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 ICDT was created by the third Islamic Summit Conference held in Makkah
 Al Moukarramah in Rabi AI Awal 1401 January 1981 with the objectives:
 . To encourage regular trade exchanges among Member States;
 . To Promote investments likely to develop trade flows ;
 . To contribute to the promotion of Member States’ products and encourage access to foreign market;
 . To promote trade information ;
 . To assist Member States in the fields of Trade Promotion and International negotiations ;
 . To extend assistance to enterprises and economic operators.

 The action of I.C.D.T is focusing on six main axes:

 Trade Promotion

• To promote contacts between Member States’ Businessmen;
 • To ensure the promotion of Member States’ production by regularly holding the Islamic Trade Fair and
specialized showrooms;
• To assist Member States with creating and organizing Export Promotion Centres ;
 • To extend consultancy and expert services to Member States in the field of trade promotion. 

Trade Information

• To collect and disseminate trade information;
• To Develop Trade data bases and facilitate their remote access ;
 • To Assist Member states with setting up and organising documentation and information centres and
 Trade Information Networks.

 Investment Promotion

• To encourage intra-O.I.C investments;
• To promote foreign investments in the O.I.C Member States;
• To encourage partnership between Member States’ economic operators ;
 • To provide consultancy and expert services to Member States in the area of investments promotion and
 in particular export oriented investments.

 Studies and Research

• To publish an annual report on Inter-Islamic Trade;
• To undertake sectorial product and market studies;
• To examine the ways and means likely to alleviate obstacles to trade among Member States.
 
  Training

• To organize seminars and training sessions;
 • To help Member States establish expert groups in the various fields of trade development.

 International Negotiations

• Assist Member States in trade negotiations;
• To extend assistance to enterprises with a view to facilitating their adaptation to economic globalization.

 The Islamic Centre for development of Trade (ICdT)

 Headquarted in Casablanca (Morocco), ICDT is the Subsidiary Organ
of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which has been en--
 trusted by the COMCEC with the organization and follow-up of the
trade fair of OIC Member States with a view to developing and promo--
 ting trade and investment among the 57 OIC Member Countries.
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E D I T O R I A L

 HALF A CENTURY AFTER THE INCEPTION OF THE ORGANISATION OF

ISLAMIC COOPERATION (OIC) IN THE KINGdOM OF MOROCCO

 These days we celebrate half a century after the in--
 ception of the Organisation of Islamic Cooperation, in
 the  Kingdom of Morocco, the land of active solidarity
with the causes of the Islamic Nation.

On September 25th, 1969, at the initiative of His Ma--
 jesty Late King Hassan II, the heads of Islamic states
 met in Rabat in response to the heinous crime of the
 burning, on August 21st, 1969, of the first of the two
 prayer directions of Muslims (first Qibla) and the third
 of the two Holy Mosques.

 50 years have then passed since the creation of this
  Organization which  represents more than 1.8 billion
 Muslim, a quarter of the world’s population, and which
 stands for the collective voice of the Muslim world,
 which seeks to protect and express its interests. It is
the second governmental Organization after the Uni--
ted Nations, with 57 Member States.

 The OIC, which, until June 2011, was named the
Organisation of the Islamic Conference, was esta--

 blished in accordance with noble objectives such as
 defending Al Quds and the Palestinian cause and
 promoting solidarity and cooperation among Islamic
 countries. Today, and regarding the maturity that the
OIC has gained and the experience it has accumula--

 ted during years of work, we are due to reconsider its
 position in the contemporary world politics and in the
 context of the constant changes experienced by our
Muslim world.

There is no doubt that the OIC has taken a consi--
derable multilateral action in order to preserve Isla--

 mic unity and solidarity. It continues to represent a
 significant weight in defending the just causes of the
Muslim Nation, notably the just cause of the Palesti--

 nian People, of Al Quds issue and the Al-Aqsa Holy
Mosque.

 The Kingdom of Morocco, which has witnessed the
 birth of this old Organization, has made every effort
 to strengthen its role and position in the international

scene and to contribute effectively to all the confer--
 ences and sectoral activities which it has organized
 so far; in addition to its ability to interact positively, in
a constructive spirit, with all the suggestions and initia--
 tives aimed at promoting the Islamic action.

The Kingdom of Morocco also hosts two OIC impor--
 tant Organizations, namely, the Islamic Organization
 for Education, Science and Culture (ISESCO) in Rabat
 and the Islamic Centre for  Development of Trade in
 Casablanca.

 Defending the just Palestinian cause, which has been
 the common denominator of all Islamic countries, is
 a priority for the Kingdom of Morocco as regards its
 foreign policy, under the wise leadership of His Majesty
 The King Mohammed VI, who is  greatly interested in
 the OIC both at the political and diplomatic levels and
 the bilateral and multilateral levels as well. His Majesty
 is also interested in the initiatives implemented by Bayt
 Mal Al quds Sharif Agency, the arm of the Al Quds
Committee.

 The Kingdom of Morocco is convinced that a just,
lasting and comprehensive peace action in the Mid--
 dle East has only one title: ‘the two-state solution
 option for two Peoples living side by side in security
and peace’, in accordance with the adopted interna--
 tional norms, including the 2002 Arab Peace Initiative,
 a strategic choice shared by the vast majority of the
 international community, which sees in it the only way
 to end this long-standing and continuing conflict, on
 which the present and future of the region’s Peoples
depend.

 The Holy City and its Holy places have a religious
 and a cultural connotation and are a live model of a
 constructive coexistence. Such a balanced situation
must be preserved. Alerts to the danger which threa--
 ten the Holy City should be made so as to preseve the
 Holy City’s cultural heritage and its legal status and to
defend it from the illegal actions and practices it fa--
 ces.



�TIJARIS - Issue �59 - May-July 20�9

E D I T O R I A L

 Hence, «the Appeal for Jerusalem», signed in Rabat on
 March 30th, 2019, by both His Majesty the King, Amir
 al-Mu’minin, and His Holiness Pope Francis, Pope of
 the Vatican, is a reference document that enshrines
 Al Quds’ status as a city of coexistence and peace
among the followers of the three religions.

 With the signing of the Appeal for Jerusalem in Rabat,
 where historic conferences on the Palestinian issue
were held, His Majesty The King Mohammed VI, Chair--

 man of Al Quds Committee, sends a clear message
 to the world about the need to work with a view to
 preserving and strengthening the special character of
Jerusalem as a multi-religious, with regard to its spiri--
tual dimension and its unique identity.

 The political and diplomatic work carried out by the
 Kingdom of Morocco in favour of the Palestinian cause
 and peace in the Middle East, in general, is supported
 by an unrelenting work on the ground, carried out in
2018 by Bayt Mal Al Quds Asharif Agency, which reali--
zed projects of US $3.7 millions, dedicated for the pre--

 servation of the Holy City’s cultural and urban heritage,
 social assistance, cultural and intellectual shining, and
the Palestinian heritage and archive.

Besides, His Majesty the King issued his High Directi--
 ves to launch the second phase of the renovation and
 repair project of the Moroccan Cultural Center building,
 ‘Bayt Al-Maghrib’ in Jerusalem at a cost of US $1.155
million. Such a Moroccan cultural center has a huge ci--
 vilization and an intellectual and humanitarian values of
peace and coexistence.

 In April 2019, His Majesty The King decided to allocate
 a financial grant as a contribution from the Kingdom of
 Morocco to restore and prepare some spaces within
 and around al-Aqsa Mosque.

 The aim of the Kingdom’s political and the on ground
action in Jerusalem is to preserve Jerusalem and its his--
tory and civilization, as an inclusive city, symbol of unifi--
cation and direction for peace and tolerance.

In this phase of the history of our honorable Organiza--
 tion, we should praize the hard work carried out by the
 OIC and the collective, coordinated actions and support
 of its Member States, despite the constraints they face
 on the international scene. A work which has resulted in

the realization of tangible gains in favor of the Palesti--
nian cause, characterized by making the State of Pa--

 lestine obtain an observer status at the United Nations,
 a full membership in the UNESCO and the presidency
 of the Group of 77 and China. Such achievements will
induce us to be more determined to continue the se--
 rious and orderly work with a view to making the State
of Palestine obtain full membership in the United Na--
tions.

 Our celebration today is essentially a call for reflection
and deliberation on the future of our Organization, ta--
 king in consideration the current delicate international
situation which puts our Islamic world at a critical his--
torical juncture. It in fact endows it with a great respon--

 sibility to face the internal challenges and accelerate
 the pace of the political, economic and social reforms.
 Our Islamic world should ensure the effectiveness and
 continuity to overcome the different crises we face,
 and to qualify the Islamic countries to play a crucial
 and active role in international decisions-making, so as
 to raise to our Peoples’ expectations. Such a goal can
only be achieved by strengthening solidarity, integra--
tion and cooperation among the Muslim countries.

 In this context, support and co-ordinated efforts and
 action should be carried out to make our Organization
 rank among the useful and influential Organizations
 so as to enable it to keep up with the developments
 occurring in both the international and Islamic worlds
 and to intervene, when necessary, in order to resolve
problems and find solutions.

 As it is well known, the initiative launched by the OIC
for development and intellectual and institutional re--
 form of the mechanisms of the joint Islamic action is
consistent with the Kingdom of Morocco’s vision of re--
form, which consists of the conviction of the importan--

 ce of modernization and development within the OIC’s
 organs. Thus, a comprehensive vision, based on the
 integration of political, strategic, economic, financial
and structural dimensions, may help us perform re--
 forms according to an approach which focuses on the
 principles of gradual development, prioritization, and
the making of an objective assessment of the short--
comings, while respecting the Charter of the Organi--

 zation, in order to make it raise to the rank it deserves
 internationally, as it is the second largest international
 Organization after the United Nations.
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IT IS AS SIMPLE AS THAT

TRUST TIJARIS

 To subscribe to “Tijaris”

 and use its advertising

 services, contact:

  

 

 Tel: 00212 522314974

  Fax: 00212 522310110

  E-mail: icdt@icdt-oic.org

 www. icdt-oic.org

ISLAMIC CENTRE FOR

  DEVELOPMENT OF TRADE

(ICDT)

Since “Tijaris” is disseminated to 57 Mem--

ber States and read by economic opera--

tors, take advantage of the business op--

 portunities appearing on it to generate

more trade opportunities.

 We want indeed to make this magazine a

 suitable space for economic operators to

get their products well known.

 

So trust “Tijaris” and be sure that your ad--

 verts will be widely disseminated by this

 magazine in such a manner as to meet

market requirements.

 We are thus convinced that “Tijaris” is

 an advertising medium to make known

your products and services by the econo--

 mic operators of the Islamic World, which

constitutes a market of �.5 billion of consu--

mers.
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 THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION:

 50 YEARS OF wORK TOwARdS GROwTH  ANd PROSPERITY

the 50th anniversary of the inception of the Or--
ganisation of Islamic Cooperation (OIC) will be ce--
lebrated in Jeddah in the Kingdom of Saudi Ara--
 bia and in other countries, especially in Rabat, at
 the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs,
 African Cooperation and Moroccan Expatriates on
November 27th-28th, 2019.

 During these fifty years, the OIC has worked for
 Islamic cooperation and has tended to realize
 growth and prosperity among the OIC’s Member
 States by emphasizing Islamic solidarity and joint
Action among Member States.

 The Islamic Centre for Development of Trade
 (ICDT) will actively participate in the celebration of
 the 50th anniversay of the OIC. In this respect, it will
 organize workshops on the outcomes of the joint
Islamic work carried in the economic and commer--
 cial fields, the theme of which will revolve around
 five axes: the first one will focus on the status of
 Intra-OIC trade and the prospects for the future.
 The second will tackle the reality of investment
 between the Member States of the Organisation

 of Islamic Cooperation. The third axis will deal with
 logistics and transport, while the fourth will dwell
 on trade, finance and investment insurance, while
 the fifth axis will focus on the role of the private
 sector in the development of trade and investment
in the Member States of the Organisation of Isla--
 mic Cooperation.

On this occasion, ICDT will also coordinate the or--
ganization of the Exhibition to be held in conjunc--
 tion with the OIC’s institutions, in cooperation with
 the focal point at the OIC General Secretariat in
 Jeddah and with the Ministry of Foreign Affairs,
African Cooperation and Moroccan Expatriates.

Besides, ICDT will publish in its magazine «TIJA--
 RIS» a special issue on the celebration of the 50th

 Anniversary of the OIC, along with a special issue
 presenting the activities of the Islamic Centre for
   Development of Trade (ICDT).

 To be emphasized that the OIC is the second
 largest international organization after the United
 Nations, with 57 member countries divided into
 four Continents, representing the Arab, Asian and

THE 50TH ANNIVERSARY OF THE OIC

‘ THE 50TH ANNIVERSARY OF THE INcc

 CEPTION OF THE ORGANISATION OF

 ISLAMIC COOPERATION (OIC) wILL

 BE CELEBRATEd IN JEddAH IN THE

 KINGdOM OF SAUdI ARABIA ANd IN

 OTHER COUNTRIES, ESPECIALLY IN

 RABAT, AT THE HEAdQUARTERS OF

 THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,

AFRICAIN COOPERATION ANd MOcc

 ROCCAN ExPATRIATES ON NOVEMBER

27THc28TH, 2019.

‘

‘‘

متحدون من أجل السلم والتنمية
UNITED FOR PEACE AND DEVELOPMENT

UNIS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT
2019  - 1969
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 African groups. It represents the collective
 voice of the Muslim world and seeks to
protect and express its interests in sup--
 port of international peace and harmony,
and to promote relations between the va--
rious Peoples of the world, as well.

The Organisation officially started on Sep--
 tember 25th, 1969, under the name of the
 «Organisation of the Islamic Conference»
 (OIC), before its title and slogan were
 changed into the «Organisation of Islamic
Cooperation» (OIC) at the Foreign Minis--

 ters Conference held in Astana in 2011.
 The OIC was established by a decision
of the historic Summit held in Rabat, Kin--

 gdom of Morocco, on 12 Rajab 1398 in
response to the crime of burning the al-

 Aqsa mosque in occupied Jerusalem. In
1970, the first Islamic Conference of Fo--
reign Ministers was held in Jeddah, Kin--
 gdom of Saudi Arabia, and decided to
 establish a General Secretariat based in
 Jeddah, headed by a Secretary General
 of the Organisation. Dr. Yousef Bin Ahmed
 al-Othaimeen is the 11th Secretary General

 of the Organisation, who took office in November
 2016.

 The Charter of the OIC was adopted at the third
session of the Islamic Conference of Foreign Mi--

 nisters in 1972. It established the Organization’s
 objectives, principles and fundamental objectives
 of promoting solidarity and cooperation among
Member States, while the number of members in--

 creased over four decades to reach 57 Member
 States after having started with 30 countries.

 The Charter of the Organisation was subsequently
 amended to keep pace with global developments.
 The adoption of the present Charter at the 11th

 Islamic Summit held in Dakar, the capital of the
 Republic of Senegal, in 2008, was the new pillar
 of the future Islamic action in accordance with the
 requirements of the 21st century. The third special

session, held in Makkah al Mukarramah in De--
 cember 2005 addressed the multiple challenges
 of the 21st century, by setting out the 10-year Plan
 of Action aimed at promoting joint action among
 Member States up to 2015. Having completed the
 process of the contents of the OIC 10-year Plan
 of action successfully, the OIC formulated a new
 Plan of action from 2016 to 2025, which is based
 on the provisions of the OIC Charter and contains
18 priority areas and 107 objectives. These in--
 clude the issues of peace and security, Palestine
 and Al-Quds Al-Sharif issues, poverty alleviation,
 the fight against terrorism, investment and project
 financing, food security, science and technology,
climate change, sustainable development, mode--
 ration, culture, and harmony among the followers
 of religions, women empowerment, joint Islamic
 action in the humanitarian field, human rights,
good governance, etc.

THE 50TH ANNIVERSARY OF THE OIC

 Dr. Yousef Bin Ahmed al-Othaimeen,

 the 11th Secretary General of the Organisation of

Islamic Cooperation (OIC)
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THE 14TH OIC SUMMIT HELd IN MAKKAH AL MUKARRAMAH IN 2019

 «makkah Summit: Together for the Future» was the
 the theme under which the 14th OIC Summit was
 held in Makkah al Mukarramah on May 31st, 2019,
 under the chairmanship of the Custodian of the Holy
 Mosques, King Salman bin Abdelaziz Al Saoud, and
 with the attendance of several Heads of States from
 the Arab and Islamic world, with the aim to develop a
unified stance on events in the Islamic world.

 The Palestinian issue, being the essential priority of
the work of the Organisation of Islamic Coopera--

 tion, was the focus of the Summit and the concern
 of participants who emphasized that the Palestinian
people should receive all their legitimate rights gua--

 ranteed by international resolutions and the Arab
 peace initiative, as stated by the Custodian of the
Holy Mosques.

 While addressing the audience, His Excellency the
 OIC Secretary General, Dr. Yousef Al-Othaimeen,
 reiterated King Salman’s statement regarding the
 Palestinian cause, adding that the OIC “insists on
the historic rights of Palestinians and on the two-

 state solution”, and that “any action that infringes
on the historical and legal status of East Jerusa--

 lem” is rejected. His Excellency Dr. Al-Othaimeen
pointed out that the Islamic Summit was comple--
mentary to the two previous Gulf and Arab sum--
mits held in Makkah al Mukarramah on the pre--
 vious day to discuss the aggression experienced
in the region.

 His Excellency the Secretary General of the OIC
 highlighted the keenness of the Kingdom of Saudi
Arabia, which hosts the headquarters of the Organi--

 zation, in supporting and strengthening its role in the
 regional and international environment, pointing out
 that he is fully confident that the Kingdom, having
 always played a leading and crucial role in upholding
 the status of Islam and Muslims, will continue, with all
 determination and competence, to face the current
 challenges, by virtue of its spiritual leadership of the
Islamic world, and its distinctive political and econo--
mic standing in the World.

 His Excellency the OIC Secretary General renewed
 the organization’s utter rejection of the attempts to
link the Islamic religion to the terrorist acts perpetra--
 ted by rogue criminal groups that have nothing to do
 with Islam, nor with its enlightened teachings and its
tolerant values.

 The Summit reiterated adherence to the purposes,
 objectives and principles of the OIC Charter, aiming
 to serve the causes of Islam and Muslims, within a
spirit of genuine solidarity. It also reaffirmed its com--

 mitment to the implementation of the resolutions of
 OIC Summits and Ministerial Conferences. On this
occasion, participants adopted the Makkah Decla--
ration.

 The Summit, at its closure, welcomed the offer made
 by the Government of the Republic of Indonesia to
host a future session of the Islamic Summit Confer--

 ence, representing the Asian Group of the OIC and
 welcomed the upcoming 47th session of the Council
 of Foreign Ministers to be held in Niamey, Republic of
Niger, as well as the offer made by the Islamic Repu--
 blic of Pakistan to host the Council’s 48th session in
Islamabad.

 ON MAY 31ST, 2019, THE SUMMIT TITLEd «MAKKAH SUMMIT:

 TOGETHER FOR THE FUTURE» TOOK PLACE IN MAKKAH AL

MUKARRAMAH UNdER THE CHAIRMANSHIP OF THE CUSTOcc

 dIAN OF THE HOLY MOSQUES, KING SALMAN BIN ABdELAzIz

 AL SAOUd, ANd wITH THE ATTENdANCE OF SEVERAL HEAdS

 OF STATES FROM THE ARAB ANd ISLAMIC wORLd, wITH

 THE AIM TO dEVELOP A UNIFIEd STANCE ON EVENTS IN THE

ISLAMIC wORLd.

‘‘

‘‘

OIC ACTIVITIES AT A GLANCE
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 OIC MEMBER STATES AFFIRM SUPPORT FOR

wOMEN EMPOwERMENT IN CAIRO

the open-ended interim working group for prepa--
 ring the draft statute of the Women Development
Organization in the Member States of the Organi--

 zation of Islamic Cooperation (OIC) concluded its
 work on 16 June 2019 followed by the Ministerial
 Round Table on «Empowering Women in Member
 States» on the next day.

 The delegations of the OIC Member States affirmed
their support for the Women Development Organi--
zation to commence its operations and the impor--
tance of coordinating efforts to meet the challen--
 ges that impede the advancement, empowerment
 and participation of women in development.

The Arab Republic of Egypt hosted the two mee--
tings, organized by the Egyptian Ministry of Fo--
 reign Affairs and the National Council for Women,
 in the presence of women Ministers and experts
 from the OIC Member States, Ambassadors and
representatives of the United Nations for Wo--
men.

The Ministerial meeting was chaired by the Re--
public of Burkina Faso, Chair of the Seventh Mi--
 nisterial Conference on Women, represented by
 Mrs. Helen Marie Lawrence, Minister of Women,
 National Solidarity and Family, who noted that the
OIC pays special attention to human capital, es--

 pecially women, for their pivotal role in societies.
 Mrs. Lawrence explained that the OIC Women
 Development Organization, which will soon come
 into force, aims to promote the social, economic
and political rights of women within the OIC Mem--
 ber States, calling on Member States that have not
 ratified the Statute of the Organization to speed-up
the ratification process.

Amb. Hisham Yousef, the OIC Assistant Secre--
 tary General for humanitarian, Cultural and Social
 Affairs said that the convening of the roundtable
 at the ministerial level following the meeting of the
 working group to draft the statute of the Women
Development Organization confirms the importan--

 ce that the Arab Republic of Egypt attaches to the
 issues of advancement of women and to the role
of the Women Development Organization.

 In a related context, the participants in the meeting
of the interim working group discussed the prelimi--
 nary draft of the internal organizational structure of
the Women Development Organization in prepa--
 ration for its submission to the Organization at the
start of its work.

 It is worth mentioning that the Arab Republic of
Egypt announced that it would host the Islamic Mi--
 nisterial Conference on Women in 2020.

OIC ACTIVITIES AT A GLANCE

 THE  OPENcENdEd INTERIM wORKING GROUP FOR

 PREPARING THE dRAFT STATUTE OF THE wOMEN

 dEVELOPMENT ORGANIzATION IN THE MEMBER

STATES OF THE ORGANIzATION OF ISLAMIC COOPEcc

 RATION (OIC) CONCLUdEd ITS wORK ON 16 JUNE

 2019 FOLLOwEd BY THE MINISTERIAL ROUNd

 TABLE ON «EMPOwERING wOMEN IN MEMBER

STATES» ON THE NExT dAY.

‘‘

‘‘
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 COORdINATION MEETING FOR THE PREPARATION OF AN OIC dRAFT

STRATEGY TO EMPOwER THE MARRIAGE ANd FAMILY INSTITUTION

 as part of the follow-up of the implementation
 of the resolution on the preparation of an OIC
 strategy for the Empowerment of the Marriage
and Family Institution and its Values in the Isla--

 mic World, adopted by the Ministerial Conference
 on the Marriage and Family Institution, hosted by
the Kingdom of Saudi Arabia in 2017, the Inter--

 national Islamic University Malaysia (IIUM) hosted
 a coordination meeting at the level of experts, on
 12-13 July 2019, in Kuala Lumpur to discuss the
 first draft of the strategy prepared by the IIUM in
coordination with the Islamic Educational, Scien--

 tific and Cultural Organization (ISESCO) and the
 Statistical, Economic and Social Research and
 Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) in
 preparation for its submission to the meeting of the
 Open-ended Intergovernmental Group of Experts
 to be held  in October 2019, at the headquarters
of  the General Secretariat in Jeddah.

 In addition to the General Secretariat, represented
 by the Department of Social and Family Affairs, the
 meeting was attended by the Kingdom of Saudi
 Arabia, the Chair of the Ministerial Conference on
 the Marriage and Family Institution, experts from
 the IIUM, ISESCO, SESRIC and the International
Islamic Fiqh Academy.
The above-mentioned Ministerial Conference Re--
solution was adopted on the basis of the objecti--
 ves of OIC Charter, which, inter alia, required the
 OIC to “emphasize, protect and promote the role
 of the family as the natural and fundamental unit
 of society», and the importance accorded by OIC
Member States to empower and preserve the ins--
 titution of marriage and the family, particularly in
the light of the moral, cultural and intellectual chal--
 lenges which threaten the security and cohesion
 of the institution of marriage and the family in the
Islamic world.

 OIC AT INAUGURAL CELEBRATION OF dHAKA

AS MUSLIM wORLd’S CAPITAL OF TOURISM IN 2019

the People’s Republic of Bangladesh celebra--
ted its capital Dhaka as the Muslim world’s tou--
 rist city for 2019, in an official ceremony held on
 July 11th-12th , 2019, attended by her Excellency
Prime Minister Sheikh Hasina and a host of tou--
rism ministers from the OIC Member States.

OIC Assistant Secretary General for Adminis--
 trative and Financial Affairs, Ambassador Musa
 Kulaklikaya, delivered a statement on behalf of
His Excellency Dr Yousef Al-Othaimeen, the Se--
cretary General of the OIC, wherein he congra--
 tulated the Peoples’ Republic of Bangladesh
 on its capital city becoming the Muslim world’s
 fifth tourist attraction city of the OIC Member
 States. He pointed out that the 14th Islamic
 Summit in Makkah Al-Mukarramah called for

increasing tourism among OIC nationals.

 Not only is tourism an important bridge for
 cultural exchange and social contact between
 the wider Muslim community, he explained,
 but it is also a profitable industry, an economic
 force and a driver of development in Member
States.

OIC ACTIVITIES AT A GLANCE
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 MAlAySIA

A prIvIlEGEd

 InvESTMEnT

dESTInATIon

expo Dubai 2020

20 october 2020 - 1 april 2021

 The Organisation of

Islamic Cooperation (OIC)

  will participate in the

 Expo dubai 2020

 to be held in Dubai in the State

 of the United Arab Emirates

under the theme:

 

 “Connecting Minds, Creating the

Future’’
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THE G20 SUMMIT 2019 HELd IN OSAKA IN JAPAN

 following the successful completion of the G20
Buenos Aires Summit on December 1st, 2018, Ja--

 pan, having assumed the G20 presidency for the
 very first time, hosted the G20 Osaka Summit on
 June 28 and 29, 2019.

 The G20 Summit on Financial Markets and the
 World Economy is held every year to discuss the
 critical issues affecting the global economy, and it
 brings together the members of the G7 (France,
 the United States, the United Kingdom, Germany,
 Japan, Italy, Canada and the European Union), as
well as Argentina, Australia, Brazil, China, India, In--

 donesia, Mexico, the Republic of Korea, Russia,
Saudi Arabia, South Africa, and Turkey.

This year, the 2019 Summit focused on interna--
 tional finance and economic issues and global
themes related to the United Nations 2030 Sus--
tainable Development Goals. Pressing regional se--
 curity and economic issues were aso discussed
 in bilateral, trilateral, and multilateral side meetings
during the gathering.

 Around 30,000 participants including delegation
 members and international journalists and NGO
representatives attended the Summit.

 Though Singapore is not a member of the G-20, it
has regularly been invited given its prominent sta--

 tus as a major financial centre and investment hub

 in Asia. The other seven invited countries to Osaka
Summit were: Spain, Vietnam, Chile, the Nether--
 lands, Thailand (as Asean chairman), Egypt (as
 president of the African Union), and Senegal (as
president of the New Partnership for Africa’s De--
 velopment). Nine International Organisations were
 also invited as guests: the United Nations, World
Bank, International Monetary Fund, Financial Sta--
bility Board, World Trade Organisation, Internatio--
nal Labour Organisation, Organisation for Econo--
 mic Cooperation and Development, World Health
Organisation, and the Asian Development Bank.

On this occasion, Japan’s Foreign Ministry  sta--
 ted: «Japan is determined to lead the G-20 Osaka
 Summit towards success with the goal of achieving
both economic growth and reduction of dispari--
 ties, and contributing to the development agenda
and other global issues».

 In addition to the Osaka leaders’ Summit, separate
G-20 ministerial meetings were held. They inclu--
 ded one for finance ministers and central bankers
 in Fukuoka, a foreign ministers’ gathering in Aichi
 Prefecture, an agricultural ministers’ meeting in
Niigata, a meeting on renewable energy in Karui--
 zawa, Nagano Prefecture, a ministerial meeting on
 trade and the digital economy that took place in
Tsukuba, Ibaraki Prefecture and a tourism minis--
 ters’ meeting in the town of Kutchan, Hokkaido,
next to Niseko.

 THIS YEAR, THE 2019 SUMMIT

 FOCUSEd ON INTERNATIONAL

 FINANCE ANd ECONOMIC ISSUES

 ANd GLOBAL THEMES RELATEd

 TO THE UNITEd NATIONS 2030

 SUSTAINABLE dEVELOPMENT

GOALS.

‘‘

‘‘

IN FOCUS
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IN FOCUS

 THE ISLAMIC CENTRE
 FOR DEVELOPMENT

OF TRADE

 THE TRADE AND INVESTMENT PARTNER IN

THE OIC MEMBER COUNTRIES

 Phone: 0522314974 - Fax: 0522310110    
E-mail: icdt@icdt-oic.org

 the Think20 (T20), the G20’s research and policy
 advice network, held its annual summit in Tokyo
on 26-27 May 2019 to detail groundbreaking po--
 licy innovations for consideration by G20 Leaders
 during their Summit in Osaka one month later.

  In this episode of Asia’s Developing Future, T20
Japan Chair, ADBI Dean Naoyuki Yoshino, ex--
 plained how the T20’s empirical approach to
 policy development could do wonders for G20
 countries’ ability to tackle emerging challenges
 at this critical juncture for the global economy.

«Political leaders should adhere to the princi--
ples of multilateralism despite swirls of anti-glo--

 balism and economic uncertainties», experts
 recommended at the forum in Tokyo ahead of
 next month’s Group of 20 summit in Osaka.

 This year, the Think 20, or T20 drew more than
 400 think tank experts from Japan and abroad.

The 18-page T20 communiqué presented offi--
 cial recommendations selected from more than
 100 policy briefs written by the T20 Japan’s task

 forces, which comprised researchers from think
  tanks around the world, including members of
 the Global Solutions Initiative’s Council for Global
 Problem-Solving (CGP) and GSI President Dennis
J. Snower.

 The document aimed to move the Japan 2019
G20 presidency’s priorities forward, but also ad--
vance the T20 Japan vision: Seeking a Sustaina--
ble, Inclusive and Resilient Society.

Policy Briefs were prepared by the Trade, Invest
ment and Globalization Task Force of the T20 un--
 der Japan’s 2019 G20 presidency.

 This policy brief (PB) provided decision-makers
 with a succinct review of the state of the trading
 system, serving as a background to or reference
 for the other six PBs prepared by the T20 Task
 Force on Trade, Investment and Globalization.

 The brief argued that the world trading system has
 been remarkably successful in many respects, but
 that the present strain reflects causes which are
 deep-seated and require a strategic response.

the think20 (t20 Summit in tokyo, Japan)
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 TRAINING wORKSHOP ON dEVELOPING

MUSLIM FRIENdLY TOURISM IN SURINAME ANd GUYANA

 the Islamic Centre for Development of Trade
(ICDT) and the COMCEC Coordination Office orga--
 nized a training workshop on ‘Developing Muslim
 Friendly Tourism in Suriname and Guyana’ on 15-17
 July 2019 in Paramaribo, Suriname. The event took
 place within the framework of the Project Funding
of COMCEC Strategy aiming at enhancing solida--
rity, mobility and cooperation in the field of the tou--
 rism sector on Muslim-Friendly Tourism in order to
 promote and develop this niche in the Republics of
Suriname and Guyana.

 The objectives of this training workshop were to
enhance capacity building of the Republics of Su--

 riname and Guyana in the Muslim Friendly-Tourism
niche in order to increase tourist arrivals and re--
 ceipts from OIC Member States as well as sharing
 best practices in this field with experts from ICDT,
 the Statistical, Economic and Social Research and
 Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), the
Standards and Metrology Institute for Islamic Coun--
 tries, International Institute for Halal Research and
 Training (INHART Malaysia), the Ministry of Trade,
 Industry and Tourism of the Republic of Suriname
 and the Ministry of Business of the Co-operative
 Republic of Guyana. This event contributed also
 to facilitating intra-OIC Tourism flows and therefore
 to achieving the goals of New TYPOA (2025) and
COMCEC’s Strategy.

 Besides, this event contributed to facilitating
 knowledge sharing for the development of success
strategies for Muslim-friendly tourism as a sub-sec--
tor of Tourism and also to improving Tourism eco--
 system in the OIC Member States particularly in the
 Republics of Guyana and Suriname, which have a
 touristic potential (various islands, heritage sites,
 museums, forests, fauna and flora, beaches) that
 need to be enhanced and exploited touristically for
 their own development and shared with other OIC
 Member States.

The implementation of MFT activities will also contri--
bute to alleviating poverty by enhancing coopera--

 tion in the tourism sector in the OIC Member States,
 developing MFT regulations for accommodation
 establishments in both Guyana and Suriname by
 utilizing COMCEC MFT Guideline, exploring new
markets and products and ensuring positive desti--
nation perception in tourism sector within the Mus--
 lim Communities in Latin America by contributing to
multi-destination tourism corridors.

Senior-level experts, policy-makers and practitio--
ners from Suriname and Guyana attended the trai--
 ning workshop and presented the following themes:
 Importance of Tourism in the OIC Member States,
 Understanding Halal issues: concept, definition,
fields and applications (certification and accredita--
tions) and case of Muslim Friendly Tourism, Stan--
 dards of Muslim Friendly-Tourism, Developing and
 Promoting MFT Products and Services in the OIC
Member States, Efforts of OIC and Strategic Road--

 map for Development of Muslim Friendly Tourism in
 OIC Member Countries, Developing and Promoting
 Intra-OIC Tourism in Suriname and Guyana, and
Strategies for developing and promoting MFT in Su--
riname and Guyana. On this occasion, the repre--
 sentatives of the public and private sectors shared
 their experiences and activities in the field of tourism
in Suriname and Guyana.

 The workshop ended with the closing remarks made
 by organizers, who assessed the workshop and
distributed certificates of participation and appre--

  ciation respectively to participants and lecturers.

 Site visits were made to some important attraction
such as mosque, museums, and restaurants in Pa--

 ramaribo.

 However, despite attracting significant interest
 across the globe, MFT is relatively a new concept in
 Latin America, especially, in Suriname and Guyana.
 Nevertheless, these two OIC Member Countries
 have a great potential to attract significant number
of tourists interested in MFT services from the conti--
nental America as well as Africa, Europe and Asia.

IN FOCUS



��TIJARIS - Issue �59 - May-July 20�9

 Within the framework of the collaboration

between the International Trade Centre (ITC-Ge--

 neva) and the Islamic Centre for Development of

 Trade (ICDT), the Centre has the honor to inform

the Economic Operators of the OIC Member Sta--

 tes that the OIC Trade Map is accessible on the

  Centre’s website TINIC trough the following link:

http://icdt-oic.org/

 OIC Trade Map provides - in the form of tables,

graphs and maps - indicators on export perfor--

mance, international demand, alternative mar--

 kets and competitive markets, tenders as well as

a directory of importing and exporting compa--

nies.

 OIC Trade Map is available for data relating to all

 OIC Member States starting from 1st April 2017.

 Many quiries can be done on more than 5300

products of the Harmonized System.

ocTobEr

�4-�6

20�9
oman convention & Exhibition centre

contact:

 +968-925976�0

  +968 24660�24 l

E: info@foodandhospi--

talityoman.com

www.foodandhospitali--

tyoman.com

َA three-day exhibition that will showcase a host of the best and the latest products, ser--

 vices, equipment and technology from various segments of the food and hospitality

 industry.

 Check out more than 400 brands of food and agricultural products, catering and kitchen

 equipment, food processing technologies, hospitality equipment, supplies and services

and more from more than 100 local and international companies around the world.
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 Blockchain is seen by many as
 an interesting tool to improve
the efficiency of trade proces--

 ses and help move towards
 paperless trade. However, the
 challenges to overcome are
 equivalent to the opportunities
offered by the technology.

 Blockchain is considedred as
 a possible game-changer to
 digitalize and automate trade
finance processes, in particu--

 lar letters of credit, and to ease
 supply chain finance. An array
 of banks working with financial
 technology (fintech) startups
 and information technology (IT)
 companies are investigating the
 potential of such a technology.
 Pilot projects are encouraged,
 but a number of technical and
 regulatory issues need to be
addressed before the techno--

 logy can be used on a wide
scale.

 The intrinsic characteristics of

dEVELOPING BLOCKCHAIN

 FOR TRAdE FACILITATION IN OIC COUNTRIES

 the technology also make it a
 potentially interesting tool to
 help implement the WTO Trade
 Facilitation Agreement (TFA)
and to facilitate business-to-
government (B2G) and govern--
 ment-to-government (G2G)
processes at the national level.

 Thus, Blockchain and smart
contracts could help adminis--
ter border procedures and na--

 tional single windows (a single
 point of entry through which
 trade stakeholders can submit
documentation and other infor--
 mation to complete customs
 procedures) in a more efficient,
transparent and secure man--
 ner, and improve the accuracy
of trade data. The real challen--
 ge will be to make cross-border
 G2G processes more efficient.
 This will not only require settling
interoperability issues at a tech--
 nical level – an issue on which
 the Blockchain community is
working actively – it will also re--

COVER STORY

quire standardization and poli--
 tical will to create a regulatory
 framework that is conducive to
paperless trade. The techno--

 logy will only be able to work
 to its full potential if all aspects
of cross-border trade transac--

 tions are digitalized, from trade
finance to customs, transpor--
 tation and logistics, and if the
 semantics are aligned (i.e. what
specific information is commu--
 nicated by the data elements).

The transportation and logis--
 tics sector, which constitutes
 a fertile ground for blockchain
 implementation due to the large
 number of actors involved, is
actively looking into ways to le--

 verage the technology in order
 to develop trade platforms that
 could connect all actors along
 the supply chain, including
banks and customs authorities.

If the projects that are under de--
 velopment succeed, Blockchain
 could well become the future of
trade infrastructure and the big--
gest disruptor to the shipping in--

 dustry and to international trade
since the invention of the contai--

 ner. However, much remains to
 be done. Such projects require
 a complex integration work and
a conducive regulatory environ--

 ment. They also raise issues of
interoperability and standardiza--

 tion. Hence, a dialogue between
all stakeholders, including regu--
lators, is essential.
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COVER STORY

Blockchain could be a power--
ful tool to facilitate SMEs’ par--

 ticipation in international trade,
 by facilitating access to trade
finance, facilitating trade proce--

 dures, and reducing trade costs.
 It could help to lower barriers to
 entry, making it easier for small
 companies and producers to
participate in international trade.

 However, these opportunities
 can only be realized if small
 firms and producers have the
 right technical skills and enjoy
adequate internet access. Ad--

 dressing the digital gap – both in
 terms of access and bandwidth
– is therefore of key importance.

 In this perspective, hundreds of
 banks in the OIC Countries, are
testing or developing fintech pro--

 ducts using blockchain systems.
 If the State of the United Arab
Emirates is taken as an exam--
ple, it will be found that the Du--

 bai government has announced
 its plans to become the leader in
 blockchain utilization in the Gulf
 with blockchain systems across
 all public and private sectors by
 2020. Malaysia also is another
 good example as regards the
 use of Blochchain. Malaysian
banks are taking a more proac--

 tive approach by working with
 blockchain fintech experts such
 as Neuroware, who provides
 API’s and toolkits to banking
 and government organisations
 across Asia.

 Blochchain in the Saudi Vision
2030 as a revolutionary and di--

 gital transformation is one of the
 vision’s main pillars. The Saudi
 central bank, SAMA, has signed

 an agreement
 with «Ripple»
 to help banks
 in the Kingdom
 improve their
payments in--

 f r a s t r u c t u re
 using xCurrent.
This ground-
 breaking pilot
 program is the
 first of its kind
 launched by a
 central bank.
 Part ic ipat ing

banks will use xCurrent to ins--
 tantly settle payments sent into
 and out of the country, with
 greater transparency and lower
 costs. SAMA’s support of Saudi
banks using blockchain techno--
 logy has the potential to radically
 show how banks in the country
send money globally. The King-
 dom of Saudi Arabia now has
access to every financial insti--
tution (banks and payment pro--

 viders) on RippleNet, which will
 not only help modernize their
 payments systems, but also
 increase their reach into major
 corridors. Yet, the challenges
 for OIC Countries in relation to
 the Blockchain Technology are
numerous, but not insurmoun--
 table.

 There is an urgent and critical
 need for the development of
Shariah expertise in the Block--
 chain field. OIC Governments
need to invest urgently in trai--
 ning, research and development
 of all stakeholders across all
segments of society, particu--
 larly, in relation to how Islamic

Sources:

www.ifnfintech.com
www.wto.org
www.arabnews.com

 Microfinance can be advanced
using this technology. So, Isla--
 mic banking together with the
technological innovations of Fin--
Tech, the blockchain, and cryp--

 tocurrencies, can create growth
and wealth in the OIC Coun--
tries, streamline Sharia-com--

 pliant financial instruments, free
 up finance for new enterprises,
 reduce costs, and benefit many
people and businesses throu--
ghout the Muslim world.

 
 To conclude, Blockchain could
 make intra-OIC trade smarter.
 Yet, smart trade requires smart
solutions and smart standardi--
zation – which can only be de--

 veloped through cooperation. If
OIC Countries succeed in crea--

 ting an ecosystem conducive to
the wider development of Bloc--

 kchain, intra-OIC trade may look
 radically different in 10 to 15
years.

Blockchain
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SPECIAL ISSUE

 Overview of the
 Economy of the
Kingdom of Morocco

 HIS MAJESTY THE KING

MOHAMMED VI,

KING OF MOROCCO

 ON THE OCCASION OF THE KINGdOM’S CELEBRATION OF

 HALF A CENTURY AFTER THE INCEPTION OF THE ORGANISATION

OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) ON ITS LANd
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 INTROdUCTION

 The openness of the King-dom
 of Morocco to its international
 and regional environment has
been translated into a deepe--
ning of competitive moderniza--

 tion reforms, a consolidation of
 partnerships with key players of
 the globalized system, and the
 progressive diversification of
 partnerships with emerging and
 developing countries within the
 framework of the South-South
 dimension of Morocco’s foreign
policy.

 As the foundation stone of its
system of alliances and par--
tnerships, the Kingdom’s regio--

 nal foothold had a turning point
 with the return of thr Kingdom
of Morocco to its African institu--
tional family, which would ena--

 ble it to play a more structuring
 role in favor of the development
 of the African continent, based
on win-win cooperation sche--
mes.At the domestic level, the--

 Kingdom has made of human
 development a national priority
and has undertaken major re--

 forms aimed at accelerating
 the structural transformation of
its productive system, as evi--

 denced by ambitious sectoral
 strategies covering key sectors
 of the national economy. The
objective is to reinforce the co--
herence of its development mo--

 del and make it more inclusive,
 especially at the territorial level

 by empowering the regions of the
 Kingdom to turn into development
 actors, a space for wealth creation
and emergence of competitive spe--
cialization profiles.

MEMBERSHIP TO INTERNATIONAL ORcc

GANIzATIONS:

 - The Kingdom of Morocco has
 been Member of the Organisation
 of Islamic Cooperation (OIC) since
September 25th, 1969.

 - The Kingdom of Morocco has
 been Member of the World Trade
Organization (WTO) since 1st Ja--

 nuary 1995 and  a member of GATT
 since June 17th, 1987.
 - The Kingdom is also member of
 several International Organizations,
 among which, UN, CARICOM,
 ASEAN, OECD, the Union For the
 Mediterranean.
- The Kingdom also has an advan--
ced partnership status with the Eu--
 ropean Union.
 - Membership in OIC Agreements:
TPSOIC (signed and ratified), PRE--
TAS (signed, ratified), Rules of Ori--
gin (signed and ratified).
- Membership in Regional agree--

 ments: AMU, GAFTA (Arab League)
 and Agadir Agreement and ZLECA
(African Union).

 THE KINGdOM OF MOROCCO: A

MOdEL FOR NATIONAL dEVELOPcc

MENT

The structural analysis of natio--
 nal economic growth confirms
 the Kingdom’s firm commitment
 to modernizing and diversifying
 its production base, which is
clearly reflected in various eco--
nomic sectors:

  
• The Agricultural Sector

The agricultural sector’s perfor--
 mance became steadier since
 the launch of the Green Morocco
 Scheme, which was inaugurated
by His Majesty The King Moham--

 med VI in April 2008. This project,
which enabled Moroccan agri--

 culture, was aimed at becoming
one of the first productive deve--

 lopment sectors, modernizing
agriculture, promoting agricultu--

 ral investments, good integration
 of productive chains, ensuring
food security, boosting agricultu--

 ral product exports and valuing
 local products. Morocco’s Green
Plan also aims at supporting agri--

 culture by encouraging private
 investments and adopting new
 means in assembling agricultural
 products, developing Moroccan
agricultural exports and deve--

 loping industrial activities related
to agriculture; in addition to im--

 proving the living conditions of
 the small farmer and to fighting
 poverty in rural areas by raising
 agricultural income in the most
vulnerable areas.

 rAbAT, THE cApITAl of THE

KInGdoM of Morocco

SPECIAL ISSUE

 Overview of the
 Economy of the
Kingdom of Morocco
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• The Industrial Sector

 The successful implementation
 of the measures outlined in the
framework of the Industrial Ac--
celeration Plan released the po--

 tential of the Moroccan industrial
 sector and turned it into a lever
 for structural transformation of
the Moroccan economy. Pro--
found changes took place, par--

 ticularly with the development
 of new jobs that strengthened
the technological content of in--

 dustrial exports. The dynamics
initiated at the level of automo--

 tive and aeronautical industries
 have had a positive impact on
job creation. The Industrial Ac--

 celeration Plan is in line with
 the Emergence Plan and aims
 to make industry a major lever
 of growth. The new industrial
 strategy assigns the following
 general objectives for the sector
by 2020:

 - The creation of half a million
 jobs, half of which comes from
 foreign direct investment, and
 the other half from a renovated
national industrial base;
- A nine points growth in indus--

 try’s share of GDP, increasing
from 14% to 23% by 2020.

 To achieve these goals, the new
 strategy has set down some
 key metrics grouped into the
following:

 - reducing the fragmentation of
the sector and building a bet--
ter-integrated industry. This de--

pends on setting up industrial eco--
 systems with a mission of creating
 new dynamics and a new type of
 relationship between large groups
and SMEs. Such a new collabora--

 tion between industrial leaders and
 SMEs aims to make the industry a
major source of employment, espe--

 cially for young people. The logic of
ecosystems is equally aimed at opti--

 mizing social and economic benefits
 of procurement contracts through
 industrial compensation (offset),
 which represents 20% of GDP. Such
 measures will boost investments,
increase the sector’s value and im--

 prove the balance of payments by
 encouraging purchases of goods
and services from the local indus--

 try. Special attention is also paid
to link formal with informal proces--

 ses through the establishment of a
 comprehensive system integrated
 with “very small businesses” (TPE)
including the creation of the self-

 entrepreneur status, a modified tax
 section, as well as social security,
 support and dedicated funding.
 - setting up a funding plan, a state
 industrial investment fund (le Fonds
 de Développement Industriel – FDI),
 with a budget of 20 billion dirhams,
 which allows the industrial sector
to consolidate, modernize, and de--

 velop its ability to replace imported
 products. The banking sector is also
 participating in the launching of the
new strategy.

 - Making 1000 hectares available
for industrial rental parks with tur--
nkey premises, which come in ad--

 dition to the existing supply of
 industrial zones and integrated
industrial centres (P2I), and in--
 clude a one-stop shop, a pool
of local workers, ad hoc ser--
vices and a training package.

- Improving the international po--
sitioning of the Kingdom of Mo--

 rocco. Regarding the country’s
 situation in foreign markets,
 the efforts will be concentrated
 on sectors with a high export
potential with the aim of im--

 proving the competitiveness in
 this field. Close tracking of Free
 Trade Agreements (FTA) under
 negotiation will be carried out,
 as well as close monitoring of
 compliance with provisions of
existing FTAs.

 - planning to promote foreign
 investment by establishing a
 culture of “deal-making” to open
 the Kingdom of Morocco to the
 opportunities of the changing
international market, for exam--

 ple the expected offshoring of
 85 million Chinese jobs. For this
 purpose a dedicated team is
being set up.

- fulfilling Morocco’s African di--
 mension, a direction given at
 the highest level of state. The
 actions undertaken to develop
 privileged relations with other
 African countries with a view of
 establishing mutually beneficial
partnerships.

SPECIAL ISSUE

 Overview of the
 Economy of the
Kingdom of Morocco
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 - The Tangier Free Zone:

The Tangier Free Zone, Mo--
rocco’s largest free zone, esta--
blished in 1999, covers a 350-

 hectare area, which saw £1.5
 billion worth of investment from
 companies which have set up
 operations there. Presently, the
 main company is the French
 automaker Renault, whose
 plant puts out 150,000 cars a
year, but whose actual produc--

 tion capacity is 400,000 units a
 year.

Brazil is is in talks with the Kin--
 gdom for a project with Ford to
 be planted on an area covering
 15,000 square-metres. After
 auto parts, the most important
 industry at the Tangier free zone
 is aerospace, but electronics,
 foodstuffs, textiles and services
companies are also present.

 - The Atlantic Free Zone:

 On June 20th, 2019, The King
 Mohammed VI presided over
 the inauguration ceremony of
 the ecosystem of the French
 «PSA» Group planted in the
Kingdo of Morocco at the «At--

 lantic Free Zone», an integrated
industrial platform in the muni--

 cipality of Amer Saflia, Kénitra
province.

 On this occasion, the first
 ever Peugeot 208 «Made in
 Morocco» was released. The
 PSA Group’s new plant, with

 an annual production capacity of
 100,000 vehicles and associated
 engines, has witnessed the launch
of the expansion of this latest-ge--

 neration industrial complex, which
 will have a production capacity to
 double before 2023. The target is
to eventually generate 4,000 jobs.

 The vision is to develop efficient
 economic ecosystems generating
 the vocational training of the men
and women who will make the fu--

 ture of the automotive industry with
 the promise of rich careers within
this sector.

• Phosphate

 As per the strategic repositioning of
 the phosphate and its derivatives,
 the OCP Group is continuing the
 implementation of its investment
 program, which amounts MAD 200
billion and extends over the 2008-
2025 period. This strategy em--
phasizes the strengthening of par--
 tnerships with regional and global
 operators for a better integration of
the value chain. Thus, many par--

 The aeronautics

 sector grows

 by �5-20%

 each year

 in the Kingdom

of Morocco

 tnerships have been established
with different countries, espe--
cially those of the African conti--

 nent (Nigeria, Angola, Ethiopia,
 Kenya, Cote d’Ivoire, Ghana,
 Tanzania, Zambia, Zimbabwe,
 Cameroon, Senegal, Benin and
Mozambique), that offer signi--

 ficant opportunities in terms of
 business prospects.
 

• Halieutis strategy

The Halieutis strategy was desi--
gned to overcome the disadvan--

 tages that the fisheries sector
 had faced, the management of
 resources to marketing, including
 the catching, the landing, the
 first sale and the transformation.
 Halieutis is developed around
 three main lines. These are: the
 durability line whose objective is
 to ensure the protection and the
 sustainability of species, which
 are vulnerable and exposed to
overfishing, while providing eco--
nomic operators with the neces--

 sary visibility to consolidate their
 investments.

SPECIAL ISSUE

 Overview of the
 Economy of the
Kingdom of Morocco
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 This line also aims to educate
 the operators and make them
adopt the principles of a res--

 ponsible fishing. To achieve
 these objectives, the strategy
 includes an action plan for the
 fisheries research, fisheries
 planning basing on quotas,
the adaptation and the moder--

 nization of the fishing effort as
 well as the development of the
 aquaculture.

 The second line is the line of
 performance which  consists in
 ensuring the optimal conditions
of quality in the treatment of pro--

 ducts and better enhancing the
 resource during the key stages.
 This line also aims to guarantee
 the transparency throughout
 the value chain and establish
 efficient mechanisms for sale in
the markets. In this regard, im--

 portant investments were made
 in the fisheries infrastructures
with the construction of fish lan--
 ding sites, fishing villages and a
new generation fish market.

 
The third line is the line of com--

 petitiveness whose objective is to
 facilitate access to raw materials
 for the industrials and to direct
 them towards more flourishing
 markets through the creation of
 three competitiveness clusters
 in the Kingdom, which will help
 to gather the fishing companies,
 the research centers and other
 operators in the same area.

 • Strategy in the Energy field: the
 Kingdom of Morocco developed
 a new national energy strategy to
secure energy supplies while adap--
ting a sustainable development ap--

 proach. This strategy also aims to
 maintain competitive process and
 better control the demand. As part
 of this strategy, many directions
 were adopted and a new legislative
 and regulatory framework was also
 implemented regarding the Laws
 related to Energy Efficiency and
 the ONE – ONEP merger and the
 Law 13-09 on renewable energies
 (investment opportunities, for the
 private sector, which can produce
 renewable energies and provide
supply for the local and/or the inter--
national market).

c Solar Energy

 As part of its strategy towards
energy use, the Kingdom of Mo--

 rocco gives priority to developing
 renewable energy and sustainable
 development.

Noor solar power in Morocco

 Noor Ouarzazate, the first solar
power project run by the Moroc--

 can Solar Energy Agency (MASEN),
 is the world’s largest solar power
 complex with an overall capacity of
 580MW. Built on an area of more
than 3,000 hectares, Noor Ouarza--
zat includes four multi-technologi--
 cal solar power plants, developed
 in total respect of the international
norms, particularly in terms of tech--
nology. The project is also associa--
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ted with a research and deve--
 lopment platform which covers
 more than 150 hectares.  The
Ouarzazat «Noor I», which co--

 vers over 480 hectares, has a
 generating capacity of 160MW
 and is equipped with a thermal
 energy storage device allowing
 it to operate at full capacity for
 3 hours without sunlight (after
 sunset or cloudy weather). The
2nd and 3rd plants of the Ouar--

 zazate solar complex (Noor II
and Noor III), have thermo-so--

 lar cylindrical parabolic troughs
 and 7 hours of energy storage
 capability, the 200MW power
 plant (Noor II) is built on an area
 of 680 hectares. The Noor III
will employ central tower tech--

 nology with salt and will receiver
 7 to 8 hours of energy storage
 capability. These three projects
 combined with the photovoltaic
 phase (Noor IV), will make Noor
Ouarzazate the largest multi-

 technology solar production
 site in the world with a capacity
of 580 MW and a total invest--

 ment of over 24 billion dirhams,
excluding common infrastruc--

 ture developed by MASEN and
 National Electricity and Drinking
 Water Office (ONEE) for the
needs of developers.
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FOREIGN TRAdE

Morocco’s Total Exports re--
 gistered in 2010 USD 18.5
 billon and reached USD 29.3
 billion in 2018 increasing by

 58.6% thanks to the export of
machinery and transport equip--

 ment, manufacturing products
and food during this last deca--

 de.

 Imports recorded a rate
 growth of 38% passing
 from USD 37.1 bil l ion in
 2010 to USD 51.3 bil l ion in
  2018.

world exports in million US$  (2010c2018)

morocco

 World
Exports

2010

18,493

2011

20,656

2012

19,507

2013

22,178

2014

23,599

2015

22,037

2016

22,858

2017

25,607

2018

29,330

world imports in million US$  (2010c2018)

morocco

 World
Imports

2010

37,136

2011

43,335

2012

32,890

2013

45,616

2014

45,611

2015

37,546

2016

41,696

2017

45,083

2018

51,251

According to this graph, the foreign trade of Mo--
 rocco is dominated by machinery and transport
 equipment accounting for 34% of total trade

(exports+imports) followed by manufactured pro--
  ducts (24.7%), food (16.5%), chemicals (13%), fuel
(7%) and other products (4.8%).

INTRAcOIC TRAdE

Since its accesion to the OIC, the Kingdom of Mo--
 rocco has played a great role to enhance trade
 and investment between OIC Member States,
 share its experiences with many countries and

 provide technical assistance. Intra-OIC totaled
 USD 8.7 billion in 2010 and reached USD 10.3
 billion in 2018, recording an increase of 18.2% of
trade growth.

IntracOIC exports in million US$ (2010c2018)

morocco

 Intra-OIC
Exports

2010

2,137

2011

2,291.36

2012

2,641.75

2013

2,675.04

2014

3,093

2015

3,258

2016

3,445

2017

3,151

2018

3,430
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IntracOIC imports in million US$ (2010c2018)

morocco

 Intra-OIC
Imports

2010

6,535

2011

7,668.29

2012

7,955.11

2013

8,641.54

2014

8,212

2015

5,540

2016

5,244

2017

5,372

2018

6,824

Net IntracOIC exports in million US$ (2010c2018)

morocco

 Intra-OIC
Trade

2010

4,336

2011

4,979.83

2012

5,298.43

2013

5,658.29

2014

5,652

2015

4,399

2016

4,345

2017

4,262

2018

5,127

 Intra-OIC Trade of Morocco is
concentrated in manufac--
tured products (26%), fol--

 lowed by chemicals (fertilizers
 and pharmaceuticals) (21%),
machinery and transport equip--

 ment (cars and spare parts)
 (20%),  food (16%) and fuel
 (12%).

Main intracOIC exported products in HS 6digits (2018)

morocco main intra-oiC exported products

 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, Ignition wiring sets
 and other wiring sets for vehicles, aircraft or ships, Phosphoric acid; polyphosphoric acids, Diammonium
 hydro genortho phosphate, Ammonium dihydro genortho phosphate;  Natural calcium phosphates and
 natural aluminium calcium phosphates, Electric conductors, Parts of aeroplanes or helicopters; Tomatoes,
   fresh or chilled, Octopus «Octopus spp.», frozen,  Electrical apparatus for switching electrical circuits,
 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, Fresh or chilled beans «Vigna spp.,
 Phaseolus spp.», shelled or unshelled, Frozen sardines «Sardina pilchardus, Sardinops spp.», sardinella,
 Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of man-made fibres ;T-shirts, singlets and other vests of
 cotton, knitted or crocheted.

Main intracOIC imported products in HS 6digits (2018)

morocco main intra-oiC imported products

 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals ; Butanes, liquefied ; Motor cars and
other motor vehicles principally designed for the transport of persons ; Sulphur of all kinds ; Parts of aero--
 planes or helicopters ; Coal ;  Wheat and meslin ; Electrical apparatus for switching electrical circuits ;  Wire
of refined coppe ; Light oils and preparations, of petroleum ; Aeroplanes and other powered aircraft ;  Anhy--
drous ammonia ; Telephones for cellular networks «mobile telephones» ; Electric conductors ;  Crude soya-
bean oil ; Raw cane sugar, in solid form; Medicaments ; Durum wheat ; Natural gas in gaseous state.
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 The main OIC Countries’ Customers in 2018 were
the following: Turkey; Côte d’Ivoire, Mauritania, Se--
negal, Pakistan, Algeria, Tunisia, Saudi Arabia, Li--

 bya and Egypt and the key suppliers to Morocco
 are: Turkey, Saudi Arabia, Emirates, Algeria, Tunisia,
Kazakhstan, Indonesia, Malaysia and Bahrain.

Main Customers (2018)

morocco main Customers

 Turkey, Cote d’Ivoire, Mauritania, Senegal,
 Pakistan, Algeria, Tunisia, SaudiI Arabia, Lybia
 and Egypt

Main Suppliers (2018)

morocco main Suppliers

Turkey, Saudia Arabia, U.A Emirates, Alge--
 ria, Egypt, Tunisia, Kazakhstan, Indonesia,
 Malaysia and Bahrain

INTRAcOIC TRAdE SHARE

Country

Morocco

2010

11.56%

2011

11.09%

2012

13.54%

2013

12.06%

2014

13.11%

2015

14.78%

2016

15.07%

2017

12.30%

2018

11.69%

Country

Morocco

2010

17.60%

2011

17.70%

2012

18.55%

2013

18.94%

2014

18.00%

2015

14.75%

2016

12.58%

2017

11.92%

2018

13.31%

intra-oiC exports share in % (2010-2018)

intra-oiC imports share in % (2010-2018)

Country

Morocco

2010

14.58%

2011

14.40%

2012

16.05%

2013

15.50%

2014

15.56%

2015

14.77%

2016

13.83%

2017

12.11%

2018

12.50%

intra-oiC trade share in % (2010-2018)

 The Kingdom of Morocco signed and ratified the Trade Preferential System among the OIC Member States
and also conveyed its list of concessions to the OIC Trade Negotiation Committee.

Source: ICDT
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 • The tourism sector:

 The Kingdom of Morocco,
 the land of diversity and
 connexion between people,
has a huge touristic potential.

The 2020 Vision aspires to:

 - continuing to make tourism
one of the pillars of econo--
mic, social and cultural de--

 velopment of the Kingdom of
Morocco.

 - making the country remain
 part of the world’s 20 largest
destinations in the field of sus--

 tainable development through
 a unique and environmentally
 responsible model of tourism
 development and placing
 sustainable development at
 the heart of its strategy. The
 objective is to double the size
 of the sector to become the
 first industry of the country
and build 160,000 new ho--

 tels and 40,000 new beds of
 luxury tourism residences; in
 addition, to increase tourist
arrivals by doubling the mar--
ket share in the main Euro--

 pean markets, as well as to
 attract one million tourists in
the emerging markets.

• Logistics connectivity

For over a decade, the Kin--
 gdom of Morocco launched
 large-scale projects aimed at
 elevating its infrastructure to

international standards:

 - Tanger-Med Port I

 It entered into service in
2007 with a total capaci--

 ty of 8 million containers,
in addition to professio--

 nal real estate of over
5000 hectares, comple--

 ments the overall port
 infrastructure consisting
 of 38 (13 foreign trade)
ports meeting internatio--
nal standards.
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 - Tangier Med Port II

The Tangier Med Port II was inau--
 gurated on June 28, 2019, which
 is twice the capacity of Tangier
 Med I. The new port, which has
 been operating since 2007, will
 increase the total capacity of the
 Tangier Med complex’s container
 terminals, makes Tangier Med
 one of the largest transshipment
hubs in the Atlantic and Mediter--

 ranean. It will soon be one of the
world’s top 20 container ports.

 - The Highway Network

 It has grown exponentially to link
 the main Moroccan cities of over
 400 000 inhabitants. It should
 reach 3000 km by 2020.

- Airports

 Thanks to an Open Sky policy, the
17 international airports in Mo--

 rocco (largest airport hub in the
 region) are used by a multitude of
 international companies and are

 connected to major cities and
 economic platforms of world
 affairs.

 - High-Speed Rail

 Regarding the high-speed
 rail, the Kingdom of Morocco,
 being a hub of international
 development over the last few
 years, now it is treading in the
footsteps of economic powe--
rhouses like Japan, South Ko--
rea, China and France by buil--

 ding an intercity TGV rail link,
making the Kingdom  the pio--

 neer on the African continent.
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 • Offshoring sector:

It has witnessed obvious de--
 velopment in recent years and
 continues to show significant
 growth potential. The sector
has a very positive growth dy--

 namic on the international front
 with an estimated development
 of 25% per year. The Kingdom
 is becoming one of the world’s
leading destinations in Offsho--
ring, especially in the French-

 speaking countries. The sector
 has experienced considerable
success. More than 50 com--

 panies have expressed interest
 to relocate to the Kingdom of
 Morocco and over 20,000 jobs
 were created between 2005
and 2008. The Emergence Co--

 venant focuses its Offshoring
offer on 3 main categories:
- ITO: outsourcing services re--
lated to information systems);

 - BPO: transversal and vertical
 business process outsourcing,
 such as staff administration,
 mass accounting process,
etc…
- Customer Service: Call Cen--
ters.

• Telecommunications sector:

 The integration of the Moroccan
 economy into the digital age
 is only possible today thanks
to the boom in the telecom--

 munications sector which has
 experienced strong dynamics
 since its liberalization in 1999.

 To develop the sector, the
 Kingdom has set a new strategy
 baptized Digital Morocco 2020
launched in July 2016 to accele--

 rate the digital transformation of
 the country with the objectives of
putting 50% of administrative pro--

 cedures online, reducing the digital
 divide by 50% and connecting 20%
 of SMEs.

To ensure the efficient implementa--
 tion of this strategy, the Kingdom of
Morocco has established an agen--

 cy dedicated to the digital economy
and e-government.

• Retail 
 Retail contributes to 11% of GDP
and employs about 1.2 million peo--

 ple or 12.8% of the labor force in
 Morocco. Retail has experienced
over the past decade, the emer--

 gence of new patterns of trade,
 especially, franchise networks and
retail.

 The Department of Trade and
Industry has developed the Vi--

sion 2020 Rawaj plan for sec--
 tor development and trade
 distribution. Rawaj plan revolves
around four main axes:
- The large and medium distri--
bution
- The independent commerce
- Trade Network and the fran--
chise
- Public spaces merchants un--
der the responsibility of muni--

 cipalities (wholesale markets,
slaughterhouses and fish mar--
kets).

The Rawaj Plan consists in:
 - Make Morocco a platform par
 excellence for shopping with an
 offer that meets the needs of all
consumers ;

 - Modernize the local shops
 (labeling, central purchasing,
networking traders ...) ;
 - Contribute to the emergence of
 national champions (assistance
and support of national opera--
tors in the creation and develop--
ment of commercial networks) ;

 - Implement 600 supermarkets
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 and hypermarkets in 2020, with
more than 50 hypermarkets ge--
nerating nearly 80,000 jobs ;

 - Creation of 15 malls that can
 accommodate almost 3000
 franchise stores and modern
 trade and generating nearly
21,000 jobs ;
- Creation of 15 outlets, dis--

 count stores and factory outlets
generating 5,000 jobs ;

 - Increase the current GDP of
trade to 98 billion MAD ;

 Bring the contribution of trade
to GDP at 12.5% ;

 - Increase sector growth to 8%
annually.

 • The financial sector:
 No less important, the financial
 sector holds a vital importance
in the dynamism of the econo--
 my of the Kingdom of Morocco,
particularly in the process of ca--

 pital accumulation, the increase
of productivity, and the contri--

 bution to national added value.
Thus, an integrated and com--
petitive financing offer is imple--

 mented, under a partnership
 agreement between the state
 and the banking sector, that
is committed to supporting in--

 dustrial companies (competitive
 rates, support for restructuring
 and internationalization, etc.)
 and to provide consultation and
 support necessary to project
 leaders.

INVEST IN MOROCCO

Aware of the fact that invest--
ment is a key factor to ensu--
re sustainable and sustained

 economic growth, the Kingdom of
Morocco has liberalized its eco--
nomy by easing procedures, pro--
 viding better protection to private
 operators through introducing
new laws aiming at improving in--

 vestment conditions and, thus,
acquiring significant flow of do--
 mestic and foreign private capital,
including:

- Labor Code:

 This Code matches the basic
 principles set by the Constitution
 and international standards as
 spelled out in the UN conventions
 and its specialized organizations
in connection with the work field.
The protected rights include:
- Trade union freedom and effec--
tive adoption of the right to orga--
nize and to bargain collectively;

 - Prohibition of all forms of work
coercion;
- Effective abolition of child labor

 - Prohibition of discrimination in
terms of employment and profes--
sions;
- Equal wages.

- Copyrights

The law on copyright and rela--
 ted rights anticipates measures
 that aim, on the one hand, to

 strengthen and modernise the
 protection system for creators
 and works and on the other to
 harmonise national legislation
 with commitments made by
Morocco as part of Internatio--

 nal treaties and agreements.

- Industrial Property

 The law on the protection of
 industrial property anticipates
provisions for a brand opposi--
tion system as well as for bor--
der measures to control mer--

 chandise suspected of being
 counterfeit. It also covers the
 protection of sound signals and
 brand smells, and includes the
 deposit of brands in electronic
 format. The 06-99 Law on free
 pricing and competition sets
 the rules for the protection of
 competition and aims to boost
 economic efficiency, improve
 the welfare of consumers and
ensure transparency and fair--
ness in trade relations.

Personal data Protection

 The Law on the protection of
individuals with regard to pro--
cessing of personal data intro--

 duced a set of legal provisions
aimed at protecting the iden--

 tity, rights and individual and
 collective freedoms as well as
 privacy against all attacks that
 may affect them through use of
 computers.
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 The Law defines, among others
 and with precision, the right of
 access to databases containing
personal data, to object to cer--
tain treatments, to request cor--

 rection of erroneous data and
 delete outdated information or
those whose purpose of treat--
ment was performed.

Arbitration and Mediation

 The arbitration legal arsenal is
characterized by a series of in--
 novations aimed at harmonizing
the Moroccan trade law with in--

 ternational principles. This law
has also contributed to achie--

 ving an international quality of
arbitration and provides conven--
tional mediation as an alternati--
ve for resolving conflicts.

Free Trade Agreements

Within the framework of its glo--
 bal openness and liberalization
 strategy, Morocco has set up
 during the last decade a legal
framework conducive to deve--

 loping its commercial relations
with some of its potential par--

 tners, through the conclusion
 of free trade agreements either
bilaterally or regionally:
- Morocco-European Union as--
sociation agreements

 - Morocco-United States Free
Trade Agreement

 - Morocco - EFTA Free Trade
Agreement

 - Morocco-Turkey
Free Trade Agree--
ment

 - Arab Free Trade
Zone

 - Morocco-Arab
 Countries Trade
Agreement.

Taxes

 The Moroccan tax
 system, for the sake
of simplification, ra--
tionalization and mo--

 dernization, has been
 codified under the
 General Tax Code
(CGI). The main taxes are:

 - Income Tax concerning income
and profits of individuals and pri--
vate companies,

 - Corporate Tax concerning income
 and profits earned by companies
and other legal entities,
- Value added tax (VAT), which ap--
plies to consumer spending,
- Registration fees and stamp du--
ties.

 Moreover, in order to encourage
 investment and promote certain
sectors, the existing legislative pro--

 visions relating to tax incentives
 envisage tax exemptions in terms
 of common law and at the sectoral
level.

Investment Incentives

 In addition to the tax exemptions
 granted under the common law,

Moroccan law provides spe--
 cific financial, tax and customs
 advantages to investors, as part
 of agreements or investment
 contracts to be concluded with
 the State, provided that they
 meet the required criteria. This
concerns:

 - The contribution of the state
 to certain investment expenses:
Investment Promotion Fund;

 - The contribution of the state
to certain expenses for the pro--
 motion of investment in specific
industrial sectors and the de--
velopment of modern techno--

 logies: the Hassan II Fund for
Economic and Social Develo--
pment;
- Exemption from customs du--
ties under Article 7.I of the Fi--
nance Act No. 12/98;
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 - Exemption from import VAT
 under Section 123-22 °-b of
the General Tax Code.

 These four advantages can be
benefited from in a single in--

 vestment project. And for more
 information on each of these
advantages:

 - Investment and Industrial
Development Fund
- Hassan II Fund
- Import Duty Exemption
- VAT Exemption.

Moreover, the government pro--
vides many advantages to in--
 vestors in the tourism sector.
These advantages include:

 • Total exemption from VAT on
capital goods acquired in Mo--
 rocco or abroad for a period of
 36 months;
 • Zero corporate tax rate during
the first 5 years of operation;
 • Corporate tax rate reduced
to 17.5 percent on the turno--
 ver invoiced in foreign currency
beyond the first 5 years of ope--
 ration;
 • A VAT rate reduced to 10% on
hotels’ accommodation sales.

Investor Protection

 As part of foreign investment
 promotion efforts, the Kingdom
of Morocco has ratified inter--
 national conventions relating to
 the guarantee and protection of

Sources:

www.finances.gov.ma
 www.mcinet.gov.ma
 www.invest.gov.ma
www.maroc.ma
www.smit.gov.ma

www.anrt.ma

investment. These include agree--
ments on the establishment of :
- The International Center for Sett--
lement of Investment Disputes «IC--
SID»
- The Multilateral Investment  Gua--
rantee Agency «MIGA»

 - The Inter-Arab Organization for
Investment Guarantee Corpora--
tion.

The promotion of foreign invest--
ment in Morocco is not only li--
mited to the adherence to inter--
 national multilateral conventions
 but extends to the bilateral ones,
 as part of strengthening relations
with key partners. So many trea--

 ties, agreements and conventions
 for the promotion and protection
 of investments and avoidance of
 double taxation have been signed
throughout the recent decades.

Agreements and conventions relacc

 ted to promotion and investment

protection

The main provisions of these agree--
 ments and conventions concern
the following aspects:
- Treatment of permitted invest--
ments
- Free transfer of capital and in--
come
- The non-expropriation of in--

 vestment, except for public utility
reasons and following a court deci--

 sion (on a nondiscriminatory basis
 and to pay a prompt and adequate
compensation);

- Disputes with recourse to do--
 mestic courts or international
 arbitration at the choice of the
 investor Non-double Taxation
Agreements.

Morocco has signed agree--
 ments with several countries
 to avoid double taxation with
 respect to income tax. These
 agreements establish the list of
 taxes and income concerned,
the rules for mutual administra--

 tive assistance and the principle
of non-discrimination.

Investor protection under the nacc

tional law

 Foreign investors benefits from
 a convertibility regime, which
 ensures that the investor has
the right to:
- Carry out investment opera--
tions in Morocco;

 - Transfer income produced by
these investments abroad;

 - Re-transfer income from the
liquidation or sale of invest--
ments.
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t
1988

COMCEC adopted the Declara--
 tion of Intent for establishing a

trade preferential system.

1990

 Framework Agreement was
 adopted by the COMCEC and
 presented to signature and

ratification.

2002

 Framework Agreement was
ratified by 10 Member States.

2004-2005

 First Round of Negotiations
producing the PRETAS.

2006-2007

 Second Round of Trade
 Negotiations producing the

TPS-OIC Rules of Origin.

2010

 PRETAS was ratified by
10 Member States.

2011

 Rules of Origin was ratified by
10 Member States.

 More than 10 States ratified all
 three agreements and submitted

concessions lists.

2015-2019

 Submission of updated
concession lists (ongoing)

 tHe Different StageS of tHe

eStaBLiSHment of

 AN OVERVIEW OF

 THE TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG
 OIC MEMBER STATES (TPS/OIC)

2014

Source: COMCEC Coordination Office
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THE 8TH  PLASTExPO

 CASABLANCA,  25TH – 28TH JUNE,  2019

The 8th PlASTEXPO 2019 was organi--
 zed by the  «Fédération Marocaine de
 Plasturgie» in Casablanca from 25 to 28
 June 2019, under the theme: “ Plastics
at the center of innovative industrial al--
liances”.

 The PLASTEXPO is an international fair
 for the plastics and packaging industry
in North Africa that takes place in Ca--
sablanca. It is visited by such a distin--

 guished audience from all corners of
North Africa and is an excellent oppor--
tunity to showcase and implement pro--

 ducts and technologies in this important
 market.

 This year the 8th edition welcomed the
participation of 30 countries and recei--
ved more than 300 international exhibi--

 tors from the Kingdom of Morocco (host
 country), Qatar, Egypt, Turkey, India,
Spain, Italy, France... The event also re--
ceived more than  20.000 visitors inclu--
ding buyer delegations from 10 countries.

 After the opening of the Plast Expo 2019, the ICCIA
 and the Moroccan Federation of Plastics signed a
 Memorandum of Understanding in the presence of
 Dr. El Hassane HZAINE, Director General of ICDT.
 The three institutions met at the business lunch
 with the delegation of the Chemicals and Fertilizer
 Export Council of the Arab Republic of Egypt so as
 to discuss their future collaboration. The head of
 the Fairs and Exhibitions at AMDIE also attended
 this meeting.

 On this occasion, the ICCIA Secretary General,
 Yousef Hasan Khalawi, and Dr. HZAINE presented
 to the Egyptian delegation the plan intended for the
 establishment of an Islamic plastics corporation.

The Arab Republic of Egypt’s Chemicals and Fer--
 tilizer Export Council will study the feasibility of
such a project, and the Moroccan Plastics Fe--
 deration and the Chemicals and Fertilizer Export
 Council of the Arab Republic of Egypt will take
 the lead in bringing this project to fruition with the
support of the ICCIA Secretary General. All par--
 ties will take part in EGYPLAST scheduled to be
 held in Cairo in January 2020 and will take the
opportunity to discuss the progress of this pro--
 ject.

 It is to be mentioned that ICDT held a stand for the
 promotion of its services. The Centre also made
two presentations on the Plastic Sector and de--
 dicated Trainingins in OIC Countries during the
 seminar on plastics held on June 26, 2019.

FAIRS & ExHIbITIONS
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 This year’s edition will be held concomitantly with the OIC/ASIA Trade and Economic Forum which aims at
enhancing trade linkages and partnerships among both groups.

The Muslim World BIZ Forum is one of the leading Trade events in Asia and has the support of the Govern--
 ment of Malaysia. The Event is composed of the following: Muslim World BIZ Exhibition 2019; OIC/ASIA
 Trade and Economic Forum; Round Table Talk of Muslim Leaders 2019; Muslim World Women’s Summit
2019; The Jewels of Muslim World Award 2019; and The Muslim World Rania Award 2019.

 We expect the participation from over 45 countries and 300 exhibitors taking up over 1000 exhibition
 booths for the Muslim World BIZ Exhibition which shall provide business, networking & investment and
 trade opportunities.

 We are projecting 1200 delegates for the Conferences whereby in depth discussions and papers will be
 tabled on ways to increase intra trade and tourism among the OIC Member countries as well as with Muslim
communities in non OIC countries by prominent International and Malaysian speakers.

THE 9TH MUSLIM wORLd BIz ExHIBITION ANd CONFERENCE

SEPTEMBER 4c6, 2019

Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)

 Kuala Lumpur, Malaysia

 under the theme:

“Spearheading Sustainable Economic Growth”

FAIRS & ExHIbITIONS
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THE 7TH  OIC HALAL ExPO

 ISTANBUL -  TURKEY - NOVEMBER 28TH – DECEMBER 1ST , 2019

Being the largest exhi--
 bition in the halal sector
 organized in association
 with the Organization
 of Islamic Cooperation
 (OIC), the 7th edition of
 Halal Expo is ready to
open its doors to exhibi--
 tors and visitors from all
over the globe from No--
vember 28th to Decem--

 ber 1st, 2019 at Eurasia
 Show and Art Center,
 the newest exhibition
area of Istanbul.
 

 Halal Expo is an annual
event organized in coo--

 peration with the Islamic
 Centre for Development
 of Trade (ICDT), the
Standards and Metro--
 logy Institute for Islamic
 Countries (SMIIC), with
 the support of Ministry
 of Trade of Republic of
Turkey and other rela--
ted ministries and pu--
 blic institutions of the
 Republic of Turkey.
 Covering the area of
 14,000 m2, the 6th OIC
 Halal Expo, which was
 held from November 29
 to December 2, 2018,
 hosted 316 national and international exhibitors
 from 35 countries and more than 40,000 visitors
 with the share of foreigners amounting to 4000
attendees. Further, the  6th OIC Halal Expo suc--

 cessfully incorporated a series of B2B meetings
 engaging more than 200 buyers from 25 countries
into this exceptional trade business event.

 Being organized si--
 multaneously with the
World Halal Summit un--

 der the auspices of the Presidency of the Republic
of Turkey, the  7th OIC Halal Expo will offer an outs--
 tanding exhibition area and a distinctive platform for
 a broad range of workshops, meetings and events
 as well as a new B2B Hosted Buyer Program with
 the participation of professional delegates among
other activities related to the definition of halal.

  BEING THE LARGEST

 ExHIBITION IN THE HALAL

 SECTOR ORGANIzEd IN

 ASSOCIATION wITH THE

 ORGANIzATION OF

 ISLAMIC COOPERATION

 (OIC), THE 7TH EdITION OF

 HALAL ExPO IS REAdY TO

OPEN ITS dOORS TO Excc

 HIBITORS ANd VISITORS

 FROM ALL OVER THE

 GLOBE FROM NOVEMBER

 28TH TO dECEMBER 1ST,

 2019 AT EURASIA SHOw

 ANd ART CENTER, THE

 NEwEST ExHIBITION

 AREA OF ISTANBUL.

HALAL ExPO IS AN ANcc

 NUAL EVENT ORGANIzEd

 IN COOPERATION wITH

 THE ISLAMIC CENTRE

 FOR dEVELOPMENT OF

TRAdE (ICdT), THE STANcc

 dARdS ANd METROLOGY

 INSTITUTE FOR ISLAMIC

 COUNTRIES (SMIIC), wITH

THE SUPPORT OF MINIScc

TRY OF TRAdE OF REcc

 PUBLIC OF TURKEY ANd

OTHER RELATEd MINIScc

TRIES ANd PUBLIC INSTIcc

TUTIONS OF THE REPUcc

BLIC OF TURKEY.

FAIRS & ExHIbITIONS

‘‘

‘‘
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AGENDA OF ICDT’S UPCOMING ACTIVITIES

iCDt’S UPComing  SeminarS, ConferenCeS & forUmS

Date VenUe eVent

16-17 Sept. 2019 Tunis Workshop on the techniques of trade in services negotiations
25-26 Sept. 2019 Istanbul Workshop on the agreement of trade and integration facilitation 
30 Sept. - 1 Oct. 2019 Beyrouth Workshop on the technics of investment promotion
September 2019 Jeddah Workshop on trade defense measures (ICDT/BID)
September 2019 - Training workshop on Fairs Industry
30 Sept.-1 October 2019 Beyrouth Workshop on the Role of ECAs in unleashing

 Investment & Business Opportunities
8-10 October 2019 Doha 14th WIEF Conference
17-18 October 2019 Casablanca 37th session of ICDT’s Board of Directors
October 2019 - Seminar on Free Zones 
5-7 November 2019 Ankara Seminar on Parks’ Management
November 2019 The Gambia   Workshop on value chains on sesame, peanuts and cashew

 and Africa Arab Trade Bridge Forum
November 2019 Baku Trade Facilitation Agreement and Trade Integration Workshop
iCDt’S UPComing  fairS & eXHiBitionS

16-17 September 2019 Gabon Buyers/sellers meeting and exhibition on wood products and 
its derivatives

24-26 September 2019 Marrakech Board of Directors of the Arab Union of  Fairs and Congress
4-6 November 2019 Kuala Lumpur Forum & Exhibition OIC BIZZ

Buyer/Seller Workshop and Seminar on Palm dates
28 Nov.- 1st Dec. 2019 Istanbul 7th  Exhibition of Halal Products of the OIC Member States
November 2020 Dakha Exhibition on fisheries and maritime economy of OIC Member 

States

18-23 December 2019 Kuwait Exceptional edition on Tourism, Handcraft and Decoration of 
the OIC Member States

UPComing  regionaL & internationaL eVentS

30 Sept.- 2 October 2019 Oman Oman Union Forum
14-15 November 2019 Geneva Seminar of OIC Embassies in Geneva
20-21 November 2019 Baku Business Forum Azerbaijan/Arab Countries
20-22 November 2019 Istanbul Workshop on regional integrality and the framework agreement 

of the English Speaking OIC Member States
25-28 November 2019 Istanbul 35th session of COMCEC
28 November 2019 Rabat Seminar on the Review of the OIC Economic and Commercial 

Action and the celebration of the 50th Anniversary of the OIC
2-3 December 2019 Dakar Training Workshop on the OIC Plan of Action on 

regional integration
9-10 December 2019 Tunis Regional Forum on Investment

2019



��TIJARIS - Issue �59 - May-July 20�9

ICDT’S NEWS

 THE FOURTH COORdINATION MEETING BETwEEN KUwAIT

 INTERNATIONAL ExHIBITION COMPANY ANd THE ISLAMIC CENTRE

FOR  dEVELOPMENT OF TRAdE

 Within the framework of the cooperation
 between the Islamic Centre for Development
 of Trade and the State of Kuwait in the areas
 of common interest, a delegation of the Kuwait
 International Exhibition Company paid a visit to
 the headquarters of ICDT from June 17 to 18,
 2019 to hold the fourth coordination meeting on
the activities to be jointly organized, namely:

 - the Exceptional Edition of the Exhibition of
 Tourism, handicraft and decoration of the OIC
 Member States to be held from December 18
to 23, 2019 in Kuwait City.

- Training workshop on e-marketing to the bene--
fit of businesswomen of OIC Member States.

 This workshop will be held in conjunction with
 the special session of the exhibition of tourism,
 handicraft and decoration of the OIC Member
 States and the training workshops for women
entrepreneurs.

- The 14th session of the food Industry Exhibi--
 tion of the OIC Member States to be organized
 in Kuwait in 2021 in conjunction with  «Food
 Expo».

  It has been committed that the 13th session
 will be organized in 2020 in Jeddah, referring
 to the memorandum of understanding signed
 with ICDT in May 2008. ICDT also suggested to
 the Kuwaiti company to notify it about the other
 exhibitions it would like to organize with ّICDT
during 2020.

- Launching of the OIC Exhibitions and Conferen--
 ces Network. The latter will be officially launched
 once submitted for approval to the members of
ICDT’s Board of Directors and the General Secre--
 tariat of the OIC. The Chairmanship of the network
 will be proposed to the State of Kuwait and ICDT
 will ensure the secretariat of the network, and the
 presidency of this network shall be carried out
 periodically among the various Member States of
the OIC.

- Elaboration of a Study on «the possibilities of ex--
porting non-oil products to the State of Kuwait»

 At the end of the meeting, both parties agreed
 that the next meeting will be held on the sidelines
 of the 35th ministerial session of the COMCEC
Committee to be held in November 2019.

 wITHIN THE FRAMEwORK OF THE

COOPERATION BETwEEN THE ISLAcc

 MIC CENTRE FOR dEVELOPMENT OF

 TRAdE ANd THE STATE OF KUwAIT IN

 THE AREAS OF COMMON INTEREST, A

dELEGATION OF THE KUwAIT INTERcc

 NATIONAL ExHIBITION COMPANY

 PAId A VISIT TO THE HEAdQUARTERS

 OF ICdT FROM JUNE 17 TO 18, 2019

 TO HOLd THE FOURTH COORdINATION

 MEETING ON THE ACTIVITIES TO BE

JOINTLY ORGANIzEd.

‘‘

‘‘
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 DECOFAIR 2019 JEDDAH

 yEAr AfTEr yEAr, dEcofAIr crEATES IncrEdIblE EnvIronMEnT bASEd on crEATIvE

SpIrIT And HunGEr for dESIGn, nEW TrEndS And InSpIrATIon.

26 - 28 Nov. 2019

Jeddah Hilton Hotel

Jeddah, Saudi Arabia

18 - 20 Nov. 2020

RICEC

Riyadh, Saudi Arabia

 ExHIbITIon

SEcTorS

furnITurE lIGHTInG KITcHEn & bATH

 dESIGn MATErIAlS &

SErvIcES

conTAcT: shereen.karkadan@reedsunaidiexpo.com

Mobile: +966 557255533

SAudI ArAbIA’S

 ExcluSIvE InTErnATIonAl

dESIGn TrAdE ExHIbITIon

 The Mpob International palm oil

 congress and Exhibition (pIpoc) 20�9

 is a biennial event organised by the

Malaysian palm oil board (Mpob). pI--

poc will once again be held at the Kua--

 la lumpur convention centre (Klcc)

 which offers a stimulating environment

 for conferences and exhibitions. It will

 be one of the world’s largest palm oil

technical and trade congregations.

http://pipoc.mpob.gov.my/

 Ahmed Ibrahim,
MPOB Africa Regional Office

 REGISTER

NOW

INTERNATIONAL PALM OIL CONGRESS ANd ExHIBITION 2019
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LIGHT ON EVENTS

 CASABLANCA HOSTEd THE wORKSHOP ON

 POSTcwTO ELEVENTH MINISTERIAL CONFERENCE (MC11)

TO THE BENEFIT OF THE OIC AFRICAN MEMBER STATES

 iCDT and IsDB organized in collaboration with
 the Secretary of State in Charge of Foreign Trade
of the Kingdom of Morocco a workshop on Post-

 WTO Eleventh Ministerial Conference (MC11) to
 the benefit of the OIC African Member States in
Casablanca on 26-27 June 2019.

 The workshop was organized to discuss important
topics relating to the WTO negotiations, the Minis--

 terial Decisions by MC11, the WTO reforms, the
 Status of OIC Member States’ accession to WTO
 and the future OIC Coordination for WTO issues
 and to share views of the Representatives of the
 OIC Countries in the OIC priorities of negotiations
 within WTO and to tackle MC12 issues to be held
 in Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan on 8-11
June 2020.
The following countries participated in this works--

 hop: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote
 d’Ivoire, The Gambia, Guinea, Guinea Bissau,
 Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Togo, Tunisia,
 Uganda and Morocco.
 Experts from ICDT, IsDB and the WTO attended
the workshop and UNCTAD representative deli--

 vered his presentation via a video on international

investment facilitation.
 At the opening ceremony, the representative of
 the Secretary of State in Charge of Foreign Trade
 of the Kingdom of Morocco, the Director General
 of ICDT and the Representative of the IDB Group
highlighted the importance of the WTO negotia--
 tions, reforms, Ministerial Conferences themes of
 negotiations, the Status of OIC Member States’
 accession to WTO and future OIC Coordination for
 WTO issues. They pointed out that the new WTO
issues are very important for the OIC Member Sta--
 tes such as e-commerce, Investment Facilitation,
SMEs, Gender and Trade and domestic regula--
tions in services and WTO reforms.
The following themes were tackled on this occa--
 sion: agriculture, fisheries subsidies, Safeguarding
 and strengthening the dispute settlement system,
TRIPS non-violation, domestic regulations in servi--
ces and special and differential treatment for deve--
 loping countries and LDCs, investment facilitation
for development, Trade & Women’s Economic Em--
powerment,  SMEs and E-commerce,  Rule-ma--
king and Negotiations, Developmental Perspecti--
 ves,  State of Play of on-going work post MC11,
and also recent development on WTO Reform in--
 cluding Improving efficiency and effectiveness of
the WTO’s monitoring and deliberative functions.
 Besides, two special panels put an emphasis on
 WTO Reform and impact on African OIC Countries
 in one hand and on OIC Coordination mechanism
on WTO issues and Accessions.
 During the debates, participants underscored
 the importance of key issues such as: subsidies,
 fisheries, domestic regulations on trade in services
including ecommerce, involvement of private sec--
 tor in WTO Negotiations, development of national
 investment promotion policies and need of joint
 technical assistance of WTO, UNCTAD, IsDB and
 ICDT for the benefit of OIC Countries in the field of
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LIGHT ON EVENTS

 WTO issues including investment facilitation.
 Representatives of the OIC Member States shared
 their experiences on the latest development on the
WTO trade negotiations in their respective coun--
tries and WTO reforms.

The workshop ended with the following recom--
mendations:

 - IsDB  and ICDT  to organize in collaboration with
 relevant International institutions, especially WTO
 and UNCTAD, workshops on trade in services,
 notifications, SDT, negotiations techniques, WTO
 reform and new issues including e-commerce for
the OIC Member States;

 - to follow-up the issues relating to the Investment
 facilitation within WTO and UNCTAD and to carry
 on capacity building program on the Investment
 bilateral and regional Agreements, policies and
dispute settlement;

- to hold a consultative meeting at the level of Ex--
 perts and Ministers in order to prepare the MC12
to be held in Kazakhstan in June 2020;
- to follow-up the implementation of the recom--
 mendations of the Study on the OIC Coordination
 Mechanism in the WTO issues prepared by ICDT
and IsDB;
 - the relevant OIC Institutions to prepare a paper
on WTO Reforms and related matters (MTS, Ap--
 pellate Body appointment) in order to help the OIC
MS in this process;
- to support the OIC request to obtain the Obser--
ver status within the WTO;
- to carry on providing technical assistance to non-
 WTO OIC Member Countries to accede to WTO
 and encourage sharing experiences between OIC
 Countries (such as with Morocco, Turkey, Malaysia
 and Pakistan) via Reverse Linkage Programme of
IsDB in collaboration with ICDT and the WTO.

 INTERNATIONAL ECONOMY, FINANCE

& INVESTMENT NEWS
  the Transform Africa Summit 2019 (TAS 2019)
 is the Smart Africa flagship event. Following four
 successful editions, the fifth summit took place in
kigali, Rwanda, from 14-17 May 2019.

 It was presided over by President Paul Kagame,
 who said on this occasion: “Africa has the fastest
 growing youth population with more 140 million
 young people now than a decade ago. By 2028,
 the African continent will be hosting almost one
billion people under the age of 25. This young po--

 pulation presents an opportunity to optimise the
adoption of technologies as the younger gene--

 ration is eager to embrace the digital era”. This
 edition was also addressed by other high-ranking
government and business leaders, as well as So--

 phia, the world’s first robot citizen that has wowed
audiences, especially in the IT world, globally.

Under the theme «Boosting Africa’s Digital Eco--
 nomy», the Summit attracted 4000 participants,
 including Heads of States and Governements,
First Ladies, UN Broadband Commissioners, Re--

 gulators, Public & Private Sectors, International

Organizations, Industry Leaders, Investors, En--
 trepeneurs, Young Innovators, Civil Society and
 Academia. All underlined that the transformation
 of Africa depends on Digital economy which is
expected to enable the continent to more crea--
 te jobs and entrepreneurial opportunities for its
 bulging youth, who are estimated at over 50 per
 cent of the population. The ICT and Innovation
Minister, Paula Ingabire, said that among the pre--
 requisites for a digital economy include creating a
 favourable investment climate to unlock financing
 for emerging start-ups. “Investment is growing but
 we need to leapfrog these opportunities and build
strategies that enable more favourable entrepre--
neurial climate, unlock more funding and facilita--
 te young innovators to address the fundamental
 African challenges with local solutions,” she said.
“Therefore, empowering them and easing their ex--
 ploration into digital technologies is imperative to
enabling African transformation,” she said.
She noted that, so far, in regards to attracting capi--
tal, they have noted increased willingness by inves--
tors to inject financing into African tech startups.
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THE 2Nd NORTH AFRICA RENEwABLE ENERGY SUMMIT 2019

Under the support of Morocco Agency for Sus--
 tainable Energy (MASEN), the 2nd North Africa
 Renewable Energy Summit 2019 (NARES 2019)
 was held in Casablanca, Kingdom of Morocco, on
 June 24th-25th, 2019. The NARES 2019 not only
focused on the Solar and Wind powers develop--

 ment in North Africa, but also involved the energy
storage future application in the North Africa re--

 gion.

 The summit attracted more than 300 leaders to
share the latest progress of the renewable indus--

 try in North Africa. It paved a knowledge-sharing
platform to network with Developers, EPCs, Finan--
cers, Suppliers, etc. Focusing on Morocco, Tuni--
 sia and Algeria, the Summit presented the updates
and forecasts of North Africa’s Renewables Deve--
lopment during this Two-Day-Summit.

 Regarding the Kingdom of Morocco, as one of
 the early adopters of renewable energy in North
 Africa, the Kingdom looks to deploy about 1.5
GW of solar and wind capacity to target 42% re--
 newables by 2020, and rise to 52% by 2030, with
the development around 500-700MW toward so--
 lar and wind powers. Concerning the Republic
of Tunisia, in May 2018, Tunisia issued two re--
 newable energy tenders totaling 1GW, including
 a tender for 500MW of solar PV and 500MW of
 onshore wind; while the Republic of Algeria has
 announced In the early of 2018, that up to 170MW
 of wind and solar power will be tendered in the
 near future. In November, the Algerian Minister of
 Energy, Mustapha Guitouni said Algeria aims to
 produce 22,000 MW of electricity from renewable
 sources by 2030. The 1st phase involves 400 MW
of solar energy.

 INTERNATIONAL ECONOMY, FINANCE

& INVESTMENT NEWS

ASIA BLOCKCHAIN SUMMIT 2019 (ABS 2019) HELd IN TAIPEI

 asia Blockchain Summit 2019 (ABS 2019), the
biggest blockchain event in Asia, took place in Tai--
 pei, Taiwan, on July 2-3, 2019.

 The event attracted more than 5,000 blockchain
 industry elites and 300 top global companies.
 Many activities were held by different companies
 which livened up the week, making it a non-stop
 celebration of “Taipei Blockchain Week.»  Following
 the popularity of last year’s ABS with 4000 people
participating, this year’s summit and Taipei Block--
chain Week included more than 10,000 people.

 The ABS 2019 summit agenda covered 7 major
topics: the government and regulations, enter--

 prises and blockchain, digital currency market,
 blockchain ecology, disruptive financial innovation,
in-depth blockchain technology and the decentra--

 lized future.

ABS 2019 welcomed many distinguished spea--
king guests from the blockchain industry, inclu--
 ding world-renowned economist Nouriel Roubini,
 BitMex Co-Founder/CEO Arthur Hayes,  Binance
Co-Founder Yi He and CSO of Blockstream Sam--
son Mow.

At ABS 2019, public and private sectors from ban--
 king group, major local enterprises, FSC, NDC, to
 the Ministry of Economic Affairs jointly promoted
the development of the blockchain industry infras--
 tructure, creating the so-called Blockchain Island.
 With a friendly regulatory environment, talented
human resources and the superior location, Tai--
 pei City became the perfect place for the Asian
 blockchain Summit. With the worldwide influence
 brought by ABS 2019, this event shall start a new
 chapter for Asia’s industrial ecology, bringing new
 opportunities to the blockchain world.
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SAMPLES OF THE LATEST ACQUISITIONS

ICDT’S LIBRARY
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 memBer CoUntrieS’ internationaL traDe

negotiationS

 rATIFICATION OF THE TRAdE

FACILITATION AGREEMENT

The Trade Facilitation Agree--
 ment (TFA) concluded in Bali in
 December 2013 entered into
 force on 22 February 2017,
following its ratification by two-
thirds of the WTO Members.

 The last countries which have
 ratified the TFA are: Namibia,
 Djibouti, Papua New Guinea,
 Cuba, Benin, Kuwait, Uganda
and Burkina Faso and Ca--
 meroon (16 January 2019),
 bringing the total number of
 ratifications of the 164 WTO
members to 141.

Among the OIC Member Sta--
 tes that have ratified the TFA,
we can mention 34 of the 141:
Malaysia, Niger, Togo, Pakis--
 tan, Guyana, Côte d>Ivoire,
Brunei, Mali, Turkey, the Uni--
ted Arab Emirates, Alba--
nia, Kazakhstan, Saudi Ara--

 bia, Afghanistan, Senegal,
 Bahrain, Bangladesh, Gabon,

 ICdT’S PARTICIPATION IN THE wTO MINISTERIAL CONFERENCES

(PART IV)

Kyrgyzstan, Mozambique, Ni--
 geria, Oman, Chad, Jordan;
 Sierra Leone, Qatar, Gambia,
 Indonesia, Djibouti, Benin,
 Kuwait, Uganda, Burkina Faso
and Cameroon.

 It should be noted that 114
countries have notified cate--
 gory A of the TFA including 37
 OIC countries, 76 countries
 notified category B and 65
 category C of the Agreement,
 according to WTO data of 4th
March 2019.

 20 OIC Member States have
 notified Category B: Albania,
Guyana, Mozambique, Ni--
 geria, Pakistan, Afghanistan,
 Bangladesh, Bahrain, Brunei,
 Gambia, Mali, Malaysia, Niger,
 Sierra Leone, Togo, Indonesia,
Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzs--
tan and Morocco.

 17 OIC countries have notified
Category C of the TFA Agree--
ment: Albania, Guyana, Mo--

 zambique, Nigeria, Pakistan,

Afghanistan, Bangladesh, Ba--
 hrain, The Gambia, Mali, Niger,
 Sierra Leone, Togo, Morocco,
Jordan, Kazakhstan and Kyr--
gyzstan.

 We recall that 44 OIC Member
 States are WTO Members with
 Afghanistan which acceded
 on 29 July 2016. Eleven OIC
Member States are in the pro--
cess of accession to the WTO.

 In addition, ICDT organized
 awareness-raising seminars
 between 2015 and 2017 with
the IDB>s Department of Eco--
 nomic Integration on the WTO
 Trade Facilitation Agreement to
 encourage them to ratify this
agreement, to notify its catego--

 ries A, B and C and contribute
 to the development of trade of
 the OIC countries with the rest
of the World.

SECTION II

 ICdT’s ACTIVITIES REGARdING

THE wTO ISSUES

ICDT carried out several ac--
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negotiationS

 tivities to serve OIC Member
 States’ economic interests
 with regard to WTO issues. In
 implementation of COMCEC
 “WTO – related resolutions”,
 in particular the Resolution of
 the Thirty-Third Session of the
COMCEC held during the pe--

 riod 20 – 23 November 2017
in Istanbul which has reques--

 ted ICDT and IDB to “submit a
Working Paper for the consi--

 deration of the next COMCEC
meeting about Practical Op--

 tions to increase OIC Ministers
 of Trade Coordination vis-à-vis
recent developments in the ne--

 gotiations at the WTO and to
 formulate positions on priority
issues for OIC countries cur--

 rently being proposed in the
 WTO”, ICDT and IDB prepared
 a study which was submitted to
 the relevant stakeholders and
 OIC experts for their feedback,
 remarks and comments. About
fifteen countries have comple--
ted the questionnaire. The Fi--
nal version of the Working Pa--

 per was presented to the OIC
 mission based in Geneva on
 14th October 2018 and will be
 submitted to the Thirty-Fourth
 Session of the COMCEC.

Within the framework of the im--
plementation of COMCEC re--

 solutions on WTO issues, ICDT
organized also several semi--

 nars for the benefit of the OIC
 Member States, in partnership
with IDB Group, WTO, UNC--

 TAD, ITC and WCO, in order
to increase OIC Member Sta--

 tes’ awareness and to develop

their capacities in different in--
ternational trade fields regula--
ted by WTO agreements.

 workshop on the Mechanisms for

settlement of Trade and Investcc

 ment disputes among the OIC

 Member States, 20c21 February

 2017, in Casablanca, Kingdom of

Morocco:

Within the framework of the im--
plementation of the relevant re--

 solutions of the OIC organs and
technical assistance to Mem--
 ber States in the development
 of trade, the Islamic Centre for
 Development of Trade (ICDT)
 organized in collaboration with
 the International Islamic Center
for Reconciliation and Arbitra--
 tion (IICRA), a workshop on “the
 Mechanisms for Settlement of
 Trade and Investment Disputes
 among the OIC Member States»
 on 20th - 21st February 2017 in
Casablanca - Kingdom of Mo--
rocco.

 This workshop aimed to develop
 cooperation and coordination
 among the OIC Member States
 on reconciliation and arbitration
 mechanisms for the settlement
of trade and investment dispu--
 tes, with an emphasis on the
 operationalization of provisions
for settlement of disputes rela--
 ting to the relevant agreements
of the OIC, including:

- Agreement on Promotion, Pro--
tection and Guarantee of Invest--

 ments among the OIC Member
States;

 - The General Agreement on
Economic, Technical and Com--

 mercial Cooperation among the
OIC Member States;

 - The Framework Agreement
 on Trade Preferential System
among the OIC Member States;

 Protocol on the Preferential Tariff
Scheme for TPS-OIC (PRETAS);

 The TPS-OIC Protocol on Rules
of Origin.

 The following countries took
 part in this seminar: Cameroon,
 Turkey, Palestine and Morocco.
Experts from the following na--
tional and international organi--

 zations also participated: The
International Chamber of Com--
merce of Morocco (ICC Mo--

 rocco), The French Chamber
 of Commerce and Industry of
 Morocco (CFCIM), The Union of
Chambers and Commodity Ex--

 changes of Turkey (TOBB), The
Moroccan Association of Expor--

 ters (ASMEX), The World Trade
 Organization (WTO), The United
Nations Commission on Inter--

 national Trade Law (UNCITRAL),
 The International Islamic Center
for Reconciliation and Arbitra--

 tion (IICRA), The United Nations
Conference on Trade and Deve--
lopment (UNCTAD), and the Is--

 lamic Centre for Development of
Trade (ICDT).

 To be continued)
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 THE TRAdE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES

OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (PART IV)

workshop on ICdT/IdB joint stucc

dy to increase OIC Member Stacc

 tes Coordination viscàcvis wTO

 issues, OIC Mission in Geneva,

19c20 October 2018.

 Referring to the Resolution N°
 52 of the Thirty-Third Session
 of the COMCEC held during the
 period 20-23 November 2017
 in Istanbul, Republic of Turkey
 which has requested ICDT and
IsDB Group to submit a wor--

 king paper for the consideration
 of the next COMCEC meeting
about Practical options to in--

 crease OIC Ministers of Trade
 Coordination vis-à-vis recent
developments in the negotia--
tions at the WTO and to formu--

 late positions on priority issues
 for OIC Countries currently
 being proposed in the WTO,
 ICDT and IDB in collaboration
with OIC Permanent Repre--

 sentative in Geneva, organised
 a Workshop on this theme in
 Geneva, Switzerland on 19-20
October 2018 .

 The objectives of this workshop
 are to review the draft study and
 gather the observations and
 comments made by Member
 States (MS) in one hand and on
the other hand to elaborate prac--

 tical recommendations to better
 enhance common coordination
 mechanisms between Member
States in WTO matters.

 The Workshop was attended by
 the following representatives of
 the OIC Permanent Missions in
 Geneva:  Niger, Algeria, Saudi
Arabia, Morocco, Sudan, Pales--
 tine, Pakistan, Oman, Albania,
Bangladesh, Mali, Djibouti, Se--
 negal, Gabon, Turkey, Maldives,
Brunei, Pakistan, Jordan, Co--
moros, Yemen and Kazakhstan.

 Training workshop on «Trade

 Preferential System among the

Member States of the Organisacc

 tion (TPS/ OIC) and Multilateral

Trading System «, Khartoum, Recc

 public of Sudan, 17c18 december

2018

Within the framework of the im--
 plementation of the 33rd  Session
 of the COMCEC held in Istanbul,
Republic of Turkey on 23-26 No--
 vember 2017 resolution relating
 to TPS-OIC and other relevant
 Resolutions of the Ministers of
Foreign Trade of the OIC Coun--
 tries, particularly those relating
 to the raising awareness of the
 Framework Agreement on Trade
 Preferential System among OIC
 Member States (TPS/OIC) and
 its protocols, the Islamic Centre
 for Development of Trade, the
 COMCEC Coordination Office
(CCO) and  the Islamic Cham--
 ber of Commerce, Industry and
 Agriculture (ICCIA) organized
in collaboration with the Minis--
 try of Trade and Industry of the

 Republic of Sudan, a training
Workshop on Trade Preferen--

 tial System among the Member
States of the Organization of Is--

 lamic Cooperation (TPS – OIC)
 and Multilateral Trading System
 in Khartoum, Republic of Sudan
 on 17–18 December 2018.

 The workshop aimed at raising
 the awareness of Sudan officials
 and business stakeholders of the
 TPS-OIC implementation and its
benefits. It also provided an in--
 teractive discussion that helps
 participants to address some of
 the issues and challenges faced
 by the Sudanese government
 in completing the ratification
 process of the TPS-OIC and its
 protocols (PRETAS and Rules of
Origin (ROO)).

 More than 60 Participants from
 Sudan Public and Private Sector
 senior officials such as Ministry
 of Industry and Trade, Ministry
of Finance and Economic Plan--

 ning, Ministry of Agriculture and
Forestry, Ministry of Animal Re--

 sources, Ministry of Minerals,
 Ministry of Justice, Sudanese
Standards Organization, Cus--

 toms Authority, Federation of
 Chambers of Commerce, Sea
 Port Corporation, Federation of
 Chambers of Industry, National
Secretariat WTO in Sudan, Na--
tional Agency for Export Insu--

 rance and Finance, Marine Ports

intra-oiC traDe negotiationS



��TIJARIS - Issue �59 - May-July 20�9

intra-oiC traDe negotiationS

 Authority, Customs Clearance
 Agents Association and also
 COMCEC Coordination Office,
 ICCIA and ICDT attended this
workshop.

 After the recitation of Verses
from the Holy Qura’n, state--
 ments of the Representatives of
the Ministry of Trade and Indus--
try of Sudan, COMCEC Coor--

 dination Office, ICCIA and the
 Director General of ICDT were
 presented. The Undersecretary
of the Ministry of Trade and In--

 dustry made an opening speech
in which H.E. welcomed organi--
zers and underlined the impor--
tance of the TPS/OIC in promo--

 ting intra-OIC trade and market
 integration of the OIC Member
 States and the role played by
 COMCEC, ICDT and ICCIA in
 enhancing trade cooperation
among Member States.

The Representative of COM--
 CEC Coordination Office read
out the statement of his Direc--

 tor General who mentioned the
 role played by its Institution to
 better energize the cooperation
 between OIC Member States
 within a framework of COMCEC
 Strategy, Working Groups and
 Project Funding and notably in
 raising awareness of TPS/OIC in
 the field of trade facilitation and
 encourage Sudan to be more
 active in COMCEC activities.

He concluded that for the suc--
 cessful implementation of the
System, some internal measu--
res are also required to be un--
dertaken by the Member Coun--

 tries such as; printing TPS-OIC

 Certificate of Origin documents,
conveying specimen impres--
sions of stamps to the Trade Ne--

 gotiating Committee Secretariat
 and completing the necessary
internal legislative and adminis--
trative measures.

 The Representative of ICCIA
 read out the message of H.E The
 President of ICCIA and thanked
ICDT for their initiative in orga--
 nizing the workshop and Sudan
 for hosting it. He highlighted
 the role of ICCIA in promoting
 the significance of TPS/OIC in
 strengthening the commercial
 cooperation and emphasized
 the role of private sector in the
assisting expediting the opera--
 tionalization of TPS/OIC as well
as contribution of all stakehol--
ders in realizing its objectives.

 The Director General of ICDT
raised the importance of TPS/
 OIC in facilitating intra-OIC Trade
 and its impact on OIC Foreign
 trade and encouraged Sudan
 to speed up the ratification of
 TPS/OIC and its protocols and
 benefit from offers of the other
participating countries.

 After delivering statements,
ICDT, COMCEC, ICCIs and Mi--
 nistry of Trade and Industry of
 Sudan made presentations on
the following topics:

 - Presentation of the Ten-Year
Programme of Action (2016-
2025) of the Organization of Isla--
 mic Cooperation for enhancing
intra-OIC trade;
 - Presentation on the Trade
 Cooperation and TPS-OIC in

the COMCEC Strategy;
 - Presentation on the Current
 Status of the TPS-OIC: Basic
 Features of the System and the
Way Forward;

 - Presentation of the Framework
Agreement on the Trade Prefe--

 rential System among the OIC
 Member States (TPS/OIC);
- Provisions of the TPS/OIC;
- Structures and the negotia--
tions methods;

 - Presentation of the outcomes
of the First Round of Trade Ne--
gotiations;

 - Presentation on the Protocol
 on the Preferential Tariff Scheme
For TPS-OIC (PRETAS);

 - Presentation on the Protocol of
the Rules of Origin of the TPS/
OIC;

 - Economic integration, Legal
impact of the TPS the WTO pro--

 visions and RTAs /OIC;
- Impact of the TPS/OIC on Su--
dan Foreign Trade;

 - Presentation of the procedures
 of the accession of Sudan to the
 TPS/OIC Agreement and WTO;
Membership procedures to TPS/

 OIC and technical instruments;
 Technical assistance of ICDT
and IDB in the operationaliza--

 tion of the TPS/OIC Agreement
and WTO Issues.

 All participants mentioned the
 importance of the workshop
 which allow them to understand
 TPS/OIC and its protocols and
 its role to enhancing intra-OIC
 Trade with Sudan and its private
 sector.

To be continued
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intra-oiC traDe negotiationS

  LIST OF THE MEMBER STATES wHICH HAVE SIGNEd ANd/OR  RATIFIEd THE TRAdE PREFERENTIAL AGREEMENTS AMONG

   THE OIC MEMBER STATES ANd ITS PROTOCOLS (AS OF APRIL 2018)

 DOCUMENTS
 SUBMITTED OF LIST

OF CONCESSIONS

RUES OF ORIGINPRETASTPS/OICAgreements

RatifiedSignedRatifiedSignedRatifiedSignedCountries

*******Bahrain

*******Bangladesh

***Benin

**Brunei Darussalam

***Burkina Faso

****Cameroon

*Chad

***Comoros

***Côte d’Ivoire

****Djibouti

***Egypt

**Gabon

******The Gambia

****Guinea

***Guinea Bissau

****Indonesia

*******Iran

**Iraq

*******Jordan

*******Kuwait

**Lebanon

**Libya

*******Malaysia

**Maldives

*****Mauritania

*******Morocco

***Niger

***Nigeria

*******Oman

*******Pakistan

******Palestine

*******Qatar

*******Saudi Arabia

**Senegal

***Sierra Leone

******Somalia

***Sudan

*******Syria

****Tunisia

*******Turkey

*******UAE

**Uganda

14173218333242TOTAL

Source: COMCEC, OIC GS, ICDT
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املصدر: الكومسيك، األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

اإلتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات االتفاقيات
التجارية ملنظمة التعاون اإلسامي

تقدميقواعد املنشأبريتاس
الوثائق

مصادق عليهاموقعةمصادق عليهاموقعةمصادق عليهاموقعةالبلدان

*******البحرين

*******بنغالديش

***بوركينا فاسو

**بروناي دار السالم

***بنني

***الكامرون

***القمر االحتادية

***كوت ديفوار

****جيبوتي

***مصر

*******اإلمارات العربية املتحدة

**الغابون

******غامبيا

****غينيا

***غينيا بيساو

****إندونسيا

**العراق

*******إيران

*******األردن

*******الكويت

**لبنان

**ليبيا

*******ماليزيا

**مالديف

*******املغرب

*****موريتانيا

**النيجر

***نيجريا

*******عمان

**أوغندا

*******باكستان

******فلسطني

*******قطر  

*******العربية السعودية  

**السنغال

***سيراليون  

******الصومال  

***السودان

*******سوريا  

*تشاد  

****تونس  

*******تركيا

42323318321714اجملموع

الئحة البلدان التي وقعت و / أو صادقت على االتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
والبروتوكولني املصاحبني لها  (أبريل 2018)   

املفاوضات التجارية البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

شريككم في ميداني التجارة واإلستثمار
في الدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي

    الهاتف: 0522314974 - الفاكس: 0522310110
icdt@icdt-oic.org :البريد اإللكتروني   

ومنظمة  التجارية  األفضليات  نظام  إلى 
العملية  والطرق  العاملية  التجارة 

للتنفيذ؛

املركز  يقدمها  التي  الفنية  املساعدة   -
والبنك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
نظام  تفعيل  في  للتنمية  اإلسالمي 
منظمة  قضايا  وإزاء  التجارية  األفضليات 

التجارة العاملية.

ورشة  أهمية  إلى  املشاركون  جميع  أشار 
على  االطالع  من  مكنتهم  التي  العمل 
التجارية  األفضليات  نظام  اتفاقية 
ودورها  لها  املصاحبني  والبروتوكولني 
جمهورية  مع  البينية  التجارة  تعزيز  في 

السودان والقطاع اخلاص.

التوصيات:
اتفق  مثمرة،  تفاعلية  مناقشات  بعد 

املشاركون على ما يلي:

نظام  على  املصادقة  إجراءات  تسريع   -
في  األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
الهيئة  ودعوة  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
اخملتصة في وزارة الصناعة والتجارة التخاذ 

اخلطوات الالزمة على وجه السرعة قصد 
الوزراء  مجلس  موافقة  على  احلصول 

والبرملان في أقرب وقت ممكن؛

ألصحاب  الفنية  املساعدة  تقدمي   -
نظام  بشأن  السودانيني  املصلحة 
األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
على  للمصادقة  النهائية  الصيغة  وضع 
لها  املصاحبني  والبروتوكولني  االتفاقية 
السلع  قائمة  الختيار  الفنية  والطرق 
جلمهورية  اجلمركي  للتفكيك  اخلاضعة 

السودان؛

ملواصلة  السودان  جمهورية  دعوة   -
استراتيجية  أدوات  من  االستفادة 
عمل  ومجموعات  الكومسيك 

الكومسيك ومتويل مشاريع الكومسيك؛

على  والصناعة  التجارة  وزارة  تشجيع   -
تنظمها  التي  األنشطة  في  املشاركة 
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  الكومسيك 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  التجارة 
البنك  ومجموعة  والزراعة  والصناعة 
أنشطة  مجال  في  للتنمية  اإلسالمي 

تسهيل التجارة؛

أخرى  وفعاليات  عمل  ورشات  تنظيم   -
وتشجيع  التجارة  تسهيل  مجال  في 

التجارة في جمهورية السودان؛

انضمام  بشأن  عمل  ورشات  عقد   -
العاملية  التجارة  منظمة  إلى  السودان 
وبروتوكول قواعد املنشأ املصاحب لنظام 

األفضليات التجارية؛

عملية  في  اخلاص  القطاع  إشراك   -
اخلاضعة  للسلع  إيجابية  قائمة  إعداد 
إلى  تقدميها  قصد  اجلمركي  للتفكيك 

جلنة املفاوضات التجارية؛

ملوافاة  السودانية  اجلمارك  هيئة  دعوة   -
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  الكومسيك 
باخلطوط  املتعلقة  باألرقام  التجارة 
 %10 من  األقل  للسودان  التعريفية 
اخلاضعة  السلع  قائمة  اختيار  لتسهيل 
تقدميها  قصد  احملينة  اجلمركي  للتفكيك 

إلى جلنة املفاوضات التجارية.
شهادات  توزيع  مت  االجتماع،  ختام  وفي 

املشاركة على جميع املشاركني.

39
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االتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي (اجلزء الرابع واألخير)

اإلسالمي  املركز  نظم   ،2015 سنة  خالل 
لتنمية التجارة ندوات متعددة حول نظام 
التعاون  ملنظمة  التجارية  األفضليات 
اإلسالمي. وقد مت التطرق إليها في العدد 
السابق من اجمللة وفيما يلي ما تبقى من 

الندوات:

»نظام  حول  إقليمية  عمل  ورشة 
األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
والنظام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
 18  -  17  ،« األطراف  متعدد  التجاري 
جمهورية   – اخلرطوم   ،2018 ديسمبر 

السودان

الدورة  عن  الصادر  القرار  تنفيذ  إطار  في 
الكومسيك  للجنة  والثالثني  الثانية 
لدول  التجارية  األفضليات  بنظام  املتعلق 
ذات  والقرارات  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
التجارة  وزراء  مجلس  عن  الصادرة  الصلة 
اخلارجية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، 
بالتعريف  املتعلقة  منها  والسيما 
الدول  بني  التجارية  األفضليات  بنظام 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
املركز  نظم  له،  املصاحبني  والبروتوكولني 
اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  الكومسيك 
وزارة  مع  بالتعاون  والزراعة  والصناعة 
السودان،  جلمهورية  والصناعة  التجارة 
ورشة عمل إقليمية حول نظام األفضليات 
منظمة  في  األعضاء  للدول  التجارية 
التعاون اإلسالمي والنظام التجاري متعدد 
ديسمبر   18-17 يومي  باخلرطوم  األطراف 

.2018

أطر  توعية  إلى  الورشة  هذه  تهدف 
بأهمية  السودان  من  املشاريع  وأصحاب 
التجارية  اتفاقية نظام األفضليات  تنفيذ 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول 

نقاش  فتح  مت  كما  ومزاياها.  اإلسالمي 
تفاعلي ساعد املشاركني على طرح بعض 
القضايا والتحديات التي واجهتها احلكومة 
السودانية في إمتام عملية املصادقة على 
والبروتوكولني  التجارية  األفضليات  نظام 

املصاحبني له (بريتاس وقواعد املنشأ).

 60 من  أزيد  الورشة  هذه  في  شارك 
السودانيني  املسؤولني  من  مشاركا 
غرار  على  واخلاص  العام  القطاعني  من 
املالية  ووزارة  والتجارة،  الصناعة  وزارة 
الزراعة  ووزارة  االقتصادي،  والتخطيط 
ووزارة  احليوانية،  املوارد  ووزارة  والغابات، 
املواصفات  وهيئة  العدل،  ووزارة  املعادن، 
واحتاد  اجلمارك،  ومصلحة  السودانية، 
البحري،  امليناء  وهيئة  التجارية،  الغرف 
الوطنية  واألمانة  الصناعة،  غرف  واحتاد 
السودان،  في  العاملية  التجارة  ملنظمة 
والوكالة الوطنية للتأمني على الصادرات 
والتمويل، وهيئة املوانئ البحرية، وجمعية 
إلى  إضافة  اجلمركي،  التخليص  وكالء 
والغرفة  الكومسيك  تنسيق  مكتب 
والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية 

واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

املركز  من  ممثلو كل  قدم  املناسبة،  وبهذه 
والكومسيك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة 
والصناعة  التجارة  ووزارة  والزراعة 
حول  عمل  ورقات  السودان  جلمهورية 

املواضيع التالية:

- برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون 
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  اإلسالمي 
البينية  التجارة  تعزيز  أجل  من  التجارة 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول 

اإلسالمي (2016-2025)؛
ونظام  التجاري  التعاون  برنامج   -

األفضليات التجارية في إطار استراتيجية 
الكومسيك؛

األفضليات  لنظام  احلالي  الوضع   -
منظمة  في  األعضاء  للدول  التجارية 
الرئيسية  اخلصائص  اإلسالمي:  التعاون 

للنظام وسبل املضي قدما؛

- تقدمي االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات 
منظمة  في  األعضاء  الدول  بني  التجارية 

التعاون اإلسالمي؛

التجارية  األفضليات  نظام  مقتضيات   -
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني 

اإلسالمي؛

املفاوضات؛  - بنية ومنهجية 

- تقدمي نتائج اجلولة األولى من املفاوضات 
التجارية؛

التفضيلية  التعريفة  خطة  بروتوكول   -
لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي (بريتاس)؛

املنشأ؛ بروتوكول قواعد  - تقدمي 

- مبادئ وأحكام منظمة التجارة العاملية 
القانونية  واآلثار  االقتصادية  والتكتالت 
لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي؛

للدول  التجارية  األفضليات  نظام  تأثير   -
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
جلمهورية  اخلارجية  التجارة  على 

السودان؛

السودان  جمهورية  انضمام  إجراءات   -
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والثالثني  الثالثة  الدورة  عن  الصادر  للقرار  تنفيذا  والسيما 
نوفمبر   23-20 الفترة  خالل  املنعقدة  الكومسيك  للجنة 
البنك  ومجموعة  املركز  من  طلب  والذي  بإسطنبول   2017
االجتماع  على  وعرضها  عمل  ورقة  «تقدمي  للتنمية  اإلسالمي 
باخليارات  تتعلق  والتي  حولها  رأيه  إلبداء  للكومسيك  املقبل 
منظمة  دول  في  التجارة  وزراء  بني  التنسيق  لزيادة  العملية 
في  اجلارية  املفاوضات  تطورات  بشأن  اإلسالمي  التعاون 
بخصوص  مواقفهم  وصياغة  العاملية  التجارة  منظمة  إطار 
القضايا ذات األولوية لدول منظمة التعاون اإلسالمي املقترحة 
بإعداد  املركز  قام  وقد  العاملية».  التجارة  منظمة  في  حاليا 
التجارة  وخبراء  املعنية  األطراف  مع  مناقشتها  متت  دراسة 
ومالحظاتهم  مرئياتهم  إلبداء  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
والثالثني  الرابعة  الدورة  إلى  الدراسة  تقدمي  وسيتم  حولها. 
يومي  جنيف  في  اجتماع  عقد  مت  وقد  الكومسيك.  للجنة 
التعاون  منظمة  مكتب  مع  بالتعاون   2018 أكتوبر  و20   19
األعضاء  الدول  ومالحظات  مرئيات  جلمع  بجنيف  اإلسالمي 

املوضوع. حول هذا 

عدة  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم  ذلك،  على  عالوة 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  لفائدة  ندوات 
ومنظمة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  مع  بالشراكة 
ومنظمة  الدولي  التجارة  ومركز  واألونكتاد  العاملية  التجارة 
في  األعضاء  الدول  وعي  زيادة  أجل  من  العاملية،  اجلمارك 
مجاالت  في  قدراتها  وتطوير  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
منظمة  اتفاقيات  تنظمها  التي  اخملتلفة  الدولية  التجارة 

العاملية: التجارة 

التجارة  نزاعات  تسوية  آليات   « حـــول  عمل  ورشة 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني  واالستثمار 
اململكة   - البيضاء  الدار   ،2017 فبراير   21-20 اإلسالمي«، 

املغربية
التعاون  منظمة  لهيئات  الصلة  ذات  القرارات  تنفيذ  إطار  في 
مجال  في  األعضاء  للدول  الفنية  املساعدة  وتقدمي  اإلسالمي 
تنمية املبادالت التجارية، نظم املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
واملصاحلة  للتحكيم  الدولي  اإلسالمي  املركز  مع  بالتعاون 
واالستثمار  التجارة  نزاعات  تسوية  آليات   » حول  عمل  ورشة 
وذلك  اإلسالمي»،  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني 
املغربية.  اململكة  البيضاء  2017 بالدار  20 و21 فبراير  يومي 

الدول  بني  والتنسيق  التعاون  تطوير  إلى  العمل  ورشة  تهدف 
املصاحلة  آليات  بشأن  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
التركيز  مع  واالستثمار،  التجارة  نزاعات  لتسوية  والتحكيم 
املصاحلة  آليات  وتطوير  تفعيل  مقترحات  على  خاصة  بصفة 

ملنظمة  الصلة  ذات  االتفاقيات  تضمنتها  التي  والتحكيم 
بينها: ومن  اإلسالمي،  التعاون 

الدول  بني  االستثمارات  وضمان  وحماية  تشجيع  اتفاقية   -
اإلسالمي؛ التعاون  منظمة  في  األعضاء 

بني  والتجاري  والفني  االقتصادي  للتعاون  العامة  االتفاقية   -
اإلسالمي؛ التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول 

الدول  بني  التجارية  األفضليات  نظام  بشأن  اإلطار  اتفاقية   -
اإلسالمي؛ التعاون  منظمة  في  األعضاء 

بنظام  اخلاصة  التفضيلية  التعريفة  خطة  بروتوكول   -
مبنظمة  األعضاء  الدول  بني  فيما  التجارية  األفضليات 

اإلسالمي؛ التعاون 
بني  التجارية  األفضليات  بنظام  اخلاصة  املنشأ  قواعد   -

اإلسالمي. التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول 

تركيا،  الكاميرون،  الندوة:  هذه  في  التالية  الدول  شاركت 
من  خبراء  الورشة  هذه  في  شارك  كما  واملغرب.  فلسطني 
الدولية  التجارة  غرفة  التالية:  والدولية  الوطنية  املنظمات 
باملغرب  والصناعة  للتجارة  الفرنسية  الغرفة  باملغرب، 
(CFCIM)، احتاد غرف وتبادل السلع التركي (TOBB)، اجلمعية 

العاملية،  التجارة  منظمة   ،(ASMEX) للمصدرين  املغربية 
(األونسيترال)،  الدولي  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة 
مؤمتر   ،(IICRA) واملصاحلة  للتحكيم  الدولي  اإلسالمي  املركز 
اإلسالمي  واملركز  (األونكتاد)  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم 

التجارة. لتنمية 

مت  التي  التجارة  تسهيل  اتفاقية  دخلت 
2013 حيز  ديسمبر  بالي في  إبرامها في 

املصادقة  بعد   ،2017 22 فبراير  النفاذ في 
التجارة  منظمة  أعضاء  ثلثي  قبل  من  عليها 
التي صادقت  الدول  آخر  العاملية. وقد كانت 
ناميبيا،  هي:  التجارة  تسهيل  اتفاقية  على 

بنني،  كوبا،  اجلديدة،  غينيا  بابوا  جيبوتي، 
والكاميرون  بوركينافاسو  أوغندة،  الكويت، 
عدد  إجمالي  بذلك  ليصل   (2019 يناير   16)

141 من  االتفاقية  التي صادقت على  الدول 
التجارة  164 دولة عضو في منظمة  بني 

العاملية.

‘‘

‘

)يتبع(

‘
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مشاركة املركز اإلسالمي لتنمية التجارة في
 - الرابع  - اجلزء  العاملية  التجارة  الوزارية ملنظمة   املؤمترات 

التجارة: تسهيل  اتفاقية  على  املصادقة 
في  بالي  في  إبرامها  مت  التي  التجارة  تسهيل  اتفاقية  دخلت 
املصادقة  بعد   ،2017 22 فبراير  في  النفاذ  2013 حيز  ديسمبر 
وقد  العاملية.  التجارة  منظمة  أعضاء  ثلثي  قبل  من  عليها 
التجارة  تسهيل  اتفاقية  على  صادقت  التي  الدول  آخر  كانت 
بنني،  كوبا،  اجلديدة،  غينيا  بابوا  جيبوتي،  ناميبيا،  هي: 
 (2019 يناير   16) والكاميرون  بوركينافاسو  أوغندة،  الكويت، 
االتفاقية  على  صادقت  التي  الدول  عدد  إجمالي  بذلك  ليصل 

العاملية. التجارة  164 دولة عضو في منظمة  141 من بني 

تسهيل  اتفاقية  على  صادقت  التي  األعضاء  الدول  بني  من 
النيجر،  141 دولة: ماليزيا،  بني  34 من  نذكر  أن  ميكن  التجارة 
تركيا،  مالي،  بروناي،  ديفوار،  كوت  غويانا،  باكستان،  توغو، 
العربية  كازاخستان،  ألبانيا،  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
بنغالديش،  البحرين،  السنغال،  أفغانستان،  السعودية، 
األردن،  تشاد،  عمان،  نيجيريا،  موزمبيق،  قيرقيزيا،  الغابون، 
الكويت،  بنني،  جيبوتي،  اندونيسيا،  غامبيا،  قطر،  سيراليون، 

والكاميرون. بوركينافاسو  أوغندة، 

بالفئة  باإلشعار  بالفعل  114 دولة قد قامت  أن  اإلشارة  وجتدر 
في  عضو  37 دولة  بينها  من  التجارة  تسهيل  اتفاقية  (أ) من 
باإلشعار  دولة   76 قامت  كما  اإلسالمي.  التعاون  منظمة 
بيانات  حسب  االتفاقية  (ج) من  بالفئة  (ب) و65 دولة  بالفئة 

 .2019 4 مارس  في  العاملية  التجارة  منظمة 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   20 قامت  وقد 
نيجيريا،  موزمبيق،  غويانا،  (ب) وهي: ألبانيا،  بالفئة  باإلشعار 
غامبيا،  بروناي،  البحرين،  بنغالديش،  أفغانستان،  باكستان، 

األردن،  إندونيسيا،  توغو،  سيراليون،  النيجر،  ماليزيا،  مالي، 
واملغرب. قرقيزيا  كازاخستان، 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   17 قامت  كما 
موزمبيق،  غويانا،  ألبانيا،  وهي:  (ج)  بالفئة  باإلشعار 
غامبيا،  البحرين،  بنغالديش،  أفغانستان،  باكستان،  نيجيريا، 
كازاخستان  األردن،  املغرب،  توغو،  سيراليون،  النيجر،  مالي، 

وقرقيزيا.

اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   44 أن  إلى  ونشير 
التي  أفغانستان  مع  العاملية  التجارة  منظمة  في  أعضاء  هي 
عشرة  إحدى  توجد  كما   .2016 يوليو   29 في  إليها  انضمت 
طور  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   (11)

العاملية. التجارة  منظمة  إلى  االنضمام 

ندوات  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم  ذلك،  على  عالوة 
للتوعية بني سنتي 2015 و2017 مع إدارة التكامل االقتصادي 
تسهيل  اتفاقية  حول  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التابعة 
األعضاء  الدول  لتشجيع  العاملية  التجارة  ملنظمة  التجارة 
(أ)  بالفئات  واإلشعار  االتفاقية،  هذه  على  املصادقة  على 
التعاون  منظمة  دول  جتارة  تنمية  في  واملساهمة  و(ج)  و(ب) 

العالم. بقية  مع  اإلسالمي 

التجارة في مجال مسائل  لتنمية  اإلسالمي  املركز  أنشطة 
العاملية  التجارة  منظمة 

األنشطة  من  العديد  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  أجنز 
خلدمة املصالح االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

العاملية،  التجارة  منظمة  مبسائل  املتعلقة  اإلسالمي 
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إعالن عن انعقاد
قمة األعمال األوروبية - األفريقية 

مبراكش

29 نوفمبر 2019

ستقدم قمة االعمال األوروبية c األفريقية منظورا جديدا حول العالقات االقتصادية بني 
الدول األفريقية واالحتاد األوروبي. 

و سيشهد مؤمتر القمة من بني الدورات دورة تركز على فرص االستثمار تتماشى مع 
خطة االحتاد األوروبي لالستثمار اخلارجي، مبا في ذلك الزراعة املبتكرة واملستدامة، 

كما ستعالج من بني املواضيع قضية الفجوة الرقمية في أفريقيا.

في إطار التعاون بني مركز التجارة الدولي (ITC-جنيف)، واملركز 
الفاعلني  بإبالغ  األخير  هذا  يتشرف  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
أنه  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول  االقتصاديني 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التجارة  خريطة  على  احلصول  ميكن 
لتنمية  اإلسالمي  للمركز  اإللكتروني  املوقع  على  توجد  التي 

/http://icdt-oic.org :التجارة على الرابط التالي

تقدم خريطة التجارة ملنظمةالتعاون اإلسالمي مؤشرات تتعلق 
واألسواق  البديلة  واألسواق  الدولي  والطلب  الصادرات  بأداء 
والتصدير  االستيراد  شركات  دليل  إلى  باإلضافة  التنافسية 
بيانية  ورسوم  جداول  شكل  على  وذلك  العمومية،  والصفقات 

وخرائط.

لتزويد  متاحة  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التجارة  خريطة  إن 
املهتمني بالبيانات اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، وعليه من املمكن القيام بعمليات البحث عن أكثر من 

5300 منتوج من منتوجات النظام املنسق.
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أجندة األنشطة املستقبلية للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة
2019

اإلجتماعات و ورشات العمل واملنتديات  املستقبلية املنظمة من قبل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة
األنشطةاملكانالتاريخ

ورشة عمل تونس حول املفاوضات املتعلقة بتقنيات جتارة اخلدمات تونس16-17 سبتمبر 2

ورشة عمل حول اتفاقية تسهيل  وتكامل التجارة إسطنبول25-26 سبتمبر  2019

ورشة عمل حول تقنيات ترويج االستثماربيروت30 سبتمبر- 1 أكتوبر  2019

ورشة عمل حول تدابير الدفاع التجاريجدةسبتمبر 2019

ورشة عمل حول صناعة املعارض-سبتمبر 2019

ورشة عمل حول دور وكاالت االئتمان اخلاصة في إطالق العنان لفرص االستثمار واألعمالبيروت30 سبتمبر - فاحت أكتوبر 2019

املنتدى اإلقتصادي اإلسالمي العاملي الرابع عشرالدوحة8-10 أكتوبر 2019

الدورة السابعة والثالثون جمللس إدارة املركز اإلسالمي لتنمية التجارةالدار البيضاء17-18 أكتوبر 2019

ندوة حول املناطق احلرة-أكتوبر 2019

ورشة عمل حول سالسل القيمة املتعلقة بالسمسم والفول السوداني والكاجو و منتدى اجلسر العربي اإلفريقي غامبيا  نوفمبر 2019  
للتجارة

ندوة حول اتفاقية تسهيل وإدماج التجارةباكونوفمبر 2019

املعارض املستقبلية املنظمة من قبل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

األنشطةاملكانالتاريخ
منتدى ومعرض البائعني / املشترين حول اخلشب ومنتجاتهالغابون16-17 سبتمبر 2019

مجلس إدارة االحتاد العربي للمعارض واملؤمتراتمراكش24-26 سبتمبر 2019

معرض جتاري حول مصايد األسماك واالقتصاد البحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميداكانوفمير 2019

- فاحت ديسمبر     28 نوفمير 

2019
املعرض السابع للمنتجات احلالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميإسطنبول

الدورة االستثنائية ملعرض السياحة واحلرف اليدوية والديكور للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الكويت18-23 ديسمبر 2019

األنشطة املستقبلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
األنشطةاملكانالتاريخ

30 سبتمبر- 2 أكتوبر  
2019

منتدى احتاد عمانعمان

ندوة  حول سفارات منظمة التعاون اإلسالمي املعتمدة بجنيفجنيف14-15 نوفمبر 2019

منتدى األعمال أذربيجان/ الدول العربيةباكو20-21 نوفمبر 2019

ورشة عمل حول التكامل اإلقليمي واالتفاق اإلطار للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الناطقة باللغة إسطنبول20-22 نوفمبر 2019
الشرجنليزية

الدورة اخلامسة والثالثون للكومسيكإسطنبول25-28 نوفمبر  2019

ورشة عمل تدريبية حول خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي بشأن التكامل اإلقليميدكار2-3 ديسمبر  2019

املنتدى اإلقليمي لالستثمارتونس2019
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مؤمتر قمة شمال أفريقيا الثاني للطاقة املتجددة 2019

بدعم من الوكالة املغربية للطاقة املستدامة (MASEN)، انعقدت 
 (NARES 2019) 2019 قمة شمال أفريقيا الثانية للطاقة املتجددة
املغربية، يومي 24 و 25 يونيو 2019.  اململكة  البيضاء،  الدار  في 
الشمسية  الطاقتني  تطوير  لم يركز برنامج NARES 2019 على 
تطبيق  كذلك  وشمل  بل  فحسب،  أفريقيا  شمال  في  الريحية 

تخزين الطاقة في املستقبل في منطقة شمال أفريقيا. 

جذبت القمة أكثر من 300 مشارك لتبادل وجهات النظر واخلبرات 
حول آخر التطورات في مجال صناعة الطاقة املتجددة في شمال 
أفريقيا. وقد شكلت منصة لتبادل املعارف للتواصل مع املبدعني، 
واملوردين،  واملمولني،  االقتصادية،  باملشاريع  اخملتصة  واللجان 
غيرهم. وقد عرضت القمة مركزة على املغرب وتونس واجلزائر آخر 
املستجدات والتوقعات املتعلقة بتطوير مصادر الطاقة املتجددة 

في شمال أفريقيا.

اقتصاديات

ففيما يتعلق باململكة املغربية، باعتبارها إحدى الدول األوائل التي 
اعتمدت الطاقة املتجددة في شمال أفريقيا، فهي تتطلع إلى نشر 
حوالي 1.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية ومن الطاقة الريحية 
 ،2020 عام  بحلول  املتجددة  الطاقة  مصادر  من   %42 الستهداف 
وسترتفع إلى 52% بحلول عام 2030، مع تطوير حوالي 700-500 

غيغاواط نحو الطاقة الشمسية الريحية معا. 

أما اجلمهورية التونسية، فقد أصدرت في مايو 2018 مناقصتني 
للطاقة املتجددة يبلغ مجموعها 1 غيغاواط، مبا في ذلك مناقصة 
للطاقة  و500 ميغاواط  500 ميغاواط  بقوة  الشمسية  للطاقة 
الريحية؛ في حني أعلنت اجلمهورية اجلزائرية في أوائل عام 2018، 
أنه سيتم طرح ما يصل إلى 170 ميغاواط من طاقتني الريحية 

والشمسية في املستقبل القريب. 

عقدت قمة آسيا لسلسلة الكتل 2019، وهو أكبر حدث عرفته 
آسيا، في تايبيه، تايوان، يومي 2 و 3 يوليو 2019

نخبة  من  مشارك   5000 من  أكثر  احلدث  هذا  استقطب  وقد 
هذااجملال.  في  رائدة  عاملية  شركة  و300  الكتل  سلسلة  صناع 
مختلفة  شركات  قبل  من  األنشطة  من  العديد  تنظيم  مت  وقد 
خالل هذين اليومني اللذين أضفي عليهما شعبية كبيرة بالنظر 
إلى عدد املشاركني الذين بلغوا األلف باملقارنة مع العام املاضي 

الذي عرف مشاركة ال تتجاز أربعة مائة.

وقد تطرق جدول أعمال قمة 2019 إلى مواضيع رئيسية شملت: 
احلكومة، والشركات وسلسلة الكتل، وسوق العمالت الرقمية،  

واالبتكار املالي، واملستقبل الالمركزي. 

رحبت القمة  بالعديد من الضيوف البارزين املتضلعني في ميدان 
نوريل  الشهير  االقتصادي  ذلك  في  مبا  الكتل،  سليلة  صناعة 
التنفيذي  والرئيس   BitMex لشركة  املشارك  املؤسس  روبيني، 
مثل  آرثر هايز، واملؤسس املشارك لـشركة Binance Yi He. كما 

قمة آسيا لسلسة الكتل 2019 (Blockchain 2019) املنعقدة في تايبيه بالتايوان 

.CSO السيد بلوكسترمي سامسون ماو شركة

اجملموعة  من  واخلاص  العام  القطاعني  ممثلو  القمة  هذه  حضر 
 ،NDC و   FSC :املصرفية، والشركات احمللية الكبرى، نذكر منها
اجلهود  جميعهم  بذلوا  الذين  االقتصادية،  الشؤون  وزارة  وممثلو 
سلسلة  لصناعة  التحتية  البنية  لتطوير  املشترك  للتعزيز 
الكتل، وخلق ما يسمى ب «جزيرة سلسلة الكتل»، مما جعل من 

مدينة تايبيه املكان املثالي النعقاد مثل هذه القمة.
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عقدت قمة آسيا لسلسلة التكتل 2019، وهو 
أكبر أكبر حدث عرفته آسيا، في تايبيه، تايوان، 

يومي 2 و 3 يوليو 2019

‘‘
‘‘
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متويل التجارة الدولية عبر خصم األوراق التجارية

بباريس،  الدولية  التجارة  غرفة  قامت 
وتقوم، بإصدار العديد من القواعد املوحدة 
الداعمة  واألنظمة  القوانني  تتضمن  التي 
لرفاهية  الدولية  للتجارة  واملنظمة 
أمثلة  وهناك  العاملي.  والسالم  اجلميع 
لتطوير  الهام  النشاط  هذا  في  كثيرة 
الصبغة  ذات  املصرفية  التجارية  األعمال 
املوحدة  القواعد  منها،  نذكر  الدولية. 
باالعتمادات  املرتبطة  األعمال  لتقنني 
سي  يو  الفني-  واسمها  املستندية 
البنوك  جميع  تباشرها  التي   -  111 بي 
معامالتهم  اجناز  من  الزبائن  ليتمكن 
االعتمادات  عبر  واالستيراد  التصدير  في 
البنوك،  تعتمدها  التي-  املستندية 
املستحقة  للكفاالت  املوحدة  والقواعد 
دي  آر  - يو  الفني  - واسمها  الطلب  عند 
والضمانات  الكفاالت  لتقدمي   -857 جي 
املطلوبة الستمرار األعمال التجارية بدعم 
البنوك، وهناك قواعد أخري عديدة صادرة 
نفس  لتحقيق  الدولية  التجارة  غرفة  من 
خلصم  املوحدة  القواعد  وآخرها  األغراض 
األوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة 
 -711 أف  آر  - يو  الفني  واسمها  الدولية 
أر أف 711 - مت  - يو  القواعد األخيرة  وفق 
تنظيم كيفية استخدام «وسائل الدين» 
متويل  في  اخملتلفة  التجارية  األوراق  من 
التجارة الدولية املرتبطة بها والتي تتجاوز 
مئات املليارات من الدوالرات، ويتوقع حدوث 
غرفة  أصدرت  أن  بعد  االزدهار  من  املزيد 
والوثائق  القواعد  هذه  الدولية  التجارة 
النموذجية وبدائل حسم املنازعات. ومثل 
املوحدة  القواعد  تقوم  األخرى،  رصيفاتها 
لتمويل  الضامنة  التجارية  األوراق  خلصم 
الدولية  التجارة  بدعم  الدولية  التجارة 
عبر تكامل العالقات بني البنوك والعمالء 
إذ يتم، وفق - يو آر أف 711 - ضمان متويل 
جتارة الصادرات عبر األوراق التجارية اخلاصة 
بها حيث يتم بيع األوراق املستخدمة في 

اقتصاديات

متويل التجارة الدولية خلصم ديون الصادر 
أو اخلصم  أو اخلصم من احلسابات املدينة 
الدفع  املستحقة  الديون  التزامات  على 
الفوري أو في تاريخ الحق. وهذا احلق وفق 
هذه القواعد، يتم ممارسته «دون الرجوع» 
للمبالغ.  املستحقة  أو  الدائنة  اجلهة  إلي 
الرجوع»  «دون  اخلصم  أو  الدفع  أن  ونذكر 
هذه  ملنحه  النشاط  هذا  مميزات  من 
اخلصوصية التفضيلية. وتتناول - يو آر أف 
لبيع  املنظمة  711 - العديد من األحكام 
باألوراق  املتعلقة  الدين»  «أدوات  وشراء 
التجارية في األسواق الرئيسية أو الثانوية 
التجارية  األوراق  وهذه  األمر،  لزم  كلما 
تشمل الكمبياالت وأوامر الدفع وخطابات 
الفواتير،  خصم  ومستندات  االعتماد 
والدرافت، وغيرها مما يستجد.. وعبر هذه 
اخلدمة املصرفية الفنية تنمو التجارة بني 
يستفيد  ومنها  واملستوردين  املصدرين 
البنوك والتجار وبواسطتهم تتم تغطية 
متطلبات اجملتمع. ومن أهداف هذا التقنني 
وضع أحكام واضحة للعملية إلبعاد سوء

التفاهم بني األطراف ولدفع احلماس وصب 
الدماء اجلديدة في شرايني نشاط التجارة 
الدولية  املعايير  انتهاج  بعد  الدولية 
وشركات  عديدة،  بنوك  وتوجد  املوحدة. 
النماذج  هيكلة  في  متخصصة  متويل، 
دين  أدوات  وفق  النشاط  بهذا  املرتبطة 
وشروط متويل معينة يتم عرضها بل ورمبا 

تطويرها وفق طلب العمالء.

ومن امليزات اإلضافية لهذا النشاط ، نشير 
اخملاطر»  «عدمية  تعتبر  العمليات  أن  إلي 
للعديد  تتعرض  ال  أنها  بل  تتجاوز  ألنها 
اخملاطر  نذكر  ومنها  والعقبات،  اخملاطر  من 
السياسية التي قد تنجم من «املور تورمي» 
أو سقوط السيادة باالنقالبات والثورات أو 
التحويل  مخاطر  أو  املدنية،  االضطرابات 
أو  األموال  حتويل  منع  من  تنجم  قد  التي 

التجارية  اخملاطر  أو  الصرف،  سعر  تغيير 
التي قد تطرأ بسبب اإلفالس أو التصفية 
أو الفشل في تنفيذ أو تغطية االلتزامات 
التعاقدية.. وكل هذه اخملاطر، وغيرها، يتم 
جتاوزها وعدم الوقوع فيها عند استخدام 
هذا النشاط ألن اجلهة املصدرة قامت منذ 
البداية باستالم مبلغ الصادر بالكامل وفق 
االتفاق املبرم بني األطراف و «دون الرجوع» 
لها، وهذا يعني عدم مطالبتها بإعادة املال 
حتت أي ظرف من الظروف. ولذا فإنها في 
وضع آمن وال تشغل بالها مبا قد يحدث أو 
أي طارئ يطرأ، وهذا ينشط حركة الصادر 
يستفيد  أن  ونأمل  األمان.  كل  ومينحها 
جتار الصادر من هذا املنفذ التجاري اآلمن. 
اجملال  الصينية في هذا  للتجربة  لننظر  و 
والتي غزت و غذت كل شوارع العالم من 
القطب للقطب باملنتجات الصينية، وهذا 

مت الستفادتها من التقنني.

آر اف 711 »  «يو  أن  إلي  التنويه  ال بد من 
إعدادها  مت  حيث  املطلوبة،  باملرونة  تتميز 
التراكمية  التجارب  من  االستفادة  بعد 
للجان املصرفية والقانونية التابعة لغرفة 
هذه  بعضوية  وأتشرف  الدولية  التجارة 
اللجان واملشاركة في اجتماعاتها الدورية 
بكني،  في  املاضي  الشهر  كان  وآخرها 
حيث مت استعراض كل التطورات املتعلقة 
بالقواعد املوحدة وهناك افكار جديدة في 
األعمال  وتقنني  لترقية  املناقشات  طور 
رأينا،  في  املرونة  علي  والداللة  املصرفية. 
إمكانية استخدام  إلي  الصريحة  اإلشارة 
أوراق  أي  في  املوحدة  القواعد  أحكام هذه 
أو مستحدثة لتذليل متويل  جتارية جديدة 

وانتشار التجارة الدولية، وفي هذا انفتاح
نحو املستقبل.

بقلم الدكتور عبد القادر ورسمه غالب
املؤسس واملستشار القانوني الرئيس

ع \ د. عبد القادر ورسمه لالستشارات
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نظرة على األحداث

استضافت الدار البيضاء ورشة عمل حول الفترة ما بعد املؤمتر الوزاري احلادي عشر 
ملنظمة التجارة العاملية  نظمت لصالح الدول اإلفريقية األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي
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التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  ومجموعة 
بالتعاون مع وزارة الدولة املكلفة بالتجارة 
عمل  ورشة  املغربية  باململكة  اخلارجية 
احلادي  الوزاري  املؤمتر  بعد  ما  الفترة  حول 
لصالح  العاملية  التجارة  ملنظمة  عشر 
منظمة  في  األعضاء  اإلفريقية  الدول 
البيضاء  بالدار  وذلك  اإلسالمي،  التعاون 

يومي 26 و27 يونيو 2019.

ملناقشة  هذه  العمل  ورشة  نظمت  وقد 
مبفاوضات  املتعلقة  الهامة  املواضيع 
والقرارات  العاملية  التجارة  منظمة 
الوزاري  املؤمتر  عن  الصادرة  الوزارية 
قامت  التي  واإلصالحات  عشر،  احلادي 
ووضع  العاملية،  التجارة  منظمة  بها 
منظمة  في  األعضاء  الدول  انضمام 
التجارة  منظمة  إلى  اإلسالمي  التعاون 
ملنظمة  املستقبلي  والتنسيق  العاملية، 
بقضايا  يتعلق  فيما  اإلسالمي  التعاون 
وجهات  وتبادل  العاملية،  التجارة  منظمة 

منظمة  في  األعضاء  الدول  ممثلي  نظر 
التعاون اإلسالمي بشأن أولويات املنظمة 
منظمة  داخل  باملفاوضات  املتعلقة 
للقضايا  والتطرق  العاملية،  التجارة 
املطروحة أمام املؤمتر الوزاري الثاني عشر 
سيعقد  الذي  العاملية   التجارة  ملنظمة 
كازاخستان  بجمهورية  سلطان  نور  في 
 .2020 يونيو   11 و   8 بني  ما  الفترة  في 
هذه  أعمال  في  املشاركة  الدول  كانت 
والبنني  أوغندا  كالتالي:  الورشة 
وتونس  وتوغو  وتشاد  فاسو،  وبوركينا 
بيساو  وغينيا  وغينيا  وغامبيا  والسنغال 
وموريتانيا  ديفوار  وكوت  والكاميرون 
حضر  كما  واملغرب.  ونيجيريا  والنيجر 
اإلسالمي  املركز  من  خبراء  العمل  ورشة 
البنك  ومجموعة  التجارة  لتنمية 
التجارة  ومنظمة  للتنمية  اإلسالمي 
ممثل  قام  املناسبة  وبهذه  العاملية. 
خالل  من  بثه  مت  عرض  بتقدمي  األونكتاد 
االستثمار  تسهيل  حول  فيديو  شريط 

الدولي.

ممثل  من  كل  أبرز  االفتتاح،  حفل  وفي 
بالشؤون  املكلفة  الدولة  كتابة 
واملدير  املغربية،  اململكة  في  اخلارجية 
لتنمية  اإلسالمي  للمركز  العام 
اإلسالمي  البنك  ومجموعة  التجارة 
منظمة  مفاوضات  أهمية  للتنمية 
التي  واإلصالحات  العاملية  التجارة 
القضايا  أن  إلى  وأشاروا  بها،  تقوم 
العاملية  التجارة  ملنظمة  اجلديدة 
للدول  بالنسبة  األهمية  بالغة  تبقى 
اإلسالمي  التعاون  األعضاء في منظمة 
وتسهيل  اإللكترونية،  التجارة  مثل 
الصغيرة  والشركات  االستثمار، 
مجال  في  احمللية  واللوائح  واملتوسطة، 

اخلدمات. 

بهذه  مختلفة  مواضيع  تناول  مت  وقد 
الزراعة،  منها:  نذكر  املناسبة، 
وحماية  األسماك،  مصائد  وإعانات 
املنازعات،  تسوية  نظام  وتعزيز 
 ،TRIPS تريبس  اتفاق  انتهاك  وعدم 
اخلدمات،  مجال  في  احمللية  واللوائح 
والتفضيلية  اخلاصة  واملعاملة 
وتسهيل  منوا،  األقل  الدول  لتطوير 
التنمية،  أجل  من  االستثمار 
الصغيرة  والشركات  املرأة،  ومتكني 
اإللكترونية،  والتجارة  واملتوسطة 
بعد  وما  واملفاوضات،  القواعد  ووضع 
ملنظمة  عشر  احلادي  الوزاري  املؤمتر 
التطورات  وكذلك  العاملية،  التجارة 
العاملية  التجارة  منظمة  في  األخيرة 
تلك  خصوصا  باإلصالحات،  املتعلقة 
األعضاء  اإلفريقية  بالدول  املتعلقة 
وآثارها  االسالمى  التعاون  منظمة  في 
التعاون  منظمة  تنسيق  آلية  على 
منظمة  قضايا  حول  االسالمى 

إليها.  واإلنضمام  العاملية  التجارة 
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االجتماع التنسيقي الرابع بني املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
وشركة معرض الكويت الدولي
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أنشطة املركز

اإلسالمي  املركز  بني  التعاون  إطار  في 
في  الكويت  ودولة  التجارة  لتنمية 
وفد  قام  املشترك،  االهتمام  ذات  اجملاالت 
عن شركة معرض الكويت الدولي بزيارة 
التجـارة  لتنمية  اإلسالمي  املركـز  ملقر 
يومي 17 و 18 يونيو 2019 لعقد االجتماع 
األنشطة  حول  الرابع  التنسيقي 

: تنظيمها  التي سيتم  املشتركة 

السياحة  ملعرض  استثنائية  دورة   -
للدول  والديكور  التقليدية  والصناعات 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
التي مت االتفاق على تنظيمها من 18 إلى 
23 ديسمبر 2019 بالكويت العاصمة.  

- دورة تدريبية حول التسويق اإللكتروني 
األعضاء  للدول  األعمال  سيدات  لفائدة 

التي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في 
الدورة االستثنائية  بالتزامن مع  ستنظم 
التقليدية  والصناعات  السياحة  ملعرض 
منظمة  في  األعضاء  للدول  والديكور 
التدريبية  والورشات  اإلسالمي  التعاون 

لسيدات األعمال.

- الدورة الثالثة عشرة ملعرض الصناعات 
منظمة  في  األعضاء  للدول  الغذائية 
ستنظم  التي  اإلسالمي  التعاون 
بالكويت عام 2021 بالتزامن مع «معرض 

الغذاء»،
 

كما مت االتفاق على تنظيم الدورة الرابعة 
للدول  الغذائية  الصناعات  ملعرض  عشرة 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 
للمعرض   الثالثة عشرة  الدورة  أما   ،2021

للمعارض  احلارثي  شركة  جددت  فقد 
 2020 سنة  بتنظيمها  التزامها  احملدودة 

بجدة باململكة العربية السعودية.

إطالق شبكة  على  االتفاق كذلك  مت  وقد 
للمعارض  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
ستستضيفها  2020 التي  في  واملؤمترات 
دولة الكويت. وسيتكفل املركز اإلسالمي 
الشبكة،  بسكرتارية  التجارة  لتنمية 
سيتم  الشبكة  هاته  رئاسة  أن  علما 
األعضاء  الدول  مختلف  بني  دورية  بصفة 

في منظمة التعاون اإلسالمي.

وفي اخلتام، مت اإلتفاق على عقد االجتماع 
املقبل على هامش الدورة الوزارية اخلامسة 
نوفمبر  في  الكومسيك  للجنة  والثالثني 

.2019
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معارض

المبور  بكواال  لألعمال  اإلسالمي  العالم  ومؤمتر  معرض  سيعقد 
املشترك  واالقتصادي  التجاري  املنتدى  مع  بالتزامن  مباليزيا 
النمو  «دعم  شعار  حتت  وآسيا  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بني 
االقتصادي املستدام» في الفترة ما بني 4 و 6 سبتمبر 2019 مبركز 

ينعقد معرض ومؤمتر العالم اإلسالمي لألعمال بكواال المبور مباليزيا

الروابط  تعزيز  إلى  يهدف  وهو   ، مباليزيا  الدولي  للمؤمترات  كوواال 
التجارية والشراكات بني اجملموعتني.

ملنتدى  الرائدة  التجارية  األحداث  بني  من  التظاهرة  هذه  وتعتبر 
العالم اإلسالمي في آسيا ويحظى بدعم من احلكومة املاليزية. 
ويتكون احلدث من: معرض املنتدى اإلسالمي التجاري لعام  2019 
التعاون  منظمة  بني  املشترك  واالقتصادي  التجاري  واملنتدى 
اإلسالمي وآسيا واجتماع املائدة املستديرة للقادة املسلمني لعام 
لعام 2019 وجائزة  العالم اإلسالمي  املرأة في  2019 ومؤمتر قمة 
اإلسالمية  العاملية  2019 واجلائزة  لعام  اإلسالمي  العالم  جواهر 

لعام 2019.

سيعرف احلدث مشاركة أكثر من 45 دولة و300 عارض سيتواجدون 
لألعمال  كثيرة  فرصا  سيوفر  مما   جناح،   1000 من  أكثر  في 
والشراكات في ميداني التجارة واالستثمار. وسيشارك ما يقارب 
دولية  املشاركة، وستقوم منظمات  للبعثات  1200 متدخال ممثال 
سبل  حول  معمقة  عمل  أوراق  بتقدمي  ماليزيون  ومتدخلون  بارزة 
الزيادة في مردودية التجارة والسياحة البينية بني الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك مع اجملتمعات املسلمة في 

الدول غير األعضاء في املنظمة.

معرض احلالل السابع ملنظمة التعاون اإلسالمي
– فاحت ديسمبر 2019 - 28 نوفمبر  - تركيا   اسطنبول 

تنظيمه  سيتم  الذي  احلالل  قطاع  في  معرض  أكبر  باعتباره 
احلالل  املعرض  فإن  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون 
أبوابه  لفتح  استعداد  اإلسالمي على  التعاون  ملنظمة  السابع 
إلى  28 نوفمبر  من  العالم  أنحاء  جميع  من  والزوار  للعارضني 
بأوراسيا،  الفن  ومركز  معرض  في  وذلك   ،2019 ديسمبر،  فاحت  
باجلمهورية  باسطنبول،  املعارض  لتنظيم  منطقة  أحدث 
التركية. ينظم معرض احلالل السابع ملنظمة التعاون اإلسالمي 
اجلمهورية  برعاية  احلالل  للمنتجات  العاملية  القمة  مع  بالتزامن 
من  جملموعة  مميزة  ومنصة   عرض  منطقة  وسيشكل  التركية، 
برنامج  إلى  باإلضافة  والفعاليات  واالجتماعات  العمل  ورشات 
يتعلق  فيما  مندوبني محترفني  جديد للمشترين  B2B مبشاركة 
بتجارة احلالل. وللتذكير فقط، فإن معرض احلالل هو حدث سنوي 
ينظم بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد املعايير 
واملقاييس للبلدان اإلسالمية، بدعم من وزارة التجارة وغيرها من 

الوزارات واملؤسسات العامة في اجلمهورية التركية. 
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معرض البالستيك الثامن
الدار البيضاء، اململكة املغربية - 25 - 28 يونيو 2019

املغربية  باململكة  البيضاء  بالدار  البالستيك  تنظيم معرض  مت 
25 و  الفترة ما بني  للبالستيك»  في  املغربي  «االحتاد  قبل  من 
التحالفات  2019 حتت شعار: «البالستيك في مركز  28 يونيو 

املبتكرة». الصناعية 

البالستيك  لصناعة  دوليا  معرضا  البالستيك  معرض  يعتبر 
بالدار  سنويا  ويقام  أفريقيا  شمال  في  والتغليف  والتعبئة 
مما  أفريقيا،  أنحاء شمال  من جميع  زوارا  يجذب  البيضاء. وهو 
والتكنولوجيات  املنتجات  وبيع  لعرض  متمبزة  فرصة  يجعله 
الثامنة  الدورة  رحبت  وقد  الهامة.  السوق  هذه  مثل  في 
من  أكثر  واستقبلت  دولة   30 مبشاركة  العام  هذا  للمعرض 
(البلد املضيف)  املغربية  اململكة  300 عارض دولي من كل من 

والهند  وتركيا  ومصر  وقطر 
وفرنسا...  وإيطاليا  وإسبانيا 
من  أكثر  أيضا  احلدث  واستقبل 
وفود  فيهم  مبا  زائر،  ألف   20

بلدان. عشر  من  املشترين 

وقعت  املعرض،  افتتاح  وبعد 
للتجارة  اإلسالمية  الغرفة 
االحتاد  مع  والزراعة  والصناعة 
مذكرة  للبالستيك  املغربي 
احلسن  الدكتور  بحضور  تفاهم 
للمركز  العام  املدير  حزاين، 
وقد  التجارة.  لتنمية  اإلسالمي 
الثالثة  املؤسسات  اجتمعت 
من  وفد  مع  عمل  غداء  في 
الكيميائية  املواد  تصدير  مجلس 
مصر  بجمهورية  واألسمدة 
التعاون  أوجه  ملناقشة  العربية 
بحضور  بينها،  فيما  املستقبلي 
لتنمية  املغربية  الوكالة  رئيس 
وبهذه  والصادرات.  االستمارات 
العام  األمني  عرض  املناسبة، 
للتجارة  اإلسالمية  للغرفة 
السيد  والزراعة  والصناعة 
والدكتور  خالوي  حسن  يوسف 
للمركز  العام  املدير  حزاين، 

معارض

إلى  الرامية  اخلطة  املصري  للوفد  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
للبالستيك.  إسالمية  شركة  إنشاء 

واألسمدة  الكيميائية  املواد  تصدير  مجلس  وسيدرس 
وسيعمل  املشروع،  هذا  تنفيذ  العربية   مصر  بجمهورية 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  للبالستيك  املغربي  االحتاد  مع 
املشروع  يؤتي  حتى  املبادرة  إجناح  على  والزراعة  والصناعة 

ثماره.

جناح  بتنظيم  باملناسبة  قام  املركز  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
قطاع  عن  عرضني  بتقدمي  قام  كما  خلدماته.  للترويج  له 

.2019 26 يونيو  التي مت عقدها في  الندوة  البالستيك خالل 
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مراعاة استيفاء املعايير املطلوبة:
- اإلعفاء من الرسوم اجلمركية مبقتضى 

املادة I.7 من قانون املالية رقم 12-98؛
القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء   -
إطار  في  االستيراد  حني  املضافة 
العامة  املدونة  من  ب   22-123 املادة 

للضرائب.

عالوة على ذلك، فإن احلكومة توفر العديد 
القطاع  في  للمستثمرين  املزايا  من 

السياحي. وتشمل هذه املزايا ما يلي:
القيمة  ضريبة  من  الكلي  اإلعفاء   -
مت  التي  السلع  الرأسمال  على  املضافة 
اخلارج  من  أو  املغرب  في  عليها  احلصول 

ملدة 36 شهرا؛
الشركات  على  الضريبة  من  اإلعفاء   -
من  األولى  اخلمسة  السنوات  خالل 

؛  لتشغيل ا
إلى  الشركات  ضريبة  معدل  خفض   -
األعمال  رقم  على  املائة  في   17.5

السنوات  بعد  األجنبية  بالعملة  املفوتر 
التشغيل؛ من  األولى  اخلمسة 

القيمة  ضريبة  معدل  تخفيض   -
مبيعات  على   10% إلى  املضافة 

الفنادق.

املستثمر حماية   -

اخلارجي،  االستثمار  تنمية  إطار  في 
صادقت اململكة على االتفاقيات الدولية 
االستثمار.  وحماية  بضمان  املتعلقة 
باالتفاقيات  أساسا  األمر  ويتعلق 

التالية: الهيئات  بإحداث  املتعلقة 
منازعات  لتسوية  الدولي  املركز   -

االستثمار؛
االستثمار؛ لضمان  الدولية  الوكالة   -

االستثمار. لضمان  العربية  املنظمة   -

املصادر: 
 www.finances.gov.ma - www.mcinet.gov.ma
www.www.invest.gov.ma - www.maroc.ma
www.smit.gov.ma - www.anrt.ma - www.tangermed.ma
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باململكة  اخلارجي  االستثمار  تنمية  إن 
في  االنخراط  في  تنحصر  ال  املغربية 
تشمل  بل  األطراف،  املتعددة  االتفاقيات 
تعزيز  إطار  في  الثنائي  املستوى  أيضا 
وهكذا  الرئيسيني.  الشركاء  مع  العالقات 
عدد  توقيع  األخيرة  العقود  خالل  مت 
واالتفاقيات  واالتفاقات  املعاهدات  من 
االستثمارات  وحماية  بتنمية  اخلاصة 
معاجلة  فيها  مبا  الضريبي،  االزدواج  وجتنب 

رؤوس  ونقل  املقبولة؛  االستثمارات 
نزع  وعدم  بحرية؛  والدخل  األموال 
ألغراض  عدا  ما  االستثمار،  ملكية 
(على  قضائي  وبقرار  العامة  املنفعة 
والتعويض  التمييز  عدم  أساس 
وتسوية  ومناسب)؛  سريع  بشكل 
احملاكم  إلى  اللجوء  مع  املنازعات 
الدولي  التحكيم  إلى  أو  الداخلية 

املستثمر.  اختيار  حسب 
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الناطقة  البلدان  في  خاصة  بعد،  عن  اخلدمات  ترحيل 
كبيرا.  جناحا  القطاع  هذا  حقق  الفرنسية. وقد  باللغة 
باالنتقال  اهتمامها  عن  شركة   50 من  أكثر  أعربت  إذ 
إلى اململكة املغربية موفرة بذلك فرص عمل كثيرة بني 

الشباب. 

• قطاع االتصاالت:
الرقمي بفضل  العصر  املغربي في  لقد مت دمج االقتصاد 
السلكية  االتصاالت  قطاع  شهدها  التي  الطفرة 
القطاع،  والالسلكية منذ حتريره في عام 1999. ولتطوير 
وضعت اململكة املغربية استراتيجية جديدة مت تعميدها 
2016، لتسريع  يوليو  2020»، وذلك في  الرقمي  «املغرب 
اإلجراءات  من   50% وضع  بهدف  للبالد  الرقمي  التحول 
بنسبة  الرقمية  الفجوة  واحلد من  اإلنترنت،  اإلدارية على 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  من   20% وربط   50%
الفعال لهذه االستراتيجية،  التنفيذ  ببعضها. ولضمان 
أنشأت اململكة املغربية وكالة مكرسة لالقتصاد الرقمي 

واحلكومة اإللكترونية.

• القطاع املالي: 
في  األخري  القطاعات  عن  أهمية  املالي  القطاع  يقل  ال 
اقتصاد  دينامية  في  بحيوية  يتميز  إذ  املغربية،  اململكة 
وزيادة  املال،  رؤوس  تراكم  عملية  في  سيما  وال  اململكة، 

اإلنتاجية، واملساهمة في القيمة املضافة الوطنية. 

إن انضمام بنك املغرب في أبريل 2018  إلى شبكة البنوك 

جعل  على  واملشرفني  املركزية 
يعكس  أخضر،  املالي  القطاع 
هذه  عمل  تسريع  في  الرغبة 
املناخ  قضايا  ألخذ  الشبكة 
أنشطة  في  االعتبار  بعني 
املتكامل،  البنكي  النظام 
املنظمة  التنمية  تعزيز  وفي 
قام  وقد  األخضر.  للتمويل 
البنك املركزي بعمل تنسيقي 
 22 كوب  األطراف  مؤمتر  خالل 
املنعقد مبراكش لوضع خارطة 
مع  تتماشى  قطاعية  طريق 
املستدامة،  التنمية  رهانات 
الشئ الذي مهد املشوار حلوار 
اجلهات  مختلف  بني  مستمر 
واملؤسسات  املالية  الرقابية 
املالية، وكذلك تنظيم العديد 
من امللتقيات التوعوية ولتبادل 

اخلبرات.

• اإلستثمار
عامال  االستثمار  لكون  نظرا 
منو  ضمان  في  أساسيا 
ومدعوم،  مستدمي  اقتصادي 
في  اململكة  انخرطت  فقد 
بتسهيل  اقتصادها  حترير 
أفضل  وبتأمني  اإلجراءات، 
احلماية للعاملني اخلواص؛ وذلك 
تهدف  جديدة  قوانني  بتبنيها 
االستثمار  شروط  حتسني  إلى 
من  هائل  تدفق  إلى  وصوال 
رؤوس األموال اخلاصة الوطنية 
واخلارجية على وجه اخلصوص. 
استراتيجيتها  إطار  وفي 
والتحرير،  لالنفتاح  الشمولية 
خالل  املغربية  اململكة  بادرت 
إطار  وضع  إلى  األخير  العقد 

قانوني مالئم لتطوير عالقاتها التجارية 
خالل  من  احملتملني  شركائها  بعض  مع 
على  سواء  احلر  للتبادل  اتفاقات  إبرام 

املستوى الثنائي أو اإلقليمي:
واالحتاد  املغرب  بني  الشراكة  اتفاقية   -

األوروبي
الواليات  مع  املبرم  احلر  التبادل  اتفاق   -

املتحدة
املغرب  بني  املبرم  احلر  التبادل  اتفاق   -

واجلمعية األوربية للتبادل احلر
املغرب  بني  املبرم  احلر  التبادل  اتفاق   -

وتركيا
العربية احلر  التبادل  - منطقة 

 - النظام اجلبائي
من  املغربي،  اجلبائي  النظام  خضع 
وعقلنته  تبسيطه  على  احلرص  منطلق 
وحتديثه، للتقنني في إطار املدونة العامة 
للضرائب. وفيما يلي أهم الضرائب التي 

تكونه:
املفروضة  الدخل  على  الضريبة   -
والشركات  األفراد  وأرباح  مداخل  على 

الشخصية؛
- الضريبة على الشركات املفروضة على 
والشخصيات  الشركات  وأرباح  مداخل 

املعنوية؛
املضافة  القيمة  على  الضريبة   -

املطبقة على نفقات االستهالك،
والطابع.   التسجيل  - حقوق 

 - احلوافز
اخملولة  الضريبية  اإلعفاءات  جانب  إلى 
القوانني  تنص  العام،  القانون  إطار  في 
امتيازات  على  املغربية  التنظيمية 
وجمركية  وجبائية  مالية  طبيعة  ذات 
اتفاقيات  إطار  في  للمستثمرين  متنح 
مع  الدولة  مع  تبرم  استثمار  عقود  أو 
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• قطاع السياحة: 
اململكة املغربية، أرض التنوع والعالقات بني 
الناس، لديها إمكانات سياحية هائلة. إذ 
تطمح رؤية 2020 إلى االستمرار في جعل 
السياحة إحدى ركائز التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية للمملكة املغربية، 
وجعل البلد جزءا من أكبر عشرين وجهة 
في العالم في مجال التنمية املستدامة 
بيئيا  ومسؤول  فريد  منوذج  خالل  من 
ذلك  من  والهدف  السياحية.  للتنمية 
أول  ليصبح  القطاع  هو مضاعفة حجم 
فندق  ألف   160 وبناء  البلد  في  صناعة 
جديد و 40 ألف سرير جديد لدى املساكن 
زيادة عدد  الفاخرة، عالوة على  السياحية 
السياح الوافدين مبضاعفة حصة السوق 
في األسواق األوروبية الرئيسية، فضال عن 
جذب مليون سائح من األسواق الناشئة.

• القنوات اللوجستية
على مدى أكثر من عقد من الزمن، أطلقت 
احلكومة املغربية مشاريع واسعة النطاق 

تهدف إلى االرتقاء ببنيتها التحتية إلى مستوى املعايير الدولية:

- ميناء طنجة ميد األول 

بسعة   2007 عام  في  اخلدمة  األول  ميد  طنجة  ميناء  بدأ  لقد 
املهنية  العقارات  إلى  باإلضافة  حاوية،  ماليني   8 قدرها  إجمالية 
التي تزيد مساحتها على 5000 هكتار، وهي تكمل البنية التحتية 
اخلارجية)  للتجارة  ميناء   13)  38 تتألف من  التي  للموانئ  العامة 

تفي باملعايير الدولية.

الثاني  - ميناء طنجة ميد 

2019، وهو ضعف  مت تدشني ميناء طنجة ميد الثاني يوم 28 يونيو 
الذي  اجلديد،  امليناء  األول. يعمل  ميد  لطنجة  االستعابية  الطاقة 
انطلق منذ عام 2007، على أن تبلغ الطاقة االستعابية اإلجمالية 
واحدة  املتوسطية  طنجة  منطقة  يجعل  مما  نقل،  وحدة  9 ماليني 
من أكبر مراكز الشحن العابر في احمليط األطلسي والبحر األبيض 

املتوسط. وسوف تصبح قريبا إحدي أفضل عشرين ميناء للحاويات في العالم.

الطرق السيارة  - شبكة 

إلى  الرئيسية وستصل  املدن املغربية  لقد منت شبكة الطرق السيارة بشكل كبير لربط 
 .2020 3000 كم بحلول عام 

- املطارات
املطارات  الدولية  الشركات  من  العديد  تستخدم  املفتوحة»،  «السماء  سياسة  بفضل 

املغربية وهي مرتبطة باملدن الكبرى واملنصات االقتصادية العاملية.

 - القطار فائق السرعة 
وفيما يتعلق بالسكك احلديدية فائقة السرعة، فإن اململكة املغربية، كونها مركزا للتنمية 
كاليابان وكوريا  اآلن على خطى دول  املاضية، تسير  القليلة  الدولية على مدى السنوات 
بني  للربط   TGV السرعة  فائق  بناء خط سكة حديد  وفرنسا من خالل  والصني  اجلنوبية 
املدن، وجعل اململكة رائدة في القارة األفريقية،  والذي يعتبر حافزا لزيادة االزدهار والتقدم 

باململكة وخلق فرص أعمال جديدة بها.

بعد عن  اخلدمات  • ترحيل 
لقد شهد القطاع تطورا واضحا في السنوات األخيرة وال تزال تظهر إمكانات منو كبيرة 
يقدر  منو  مع  الدولي  الصعيد  على  جدا  إيجابية  بدينامية  القطاع  هذا  يتسم  إذ  لديه، 
العالم في مجال  في  الرائدة  الوجهات  من  واحدة  اململكة  أصبحت  %25 سنويا. وقد  بـ 

25
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التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  من  املغرب  عمالء  يلي  وفيما 
اإلسالمي الرئيسيون في 2018:

تركيا وكوت ديفوار وموريتانيا والسنغال وباكستان واجلزائر وتونس 
واململكة العربية السعودية وليبيا ومصر.

أما مزوردوا املغرب الرئيسيون فهم: 

تركيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واجلزائر 
وتونس وكازاخستان وأندونيسيا وماليزيا والبحرين.

أهم الزبناء (2018) 

أهم الزبناءاملغرب

باكستان،  السنغال،  موريتانيا،  ديفوار،  كوت  تركيا، 
ليبيا  السعودية،  العربية  اململكة  تونس،  اجلزائر، 

ومصر

أهم املزودين (2018) 

أهم املزوديناملغرب

العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  تركيا، 
املتحدة، اجلزائر،، مصر، تونس،، كازاخستان، أندونيسيا، 

ماليزيا والبحرين

حصة التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2018

11.69%

2017

12.30%

2016

15.07%

2015

14.78%

2014

13.11%

2013

12.06%

2012

13.54%

2011

11.09%

2010

11.56%

البلد

املغرب

حصة الصادرات البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة املائوية (2010-2018)  

2018

13.31%

2017

11.92%

2016

12.58%

2015

14.75%

2014

18.00%

2013

18.94%

2012

18.55%

2011

17.70%

2010

17.60%

البلد

املغرب

حصة الواردات البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة املائوية (2010-2018)  

2018

12.50%

2017

12.11%

2016

13.83%

2015

14.77%

2014

15.56%

2013

15.50%

2012

16.05%

2011

14.40%

2010

14.58%

البلد

املغرب

حصة التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة املائوية (2010-2018)  

أيضا قائمة  التعاون اإلسالمي وقدمت  الدول األعضاء في منظمة  التجارية بني  املغربية وصادقت علي نظام األفضليات  اململكة  وقعت 
االمتيازات إلى جلنة املفاوضات التجارية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي

عدد خاص

نبذة عن اقتصاد اململكة املغربية

2�

املصدر : املركز اإلسالمي لتنمية التجارة
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نبذة عن اقتصاد اململكة املغربية

2018

6,824

2017

5,372

2016

5,244

2015

5,540

2014

8,212

2013

8,641.54

2012

7,955.11

2011

7,668.29

2010

6,535

املغرب
الواردات
البينية

  (2018c2010) واردات املغرب البينية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مبليون دوالر إمريكي

2018

5,127

2017

4,262

2016

4,345

2015

4,399

2014

5,652

2013

5,658.29

2012

5,298.43

2011

4,979.83

2010

4,336

املغرب
التجارة
البينية

  (2018c2010) صافي صادرات املغرب البينية إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مبليون دوالر إمريكي

 ،(26%) املصنعة  املنتجات  في  البينية  املغرب  التجارة  تتركز 
الصيدالنية)  واملستحضرات  (األسمدة  الكيميائية  املواد  تليها 

الغيار) (%20)   وقطع  (السيارات  النقل  ومعدات  واآلالت   ،(%21)
واملواد الغذائية (16%) والوقود (%12).

أهم صادرات املغرب البينية إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
(2018) HS-6 digit) - ضمن تصنيف السلع وترميزها بالنظام املنسق 6 أرقام 

أهم الصادرات البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياملغرب

وغيرها من مجموعات  األسالك  إشعال  وأجهزة   ، األشخاص  لنقل  أساسا  املصممة  األخرى  واملركبات  السيارات  محركات 
األسالك اخملصصة للمركبات والطائرات أو السفن، حامض الفوسفوريك، األحماض الفوسفورية، فوسفات األمونيوم ثنائي 
أو  الطائرات  أجزاء  الكهربائية،  املوصالت  الطبيعي،  األليمينيوم  وفوسفات  الطبيعي  الكالسيوم  فوسفات  الهيدروجني. 
طائرات الهليكوبتر، الطماطم الطازجة أو اجملمدة،  األجهزة الكهربائية لتبديل الدوائر الكهربائية، الزيوت والنفط أو املعادن، 

الفاصوليا الطازجة أو الباردة، سمك السردين اجملمد. البلوزات والقمصان وأقمشة قطنية أخرى.

2�

واردات املغرب البينية مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياملغرب
الزيوت ومستحضرات زيوت  النفط،  املعادن،  البيتيومني، البوتان املسال للسيارات وغيرها من املركبات املصممة أساسا لنقل 
األشخاص، الكبريت. أجزاء الطائرات أو طائرات الهليكوبتر. فحم، األجهزة الكهربائية لتبديل الدوائر الكهربائية، ، الطائرات،  
األمونيا المائية. الهواتف احملمولة، املوصالت الكهربائية،  زيت فول الصويا اخلام، قصب السكر اخلام ، أدوية، القمح الصلب، 

الغاز الطبيعي.

أهم واردات املغرب البينية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
(2018) HS-6 digit - ضمن تصنيف السلع وترميزها بالنظام املنسق 6 أرقام 
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التجارة اخلارجية   •
أمريكي  دوالر  سجلت الصادرات املغربية االجمالية  18.5 بليون 
 2018 في  أمريكي  دوالر  بليون   29,3 وبلغت    2010 في 
ومعدات  آالت  تصدير  بفضل   %58.6 بنسبة  زيادة  مسجلة 

املاضي.  العقد  الغذائية خالل  واملواد  املنتجات  النقل، وتصنيع 
37,1 بليون  من  38% منتقلة  وقد سجلت الواردات منوا بنسبة 
في  أمريكي  دوالر  بليون   51,3 لتبلغ   2010 في  أمريكي  دوالر 

  .2018

22

2018

25,607

2017

25,607

2016

22,858

2015

22,037

2014

23,599

2013

22,178

2012

19,507

2011

20,656

2010

18,493

املغرب

الصادرات 
العاملية

  (2018c2010) الصادرات العاملية مبليون دوالر أمريكي

2018

51,251

2017

45,083

2016

41,696

2015

37,546

2014

45,611

2013

45,616

2012

32,890

2011

43,335

2010

37,136

املغرب

الواردات 
العاملية

  (2018c2010) الواردات العاملية مبليون دوالر إمريكي

ومعدات  اآلالت  هيمنة  نالحظ  البياني،  الرسم  لهذا  وفقا 
(الصادرات  التجارة  إجمالي  من   %34 متثل  التي  النقل 
املغربية،  للمملكة  اخلارجية  التجارة  على  الواردات)   +

الغذائية  د  واملوا   (%  24.7 ) املصنعة  املنتجات  تليها 
 (%  7 ) والوقود   ،(%13 ) الكيميائية  د  واملوا  (%  16.5 )

.(%4.8 ) املنتجات  من  وغيرها 

التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

التعاون  لقد لعبت اململكة املغربية منذ انضمامها إلى منظمة 
الدول  بني  واالستثمار  التجارة  تعزيز  في  كبيرا  دورا  اإلسالمي 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتبادل خبراتها مع العديد 

التجارة  مجموع  بلغ  وقد  الفنية.  املساعدة  وتقدمي  البلدان،  من 
زيادة  بذلك  2010 مسجلة  في  أمريكي  دوالر  البينية 8.7 بليون 

التجارة. منو  مجموع  2018 من  بنسبة %18.2 في 

2018

3,430

2017

3,151

2016

3,445

2015

3,258

2014

3,093

2013

2,675.04

2012

2,641.75

2011

2,291.36

2010

2,137

املغرب

التجارة 
البينية

  (2018c2010) صادرات املغرب البينية مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مبليون دوالر إمريكي
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وزمبابوي،  وزامبيا،  وتنزانيا،  وغانا، 
والكاميرون، والسنغال، وبنني، وموزامبيق) 
آفاق  حيث  من  كبيرة  فرصا  تقدم  التي 

األعمال.

البحري •  القطاع 
استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع 
الصيد البحري باملغرب: استراتيجية 

Halieutis هاليوتيس
لقد مت تصور استراتيجية هاليوتيس من 
يعاني  كان  التي  املعوقات  مواجهة  أجل 
منها قطاع الصيد البحري مبا فيها تدبير 
والتفريغ  بالصيد  مرورا  والتسويق،  املوارد 
استراتيجية  وتتمحور  والتحويل.  والبيع 

هاليوتيس حول ثالثة محاور رئيسية:
- محور االستدامة الذي يتمثل في ضمان 
واملعرضة  الهشة  األصناف  واستمرارية 
الفاعلني  متكني  مع  املفرط  للصيد 

االقتصاديني من تعزيز استثماراتهم. 
ضمان  في  يتجلى  الذي  األداء  محور   -
معاجلة  في  للجودة  املثلى  الشروط 
كافة  خالل  املوارد  وتثمني  املنتجات 

املراحل الرئيسية. 
يهدف  الذي  التنافسية  القدرة  محور   -
املواد  إلى  الصناعيني  إلى تسهيل وصول 
الواعدة  األولية وتوجيههم نحو األسواق 
من خالل إنشاء ثالثة أقطاب للتنافسية 

في اململكة. 

• قطاع الطاقة
واملياه  واملعادن  الطاقة  وزارة  وضعت 
في  جديدة  وطنية  استراتيجية  والبيئة 
مجال الطاقة لتأمني التزويد بالطاقة مع 
نهج مقاربة قوامها التنمية املستدامة. 
احلفاظ  إلى  االستراتيجية  وتهدف 
في  التحكم  مع  تنافسية  أسعار  على 
الطلب على نحو أمثل. كما مت وضع إطار 

تشريعي وتنظيمي جديد يتمثل في القوانني 
من  كل  ودمج  الطاقية  بالنجاعة  املتعلقة 
الوطني  واملكتب  للكهرباء  الوطني  املكتب 
 13-09 رقم  والقانون  للشرب  الصالح  للماء 
املغرب  املتجددة. وقد حدد  بالطاقات  املتعلق 
املتجددة  الطاقة  حصة  يرفع  بأن  له  هدفا 
الكهربائية  الطاقة  إجمالي  في   42% إلى 
إطالق  مت  وهكذا،   .2020 أفق عام  املثبتة في 
لتطوير  ومهيكلني  مندمجني  برنامجني 
وهما  والريحية  الشمسية  الطاقة  قطاعي 
(سعة  لورزازات  الشمسية  الطاقة  مجمع 
160 ميجاواط) وحقلي الرياح حوامة والعيون 

استراجتيته  إطار  في  وفي  ميجاواط).   700)
الطاقية، مينح املغرب كذلك  األولوية لتنمية 
املستدامة.  وللتنمية  املتجددة  الطاقات 
عن   2009 نوفمبر   2 في  اإلعالن  مت  وهكذا، 
إنشاء مشروع مندمج إلنتاج الطاقة انطالقا 
من الطاقة الشمسية ويتعلق األمر مبشروعي 

نور األول والثاني املتمركزين في ورززات.

الشمسية  الطاقة  توليد  مشروع  يعتبر 
من  واألول  جديد  مشروع  ورزازات  في  املركزة 
للطاقة  املغربية  للوكالة  بالنسبة  نوعه 
الشمسية وذلك ضمن مجموعة من مشاريع 
التطوير في مجمع وززات للطاقة الشمسية. 
ومن املتوقع أن يتحول هذا اجملمع إلى حديقة 
لتضم  واط  ميغا   500 تنتج  شمسية 
شمسية  تقنيات  تستخدم  محطات  عدة 
متنوعة. أما احملطة األولى في هذا اجملمع فهي 
مشروع وززات للطاقة الشمسية املركزة مع 

قدرة تخزين الطاقة احلرارية ملدة 3 ساعات.
وفي 19 نوفمبر من عام 2012، وقعت الوكالة 

وحتالف  الشمسية  للطاقة  املغربية 
اتفاقية شراء  باور  أكوا  بقيادة  الشركات 
أمريكي  دوالر  الطاقة بقيمة 900 مليون 
في  إنتاجها  يتم  التي  الكهرباء  لبيع 
 160 تبلغ  إنتاجية  بقدرة   1 نور  مشروع 
بعد  على  املشروع  هذا  ويقع  ميغاواط، 
يونيو  شهر  مراكش. وفي  عن  200 كم 

2013، متكن املشروع من إنهاء االلتزامات 

بطموح  محملة  البناء  وبدء  املالية 
للوصول إلى بدء التشغيل في الربع الرابع 
من عام 2015، حيث بدأ بناء املشروع في 
القوة  مرحلته الثانية «نور 2»، للرفع من 
 500 إلى سعة  احملطة  اإلجمالية لطاقة 
الثاني  نور  تستخدم  وسوف  ميغاوات. 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية مع أجهزة 
استشعار كالتي استخدمت في مشروع 
هكتار.   680 مساحة  علي  األول،  نور 
ستكون  ميغاواط   200 طاقتها  ستبلغ 
وتقدر  ساعات،   8 التخزينية  سعتها 
وتعتبر  يورو.  مليون   810 ب  تكلفتها  
محطة نور 3 للطاقة الشمسية املركزة، 
الكهرباء،  من  والتي تنتج 150 ميغاوات 
ثالث مشروع من نوعه بالنسبة للوكالة 
وذلك ضمن  الشمسية  للطاقة  املغربية 
مجموعة من مشاريع التطوير في مجمع 
وزازات للطاقة الشمسية. ومن املتوقع أن 
شمسية  حديقة  إلى  اجملمع  هذا  يتحول 
تنتج 500 ميغاوات لتضم عدة محطات 
متنوعة.  شمسية  تقنيات  تستخدم 
توليد  على   «3 «نور  محطة  تعمل 
الشمسية  الطاقة  بتقنية  الكهرباء 
قدرة  مع  ميغاوات   150 وتولد  املركزة 
ساعات،   8 ملدة  احلرارية  الطاقة  تخزين 
وقد أطلق املغرب أعمال بناء محطة «نور 
4»، في  أبريل 2017 وهي احملطة األخيرة 

من مشروع نور، وتصل الطاقة اإلنتاجية 
72 ميغاوات،  لـ»نور 4»  إلى 

2�
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• القطاع الصناعي
خطة  إطار  في  املتخذة  التدابير  مكنت 
الصناعي  القطاع  الصناعي  اإلقالع 
الهيكلي  التحويل  باململكة املغربية من 
لالقتصاد املغربي. فقد مت إحداث تغيرات 
وظائف  استحداث  مع  ال سيما  عميقة، 
جديدة تعزز احملتوي التكنولوجي للصادرات 
التي  الديناميات  الصناعية. وقد خلفت 
السيارات  صناعات  مستوى  على  بدأت 
فرص  خلق  علي  إيجابيا  تأثيرا  والطيران 
الشغل. وتهدف خطة اإلقالع الصناعي 
رئيسية  أداة  الصناعة  جعل  إلى  هذه 

للنمو. 

وقد ركز امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 
الصناعي  اإلنعاش  أجل  من  اجلهود 
بالقطاعات  يتعلق  فيما  خصوصا 
امتيازات  من  وفره  مبا  للدولة،  اململوكة 
عبر  لالستغالل  وقابلة  جلية  تنافسية 
تنافسية  من  والرفع  تنموية  برامج 
املقاوالت عبر أربع »أوراش أفقية« رئيسية، 
تتوزع على ورش تعزيز تنافسية املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، وورش حتسني مناخ 
تطوير  وورش  التكوين،  وورش  األعمال، 
اجلديد  اجليل  من  الصناعية  األقطاب 
ووضع  املندمجة«؛  الصناعية  »املناطق 

التنفيذ  بضمان  كفيل  مؤسساتي  تنظيم 
الفعال للبرامج.

 

الصناعي  لإلقالع  الوطني  امليثاق  ويهدف 
إجمالي  ناجت  حتقيق  إلى   2020 عام  بحلول 
تبلغ  عاملة  قوة  وخلق  درهم  قدره 16 مليار 

مائة ألف فرصة عمل.

بطنجة:  للتصدير  احلرة  املنطقة   -
سنة  املنجزة  لطنجة،  احلرة  املنطقة  تقدم 
قدرها  إجمالية  مساحة  على   1999

لفائدة  مناسبا  فضاء  هكتارا    400

حيث  الصناعي  القطاع  في  املستثمرين 
مزايا  و  عالية  جودة  ذات  حتتية  بنيات  توفر 
التصدير  منطقة  نظام  في  تتجلى  هامة 
متنوع  وعرض جتاري  الوحيد،  والشباك  احلرة، 
شهدت  وقد  طنجة.  مبدينة  األمثل  والربط 
مليار   1.5 بقيمة  استثمارات  املنطقة 
عمليات  أقامت  التي  الشركات  مع  يورو 
لصناعة  رونو  شركة  وتعتبر  هناك.  جتارية 
في  األولى  الشركة  الفرنسية  السيارات 
املنطقة التي تقدر طاقتها اإلنتاجية بأربعة 
البرازيل  السنة. وجتري  في  وحدة  آالف  مائة 
مشروع  وضع  أجل  من  امللكة  مع  محادثات 
 15000 تبلغ  مساحة  على  فورد  شركة  مع 

مربع. متر 

- املنطقة احلرة األطلسية 
بالقنيطرة: 

صاحب  ترأس   ،2019 يونيو   20 يوم  في 
حفل  السادس  محمد  امللك  اجلاللة 
تدشني اجملموعة الفرنسية «PSA» التي 
األطلسية»،  احلرة  «املنطقة  في  أنشأت 
وهي منصة صناعية متكاملة توجد في 
وبهذه   . بالقنيطرة  صفية  عامر  بلدية 
«بيجو  سيارة  أول  إطالق  مت  املناسبة، 
املغرب».  في  «صنع  مسمى  208» حتت 

 ،PSA اجلديد جملموعة  املصنع  وقد شهد 
السنوية  اإلنتاجية  طاقته  تبلغ  الذي 
هذا  توسع  إطالق  سيارة،  ألف  مائة 
والذي  اجلديد،  اجليل  من  الصناعي  اجملمع 
عام  قبل  اإلنتاجية  طاقته  ستتضاعف 
أربعة  خلق  إلى  يهدف  2023. واملشروع 

هذا  من  ويتوخى  عمل.  فرصة  مائة 
للرجال  املهني  التدريب  توفير  املشروع 
مستقبل  سيجعلون  الذين  والنساء 
اململكة.  في  واعدا  السيارات  صناعة 
الداخلة  في  احلرة  املنطقة  إلى  باإلضافة 
والعيون.و منطقة تخزين الهدروكاربورات 

بكبدانا والناضور.

• الفوسفاط
وفقا إلعادة وضع الفوسفاط ومشتقاته، 
الشريف  املكتب  مجموعة  تواصل 
برنامجها  تنفيذ   OCP للفوسفاط 
درهم  مليار   200 يبلغ  الذي  االستثماري 
 .2025-2008 الفترة  مدى  على  وميتد 
تعزيز  على  االستراتيجية  هذه  وتشدد 
الشراكات مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية 
أفضل  تكامل  حتقيق  أجل  من  والعاملية 
أقيمت  فقد  وهكذا،  القيمة.  لسلسلة 
وال  مختلفة،  دول  مع  عديدة  شراكات 
(نيجيريا،  األفريقية  القارة  بلدان  سيما 
ديفوار،  وكوت  وكينيا،  وإثيوبيا،  وأنغوال، 

يعرف قطاع املالحة 
اجلوية منوا بنسبة
15-20% كل سنة 

في اململكة املغربية

20
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الرباط
 العاصمة اإلدارية 
للمملكة املغربية

عدد خاص

نبذة عن اقتصاد اململكة املغربية

مقدمة 
على  املغربية  اململكة  انفتاح  ينعكس 
بيئتها اإلقليمية ومحيطها الدولي على 
التي عرفتها  الصورة احلديثة لإلصالحات 
اململكة في مجاالت عدة نذكر من بينها 
الشراكات  وتوطيد  التنافسية،  حتديث 
في  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  مع 
الشراكات  تنويع  وتطور  املعولم،  النظام 
إطار  في  والنامية  الناشئة  البلدان  مع 
جنوب-جنوب  بسياسة  املتعلق  البعد 
فيما  املغربية  اململكة  تتبناها  التي 
وكحجر  اخلارجية.   بسياستها  يتعلق 
والشراكات،  التحالفات  لنظام  أساس 
إلى  املغربية  اململكة  عودة  شكلت  فقد 
مكنتها  حتول  نقطة  اإلفريقي  محيطها 
يتعلق  فيما  جناعة  أكثر  بدور  القيام  من 
بتنمية القارة األفريقية، وذلك استنادا إلى 
خطط التعاون رابح-رابح. وعلى الصعيد 
التنمية  اململكة  جعلت  فقد  احمللي، 
واضطلعت  وطنية،  أولوية  البشرية 
التعجيل  إلى  تهدف  رئيسية  بإصالحات 
اإلنتاجي،  لنظامها  الهيكلي  بالتحول 
االستراتيجيات  خالل  من  يتضح  كما 
تغطي  التي  الطموحة  القطاعية 
الرئيسية.  الوطني  االقتصاد  قطاعات 
وجعله  اإلمنائي  منوذجها  اتساق  وتعزيز 
املستوى  على  سيما  ال  شمولية،  أكثر 
اإلقليمي من خالل متكني مناطق اململكة 
من التحول إلى جهات فاعلة في التنمية، 

وفضاء خللق الثروة وظهور املنافسة.

عضوية اململكة املغربية في املنظمات 
الدولية:

منظمة  في  عضو  املغربية  اململكة   -
سبتمبر   25 منذ  اإلسالمي  التعاون 

1969

املغربية عضو في منظمة  - اململكة 
 1995 يناير  العاملية منذ فاحت  التجارة 
 17 «غات» منذ  وعضو في مجموعة 

يونيو 1987. 

في  عضوا  اململكة  تعد  كما   -
من  نذكر  أخرى،  دولية  منظمات 
األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بينها: 
دول  ورابطة  الكاريبية  واجلماعة 
التعاون  ومنظمة  آسيا  شرق  جنوب 
أجل  من  واالحتاد  والتنمية  االقتصادي 

املتوسط... 

االحتاد  مع  متقدم  بوضع  تتمتع  كما   -
األوروبي.

- أما بالنسبة لعضوية اململكة في اتفاقيات 
في  عضو  فهي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
األفضليات  نظام  حول  اإلطار  االتفاقية 
TPS/ اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التجارية 

هو  وكذلك  عليها)،   ومصادق  (موقع   OIC

املصاحبني  للبروتوكولني  بالنسبة   الشأن 
ومصادق  (موقع   PRETAS بريتاس  لها: 
 RULES OF ORIGIN عليها) وقواعد املنشأ

عليها).  مصادق  و  (موقع 

احتاد  اإلقليمية:  االتفاقات  في  العضوية   -
واتفاقية  العربية   واجلامعة  العربي،  املغرب 

أغادير ، واالحتاد االفريقي.

اململكة املغربية: منوذج للتنمية الوطنية
االقتصادي  للنمو  الهيكلي  التحليل  يؤكد 
بتحديث  الراسخ  اململكة  التزام  الوطني 
ينعكس  الذي  اإلنتاجية  قاعدتها  وتنويع 
القطاعات  مختلف  في  جلي  بشكل 

االقتصادية:

• القطاع الفالحي
الفالحية:  التنمية  استراتيجية 
تشكل  األخضر:  املغرب  مخطط 
أحد  املغربية  اململكة  في  الفالحة 
التنمية  في  الهامة  القطاعات 
تعززت  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
في  األخضر  املغرب  مخطط  بإطالق 
القطاع  جعل  2008 والذي  أبريل سنة 
للتنمية  أساسية  رافعة  الفالحي 
املغرب،  في  واالقتصادية  االجتماعية 
في  االستراتيجية  هذه  تندرج  حيث 
كبرى  مشاريع  عدة  استكمال  إطار 
الوطني منها خلق فرص  الصعيد  على 
وحماية  الفقر  ومكافحة  الشغل 
البيئة. ويعتمد مخطط املغرب األخضر 
ومندمجة  شمولية  مقاربة  على 
الفالحي.  القطاع  في  الفاعلني  لكل 
االستثمارات  تعزيز  على  يرتكز  كما 
والتكامل اجليد بني السالسل اإلنتاجية 
األمن  ضمان  بهدف  وذلك  وبعديا،  قبليا 
املضافة  القيمة  وتطوير  الغذائي 
املناخية  التغيرات  تأثير  من  احلد  مع 
الطبيعية.  املوارد  على  واحلفاظ 
إنعاش  إلى  اخملطط  هذا  يهدف  كما 
وتثمني  الفالحية  املنتجات  صادرات 

احمللية.  املنتجات 
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نبذة عن اقتصاد اململكة املغربية

صاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس 
عاهل اململكة املغربية

��

مبناسبة احتفال اململكة مبرور نصف قرن على والدة 
منظمة التعاون اإلسالمي على أرضها
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واجهة الغالف

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أخذنا  وإذا 
دبي  حكومة  أن  سنكتشف  فإننا  كمثال، 
الرائدة في  لتصبح  أعلنت عن خططها  قد 
في  الكتل  تقنية سلسلة  استخدام  مجال 
منطقة اخلليج  في جميع القطاعات العامة 

واخلاصة بحلول عام 2020. 

يتعلق  فيما  آخر  مثاال  كذلك  ماليزيا  وتعد 
تتخذ  إذ  الكتل.  سلسة  تقنية  باستخدام 
من  استباقية  أكثر  نهجا  املاليزية  البنوك 
املالية  التكنولوجيا  خبراء  مع  العمل  خالل 
في مجال سلسلة الكتل لتطوير املؤسسات 
املصرفية واحلكومية في جميع أنحاء آسيا. 

السعودية  العربية  اململكة  رؤية  وتعد 
وإحدى  الرقمي  التحول  في  2030 ثورة  لعام 
الكتل.  سلسلة  لتقنية  األساسية  الركائز 
اتفاقية  السعودي،  املركزي  البنك  وقع  فقد 
البنوك  ملساعدة   Ripple موسسة  مع 
التحتية  البنية  حتسني  على  اململكة  في 
البرنامج  ذلك  باستخدام  للمدفوعات 
يعرف  الذي  نوعه  من  األول  الرائد  التجريبي 
املصرف  استعمله  والذي   xCurrent ب 
املركزي السعودي. وسوف تستخدم البنوك 

املرسلة  املدفوعات  لتسوية  البرنامج   هذا 
الشفافية  من  مزيد  مع  اخلارج،  وإلى  وطنيا 
اململكة  وتتمتع  التكاليف.  وانخفاض 
الوصول  بإمكانية  اآلن  السعودية  العربية 
ارتباطها  بفضل  مالية  مؤسسة  كل  إلى 

بشبكة اإلنترنيت.

إال أن التحديات التي تواجهها الدول األعضاء 
يتعلق  فيما  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
بتكنولوجيا سلسلة الكتل عديدة، ولكنها 

ليست عسيرة للتغلب عليها. 

اخلبرة  لتطوير  ملحة  حاجة  تبدو  مت  ومن 
الشرعية في مجال سلسلة الكتل، إذ يتعني 
منظمة  في  األعضاء  الدول  حكومات  على 
وجه  على  تستثمر  أن  اإلسالمي  التعاون 
السرعة في تدريب جميع رجال األعمال من 
جميع طبقات اجملتمع، وال سيما فيما يتعلق 
بكيفية النهوض بالتمويل األصغر من خالل 

استخدام هذه التكنولوجيا.

إلى  وهكذا، ميكن للصيرفة اإلسالمية جنبا 
جنب مع االبتكارات التكنولوجية وسلسلة 
النمو  خلق  من  املشفرة  والعمالت  الكتل 

منظمة  في  األعضاء  الدول  في  والثروة 
املالية  األدوات  وتبسيط  اإلسالمي  التعاون 
املوافقة للشريعة اإلسالمية، وحترير التمويل 
وإفادة  التكاليف،  وخفض  للشركات،  اجلديد 
العديد من الناس والشركات في جميع أنحاء 

العالم اإلسالمي.

سلسلة  بأن  االستنتاج  ميكن  اخلتام،  وفي 
التعاون  منظمة  داخل  التجارة  جتعل  الكتل 
اإلسالمي أكثر ذكاء، غير أن التجارة الذكية 
تتطلب حلوال ذكية - وهو ما ال ميكن تطويره 
إال من خالل تعزيز التعاون بني الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، التي بنجاحها 
يفضي  إيكولوجي  نظام  وتطوير  إنشاء  في 
سلسة  لتقنية  النطاق  واسع  تطوير  إلى 
فيما  التجارة  جعل  على  ستعمل  الكتل، 
جذريا  اختالفا  مختلفة  األعضاء   الدول  بني 
في غضون العشر إلى خمسة عشرة سنة 

املقبلة.

مترجم عن املصادر التالية :
- www.ifnfintech.com
- www.wto.org
- www.arabnews.com

سلسلة الكتل - بلوك تشني - blockchain: نحو آفاق جديدة للحوكمة
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التجارة  تطوير تقنية سلسلة الكتل Blockchain  لتسهيل 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

  Blockchain يرى الكثيرون أن سلسلة الكتل
حتسني  إلى  تهدف  لالهتمام،  مثيرة  أداة 
إلى  والتحول  التجارية  العمليات  كفاءة 
التجارة الالورقية. غير أن حتقيق ذلك يعيقه 
وأن  خصوصا  عليها،  التغلب  يتعني  حتديات 
يجب  كبيرة  فرصا  تتيح  التكنولوجيا  هذه 

االستفادة منها.

Blockchain تعتبر تقنية سلسلة الكتل
أداة للتحول إلى الرقمنة ولتسهيل عمليات 
االعتماد،  خطابات  سيما  ال  التجارة،  متويل 
إذ  االستراد.  سلسلة  متويل  وتسهيل 
مع  تعمل  التي  البنوك  من  مجموعة  تقوم 
التكنولوجيا  مجال  في  الناشئة  الشركات 
املعلوميات  تكنولوجيا  وشركات  املالية 
التكنولوجيا.  هذه  إمكانات  في  بالتحقيق 
غير  الرائدة،  املشاريع  تشجيع  على  وتعمل 
التقنية  املسائل  من  عدد  معاجلة  يلزم  أنه 
والتنظيمية قبل استخدام هذه التكنولوجيا 

على نطاق واسع.

التكنولوجيا  لهذه  اجلوهرية  فاخلصائص 
على  لعملها  لالهتمام  مثيرة  أداة  جتعلها 
منظمة  اتفاقية  تنفيذ  على  املساعدة 
وتيسير  التجارة  لتسهيل  العاملية  التجارة 
على  واحلوكمة  التجارية  األعمال  عمليات 

الصعيد الوطني.

الكتل  سلسلة  تساعد  أن  ميكن  وهكذا، 
اإلجراءات   إدارة  على  الذكية  والعقود 
دخول  (نقطة  املوحدة  الوطنية  والشبابيك 
األعمال  ألصحاب  خاللها  من  ميكن  واحدة 
املعلومات  من  وغيرها  الوثائق  تقدمي 
إطار  في  اجلمركية)  اإلجراءات  الستكمال 
مع  آمنة،  وبطريقة  وشفايفة  كفاءة  أكثر 
العمل على حتسني قاعدة البيانات التجارية. 
على أن الرهان املطروح هو العمل على جعل 
ولن  جناعة.  أكثر  للحدود  العابرة  العمليات 

يتطلب ذلك تسوية قضايا قابلية التشغيل 
 - فحسب  التقني  املستوى  على  البيني 
الكتل  سلسة  مجتمع  يعمل  مسألة  وهي 
كذلك  سيتطلب  بل   - أجلها  من  بنشاط 
إلنشاء  السياسية  واإلرادة  املعايير  توحيد 
ورقية.  ال  جتارة  إلى  يفضي  تنظيمي  إطار 
كامل  حتقيق  من  التكنولوجيا  تتمكن  ولن 
جوانب  جميع  رقمنة  متت  إذا  إال  إمكاناتها 
متويل  من  احلدود،  عبر  التجارية  املعامالت 
واللوجستيك،  والنقل  اجلمارك  إلى  التجارة 
خصوصا وإذا كانت الدالالت متوائمة، مبعنى 

مطابقة املعلومات لعناصر البيانات). 

اللوجستية  واخلدمات  النقل  قطاع  ويعمل 
عملية  لتنفيذ  خصبة  أرضا  يشكل  الذي 
سلسلة الكتل، نظرا لتظافر جهود العديد 
البحث  على  املعنية،  الفاعلة  اجلهات  من 
هذه  من  االستفادة  سبل  في  بنشاط 
التكنولوجيا من أجل تطوير منصات التجارة 
الفاعلة  اجلهات  جميع  تربط  أن  ميكن  التي 
ذلك  في  مبا  االستراد،  سلسلة  طول  على 

البنوك والسلطات اجلمركية.

فإن  التطوير،  قيد  املشاريع  جنحت  وإذا 

مستقبل  تصبح  أن  ميكن  الكتل  سلسلة 
يجب  أنه  غير  التجارية.  التحتية  البنية 
وأن  خصوصا  ذلك،  أجل  من  اجلهود  تظافر 
متكامال  كبيرا  عمال  تتطلب  املشاريع  هذه 
وتوفير بيئة تنظيمية مواتية يحث على فتح 

حوار بناء بني رجال.

قوية  أداة  الكتل  سلسلة  تكون  أن  وميكن 
واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لتمكني 
الدولية،  التجارة  في  املشاركة  من  احلجم 
على  احلصول  تسهيل  طريق  عن  وذلك 
اإلجراءات  وتبسيط  التجاري،  التمويل 
التجارية، وخفض تكاليف التجارة. والتغلب 
للشركات  ينبغي  مت  ومن  العوائق،  على 
الصغيرة أن تتمتع باملهارات الفنية املناسبة 
لذلك  اإلنترنت.  إلى  الوصول  وبإمكانية 
- سواء من  تصبح معاجلة الفجوة الرقمية 
حيث الوصول إلى أو عرض النطاق الترددي - 

أمرا في غاية األهمية.

في  البنوك  مئات  تقوم  املنظور،  هذا  ومن 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
التكنولوجيا  منتجات  تطوير  أو  باختبار 
الكتل.  سلسلة  أنظمة  باستخدام  املالية 

واجهة الغالف

سلسلة الكتل
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تنسيق  ومكتب  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم 
السياحة  «تنمية  حول  تدريبية  عمل  ورشة  الكومسيك 
العائلية في سورينام وغويانا» في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 
إطار  في  احلدث  هذا  نظم  وقد  سورينام.  باراماريبو،  في   2019
تعزيز  إلى  الرامية  الكومسيك  استراتيجية  متويل  مشروع 
من  العائلية  السياحة  قطاع  مجال  في  والتعاون  التضامن 
أجل تعزيز وتطوير هذا النوع من السياحة في كل من سورينام 

وغويانا.

قدرات  بناء  تعزيز  هذه  العمل  ورشة  من  الهدف  كان  لقد 
العائلية  السياحة  مجال  في  وغويانا  سورينام  جمهوريتي 
الدول  من  الوافدة  واإليرادات  السياح  عدد  في  الزيادة  أجل  من 
تبادل  عن  فضال  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
اإلسالمي  املركز  من  خبراء  بني  اجملال  هذا  في  املمارسات  أفضل 
واالقتصادية  اإلحصائية  البحوث  ومركز  التجارة  لتنمية 
الدول  ومعهد  اإلسالمية  للبلدان  والتدريب  واالجتماعية 
للبحث  الدولي  واملعهد  واملقاييس،  للمواصفات  اإلسالمية 
والسياحة  والصناعة  التجارة  ووزارة  مباليزيا  للحالل  والتدريب 
ورشة  ساهمت  كما  غويانا.  في  التجارة  ووزارة  سورينام،  في 
منظمة  داخل  السياحية  التدفقات  تسهيل  في  هذه  العمل 
للتصنيف  اجلديد  البرنامج  أهداف  وحتقيق  اإلسالمي،  التعاون 

الكومسيك. استراتيجية  (2025) وكذلك  الدولي  التجاري 

إضافة إلى ذلك، ساهمت الورشة في تسهيل تبادل املعلومات 
العائلية  السياحة  في مجال  للنجاح  استراتيجيات  وضع  حول 
النظام  حتسني  وفي  للسياحة،  فرعيا  قطاعا  بصفتها 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  للسياحة  اإليكولوجي 
على  تتوفران  اللتان  وسورينام  غويانا  في  سيما  وال  اإلسالمي، 
تراثية، متاحف،  (جزر مختلفة، مواقع  إمكانات سياحية هائلة 
استغالل  إلى  حتتاج  التي  وشواطئ)  نباتات  حيوانات،  غابات، 
في  األخرى  األعضاء  الدول  وجعل  تنميتها  أجل  من  سياحي 

منها. تستفيذ  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

في  العائلية  بالسياحة  املتعلقة  األنشطة  تنفيذ  وسيساهم 
القطاع  في  التعاون  بتعزيز  وذلك  الفقر،  حدة  من  التخفيف 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  السياحي 
يتعلق  فيما  املنظمة،  في  األعضاء  للدول  أنظمة  ووضع 
طريق  عن  وسورينام  غويانا  من  كل  في  اإلقامة  مبؤسسات 
السياحة  عن  التوجيهي  الكومسيك  دليل  من  االستفادة 

ورشة عمل تدريبية حول تنمية السياحة العائلية في سورينام وغويانا

تصور  وضمان  جديدة  ومنتجات  أسواق  واستكشاف  العائلية 
إيجابي لوجهة السياحة العائلية داخل اجملتمعات املسلمة في 

توفير وجهات سياحية متعددة. الالتينية، من خالل  أمريكا 

وصانعو  املستوى  رفيعو  خبراء  التدريبية  العمل  ورشة  حضر 
بتقدمي  قاموا  الذين  وغويانا  سورينام  من  وفاعلون  القرارات 
منظمة  في  األعضاء  الدول  في  السياحة  بأهمية  تعلق  عرض 
والتعريف بها وعمليات  التعاون اإلسالمي، وفهم قضايا احلالل 
ومعايرها  العائلية  السياحة  مبادئ  على  واالعتماد  التصديق 
وتطوير وتعزيز منتجات وخدمات  احلالل في الدول األعضاء في 
املنظمة  قبل  من  املبذولة  واجلهود  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
لتطوير  االستراتيجية  الطريق  وخارطة  فيها  مبا  اجملال،  هذا  في 
التعاون   منظمة  في  األعضاء  الدول  في  العائلية  السياحة 
من  كل  في  العائلية  السياحة  وتشجيع  وتطوير  اإلسالمي، 
سورينام وغويانا، ووضع استراتيجيات لتطوير وتعزيز السياحة 

العائلية.

خبراتهم  باملناسبة  واخلاص  العام  القطاعني  ممثلو  تبادل  وقد 
وأنشطتهم في ميدان السياحة العائلية في كل من سورينام 

وغويانا.

وخالل احلفل اخلتامي، أدلى املنظمون مبالحظات ختامية، وقاموا 
واحملاضرين  املشاركني  على  والتقدير  املشاركة  شهادات  بتوزيع 
بعض  إلى  ميدانية  بزيارات  كذلك  القيام  مت  التوالي. وقد  على 
مناطق اجلذب السياحي الهامة بباراماريبو، نذكر منها مسجد 

واملطاعم.  واملتاحف  باراماريبو 

مفهوم  يبقى  اجلذابة،  السياحية  مناطقها  من  وبالرغم 
في  سيما  وال  الالتينية،  أمريكا  في  نسبيا  العائلية  الساحية 
سورينام وغويانا، اللتني تتوفران على إمكانات كبيرة جلذب عدد 
كبير من السياح املهتمني بخدمات السياحة العائلية في  كل 

واألسيوية. واألوروبية  واألفريقية  األمريكية  القارات  من 

التجارة ومكتب  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم 
تدريبية  ورشة عمل  الكومسيك  تنسيق 

العائلية في سورينام  السياحة  »تنمية  حول 
وغويانا« في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2019 

باراماريبو، سورينام. في 

‘‘

‘‘
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قادة دول مجموعة العشرين يجتمعون في أوساكا باليابان في ظل انقسام كبير

افتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم 28 يونيو 2019 قمة 
باليابان.  أوساكا  مدينة  في  أقيمت  التي  العشرين  مجموعة 
قادة  جميع  حضرها  التي  االفتتاحية،  اجللسة  على  وهيمنت 
التجارة  بجانب  تعلقت  للجدل  مثيرة  مناقشات  اجملموعة،  دول 
بالتغيرات  وكذلك  العالم  جتتاح  التي  السياسية  وبالتوترات 

املناخية.

االحتاد  إلى  باإلضافة  بلدا   19 قادة  اجتمع  يومني،  مدى  فعلى 
اخلروج   ثم  مغلقة  جلسات  في  ومستشارين  ووزراء  األوروبي 
لتحقيق  فعالة  سياسات  تطوير  بهدف  عامة،  ببيانات  منها 
مستوى  من  للرفع  وظائف  وخلق  ومتوازنة،  مستدامة  تنمية 

العالم.  الرفاهية بني شعوب  املعيشة وحتقيق 

أعضاء  بينهم  من  ألف مشارك  ثالثون  نحو  القمة  مؤمتر  حضر 
غير  املنظمات  وممثلي  الدوليني  والصحفيني  املشاركني  الوفود 

احلكومية.
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وبالرغم من أن سنغافورة ليست عضوا في مجموعة العشرين، 
حتتله  ملا  نظرا  القمة،  هذه  حلضور  بانتظام  دعوتها  يتم  أنه  غير 
من مكانة بارزة كمركز مالي رئيسي ومركز استثماري في آسيا. 
وشيلي،  وفيتنام،  إسبانيا،  وهي:  األخرى  السبع  الدول  جانب  إلى 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا(،  وهولندا، وتايلندة )بصفتها رئيسة 
)بصفتها  والسنغال  األفريقي(،  االحتاد  رئيسة  )بصفتها  ومصر 
رئيسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(. كما متت دعوة 
تسع منظمات دولية إلى القمة هي: األمم املتحدة، والبنك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي، ومجلس االستقرار املالي، ومنظمة التجارة 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الدولية،  العمل  ومنظمة  العاملية، 

والتنمية.  ومنظمة الصحة العاملية، ومصرف التنمية اآلسيوي.

وقد ذكرت وزارة اخلارجية اليابانية أن »اليابان مصممة على قيادة 
حتقيق  بهدف  النجاح  نحو  بأوساكا  العشرين  مجموعة  قمة 
النمو االقتصادي واحلد من التفاوتات، واملساهمة في جدول أعمال 

التنمية وغيرها من القضايا العاملية«،

وزارية  اجتماعات  أوساكا، عقدت  قادة  قمة  مؤمتر  إلى  وباإلضافة 
منفصلة جملموعة العشرين. نذكر من بينها اجتماع وزراء املالية 
فى  اخلارجية  وزراء  واجتماع  فوكوكا،  فى  املركزيني  واملصرفيني 
محافظة ايتشى، واجتماع وزراء الزراعة فى نيجاتا، واجتماع حول 
وزارى  واجتماع  ناجانو،  مبحافظة  كارويزاوا  فى  املتجددة  الطاقة 
حول التجارة واالقتصاد الرقمي الذي عقد في تسوكوبا، محافظة 
هوكايدو،  كوتشان،  بلدة  في  السياحة  وزراء  واجتماع  إيباراكي، 

بجوار نيسيكو.

باليابان قمة t20 تنعقد في طوكيو 
التابعة  السياسات  في مجال  واملشورة  البحوث  عقدت شبكة 
مجموعة  قمة  مؤمتر  خالل  اجملتمعة   T20 العشرين  جملموعة 
لتفصيل   ،2019 مايو   27 و   26 يومي  طوكيو  في  العشرين 
االبتكارات الرائدة في مجال السياسات في البيان الذي أصدرته 
خالل  العشرين  مجموعة  قادة  قبل  من  فيه  النظر  يتم  كي 

قمتهم في أوساكا. 

 ،T20 وفي هذه احملطة من مستقبل آسيا للتنمية، شرح رئيس
عميد بنك التنمية اآلسيوي، ناويوكي يوشينو، كيف ميكن للنهج 
التجريبي لقمة T20 من أن مينح بلدان مجموعة العشرين القدرة 
على التصدي للتحديات الناشئة خالل هذه املرحلة احلرجة من 

أجل وضع السياسات في خضم هذا  االقتصاد العاملي خالل هذا 
االجتماع وبضرورة التزام القادة السياسيني مببادئ التعددية بالرغم 
بطوكيو  من تداعيات العوملة. وقد استقطبت قمة T20 املنعقدة 
أكثر من 400 خبير من مراكز البحوث في اليابان ومن اخلارج. وقد 
غطت التوصيات النهائية عشر مجاالت سياساتية متميزة، عملت 
على تزويد دول مجموعة العشرين بحلول ملساعدة قادة العالم على 
التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه البشرية، مبا في ذلك اخلالف 
املوجودة  والثغرات  التجارية،  والتوترات  الرقمنة،  وتأثير  السياسي، 
تقدمي  مت  املستدامة. وقد  والتنمية  املناخ،  وتغير  التحتية،  بالبنية 
فريق  أعده  ثمانية عشرة صفحة،  من  بالغ مكون  في  احللول  هذه 
جميع  من  باحثني  من  يتألف  الذي   T20 ل  التابع  الياباني  العمل 
أنحاء العالم. وتهدف الوثيقة إلى الدفع بأولويات رئاسة مجموعة 
العشرين في اليابان 2019 إلى األمام، وكذلك النهوض برؤية اليابان 

إلى مجتمع مستدام وشامل ومرن. T20 املتمثلة في السعي 
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مفهوم السياحة احلديث »رؤية 2030« الذي تتبناه اململكة العربية 
السعودية يهتم باملنافع املتعددة للسياحة في اجلانب اإلقتصادي 

والثقافي والتراثي و اإلجتماعي و البيئي 

ماليزيا
وجهة لالستثمار  
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استراتيجية  بإعداد  املتعلق  القرار  تنفيذ  متابعة  إطار  في 
واألسرة  الزواج  مؤسسة  لتمكني  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
قبل  من  اعتماده  مت  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  وقيمها 
استضافته  والذي  واألسرة،  بالزواج  املعني  الوزاري  املؤمتر 
اخلبراء  مستوى  على  ماليزيا   في  الدولية  اإلسالمية  اجلامعة 
قامت  مباليزيا،  كواالملبور  في   2019 يوليو   13 و   12 يومي 
األولى  املسودة  مبناقشة  مباليزيا  الدولية  اإلسالمية  اجلامعة 
للتربية  الدولي  االحتاد  قبل  من  إعدادها  مت  التي  لالستراتيجية 
للتربية  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتنسيق  والثقافة  والعلوم 
اإلحصائية  البحوث  ومركز  (اإليسيسكو)  والثقافة  والعلوم 
اإلسالمية،  للبلدان  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية 
احلكومي  اخلبراء  فريق  مجلس  اجتماع  إلى  لتقدميها  متهيدا 
مبقر   ،2019 أكتوبر  في  املزمع عقده  العضوية،  املفتوح  الدولي 

بجدة. العامة  األمانة 

اجتماع تنسيقي لإلعداد ملشروع استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي 
لتمكني مؤسسة الزواج واألسرة

ممثلة  كانت  التي  العامة  األمانة  إلى  باإلضافة  االجتماع  حضر 
في إدارة الشؤون االجتماعية واألسرية، كل من اململكة العربية 
السعودية ورئيس املؤمتر الوزاري املعني مبؤسسة الزواج واألسرة، 
واإليسيسكو.  والثقافة،  للعلوم  الدولي  االحتاد  من  وخبراء 

وأكادميية الفقه اإلسالمي الدولية.

وقد متت املصادقة خالل املؤمتر الوزاري املذكور على قرار يتوافق مع 
أهداف ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، الذي طلب من منظمة 
وحمايته  األسرة  دور  على  «التأكيد  مجمال  اإلسالمي  التعاون 
وتعزيزه بصفتها النواة الطبيعية واألساسية للمجتمع»، وإيالء 
األهمية املطلوبة من قبل الدول األعضاء في املنظمة  لتمكني 
ضوء  في  سيما  ال  عليها،  واحلفاظ  واألسرة  الزواج  مؤسسة 
التحديات األخالقية والثقافية والفكرية التي تهدد أمن ومتاسك 

مؤسسة الزواج واملرأة. واألسرة في العالم اإلسالمي.

اخلارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية  األكادميية  منحت 
العام  األمني  معالي  إلى  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  الروسية 
ملنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني، 
وذلك خالل احلفل الذي أقيم مبقر األكادميية يوم 5 يوليو 2019 
وطلبة  دبلوماسي  الروسية موسكو، وسط حضور  بالعاصمة 
ونوه  األكادميية.  في  التدريس  وأعضاء  السياسية  العلوم 
األكادميية  رئيس  باجانوف،  بيرتوفيتش  يفجينى  البروفيسور 
احلفل  خالل  الروسية،  اخلارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية 
بني  التقريب  التعاون اإلسالمي في  تلعبه منظمة  الذي  بالدور 
العالم. في  السالم  وتعزيز  لدعم  الدائم  وسعيها  الشعوب، 

التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معالي  ثمن  جهته،  ومن 
منحه  العثيمني،  أحمد  بن  يوسف  الدكتور  اإلسالمي، 
األكادميية  قدمته  مبا  وأشاد  العريقة،  األكادميية  من  الشهادة 
العالم،  حول  الدبلوماسيني  آالف  تخريج  في  تاريخها  طوال 
ووزراء  القادة  من  لعدد  الفخرية  الشهادة  منحها  وكذلك 

العالم.  دول  في  السياسيني  وبعض  اخلارجية 

األكادميية الدبلوماسية الروسية متنح معالي األمني العام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتوراه الفخرية

كما ألقى معالي األمني العام كلمة مبقر األكادميية بالعاصمة 
والركائز  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عمل  تناولت  موسكو، 
وسطية  نشر  إلى  سعيها  وكذلك  عملها،  عليها  يقوم  التي 
والعنف  التطرف  ملكافحة  وبرامجها  واالعتدال،  اإلسالم 
الدول  مع  املنظمة  عالقات  تعزيز  إلى  باإلضافة  واإلرهاب، 

االحتادية. روسيا  رأسها  وعلى  الصديقة 
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للسياحة  عاصمة  دكا  بعاصمتها  الشعبية  بنغالديش  جمهورية  احتفلت 
اإلسالمية في حفل حضرته رئيسة وزراء بنغالديش، الشيخة حسينة، وعدد من 

وزراء السياحة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

اإلدارية  للشؤون  املساعد  العام  األمني  كوالكليكايا،  موسى  السفير  قام  وقد 
واملالية بتمثيل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور يوسف بن أحمد 

العثيمني.

11

منظمة التعاون اإلسالمي تشارك في االحتفال بدكا ببنغالديش 
عاصمة للسياحة اإلسالمية

معالي  كلمة  كوالكليكايا  السفير  ألقى  وقد 
عاصمة  دكا  تدشني  حفل  في  العام  األمني 
للسياحة اإلسالمية مبنظمة التعاون اإلسالمي، 
على  الشعبية  بنغالديش  جمهورية  هنأ  حيث 
اختيار دكا العاصمة اخلامسة للسياحة، مشيرا 
إلى أن القمة اإلسالمية الرابعة عشرة في مكة 
املكرمة قد دعت إلى تعزيز السياحة بني مواطني 

دول منظمة التعاون اإلسالمي.

األمني  معالي  عن  نيابة  السفير  سعادة  وأضاف 
للتواصل  جسرا  متثل  ال  السياحة  أن  العام 
احلضاري بني الدول األعضاء في منظمة التعاون 
إلسالمي فحسب، بل وتقوم بتعزيز الصداقة بني 
االقتصاد  دعم  بهدف  اإلسالمي،  العالم  شعوب 
خطوات  واتخاذ  األعضاء.  الدول  في  والتنمية 
فعاال،  تنفيذا  التفاهم  مذكرة  لتنفيذ  ملموسة 
األولويات على  ووضع خطة عمل مشتركة حتدد 

املدى القصير واملتوسط والطويل.

األساسي  النظام  مشروع  بإعداد  املكلف  العمل  فريق  اختتم 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية  ملنظمة 
التالي  اليوم  2019، متبوعا في  اإلسالمي أشغاله في 16 يونيو 
الدول  في  املرأة  «متكني  حول  املستديرة  للمائدة  وزاري  باجتماع 

األعضاء». 

وأكدت وفود الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دعمها 
تنسيق  أهمية  على  وركزت  أشغالها  لبدء  املرأة  تنمية  ملنظمة 
ومتكينها  باملرأة  النهوض  تعوق  التي  التحديات  ملواجهة  اجلهود 

ومشاركتها في مسار التنمية. 

وقد استضافت جمهورية مصر العربية االجتماعني املنظمني من 
للمرأة  القومي  واجمللس  باجلمهورية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  قبل 
بحضور وزيرات وخبيرات من الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي وسفراء وجلنة األمم املتحدة املعنية بشؤون املرأة.

بصفتها  الوزاري،  االجتماع  فاسو  بوركينا  جمهورية  ترأست 
في  ممثلة  املرأة،  بشؤون  املعني  السابع  الوزاري  املؤمتر  رئيسة 
السيدة هيلني ماري لورانس، وزيرة شؤون املرأة والتضامن الوطني 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد في القاهرة دعمها لتمكني املرأة 

تولي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  أن  إلى  أشارت  التي  واألسرة، 
لدورهن  النساء،  سيما  وال  البشري،  املال  للرأس  خاصا  اهتماما 
منظمة  أن  لورانس  السيدة  وأوضحت  اجملتمعات.  في  احملوري 
ستبدأ  التي  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  التابعة  املرأة  تنمية 
االجتماعية  احلقوق  تعزيز  إلى  تهدف  القريب،  في  أشغالها 
واالقتصادية والسياسية للمرأة داخل الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي، ودعت الدول التي لم تصادق بعد على النظام 
وأوضح  عليه.  املصادقة  عملية  لتسريع  للمنظمة  األساسي 
للشؤون  املساعد  العام  األمني  يوسف،  هشام  السفير  سعادة 
اإلنسانية والثقافية واالجتماعية في منظمة التعاون اإلسالمي، 
عقب  الوزاري،  املستوى  على  املستديرة  املائدة  اجتماع  عقد  أن 
اجتماع الفريق العمل املعني بصياغة النظام األساسي ملنظمة 
مصر  جمهورية  توليها  التي  األهمية  على  يؤكد  املرأة،  تنمية 
املرأة. وفي  تنمية  ودور منظمة  باملرأة  النهوض  لقضايا  العربية 
للهيكل  األولي  املشروع  بدراسة  املشاركون  قام  ذاته،  السياق 
إلى  لتقدميه  استعدادا  املرأة  تنمية  الداخلي ملنظمة  التنظيمي 
املنظمة عند بداية عملها. ومن اجلدير بالذكر أن جمهورية مصر 
العربية أعلنت أنها ستستضيف املؤمتر الوزاري اإلسالمي املعني 

باملرأة في عام 2020.
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ملنظمة  عشرة  الرابعة  القمة  عقدت   ،2019 مايو   31 في 
التعاون اإلسالمي مبكة املكرمة برئاسة خادم احلرمني الشريفني 
مكة  «قمة  شعار  حتت  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
رؤساء  من  عدد  بحضور  املستقبل»،  أجل  من  معا  املكرمة: 
الدول من العالم العربي واإلسالمي، بهدف وضع موقف موحد 

العالم اإلسالمي. التي يعيشها  من األحداث 

املطروحة  القضايا  جميع  الفلسطينية  القضية  تصدرت  وقد 
للنقاش خالل مؤمتر القمة وكذلك اهتمام املشاركني، باعتبارها 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  لعمل  األساسية  األولوية  متثل 
الفلسطيني  للشعب  ينبغي  أنه  على  املشاركون  شدد  إذ 
مبوجب  املكفولة  املشروعة  حقوقه  جميع  على  يحصل  أن 
كلمة  في  جاء  كما  العربية،  السالم  ومبادرة  الدولية  القرارات 

الشريفني. احلرمني  خادم 

وفي كلمة ألقاها أمام احلضور، أكد معالي األمني العام ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، الدكتور يوسف بن أحد العثيمني، على بيان 
امللك سلمان بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن منظمة 
التاريخية للفلسطينيني  «تصر على احلقوق  التعاون اإلسالمي 
التاريخي  الوضع  ينتهك  عمل  «أي  وأن  الدولتني»،  حل  وعلى 

. الشرقية» يبقى مرفوضا  للقدس  والقانوني 

اإلسالمية  القمة  أن  إلى  العثيمني  الدكتور  معالي  وأشار 
في  املنعقدتني  السابقتني  القمتني  مسار  لتكمل  انعقدت 
مكة املكرمة في اليوم السابق ملناقشة العدوان الذي شهدته 

املنطقة، 
10

القمة الرابعة عشرة ملنظمة التعاون اإلسالمي 2019
املستقبل« أجل  من  معا  املكرمة:  مكة  »قمة 

حرص  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معالي  وأكد 
اململكة العربية السعودية، التي تستضيف مقر املنظمة، على 
دعم وتعزيز دورها في البيئة اإلقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه 
على ثقة تامة أن اململكة سوف تستمر بكل حزم في مواجهة 
اإلسالمي،  للعالم  الروحية  قيادتها  بحكم  الراهنة،  التحديات 

ومكانتها السياسية واالقتصادية املميزة في العالم.

الدكتور  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معالي  وجدد 
اإلسالمي  الدين  ربط  حملاوالت  املطلق  املنظمة  رفض  العثيمني، 
ال  مارقة  إجرامية  جماعات  ترتكبها  التي  اإلرهابية  باألعمال 

عالقة لها باإلسالم وال بتعاليمه السمحة.

ومبادئ  وأهداف  مبقاصد  التمسك  جديد  من  القمة  مؤمتر  وأكد 
اإلسالم  قضايا  يخدم  مبا  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  ميثاق 
واملسلمني، بروح من التضامن احلقيقي. وأكد من جديد التزامه 
بتنفيذ قرارات مؤمترات القمة واملؤمترات الوزارية ملنظمة التعاون 
مكة  إعالن  املشاركون  اعتمد  املناسبة،  وبهذه  اإلسالمي. 

املكرمة.

جمهورية  حكومة  بعرض  القمة  مؤمتر  رحب  األخير  وفي 
اإلسالمي،  القمة  ملؤمتر  املقبلة  الدورة  الستضافة  إندونيسيا 
ممثلة للمجموعة اآلسيوية ملنظمة التعاون اإلسالمي، كما رحب 
اخلارجية  وزراء  جمللس  املقبلة  واألربعني  السابعة  الدورة  بانعقاد 
جمهورية  قدمته  الذي  وبالعرض  النيجر،  بجمهورية  نيامي  في 
جمللس  واألربعني  الثامنة  الدورة  الستضافة  اإلسالمية  باكستان 

الوزراء في إسالم أباد.

في 31 مايو 2019، عقدت القمة الرابعة 
التعاون اإلسالمي مبكة  عشرة ملنظمة 

الشريفني  احلرمني  برئاسة خادم  املكرمة 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حتت 

»قمة مكة املكرمة: معا من أجل  شعار 
املستقبل«، بحضور عدد من رؤساء الدول من 
العالم العربي واإلسالمي، بهدف وضع موقف 

العالم  التي يعيشها  موحد من األحداث 
اإلسالمي.

‘‘

‘‘
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االحتفال بالذكرى اخلمسني على إنشاء منـظمة التعاون اإلسالمي

عام  بأستانا  املنعقد  اخلارجية  وزراء  اجتماع  خالل  اإلسالمي»، 
.2011

وقد مت إنشاء املنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية املنعقدة 
على  ردا   ،1398 رجب   12 في  املغربية  باململكة  الرباط  في 

احملتلة. بالقدس  األقصى  املسجد  إحراق  جرمية 

جدة  في  اخلارجية  لوزراء  إسالمي  مؤمتر  أول  عقد  مت  لقد 
إنشاء  تقرير  مت  حيث   ،1970 عام  السعودية  العربية  باململكة 
أمني  ويرأسها  بجدة  مقرها  يكون  للمنظمة،  عامة  أمانة 
العام  األمني  العثيمني،  أحمد  بن  يوسف  الدكتور  ويعد  عام، 
نوفمبر  في  املنصب  هذا  تولى  إذ  للمنظمة،  عشر  احلادي 

 .2016

في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ميثاق  اعتماد  جرى  وقد 
 ،1972 في   اخلارجية  لوزراء  اإلسالمي  للمؤمتر  الثالثة  الدورة 
األساسية  وغاياتها  ومبادئها  املنظمة  أهداف  امليثاق  ووضع 
األعضاء،  الدول  بني  والتعاون  التضامن  تعزيز  في  املتمثلة 
من  عقود  أربعة  عن  يزيد  ما  خالل  األعضاء  عدد  ارتفع  فيما 
دولة، وهو عدد األعضاء املؤسسني،  املنظمة من ثالثني  إنشاء 

احلالي،  الوقت  في  عضوا  57 دولة  ليبلغ 

العاملية،  التطورات  ملواكبة  الحقا  املنظمة  ميثاق  تعديل  مت 
اإلسالمية  القمة  انعقاد  عند  احلالي  امليثاق  اعتماد  فكان 
 ،2008 في  السنغالية،  العاصمة  دكار،  في  عشرة  احلادية 
مبا  املستقبلي  اإلسالمي  العمل  عماد  اجلديد  امليثاق  ليشكل 

والعشرين. احلادي  القرن  متطلبات  مع  يتوافق 

مبكة  املنعقدة  الثالثة  االستثنائية  الدورة  وضعت  وقد 
عمل  برنامج  هيئة  على  خطة   2005 ديسمبر  في  املكرمة 
الدول  بني  املشترك  العمل  تعزيز  منه  الهدف  كان  عشري، 
التحديات  ملواجهة  وذلك   ،2015 عام  نهاية  بحلول  األعضاء 

استكملت  أن  وبعد  والعشرين،  احلادي  القرن  في  املتعددة 
ملنظمة  العشري  العمل  برنامج  مضامني  تنفيذ  عملية 
برنامج  بصياغة  املنظمة  قامت  بنجاح.  اإلسالمي  التعاون 

.2025 2016 و  بني  ما  املمتدة  القادمة  للعشرية  جديد 
منظمة  ميثاق  أحكام  إلى  اجلديد  العمل  برنامج  يستند 
ذات  اجملاالت  من  مجاال   18 ويتضمن  اإلسالمي،  التعاون 
السلم  قضايا  اجملاالت  هذه  وتشمل  هدفا.   107 و  األولوية 
حدة  من  والتخفيف  الشريف،  والقدس  وفلسطني  واألمن، 
املشاريع،  ومتويل  واالستثمار،  اإلرهاب،  ومكافحة  الفقر، 
املناخ،  وتغير  والتكنولوجيا،  والعلوم  الغذائي،  األمن  وحتقيق 
املرأة،  ومتكني  الدين،   في  والوسطية  املستدامة،  والتنمية 
ذلك  غير  إلى  اإلنسان،  وحقوق  املشترك،  اإلسالمي  والعمل 

الثقافي. اجملال  فيه  مبا  اجملاالت،  من 

9

عملت منظمة التعاون اإلسالمي، خالل السنوات 
اخلمسني من إنشائها، من أجل تعزيز التعاون 

اإلسالمي وحتقيق الرخاء والنمو بني الدول األعضاء 
في املنظمة مؤكدة على التضامن اإلسالمي والعمل 

املشترك بني دولها األعضاء.

‘‘

‘‘

األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي  احلادي عشر

 الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني 
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االحتفال بالذكرى اخلمسني على إنشاء منـظمة التعاون اإلسالمي

حتتفل منظمة التعاون اإلسالمي بالذكرى اخلمسني لتأسيسها 
من  األخير  الربع  في غضون  بجدة  السعودية  العربية  باململكة 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزارة  مبقر  بالرباط  وذلك   ،2019 عام 
نوفمبر   28 و   27 يومي  باخلارج،  املقيمني  واملغاربة  األفريقي 

.2019

عملت منظمة التعاون اإلسالمي خالل هذه السنوات اخلمسني 
دولها  بني  والنمو  الرخاء  وحتقيق  اإلسالمي  التعاون  لتعزيز 
املشترك  والعمل  اإلسالمي  التضامن  على  مؤكدة  األعضاء، 

بينهم. فيما 
 

دولية  منظمة  أكبر  ثاني  اإلسالمي  التعاون  منظمة  تعد 
أربع  على  موزعة  عضوا  57 دولة  تضم  وهي  املتحدة،  األمم  بعد 
وهي  واألفريقية،  واآلسيوية  العربية  للمجموعات  ممثلة  قارات 
الصوت اجلماعي للعالم اإلسالمي الذي يسعى حلماية مصالح 
الدوليني  واالنسجام  للسلم  دعما  عنها  والتعبير  الشعوب 

بينها.  فيما  األخوية  للعالقات  وتعزيزا 

االحتفال  في  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  مشاركة  تتمثل 
أنشطة  بعدة  القيام  في  املنظمة  لتأسيس  اخلمسني  بالذكرى 
العمل  نتائج  حول  بالرباط  عمل  ورشات  تنظيم  حول  تتمحور 
يرتكز  التي  والتجاري  االقتصادي  اجملالني  في  املشترك  اإلسالمي 

احتفال منظمة التعاون اإلسالمي بالذكرى اخلمسني إلنشائها
واالزدهار«  التقدم  العمل نحو  : خمسون عاما من  »التعاون اإلسالمي 

موضوعها على خمسة محاور. يتطرق أولها إلى وضع التجارة 
البينية فيما بني الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
االستثمار  واقع  على  الثاني  احملور  ويركز  املستقبلية.  واآلفاق 
بينما  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني 
احملور  ويعنى  والنقل،  اللوجستية  اخلدمات  الثالث  احملور  يتناول 
اخلامس  احملور  أما  واالستثماري،  واملالي  التجاري  بالتأمني  الرابع 
فيتطرق لدور القطاع اخلاص في تنمية التجارة واالستثمار في 

التعاون اإلسالمي.  الدول األعضاء في منظمة 

مع  بالتنسيق  كذلك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  ويقوم 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  في  املنظمة  اجلهات 
وفي وزارة اخلارجية والتعاون األفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج 
سينشر  كما  اإلسالمي».  التعاون  منظمة  «معرض  بتنظيم 
التجارة  عن  يصدرها  التي  «جتاريس»،  مجلة  أعمدة  على 
لالحتفال  يتطرق  خاصا  ملفا  والدولية،  البينية  اإلسالمية 
كما  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  إلنشاء  اخلمسني  بالذكرى 
لتنمية  اإلسالمي  املركز  أنشطة  عن  كتيب  بإصدار  سيقوم 

التجارة.   

اإلسالمي  التعاون  منظمة  أشغال  انطلقت  فقد  وللتذكير، 
املؤمتر  «منظمة  مسمى  حتت   1969 سبتمبر   25 في  رسميا 
التعاون  «منظمة  إلى  تغييره  يتم  أن  قبل  اإلسالمي»، 

التعاون  منظمة  حتتفل 
اخلمسني  بالذكرى  اإلسالمي 

باململكة  لتأسيسها 
بجدة  السعودية  العربية 

في غضون الربع األخير من 
عام 2019، وذلك بالرباط 

مبقر وزارة الشؤون اخلارجية 
واملغاربة  األفريقي  والتعاون 

املقيمني باخلارج، يومي 27 و 
28 نوفمبر 2019

‘‘

‘‘

متحدون من أجل السلم والتنمية
UNITED FOR PEACE AND DEVELOPMENT

UNIS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT
2019  - 1969
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ألنها توزع في البلدان السبعة واخلمسني االعضاء 
لدى  إقباال  وجتد  االسالمي  التعاون  منظمة  في 
واكتساح  املتاحة  األعمال  أوساط  في  قرائها 
من  متكنكم  جتاريس  فإن  اجلديدة،  األسواق 
على  تنشر  التي  التجارية  الفرص  من  االستفادة 

أعمدة صفحاتها.

بني  للحوار  فضاء  جتاريس  من  جنعل  أن  نريد  ألننا 
تتجدد  وفرصة  االقتصادية  الفعاليات  مختلف 
باستمرار للبقاء حتت األضواء، نهيب بكم تسليم 
لتحتضن  جتاريس  جمللة  اإلشهارية  إعالناتكم 
وخدماتكم  منتجاتكم  وترويج  بإشهار  وتتكفل 
ومتطلبات  يتالءم  وبقدر  ممكن  نطاق  أوسع  على 

األسواق...

لذا كلنا ثقة ويقني بأن جتاريس تبقى دوما السند 
املتميز واملناسب للتعريف مبنتجاتكم لدى مختلف 
الفعاليات االقتصادية في العالم اإلسالمي الذي 
يشكل سوقا ملليار ونصف مستهلك، أليس هذا 

دافعا أيضا لالكتتاب في مجلة جتاريس؟

جتاريس
الوسيلة األجنع لترويج إعالناتكم اإلشهارية 

في البلدان اإلسالمية

للقيام باإلشهار واحلصول على مجلة 
جتاريس الرجاء تصفح موقع املركز على 

www.icdt-oic.org : الويب
لتنمية  باملركز اإلسالمي  اتصل   أو 

التجارة 
الهاتف :314974 522 00212

البريد اإللكتروني:  
 E-mail: icdt@icdt-oic.org

5
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االفتتاحية

الروحي  بعدها  إلى  إضافة  األديان  متعددة  كمدينة  الشريف 
وهويتها الفريدة.

اململكة  به  تضطلع  الذي  والدبلوماسي  السياسي  العمل  إن 
املغربية لصالح القضية الفلسطينية والسالم عموما في الشرق 
األوسط يدعمه ويسنده عمل ميداني على األرض ال يفتر، تنفذه 
وكالة بيت مال القدس، حيث بلغت قيمة املشاريع التي أجنزتها 
مجموعه  ما   2018 برسم سنة  الشريف  القدس  في  الوكالة 
التراث  حماية  اخلصوص  على  شملت  أمريكي،  دوالر  3.7 مليون 
االجتماعية  واملساعدة  املقدسة  للمدينة  والعمراني  الثقافي 
واألرشيف  التراث  على  واحملافظة  والفكري  الثقافي  واإلشعاع 

الفلسطيني.

كما أصدر جاللة امللك توجيهاته السامية بإطالق املرحلة الثانية 
بيت  املغربي  الثقافي  املركز  مبنى  وإصالح  ترميم  مشروع  من 
دوالر  مليون   1.155 تبلغ  مالية  بكلفة  القدس  في  املغرب 
وحضارية  فكرية  بحمولة  مغربي  ثقافي  كمركز  أمريكي 

والتعايش. السالم  قيم  تشيع  وإنسانية 

مالية  منحة  تخصيص   2019 أبريل  شهر  في  جاللته  وقرر 
بعض  وتهيئة  ترميم  في  املغربية  اململكة  من  كمساهمة 

وفي محيطه. املبارك  األقصى  املسجد  داخل  الفضاءات 

السياسي  العمل  وراء  من  املغرب  إليها  يصبو  التي  الغاية  إن 
بتاريخها  القدس  صون  هو  الشريف  القدس  في  وامليداني 
للسماحة  وقبلة  للتوحيد  ورمز  جامعة  كمدينة  وبحضارتها، 

العادل. والسالم 

وحري بنا في هذه احملطة التاريخية الدقيقة من عمر منظمتنا 
به،  تنهض  الذي  واحلثيث  الدؤوب  بالعمل  التنويه  املوقرة، 
ودعمها  اإلسالمية  للدول  واملنسقة  اجلماعية  وبالتحركات 
عن  أمترت  والتي  الدولي،  الوضع  إكراهات  من  بالرغم  القوي، 
متثلت  ملموسة  ملكاسب  الفلسطينية  القضية  حتقيق 
األمم  في  مراقب  دولة  صفة  على  فلسطني  دولة  حصول  في 
املتحدة  األمم  منظمة  في  الكاملة  العضوية  وعلى  املتحدة 

مجموعة  ورئاسة   - يونسكو   - والعلم  والثقافة  للتربية 
مواصلة  على  عزمنا  من  ستزيد  إجنازات  وهي  والصني،  ال77 
لدولة  الكاملة  العضوية  على  للحصول  واملنظم  اجلاد  العمل 

املتحدة. األمم  منظمة  في  فلسطني 

والتداول  للتأمل  دعوة  جوهرها  في  هي  اليوم  احتفاليتنا  إن 
الدقيقة  الدولية  الضرفية  أن  بحكم  منظمتنا  مستقبل  في 
حاسم  تاريخي  منعطف  أمام  اإلسالمي  عاملنا  تضع  الراهنة 
الداخلية  التحديات  رفع  عليه  تفرض  جسيمة،  ومسؤولية 
وتسريع وتيرة اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
املتعددة  األزمات  حدة  لتجاوز  واستمراريتها  جناعتها  وضمان 
أساسي  دور  للعب  اإلسالمية  الدول  وتأهيل  نواجهها،  التي 
لتطلعات  واالستجابة  الدولية،  القرارات  صنع  في  وفاعل 
التضامن  بتعزيز  إال  املبتغى  هذا  حتقيق  ميكن  وال  شعوبنا، 

اإلسالمي. العالم  دول  بني  والتعاون  والتكامل 

وتوحيد  واإلمكانات  الدعم  حشد  ينبغي  السياق،  هذا  وفي 
مصاف  إلى  مبنظمتنا  اإلرتقاء  أجل  من  اجلهود  وتنسيق 
التطورات  مواكبة  على  والقدرة  واملؤثرة،  النافعة  املنظمات 
وسرعة  الدولي،  واملنتظم  اإلسالمي  العالم  في  احلاصلة 

احللول. وإيجاد  تسوية  بغية  الضرورة  دعت  وقتما  التدخل 

للتطوير  املنظمة  أطلقتها  التي  املبادرة  فإن  معلوم،  هو  وكما 
اإلسالمي  العمل  آلليات  واملؤسساتي  الفكري  واإلصالح 
اإلصالح  لورش  املغربية  اململكة  تصور  مع  تتساوق  املشترك 
داخل  والتطوير  التحديث  بأهمية  قناعتها  من  ينطلق  والذي 

املنظمة. أجهزة 

السياسية  األبعاد  دمج  على  القائمة  الشاملة  الرؤية  ولعل 
تسعفنا  قد  والهيكلية  واملالية  واالقتصادية  واالستراتيجية 
التطوير،  التدرج في  تركز على مبادئ  في اإلصالح وفق مقاربة 
مع  اخللل  ملكامن  موضوعي  تقييم  وإجراء  األولويات،  وترتيب 
املنظمة  لعمل  املؤطرة  التنظيمية  والنصوص  امليثاق  احترام 
عامليا  تستحقها  التي  املكانة  إلى  بها  للوصول  وأهدافها، 

املتحدة. األمم  بعد  دولية  أكبر منظمة  ثاني  باعتبارها 
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االفتتاحية

التعاون  منظمة  والدة  على  قرن  نصف  مبرور  األيام  هذه  نحتفل 
مع  الفاعل  التضامن  أرض  املغربية،  اململكة  أرض  من  اإلسالمي، 

قضايا األمة اإلسالمية.

بإذن اهلل  له  املغفور  1969، ومببادرة من جالل  شتنبر   25 ففي 
وأمراء  ملوك  اجتمع  ثراه،  اهلل  الثاني، طيب  احلسن  امللك  تعالى، 
ورؤساء الدول اإلسالمية في الرباط كرد على اجلرمية الشنيعة التي 
استهدفت املسجد األقصى واملتمثلة في إقدام بعض املتطرفني 
 .1969 على إحراق أولى القبلتني وثالث احلرمني في 21 غشت 

مرت إذن خمسون سنة على تأسيس هذه املنظمة التي متثل أزيد 
من 1.8 مليار مسلم، أي ربع سكان األرض، ومتثل هذه املنظمة 
مصاحله  حلماية  وتسعى  اإلسالمي  للعالم  اجلماعي  الصوت 
املتحدة،  األمم  بعد  حكومية  منظمة  ثاني  فهي  عنها،  والتعبير 

أبع قارات. حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 

اسم  حتمل  كانت  التي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  تأسست 
أهداف  وفق   ،2011 يونيو  غاية  إلى  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة 
نبيلة من قبيل الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية وتعزيز 
التضامن والتعاون بني الدول اإلسالمية. واليوم، وبعد سنوات من 
النضج في عمل وأسلوب هذه املنظمة الذي اكتسبته مع مضي 
السنني وتراكم التجارب واخلبرات، يحق لنا أن نتساءل عن موقع 
هذه املنظمة في السياسة العاملية املعاصرة وفي سياق التغيرات 

املستمرة في عاملنا اإلسالمي.

املتعدد  العمل  من  معتبرا  رصيدا  راكمت  املنظمة  أن  شك  ال 
األطراف صونا للوحدة والتضامن اإلسالميني. وما تزال تشكل وزنا 
اإلسالمية  لألمة  العادلة  القضايا  عن  الدفاع  في  به  يستهان  ال 
وقضية  الفلسطيني  للشعب  العادلة  القضية  مقدمتها  وفي 

القدس واملسجد األقصى املبارك.

من  النور  العتيدة  املنظمة  هذه  رأت  التي  املغربية،  واململكة 
على  ومكانتها  دورها  تعزيز  سبيل  في  جهدا  تدخر  لم  أرضها، 
الساحة الدولية وتساهم بفعالية في جميع املؤمترات واألنشطة 
كل  مع  بناءة  وبروح  بإيجابية  وتتفاعل  تنظمها  التي  القطاعية 

نصف قرن على والدة منظمة التعاون اإلسالمي في اململكة املغربية

االقتراحات واملبادرات الرامية إلى الرقي بعمل املنظمة، كما أنها 
حتتضن فوق أرضها منظمتني إسالميتني مهمتني وهما املنظمة 
بالرباط،   - إيسيسكو   - والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 

واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالدار البيضاء 

فالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة التي شكلت القاسم 
للمملكة  بالنسبة  تعد  اإلسالمية  الدول  جميع  بني  املشترك 
الرشيدة  القيادة  حتت  اخلارجية،  سياستها  في  أولوية  املغربية 
يوليها  الذي  اهلل،  نصره  السادس  محمد  امللك  اجلالة  لصاحب 
أهمية بالغة سواء على املستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي 
واملتعدد األطراف أو من خالل املبادرات امليدانية التي تنفذها وكالة 

بيت مال القدس، الذراع امليدانية للجنة القدس.

والدائم  العادل  السالم  بأن  مؤداها  قناعة  لها  املغربية  فاململكة 
وهو خيار  واحد  عنوان  له  األوسط  الشرق  في منطقة  والشامل 
وسالم،  أمن  في  جنب  إلى  جنبا  يعيشان  لشعبني  الدولتني  حل 
العربية  السالم  مبادرة  ومنها  املعتمدة،  الدولية  املرجعيات  وفق 
لعام 2002، وهو خيار استراتيجي تتقاسمه الغالبية العظمى 
من األسرة الدولية وترى فيه املالذ الوحيد إلنهاء هذا الصراع الذي 
شعوب  ومستقبل  حاضر  رهن  استمراره  شأنه  ومن  طويال  عمر 

املنطقة.

ومنوذجا  وحضارية  دينية  حمولة  ومقدساتها  الشريف  وللقدس 
إلى  والتنبيه  البناء، وهو رصيد وجب احلفاظ عليه  حيا للتعايش 
ووضعها  احلضاري  وموروثه  املقدسة  باملدينة  يحذق  ما  مخاطر 
القانونية.  غير  واملمارسات  اإلجراءات  بفعل  أخطار  من  القانوني 
لذلك يعتبر «نداء القدس» الذي وقعه جاللة امللك، أمير املؤمنني، 
 30 في  بالرباط  الفاتيكان،  بابا  فرنسيس،  البابا  قداسة  مبعية 
كمدينة  القدس  مكانة  تكرس  مرجعية  وثيقة   ،2019 مارس 

للتعايش والسالم بني أتباع الديانات التوحيدية الثالث.

التاريخية  املؤمترات  أرض  الرباط،  في  القدس  نداء  على  وبالتوقيع 
امللك  اجلاللة  صاحب  يبعث  الفلسطينية،  بالقضية  اخلاصة 
محمد السادس نصره اهلل، رئيس جلنة القدس، رسالة واضحة إلى 
العالم بضرورة العمل على صيانة وتعزيز الطابع اخلاص للقدس 
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هو جهاز فرعي ملنظمة التعاون اإلسالمي مكلف بتنشيط املبادالت التجارية 
واالستثمارات بني الدول األعضاء. وهو يهدف إلى:

، تشجيع وتنمية املبادالت التجارية املنتظمة بني الدول األعضاء ؛ 
، تنمية االستثمارات الرامية لتشجيع املبادالت التجارية ؛

إلى  للنفاذ  السبل  ومتهيد  األعضاء  الدول  إنتاج  من  الرفع  في  املساهمة   ،
األسواق اخلارجية ؛

، العمل على جمع وترويج املعلومات التجارية؛
، مساعدة الدول األعضاء في ميدان التنشيط التجاري واملفاوضات التجارية العاملية ؛ 

، مساعدة املؤسسات ومختلف الفعاليات االقتصادية. 

محاور أنشطة املركز

التنشيط التجاري
، تشجيع االتصاالت بني رجال األعمال في الدول األعضاء ؛

، العمل على ترويج إنتاج الدول األعضاء خاصة عن طريق إقامة املعارض اإلسالمية الدورية وتنظيم األروقة 
واملعارض املتخصصة؛

، مساعدة الدول األعضاء في إنشاء وتنظيم مراكز تنمية الصادرات ؛
، تقدمي االستشارات واخلبرات للدول األعضاء في ميدان التنشيط التجاري.

التجاري اإلعالم 
؛ ، جمع ونشر املعلومات التجارية 

؛ التجارية ومباشرتها عن بعد  ، تنمية قواعد املعطيات 
التوثيق وشبكات اإلعالم التجاري. ، مساعدة الدول األعضاء على إنشاء وتنظيم مراكز 

االستثمارات تنمية 
؛ التعاون اإلسالمي  البينية داخل منظمة  ، تشجيع االستثمارات 

؛ ، تنشيط االستثمارات األجنبية في الدول األعضاء وفي منظمة التعاون اإلسالمي 
؛ ، تشجيع الشراكة بني الفعاليات االقتصادية في الدول األعضاء 

، تقدمي خدمات االستشارات واخلبرات للدول األعضاء في ميدان تنشيط االستثمارات خاصة املوجهة للتصدير.

البحوث والدراسات
، نشر التقرير السنوي حول التجارة اإلسالمية البينية ؛

، القيام بالدراسات القطاعية املتعلقة باملنتجات واألسواق ؛
، بحث الوسائل والطرق الكفيلة باحلد من العراقيل أمام منو املبادالت التجارية بني الدول األعضاء.

التدريب
، تنظيم الندوات والدورات التدريبية ؛

، مساعدة الدول األعضاء على تكوين نخبة من اخلبراء في شتى مجاالت التنمية التجارية.

املفاوضات التجارية
، مساعدة الدول األعضاء في املفاوضات التجارية ؛

، تهييئ وتنظيم املفاوضات التجارية بني الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
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