
 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م7142مايو  41-41
 المملكة العربية السعودية –جدة 

 دليل المشاركين
 االجتماع السنوّي الثاني واألربعون

 لمجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية 

www.isdb-am42.org 
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 عن االجتماع السنوي لمجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية نبذة

قضايا ال شةاجتماعاً سنوياً ملناق ("جمموعة البنك") البنك اإلسالمي للتنميةجمموعة يعقد جملس حمافظي 
 واملسائل املؤسسية. اإلمنائية

ة ملناقش فرصة مثالية القرار ألصحابمشارك، ويتيح  2 000هذا االجتماع ما يربو على  ويستقطب
 فرص.من  قد يكون لديهاما واستكشاف "جمموعة البنك" من صعوبات  ما يعرتض بلدان

 مقدمة
 للفعاليات الربنامج احملدَّثيتضمن ، الذي لالجتماع السنويي  اإللكرتوني  وق املهذا الكتيب ُيكمِّل  

وهنيب . للوجستيةا واملعلومات التفصيلية املتعلقة باخلدمات ،على هامش االجتماع السنويي  تنظَّماجلانبية اليت 
 .علوماتلالطالع على آخر املبانتظام،  ،هاءأثناو قبل االجتماعات  اإللكرتوني  املوق  أن يزورواملشاركني با

 المكان
 41و 41 يومي فيما بني الثان واألربعون جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية االجتماع السنويي  سُيعقد  

 .اململكة العربية السعوديةجدة، هيلتون، جدة فندق م ب2042مايو 

 البرنامج
 "موعة البنكجم"الس احملافظني واجلمعيات العامة والعمومية ملؤسسات التالية جمل جتماعاتالُتعقد اس 

 م:2042مايو  41و 41بني يومي فيما 

  ؛اإلسالمي للتنميةاالجتماع السنوي الثان واألربعون جمللس حمافظي البنك 
  االجتماع السنوي الراب  والعشرون جمللس حمافظي املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان

 ؛الصادرات
 ؛االجتماع السنوي العاشر جمللس حمافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 ؛اصطاع اخلاالجتماع السنوي الساب  عشر للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية الق 
 .االجتماع السنوي الثان عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 ة: اجتماعات مجعياهتا العموميكما يكون االجتماع السنوي مناسبة تعقد فيها املؤسسات التالية 
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  ي للتنمية؛ميف البنك اإلسالاألعضاء  البلدانيف  احتاد املؤسسات الوطنية للتمويل التنمويي 
 احتاد االستشاريني من الدول اإلسالمية؛ 
  الدول اإلسالمية.  منقاولنياملاحتاد 

 الهامةوالفعاليات  الحلقات الدراسية
ستضمي احللقات الدراسية والفعاليات اهلامة اليت تعقد خالل أسبوع االجتماع السنويي متحدثني رفيعي  

يات اجملتم  املدن. كما يتيح برنامج الفعالو  ،اجلامعيةاملؤسسات و  ،والقطاع اخلاص ،احلكومات املستوى من
 ةراهنأمهية  ياليت تكتس واملالية واإلمنائية القضايا االقتصاديةملناقشة  فرصة ساحنة ،أيام 3 يدومالذي  ،اجلانبية

 . "جمموعة البنك"يف  لدى األطراف املعنية

. وتبادل املعارفعاون الشراكة والت عالقاتتعزيز املباحثات واملناقشات و إلثارة الفعاليات اجلانبية هذه وتُنظَّم  
 .املسجَّلنيمي  املشاركني جلوهذه الفعاليات مفتوحة 

تاريخ هذا قرتب عندما ي الجتماع السنويي ل اإللكرتوني  وق املى عللفعاليات ل الكامل ربنامجال وسُينَشر 
 .االجتماع

 العربية السعوديةقبل الوصول إلى جدة، المملكة 
 االتصال 

 على العنوان اآليت: باالجتماع السنويي  املتعلقةمجي  االتصاالت  تكون
 أمانة االجتماع السنويي 

 جمموعة البنك اإلسالميي للتنمية
 4وحدة رقم:  -حي النزلة اليمانية  –شارع امللك خالد  1444
 2111 – 22332جدة 

 +611 42 1324331 : فاكسميلي 
 Annualmeeting42@isdb.org : الربيد اإللكرتون
 www.isdb.org : نتنرت املوق  على اإل

 يزية[لغتني العربية واإلجنللالستفسار بال(+ ]611) 42 111 1722 : اهلاتف
 رنسية[العربية والف لالستفسار باللغتني(+ ]611) 42 111 1762
 للغة العربية[لالستفسار با(+ ]611) 42 111 1712

 
 

  ّالتسجيل المبدئي 

mailto:Annualmeeting42@isdb.org
mailto:Annualmeeting42@isdb.org
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 وق امليف  حةالتدرجيية املوضَّ  عمليةال وفق ني تسجيلهم اإللكرتو  إجراء يتعنيَّ على املشاركني
املشاركة " خانة وذلك بالذهاب إىل، (www.isdb-am42.org) الجتماع السنويي ل اإللكرتون
 كمالمن استلمشاركني وال بد ليف خطاب الدعوة.  املذكوراستخدام رمز التسجيل و  "والتسجيل
مايو  22 ال يتجاوزموعد يف وتفاصيل رحالهتم اجلوية، وإجراءات احلجز يف الفنادق  ،تسجيلهم
اليت سعار األ ن تطبَّقال أمتاحة و  ن تكون الغرفأ ،بعد هذا التاريخليس من املضمون، إذ  م.2042
 ."اإلسالميي للتنمية البنك" عليهاتفاوض 

 جوازات السفر وتأشيرات الدخول 
غري مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج  حيتاج املشاركون القادمون من مجي  البلدان،

واز سفر صاحل جإىل تأشرية لزيارة اململكة العربية السعودية. وجيب أن يكون حبوزة املشاركني العربية، 
 ن يرسلواألمشاركني . وينبغي لاجلهتنييضمي ورقة فارغة من و ، الدخولمن تاريخ  أشهر 1ثر من ألك

ات التأشري دار الستص هناك متس  من الوقتيكون حىت  أقرب وقت ممكنتفاصيل جوازات سفرهم يف 
  .هلم

 الرحالت الجوية إلى جدة ومنها 
اختاذ التدابري باحملافظون واحملافظون املناوبون وأعضاء الوفود  أصحاب املعايل أن يقوم توق يُ 

فإن مكتب خدمات السفر املوجود يف  ،مساعدة وإذا احتاجوا إىل ا.ة ومنهجدي  الاليزمة لسفرهم إىل
لسفر. غريها من متطلبات االوفاء برحلة العودة و  حجز سيساعدهم على االجتماع السنويي عقد  مكان

ن يقوموا حبجز أمن أعضاء الوفود  وسواهم احملافظني واحملافظني املناوبني أصحاب املعايلوهنيب ب
يف أسرع وقت ممكن حىت حيصلوا على الرحالت اجلوية وتواريخ السفر  رحالهتم اجلوية ذهابًا وإياباً 

  اليت خيتاروهنا.

  الصحيةالشروط 
ا. أيَّ تطعيمات إىل اململكة العربية السعودية الدخولال يستدعي  يأتون أو ميريون  نيُطلب مم إمني

املعلومات،  . وملزيد منأن يدلوا بشهادة التطعيم ضدي هذا املرض من بلد معرَّض خلطر احلميى الصفراء
 .www.moh.gov.sa: لكرتوني يرجى زيارة املوق  اإل

 

 

http://www.moh.gov.sa/
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 الجمارك 

املشروبات و  مواد حمظورة كاملخدرات أن جيلبوا إليهاال جيوز للمسافرين إىل اململكة العربية 
لاير سعودي أو  10 000مبلغ يتجاوز  أيي وجيب التصريح ب والذخائر. واألسلحة النارية الكحولية

 ما يعادله بالعملة األجنبية. 

 االستقبال في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 

ري  من أجل تس جبدة يف مطار امللك عبد العزيز الدويلي  موجودينموظفو املراسم  سيكون
 .دخول ومغادرة أعضاء الوفودإجراءات 

ا كم  .حدةاسيارة و سائق و  يف البنك اإلسالميي للتنمية عضو عن بلدلكل حمافظ  وسُيعنيَّ 
ق إىل مكان ومن هذه الفناد "،الرمسية"لنقل املشاركني من املطار إىل الفنادق  مكوكيةفر حافالت ستو 

 .االجتماع السنويي 

 اإلقامة في الفنادق 

 البنك  يألجل حمافظهيلتون جدة فندق يف  عامي مبدئيي  حبجز أمانة االجتماع السنويي  قامت
 واحملافظني املناوبني. اإلسالمي للتنمية

  ما كفنادق خمتارة،  بضعة  م على أسعار خاصة  كذلك  تفاوضت أمانة االجتماع السنويي
 ني املناوبنيلمحافظني واحملافظاملرافقني ل أعضاء الوفود ريجى منف .يتضح من اجلدول اآليت

باستخدام  ،تعبئة استمارات تسجيل مستقلةإىل طبعاً يف الفنادق، إضافة  نفسهمأل حيجزواأن 
 جلمي  أعضاء الوفد.  نفسه رمز التسجيل اإللكرتوني 

  ال بد للمشاركني من استكمال تسجيلهم، وتفاصيل رحالهتم اجلوية، وإجراءات احلجز يف
اريخ، إذ ليس من املضمون، بعد هذا الت؛ م2042أبريل  22الفنادق يف موعد ال يتجاوز 

بنك اخلاصة احملدَّدة لالجتماع السنويي للسعار األمتاحة وال أن تطبَّق الفنادق غرف أن تكون 
  اإلسالميي للتنمية.
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 أسعار الغرف بالدوالر األمريكي

غرفة  جناح غرفة ديلوكس اسم الفندق
 تنفيذية

 جناح ملكي

 - 121 630-4113 333 جدة هيلتون
 - - - 126-172 روز وود
 - - - 411 موفنبيك

 - - 471-414  (Habitat Hotelفندق املنزل )
 - - 273 246-201 إيالف ريد سي مول
 - - 732 322-311 سوفتيل كورنيش

 - - - 411-410 البالد
 - - - 410-433 راديسون بلو
 - - - 273 شرياتون
  - 10  61 البستان
  - - - 111-363 بارك حياة

 4303-4270  4303-127 210-210 انرت كونتيننتال
 - - 732-236 411-420 رمادا الكورنيش
 - - 100-301 303-270 كراون بالزا

لقد حولت أسعار الغرف من الريال السعودي إىل الدوالر األمريكي  - : مالحظة
 43لاير سعودي )يف  3.21على النحو اآليت: دوالر أمريكي واحد = 

 م(2042مارس 

-  

 

 مغادرته.قت و و الفندق  النزول يفسياسة الفنادق فيما يتعلق بوقت االطالع على  يُرَجى 
مغادرته و أالفندق  يف مبكِّراً النزول  االتصال بإدارة الفندق مباشرة خبصوص إمكان وجيب
 .متأخيراً 

  لفندق ل إللكرتوني ا وق املرجى زيارة يُ  ولذلك على سياسة الفندق.احلجز إلغاء أو تغيري يتوقف
 سوم والغرامات.الر   بشأنزيد من املعلومات مل املعين
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 تسديد فواتير الفنادق

  ،سل املالبسخدمة الغرف، وغو يرجى من مجي  املشاركني تسديد فواتري إقامتهم )املكاملات اهلاتفية ،
 .مغادرة الفندق الذي نزلوا فيه( قبل .خلإ

  رتتب على عدم ترسوم  أيي  دف  عن مسؤوالً ويكون ، بناًء على طلبه احملجوزة ةأجر الغرف ل املشاركيتحمي
 .املبكرة مغادرتهعلى وصوله املتأخر أو ترتتب ، أو أيي غرامة حضوره

 في جدة
 التسجيل 

 1:00لساعة ا على وسيبدأ .يف فندق جدة هيلتون جبدةلالجتماع السنويي التسجيل  سيكون
أالي ملشاركني وهنيب جبمي  امايو.  41 يومانتهاء االجتماعات  حىتمايو  43السبت من صباح 
حكومية ات هوية ثبإ وثيقة أيي بأو  رهسفواز اإلدالء جب املشارك ويتعني على. التسجيليتأخروا يف 

 . صورته الشخصية حتمل

 شارات الهوية 
وغرف االجتماعات  ،شرتط إبراز شارات اهلوية للدخول إىل قاعات اجللسات العامةيُ 

 وينبغي .دائماً عندما يكونون يف مكان االجتماعهذه الشارات  محلويُطلب من املشاركني  .واملكاتب
 فور ضياعها.االجتماع السنويي  مكانيف املوجود مكتب التسجيل  إبالغ

 لىع لذلك جيبو  حديثة للمشارك.شخصية صورة  جيب أن حتمل شارة االجتماع السنويي و 
  خاصة به.شارة تسجيل على  صورة شخصية وحيصل أن يستخرج لنفسه املشارك

 الصحافة 
 منائل اإلعالم وسلتمكني الصحفيني وممثلي  االجتماع السنويي  مكانيف  سُيقام مركز صحفيي 

ممثلي ريجى من فلألنشطة قبل االجتماع السنوي وأثناءه.  مفصيلبرنامج  وسيقدم .كما ينبغيالعمل  
 طلبأو  ،لالستعالم عن االجتماعات يف املركز الصحفيي  التواصلمبكتب  أن يتصلوا وسائل اإلعالم

 ية.إجراء مقابالت رمس

 االتصال وموظف 
ماع االجت مدةطوال )أو يساعدها( يساعده  موظف اتصال)أو حمافظة(  لكل حمافظ نيَّ يعس
 .السنويي 
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 ةعامّ  خدمات 

للرد مايو  41و 41 فيما بني يومياالجتماع السنوي  مكانيف  االستعالممكتب  سيقام -
 االستفسارات العامة.على 

االجتماع  مكانيف  ، ومنها صرف العمالت،محدودةالمصرفية الخدمات الستتاح  -
 املنطقة يف أجهزة الصرف اآليلي  وتوجدأيضاً يف معظم الفنادق.  متوفرةخدمات . وهي السنويي 
 . االجتماع السنويي  مبكاناحمليطة 

األطباء  ونسيكو  .مكان االجتماع السنويي "الرمسية" ويف يف الفنادق  الطبيةالخدمات  ستتاح -
ة الطبية بالرغم من أن الرعايو  .أيضاً  سيارات اإلسعاف وستوفَّر ليل هنار. اخلدمة يفواملمرضات 

 لسفر.ل وليةد تأمنيبوليصة  أعضاء الوفود كون لدىتستكون متاحة، فإنه يُستحَسن أن األولية 
 التسجيل للحصول على مكانموجودًا يف  والجوالت السياحيةمكتب الفنادق سيكون  -

ليت ااملدينة املنورة،  وزيارةألداء العمرة  مكة املكرمة عروض زيارة أو التسجيل يفمعلومات 
 . خاصية يف االجتماع السنوي بأسعار خمفضةاملشاركة ألعضاء الوفود ستقدَّم 

 قاعات االجتماع. يف مجي سلكي الالي نرتنت اإل وسيتاح هبو الفندق، يف نترنتاإل مركز سيقام -

 النقل 
    مكان االجتماع  إىل الفنادق "الرسمممية"من  ِقل هممنتظمة تُ  ةمكيوكيي  حافالتجلمي  املش   اركني  تتاحس

يدبيروا أن  يةرمسغري فنادق يف  اإلقامةاختاروا وينبغي للمش       اركني الذين . بالعكس سوالعك ،الس       نويي 
 نقلهم بأنفسهم. أمر

يرجى  ،لنقل احملليي ارحالت املكوكية وغريها من خيارات مواعيد ال عنملزيد من املعلومات و 
 . الجتماع السنويي ل اإللكرتوني  وق املزيارة 

 عمليةمعلومات 
  ّالتوقيت المحلي 

 .ساعات 3رينتش + غلمملكة العربية السعودية هو توقيت ل التوقيت احملليي 
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 وأسعار الصرف العملة 
دوالر هو:  سعر صرف ثابتله و  .العربية السعودية هي الريال السعوديي لمملكة الرمسية لعملة ال

 ،لصرافةا وحماليت ،العمالت األجنبية يف البنوك وميكن صرفلاير سعودي.  3.27= واحد أمريكي 
 .الكربى الفنادقو 

  ّالتيار الكهربائي 

جهزتكم باالنتباه أل كمصحننولذلك  .هرتز 10 وتردد فولت 220هو جبهد التيار الكهربائيي 
 فولت. 440اإللكرتونية املضبوطة على 

 المناخ 

 ،الشمس غروبوبعد  .درجة مئوية 31ة حنو متوسط درجة احلرارة يف جدي خالل شهر مايو، يبلغ 
 درجة مئوية.  21حنو الدنيا إىل متوسط درجة احلرارة  بعد أن ينخفض مرحياً أكثر اجلوي يصبح 

 اللغة 

على مستخدمة زية اللغة اإلجنلي ولكن، اللغة الرمسية يف اململكة العربية السعوديةاللغة العربية هي 
 نطاق واس .

 ساعات العمل 

 41:30- 2:30 : املؤسسات احلكومية
   

 األحد إىل اخلميس( من) 41:30- 6:30 : البنوك
   

 اجلمعة(. صبيحة)طوال األسبوع عدا  22:30 -40:00 : األسواق واحملالت التجارية

 أوقات الصالة. خاللتغلق أبواهبا  املتاجرأن من التذكري بوال بدي 

   والمصلَّيات   الصالة أوقات 
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عالمة  ةغرف لكوتوجد يف   .ويف مكان االجتماع السنويي  مناسب يف مجي  الفنادق ىً يوجد مصلي 
 وق امليف  نشورةمأميا أوقات الصالة يف جدية خالل فرتة االجتماع، فهي تشري إىل اجتاه القبلة. سهمية 

 . الجتماع السنويي ل اإللكرتوني 

 قائمة البعثات الدبلوماسية 

يرجى الرجوع إىل املوق  اإللكرتون لوزارة اخلارجية للمملكة العربية السعودية 
(www.mofa.gov.sa ) دىل البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعوديةللحصول على قائمة 

اململكة  لدى دانهلذه البلاألعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، وقائمة البعثات الدبلوماسية  البلدان
 .العربية السعودية

 األنشطة االجتماعية

 أداء العمرة 

 وستنظم رحالت للمشاركني .من مدينة جدية كيلومرتاً إىل الشرق  37تق  مكة املكرمة على بعد 
إللكرتوني ا وق امل، يرجى زيارة مقعد يف إحداهاوحجز  الرحالتألداء العمرة. وللحصول على برنامج 

 .االجتماع السنويي  مكانمكتب االستعالمات املوجود يف  مراجعةأو  السنويي الجتماع ل

 زيارة المدينة المنورة 

االجتماع  املشاركة يف وفوداللزيارة املدينة املنورة بأسعار خمفضة ألعضاء  ستقدَّم عروض خاصة
كان االجتماع السياحية املوجود يف م اجلوالتيتصلوا مبكتب ميكن للمشاركني املعنيني أن و  .السنويي 

 .زمةالالي املعلومات السنويي للتسجيل واحلصول على 

 البرنامج المؤقت للسيدات المرافقات 

دات املرافقات للسيويُنَشر على املوق  اإللكرتوني لالجتماع السنويي  حافل   برنامج   سيُ َعدي 
أو  بانتظام لالطالع على أيي مستجديات املذكورريجى زيارة املوق  ف .االجتماعهذا للمشاركني يف 

 إعالنات.

 

http://www.mofa.gov.sa/


11 
 
 

 اإلسالمي للتنميةالبرنامج املؤقت لالجتماع السنوي الثاني واألربعين ملجلس محافظي مجموعة البنك 
قام س)

ُ
 ذكر خالف ذلك(ما لم يُُ جميع األنشطة في فندق هيلتون جدة،ت

******** 

 فئات الفعاليات
  الفعاليات املعرفية

  مشاركة مقصورة على مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية*
  مؤسسات أخرى*

  مشاركة مفتوحة*

  فعاليات التواصل

  فعاليات أخرُى

 * نظاميةاجتماعات 
 

 أوقات الصالة:

 اليوم
 الصالةأوقات  التاريخ

 العشاء املغرب  العصر الظهر الشروق الفجر مايو شعبان

 52155 81125 82152 85181 2115 1184 81 81 األحد

 (7182مايو  83هـ )8341شعبان  81األحد 

 االجتماعات الزمان واملكان

21152 – 82152 
 قاعة القصر )ب(

ّ  اجتماع مجلس إدارة اتحاد املؤسسات الوطنية للتمويل التنموي 

21152 – 85122ّ
 قاعة القصر )ج(

ّ الشباب لتمكين املهنية واملسارات الخريجين بين التوفيق
 
 اقتصاديا

24122 – 88122 ّ
 قاعة أمواج

 مجلس املديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي  للتنمية

24152 – 83152ّ
 قاعة القصر )أ(

 منتدى االبتكار 

88122 – 81152  
 قاعة القصر )ب(

 والنشء الشباب صحة في االجتماعي التواصل وسائل دوّر

88152 – 85122 
 قاعة أمواج

 اإلسالمي للتنميةمجلس إدارة صندوق التضامن 

85152 – 81152 
 (ج) القصر قاعة

 الجمعية العمومية التحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية

85152 – 82152 
 قاعة أمواج

 اجتماع مجلس إدارة املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

82122 – 80122 
 (ب) القصر قاعة

 الوطنية للتمويل التنموي  في البلدان األعضاءاجتماع الجمعية العمومية التحاد املؤسسات 

82122 – 80122 
 (ج) القصر قاعة

 اجتماع الجمعية العمومية التحاد املقاولين من الدول اإلسالمية

83122 – 81122 
 أمواج قاعة

 اجتماع مجلس إدارة املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
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 (7182مايو  81هـ )8341شعبان  81االثنين 

 االجتماعات الزمان واملكان

1152 – 85152 
 قاعة القصر )ب(

 األعمال يادةّر تعزيز1 اإلسالمي التمويل بشأن عشر الثاني العالمي" للتنمية اإلسالمي البنك" منتدى
 الشباب صفوف بين اإلسالمي والتمويل

4122 – 88122 
 قاعة القصر )أ(

 يوم عمالء "املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص"

4122 – 85122 
 قاعة القصر )ج(

 "األعضاء للدوّل واالقتصادية االجتماعية التنمية في الشباب إشراك" الشباب قمة افتتاح

82122 – 85122 
 قاعة أمواج

 مجلس أمناء املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

88152 – 85152 
 قاعة القصر )أ(

مؤتمر صحفي، وأبرز مالمح التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، وإطالق كتاب قرارات اللجنة 
 الشرعية ملجموعة البنك 

85152 – 83122 
 قاعة أمواج

 الفريق االستشاري  لرئيس البنك

85122 – 83122 
 قاعة القصر )ب(

 فلسطين في للشباب االقتصادي التمكين نموذج

85152 – 83122 
 قاعة القصر )ج(

 اإلسالمي التمويل خالل من املالية الخدمات تعميم بشأن ندوة

81152 – 80152 
 قاعة القصر )أ(

 فعالة تحويلية برامج خالل من الُقطرية الرؤية تحقيق

83152 – 81152 
 قاعة أمواج

امللتقى التشاوري  الثاني للبنك اإلسالمي للتنمية مع منظمات التعاون واملجموعات االقتصادية 
 اإلقليمية في منطقة دول منظمة التعاون اإلسالمي ّ

83152 – 81152 
 قاعة القصر )ب(

ّ الشباب لتمكين واألوقاف اإلسالمي األصغر التمويل توظيف
 
 اقتصاديا

 

 

 أوقات الصالة:

 اليوم
 أوقات الصالة التاريخ

 العشاء املغرب  العصر الظهر الشروق الفجر مايو شعبان

 52155 81125 82152 85181 2115 1184 82 84 االثنين
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 أوقات الصالة:

 اليوم
 أوقات الصالة التاريخ

 العشاء املغرب  العصر الظهر الشروق الفجر مايو شعبان

 52155 81125 82152 85181 2118 1181 83 52 الثالثاء

 

 

 

 

 

 

 (7182مايو  81هـ )8341شعبان  71الثالثاء 

 االجتماعات الزمان واملكان

1122 – 81122 
 قاعة القصر )ج(

 ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الخاص القطاع منتدى

1152 – 88122 
 قاعة أمواج

ّ التمويل
 
 نيةالوط اإلنمائية املالية املؤسسات دوّر تعزيز1 املستدامة التنمية ألهداف تحقيقا

ّواإلقليمية

1152 – 85152 
 قاعة القصر )أ(

 "اءاألعض للدوّل واالقتصادية االجتماعية التنمية في الشباب إشراك" الشباب قمة عمل جلسة

4122 – 88122 
 قاعة القصر )ب(

 األعضاء الدوّل في العمل فرص وإيجاد االقتصادية التنمية في واملقاوالت االستشارات دوّر

88152 – 85122 
 قاعة القصر )ب(

 السرطان من الوقاية1 اإلسالمي التعاوّن منظمة دوّل في والصحية املعيشية األحوال تحسين
 وعالجه عنه املبكر والكشف

85122 – 81122 
 قاعة أمواج

 هنةم الزراعة اتخاذ إلى الشباب تجذب تكنولوجيات تطوير1 الزراعي اإلنتاج في الشباب إشراك

85152 – 82122 
 قاعة القصر )ب(

 الخبرات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة تسخيّر

82122 – 83152 
 قاعة أمواج

 اجتماع لجنة اإلجراءات

82152 – 80122 
 قاعة القصر )ب(

ّ العربية الشابة
 
 )تمكين( أفريقيا وشمال األوسط الشرّق منطقة في للعلوم رائدة

81122 – 84122 
 قاعة القصر )أ(

 حفل استقبال لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات على شرف معالي الدكتور احمد محمد علي

84152 – 58152 
 قاعة هيلتوّن

 حفل االفتتاح الرسمي  لالجتماع السنوي الثاني واألربعين ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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 (7182مايو  82هـ )8341شعبان  78األربعاء 

 االجتماعات الزمان واملكان

4122 – 85122 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 جلسة العمل األولى ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية

07:11 – 01:11 

 قاعة أمواج
 مأدبة غذاء للمحافظين

82122 – 80122 
 قاعة القصر )ج(

املحافظين منتدى  

 الشباب لقدرات العنان إطالق1 املستقبل رؤى

80152 – 84152 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 جلسة العمل الثانية ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية

84152 – 58152 
 (قاعة الهيلتوّن)

 السعودية العربية اململكة عن البنك محافظ معالي من بدعوة عشاء حفل

 

 

 

 أوقات الصالة:

 اليوم
 أوقات الصالة التاريخ

 العشاء املغرب  العصر الظهر الشروق الفجر مايو شعبان

 52155 81125 82152 85181 2118 1181 80 58 األربعاء
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 (7182مايو  81هـ )8341شعبان  77الخميس 

 االجتماعات الزمان واملكان

0152 – 4122 
 قاعة أمواج

 األعلى لصندوقي األقص ى والقدس اجتماع املجلس

4122 – 82122 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 جلسة العمل الثالثة ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية

4152 – 82152 
 قاعة أمواج

 اجتماع لجنة إدارة صندوقي األقص ى والقدس

82122 – 82152 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

محافظي املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان االجتماع السنوي الرابع والعشرون ملجلس 
 الصادرات

82152 – 88122 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 االجتماع السنوي العاشر ملجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

88122 – 88152 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 لتنمية القطاع الخاصاالجتماع السابع عشر للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية 

88152 – 85122 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 االجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

85122 – 85152 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 الجلسة الختامية لالجتماع السنوي  الثاني واألربعين ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

85152 – 85152 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 توقيع االتفاقيات

81122 – 82122 
 قاعة القصر )أ( و)ب(

 مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس املحافظين ورئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 

 

 أوقات الصالة:

 اليوم
 أوقات الصالة التاريخ

 العشاء املغرب  العصر الظهر الشروق الفجر مايو شعبان

 52155 81125 82151 85181 2118 1180 81 55 الخميس

 

 


