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 4أجندة رقم 

 ()الكومسيك األنشطة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري■ 

 القطاعية لمنظمة التعاون اإلسالمي.العامة و تقارير المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حول المعارض .1

  جدة ، 2014 مايو 14-11التعاون اإلسالمي، المعرض األول لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة– 

 ؛ المملكة العربية السعودية

 جمهورية  - داكار، 2014 يونيو 29-26، المعرض الثاني للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 السنغال ؛

   ديسمبر  10-8ي، لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمالثالث لألغذية الحالل في االمعرض تقرير حول
 ؛دولة اإلمارات العربية المتحدة  –الشارقة ، 2014

  ،جدة 2015أبريل  16-13المعرض الثامن للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،
 .المملكة العربية السعودية –

 

 المعارض المقبلة
 

 في منظمة التعاون  لخامس عشر للدول األعضاءات الجارية لتنظيم المعرض التجاري اتقرير حول التحضير
 المملكة العربية السعودية؛ – الرياض، 2015 نوفمبر 12 – 8اإلسالمي، 

  ،جمهورية  –، داكار 2015سبتمبر  16-14التحضيرات الجارية للمنتدى اإلفريقي حول األعمال الحالل

 السنغال ؛

 للدول األعضاء في منظمة وجات البيولوجية والمحلية المنتلتنظيم المعرض  ات الجارية تقرير حول التحضير
 ؛الجمهورية التونسية  – تونس، 2015 فاتح نوفمبر –أكتوبر  29، التعاون اإلسالمي

 اإلسالمي الثاني للسياحة واألسفار: من أجل تنمية السياحة لتنظيم المعرض  ات الجاريةتقرير حول التحضير
 ؛ دولة اإلمارات العربية المتحدة -ة ، الشارق2015ديسمبر  10-8العائلية" 

 لدول األعضاء في منظمة التعاون الرابع للمنتجات الحالل لالمعرض  لتنظيم ات الجاريةقرير حول التحضيرت
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة –الشارقة ، إمارة 2015ديسمبر  10-8، اإلسالمي
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  اريرـتق
 

 التجارة المركز اإلسالمي لتنمية
 حـول

 

 
 

 المعارض العامة والمتخصصة في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 
 

 

  امهيقد

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 
 

 إلــى
 

 

الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة الحادية و الدورة 
 للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 )الكومسيك(

 

 
 2015مايو  14-13الجمهورية التركية،  - أنقرة
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 تقرير حول

 المعرض األول لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 المملكة العربية السعودية-، جدة2014مايو  11-14

 

لعشرين للجنة الدائمة ، الصادر عن الدورة الوزارية التاسعة وا4فقرة رقم  ii/18طبقا للقرار رقم 
 21إلى  18)الكومسيك(، المنعقدة من  -للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

الجمهورية التركية والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به المملكة  -بإسطنبول 2013نوفمبر 
منظمة التعاون  العربية السعودية لتنظيم المعرض األول لألثاث والديكور للدول األعضاء في

اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض المحدودة تحت 
رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية للمملكة العربية السعودية "المعرض األول لألثاث 

، 2014مايو  14إلى  11والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك من 

 –بالتزامن مع المعرض السعودي للبناء والتصميم الداخلي، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات
 المملكة العربية السعودية.

شكل هذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خالل معرض مهني 
صناعة األثاث  متخصص وفرصة لإلطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتطورات في

والتصميم الداخلي والبناء والتشييد، كما مكن العارضين من الدول المشاركة والمهندسين 
المعماريين والمقاولين والمصممين ومهندسي الديكور والمسؤولين الحكوميين من التعرف من 

اء وإيجاد جهة على الخبرات والتجارب الوطنية للبلدان المشاركة في مجال األثاث والديكور والبن
أفضل المنتجات والخدمات لمشاريع البناء التي هي في طور التخطيط أو قيد التنفيذ من جهة 

 أخرى؛ وشكل فرصة إلبرام صفقات تجارية وإقامة عالقات الشراكة واالستثمار.

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

 دير العام؛الدكتور الحسن احزاين، الم -
 عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق. -

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

 شركة من الدول التالية: 200وقد عرف هذا المعرض مشاركة 

 ،المملكة العربية السعودية 
 بحرين،مملكة ال 

 ،جمهورية مصر العربية 
 ،جمهورية اندونيسيا 
 ،ماليزيا 

 ،المملكة المغربية 

 ،الجمهورية اللبنانية 

 ،الجمهورية التركية 

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 دولة الكويت 
 المملكة األردنية الهاشمية. 
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مملكة التايالند أما عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب لدى منظمة التعاون اإلسالمي فقد شاركت 
وتم تسجيل مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي ممثلة في: الهند، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة وتايوان.

 :حفل االفتتـاح - 1

عارض بجدة على الساعة الخامسة بمركز الم 2014أبريل  11تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
بعد الزوال، وقام بتدشينه أمين محافظة جدة المهندس هاني محمد أبو راس نيابة عن صاحب 
السمو الملكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية 

ريف موفق مشهور الحارث، برفقة الدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز وسعادة السيد الش
رئيس مجلس إدارة شركة الحارثي للمعارض المحدودة والسادة: هادي مالعب، الرئيس التنفيذي 
لشركة الحارثي ووليد واكد، نائب الرئيس لشركة الحارثي للمعارض المحدودة السعودية بحضور 

ل من الدول األعضاء عدد من الدبلوماسيين العرب وممثلي أجنحة الدول المشاركة ورجال األعما
 العاملين في قطاع البناء واألثاث والتصميم الداخلي.

بعد االفتتاح الرسمي للمعرض، تجول أمين جدة بين أروقة المعرض، واطلع على أجنحة الدول 
المشاركة وما تعرضه من معدات وآخر االبتكارات في مجال البناء واألثاث والديكور. واستمع 

على  ل المعرض مؤكدا أن حكومة المملكة العربية السعودية حريصةخالل جولته إلى شرح حو
دعم القطاعات المعنية بهذا المعرض مما تمثلها من أهمية في االقتصاد الوطني والسيما وأنها 
تتوافق مع الطفرة التي تشهدها المملكة في مجاالت األثاث والبناء ومشاريع السكن والبنى التحتية 

 ل ال محالة في خلق شراكات وتبادل الخبرات. مؤكدا أن المعرض سيسه

من جانبه أعرب السيد وليد واكد عن التطور المضطرد الذي يعرفه هذا المعرض مشيرا إلى أن 
هذا االزدهار يرجع باألساس إلى التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع األثاث والبناء مؤكدا على 

صميم الداخلي، كما أن المعرض ينسجم مع رؤية مكانة مدينة جدة المرموقة في قطاع البناء والت
الحكومة السعودية المتمثلة في توفير وتصميم مباني متطورة ومتميزة ذات جودة عالية بما يتالءم 

 مع المعايير الدولية للبناء والبيئة. 

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

 اإلسالمي حتى يتم الترويج لها في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة اإلنترنت.

مع  2015مايو  12وانتهز المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هذه الفرصة لعقد اجتماع تنسيقي يوم 
الشريف موفق مشهور الحارث، رئيس مجلس إدارة شركة الحارثي للمعارض  سعادة السيد

المحدودة وكبار الموظفين بها، تم خالله التباحث في إمكانية تكثيف التعاون بينهما في المجاالت 
 ذات االهتمام المشترك وخاصة المسائل التنظيمية لألنشطة التالية:

 صناعة التقليدية للدول األعضاء في معرض الجماليات والمعرض التجاري الثالث لل
 منظمة التعاون اإلسالمي المصاحب له؛

  منتدى ومعرض االبتكارات واإلبداع واالمتياز في العالم اإلسالمي والقروض الصغرى
 لفائدة الشباب حاملي المشاريع؛

  منتدى تطوير االستثمار في مجال السياحة بالمملكة المغربية لفائدة المستثمرين في مجال
 السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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 تقرير حــول 

 المعرض الثاني للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 ، داكار، جمهورية السنغال2014يونيو  26-29

 

المصادق عليه من قبل الدورة الوزارية التاسعة  ii /18من القرار رقم للفقرة الخامسة وفقا 
الجمهورية -بإسطنبول 2013نوفمبر  21إلى  18ين للجنة الكومسيك المنعقدة من والعشر

التركية، نظمت جمهورية السنغال باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمركز 
السنغالي الدولي للتجارة الخارجية الدورة الثانية لمعرض الصحة للدول األعضاء في منظمة 

بمركز المعارض التابع للمركز الدولي  2014يونيو  29إلى  26ك من التعاون اإلسالمي وذل

السنغالي للتجارة الخارجية. أقيمت هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الصحة والعمل 
االجتماعي لجمهورية السنغال وبالتزامن مع الدورة السادسة للمعرض الدولي للصحة 

 جمهورية السنغال. -داكار بوالمعدات الطبية 

 كت الدول األعضاء التالية في هذه التظاهرة: شار

 ،جمهورية بنين 
 ،بوركينا فاسو 
 ،جمهورية الكاميرون 
 ،غامبيا 
 ،جمهورية غينيا 
 ،جمهورية مالي 
 ،المملكة المغربية 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  
 ،جمهورية موزمبيق 
 ،جمهورية النيجر 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 
 ،جمهورية السنغال 
 ،جمهورية تشاد 
 ،الجمهورية التونسية 
 .الجمهورية التركية 

شهد المعرض مشاركة العديد من الشركات التابعة للدول غير األعضاء التالية: هوالندا، ألمانيا، 
الصين، الهند، فرنسا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، البرتغال، النمسا، بولونيا، السويد، كينيا، الواليات 

 وإيطاليا.  المتحدة األمريكية

 قام المركز بتمويل مشاركة بعض الدول األقل نموا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 شاركت في المعرض أيضا المنظمات اإلقليمية والدولية التالية:

 المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي؛ 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ 

 ون واإلعالم حول التجارة الدولية؛الوكالة اإلفريقية للتعا 
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 .منظمة الصحة لغرب إفريقيا 

 2800زائر من بينهم  4600المعرض الذي استقبل زهاء  فيشركة  157شاركت قرابة 

 متخصص في قطاع الصحة جاءوا بحثا عن فرص األعمال والشراكة. 

 األنشطة المقامة بموازاة مع المعرض -

بموازاة مع المعرض باالشتراك مع المركز السنغالي  نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
الدولي للتجارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الصحة والعمل االجتماعي والوكالة اإلفريقية 
للتعاون واإلعالم حول التجارة الدولية والوكالة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي. والوكالة 

لكبرى ندوة حول فرص االستثمار في قطاع التجهيزات الطبية السنغالية لالستثمار واألشغال ا
والصناعة الصيدالنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. أقيمت هذه التظاهرة التي 

وقد تمحورت حول  2014يونيو  27ترأسها المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة يوم 

 المواضيع التالية: 

 لتجارية للصناعات الصيدالنية والخدمات الطبية بين الدول األعضاء المبادالت ا
 في منظمة التعاون اإلسالمي،

 ،القوانين التجارية الدولية في قطاع الصيدلة والخدمات الطبية 

 .تثمين االبتكار وجوانب من الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة وبقطاع الصحة 

ل أوراق عمل حول الصناعات الصيدالنية والخدمات الطبية في إثر ذلك قدم ممثال البنين والسنغا
 بلديهما. كما تناولت الندوة بحث المواضيع التالية:

 ،مقتضيات منظمة التجارة العالمية لفائدة الصناعة الصيدالنية في الدول األقل نموا 

 ،األفضلية الوطنية في عروض الصفقات الدولية في هذا القطاع 

 ن العام والخاص / دراسة وضعية معينة حول هذا الموضوع،الحوار بين القطاعي 

 ،فرص االستثمار في قطاع الصناعات الصيدالنية والتجهيزات الطبية 

  تنمية المبادالت والشراكة في قطاع الصيدلة والتجهيزات الطبية في الدول األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي.

 عمال في هذا القطاع.بين رجال األ B2Bكما تم عقد لقاءات ثنائية 

ولقد أجرى المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة اتصاالت ا بموازاة مع المعرض مع 
 السادة: 

  معالي السيد آليون سار وزير التجارة والشراكة والقطاع غير المنظم لجمهورية
شأن السنغال حيث دارت المحادثات حول الدورة الرابعة لورشة العمل اإلقليمية ب

 ،(WIEFالتسويق التجاري الرقمي المباشر للمنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي )

  معالي األستاذ ماري توي نيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتناولت المحادثات
الجوانب التحضيرية للمنتدى الثاني للتعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة 

 ،2016عقده بداكار سنة التعاون اإلسالمي المزمع 

  األستاذ كادياتو هللا فال، أستاذ جامعي دائم، مكلف بالبحوث حول العالقات بين األعراق
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كندا. تناولت المحادثات انطالق أشغال  -وحوار الثقافات في جامعة كبيك بشيكوتيمي
ر التحضير للمنتدى اإلفريقي حول "األعمال التجارية الحالل" المزمع تنظيمه في داكا

 ،2015جمهورية السنغال، سبتمبر  –

  السيد داتو رجاء محمد عبد هللا، المركز الدولي لألعمال بماليزيا. تناولت المحادثات
التحضير للدورة الخامسة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال 

 14 إلى 10ماليزيا من  -بكوااللمبور  المزمع تنظيمه  OIC World Bizواالستثمار 

 . 2014نوفمبر 
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 تقرير حــول

  عضاء في منظمة التعاون اإلسالميلدول األالثالث للمنتجات الحالل ل لمعرضا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شارقة ال، 4201ديسمبر  8-10

 
الصادرة عن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الدائمة  7/الفقرة 18وفقا للتوصية ب/رقم 

 21إلى  18ن االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من للتعاو
نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع الجمهورية التركية،  –باسطنبول  2013نوفمبر 

مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
حاكم الشارقة، المعرض الثالث للمنتجات الحالل للدول األعضاء في  –ألعلى لالتحاد المجلس ا

دولة  –بمركز إكسبو الشارقة  2014ديسمبر  10إلى  8منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من 
 اإلمارات العربية المتحدة.

ظمة وقد شكل هذا المعرض فرصة لتعزيز التعاون وخلق شراكات بين الدول األعضاء في من
التعاون اإلسالمي في مجال المنتجات الحالل، كما مكن الفعاليات االقتصادية العاملة في هذا 

 القطاع الحيوي من الترويج لمنتجاتها وخدماتها وتشجيع االستثمار في هذا القطاع الهام.

 وقد كان المركز ممثال في هذا المعرض بالسادة:

 الدكتور الحسن احزاين، المدير العام ؛ 

 مي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق.عال 

أقيم هذا المعرض على امتداد ثالثة أيام، وكان مفتوحا للمهنيين والعموم من الساعة العاشرة 
 صباحا إلى الساحة السادسة بعد الزوال.

 شركة ورجال أعمال من الدول التالية: 120وقد عرف المعرض مشاركة ما يناهز عن 

 ،جمهورية ألبانيا 

 غالديش الشعبية،جمهورية بن 

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 
 ،المملكة األردنية الهاشمية 
 ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،ماليزيا 

 جمهورية العراق 

 المملكة المغربية 

 ،جمهورية كازاخستان 

 .الجمهورية التركية 

ضاء التالية: النمسا، أستراليا، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، كما شاركت الدول غير األع
اليابان، إيطاليا، التايالند، المملكة المتحدة، روسيا الفيدرالية، سويسيرا، إفريقيا الجنوبية، إسبانيا 

 والفلبين. 

 

توحيد كما شاركت في هذا المعرض المؤسسات العاملة في مجال المنتجات الحالل ومنها: معهد ال
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(، إيطاليا حالل، المعهد الوطني للمنتجات الحالل SMIICالقياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )
(، األمانة العامة لمنظمة التوحيد القياسي والمعايير لمجلس التعاون SANHAبجنوب إفريقيا )

 (.HDCلدول الخليج العربية والمجلس الباكستاني لتنمية المنتجات الحالل )

 :فتتاححفل اال  -1

بمركز إكسبو الشارقة من طرف الشيخ صقر بن  2014ديسمبر  8تم افتتاح المعرض رسميا يوم 
محمد القاسمي، رئيس دائرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف في الشارقة، بحضور الدكتور الحسن 

 –مدني احزاين، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة الذي يمثل معالي السيد إياد أمين 
األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في هذه التظاهرة إضافة إلى ذلك تكون المركب الرسمي 
من سعادة السيد عبد هللا سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة 

دة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة األردنية وأصحاب السعا –والسيد نائل الكباريتي 
الرئيس التنفيذي  –مدير عام غرفة وتجارة الشارقة وسيف محمد المدفع  –حسين المحمودي 

لمركز إكسبو الشارقة وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول األعضاء باإلضافة إلى المسؤولين 
 عن أروقة الدول المشاركة.

لة في مختلف أروقة بعد قص الشريط، قام الشيخ صقر بن محمد القاسمي والوفد المرافق بجو
المعرض حيث تم التوقف على ما وصلت إليه صناعة المنتجات الحالل في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 بعد ذلك قامت الشخصيات التالية بإلقاء كلمات بهذه المناسبة:

وفود مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة رحب فيها بجميع ال –السيد حسين المحمودي  -
 المشاركة من الدول األعضاء ؛

الدكتور الحسن احزاين، مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة الذي ألقى على مسامع  -
 الحاضرين كلمة معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي لهذه التظاهرة ؛

 اإليرانية ؛السيد آية هللا حسن علمي، ممثل وزارة الزراعة للجمهورية اإلسالمية  -
 السيد نائل الكباريتي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة األردنية. -

 األنشطة الموازية: - 2

نظم مركز إكسبو الشارقة ومجلس تنمية الحالل الباكستاني بموازاة هذا المعرض مؤتمر حالل 
ون دوالر أمريكي" تريلي 1الشرق األوسط في دورته الثالثة تحت شعار "فتح أبواب سوق قيمته 

، وقدم المركز ورقة عمل بهذه المناسبة حول موضوع: 2014ديسمبر  10إلى  8وذلك من 
"آليات الترويج للرفع من مستوى تجارة المنتجات الحالل". وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة ما ال 

فرصة  خبير وعلماء وناشطين في مجال المنتجات الحالل. وقد أتاح هذا المؤتمر 100يقل عن 
لجميع المشاركين لتبادل المعلومات حول المنتجات الحالل والتجارب الناجحة، ومناقشة التحديات 
التي تواجه هذه الصناعة واستكشاف الفرص التي تتيحها األسواق المختلفة وتقييم المعايير 

 والمقاييس المعتمدة في العتماد المنتجات الحالل.

 تقييم المعرض - 3

متر مربع. كما عرف المعرض  4100عرض التي أقيم عليها المعرض حوالي لقد بلغت مساحة ال
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن فرص  800مشاركة ما يناهز عن 

األعمال وخلق شراكات وقد أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التنظيم والترتيبات التي 
 لتي تستجيب للمعايير الدولية في تنظيم المعارض.وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات وا
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ومن جهة أخرى لوحظ أن معظم السلع المعروضة تبرز مدى التقدم الذي حققه قطاع المنتجات 
الحالل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك تعدد الهيئات المكلفة بتحديد 

 العالم.  المعايير والمقاييس العتماد المنتجات الحالل في

وخالل مدة المعرض، قام ممثل المركز بجولة في أجنحة الدول المشاركة للتعريف بأنشطة 
المركز وخدماته لفائدة رجال األعمال كما قام بجمع البروشورات والمطويات واألقراص المدمجة 

كة المتعلقة بمنتجات الدول المشاركة قصد الترويج لها في المعرض االفتراضي للمركز على شب
 اإلنترنت.

ومن خالل قراءة أولية، يستنتج إبرام مجموعة من الصفقات التجارية ووجود رغبة حقيقية لدى 
العارضين في االستفادة من خدمات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم 

حملة من خالل المعرض االفتراضي للمركز. ومن جهة أخرى أوصى المشاركون بتكثيف ال
اإلعالمية الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الدورات القادمة قصد جلب الزوار المحليين 

 إلى مركز إكسبو الشارقة.

 : اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض - 4

 –محمد المدفع تجدر اإلشارة إلى أن ممثلي المركز عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع سعادة السيد سيف 
الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لتعزيز التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك 

 :2015وخاصة برنامج األنشطة التي سيتم تنظيمها سنة 

المعرض الثاني للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي سيتم تنظيمه  -
نتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بموازاة مع المعرض الثالث للم
بإمارة الشارقة، بعدما كان مقررا  2015ديسمبر  11إلى  9والمزمع تنظيمه بمشيئة هللا من 

 .2015أكتوبر  21إلى  19تنظيمه أصال من 

مدير السيد إبراهيم الخالدي، بعقد اجتماع تنسيقي مع  2014ديسمبر  8كما قام وفد المركز يوم 
المكتب اإلقليمي لالتحاد العالمي لصناعة المعارض )اليوفي( في الشرق األوسط وإفريقيا لدراسة 
إمكانية التنظيم المشترك والترويج للندوة اإلقليمية السنوية )لليوفي( وأعمال اجتماع قسم الشرق 

المملكة  –ش بمراك 2015مارس  25إلى  23األوسط وإفريقيا المزمع تنظيمهما بمشيئة هللا من 
 المغربية.
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 تقرير حول 

 المعرض الثامن للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 المملكة العربية السعودية-، جدة2015أبريل  13-16

 

في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشركة الحارثي للمعارض 
، نظم الطرفان تحت رعاية وزارة 2008ودية الموقعة بين الطرفين في مايو المحدودة السع

الزراعة للمملكة العربية السعودية المعرض الثامن للصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي بالتزامن مع الدورة العشرين لمعرض المأكوالت والفنادق والضيافة السعودي، 

المملكة العربية  –بمركز جدة للمنتديات والفعاليات  2014أبريل  16 إلى 13وذلك من 

 السعودية.

شكل هذا المعرض فرصة للبلدان المشاركة للترويج لمنتجاتها وخدماتها من خالل معرض مهني 
ومناسبة لإلطالع على أحدث االبتكارات التكنولوجية والتطورات في صناعة المواد الغذائية 

والتغليف. كما مكن العارضين من الدول المشاركة من التعرف على الخبرات  والفندقة والتعبئة
والتجارب الوطنية للبلدان المشاركة في مجال الصناعات الغذائية وشكل فرصة إلبرام صفقات 

 تجارية وإقامة عالقات الشراكة واالستثمار.

 دة:وقد كان المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ممثال في هذا المعرض بالسا

 عالمي عبد العزيز، رئيس قسم التسويق ؛ 
 .مامودو بوكار صال، رئيس قسم الدراسات والتدريب 

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

شركة من  400عرف مشاركة بع ومتر مر 4000بلغت مساحة العرض الصافية للمعرض وقد 
 الدول التالية:

 ،المملكة العربية السعودية 
 ،جمهورية باكستان اإلسالمية 

 ،جمهورية مصر العربية 
 ،جمهورية اندونيسيا 
 ،ماليزيا 

 ،الجمهورية اللبنانية 

 ،الجمهورية التونسية 

 ،الجمهورية التركية 

 ،مملكة البحرين 

 ،جمهورية بنغالديش الشعبية 

 ردنية الهاشمية،المملكة األ 

 ،جمهورية السنغال 

 .دولة الكويت 

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

 قبرص التركية ، 
 تايالند. 
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مشاركة ممثلين عن األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء في منظمة  كذلك وتم تسجيل
 : تاليةالالتعاون اإلسالمي 

  ،الهند 
  ،إسبانيا 
  ،الصين 
  ،إيطاليا 
  ،الواليات المتحدة األمريكية 
  ،بريطانيا 
  ،سويسرا 
 ،جنوب إفريقيا 
 .أستراليا 

وفي إطار مساهمة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتسهيل مشاركة الدول األعضاء في منظمة 
ركة كل من جمهورية السنغال التعاون اإلسالمي في المعارض التجارية فقد قام بتمويل مشا

 والجمهورية التونسية في هذه التظاهرة التجارية. 

 :حفل االفتتـاح - 1

بمركز المعارض بجدة على الساعة الخامسة  2015أبريل  13تم االفتتاح الرسمي للمعرض يوم 
بعد الزوال، وقام بتدشينه نيابة عن معالي وزير الزراعة للمملكة العربية السعودية مدير عام 
اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسن بن عبيد سنقوف برفقة 

السيد وليد واكد، نائب الرئيس لشركة الحارثي والعام لكل من تركيا وماليزيا وتونس  القنصل
للمعارض المحدودة السعودية وبحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي أجنحة الدول المشاركة 

 ورجال األعمال من الدول األعضاء العاملين في قطاع الصناعات الغذائية.

المعرض، قام الوفد الرسمي بالتجول في أروقة وأجنحة الدول  بعد قص الشريط، إيذانا بافتتاح
المشاركة حيث تم التوقف على ما وصلت إليه صناعة األغذية في الدول األعضاء في منظمة 

 . التعاون اإلسالمي المشاركة في هذا المعرض

وعبر المهندس حسن سنقوف في تصريحات على هامش حفل افتتاح المعرض عن سعادته 
كة الواسعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وعلى المكانة الذي يحتلها هذا بالمشار

الحدث التجاري بما يقدمه من فرص استثمارية هائلة في قطاع األغذية والضيافة والسياحة، وذلك 
بتواجد كبريات الشركات من الدول األعضاء والعالمية في أكبر معرض متخصص في مجاالت 

الفنادق والتعبئة والتغليف على مستوى المملكة مما يعكس مكانته من أبرز الفعاليات المأكوالت و
 االقتصادية والتجارية التي تنظم بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب السيد وليد واكد عن التطور المضطرد الذي يعرفه هذا المعرض مشيرا إلى أن 
المتسارع الذي يعرفه قطاع الصناعات الغذائية هذا االزدهار يرجع باألساس إلى التطور 

ة زيادة إنفاق المستهلكين بالمملكة نتيجوالخدمات المرتبطة بالفندقة والضيافة على الصعيد الدولي 
على المواد الغذائية والنمو السكاني وتطور السياحة وكذلك عن الطلب المتزايد للحجاج 

ث من المتوقع أن تصل واردات المملكة يبح ،ةوالمعتمرين ولسكان المملكة العربية السعودي
 .2016مليار دوالر بحلول سنة  70العربية السعودية من األغذية إلى 

تجدر اإلشارة إلى أن حفل افتتاح المعرض والفعاليات التي تم تنظيمها بموازاته شهدت تغطية 
 لعربية السعودية.ية والمسموعة بالمملكة ارئإعالمية واسعة من قبل الصحافة المكتوبة والم



13 

 

 األنشطة الموازية للمعرض -2

بموازاة هذا المعرض، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع شركة الحارثي 
للمعارض المحدودة ندوة حول "األمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

ركة ممثلين عن المنظمات الدولية . وقد عرفت هذه الندوة مشا2015أبريل  14وذلك يوم 
 واإلقليمية التالية:

 ( األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالميOIC). 
 ( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةFAO). 
 ( المنظمة العربية للتنمية الزراعيةAOAD). 

 .المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 وتم تقديم األوراق التالية:

، من األمانة العامة موضع اهتماماتلغذائي في منظمة التعاون اإلسالمي األمن ا إشكالية -
 تقديم األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

األعمال بين  سوق الصناعات الغذائية في منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات وفرص -
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. الدول األعضاء، من تقديم

السيد ممثل منظمة  من تقديم ،في العالم: الوضع الراهن وآفاق المستقبل األمن الغذائي -
 ألمم المتحدة.األغذية والزراعة ل

 دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق األمن الغذائي بالدول العربية. -

كنة وقد كانت هذه الندوة فرصة الستعراض مبادرات األمانة العامة لتحقيق األمن الغذائي لسا
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كإنشاء الصندوق الخاص حول "الحياة الكريمة" 

ورصد مجموعة البنك  2008الذي أطلقه سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح سالم الصباح سنة 
مليار دوالر أمريكي لتجاوز التداعيات السلبية الغذائية وتشجيع  1,5اإلسالمي للتنمية لمبلغ 

 13االستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في قطاع الزراعة وإعداد برامج مساعدة لفائدة 

من الدول األعضاء وخاصة منها الدول اإلفريقية المتواجدة جنوب الصحراء وتشجيع زراعة 
الزراعات المعيشية بما فيها الحبوب ووضع النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن والقطن 

 –لغذائي التي سيتم إنشاءها كجهاز متخصص تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ومقرها بأستانا ا
  .جمهورية كازاخستان

 وسيتم إنشاء هذه المنظمة كجهاز متخصص تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي يهدف إلى تزويد

 الريفية والتنمية المستدامة الزراعة جوانب مختلف بشأن التقنية والمعرفة بالخبرة األعضاء الدول

والتملح  التربة وتآكل لمشاكل التصحر التصدي ذلك في بما اإلحيائية، والتكنولوجيا الغذائي واألمن
 واإلنسانية الطارئة تحديد المساعدات األعضاء ُبغية الدول في الغذائي األمن حالة ورصد وتقييم

 لتنمية المالية الموارد ي وتعبئةاألمن الغذائ احتياطيات تكوين ذلك في بما وتقديمها، الالزمة

 والبيانات المعلومات الدول األعضاء باإلضافة إلى تبادل في الغذائي األمن وتعزيز الزراعة

 بما إلنتاجا ونماذج وأساليب المستدامة والتكنولوجيا الزراعية التنمية حول والدراسات واألبحاث

 واألمن الزراعة في البينية اإلسالمية ثماراتاالست وتحفيز البذور والمبيدات ٕوانتاج الري ذلك في

 الغذائي.

المبادرات التي تقوم بها  (FAOكما استعرض ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

المنظمة لفائدة الدول من خالل البرامج التنموية لتحقيق األمن الغذائي للدول األعضاء وتبادل 
قل التكنولوجيا بين الدول لتحويل المواد األولية الزراعية الخبرات والتجارب الرائدة وتسهيل ن

والحيوانية إلى منتوجات غذائية وتشجيع االستثمار في المجال الزراعي وأعرب عن استعداد 
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المنظمة للتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات التابعة لها وتمويل المشاريع المتعلقة 
 ن الغذائي.بالزراعة المعيشية لتحقيق األم

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

 أمام حكام عالميين ومحليين. 

لتجارة بالترويج ألنشطة المركز خالل هذا المعرض، قام ممثل المركز اإلسالمي لتنمية ا
وخدماته. كما جمع البروشورات والمطويات الخاصة بمنتجات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي حتى يتم الترويج لها في المعرض االفتراضي بموقع المركز على شبكة اإلنترنت.

 :تقييم المعرض – 3

متر مربع، كما عرف  4000معرض حوالي التي أقيم عليها الالصافية  بلغت مساحة العرض
رجل أعمال توافدوا من مختلف الدول األعضاء باحثين عن  3000المعرض مشاركة ما يناهز 

أعرب المشاركون عن ارتياحهم كما  ألف زائر. 20وما يناهز  فرص األعمال وخلق شراكات
تي تستجيب للمعايير لحسن التنظيم والترتيبات التي وضعها المنظمون لتوفير كل الخدمات وال

 الدولية في تنظيم المعارض.

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

 معارض التي سينظمها المركز مستقبال.والمشاركة في المن خالل المعرض االفتراضي للمركز 

لمعارض خاصة اوخالل هذا المعرض، قام ممثل المركز بالترويج ألنشطة المركز وخدماته، و
 .2016و  2015في سنة التي سينظمها 

 اجتماعات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على هامش المعرض – 4

لفرصة لعقد اجتماع تنسيقي مع شركة الحارثي وانتهز ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هذه ا
للمعارض المحدودة لدراسة إمكانية التنظيم المشترك للمعرض الثاني التجاري للصناعة التقليدية 

بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون  2016للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مارس 
إلسالمية )إرسيكا( والمنظمة اإلسالمية للتربية مع مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة ا

 والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.
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 عشر الخامسلمعرض التجاري التحضيرات الجارية ل
 ،للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 2015 نوفمبر 12-8المملكة العربية السعودية،  -الرياض

 

المصادق عليه من قبل الدورة الوزارية الثالثين للجنة الدائمة للتعاون  ii/31ر رقم استناد للقرا
االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( المنعقدة من 

الذي تنازلت بمقتضاه جمهورية غينيا  بإسطنبول الجمهورية التركية 2014نوفمبر  28إلى  25
ن وتنظيم الدورة الخامسة عشرة للمعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون عن احتضا

لفائدة المملكة العربية السعودية. وقد طلب نفس القرار من المركز اإلسالمي  2015اإلسالمي سنة 
لتنمية التجارة القيام باإلجراءات الضرورية والتنسيق مع الجهة المختصة في هذا الشأن بالمملكة 

عربية السعودية. عقد المركز االجتماع األول للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للمملكة ال
بمقر المركز بالدار البيضاء تم خالله استعراض مختلف  2015يناير  9العربية السعودية يوم 

 8 بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض وتم تحديد موعد تنظيم هذه التظاهرة في الفترة من

 .المملكة العربية السعودية –بالرياض  2015 نوفمبر 12إلى 

تم تحديد أسعار تأجير مساحات مقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، ل وطبقا
 كما يلي:  العرض

 دوالر أمريكي، 275المتر المربع المجهز:  -

 دوالر أمريكي. 250المتر المربع غير المجهز:  -

حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول  للمزيد من المعلومات
 األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 

والصناعة للمملكة العربية  وزارة التجارة
 السعودية

 
 
 
 أو

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 االتصال بالسيد: عبد العزيز بن صالح الموينع
 والمؤتمرات مدير إدارة المعارض

 المملكة العربية السعودية – 111162الرياض 
 Ext.2772 22 22 401 11 966+اتف: اله

 196 5233 55 966+الموبايل: 

 96 31 523 55 966+فاكس: ال
 

 muwaina@mci.gov.saAالبريد اإللكتروني: 
smuwaina@mci.gov.sa 

 www.mci.gov.saتروني: الموقع اإللك

 13545عمارة الحبوس / صندوق البريد 
 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 
 (212)974 314 522 الهاتف:  

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

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 

mailto:smuwaina@mci.gov.sa
mailto:smuwaina@mci.gov.sa
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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 التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى اإلفريقي لألعمال الحالل،
 2015سبتمبر  16-14جمهورية السنغال  -داكار

 

في إطار أنشطته الرامية لتنشيط التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

ولي لألعمال بماليزيا والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمعرض المركز الداإلسالمي، سينظم 

الدولي اإلسالمي لألعمال بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 -بداكار 2015سبتمبر  16إلى  14المنتدى اإلفريقي لألعمال التجارية الحالل، وذلك من 

 جمهورية السنغال.

ه التظاهرة بكل أسباب النجاح، تم عقد االجتماع األول للتنسيق بين الجهات المنظمة وإلحاطة هذ
بداكار كما تم عقد االجتماع الثاني للتنسيق بمقر المركز بالدار البيضاء يوم  2014يونيو  27يوم 
حضره ممثل وزارة التجارة لجمهورية السنغال. وقد تم التباحث في شأن  2015يناير  12

 لتنظيمية لهذا المنتدى.الجوانب ا

يهدف المنتدى إلى تشجيع أعمال الشراكة واالستثمار في الصناعات الحالل في بلدان الخليج 
وآسيا وفي منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ومنطقة الرابطة االقتصادية لبلدان 

حة، مواد التجميل والعطور، غرب إفريقيا المعنية بالصناعات الحالل )الصناعات الغذائية، السيا
 الموضة، النسيج والمالبس، المالية اإلسالمية(.

كما سيبحث المنتدى إمكانيات االنفتاح على قطاعات أخرى ذات اإلمكانات االقتصادية العالية في 
البلدان والمناطق المستهدفة. ويعد هذا المنتدى فرصة للفعاليات االقتصادية في الصناعات الحالل 

 لمنتجاتها وإبرام الصفقات التجارية وإبرام عالقات الشراكة واالستثمار. للترويج

 آخر المستجدات

، أشاد السيد المدير 2015يناير  12خالل االجتماع الثاني للتنسيق الذي تم عقده بالدار البيضاء 

نغال التي العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بعالقات التعاون الجيدة بين المركز وجمهورية الس
 شاركت بانتظام وبصفة فعالة في أنشطة المركز بما فيها المعارض التجارية العامة والقطاعية.

قدم السيد الحسين رحموني مستشار المدير العام للمركز لمحة عن نتائج المعرض اإلسالمي 
الدولي  عرضالماألول لألعمال التجارية الذي نظمه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع 

الذي يديره السيد كادياتو  Salon International du Business Musulman (SIBM) اإلسالمي لألعمال
بداكار بجمهورية السنغال. وقد تحدث هذا األخير  2013نوفمبر  16إلى  14هللا فال وذلك من 

 .عن الجوانب اإليجابية للمعرض وما يجب العمل على تحسينه وتطويره

ر، تناول الكلمة السيد مصطفى لي نيابة عن معالي السيد عاليون سار وزير التجارة وفي األخي
والقطاع غير الرسمي واالستهالك وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
لجمهورية السنغال مؤكدا على األهمية التي يوليها معالي الوزير لنجاح هذا المنتدى الذي سيعقد 

 .2015 بداكار سنة

 وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح دار النقاش بين الجهات المنظمة حول المسائل التالية: 
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  تحت عنوان " المنتدى اإلفريقي لألعمال  2015سيعقد المنتدى بداكار في سبتمبر

التجارية الحالل" وتحت شعار " من أجل تنشيط التجارة مع بلدان آسيا ومجلس التعاون 
 . سيتم تحديد تاريخ المنتدى في وقت الحق.الخليجي"

  من المحتمل أن يتولى رئاسة هذا المنتدى معالي الوزير األول لجمهورية السنغال السيد
محمد بون عبد هللا ديون أو معالي السيد عاليون سار وزير التجارة والقطاع غير الرسمي 

متوسطة، مع مساهمة واالستهالك وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى وال
 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والرابطة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،

  ،أما قطاعات الحالل المعنية فهي: الصناعات الغذائية، السياحة، مواد التجميل والعطور
الصناعة التقليدية، التمويل المتكافل، )الزكاة، الوقف، القروض الصغرى، الصدقة( 

 نون،والف
  أما الجهات المنظمة للمنتدى فهي: وزارة التجارة والقطاع غير الرسمي واالستهالك

وترويج المنتجات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لجمهورية السنغال، المركز 
أما الجهات . (SIBMاإلسالمي لتنمية التجارة، المعرض الدولي اإلسالمي لألعمال )

 ي: الراعية لهذه التظاهرة فه
واتحاد OIC international Business Centre المركز الماليزي الدولي لألعمال 

 غرف التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 بداكار.  2015مارس  16تم االتفاق بين الجهات المنظمة على عقد االجتماع الثاني للتنسيق يوم 
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 نتجات البيولوجية والمحليةالتحضيرات الجارية لتنظيم المعرض األول للم

 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 2015أكتوبر فاتح نوفمبر  28الجمهورية التونسية،  -تونس

 

المصادق عليه من قبل الدورة الوزارية الثالثين   ii/32للفقرة الرابعة من القرار رقم  ااستناد
لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين ا

سينظم المركز  ،بإسطنبول الجمهورية التركية 2014نوفمبر  28إلى  25)الكومسيك( المنعقدة من 
اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري للجمهورية 

حلية للدول األعضاء في منظمة التعاون التونسية المعرض األول للمنتجات البيولوجية والم
بقصر المعارض بالكرم، بالجمهورية التونسية.  2015أكتوبر إلى فاتح نوفمبر  28اإلسالمي من 

ستقام هذه التظاهرة تحت إشراف وزارتي الفالحة والتجارة والصناعات التقليدية للجمهورية 
 فالحية والصيد البحري.التونسية بموازاة مع المعرض الدولي للفالحة واآلالت ال

بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واالتحاد التونسي للفالحة  تم عقد االجتماع األول للتنسيق
تم على إثره التوقيع على  2014نوفمبر  7والصيد البحري وشركة تونس معرض الدولي يوم 

 مذكرة تفاهم لتنظيم هذه التظاهرة.

المملكة المغربية  -بالرباط 2015يناير  13ن الجهات المنظمة يوم انعقد االجتماع الثاني للتنسيق بي
تم خالله التباحث في شأن الترويج لهذه التظاهرة لدى الدول األعضاء كما تم االتفاق على تنظيم 

 ندوة بموازاة مع المعرض حول موضوع "دورة السياسات في تطوير الفالحة البيولوجية".

عقاد االجتماع الثالث عشر للمستشارين االقتصاديين لسفارات واغتنم الوفد التونسي فرصة ان
 2014يناير  13الدول األعضاء المعتمدة بالرباط الذي نظمه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة يوم 

 بالرباط لدعوة الدول األعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المعرض. 

تم تحديد سعر تأجير المتر المربع رض، وطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المع
  دوالر أمريكي. 100المجهز بمساحة العرض في مبلغ 

للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول 
 األعضاء االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 

 اإلسالمي لتنمية التجارة المركز االتحاد التونسي للفالحة و الصيد البحري

 تونس 1003شارع االن سافاري حي الخضراء 

 الجمهورية التونسية 
 +(216) 71808636+(/216)  71806 181الهاتف : 

 +(/216)  29190326الجوال :
29190387 (216/)+29190318 (216)+ 

 +(216) 71807041+(/ 216) 71809181الفاكس : 
 siamap2015@gmail.comالبريد االلكتروني: 

inscription@siamap.tn 

contact@siamap.tn 

 www.siamap.comالموقع اإللكتروني: 

 13545عمارة الحبوس، ص.ب. 

 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس 

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 

mailto:siamap2015@gmail.com
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 الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر التحضيرات الجارية لتنظيم 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي: "تنمية السياحة العائلية"

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –، الشارقة 2015ديسمبر  8-10

 

 تذكير: 

موجهة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة من طرف  2014مارس  24بناء على مذكرة بتاريخ 
لجمهورية التونسية تفيد تنازل وزارة السياحة التونسية عن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية ل

فعاليات المعرض الثاني للسياحة والسفر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي 
 بتونس. 2014أبريل  26إلى  23كان مقررا تنظيمه من 

الثين للجنة الدائمة المصادق عليه من قبل الدورة الوزارية الث ii/32واستنادا للقرار رقم 
للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( 

بإسطنبول، ستنظم دولة اإلمارات العربية المتحـدة  2014نوفمبر  28إلى  25المنعقدة من 
الشارقة  إكسبو )إمـارة الشـارقة( باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز

Expo-Centre- Sharjah  الدورة الثانية لمعرض السياحة والسفر للدول األعضاء في منظمة
بمركز إكسبو  2015ديسمبر  10إلى  8التعاون اإلسالمي: تطوير السياحة العائلية، وذلك من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. ستقام هذه التظاهرة تحت رعاية صاحب السمو  -الشارقة 
يخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات الش

 العربية المتحدة. 

وإلحاطة هذه التظاهرة بكل أسباب النجاح عقد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز إكسبو 
وبحث بمقر المركز بالدار البيضاء اجتماعا لتنسيق  2014يونيو  12و 11الشارقة يومي 

 الجوانب التنظيمية للمعرض. وفي آخر االجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وبموازاة مع المعرض الثالث للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، عقد 
االتفاق  بمركز إكسبو الشارقة تم خالله 2014ديسمبر  8الجانبان االجتماع التنسيقي الثاني يوم 
إلى  19بعدما كان مقررا تنظيمه من  2015ديسمبر  10-8على تأجيل موعد المعرض إلى غاية 
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تم تحديد أسعار تأجير مساحات وطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، 
 العرض على الشكل التالي:

  :دوالر أمريكي؛ 275المتر المربع المجهز 

  دوالر أمريكي. 250المربع غير المجهز: المتر 

 

 

 

للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المعنية في الدول األعضاء 
 االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:
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 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  مركز إكسبو الشارقة

 ، الشارقة، 3222ص.ب:
 عربية المتحدةدولة اإلمارات ال

 االتصال بالسيد سانديب بوالر
 المعرضمدير 

 (971+)65770000 الهاتف:  
 (971+) 5770111-6الفاكس 

 903 10 84 50 971+الموبايل: 

  ,centre.ae-info@expoالبريد اإللكتروني: 

centre.ae-sandeep@expo 

 Centre.ae-www.expoالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 أو

 13545عمارة الحبوس، صندوق البريد 

 / المغرب 20000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس 

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 

 

mailto:info@expo-centre.ae
mailto:sandeep@expo-centre.ae
http://www.expo-centre.ae/
mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt.oic.org/
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 المعرض الرابع للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة-، الشارقة 2015ديسمبر  8-01

 

 

ي إطار األنشطة الرامية إلى تنمية التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء في منظمة التعاون ف
اإلسالمي سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة 
ومركز إكسبو الشارقة المعرض اإلسالمي الرابع للمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة 

دولة  - بمركز الشارقة للمعارض 2015ديسمبر  11إلى  9عاون اإلسالمي، وذلك من الت
 اإلمارات العربية المتحدة.

تم تحديد أسعار تأجير مساحات وطبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم المعرض، 
 العرض على الشكل التالي:

 دوالر أمريكي 300المتر المربع المجهز:  -
 دوالر أمريكي. 275ير المجهز: المتر المربع غ -

 
 : توجد التفاصيل المتعلقة بالمعرض على الرابط التالي

http://www.halalfoodme.com/HalalFood/default.htm 

 

نية في الدول األعضاء للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض والحجز، يمكن للهيئات المع
 االتصال بالجهات المنظمة على العناوين التالية:

 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مركز إكسبو الشارقة

 ، الشارقة 3222ص.ب:

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 (971+)5770000 6 الهاتف:  

 (971+)5770111 6 الفاكس 

 centre.ae-info@expoالبريد اإللكتروني: 

 centre.ae-www.expoالموقع اإللكتروني: 

 13545عمارة الحبوس، ص.ب. 

 / المملكة المغربية 20000الدار البيضاء 

 (212)974 314 522 الهاتف:  

 (212)110 310 522 الفاكس 

 oic.org-icdt@icdtالبريد اإللكتروني: 

 www.icdt.oic.orgالموقع اإللكتروني: 
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