنمية 

 المندمج، 
  دعوة المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات وإدارة التعاون التابعة

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى الرفع من مستوى مشاركتهما في األنشطة المقررة 
جارة البينية واقتراح أنشطة وبرامج تدخل في إطار في إطار البرنامج التنفيذي لتنمية الت

 تعزيز دورهما في بلوغ أهداف هذا البرنامج،
  دعوة الدول األعضاء من خالل مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي )الكومسيك على سبيل

المثال( وحثها على تكثيف جهودها في تنمية التجارة الخارجية وتوفير الدعم والتمويل 
ساتها ووكاالتها العاملة في مجال تنشيط التجارة وتنمية الصادرات، وذلك الالزمين لمؤس

 حرصا على الرفع من مستوى التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،
   وعرضه على االجتماع تكليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بمهمة إعداد تقرير سنوي

ادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة الوزاري التابع للجنة الدائمة للتعاون االقتص
حول التقدم الحاصل في نمو حصة التجارة البينية عامة ونمو حصة كل  المؤتمر اإلسالمي

دولة على حده في التجارة البينية. عالوة على تقديم توصيات كفيلة بتحسين مستوى 
 التجارة البينية،

 ثل في إعداد ترتيب سنوي لمستويات أداء تكليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مهمة تتم
الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال تعزيز التجارة البينية لمنظمة 
المؤتمر اإلسالمي. وبناء على يذا الترتيب تقوم لجنة جائزة التضامن اإلسالمي للتجارة 

 البينية للدول األعضاء باتخاذ القرار النهائي. 

 سالمي لتنمية التجارة إلى استيفاء الدراسة حول تصورات تقديرية دعوة المركز اإل
 لمستقبل التجارة البينية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في السنوات المقبلة،
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  دعم شركة المالحة البحرية "باكا" التابعة لالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر قصد
سالمية العمل على تمويل القسط مساعدتها على بناء باخرتين راجية المؤسسات المالية اإل

 .%20الباقي الذي قدره 

  إلى تسجيل شركة المالحة البحرية "باكا"، دعوة دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، من خالل

التابع لالتحاد   Islamic Protection and Indemnity Clubبواخرها في إطار

 ة الكبرى.حتى يرقى إلى مصاف النوادي الدولي اإلسالمي لمالكي البواخر
  المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات حتى تتمكن من  سمالةأرتحسين

االستمرار في تنشيط التجارة البينية باعتبارها محرك التعاون االقتصادي بين بلدان منظمة 
 المؤتمر اإلسالمي،

 ية التجارة إلى دعوة مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي بتنسيق مع المركز اإلسالمي لتنم
المزيد من التركيز على تسهيل التجارة والتنشيط التجاري والمنتجات ذات اإلمكانيات 

 التجارية العالية والتي توفر أسباب التكامل بين الدول األعضاء.



50 

 2012توصيات 
 تمت المصادقة على التوصيات اآلتية   مثمرةبعد مناقشات 

 مي:الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

  دعوة الدول األعضاء لتقديم الدعم الضروري لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
لتنفيذ البرنامج التنفيذي والمشاركة بفعالية في األنشطة التي تندرج في إطار يذا 

 البرنامج ؛

  دعوة الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
 للقيام بذلك ؛وائتمان الصادرات 

  دعوة الدول األعضاء للمسايمة في الرفع من رأسمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين
موارد رأسمال وكاالت ائتمان الصادرات في كل  تدعيماالستثمار وائتمان الصادرات و

 بلد ؛

 تشجيع الدول األعضاء على إنشاء وكاالت وطنية خاصة بها الئتمان الصادرات ؛ 

 زية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتشجيع البنوك دعوة البنوك المرك
التجارية العاملة تحت إشرافها على اعتبار ائتمان الصادرات كخطر مقبول للتمويل 

 التجاري ؛

 .دعوة الدول األعضاء لوضع خطط لدعم التمويل التجاري 

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية:

 رار على القيام بالدراسات وتنظيم األنشطة المقررة في البرنامج التنفيذي العمل باستم
 قصد مساعدة الدول األعضاء على الرفع من تجارتها الخارجية ؛

  تكليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بمهمة إعداد استبيان حول مدى فعالية البرنامج
شاورية وتوزيعه على الدول التنفيذي بالتنسيق مع باقي األطراف في المجموعة الت

 ؛ 2012األعضاء عن طريق األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي قبل فاتح مايو 

  دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
ن التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتما

لتقييم التأثير الشامل لألنشطة المعتمدة لتحقيق الهدف الحالي المتمثل في الصادرات 

% من التجارة الخارجية للدول األعضاء في أفق 20االرتقاء بالتجارة البينية إلى 

، وذلك استنادا إلى مؤشرات األداء الرئيسية في مختلف القطاعات التي يشملها 2015

 يذا البرنامج مثل  

 البينية ؛ لتجارةا حصة 

  األعمال ؛ ممارسة سهولة مؤشر 

  اللوجستيكي ؛ األداء مؤشر 

  التجاري؛ التمويل 
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  والحقيقي ؛ التجاري اإلسمي النمو 

 تنويع األسواق والمنتجات ؛ 

 .مستوى استخدام ائتمان الصادرات في الدول األعضاء 

 التجارة الدولي بشأن  تقديم اقتراحات للعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز
 وضع إطار لرصد تطورات التجارة البينية بناء على مؤشرات دقيقة ؛

  اعتماد النسخة المنقحة "للبرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أيداف التجارة البينية
)توجد في منظمة التعاون اإلسالمي" بإضافة خانة تتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية 

 ؛( 3للبرنامج التنفيذي في الملحق النسخة المعدلة 

  دعوة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي أن تكون اقتراحاتها بشأن إدراج األنشطة
 والمشاريع في البرنامج التنفيذي تتعلق فقط باألنشطة التي تستجيب للشروط التالية 

  ،أن تكون ضمن مجاالت خارطة الطريق )التمويل التجاري، التنشيط التجاري
 التجارة، السلع االستراتيجية، تأييل الكفاءات في مجال التجارة الدولية( ؛ تسهيل

 أن تشمل ايتمامات أكثر من مؤسسة واحدة تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ؛ 

 أن تشمل أكثر من بلد واحد ؛ 

  أن يتم تقديمها على الشكل الذي تم االتفاق عليه من قبل المجموعة التشاورية )نموذج
 يف بالمشروع( ؛ملف التعر

 أن يكون تمويلها مضمونا ؛ 

 .أن يتم إقراريا من قبل المجموعة التشاورية 

  تطوير آلية التنسيق بين أطراف المجموعة التشاورية في منظمة التعاون اإلسالمي قصد
 تحسين أدائها وفعاليتها. لذلك يتعين األخذ بعين االعتبار التحسينات التالية 

 ة للتعاون المصادق من قبل المجموعة التشاورية  المنعقدة تنفيذ المبادئ التوجيهي

)توجد ؛ 2010مايو إلى فاتح يونيو  31في دورتها الثانية بالدار البيضاء من 

 ( ؛4المبادئ التوجيهية للتعاون في الملحق 

  يتعين على المجموعة عقد اجتماعين كل سنة )اجتماع المجموعة التشاورية
اللجنة الدائمة للتعاون جتماعات المؤسساتية  واجتماع آخر على يامش اال

للجنة االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ا

اجتماعات التنسيق،  (،ICECSاإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية )

 إلخ.(.

  قصد تعزيز التعاون فيما وضع آلية للرصد والتشاور بين التجمعات االقتصادية اإلقليمية
بينها وتوحيد قوانينها والسيما منها )منظمة التعاون االقتصادي، مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، اتحاد المغرب العربي، 

لالنضمام  اتفاقية أكادير، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى...( وذلك من أجل دعوتها
 إلى اجتماعات المجموعة التشاورية ؛
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  تقدير الجهود التي تبذلها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال تطوير البرنامج
المتكامل )المندمج( لبعض السلع وتشجيع باقي األطراف في المجموعة التشاورية على 

 االجتماعات المقبلة ؛السير على نفس النهج مع العمل على إفادة المجموعة بذلك خالل 

  دعوة الشركاء االستراتيجيين الذين يتوفرون على برامج وأنشطة في البرنامج التنفيذي
المعدل لالنضمام كأعضاء إلى المجموعة التشاورية والمسايمة في تحسين البرنامج 

 التنفيذي وتصميم المشاريع والعمل على تنفيذيا وتقييم أداءيا ؛

  لمنظمة التعاون اإلسالمي ولمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية دعوة المؤسسات التابعة
 لالستمرار في حشد األموال الضرورية لتسريع تنفيذ البرنامج التنفيذي ؛

  دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ومكتب
لتجاري بين الدول األعضاء في منظمة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي واالتنسيق التابع 

التعاون اإلسالمي للعمل على الترويج للبرنامج التنفيذي خالل اجتماع التنسيق المقبل بين 

، 2012مايو  3منظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة المزمع عقده من فاتح إلى 

 وذلك كجزء من مبادرة التوعية التي تقوم بها يذه المؤسسات؛

 عوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنظيم د
ندوات تحسيسية إقليمية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لم توقع 
ولم تصادق بعد على اتفاقية نظام األفضليات التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي 

المتعلقين بها )بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية وقواعد المنشأ( من أجل والبروتوكولين 
 التوقيع والمصادقة عليها ؛

  تعزيز البرامج التحسيسية اإلقليمية حول نظام األفضليات التجارية في منظمة التعاون
اإلسالمي من خالل دعوة قسم التعاون التابع للبنك اإلسالمي للتنمية للتعاون مع المركز 

 اإلسالمي لتنمية التجارة قصد تنظيم مثل يذه الندوات ؛

  استخدام مبادرة الدعم المقدم للتجارة كأرضية لتعزيز والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
 المعنية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ؛

 يذ البرنامج دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لنشر تقرير سنوي موحد حول تنف
 التنفيذي ؛

  األخذ بعين االعتبار، مع التقدير، المقترحات المقدمة من قبل المركز اإلسالمي لتنمية
التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بشأن ضرورة وضع استراتيجية 

واقتراح الشروع في مشاورات في  2025-2015لتنمية التجارة البينية للفترة ما بين 

هذا الشأن مع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي )األمانة العامة لمنظمة 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين التعاون اإلسالمي ومكتب التنسيق التابع 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(.

 القطاع الخاص:

 ئتمان الصادرات ؛تشجيع القطاع الخاص على استخدام خدمات ا 

  إشراك القطاع الخاص في أنشطة المجموعة التشاورية من خالل تحفيز مشاركة
سائل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والدول األقل نموا بتمكينها من االستفادة من 
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 المؤسسات المالية ؛ التمويل التي توفريا

 ئدة القطاع الخاص من التركيز على الترويج لمشاريع وأنشطة المجموعة التشاورية لفا
 خالل منظمات القطاع الخاص المعنية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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 2013توصيات 

 تمت المصادقة على التوصيات اآلتية   مثمرةبعد مناقشات 

I- :الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 

مي والمؤسسات التابعة اإلشادة بالمسايمة القيمة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال .1
 لها على دعمها لتنفيذ البرنامج التنفيذي والمبادرات المتعلقة به؛

دعوة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتقديم المزيد من الدعم الضروري  .2
 والتوصيات المناسبة لتنفيذ البرنامج التنفيذي؛

في ذلك البلدان األقل نموا للحضور دعوة الدول األعضاء الفاعلة في التجارة البينية بما  .3
والمشاركة في اجتماعات "المجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية" قصد المسايمة 

 في مختلف البرامج واألنشطة التي تم ضبطها في البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق؛

سالمي لتنفيذ دعوة الدول األعضاء لتقديم الدعم الضروري لمؤسسات منظمة التعاون اإل .4
 البرنامج التنفيذي والمشاركة بفعالية في األنشطة التي تندرج في إطار يذا البرنامج؛

دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لنشر استبيان بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة  .5
لضبط حاجيات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتعرف على آراءيا إزاء 

 ج التنفيذي لخارطة الطريق من أجل ضمان أسباب النجاح لهذا البرنامج ؛البرنام

دعوة الدول األعضاء إلى المسايمة في رفع رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  .6
 وائتمان الصادرات وتدعيم موارد وكاالت تأمين الصادرات الوطنية؛

لمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار دعوة الدول األعضاء، التي لم تعلن بعد انضمامها ل .7
وائتمان الصادرات، للقيام بذلك في أفضل اآلجال وتشجيع الدول األعضاء على إنشاء 
وكاالت وطنية خاصة بها الئتمان واعادة ائتمان الصادرات واالستفادة من خدمات المؤسسة 

 اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في يذا المجال؛ 

 الدول األعضاء لوضع خطط لدعم التمويل التجاري.دعوة  .8

دعوة الدول العربية لتعيين مراكز االتصال في بلدانها لتسهيل تنفيذ المشروع المتعلق  .9

 (؛Aftبمبادرة المساعدة من أجل التجارة )

مليون دوالر أمريكي في مبادرة المساعدة من أجل  2اإلشادة بمسايمة دولة الكويت بمبلغ  .10

ول العربية والتي تتولى السهر على تنفيذيا المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة للد
 التجارة التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية؛

حث الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية  .11
 المتخصصة على المسايمة في يذه المبادرة؛

المساعدات المقدمة للدول العربية في إطار برنامج "مبادرة المساعدة  األخذ بعين االعتبار .12
من أجل التجارة" من طرف المنظمات الدولية والشركاء التجاريين قصد تفادي االزدواجية 
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وتجنب تقليص المنافع المرتقبة وحتى ال يكون لذلك تأثير على المنح والقروض التي قد 
 الت أخرى؛تستفيد منها الدول األعضاء في مجا

العمل على تعزيز تنفيذ "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" وذلك بالتشاور  .13
الوثيق بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 من أجل توفير الخدمات االستشارية وضمان الجودة واقتراح التوجهات االستراتيجية.

ة امكانية إطالق مبادرة جديدة بشأن "المساعدة من أجل التجارة" لفائدة الدول دراس .14
األعضاء في الرابطة االقتصادية لدول غرب افريقيا بغية الرفع من أداءيا وتحسين مستوايا 

 التنافسي في مجال الصادرات.
 

II- :مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية 
 

التشاورية بالتنسيق مع فرق العمل التجارية للكومسيك التي متابعة أنشطة المجموعة  .15

% 20ستضم بانتظام خبراء من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق نسبة 

 من إجمالي التجارة البينية ومن أجل تنفيذ فعال لالستراتيجية الجديدة للكومسيك؛

ولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمركز دعوة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمؤسسة الد .16
" لمناقشة الكيفية Brainstorming"اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم اجتماعات "حشد األفكار 

التي يمكن بها رصد وتقييم إطار للبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون اإلسالمي في مواجهة 
 تحديات تنفيذ البرنامج التنفيذي وفقا أليداف محددة؛

كليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والجمهورية ت .17
التونسية بمواصلة العمل من أجل تقديم المساعدة الفنية في مجال سياسات المنافسة لفائدة 

 ؛2014الدول العربية واألفريقية الناطقة بالفرنسية خالل سنة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي لدراسة جدوى تكليف فريق عمل من المجموعة التشاورية  .18
مبادرة الشباك الموحد ومتابعتها وتكليف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية 

 اإلسالمية لتمويل التجارة بمهمة مركز االتصال؛

دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لعقد  .19
لشبكة ييئات تنمية التجارة يكون يدفه الرئيسي تعزيز دور يذه األخيرة في تنفيذ مؤتمر 

 البرنامج التنفيذي؛

تعزيز التعاون بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات شبه اإلقليمية كدول  .20
االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا التي تنتمي أيضا لمنظمة التعاون اإلسالمي، خاصة 
في المجاالت التالية  تسهيل التجارة، تنشيط التجارة، تأييل الكفاءات، مناخ ممارسة األعمال 

 وتبادل الخبرة في مجال أنشطة القطاع الخاص.

III- :المسائل التنظيمية للمجموعة 
 

ضبط الهدف الرئيسي واأليداف الفرعية وتحديد جهة التنفيذ والتمويل لكل نشاط أو  .21
 يذي؛مشروع في البرنامج التنف
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اقتراح يدف جديد للفترة المقبلة للبرنامج التنفيذي يركز على الرفع من حصة التجارة  .22
 البينية بالتعاون مع الدول األعضاء بشكل خاص؛

تعزيز الموارد وترشيد النفقات العادية لتوفير الموارد الضرورية لتمويل مشاريع الطاقة  .23
 والنقل في أفريقيا؛

ة في إطار البرنامج التنفيذي وخاصة منها المشاريع اإلقليمية التركيز على المشاريع الوارد .24
وشبه اإلقليمية التي تسهم في تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية على المستويين اإلقليمي 

 وشبه االقليمي؛

لتحسين التنسيق في مجال التعاون بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، دراسة قضايا  .25

( في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي التي ستعمل Trade Mainstreamingدمج التجارة )

 على تحسين أداء تنمية المبادالت التجارية؛

تطوير آلية التنسيق بين أطراف المجموعة التشاورية في منظمة التعاون اإلسالمي قصد  .26
 تحسين أدائها وفعاليتها. لذلك يتعين األخذ بعين االعتبار التحسينات التالية 

 ذ المبادئ التوجيهية للتعاون المصادق عليها من قبل المجموعة التشاورية تنفي
 المنعقدة في دورتها الثانية ؛

 .عقد اجتماع المجموعة التشاورية سنويا بالمغرب 

إدراج ضمن البرنامج التنفيذي كل المبادرات األخرى حول تنمية التجارة إلتمام واستكمال  .27
 برامج المجموعة التشاورية؛

IV- الخاص: القطاع 

تعزيز مبادرات برامج المجموعة التشاورية من خالل العمل على إذكاء واعز االنتماء  .28
 الطوعي والمشاركة في يذه المبادرات لدى القطاعين العام والخاص؛

العمل على إنشاء حاضنة لمراحل ما قبل وخالل وبعد حضانة الخدمات من أجل بعث  .29
التجارة البينية من خالل تطوير المشاريع الصغيرة  مشاريع جديدة أو إلقحام الشباب في تنمية

 والمتوسطة وإنشاء حاضنات لتسهيل نمويا؛

 التركيز على برامج إذكاء روح ريادة األعمال؛ .30

األخذ بعين االعتبار العالقة الوثيقة بين االستثمارات المثمرة من جهة، وتشجيع القطاع  .31
مة التعاون اإلسالمي من جهة أخرى، الخاص وتنمية الصادرات في الدول األعضاء في منظ

من أجل تحسين القدرة التنافسية للصادرات سواء فيما بين الدول األعضاء أو مع مناطق 
 أخرى من العالم؛ 

تشجيع االستثمارات والقطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  .32
 وتنسيق جهود المؤسسات المالية في يذا المجال.
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 طة التي تم إنجازهااألنش
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ACTIVITIES IMPLEMENTED IN 2009 

Area Recommended Action Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

1. Trade 
Financing 
Coordinator: 

ITFC 
 

1.1 Develop and introduce 
new mechanisms/ tools   
aimed   at   increasing 
financing for SMEs and 
LDMCs 

Introduce new lines of financing in addition to the existing ones in 1430H 
(2009) 

2009 ITFC ICIEC 

1.2 Enhance ITFC field 
presence 

“ITFC Customer Days”  organized in some MC’s 2009 ITFC MC’s 

1.3 Introduce new trade 
finance products 

a. Workshop on ITFC’s Lines of Finance: Challenges and Opportunities 2009 ITFC MC’s 

b. Meeting for Trade Finance and Insurance of Credit Institutions. 2009 ITFC ICIEC 

c. Structured Trade Finance 2009 ITFC MC’s 

d. Pre-Export Financing 2009 ITFC MC’s 

e. Workshop on LC Confirmations and Possible Role of IDB Group in this 
regard for enhancing intra-OIC Trade 

2009 ICIEC MC’s 

f. Training Programme for Central Banks and Financial Institutions to enhance 
the awareness of export credit insurance and its benefit in facilitating trade 
finance 

2009 ICIEC MC’s 

g. Promotion of DCIP (Documentary Credit Insurance Policy) among the OIC 
Financial Institutions to enable them to increase their exposure in relatively 
high risk countries 

2009 ICIEC MC’s 

h. Possibility to consider ICIEC’s insurance policies as collaterals to extend 
financing for Intra-Trade 

2009 ICIEC 
OIC Financial 

Institutions and Central 
Banks 

i.  Exploring the ways and means to develop new structures and products 
which will help in meeting the market demand and accessing new segments 

2009 ICIEC ITFC 

2. Trade 
Promotion 
Coordinator: 

ICDT 

2.3-  TPOs to  encourage  and 
facilitate annual buyers-
sellers meetings 
(business matching, 
trade bridging) 

Specialized exhibition and supply/demand workshop on agribusiness products 

a. Agri-business 
February, 2009, 

Bamako 
ICDT 

OIC and Government of 
Mali 

b. Cotton 
12-13 October 

2009, Egypt 
ICDT ITFC,  TPOs, ITC 

c. Agro-industry 
May 2009, Saudi 

Arabia 
ICDT ITFC,  TPOs, ITC 

d. Turkey, Africa, Foreign Trade Bridge 2009, Istanbul TOBB/ITFC 
MUSIAD,  TUSKON,  

MC’s 

e. Intra-Trade Malaysia 
2009, Kuala 

Lumpur 
MATRADE ITFC 

2.5 Encourage MCs to 
increase participation in 
trade fairs and activities 
organized by ICDT 

Study to identify Potential services to traded among OIC Countries  ICDT ITFC, SESRIC 

Specialized Exhibitions and Partnership forum on High trading potential services on: 

12th Islamic Trade Fair 
Done in 11-16 
October 2009, 

Egypt 
ICDT ITFC, MC’s 
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3. Trade 
Facilitation 

Coordinator: 
ICDT 

 

3.2- Conduct  meetings on 
specific infrastructure 
issues which will have a 
direct impact on trade 
facilitation 

Opening new branch of Islamic Protection and Indemnity Club “IPIC” (OISA 
Project) in Jakarta , Dubai and Tehran 

Done in 2009 OISA MC’s 

3.3-  Enhance partnership  
with  TPOs  in  MCs 

a. 1st Annual Meeting of the Export Promotion Centers of French Speaking OIC 
Member Countries 

23-24 December 
2009, 

Casablanca 
ICDT MC’s and ITFC 

b. Expert Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA Region 
2009 ITFC 

WTO, UNDP,   
Azerbaijan c. Ministerial Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA Region 

d. Development of  a database in order to facilitate commercial exchanges as 
well as cooperation and coordination(ICRIC) 

2009 ICCIA ICDT, ITC 

e. Preparation of a framework for statistical activities coordination among OIC 
Institutions 

2009 SESRIC OIC’s Institutions 

3.4- Continue to conduct 
annual meetings for   
TPOs in MCs 

a. OIC TPO’s Meeting 2009, Malaysia ITFC ICDT, MC’s, ICCIA, ITC 

b. Establishment of Business Owners Union 2009 ICCIA IDB Group 

3.5- MCs to ease visa   
processes   for member 
country businessmen 

a. Development of OIC Halal Food Standards 2009 COMCEC,TSE MC’s 

3.6- Mutual Recognition   
Agreements (MRAs)   for   
certification   and   
testing bodies 

a. 10th OIC Standardization Expert Group Meeting 2009, Ankara ICCIA, SMIIC 
MCs, COMCEC 

Coordination Office 

b. Operationalization of SMIIC (Islamic Countries Metrology and Standards 
Institute) 

2009 

COMCEC 
Coordination 

Office, 
General 

Secretariat 

MC’s 

c. Establishment of Islamic Rating and Certification Agency (Needs Further 
Details 

2009 ICCIA ICRIC, ICIEC 

4. Development of 
Strategic 

Commodities 
Coordinator: 

ITFC 

4.1- Create funds for   
investment in agriculture 
and other strategic 
commodities 

a. Gulf Cooperation Council Food Security Initiative (Promoting Intra 
Investment by private sector and the role of IDB Group) 

2009 ITFC ICDT, ITAP 

b. Summit on International Food Crisis 2009 ITFC ICDT, ITAP 

4.2- Expedite the  
implementation of 
Action  Plan  in  cotton  
development and 
develop new action 
plans for development of 
other  strategic 
commodities 

a. Trade and Investment Cooperation Opportunities among the OIC Member 
Countries in Cotton industry 

2009 
ITFC 

ITC, FAO, CFC, ICDT, 
ITAP, MC’s 

b. Forum on development of investment and trade in the field of basic food 
commodities 

2009 ITFC 
ITC, FAO, CFC, 

ICDT,ITAP, MC’s 

c. Revitalization of the groundnut sector in selected sub-Saharan countries 
(Senegal, Gambia, Guinea-Bissau) : phase I and II 

2009 ITFC 
ITC, FAO, CFC, 

ICDT,ITAP, MC’s 

d. Forum on ways and means to enhance Trade and investment in food in 
Africa 

2009 ITFC 
ITC, FAO, CFC, 

ICDT,ITAP, MC’s 

5. Capacity 5.1- Organize more training a. Training Workshop on SME Cluster Development for OIC Member Countries 2009, Nigeria ICCIA MC’s 
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Building 
Coordinator: 

SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

programs for MCs/ 
enterprises in trade 
related areas 

b. Workshop on “Promotion of Export Processing of Value Added Fishery 
Products” 

2009, Benin ICCIA ITC, FAO, UNIDO 

c. Training Program on Micro Finance Sector Development 2009, Sudan ICCIA  

d. Workshop on Coffee Processing 2009, Uganda ICCIA  

e. Regional training program for  the staff of the chambers of Arab Member 
Countries 

2009 
 

ICCIA  

f.  Regional training program for  the staff of the chambers of African Member 
Countries 

2009, Uganda ICCIA  

5.3-. Cost sharing schemes 
for marketing and 

enhancing of exports 

a. Develop High Trade School of Tunisia: phase I and II 2009, Tunisia ITFC ITC 

b. Training Seminar on Doha Development Round 2009 ITFC ITC 

c. Help to develop the training Department of IGEME: phase I and II 2009, Turkey ITFC ITC 

d. Help to develop the training department of MATRADE: phase I and II 2009, Malaysia ITFC ITC 
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IMPLEMENTED ACTIVITIES IN 2010 

Area 
Recommended 

Action 
Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

1. Trade 
Financing 

Coordinator: 
ITFC 

 

1.1 Develop and 
introduce new 
mechanisms/ tools   
aimed   at   increasing 
financing for SMEs 
and LDMCs 

Mobilize resources  and arrange co-financing 2010 ITFC ICIEC 

1.2 Enhance ITFC field 
presence 

a.“ITFC Customer Days”  organized in some MC’s 2010 ITFC MC’s 

b. Meeting of Financial Institutions on Resources Mobilization 2010 ITFC MC’s 

1.3 Introduce new trade 
finance products 

a. Meeting/Brainstorming to discuss creation of Specialized Funds 2010 ITFC MC’s 

b. Structured Trade Finance 2010 ITFC MC’s 

c. Pre-Export Financing 2010 ITFC MC’s 

d. ITAP support Syrian investment Agency’s Workshop on Arbitration 2010 ICIEC 
Syrian Investment 

Agency 

e. ITAP sponsors the inauguration of the International Smart Building 
Centre of Bahrain 

January 2010 ICIEC ITPO and UNIDO 

f. ITAP and Jordan Investment  Board Familiarization Program for the 
Officials of Iraqi Investment Promotion Agency 

March 2010 ICIEC JFZC and JIEC 

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 

2.2 Encourage MCs to 
utilize the existing 
platform within the 
OIC organs such as 
ICDT’s trade network 
(TINIC) 

a.  Enhancement of virtual exhibition 2010 
 

ICDT 
 

MC’s 
 
 
 b. OIC Tijari Exchange (with a view to complement TINIC) 2010 ICDT ITC 

2.3  TPOs to encourage   
and  facilitate annual 
buyers-sellers 
meetings (business 
matching, trade 
bridging) 

Specialized exhibition and supply/demand workshop on agribusiness products 

a. Agro-industry 
May 2010, Saudi 

Arabia 
ICDT ITFC,  TPOs, ITC 

b. Building and construction services 
24-27 June 2010, 

Senegal 
ICDT ITFC,  TPOs, ITC 

c. 1st International Cotton and Textiles Exhibition in the OIC Member 
States (OIC COTEXPO)  

24-27  November 
2010 

Ouagadougou 
ICDT ITFC, MC’ 

d.1st International Exhibition and Forum on Halal Food March 2010, Iran ITFC ICCIAM 

e. 7th Malaysia International Halal Showcase 
June 2010, 
Malaysia 

ITFC MATRADE 

2.4. Promotion of Trade in 
services 

Study to identify Potential services to trade among OIC Countries 2010 ICDT ITFC, SESRIC 

Specialized Exhibitions and Partnership forum on High trading potential services on: 

Architecture /Construction/Engineering 
24-27 June 2010, 

Senegal 
ICDT MC’s 
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3. Trade 
Facilitation 

Coordinator: 
ICDT 

 

3.1 Expedite the 
ratification of PRETAS 
by the MCs 

Implementation of  PRETAS February 2010 COMCEC 
OIC General 

Secretariat, MC’s 

3.2 Conduct  meetings on 
specific infrastructure 
issues which will have 
a direct impact on 
trade facilitation 

Seminar on “Transport Facilitation and Intra-OIC Trade” June 2010, Syria ICDT OISA, ITFC, UNCTAD 

3.3  Enhance  partnership  
with  TPOs  in  MCs 

a. Expert Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA Region 
2010 ITFC 

WTO, UNDP,   
Azerbaijan b. Ministerial Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA Region 

c. Meeting to develop the Roadmap for enhancing intra-OIC Trade 
23-24 June 2010, 

Baku 
ITFC 

All other OIC 
Institutions 

d. 2nd Consultative Meeting of the OIC Institutions on enhancing intra-OIC 
Trade 

May-June  2010, 
Casablanca 

ICDT/ITFC 
All other OIC 

Institutions 

e. Feasibility study on the project of setting up a free trade area among OIC 
MC’ 

2010 ICDT ITFC 

3.4- Continue to conduct 
annual  meetings for   
TPOs in MCs 

 1st Annual Meeting of the Export Promotion Centers of Arabic  Speaking 
OIC Member Countries 

November 2010, 
Tunis 

ICDT ITFC 

3.6-  Mutual   Recognition   
Agreements (MRAs)   
for   certification   and   
testing bodies 

Implementation of Halal Food Standards Turkey, 2010 COMCEC MC’s 

4. Development of 
Strategic 

Commodities 
Coordinator: 

ITFC 

4.2- Expedite the   
implementation of 
Action  Plan  in  cotton  
development and 
develop new  action 
plans for development 
of other  strategic 
commodities 

 Revitalization of the groundnut sector in selected sub-Saharan countries 
(Senegal, Gambia, Guinea-Bissau) : phase I and II 

2010 ITFC 
ITC, FAO, CFC, 
ICDT,ITAP, MC’s 

5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 
 
 
 

5.1-Organize more 
training programs for 
MCs/ enterprises in 
trade related areas 

 
 
 
 
 
 
 

a. Training Course on Export Strategies and International Marketing 2010, Egypt ITFC 

ICDT, ICCIA, FTTC, 
MC’s, ITC, Chambers of 
Commerce, TUSKON, 

TPOs 

b. 13th Private Sector Meeting for Promotion of trade and joint venture 
investment among the OIC 

June 2010, 
Tajikistan 

ICCIA 
MC’s 

c. Regional training program for  the staff of the chambers of Arab Member 
Countries 

September 2010, 
Kuwait 

ICCIA 
MC’s 

d. Fifth Forum for Businesswomen in Islamic Countries 
Done in April 
2010, Egypt 

ICCIA 
MC’s 

e. Workshop on food security  for OIC Countries 2010 ICCIA MC’s 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Organize more 

training programs for 
MCs/ enterprises in 
trade related areas 

g. 2nd Training Program on Microfinance Sector Development for OIC MC’s 2010 ICCIA MC’s 

h. Capacity building program with the Ministry of Investment of Sudan 2010 ICIEC 
Ministry of Investment 

of Sudan, UNIDO 

i. Capacity Building project with Ugandan Investment Agency 2010 ICIEC UNIDO and BADEA 

j. Familiarization Program for the Officials of Investment Promotion in IDB 
Countries 

2010 ICIEC MIDA 

k. Training Program for the Officials of Investment Promotion Agencies  in 
IDB Countries 

2010 ICIEC TOBB and TEPAV 

l. Capacity Building Program for the Officials of Investment Promotion 
Agencies  in IDB Countries 

2010 ICIEC UNCTAD 

m. Capacity Building Program for the Assessment Analysis for Sierra Leone 
Investment and Export Promotion Authority and Mauritanian 
Investment Promotion Agency 

2010 ICIEC BADEA 

n. Workshop for “Incubator  Management training in Islamic Countries 2010, Turkey ICCIA  

o. Logistics and its role in developing intra-OIC trade 20-23/09/ 2010, 
Tunisia 

ICDT IDB 

p. Agreement of the Doha Round and intra-OIC trade negotiations 2010 ICDT IDB 

q. Competition Policy and regulations in Islamic Countries 
Done in 22-24 

/02/2010,Tunisia 
ICDT IDB, ITC 

r. Seminar on “The Project on the Intra-OIC Free Trade Area 2010 ICDT IDB Cooperation 
Office, MC’s s. Seminar on Regional economic grouping within the OIC: Current status 

and prospects 

15-17/02/2010 
Casablanca 

 

IDB  Cooperation 
Department/IC

DT 

IDB Cooperation 
Dept/ICDT 

t. Seminar on Regional economic grouping within the OIC: Current status 
and prospects 

17-19/05/2010 
Abu Dhabi 

IDB  Cooperation 
Department/IC

DT 

IDB Cooperation 
Dept/ICDT 

5.2 Organize seminars on 
'best practices' for 
MCs 

a. On Job Training (OJT) for staff of TPOs of MC’s on Foreign Trade 
Bridges 

2010, Turkey ITFC 

ITC, ICDT, ICCIA, 
FTTC, MCs, 

TUSKON, Chambers 
of Commerce 

b.OJT for Officials and staff of Chamber of Commerce of the AMCs 
2010, Saudi 

Arabia 
ITFC 

ITC, ICDT, ICCIA, 
FTTC, MCs, 

TUSKON, Chambers 
of Commerce 

c.OJT for Trade Mapping 2010, Egypt ITFC 

ITC, ICDT, ICCIA, 
FTTC, MCs, 

TUSKON, Chambers 
of Commerce 

d. Training courses on Trade information 
February  2010, 

Dubai 
ITFC EDC, MC’s 

e. Training Courses on export strategies and international marketing 
February  2010, 

Kuwait 
ITFC 

Chambers of 
Commerce of 
Kuwait, FTTC 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 

5.2 Organize seminars on 
'best practices' for 

MCs 

f. Capacity building program for the Chambers of ECO Countries 
April 2010, 
Istanbul 

ITFC TOBB 

g. Training Courses on export strategies and international marketing 
July 2010, 
Amman 

ITFC Arab League, FTTC 

h. Sharing Turkey’s experience in Trade facilitation and promotion through 
Business Familiarization visit for Arabic Speeking MC’s 

July 2010, 
Turkey 

ITFC TOBB 

i. Capacity Building Programme  for Iranian Chambers of Commerce September, 2010 ITFC TOBB 

j. Training Courses on export strategies and international marketing 
December 2010, 

Jeddah 
ITFC 

Chambers of 
Commerce of KSA, 

FTTC 

k. Training Courses on export strategies and international marketing 
February 2011, 

Dubai 
ITFC EDC and FTTC 

l. Familiarization and Knowledge sharing program on commodity 
Exchange Markets for African Member States 

October 2010, 
Karachi 

ITFC TOBB 

m. Training programs on Chamber Management for ASMCs 2010, Karachi ITFC ICCIA 

5.3. Cost sharing schemes 
for marketing and 

enhancing of exports 

a. Develop High Trade School of Tunisia: phase I and II 2010, Tunisia ITFC ITC 

c. Help to develop the training Department of IGEME: phase I and II 2010, Turkey ITFC ITC 

d. Help to develop the training department of MATRADE: phase I and II 2010, Malaysia ITFC ITC 
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IMPLEMENTED ACTIVITIES IN 2011 
Area Recommended Action Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

1. Trade 
Financing 

Coordinator: 
ITFC 

 

1.1 Develop and introduce new 
mechanisms/ tools   aimed   at   
increasing financing for SMEs 
and LDMCs 

Mobilize resources  and arrange co-financing 2011 ITFC ICIEC 

1.2 Enhance ITFC field presence 

a. Partnership with Financial and non-financial entities in MC’s 
to enhance ITFC accessibility 

2011 ITFC ICIEC 

b. Meeting of Financial Institutions on Resources Mobilization 2011 ITFC MC’s 

1.3 Introduce new trade finance 
products 

a. Meeting/Brainstorming to discuss creation of Specialized 
Funds 

2011 ITFC MC’s 

b. Structured Trade Finance 2011 ITFC MC’s 

c. Pre-Export Financing 2011 ITFC MC’s 

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

 

2.2 Encourage MCs to utilize the 
existing platform within the 
OIC organs such as ICDT’s 
trade network (TINIC) 

 Trade Information System-FTTC 2011 ITFC  

2.3  TPOs to encourage and  
facilitate annual buyers-sellers 
meetings (business matching, 
trade bridging 

Specialized exhibition and supply/demand workshop on agribusiness products 

 a.1st International Cotton and Textiles Exhibition in the OIC 
Member States (OIC COTEXPO)  

21-25 September 
2011 

Ouagadougou 
ICDT ITFC, MC’ 

b. 14th Private Sector Meeting 
24-29 April 2011, 

Sharjah 
ICCIA ICDT 

c. 6th Businesswomen Forum Sudan, 2011 ICCIA MC’s, UNDP, IDB Group 

d. 4th Trans-Saharan Exhibition 
September 2011, 
Niamey-Niger 

ITFC MC’s 

2.4. Promotion of Trade in services 

Study to identify Potential services to traded among OIC 
Countries 

   

Specialized Exhibitions and Partnership forum on High trading potential services on: 

a. Forum and specialized Exhibition on the Services of High 
Education in the OIC Member States 

13-16 April 2011, 
Lefkosa, Cyprus 

ICDT OIC Institutions , MC’s 

b. Regional Trade Fair of Central Asia OIC Member States  
7-9 June 

2011,Astana, 
Kazakhstan 

ICDT  

2.5 - Encourage MCs to increase 
participation in trade fairs and 
activities organized by ICDT 

b. Trade Fairs of  OIC Countries (OIC EXPO) 
24-29 April 2011, 

UAE 
ICDT 

ITFC, MC’s 
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3. Trade 
Facilitation 
Coordinator: 

ICDT 
 
 
 
 

3.2 Conduct  meetings on specific 
infrastructure issues which will 
have a direct impact on trade 
facilitation 

a. Cooperation in the area of Transportation  2011 COMCEC 
Other OIC Institutions, 

MC’s 

3.3- Enhance partnership with  
TPOs  in  MCs 

 

a. . Establishment of Trade Information Facilitation System 2011 ITFC ITC 

b. Expert Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA 
Region 2011 

 
ITFC 

WTO, UNDP,   Kyrgyz, 
Azerbaijan c. Ministerial Meeting on Aid-for-Trade Road Map for SPECA 

Region 

d.  3rd Consultative Group for Enhancing intra-OIC Trade 
3-4 February 2011 

Casablanca 
ICDT/ITFC All other OIC Institutions 

e. 4th Meeting of the OIC Statistical Working Group 2011 Casablanca ICDT All other OIC Institutions 

f. Development of database in order to facilitate commercial 
exchanges as well as cooperation and coordination (tourism) 

2011 ICCIA/FORAS MC’s 

g. Islamic Tourism Council Meeting  2011 ICCIA/FORAS MC’s 

h.  Halal Food System for the Private Sector in OIC Countries 2011 ICCIA MC’s 

 

i. Forum on trade and investment expansion among the CIS 
MC’s and the other OIC MC’s 

2011, Kazakhstan ICDT ITFC/MC’s 

j. Meeting on Evaluation of TCPP Activities 2011, Istanbul ITFC MC’s 

k. Arab-Turkish Industrial Cooperation Conference 2011, Istanbul ITFC MC’s 

l. Seminar on the simplification and modernization of Customs 
procedures 

2011 ITFC MC’s 

m. . Cooperation with THIQA-ICD 2011 ITFC ICD, MC’s 

n.  Workshop/EGM on the Impact of Transportation Nework on 
Trade and Tourism 

June 2011, Istanbul ITFC OIC Institutions 

o. Conference on Trade Development (Side event of Annual IDB 
BOG Meeting) 

June 2011, Sana’a ITFC MC’s 

3.6 Mutual Recognition Agreements 
(MRAs) for certification and   
testing bodies 

a. Development of OIC Halal Food Standards 2011 COMCEC,TSE MC’s 

b.Implementation of Halal Food Standards 2011 COMCEC 
National offices of 

standardization 

4. Development of 
Strategic 

Commodities 
Coordinator: 

ITFC 

4.2-  Expedite the implementation   
of Action  Plan  in  cotton  
development  and develop new  
action plans for development of 
other  strategic commodities 

a. .Fifth Steering Committee and Fourth Project 
Committee Meetings on Cotton 

September 2011 
Casablanca 

ICDT 
 

IDB Group and OIC 
 

b. .Forum on Development Agro-Food Industries in OIC 
Countries 

Kampala, 5-6 April 
2011 

ICDT/ITFC 
OIC, other OIC 

Institutions 

c. OIC Cotton Training Programme (OIC-CTP) 2011 SESRIC MC’s 

d. 2nd Phase of Groundnut Project 2011, Gambia ITFC MC’s 

e. Program on the  Development of Cotton Industry in 
selected African Countries 

2011 ITFC MC’s 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 

collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 

5.1 Organize more training 
programs for MCs/ enterprises 
in trade related areas 

 

a. Workshop on Food Security for OIC Countries 
Kampala, 4-6 April 

2011 
ICCIA IDB 

b. 3rd International Islamic, Economic and Cultural Conference 2011 ICCIA MC’s 

c. Training of incubator Managers of the OIC Countries  
30 Sept to 1 October 

2011, Ankara 
ICCIA KOSGEB 

d. 2nd Training Programme on Microfinance Sector 
Developpement for OIC Member Countries 

2011 ICCIA  

e. Logistics and its role in developing intra-OIC trade 2011, Tunisia ICDT IDB 

f. Competition Policy and regulations in Islamic Countries 2011, Istanbul ICDT IDB, TCA, UN Agencies 

g. OIC-VET Sub-Program on Trade, Economy and Finance 2011 SESRIC OIC Institutions, MC’s 

 

5.3. Cost sharing schemes for 
marketing and enhancing of 

exports 

a. Implementation of Phase-II of Project for strengthening 
training dept of TPOs 

2011. Kuala 
Lumpur 

ITFC ITC 

b. Support for establishment of TPOs in Kyrgyzstan 2011, Kyrgyzstan ITFC  

c. Knowledge Sharing Programs on Commodity Exchange 
Markets 

2011, Ankara ITFC  

d.Training Course on Export Strategies and International 
Marketing 

2011, Jeddah ITFC  

 
e. Training Course on Export Strategies and International 

Marketing 
2011, Dubai ITFC  

 
f. Training Course on Export Strategies and International 

Marketing for Palestinian Businessmen 
2011, Amman ITFC  

 
g. Training Courses & on the job training for staff of TPOs on 

excelling trade promotion activities 
2011, Kuala 

Lumpur 
ITFC  

 h. OIC Chamber Development Programs 2011, Ankara ITFC  

 
i. Knowledge Sharing programs for staff of trade ministries on 

the subject of international trade and export development 
2011, Ankara ITFC  

 j. Establishment of a Trade Training Centre in Kuwait 2011, Kuwait ITFC  

 k. Enhancing GCC Capacity for Trade and Employment 2011, Kuwait ITFC  
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IMPLEMENTED ACTIVITIES IN 2012 

Area 
Recommended 

Action 
Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

1. Trade Finance 
Coordinator: 
ITFC 

Develop and introduce 
new mechanisms/ 

tools   aimed   at   
increasing financing 

for SMEs and 
LDMCs 

ITFC 
1. In 1433H, trade financing approvals reached $4,466 million (of which 69% for Asia/CIS, 26% for MENA and 5% for SSA), an increase of 47 percent compared to 

the $3,033 million recorded in 1432H.  
2. Besides, ITFC accelerated its STF operation, for strategic commodity financing, which increased about 9 folds from 1430H to 1433H. 
3. In 1433H, the financing to LDMCs increased from 48% in1432H to about 51% of total approvals. 
4. In 1433H, ITFC continued its focus on these mechanisms for SME financing and provided US$143.9 million 

 

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 

1.1  Promotion of trade 
in services 

Specialized Exhibitions, Supply/Demand Workshops  and Partnership forum on High trading potential services on: 

1.Steering Committee of the Regional Project of Parks and Protected 
areas in West African Member Countries 

7-8 February 2012 
Casablanca 

ICDT MC’s 

2. 1st OIC Pharmaceuticals, medical equipment and services Expo (OIC 
Health Expo) 

1-4 March  2012, 
Tunisia 

ICDT TPOs 

3.1st Exhibition of Handicrafts Products in the OIC Member State 
25-28 Oct 2012 

Marrakech 
 

ICDT IRCICA/ISESCO, MC’s 

4. Specialised Forum and Exhibition on Islamic financial services of 
export insurance and investment guarantee in the OIC Member States 

November 2012 
ICDT/ICIE

C 
MC’s 

5.  Sixth Forum for Businesswomen in Islamic Countries 
Bahrain,  12-14 Dec. 

2012 
ICCIA 

MC’s, UNDP, IDB Group, UNIDO  

1.2 Encourage MCs to 
icrease participation 
in trade fairs and 
activities organized 
by ICDT 

1. OIC Halal Food Expo 
Sharjah, UAE, 10-12 

December 2012 
ICDT 

Chamber of Commerce and Industry of 
Sharjah, MC’s and TPOs 

2.5th Exhibition of Agribusiness Industries in the OIC Member 
States 

Jeddah, May/June 
2012 

ICDT MC’s 

 
 
 
 

3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 

3.1 Expedite the 
ratification of 
PRETAS by the 
MCs 

 
 
 
 

1.Training Seminar on PRETAS for North Africa (CENCAD, AMU and 
Middle East): Libya 

Tripoli, 13-14 March 
2012 

ICDT Libya 

2.Training Seminar on PRETAS for North Africa (CENCAD, AMU and 
Middle East :Kuwait 

Kuwait-City ,14-15 
May 2012 

 

ICDT Arab Countries, COMCEC Coord.Office 

3.Training Seminar on PRETAS for North Africa (CENCAD, AMU and 
Middle East): Morocco 

Casablanca, 7 June 
2012 

ICDT Morocco 

3.2 Conduct meetings 
on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10th  Seminar of the Economic Advisers to the Embassies of the OIC 
Member States accredited to Rabat 

January 2012, Rabat ICDT MC’s 

2.4th OIC Consultative Group on enhancing intra-OIC Trade 
21-22 Feb 2012 

Marrakech 
ICDT-ITFC OIC Institutions and TPOs 

3. 17th Session of the Special Program for the Economies of Central Asia 
Meeting on Project Working Group of Transport and Border 
Crossing 

25-26 April 2012, 
Almaty, 

Kazakhstan 

UNECE/ 
Kazakhstan 

Central Asia Member States 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 

3.2- Conduct  
meetings on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 

4. Establishment of OIC Statistical Commission (OIC-StatCom) in 2010: 
2nd Session of the OIC-StatCom 

13-15 May 2012, 
Izmir, Turkey 

SESRIC 
National Statistical Organisations 

(NSOs) 

5.Regional Seminar on Aid for Trade & Poverty Alleviation  
25-27 June 2012 

Tunis 
GTRC/IDBG Int. Organizations/MCs 

6.An Experts Group Meeting on Harnessing Inter-regional trade 
potential through enhanced cross-regional cooperation  

25-26 September 2012 IDB OIC institutions & Regional Organizations 

7. A report on Investment Environment; Investment Rules and 
Regulations in OIC MCs to be submitted to 28th COMCEC Meeting  

October 2012 ERPD/IDB  

8. Regional trade promotion and facilitation activities as contained in the 
OIC Plan of Action  for Cooperation with Central Asia 

2012 
OIC 

Institutions 
Central Asia Member States 

9. Harmonization and simplifying customs and transit procedures 
documentation and regulations 

2012 ITFC Other OIC Institutions, MC’s 

10. Aid for Trade Initiative for Arab States 
Program document has been finalized, external resource mobilization 

program is being conducted by ITFC 
2012 ITFC UN Agencies, MC’s 

11. Aid for Trade Initiative for SPECA 2012 ITFC UN Agencies, MC’s 

12. Collaboration between SMIIC and ICCIA in the proposed Halal 
Accreditation System 

2012 ICCIA/SMIIC MC’ 

13. Special Economic Zone (SEZ) Program  (Cross –border investment 
and trade) 

2012 
Mauritania, Libya and 

Tunisia 
ICD MC’s 

 
 

4. Development of 
strategic products 

Coordinator: 
ITFC 

 
 

 

        Expedite the 
implementation of 
Action Plan in 
cotton development 
and develop new 
action plans for 
development of 
other strategic 
commodities 

 
 
 
 

SESRIC’s “OIC Cotton Training Program” (OIC-CTB): 

1.Training course on “Cotton Diseases and Control” 
11-13 June 2012, 

Gence, Azerbaijan 
SESRIC MCs 

2.Training course on “Agronomy: Fertilization” 
11-13 June 2012, 

Kampala, Uganda 

SESRIC MCs 

3.Training Course on “Plant Protection: Diseases and Insects”  
27-29 August 2012, 

Wad Medani, Sudan 

SESRIC MCs 

4.Training Course on “Fiber Technology: Lint Quality” 
15-17 October 2012, 

Koutiala, Mali 
SESRIC MCs 

5.Training Course on “Fiber Technology: Contamination” 
20-22 December 
2012, Atakpamé 

Togo 

SESRIC MCs 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

Organise more 
training programs 
for MCs/ enterprises 
in trade related areas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Seminar on Foreign Trade Liberalization and the Trade Defence 
System in the OIC Member States. 

26-28 Sept 2012, 
Casablanca 

ICDT/IRTI MC’s 

2. Intellectual Property Policies 
8-9 November 2012, 

Istanbul 
ICDT/TPI MC’s 

3. Training course on enterprises strategy and international marketing 
for Libyan officers 

17-19  December 2012 ICDT IDB, Libya 

4.SESRIC Capacity Building Programme in Agriculture and Food 
Security 

Initiated January 2012 SESRIC MCs 

5.Regional Seminar on “International Trade Statistics” 
12-14 June 2012 
Amman, Jordan 

SESRIC MCs 

6. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): Training 
course on “Foreign Trade Statistics and Indicators” 

2012, Statistical 
Agency of Tajikistan 

SESRIC IDB/MC’s 

7.SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): Training 
course on “Trade Statistics and Indicators”  

2012, Kuwait Central 
Statistical Office 

SESRIC IDB/MC’s 

8.SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): Training 
course on “Trade Statistics and Indicators” 

2012, Statistics Sierra 
Leone 

SESRIC IDB/MC’s 

9. Interface with Member States  Export Credit Agencies on expanding 
export credit schemes 

2012 ICIEC MC’s 

10.Presentation of feedbacks from OIC Member States on the study with 
regard to the establishment of an Arbitration  Mechanism 

November, 2012 ICIEC MC’s 

11. Interface with Member States  Export Credit Agencies on expanding 
export credit schemes 

2012 ICIEC MC’s 

12.Presentation of feedbacks from OIC Member States on the study with 
regard to the establishment of an Arbitration  Mechanism 

2012 ICIEC MC’s 

13. 2nd Training Programme on Microfinance Sector Development for 
OIC Member Countries  

25-27 June 2012, 
Bahrain 

ICCIA 

PGTF)/UNDP, Bahrain Chamber 

14.workshops on The power of Entreneurship  

14. Workshops on The Power of Entrepreneurship 

6-7 March  2012 

(ICCIA HQs, Pakistan) 

Academia from Pakistan 

Ozair Hanafi School of Learning 
(OHSOL) 

15. Workshops on The Power of Entrepreneurship 17-18 April 2012 
(ICCIA HQs, Pakistan) 

Academia from Pakistan 
Ozair Hanafi School of Learning 

(OHSOL) 

16- workshops on The power of Entreneurship 

16. Workshops on The Power of Entrepreneurship 

22-23 May 2012 

(ICCIA HQs, Pakistan) 
17.International Entrepreneurship Congress (ENTRECON 2012): 

“Entrepreneurship – Key to Self-Reliance and Prosperity”  
14-15 July 2012, 

Karachi, Pakistan 

18.OIC Chamber Academy Program 

 

9-12 October 2012 
Ankara- Turkey 

ICCIA/ITF
C 

TOBB 

19. 3rd International Islamic, Economic and Cultural Conference 2012 ICCIA MCs 

20. Training Courses on Export Strategies and International Markets 
October, Nov. 2012, 

Jordan, Dubai 
ITFC/FFT

C 
MCs 
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IMPLEMENTED ACTIVITIES IN 2013 

Area 
Recommended 

Action 
Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

Trade Finance 
Coordinator: ITFC 

      Develop and 
introduce new 
mechanisms/ tools  
aimed  at  
increasing 
financing for SMEs 
and LDMCs 

In 1434H, ITFC trade financing approvals reached $4,938 million, an increase of over 10% compared to the $4,466 million recorded in 1433H. On the other hand, 
utilization reached around US$ 3,900 million in 1434H, which is 80% of approvals, compared to 90% of approvals in 1433H as some big ticket transactions were 
approved late in 1434H and will disburse in the beginning of 1435H. In 1434H, ITFC approved 17 operations for agricultural sector amounting to US$ 542 
million; 41% increase from the US$ 384 million approved in 1432H. 

In 1434H, ITFC increased financing of strategic commodities such as oil, aluminium, rice, groundnut, coal, coffee, sugar, wheat, maize, palm oil, sunflower, 
soybean and others in several countries. During the year, about US$ 542 million financing was allocated for strategic commodities excluding oil. However, big-
ticket oil financing operations remained crucial contributor to ITFC portfolio. In 1434H, Crude Oil and Refined Products continued to comprise the largest in 
the portfolio with a total of US$ 4,217 million. 

The financing to Least Developed Member Countries (LDMCs) increased from US$2,264 million in 1433H to about US$2,796 million in 1434H (7 countries). 

In 1434H, ITFC continued its focus on these mechanisms for SME financing and provided US$134.5 million (5 countries). 

In 1434H, ICD approved 30 new projects to extend $ 280 million financing for SMEs 

30 OIC Countries trade were insured by ICIEC from February 2013 to January 2014  with an amount of USD 5 billion  

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

2.1  Promotion of trade 
in services 

Specialized Exhibitions, Supply/Demand Workshops  and Partnership forum on High trading potential services on: 

1.1st Exhibition of Handicrafts Products in the OIC Member State 
11-14 April 2013 

Casablanca, Morocco 
 

ICDT MC’s 

2. 1st Fair on Furniture, Decoration, Household and Electrical 
Appliances of the OIC Member States  

12-16 May 2013 
Medine-Saudi Arabia 

ICDT 
Medine International Exhibitions 

Co., MC’s 

3. Establishment  of the OIC Business Centre 
December 2013, 

Casablanca 
Headquarters 

ICDT  

4. 15th Private Sector Meeting for Promotion of trade and joint venture 
investment among the OIC 

28-29 October 2013 
Tehran, Iran 

ICCIA 
 

MC’s 

2.2 Encourage MCs to 
icrease 
participation in 
trade fairs and 
activities organized 
by ICDT 

1. 6th Exhibition of Agribusiness Industries in the OIC Member States 
Muscat, Oman, 13-16 Mai 

2013 
ICDT MC’s 

2. Trade Fairs of  OIC Countries (OIC EXPO) 
28 Oct -1 Nov 2013, 

Tehran,  Iran 
ICDT ITFC, MC’s 

3. OIC-China Expo 
11-15 September 2013 

Ningxia-Hui 
ICDT MC’s 

4. 2nd OIC Halal Expo 
9-11 December 2013, 

Sharjah, UAE 
ICDT 

Chamber of Commerce and 
Industry of Sharjah, MC’s and 

TPOs 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Conduct  meetings 
on specific 
infrastructure 
issues which will 
have a direct 
impact on trade 
facilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Conduct  meetings 

on specific 
infrastructure 
issues which will 
have a direct 
impact on trade 
facilitation 

 
 
 
 

1. OIC High Level Forum on Trade Facilitation and Single Window 
Initiatives for Enhanced Regional Economic Cooperation 

25-26 February 2013 ICDT/ITFC 
MC’s and regional and 
international organisations 

2.5th OIC Consultative Group on enhancing intra-OIC Trade 
27-28 Feb 2013 

Casablanca 
ICDT-ITFC OIC Institutions and TPOs 

3.4th OIC World Business and Investments Zone 
25-28 September2013, 

Kuala Lumpur, 
ICDT MCs 

4. Seminar on the impact of Multilateral Trade Negotiations on trade in 
services in the Arab Countries  

25-27 March 2013, 
Casablanca 

ICDT/CID MCs 

5. Seminar on Trade and Environment in OIC Member States 22-24 April 2013, UAE ICDT/ CID MCs 

6.Seminar on "Multilateral Negotiations on Trade in Services as 
leverage to promote intra-trade in the Arab Region" 

4-6 June 2013, Casablanca ICDT/ CID MCs 

7. Muslim Business Forum 
25-27 November 2013, 

Dakar 
ICDT/IRTI Senegal, OIC Institutions and MCs 

8.Promote shipping in OIC countries and strengthen relationship 
between OISA and Turkish Shipbuilder’s Association (GISBIR) 

 
27 November  2013, Dubai 

OISA Turkish Shipbuilder’s Association 
(GISBIR) 

9.Strengthen relationship between OISA and Arab Academy for 
Science, Technology and Maritime Transport (AAST-MT) 

27 November  2013, Dubai 
OISA Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime 
Transport (AAST-MT) 

10. Increase Business Opportunity 27 November  2013, Dubai OISA Bangladesh Shipbuilding Yards 

11. 1st Meeting Working Group on Trade 20 June 2013 COMCEC MCs and Int. Org 

12. 2nd  Meeting Working Group on Trade 31 October 2013 COMCEC MCs and Int. Org 

13. Harmonization and simplifying customs and transit procedures 
documentation and regulations 

2013 ITFC Other OIC Institutions, MC’s 

14. Regional trade promotion and facilitation activities as contained in 
the OIC Plan of Action  for Cooperation with Central Asia 

2013 OIC Institutions Central Asia Member States 

15. Creation of the OIC Center for Cooperation among Business and 
Technology Incubators 

2013 ICCIA OIC Institutions 

16. Special Economic Zone (SEZ) Program  (Cross –border investment 
and trade) 

2013 
Mauritania, Libya and 

Tunisia 
ICD MC’s 

17. IDB Group Thiqah Program  (Investment and trade forums) 2013 ICD MC’s 

18. Establishment of OIC Statistical Commission (OIC-StatCom) in 
2010: 3rd Session of the OIC-StatCom 

April 2013, Istanbul, 
Turkey 

SESRIC 
National Statistical Organisations 

(NSOs) 

19. First meeting of the Project Board of  Aid for Trade Initiative for Arab 
States 

6-7 Nov 2013, Jeddah, 
KSA 

ITFC UN Agencies, MC’s 

20. Aid for Trade Initiative for SPECA 2013 ITFC UN Agencies, MC’s 

21.Seminar Unleashing the Potential of Halal Industry 
Dusanbee, Kazakshtan, 

May 2013 
ITFC MCs, Halal Industry Partners 
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3.  Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 Conduct  meetings 

on specific 
infrastructure 
issues which will 
have a direct 
impact on trade 
facilitation 

 
 
 

22.OIC Workshop on Transport Cooperation Ankara, 2013 
COMCEC, 
TOBB, IDB 

Group 
OIC Institutions, Sector Partners 

23.OIC Workshop on Trade Costs, Logistics & Transport Facilitation UAE, 2013 
IDB Group, 

UAE, 
UNESCWA 

OIC Institutions, International 
orgs. 

24.Meeting on Sharing UAE’s experience in enhancing trade and roles of 
MCs 

2013, UAE 
ITFC, IDB 

Group, UAE 
MCs, OIC Inst. Regional Orgs. 

25. Study on the survey of constraints  to intra-OIC Trade March, 2013 IRTI/ITFC IDBG 

26.Study on a joint research project to be undertaken by professional 
researchers of ITFC and IRTI 

April, 2013 IRTI/ITFC IDBG 

27.Workshop on Business Process Analysis May-July, 2013, Almaty IRTI/ITFC UNESCAP 

28.Joint study on enhancing intra-OIC Trade through T-SDRs June 2013 IRTI/ITFC IDBG 

29.Workshop on trade constraints between Kazakhstan and Azerbaijan August-September 2013 IRTI  

30.Workshop on Business Process Analysis 
12-14 November 2013, 

Bishkek 
IRTI  

31.Research on Constraints on the Intra OIC Trade and Potential Role of 
Islamic Finance 

2013 IRTI, MCs  

32. Workshop on the Impact of Economic Partnership Agreements on 
Regional Integration in Africa 

April, 2013 CID/IDB 
MCs, Regional & Int. 

Organizations 

33.Forum on Aid for Trade: Leading Towards Poverty Alleviation June 2013 IDB 
MCs, Regional & Int. 

Organizations 

34. Follow-up and support to Aid for Trade Projects for SPECA Region 2013 ITFC, IDB Group UNECE, OIC Institutions, MCs 

35.Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to 
the WTO” for Iraqi Trainers 

25 February-01 March 
2013Turkey 

SESRIC/IDB IDB and WTO 

36.Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to 
the WTO” for Azeri Trainers 

11-14 Nov. 2013 
Azerbaijan 

SESRIC/IDB IDB and WTO 

 
 

 

37. Training Course on WTO Accession Issues for Iraqi Officials. 
25 February – 01 March 
2013, Ankara, Turkey 

CID MCs 

38.Seminar on “Trade and Development”  
25 – 27 March 2013, 

Kuala Lumpur, 
Malaysia 

CID 
MCs 

39.Seminar on Trade Facilitation (Arab member countries)  
08-10 April 2013, Dubai, 

UAE 

CID 
MCs 

40.Seminar on Doha Negotiations and WTO Accession for ECO member 
countries 

02-04 July 2013, 
Istanbul, Turkey. 

CID 
MCs 
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3. Trade 

Facilitation  
Coordinator: 

ICDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2 Conduct  meetings 

on specific 
infrastructure 
issues which will 
have a direct 
impact on trade 
facilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Workshop on “the Advantages and disadvantages of Accession to 
WTO (Azerbaijan Case) 

12 – 15  
November 2013, Baku 

CID 
Azerbaijan  

42. Ministerial Consultative Meeting of OIC Member Countries, on the 
Eve of the 9th WTO Ministerial Conference  

 

02 December 2013, Bali, 
Indonesia 

CID 
OIC and UN Institutions, MCs 

43.Seminar Unleashing the Potential of Halal Industry 
Dusanbee, Kazakshtan, 

May 2013 
ITFC 

MCs, Halal Industry Partners 
 

44.OIC Workshop on Transport Cooperation Ankara, 2013 
COMCEC, 
TOBB, IDB 

Group 
OIC Institutions, Sector Partners 

45.OIC Workshop on Trade Costs, Logistics & Transport Facilitation UAE, 2013 
IDB Group, 

UAE, 
UNESCWA 

OIC Institutions, International 
orgs. 

46.Meeting on Sharing UAE’s experience in enhancing trade and roles of 
MCs 

2013, UAE 
ITFC, IDB 

Group, UAE 
MCs, OIC Inst. Regional Orgs 

47.Research on Constraints on the Intra OIC Trade and Potential Role of 
Islamic Finance 

2013-2014 IRTI, MCs  

48. Workshop on the Impact of Economic Partnership Agreements on 
Regional Integration in Africa 

April, 2013 CID/IDB 
MCs, Regional & Int. 

Organizations 

49. Follow-up and support to Aid for Trade Projects for SPECA Region 2013 ITFC, IDB Group UNECE, OIC Institutions, MCs 

50.Database Aman Union  December 2013 ICIEC MCs 

 
4. Development of 

strategic products 
Coordinator: 

ITFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expedite the 
implementation of 
Action Plan in 
cotton 
development and 
develop new action 
plans for 
development of 
other strategic 
commodities   

 
 
 
 
 
 

SESRIC’s “OIC Cotton Training Program” (OIC-CTB): 

1.Training Course on “Agronomy: Crop Management” 
14-16 January 2013, 
Maputo, Mozambique 

SESRIC MCs 

2.Training Course on “Agronomy: Soil Tillage”  
15-17 January 2013, 

Kampala, Uganda 
SESRIC MCs 

3.Training Course on “Agronomy: Crop Rotation” 
17-18 January 2013, 
Maputo, Mozambique 

SESRIC MCs 

4.Training course on “Agronomy: Irrigation”  June 2013 Yemen SESRIC MCs 

5.Training course on “Plant Protection: Integrated Pest Management 
(IPM)”  

August 2013 Kazakhstan 
SESRIC MCs 

6.Training course on “Quality Improvement: Seed Quality and 
Preparation”  

February 2013 Pakistan 
SESRIC MCs 

7.Training course on “Plant Protection: Diseases”  
15-17 May 2013 

Pakistan 

SESRIC MCs 
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4. Development of 

strategic products 
Coordinator: 

ITFC 
 
 
 

 

 
Expedite the 
implementation of 
Action Plan in 
cotton development 
and develop new 
action plans for 
development of 
other strategic 
commodities   

8. Training course on “Fiber Technology: Contamination”  
September 2013 

Bangladesh 

SESRIC MCs 

9.Training course on “Agronomy: Crop Management”  June 2013 Egypt SESRIC MCs 

 10.Investment Forum and Project Committee and Steering Committee 
on Cotton 

2013 
 

ICDT/IDB MC’s and International org. 

11. Development  of Cotton Industries in selected MCs 2013 ITFC, IDB Group MCs, International partners 

12. Coffee Coop in Indonesia 2013 ITFC, IDB Group MCs, International partners 

 
5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 
 
 
 

 
Organise more 

training programs for 
MCs/ enterprises in 

trade related area 
 
 
 
 
 
 

 

1. Promotion and Innovation   
24-25 October  2013, 

Casablanca 
ICDT/OMPIC MC’s 

3. WIEF-ICCIA Web-Reach Internet Marketing Workshop 2013, Karachi, Pakistan ICCIA The World Islamic Economic 
Forum (WIEF) and  UNIDO 

4. Training Program on Entrepreneurship Development for OIC 
Countries 

18-20 March 2013, 
Sharjah, U.A.E. 

ICCIA MC’s, UNDP, Local Chamber 

5. Workshop on Capacity Building on Value Chain Analysis for Agri-
Business 

2013, Sudan ICCIA Sudanese Businessmen and 
Employers Federation , 

IDB/MCs 

6.Training Program for the Development of SME Sector of CIS 
Countries 

2013 ICCIA KOSGEB and Chambers of 
Commerce of CIS Countries 

7. Need Assessment Study on Mali and Burkina Faso for Cotton Industry 2013 
GRTC/ITFC, 

ICDT 
MCs, 

8. Fisheries Study for Mauritania and Senegal 2013 GRTC/ITFC FAO, MCs 

9. Training Seminar on TPSOIC for Iraqi officials June  2013, Baghdad ICDT Iraq 

10. Seminar on the impact of the Multilateral Trade Negociations on 
the trade in services in Arab Countries 

25-27 March 2013, 
Casablanca 

ICDT/ CID MCs 

11. seminar on trade and environment 22-24 April 2013, Abu 
Dhabi 

ICDT/ CID MCs 

12. Training Seminar on TPSOIC for Palestinian officials 27-29 May 2013 ICDT Palestine 

13. Seminar on Foreign Trade Liberalization and the Trade Defense 
System in Arab Countries. 

25-28 June 2013 ICDT Tunisia 

14.Training Seminar for Primo Exporters 
23-24 December 2013, 

Casablanca, 
ICDT/ASMEX Moroccco 

15. OIC Chamber Academy Program 2013, Turkey ICCIA TOBB 

16.Export Development Training Program for SMEs in the Republic of 
Guinea 

2013, Guinea ITFC, MCs, ITC 



76 

 

 

5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organise more 
training programs for 
MCs/ enterprises in 
trade related areas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17.Training Program on Trade Facilitation Implementation Guide 2013, Kuwait ITFC, IDB Group MCs, UNECE 

18.Training Program for TPOs, Chambers of Commerce on Market Analysis, 
Trade Flow, Product Mapping 

2013, Ankara, ITFC, TOBB MCs, OIC Institutions 

19.Customized Training & Institutional Capacity Development for Bangladesh 
BPC 

2013, Bangladesh ITFC, IDB Group  

20. OIC Workshop on Trade Costs, Logistics & Transport Facilitation UAE, 2013 IDB Group  
UAE, UNESCWA, OIC and Int. 

Institutions 

21. Meeting on Sharing UAE’s experience in enhancing trade and roles of MCs UAE, 2013 ITFC, IDB Group UAE, OIC and Int. Institutions 

22. Training program on Fundamentals of Islamic Finance 2013 ICD MC’s, Theemar SME Fund 

23. Training program on Islamic banks and Islamic Investment funds’ 
principles and products 

2013 ICD MC’s, Theemar SME Fund 

24. Business Plan Competition for Sub-saharan Member Countries 2013 ICD IDB, MC’s 

25. Familiarization and Knowledge Sharing Program for Partners from 
Tunisia and Gambia 

1-5 July  2013 ICIEC ISPAT, GEIPA, MDIC, FIPA 

26. Technical training program for the staff of Arab and Islamic Countries’ 
ECAs 

2013 ICIEC 
Association des Credits 
d’Assurance au Liban 

27. ITAP training program 
22-28 September 

2013, Turkey 
ICIEC TEPAV, TOBB 

28. ITAP training program 1-4 October, 2013, 
Sarajevo 

ICIEC UNCTAD 

29. 8th ITAP and MIDA training program 
October 2013, 

Malaysia 
ICIEC Malaysia, 

30. Study on the survey of constraints  to intra-OIC Trade March 2013 IRTI/ITFC IDBG 

31. Study on a joint research project to be undertaken by professional 
researchers of ITFC and IRTI 

April 2013 IRTI/ITFC IDBG 

32. Workshop on the Impact of Economic Partnership Agreements on 
Regional Integration in Africa 

April 2013 CID MC, OIC and Int. Institutions 

33. Forum on Aid for Trade: Leading Towards Poverty Alleviation June 2013 IDBG MCs 

34. Workshop on” Current Status and Future Perspectives of Agriculture, 
Livestock and Fisheries in Somalia” 

02-04 February 2013 
Somalia 

SESRIC TIKA 

35. Training Programme on “Land Management: Soil Analysis and 
Mapping” 

04-06 February 2013 
Lebanon 

SESRIC Ministry of Agriculture, Iraq 

 

 

 

 

36. Intensive Training Course on the Multilateral Trading System and 
Accession to the World Trade Organization (WTO) 

25 Feb. to 1st March 
2013, SESRIC HQ, 
Ankara, Turkey 

SESRIC/IDB Iraq 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 

 

 

 

Organise more 
training programs 
for MCs/ 
enterprises in trade 
related areas 

 

37. Competition Authorities Capacity Building Programme (CA-CaB): 
Training course on “Mergers and Acquisitions” 

March 2013, Egypt SESRIC 
Turkish Competition Authority, 

MCs 

38. Training Course on “Competition Law and Policy” 
24-26 April 2013 

Indonesia 
SESRIC 

Turkish Competition Authority, 
MCs 

39. Workshop on “Latest Railway Technologies” 
April 2013, 

Eskisehir, Turkey 
SESRIC Turkey, MCs 

40. Competition Authorities Capacity Building Programme (CA-CaB): 
Training course on “Cartels/Horizontal and Vertical Agreements” 

April 2013, Pakistan SESRIC 
Turkish Competition Authority, 

MCs 

41. Training Course on “Competition Law and Policy” 
15-17 May 2013 

Albania 
SESRIC 

Turkish Competition Authority, 
MCs 

42. Competition Authorities Capacity Building Programme (CA-CaB): 
Training course on “Cartels/Horizontal and Vertical Agreements” 

May 2013 in April 
2013, Qatar 

SESRIC 
Turkish Competition Authority, 

MCs 

43.Training Programme for “Agricultural Extension Experts in OIC Member 
States” 

21-23 May 2013 

Turkey 
SESRIC OIC, IDB 

44. Training Programme on “Risk Management in Islamic Banking” 
03-05 June 2013 

Turkey 
SESRIC Bank Indonesia 

45. Training Programme on “Breeding and Improving Wheat Plants to 
Increase the Productivity' in Qatar” 

04-06 June 2013 

Qatar 
SESRIC 

Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock of Turkey 

46. Workshop on “Railway System Technologies” 
17-21 June 2013 

Turkey 
SESRIC MERTCe, TCDD 

47. Training Course on “Competition Law and Policy” 
18-20 June 2013 

Pakistan 
SESRIC 

Turkish Competition Authority, 
MCs 

48. Training Programme on “Financial Stability' at the Central Bank of 
Republic of Azerbaijan” 

19-21 June 2013 

Azerbaijan 
SESRIC Central Bank of Turkey 

49. Training Programme on “Livestock Management: Breeding Cattle 
Raising and Improvement” 

26-27 June 2013 

Brunei 
SESRIC 

Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock of Turkey 

50. Training Course on “Competition Law and Policy” 
28-30 June 2013 

Bangladesh 
SESRIC 

Turkish Competition Authority, 
MCs 

54. Training Course on “Competition Law and Policy” 
03-05 July, 2013 

Sudan 
SESRIC Egyptian Competition Authority 

52. Regional Seminar on 'Developing a Programme for the Implementation 
of the 2008 System of National Accounts and Supporting Statistics for 
ECO Member Countries' 

11-13 September 
2013, Ankara - 

Turkey 

SESRIC 

UNSD, ECO, TurkStat 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration of 
ICDT and ITFC 

 

Organise more 
training programs 
for MCs/ 
enterprises in trade 
related areas 

 

53.Training Course on “Competition Law and Policy” 
28-30 October, 2013 

Cameroon 
SESRIC Egyptian Competition Authority 

54.Training Programme on” Railway Safety Management” 

05-08 November 
2013 

Turkey 

SESRIC UIC, TCDD 

55.Training Programme on “Risk Management' at the National Bank of the 
Kyrgyz Republic” 

12-13 August 2013 

Kyrgyzstan 
SESRIC Central Bank of Turkey 

56. Training Programme on “Short-term Forecasting at Central Banks’ and 
‘Inflation Targeting Practices” 

25-29 November 
2013 - Turkey 

SESRIC Central Bank of Turkey 

57. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Oman, 2013 SESRIC MCs 

58. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Bangladesh, 2013 SESRIC MCs 

59. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Statistics of International Trade in Services” 

Bahrain, 2013 SESRIC World Trade Organisation 

60. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Iraq, 2013 SESRIC MCs 
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 األنشطة التي سيتم إنجازها
2014-2019 
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ACTIVITES PLANIFIEES 2014-2019 
Area 

Recommended 
Action 

Projects/ Programs/Activities Date/Location Initiator Partners 

1. Trade 
Finance 

Coordinator: 
ITFC 

Develop and 
introduce new 
mechanisms/ 

tools  aimed  at  
increasing 

financing for SMEs 
and LDMCs 

- ITFC: In 1435H (as of 06/11/1435), ITFC trade financing approvals reached $4,491 million. From 01/01/1435G to 06/11/1435H, total numbers of operations concluded is 53. Total 
Approvals are expected to peak at US$ 5.0 Bn at year-end. In 1435H, ITFC continued its focus on strategic commodities such as oil, rice, groundnut, coal, coffee, sugar, wheat, maize, 
palm oil, sunflower, soybean and others in several countries. During the year, about US$ 822 million financing was allocated for strategic commodities excluding oil. In 1435H, Crude 
Oil and Refined Products continued to comprise the largest in the portfolio with a total of US$ 3,624 million. ITFF financing for the Least Developed Member Countries (LDMCs) 
reached US$1,245 million in 1434H in 11 countries (as of 06/11/1435).  In 1435H, ITFC continued its focus on these mechanisms for SME financing and provided US$385 million (5 
countries). Between 2014 and 2016, ITFC will organised many activities in cooperation with UN Agencies, ITC, UNCTAD and WTO on Aid for Trade Initiative for Arab Countries 
covering an amount of USD  7.9 million. 

- ICD: By the end of 1435H, ICD is expected to approve 38 new projects to extend $630 million financing for SMEs 

- ICIEC: Last year (1434), ICIEC insured $3.43bn of trade, of which $1.07bn was intra-OIC trade, and in the last nine months of the Hijra year (1435) ICIEC insured $3.87bn of trade 
business, of which $1.24bn was intra-trade. Overall insured ICIEC trade business is projected to reach the $4bn mark at the end of the year. Cumulatively, ICIEC insured about 
$14.6bn since inception up to end of 3rd Q 1435H in Member Country (MC) exports, and $9.7bn in MC imports. In the total cumulative figure, $8.66bn was intra-trade. ICIEC paid 
$28.52mn in claims during this time, all trade related.  

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

2.1.Promotion of 
trade in services 

Specialized Exhibitions, Supply/Demand Workshops  and Partnership forum on High trading potential services on: 

1. 2nd OIC Pharmaceuticals, medical equipment and services Expo (OIC Health Expo) and Trade 
Mission of Asian businessmen 

26-29June 2014, 
Dakar, Senegal 

ICDT CICES, TPOs 

2. 2ndExpo and Forum on High Education Services  in the OIC Member States 
10-12 November 

2014, Kuala 
Lumpur, Malaysia 

ICDT 
OIC International Business 

Centre 

3. 1st Omra and Hajj Services Expo 
2015, Medine, Saudi 

Arabia 
ICDT 

Medine International 
Exhibitions Co., TPOs 

4. Expo and Forum on Islamic  Finance Services 2015, Canada ICDT/IRTI MCs Diapora in North America 

5. E-commerce, IT and related services 2015, Morocco ICDT ITFC, MC’s 

6. 3rd Expo and Forum on High Education Services  in the OIC Member States June 2015, Dakar ICDT CICES, MCs 

7. 2nd Omra and Hajj Services Expo and dates fair  
2015, Kuala 

Lumpur, Malaysia 
ICDT 

OIC International Business 
Centre, 

Medine International 
Exhibitions Co. 

8. Expo and Forum  of OIC Logistics and transportation Services 
2015, 

Turkey/Senegal 
ICDT ITFC, TPOs, MCs 

9. Forum and Expo of  Al- AQSA Shariff 2015, Palestine ICDT 
OIC S/IDBG/OIC organs/Bait 

Almal ALQUDS 

10. Establishment of a permanent Show Room of OIC Member Countries Products 
2015, Casablanca 

Headquarters 
ICDT  

11. 16th Private Sector Meeting for Promotion of trade and joint venture investment among the OIC 
19-20 March 2014, 

Sharjah, U.A.E., 
ICCIA/ITF

C 
Sharjah Chamber of Commerce 

& Industry 

12. 8th Forum for Businesswomen in Islamic Countries 2014, Sharjah-U.A.E. ICCIA MCs, IDB 

13. Setting-up of Business Development Centre (Al-Masfaq): 
2014, Jeddah, Saudi 

Arabia 
ICCIA MCs 

14. Preparation of study to evaluate the demand and supply of each member country through import-
export starting with Saudi Arabia 

February 2014 ICCIA MCs 

15. Halal Market Study 2014 ICCIA MCs 
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2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

2.1.Promotion of 
trade in services 

16. Establishment of ICCIA’s New Website 2014-2015 ICCIA MCs 

17. Forum on "Trade and investment Expansion between African countries and the OIC Member 
Countries of the Gulf Cooperation Council (GCC)” 

March 2015, Dakar, 
Senegal 

ICDT 
OICBusiness Center 

/Federation of GCC 
Chambers/SIBM 

18. Steering Committee Meeting of the Regional Project on Sustainable Tourism Development in a 
Network of Cross Border Parks and Protected Areas in West Africa 

2015 ICDT MC’s 

2. Trade 
Promotion 

Coordinator: 
ICDT 

2.2 Encourage 
MCs to 
increase 
participation in 
trade fairs and 
activities 
organized by 
ICDT 

1. Trade Fairs of  OIC Countries (OIC EXPO) 

8-12 Nov 2015, Riyad, 
KSA 

ICDT MC’s 

2017, Iraq ICDT MC’s 

2019, Saudi Arabia ICDT MC’s 

2. Tourism Fair of Islamic Countries (OIC TOURISM) 

19-21 October 2015, 
Sharjah-UAE 

ICDT MC’s 

2016,Egypt ICDT MC’s 

2018, Iran ICDT MC’s 

2020, Africa/Asia ICDT MC’s 

3. 7th Exhibition of Agribusiness Industries in the OIC Member States 
13-16 April  2014, 

Jeddah, 
ICDT AlHarithy Company, MC’s 

4. 1st Fair on Furniture, Decoration, Household and Electrical Appliances of the OIC Member States 
11-14 May 2014 

Jeddah-Saudi Arabia 
ICDT Al Harithy Company, MC’s 

5. 5th OIC World BIZ  and 3rd OIC-ASIA Business Forum 
10-12 November 2014 

Kuala Lumpur, 
Malaysia 

ICDT 
OIC International Business 

Centre 

6. 15th MUSIAD International Fair & 18th International Business Forum 
26-30 November 2014, 

Istanbul 
MUSIAD, 

ITFC 
MCs 

7. 3rd OIC Halal Expo 
8-10 December 2014, 

Sharjah, UAE 
ICDT 

Sharjah Expo Centre,  MC’s and 
TPOs 

8. Arab-Africa Foreign Trade Bridge 2014-2016 ITFC 

IDBG, BADEA, SEP,TPOs, 
Chambers of Commerce, 
Financial Institutions in 

MCs 

9. 8th Exhibition of Agribusiness Industries in the OIC Member States 17-20 May  2015, Jeddah, ICDT AlHarithy Company, MC’s 

10. 1st Exhibition on Organic and Local Products 
29 Oct -1 Nov 2015, 

Tunisia 
ICDT MCs 

11. 6th OIC World BIZ  and 1st  Africa-ASIA Business Forum 
Oct/Nov 2015 Kuala 

Lumpur 
ICDT 

OIC International Business 
Centre 

12. 4th  OIC Halal Expo 
9-11 December 2015, 

Sharjah, UAE 
ICDT 

Sharjah Expo Centre,  MC’s and 
TPOs 

13. Exhibition of the Malaysian products 
2015, Medine Al 

Mounawara 
ICDT 

OIC International Business 
Centre, 

Medine International 
Exhibitions Co. 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1 Expedite the 
ratification of 
PRETAS by the MCs 

1. Training Seminar on PRETAS for  OIC and TPOs Member Countries 20 March 2014, Sharjah ICDT ICCIA/COMCEC/SCCI 

2. Training Seminar for the benefit  Private Enterprises and Public 
administrations of the Sultanate of Oman on TPS/OIC 

15-16 Sept 2014, Muscat ICDT COMCEC, OMAN 

3. Training Seminar in TPS/OIC, PRETAS and ROO Protocols 24-25 Sept 2014, Riyadh ICDT Saudi Arabia 

4. Training Seminar on TPSOIC for Palestinian officials  2015 ICDT Palestine 

5.  Training Seminar on PRETAS for  WAEMU Countries 2015 ICDT OICGS/COMCEC/WAEMU 

6. Training Seminar on PRETAS for   ECOWAS Countries 2016 ICDT OICGS/COMCEC/ECOWAS 

7. Training Seminar on PRETAS for   South East and South Asia Countries 2015 ICDT OICGS/COMCEC/SAARC 

8. Training Seminar on PRETAS for   COMESA Countries 2016 ICDT OICGS/COMCEC/COMESA 

9. Procurement of remaining Concession Lists and other documents from the 
concerned Member States 

2014-2015 ICDT OICGS/COMCEC 

10. Seminar on Creating awareness of the utilities and privileges of various OIC 
Agreements (TPS-OIC)  

20 March 2014 Sharjah – 
U.A.E. 

ICCIA/ICDT 
Sharjah Chamber of 
Commerce & Industry 

 
 
3.2 Conduct  meetings 

on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 3rd  Meeting Working Group on Trade on “Facilitating the Intra-OIC Trade: 
Improving Efficiency of the Customs Procedures in the OIC Member States” 

27 February 2014 COMCEC MCs and Int. Org 

12. 4th Meeting Working Group on Trade on “Preferential Trade Agreements 
and Trade Liberalisation Efforts in the OIC Member States” 

23 October 2014 COMCEC MCs and Int. Org 

13. 5th Meeting Working Group on Trade 26 March 2015 COMCEC MCs and Int. Org 

14. 3rd   Meeting of the  Tourism  Working Group March 4th, 2014, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

15. 2nd  Meeting of the  Finance Working Group March 27th, 2014, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

16. 4th    Meeting of the  Tourism  Working Group 
September 4th, 2014, 

Ankara 
COMCEC MCs and Int. Org 

17. 3rd Meeting of the  Finance Working Group Oct  16th , 2014, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

18. 5th    Meeting of the  Tourism  Working Group 
February 5th, 2015, 

Ankara 
COMCEC MCs and Int. Org 

19. 4th Meeting of the  Finance Working Group March 19th, 2015, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

20. 3rd  Meeting Working Group on Trade 27 February 2014 COMCEC MCs and Int. Org 

21. 2nd Annual Meeting of the COMCEC Focal Points 4-5 June 2014, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

22. 3rd Meeting of the Transport and Communications Working Group on 
"Developing Multimodal Freight Transport (MFT) Among the OIC Member 
Countries" 

13 March, 2014, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 

23. 4th Meeting of the Transport and Communications Working Group on 
“Developing Air Linkages to Sustain Tourism among the OIC Member 
States” 

11 September, 2014, 
Ankara 

COMCEC MCs and Int. Org 

24. 5th Meeting of the Transport and Communications Working Group on 
“Developing Air Linkages to Sustain Tourism among the OIC Member 
States” 

 

12 Feb, 2015, Ankara COMCEC MCs and Int. Org 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
3.2 Conduct  meetings 

on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. 4th Meeting of the Agriculture Working Group on  "Facilitating Smallholder 
Farmers' Market Access in the OIC Member Countries 

25 September, 2014, 
Ankara 

COMCEC MCs and Int. Org 

26. Launching of NTBs Observatory of ICDT 2015 ICDT MC’s 

27. Expand the relationship between Bakkah Shipping Company (OISA 
Project); IDB Group and ITFC 

Ongoing project OISA IDB, ITFC, ICD 

28. Countering maritime piracy in Somalia, Gulf of Aden and in Indian ocean On-going OISA OIC General Secretariat , IMO, 
ILO 

29. Harmonization and simplifying customs and transit procedures 
documentation and regulations 

2014 ITFC Other OIC Institutions, MC’s 

30. Creation of the OIC Center for Cooperation among Business and 
Technology Incubators 

2015 ICCIA OIC Institutions 

31. Second Meeting of Project Board of Aid for Trade Initiative for Arab States 2-3 June 2014, Geneva ITFC UN Agencies, MC’s 

32. Aid for Trade Initiative for SPECA 2014-2015 ITFC UN Agencies, MC’s 

33. Promotion of 4D Electronic Trade platform (e-commerce, e-finance, e-
logistics, e-insurance as a trade facilitation mean 

2014-2016 ITFC/ICDT GCEL, MCs 

34. Mission of  commercialization  Libyan dates in Morocco 27-29 January 2014 ICDT Libyan Export Promotion Centre 

35. 6th OIC Consultative Group on enhancing intra-OIC Trade 
3-4 Feb 2014 
Marrakesh 

ICDT-ITFC OIC Institutions and TPOs 

36. Forum of the TPOs of the OIC Member States : Developing more synergies 
with private sector 

Sharjah, U.A.E., 17-18 March 
2014 

ICDT 
Sharjah Chamber of  Commerce & 

Industry, MCs 

37. Project of the Creation of an OIC network for patents commercialization 
and dissemination 

11-13 June 2014, Casablanca, 
Morocco 

ICDT COMCEC/OMPIC 

38. National Workshop for Technical Review of the Memorandum of the 
Foreign Trade Regime (MFTR) of the Accession of Sudan to the WTO 

2-6 March 2014, 
Khartoum, Sudan 

CID/IDB Sudan 

39. Workshop on "the package of measures agreed by the WTO in Bali and its 
implications for the Arab countries" 

10-12 March 2014, Dubai, UAE 
 

CID/IDB MCs 

40. Seminar on “The Agreed Package and Post-Bali Agenda for Arab 
Countries” 

25 – 27 March 2014, 
Casablanca, Morocco 

CID/ICDT 
MCs 

41. Regional Workshop on “Trade Remedy Measure and Mechanism for 
Members of the West African Economic and Monetary Union (UEMOA)”  

5-7 May 2014, Côte d’Ivoire 
CID/IDB 

MCs 

42. Joint IDB/WTO Intensive Trade Negotiations Skills Course for Arab 
Countries 

1-5 June 2014, Dubai CID/IDB MCs 

43. Seminar on “Doha Negotiations and Accession to WTO” Istanbul, Turkey 15-17  September 2014 CID/IDB MCs 

44. Seminar on "the Bali Package and its impact on MCs, particularly in Trade 
Facilitation" 

23-25 June 2014, Istanbul 
 

CID/IDB MCs 

45. National Seminar on the Development of Industry and Local Content in the 
Framework of the Accession of Kazakhstan to WTO 

20 -22 October 2014, Astana, 
Kazakhstan 

CID/IDB MCs 

46. Seminar on NTBs in OIC African  Member States 
18-20 November 2014 
Casablanca, Morocco 

ICDT/CID OIC African Countries 

47. Task Force of the Executive Programme for Enhancing Intra-OIC Trade 
November 2014, Casablanca, 

Morocco 
ICDT, ITFC Other OIC Institutions 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 

3.2 Conduct  meetings 
on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 

48. Expansion of existing networks for coordination and capacity building 
among the Trade Promotion Organizations in the other regions of OIC 

2014 ICDT OIC Institutions and TPOs 

49. Establishment of the website of Embassies (e-embassies) 2014-2015 ICDT Mauritania, Benin, Guinea, Tunisia 

50. 7th Meeting of the Consultative Group for Enhancing Intra-OIC Trade 2-3 March  2015 ICDT, ITFC Other OIC Institutions 

51. Meeting of the Global Network of the TPOs of the OIC Member States 8-12  Nov 2015, Riyad, KSA ICDT 
MC’s 

52. Seminar on the Opportunities and Challenges of the Free Trade 
Agreements: Case of the WEAMU 

2015 ICDT OICGS/WAEMU 

53. Training seminar on the organization and participation in fairs and 
exhibitions for the benefit of the economic operators of the OIC Member 
States 

2015 
ICDT 

MCs 

54. Training Seminar on Exports and Investment Promotion Strategies in the 
Context of Globalization for the benefit of first-time exporters of the OIC 
Countries 

2015 
ICDT 

MCs 

55. Seminar on the “Accession to the WTO and the impact of Doha 
Development Round on the Economies of the OIC Countries” 

 
2015 ICDT/CID MCs 

56. Seminar on "the Proliferation of Bilateral and Regional Trade Agreements 
and their Impact on the Regional Integration Process in the OIC Countries" 

2015 ICDT/CID MCs 

57. Seminars on Doing business in specific markets 2015 ICDT MCs 

58. Regional on line Marketing Workshop of the WIEF Foundation 16-21 February 2015, Senegal ICDT MCs 

59. Training seminar on the organization and participation in fairs and 
exhibitions for the benefit of the economic operators of the OIC Member 
States 

March 2015 ICDT MCs 

60. Coaching seminars “Trade is fair” in favour of exporting SMEs in the OIC 
Member States 

2015 ICDT MCs 

61. Workshop on the results of the 9th Ministerial Conference of the World 
Trade Organization (WTO) and the work program of the post-Bali for OIC 

2015 ICDT/CID MCs 

62. One day seminar on Agadir agreement 2015, Casablanca ICDT ASMEX, Agadir Agreement Unit 

63. Seminar on the market approach of the GCC Countries and Libya 2015, Casablanca ICDT/ASMEX Libya 

64. OIC Expert Group Meeting on trade Negotiations in Services 2015, Casablanca ICDT/CDI of IDB MCs 

65. Training Seminar on liberalization in trade in service  for Agadir 
Agreement Member States 

2015, Casablanca ICDT Agadir Agreement Unit 

66. Seminar on the Regional Trade Agreements  2015, Amman, Jordan ICDT Agadir Agreement Unit, ICCIA, IDB 

67. Forum on the role of International agreements in the of trade and logistics 
facilitation 

2015, Amman, Jordan ICDT IRU, Agadir Agreement Unit, GCEL 
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3. Trade 
Facilitation  

Coordinator: 
ICDT 

 

3.2 Conduct  meetings 
on specific 
infrastructure issues 
which will have a 
direct impact on 
trade facilitation 

 

68. Special Economic Zone (SEZ) Program  (Cross –border investment and 
trade) 

2014-2015 
Mauritania, Libya and Tunisia 

ICD MC’s 

69. IDB Group Thiqah Program (Investment and Trade Forum and Private 
Sector Day) 

2014-2015 ICD MC’s 

70. 5 projects implemented by ICD to provide finance advisory services in 
infrastructure development 

2014-2015 ICD Private Sector Entities in MCs 

71. Business Plan Competition for Sub-Saharan MCs 2014 ICD IDBG 

72. 2nd Workshop on Business Process Analysis Almaty, April ,2014 IRTI MCs 

73. Seminar on the Future Role of ICIEC in Supporting Trade and Investments 
in Member Countries 

24 June 2014 ICIEC MCs 

74. ICIEC Capacity Building Activities on Underwriting, Business 
Development, Reinsurance, Claims and Recoveries. 

2014-2015 ICIEC 
UAE, Sudan, Tunisia, Oman, Saudi 

Arabia, Kazakhstan, Turkey 

75. Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to the 
WTO” for Iraqi Trainers 

25 February-01 March 
2013Turkey 

SESRIC/IDB Iraq 

76. 4th Session of the OIC-StatCom May 2014, Ankara, Turkey SESRIC National Statistical Offices (NSOs) 

77. Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to the 
WTO” for Azeri Trainers 

11-14 Nov. 2013 
Azerbaijan 

SESRIC/IDB Azerbaijan 

78. Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to the 
WTO” 

2014-2015, Kazakhstan SESRIC IDB and WTO 

79. Training Course on “Multilateral Trading Systems and Accession to the 
WTO” 

2014-2015, Turkmenistan SESRIC IDB and WTO 

80. Opening new branch of Islamic protection & Indemnity Club “IPIC” (OISA 
Project) in OIC countries: registration of vessels from Islamic shipping 
companies 

On-going OISA OIC General Secretariat 

81. Registration of tonnage with Islamic P&I Club. On-going OISA OIC General Secretariat , COMCEC 

82. Countering maritime piracy in Somalia, Gulf of Aden and in Indian ocean On-going OISA OIC General Secretariat , IMO, ILO 

4. Development 
of strategic 

products 
Coordinator: 

ITFC 

Expedite the 
implementation of 
Action Plan in cotton 
development and 
develop new action 
plans for 
development of 
other strategic 
commodities 

1. Training Programme on “Cotton Production Technologies” 2014-2015, Afghanistan SESRIC 
Cotton Research Station, , Nazilli-

Turkey 

2. Training Programme on “Agronomy: Soil Tillage” 2014-2015, Mali SESRIC 
TIKA, Cotton Research Station, 

Nazilli-Turkey 

3. Training Programme on “Cotton Statistics” 2014-2015, Turkey SESRIC Ege University 

4. Training Programme on “Cotton Production Technologies” 2014-2015, Senegal SESRIC Togo 

5. Workshop on “OIC Cotton Gene Bank Technologies” 2014-2015, Turkey SESRIC IDB, Centres of Excellence 

6. Workshop on “Cotton Production Cotton Production: Regional Challenges” 2014-2015, Pakistan SESRIC IDB, Centres of Excellence 

7. Investment Forum and Project Committee and Steering Committee on 
Cotton 

2015 ICDT/IDB MC’s and International org. 

8. Development  of Cotton Industries in selected MCs 2014 ITFC, IDB MCs, International partners 

9. Coffee Coop in Indonesia 2014 ITFC, IDB MCs, International partners 

10. Need Assessment Study on Mali and Burkina Faso for Cotton Industry 2015 ITFC/ICDT Mali, Burkina Faso 

11. Fisheries Study for Mauritania and Senegal 2014-2015 ITFC FAO, Mauritania, Senegal 

12. Establishment of Fishery Company for production and marketing 2014-2015 ITFC 
Council of Arab Economic 

Unit/LAS 

13. Establishment of Food and Agribusiness Fund 2014 ICD MCs Financial Institutions 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with a 
collaboration 
of ICDT and 

ITFC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Organise more 
training programs 
for MCs/ enterprises 
in trade related areas 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.12th Meeting of the Economic Counsellors to the Embassies of the OIC 
Member States accredited to the Kingdom of Morocco 

9 January 2014 ICDT MCs 

2.Training Seminar intended for Businesswomen in E-Marketing 
18-24 February 2014, 

Casablanca 
ICDT/WIEF MCs 

3. Training Workshop on “Export and Investment Promotion Strategies in the 
context of Globalisation”. 

3-5 March 2014, Lefkosa ICDT Near East University, MFA, MC’s 

4.Training program on international trade 8 March 2014, Casablanca ICDT ICC Morocco, Morocco 

5. Impact of Doha on Economies of Arab Countries 10-12 March 2014, Dubai ICDT/CID MCs 

6. Training for primo exporters for Cote d’Ivoire 17-18 March 2014, Côte d’Ivoire ICDT MCs 

7.Seminar for primo exporters for Libya 2015, Tripoli ICDT Libyan Export Promotion Centre 

8. Workshop on Export Auditing and Capacity Building for SMEs 
Competitiveness of the GCC Chambers 

1-3 September, 2014, Manama, 
Bahrain 

ICDT 
Federation of GCC Chambers, 

Chamber of Commerce and 
Industry of Bahrain 

9. Seminar on the Competition Policies in the French Speaking OIC Member 
States: Current State and Prospects 

November 2014, Tunisia ICDT MCs 

10. International Conference on offshoring in OIC Member Countries 2015, Tunisia ICDT Agadir Agreement Unit, Tunisia 

11.13th Meeting of the Economic Counsellors to the Embassies of the OIC 
Member States accredited to the Kingdom of Morocco 

January 2015, Rabat Morocco ICDT MCs 

12.9th Global Islamic Finance Forum 24 June 2014 IRTI Islamic Financial institutions,  MCs 

13.Seminar on Introduction of Islamic Banking & Finance in Uganda 
April 28, 2014 

Kampala - Uganda 

ICCIA 
Uganda National Chamber of 

Commerce & Industry  and 
IRTI 

14. Training programmes on Entrepreneurship development 
24-26 June 2014 

Islamabad and Karachi 
ICCIA 

CB Training and Development 
Associates 

15.Workshop on Business Planning and Marketing 

8th April 2014-Karachi – 
Pakistan 

ICCIA Pakistan 

16. WIEF-ICCIA Web-Reach Internet Marketing Workshop 2014, Karachi, Pakistan ICCIA 
The World Islamic Economic Forum 

(WIEF), UNIDO 

17. Workshop on Capacity Building on Value Chain Analysis for Agri-
Business 

2014, Bangladesh ICCIA IUT, PGTF/UNDP 

18. OIC Chamber Academy Program 2014,  Turkey ICCIA/ITFC  

19. Training of Trainers in International Trade (Guinea) 2014 ITFC 
TFO of Canada, Donors,  CIPEX 

(TPO of Guinea) 

20. Establishment of Trade Training Center in Niger 2014-2016 ITFC 
TFO of Canada, Niger 
Government, IDB Group, 

Donors 

21.Training Program on Islamic Banks and Islamic Investment funds’ 
Principles and products 

2014 ICD MCs 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with 

a 
collaboration 
of ICDT and 

ITFC 
 

 

 Organise more 
training programs 
for MCs/ 
enterprises in trade 
related areas 

 
 
 

22.Business Plan Competition for Sub-Saharan Member Countries 2014 ICD MCs 

43. Establishment of Regional Trade Training Center in Niger 2014-2015 ITFC 
IDB Group, TFO of Canada, 

Niger 

43. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Oman, 2014 SESRIC MCs 

44. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Bangladesh, 2014 SESRIC MCs 

45. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Statistics of International Trade in Services” 

Bahrain, 2014 SESRIC World Trade Organisation 

46. SESRIC Statistical Capacity Building Programme (Stat-CaB): A training 
course on “Foreign Trade Statistics” 

Iraq, 2014 SESRIC MCs 

47.Training Programme on “Islamic Debt and Equity Markets” 
10-11 February, 2014 

Pakistan 
SESRIC Tehran Stock Exchange 

48.Training Programme on ‘Risk Management in Islamic Financial Institutions’  03-05 March 2014, Iraq SESRIC Al Huda CIBE 

49.Training Programme on 'Balance of Payments Statistics' 24-25 March 2014, Yemen SESRIC Central Bank of Turkey 

50. Training Programme on “Islamic Financial Instruments” 05-06 March, 2014 Oman SESRIC Arab Federation of Exchanges 
(AFE) 

51.Training Course on 'Price Statistics'  
10-12 March 2014, Abu Dhabi, 

UAE 
SESRIC 

Turkish Statistical Institute 
(TurkStat) 

52.Training Course on 'Balance of Payments and International Trade Statistics' 
18-20 March 2014, Dhaka 

Bangladesh 
SESRIC 

Turkish Statistical Institute 
(TurkStat) 

53.Expert Group Meeting on Islamic Banking and Finance Statistics 
25-26 March 2014, Ankara-

Turkey 
SESRIC IRTI of IDB Group 

54.Training Course on 'Social Accounting Matrices (SAMs)' 17-19 June 2014, Nouakchott -
Mauritania 

SESRIC Directorate of Statistics, High 
Planning Commission, Morocco 

55.Training course on “International Trade Statistics”  
25-27 August 2014, Astana - 

Kazakhstan 
SESRIC 

Turkish Statistical Institute 
(TurkStat) 

56.Training Course on “Business and Agricultural Surveys”  25-26 August-2014, Kazakhstan SESRIC Turkish Statistical Institute 
(TurkStat) 57.Training Course on “Competition Law and Policy” 27-28 March 2014 Gambia SESRIC Turkish Competition Authority, 

MCs 
58.Training Course on “Competition Law and Policy” 3-4 April 2014 Azerbaijan SESRIC Turkish Competition Authority, 

MCs 59. A training course on “Wholesale and Retail Trade” 2014, Bangladesh SESRIC MCs 

60. A training course on “International Trade Statistics” 2014, Egypt SESRIC MCs 

61. A training course on “Wholesale and Retail Trade” 2014, Gambia SESRIC MCs 

62. A training course on “Wholesale and Retail Trade” 2014, Iran SESRIC MCs 

63. A training course on “International Trade Statistics” 2014, Iraq SESRIC MCs 

64. A training course on “International Trade Statistics” 2014, Kuwait SESRIC MCs 

65. A training course on “Wholesale and Retail Trade” 2014, Libya SESRIC MCs 

66. A training course on “International Trade Statistics” 2014, Maldives SESRIC MCs 
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5. Capacity 
Building 

Coordinator: 
SESRIC with 

a 
collaboration 
of ICDT and 

ITFC 
 

 

 Organise more 
training programs 
for MCs/ 
enterprises in trade 
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67. A training course on “Wholesale and Retail Trade” 2014, Nigeria SESRIC MCs 

68. Conference on “International Rural Development Conference” 2014-2015, Turkey SESRIC TKDK 

69. Study Visit on “Artificial Insemination, Embryo Transfer” 2014-2015, Turkey SESRIC IDB-ISDF, Turkey (MoFAL) 

70. Training Programme on  “Livestock Management: Animal Diseases and 
Combat with Animal Diseases” 

2014-2015, Saudi Arabia SESRIC Iraq 

71. Training Programme on “Seed Development” 2014-2015, Senegal SESRIC Niger 

72. Training Programme on “Seed Development: Biotechnology Studies” 2014-2015, Azerbaijan SESRIC Turkey 

73. Workshop on “Organic Farming” 2014-2015, Turkey SESRIC UTEAM 

74. Training Programme on “Seed Development: Laboratory Tests” 2014-2015, Kuwait SESRIC Turkey 
75. Training Programme on “Land Conversation, Improvement and Erosion” 2014-2015, Gambia SESRIC Turkey 

76. Study Visit on “E-Visa Country Experience” in Turkey 2014-2015, Turkey SESRIC COMCEC Coordination Office 

77. Workshop on “Easy Visa: E-Visa, Removal of the Barrier among the OIC 
MCs” 

2014-2015, Turkey SESRIC COMCEC Coordination Office 

78. Training Programme on “Postal Financial Services : Postal Bank” 2014-2015, Senegal SESRIC Postal Services of Tunisia 

79. Training Programme on “Domestic Services” 2014-2015, Sierra Leone SESRIC Postal Services of Tunisia 

80. Training Programme on “Registered Electronic Mail” 2014-2015, Sierra Leone SESRIC Postal Services of Turkey (PTT) 

81.  Workshop on “Postal Financial Services” 2014-2015, Turkey SESRIC Postal Services of OIC MCs 

82 .Study Visit on “Electronic Services” 2014-2015, Turkey SESRIC Postal Services of Turkey (PTT) 

83.Workshop on “Financing of Railways” 2014-2015, Turkey SESRIC UIC, MERTCe 

84. Workshop on “Railway Simulation Technologies” 2014-2015, Turkey SESRIC TCDD, MERTCe 

85.Study Visit on “Railway Simulation Technologies” 2014-2015, Turkey SESRIC TCDD, MERTCe 

86.Training Course on “Basics of Competition Law” 2014-2015, Indonesia SESRIC Turkish Competition Authority, 
MCs 

87. Training Course on “Abuse of Dominant Position” 2014-2015, Qatar SESRIC Turkish Competition Authority, 
MCs 

88.Training Course on “Mergers and Acquisitions” 2014-2015, Burkina Faso SESRIC Turkish Competition Authority, 
MCs 

89. Training Course on “Mergers and Acquisitions” 2014-2015, Pakistan SESRIC Turkish Competition Authority, 
MCs 

90.Training Course on “Competition Advocacy” 2014-2015, Gambia SESRIC Turkish Competition Authority, 
MCs 

91.Training Course on “Basics of Competition Law” 2014-2015, Iraq SESRIC 
Turkish Competition Authority, 

MCs 

92.Training Programme on “Strategic Role of Investor Relations” 2014-2015, Bahrain SESRIC Pakistan 

93.Training Programme on “Product Spectrum” 2014-2015, Cameroon SESRIC Turkey 

94.Training Programme on “Exchange Basis: Types of Orders” 2014-2015, Pakistan SESRIC Turkey 

95.Training Programme on “Corporate Finance: Introduction to M & A 
Transactions'' 

2014-2015, Mozambique SESRIC Turkey 
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96.Training Programme on “Islamic Debt and Equity Markets and Products” 2014-2015, Azerbaijan SESRIC Iran 

97.Training Programme on “Company Awareness” 2014-2015, UAE SESRIC Turkey 

98.Training Programme on “Cash Management Operations” 2014-2015, Yemen SESRIC Ministry of Finance, Kuwait 

99.Training Programme on “Front Office Operations: Domestic Borrowing” 2014-2015, Kuwait SESRIC Treasury, Turkey 

100.Training Programme on “Operational Risk Management” 2014-2015, Senegal SESRIC Treasury, Turkey 

101.Training Programme on “Management of Relations with  the International 
Institutions” 

2014-2015, Pakistan SESRIC Treasury, Turkey 

102.Training Programme on “Back Office Operations” 2014-2015, Azerbaijan SESRIC Treasury, Turkey 

103. Workshop on “Risk Management” 2014-2015, Turkey SESRIC IDB, OIC MCs 

104.Training Programme on “Risk Management” 2014-2015, Uganda SESRIC Central Bank of Turkey 

105.Training Programme on “Forecasting Methods” 2014-2015, Turkey SESRIC Bank Indonesia 

106.Training Programme on “Financial Stability” 2014-2015, Mozambique SESRIC Central Bank of Turkey 

107.Training Programme on “Financial Stability” 2014-2015, Qatar SESRIC Malaysia 

108.Training Programme on “Balance of Payments” 2014-2015, Yemen SESRIC Central Bank of Turkey 

109.Training Programme on “Payment Systems” 2014-2015, Libya SESRIC Central Bank of Turkey 

110.Training Programme on “Risk Management in Islamic Finance” 2014-2015, Iraq SESRIC Al-Huda-Cibe 

111.Workshop on “Islamic Financial Instruments” 2014-2015, Turkey SESRIC Central Bank of Turkey, IDB 

112. Seminar on “Payment Systems” 2014-2015, Turkey SESRIC Central Bank of Turkey, IDB, 
Malaysia, Bahrain, 

Indonesia 
113. Seminar on “Forecasting Methods” 2014-2015, Turkey SESRIC Central Bank of Turkey 

114. Training Programme on “Payment Systems” 2014-2015, Libya SESRIC Central Bank of Turkey 

 

 

 
 


