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جدة- المملكة العربية السعودية

االجتماع السنوّي الخامس واألربعون
 لمجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية



مقدمة

الذي  السنوّي،  لالجتامع  اإللكرتوينَّ  املوقَع  الكتيُب  هذا  ل  يُكمِّ

عىل  تنظَّم  التي  الجانبية  للفعاليات  ث  املحدَّ الربنامَج  ن  يتضمَّ

املتعلقة  التفصيلية  واملعلومات  السنوّي،  االجتامع  هامش 

املوقع  يزوروا  أن  باملشاركني  ونهيب  اللوجستية.  بالخدمات 

االجتامعات  قبل   )WWW.ISDB-AM.ORG( اإللكرتويّن 

املعلومات. آخر  عىل  لالطالع  بانتظام،  وأثناءها، 

نبذة عن االجتماع السنوّي لمجموعة البنك 
اإلسالمّي للتنمية

)“مجموعة  للتنمية  اإلسالمّي  البنك  مجموعة  محافظي  مجلس  يعقد 

املؤسسية. اإلمنائية واملسائل  القضايا  ملناقشة  سنويّاً  اجتامعاً  البنك”( 

ويتيح  مشارك،   2  000 عىل  يزيد  ما  االجتامُع  هذا  ويستقطب 

“مجموعة  بلداَن  يعرتض  ما  ملناقشة  مثالية  فرصة  القرار  ألصحاب 

لها من فرص. يعرِض  ما  البنك” من صعوبات وبحث 

المكان

ملجموعة   )45( واألربعون  الخامس  السنوّي  االجتامع  سيُعقد 

)اململكة  بجّدة  كارلتون  ريتز  فندق  يف  للتنمية  اإلسالمّي  البنك 

السعودية(. العربية 

البرنامج

العاّمة  والجمعيات  املحافظني  ملجالس  التالية  االجتامعات  ستُعقد 

:2020 أبريل  و4   3 يومي  البنك”  “مجموعة  ملؤسسات  والعمومية 

محافظي 	  ملجلس   )45( واألربعون  الخامس  السنوّي  االجتامع 

للتنمية؛ اإلسالمّي  البنك 

محافظي 	  ملجلس   )27( والعرشون  السابع  السنوّي  االجتامع 

الصادرات؛ وائتامن  االستثامر  لتأمني  اإلسالميّة  املؤسسة 

محافظي صندوق 	  ملجلس   )13( الثالث عرش  السنوّي  االجتامع 
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للتنمية؛ اإلسالمّي  التضامن 

العمومية 	  للجمعية   )20( العرشون  السنوّي  االجتامع 

الخاص؛  القطاع  لتنمية  اإلسالميّة  للمؤسسة 

العامة 	  للجمعية   )15( عرش  الخامس  السنوّي  االجتامع 

التجارة.(  لتمويل  اإلسالميّة  الدولية  للمؤسسة 

التالية  املؤسسات  فيها  تعِقد  مناسبة  السنوّي  االجتامع  يكون  كام 

العمومية:   جمعياتها  اجتامعات 

البلدان 	  يف  التنموّي  للتمويل  الوطنية  املؤسسات  اتحاد 

للتنمية؛ اإلسالمّي  البنك  يف  األعضاء 

اإلسالميّة؛	  الدول  من  االستشاريني  اتحاد 

اإلسالميّة.	  الدول  من  املقاولني  اتحاد 
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التسجيل واالعتماد

التسجيل:

العملية  وفق  اإللكرتويّن  تسجيلهم  إجراء  املشاركني  عىل  يتعنيَّ 

www.( السنوّي  لالجتامع  اإللكرتوين  املوقع  يف  حة  املوضَّ التدريجية 

واستخدام  “التسجيل”  خانة  إىل  بالذهاب  وذلك   ،)isdb-am.org

للمشاركني  بد  وال  الدعوة.  املذكور يف خطاب  التسجيل  رمز 

الندوات والفعاليات المصاحبة

مدة  خالل  تعقد  التي  املصاحبة  والفعاليات  الندوات  ستضّم 

الحكومات،  من  املستوى  رفيعي  متحدثني  السنوّي  االجتامع 

واملؤسسات  الخاص،  والقطاع  واإلقليمية،  الدولية  واملنظامت 

الجانبية  الفعاليات  برنامج  يتيح  كام  املدين.  واملجتمع  الجامعية، 

التي  واإلمنائية  واملالية  االقتصادية  القضايا  لبحث  سانحة  فرصة 

“مجموعة  لدى رشكاء  راهنة  أهمية  تكتيس 

األعضاء.  بلدانها  ولدى  البنك” 

املباحثات  تشجيع  الجانبية  الفعاليات  هذه  من  ويُتوخَّى 

املعارف.  وتبادل  والتعاون  الرشاكة  عالقات  وتعزيز  واملناقشات 

لني. املسجَّ املشاركني  لجميع  مفتوح  الفعاليات  هذه  ومعظم 

املوقع  عىل  املناسب  الوقت  يف  للفعاليات  الكامل  الربنامج  وسيُنرَش 

.)www.isdb-am.org( السنوّي  لالجتامع  اإللكرتويّن 

الجوية  رحالتهم  تفاصيل  ذلك  ويشمل  تسجيلهم،  استكامل  من 

 05:00 الساعة  يتجاوز  الفنادق يف موعد ال  الحجز يف  وإجراءات 

 .2020 12 مارس  مساًء من يوم الخميس 
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االعتماد:

كارلتون  ريتز  فندق  يف  السنوّي  لالجتامع  التسجيل  مكتب  سيكون 

12:00 من زوال  الساعة  )جدة(، مكان االجتامع، وسيبدأ عىل 

أبريل   04 انتهاء االجتامعات يف  2020 حتى  31 مارس  الثالثاء  يوم 

 .2020

الهوية: شارات 

العامة،  الجلسات  قاعات  إىل  للدخول  الهوية  بد من شارات  ال 

املشاركني حمل هذه  من  ويُطلب  واملكاتب.  االجتامعات،  وغرف 

االجتامع. مكان  يكونون يف  عندما  دامئاً  الشارات 

السنوّي صورة شخصية حديثة  االجتامع  شارة  تحمل  أن  ويجب 

له  شخصية  صورة  بتحميل  يقوم  أن  عليه  يتعنيَّ  ولذلك  للمشارك. 

اإلدالء  عليه  يتعني  كام  التسجيل.  عملية  أثناء  اإللكرتويّن  املوقع  عىل 

تحمل صورته  إثبات هوية حكومية  وثيقة  بأّي  أو  بجواز سفره 

التسجيل. مكتب  من  شارته  عىل  يحصل  يك  الشخصية 

االجتامع  عقد  مكان  يف  املوجود  التسجيل  مكتب  إبالغ  وينبغي 

ضياعها. فور  السنوّي 

معلومات لوجيستية 

جوازات السفر وتأشيرات الدخول:

إقامتهم؛ وأن  الحاالت- أطول من مدة  أشهر، وأن تكون- يف جميع   6 تتعدى مدة صالحية جوازات سفرهم  أن  الحرص عىل  املشاركني  ينبغي لجميع 

السعودية. العربية  اململكة  إىل  الدخول  قبل  صالحة  تأشرية  عىل  الحصول  عىل  كذلك  يحرصوا 

ويجب  السعودية.  العربية  اململكة  لزيارة  تأشرية  إىل  العربية-  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  مواطني  عدا  ما  البلدان-  جميع  من  املشاركون  ويحتاج 

بتقديم طلب  املشاركني  الجهتني. وننصح  فارغة من  الدخول، ويضّم ورقة  تاريخ  من  بدءاً  أشهر   6 املشاركني جواز سفر صالح ألكرث من  يكون بحوزة  أن 

طلبهم. لتلبية  الوقت  يتسع  حتى  ممكن  وقت  أقرب  يف  التأشرية 
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 إلى جّدة
ً
 وإيابا

ً
االستقبال في المطار الرحالت الجوية ذهابا

املناوبون  واملحافظون  املحافظون  املعايل  أصحاب  يقوم  أن  يُتوقع 

وإيابهم  جّدة  إىل  لسفرهم  الالّزمة  التدابري  باتخاذ  الوفود  وأعضاء 

. منها

وسواهم  املناوبني  واملحافظني  املحافظني  املعايل  بأصحاب  ونهيب 

ذهاباً  املبارشة  الجوية  رحالتهم  بحجز  يقوموا  أن  الوفود  أعضاء  من 

الجوية  الرحالت  وإياباً يف أرسع وقت ممكن حتى يحصلوا عىل 

يختارونها. التي  السفر  وتواريخ 

العزيز  عبد  امللك  مطار  يف  موجودين  املراسم  موظفو  سيكون 

الوفود. أعضاء  تيسري دخول ومغادرة  الدويّل بجدة من أجل 

الفنادق  إىل  املطار  من  املشاركني  لنقل  مكوكية  حافالت  وستوفَّر 

السنوّي. االجتامع  عقد  مكان  إىل  الفنادق  “الرسمية”، ومن هذه 

سائق  للتنمية  اإلسالمّي  البنك  محافظي  من  محافظ  لكل  وسيُعنيَّ 

تفاصيل  يذكر  أن  املحافظ  بّد ملعايل  وسيارة واحدة. ولذلك ال 

التسجيل. استامرة  يف  رحلته 

الجمارك

مواد  إليها  يجلبوا  أن  العربية  اململكة  إىل  للمسافرين  يجوز  ال 

النارية  واألسلحة  الكحولية  واملرشوبات  كاملخدرات  محظورة 

ريال   60  000 يتجاوز  مبلغ  بأّي  الترصيح  والذخائر. ويجب 

األجنبية.  بالعملة  يعادله  ما  أو  سعودّي 
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كارلتون  ريتز  فندق  يف  غرف  بحجز  السنوّي  االجتامع  أمانة  قامت 
املحافظني  السادة  من  فرنجو  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  ملحافظي 

يفضلون  كانوا  إذا  أّما  التسجيل.  عملية  خالل  الغرف  يختاروا  أن 
بأنفسهم. الحجز  إجراء  فيمكنهم  آخر،  فندق  يف  اإلقامة 

الوفود  أعضاء  ومن  املناوبني  املحافظني  املعايل  أصحاب  من  ونرجو 
لالجتامع  اإللكرتويّن  املوقع  طريق  عن  الفندقّي  بالحجز  يقوموا  أن 

السنوّي.
مع  خاصة  أسعار  عىل  السنوّي  االجتامع  أمانة  تفاوضت  وقد 

اآليت.  الجدول  من  يتضح  كام  مختارة،  فنادق  بضعة 

اإلقامة في الفنادق

الفنادق الرسمية

هذه  من  يختارونه  فندق  أّي  يف  يحجزوا  بأن  املشاركني  وننصح 
فيها  حجزوا  التي  الفنادق  أسامء  بذكر  ننصحهم  كذلك،  الفنادق. 

من  النقل  تدابري  تيسري  أجل  من  وذلك  التسجيل،  استامرات  يف 
الفنادق. تلك  إىل  املطار 

www.( السنوّي  لالجتامع  اإللكرتويّن  املوقع  إىل  الرجوع  ويرجى 
الفنادق،  الحجز يف  االطالع عىل وسائل  أجل  isdb-am.org( من 
بعد  املضمون،  ليس من  إذ  فندق.  كل  للحجز يف  أجل  آخر  وعىل 
األسعار  تطبَّق  أن  متاحة وال  الفنادق  تكون غرف  أن  األجل،  هذا 

للتنمية. اإلسالمّي  البنك  عليها  تفاوض  التي 

معلومات عن الحجز السعر )بالريال السعودي( بدون رضائب الفندق الرقم

أجنحة غرفة مزدوجة غرفة مفردة

نجوم(  5( كارلتون  ريتز  1

السيد طفيل أحمد

مدير املبيعات

tofayel.ahmed@ihg.com :الربيد اإللكرتويّن

الهاتف:  966+ )12( 229 5555

995 690 نجوم(  5( جدة  إنرتكونتننتال  2

السيد عيل َجدوي

مدير املبيعات والتسويق

ali.jadoue@ihg.com   :الربيد اإللكرتويّن

الهاتف: 966+ 12 2604933

850 650 كراون بالزا )5 نجوم( 3

السيد عامد هادي

مدير املبيعات والتسويق

 emad.h978@yahoo.com :الربيد اإللكرتويّن

350 280 فندق مورا )3 نجوم( 4

السيد عامد هادي

مدير املبيعات والتسويق

emad.h978@yahoo.com :الربيد اإللكرتويّن

350 280 فندق أسرت )3 نجوم( 5

السيد عامد هادي

مدير املبيعات والتسويق

emad.h978@yahoo.com :الربيد اإللكرتويّن

جناح صغري: 250

جناح عائيّل: 380

210 بلو )3 نجوم( جدة  6

السيد عامد هادي

مدير املبيعات والتسويق

emad.h978@yahoo.com :الربيد اإللكرتويّن

جناح صغري: 250

جناح عائيّل: 380

210 بلَس )3 نجوم( بلو  جدة  7

السيد عامد هادي

مدير املبيعات والتسويق

emad.h978@yahoo.com :الربيد اإللكرتويّن

280 230 نجوم(  3( إبريز  فندق  8

السيد سيد سبيل حسني

مدير املبيعات

sales01@alshamikha.com :الربيد اإللكرتويّن

جناح صغري: 360

جناح عائيّل: 460

260 نجوم(  3( الحمراء  ديار  9

السيد محمد قُدرت

مساعد مدير العمليات

mqudrath@warwickhotels.com :الربيد اإللكرتويّن

370 345  3( الكورنيش  وارويك  سلسبيل 

نجوم(

10

السيد كريشنا كومار

مدير املبيعات

sm@rcjed.com :الربيد اإللكرتويّن

650 350 300 نجوم(  3( كونتننتال جدة  رمادا  11
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االجتامع  عقد  مكان  يف  للتنمية  اإلسالمّي  للبنك  إعالمّي  مركز  سيُقام 

كام  العمل  من  اإلعالم  وسائل  وممثيل  الصحفيني  لتمكني  السنوّي 

السنوّي  االجتامع  قبل  لألنشطة  مفّصل  برنامج  م  وسيقدَّ ينبغي. 

يتصلوا مبكتب  أن  اإلعالم  وسائل  ممثيل  وأثناءه. فريجى من 

الجانبية  الفعاليات  عن  لالستعالم  اإلعالمّي  املركز  يف  التواصل 

مقابالت  إجراء  وطلب  السنويّة  لالجتامعات  املصاحبة  واألنشطة 

رسمية.

المركز اإلعالمّي

خدمات السفر مكتب اإلستعالم

االجتامع  مكان  يف  االستعالم  مكتب  سيقام 

للرد   2020 أبريل  1و4  السنوّي فيام بني يومي 

عاّمة. استفسارات  أّي  عىل 

عقد  مكان  يف  السفر  مكتب خدمات  سيقام 

استيفاء  عىل  املشاركني  ملساعدة  السنوّي  االجتامع 

السفر. متطلبات 

12

أو  يساعده  اتصال  موظف  محاِفظة  أو  محافظ  لكل  سيعنيَّ 

السنوّي. االجتامع  مدة  طوال  يساعدها 

موظفو االتصال

الخدمات العاّمة
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تُِقلُّهم  املنتظمة  املّكوكيّة  الحافالت  خدمة  املشاركني   لجميع  ستتاح 

وينبغي  السنوّي.  االجتامع  عقد  ومكان  الرسمية  الفنادق  بني 

يدبّروا  أن  الفنادق  اإلقامة يف غريها من  اختاروا  الذين  للمشاركني 

املكوكية  الرحالت  مواعيد  جدول  وسيكون  بأنفسهم.  نقلهم  أمر 

السنوّي.  لالجتامع  اإللكرتويّن  املوقع  عىل  متاحاً 

النقل

العربية  للمملكة  املحيّل  التوقيت 

 + غرينتش  توقيت  هو  السعودية 

3 ساعات

الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة 

السعودية،  العربية  اململكة  يف 

تستخَدم  اإلنَكليزية  اللغة  ولكن 

نطاق واسع. عىل 

العربية  للمملكة  الكهربايّئ  التيار 

فولتاً.   220 بجهد  هو  السعودية 

استخدام  بعد  ننصحكم  ولذلك 

 110 بجهد  تعمل  كهربائية  أجهزة 

فولتات

معلومات عملية

املحيّل للغةالتوقيت  ا

الخدمات الطبية الخدمات المصرفية 

تبديل  ومنها  األساسية،  املرصفية  الخدمات  ستتاح 

السنوّي. وهي  االجتامع  مكان عقد  العمالت، يف 

وتوجد  الفنادق.  معظم  يف  أيضاً  متوفرة  خدمات 

املحيطة مبكان  املنطقة  اآليّل يف  الرصف  أجهزة 

السنوّي. االجتامع  عقد 

عقد  مكان  يف  األولية  الطبية  الخدمات  ستتاح 

“الرسمية”.  الفنادق  بعض  ويف  السنوّي  االجتامع 

ستكون  األولية  الطبية  الرعاية  أن  من  وبالرغم 

أعضاء  لدى  تكون  أن  يُستحَسن  فإنه  متاحة، 

للسفر. دولية  تأمني  بوليصة  الوفود 

34

الكهربايّئ التيار 
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األنشطة االجتماعية

العمرة: أداء 

جّدة.  مدينة  من  الرشق  إىل  كلم   73 بعد  عىل  املكرمة  مكة  تقع 

املوقع  زيارة  فرُيَجى  العمرة.  ألداء  للمشاركني  رحالت  وستنظم 

برنامج  أحدث  عىل  الحصول  أجل  من  السنوّي  لالجتامع  اإللكرتويّن 

االستعالمات  مكتب  لدى  اسمكم  تسجيل  يرجى  كام  للرحالت. 

مقعدكم. لحجز  السنوّي  االجتامع  عقد  مكان  يف  املوجود 

املنورة: املدينة  زيارة 

عقد  مكان  يف  املوجود  السياحية  الجوالت  مكتب  ينظم  أن  ميكن 

املنورة. للمدينة  زيارة  السنوّي  االجتامع 

العربية  للمملكة  الرسمية  العملة 

السعودّي.  الريال  هي  السعودية 

ثابت هو: دوالر  بسعر  ل  ويُبدَّ

أمرييك واحد = 3.75 ريال 

العمالت  تبديل  وميكن  سعودي. 

تبديل  ومحالّت  البنوك،  يف  األجنبية 

الكربى. والفنادق  العمالت، 

الحرارة  درجة  متوسط  يبلغ 

34 درجة  نحو  النهار  القصوى خالل 

فهرنهايت(، يف  درجة   93( مئوية 

العادية يف  الحرارة  تبلغ درجة  حني 

22 درجة مئوية )72 درجة  الليل 

فهرنهايت(.

االجتامع  يوجد مصىّلً يف مكان عقد 

الصالة يف جّدة  أّما أوقات  السنوّي. 

منشورة  فهي  االجتامع،  مدة  خالل 

لالجتامع  اإللكرتويّن  املوقع  يف 

السنوّي. 

العمالت: تبديل  وأسعار  الصالةاملناخالعملة  ووقت  املصلَّ 

14:30   - 7:30 الخميس(  الحكومية: )من األحد إىل  املؤسسات 

البنوك: )من األحد إىل الخميس( 9:30 -  16:30

-22:30 )طوال  التجارية :10:00  األسواق واملحالت   

الجمعة(. صبيحة  عدا  األسبوع 

الصالة. أوقات  أبوابها خالل  املتاجر تغلق  أن  اإلشارة إىل  وتجدر 

للمملكة  الخارجية  لوزارة  اإللكرتوين  املوقع  إىل  الرجوع  يرجى 

قامئة  عىل  للحصول   )www.mofa.gov.sa( السعودية  العربية 

البلدان  لدى  السعودية  العربية  للمملكة  الدبلوماسية  البعثات 

البعثات  قامئة  وعىل  للتنمية،  اإلسالمّي  البنك  يف  األعضاء 

السعودية. العربية  اململكة  لدى  البلدان  لهذه  الدبلوماسية 

العمل الدبلوماسيةساعات  البعثات  قامئة 

املشاركني: لزوجات  االجتامعّي  الربنامج 

السنوّي،  لالجتامع  اإللكرتويّن  املوقع  ويُنرَش عىل  حافٌل  برنامٌج  سيَُعّد 

ذلك  زيارة  فريجى  االجتامع.  هذا  يف  املشاركني  زوجات  ألجل  وذلك 

إعالنات. أو  أّي مستجّدات  لالطالع عىل  بانتظام  املوقع 
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برنامج االجتماع السنوّي الخامس واألربعون
لمجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية

األربعاء )1 أبريل 2020(

االجتامعات الوقت

للتنمية اإلسالمّي  البنك  مجموعة  إدارة  مجالس  اجتامعات  09:00 – 14:00

الخميس )2 أبريل 2020(
للتنمية اإلسالمّي  البنك  مجموعة  ورئيس  املحافظني  مجلس  رئيس  بني  املشرتك  االفتتاحّي  الصحفي  املؤمتر  11:00 – 12:30

اإلجراءات  لجنة  اجتامع  15:30 – 17:30

للتنمية اإلسالمّي  البنك  ملجموعة  واألربعني  الخامس  السنوّي  لالجتامع  الرسمّي  االفتتاح  حفل  19:30 - 21:30

الجمعة )3 أبريل 2020(
عامة جلسة  09:00 – 10:30

عشاء مأدبة  19:30 – 21:30

السبت )4 أبريل 2020(
والقدس األقىص  لصندوقي  األعل  املجلس  اجتامع  09:00 – 09:30

اجتامع لجنة إدارة صندوقي األقىص والقدس 09:30 – 10:00

املحافظني ملجلس  املستديرة  املائدة  10:30 – 12:30

مغلقة جلسة  12:30- 13:30

للتنمية اإلسالمّي  البنك  مجموعة  ورئيس  املحافظني  مجلس  رئيس  بني  املشرتك  الختامّي  الصحفي  املؤمتر  14:30 – 15:30
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annualmeeting44@isdb.org


