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 : مقدمةال

ل هذا   يتضم    ،(www.isdb-am.org)  ةسنوي  ال  اتلالجتماع  اإللكتروني    الموقع    ُب الكتي  ُيكمِّ ن الذي 

التفصيلية   اللوجستية  ثالمعلومات  ومنهاالمحد  االجتماعات   ة،  لفعاليات  ث  المحد  الزمني  الجدول 

بالمشاركينالسنوية.   اإللكتروني    إلى  ونهيب  الموقع  يزوروا  بانتظام،  أن  وأثناءها،  االجتماعات  قبل 

 لالطالع على آخر المعلومات. 

 

 : للتنمية  سالمي  لمجموعة البنك ال   ة سنوي  ال   ات عن االجتماع   نبذة 

  "للتنمية  سالمي  البنك اإلمجموعة  لكيانات "   والجمعيتان العامة والعمومية  نمحافظي اللس  اعقد مجت

البنك") والمالية    اإلنمائيةقضايا  ال  لمناقشة  ةسنوي  ات  اجتماع  ("مجموعة  والمسائل واالقتصادية 

 المؤسسية. 

مثالية   القرار   ألصحاب تيح  ت ، ومشارك  2  000  على يزيد  ما  السنوية    االجتماعات  ستقطبتو  فرصة 

اقتصادية   فرصمن    يعِرض لهاما    وبحث   صعوبات"مجموعة البنك" من    ما يعترض بلدان  لمناقشة  

 . وإنمائية

 

 : المكان

بطشقند    "مركز المؤتمرات طشقند سيتي "( في  2021(  لمجموعة البنك سُتعقد االجتماعات السنوية

 )جمهورية أوزبكستان(. 

 

 : البرنامج

"مجموعة   لكياناتة والعمومية  العام  يتين  التالية لمجالس المحافظين والجمعاالجتماعات    سُتعقد

 : 2021 سبتمبر 4و 3يومي البنك" 

ال • اإل  (46)  واألربعون  السادس  سنوي  االجتماع  البنك  محافظي    سالمي  لمجلس 

 ؛ للتنمية 

ال  • اإل  (28)  والعشرون  الثامن   سنوي  االجتماع  المؤسسة  محافظي  ة  سالمي  لمجلس 

 ؛ لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

ال  • اإل  (14)  عشر  الرابع  سنوي  االجتماع  التضامن  محافظي صندوق    سالمي  لمجلس 

 ؛ للتنمية 
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ة  سالمي  للجمعية العمومية للمؤسسة اإل  (21العشرون )الحادي و  سنوي  االجتماع ال  •

 ؛ لتنمية القطاع الخاص 

ة  سالمي  للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإل  (16)  عشر  السادس  سنوي  االجتماع ال •

 لتمويل التجارة. 

اجتماعات  د فيها المؤسسات التالية  مناسبة تعقِ أيضًا  لمجموعة البنك    ةسنوي  ال   اتكون االجتماعوت

 جمعياتها العمومية:  

  سالمي  في البنك اإلاألعضاء    البلدانفي    اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي   •

 للتنمية؛ 

 ة؛ سالمي  اتحاد االستشاريين من الدول اإل •

 ة. سالمي  الدول اإل ن منمقاوليالاتحاد  •

 

 : المصاحبة  والفعالياُت   فعالياُت تبادل المعارف

التي    المصاحبة  ستضم  مختلف فعاليات تبادل المعارف والفعاليات خالل أسبوع االجتماعات السنوية،  

والمنظمات الدولية   ، الحكومات  متحدثين رفيعي المستوى من   ة سنوي  ال   اتاالجتماع   مدة تعقد خالل  

تبادل فعاليات  يتيح برنامج  و.  المجتمع المدني  و  ،الجامعيةالمؤسسات  و  ،والقطاع الخاصواإلقليمية،  

لدى   ةراهنأهمية    التي تكتسي  والمالية واإلنمائية  القضايا االقتصادية  لبحث  فرصة سانحة  المعارف

 . شركائها ولدى "مجموعة البنك"  البلدان األعضاء في

ى من  المعارف  وُيتوخ  تبادل  و  تشجيعأيضًا    فعاليات  والمناقشات  الشراكة    عالقات تعزيز  المباحثات 

لينلمشاركين لهذه الفعاليات مفتوح معظم . والخبراتوتبادل والتعاون   . المسج 

ر  ث    وسُينش  ا ل  الكامل  برنامجالوُيحد  المناسب  لفعاليات  هذه  الوقت   اإللكتروني    موقعالى  علفي 

 (. www.isdb-am.org) ةسنوي  ال  اتالجتماعل

 

 االعتماد التسجيل و 

 

 : التسجيل

ن على   حة   عمليةال   وفق   ني  تسجيلهم اإللكترو  إجراء   المشاركين و  الوفود   جميع يتعي    التدريجية الموض 

إلى،  (www.isdb-am.org)   ةسنوي  ال  اتالجتماعل  اإللكتروني   موقعالفي   بالذهاب   خانة  وذلك 

 في خطاب الدعوة.    المذكوراستخدام رمز التسجيل و "التسجيل "
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تفاصيل رحالتهم الجوية وإجراءات يشمل ذلك  و  ،تسجيلهم من استكماللمشاركين  لوفود وا ل  وال بد  

  . 2021 أغسطس 10 يوم الخميس ال يتجاوزموعد في إن أمكن  الحجز في الفنادق 

 

 : االعتماد 

مكان االجتماع،   "مركز المؤتمرات طشقند سيتي"،في    ةسنوي  ال  ات مكتب التسجيل لالجتماع  سيقام

يوم حتى انتهاء االجتماعات    2021  أغسطس  30  االثنينمن زوال يوم    12:00وسيبدأ على الساعة  

 .  2021 سبتمبر 4السبت 

 

 : شارات الهوية

كذلك،  والمكاتب.    ،شارات الهوية للدخول إلى قاعات الجلسات العامة، وغرف االجتماعاتمن    ال بد  

 الشارات دائمًا في مكان االجتماع. ُيطلب من المشاركين حمل هذه 

نصورة شخصية حديثة للمشارك. ولذلك    ةسنوي  ال  ات االجتماع  ة ويجب أن تحمل شار أن   عليه  يتعي 

بتحميل الموقع اإل صورة شخصية    يقوم  التسجيل.   لكتروني  له على  يتعين عليه    كذلك،  أثناء عملية 

من مكتب   اإلدالء بجواز سفره أو بأي  وثيقة إثبات هوية تحمل صورته الشخصية كي يحصل على شارته

 . التسجيل

 فور ضياعها.  ة سنوي  ال ات مكان عقد االجتماعوينبغي إبالغ مكتب التسجيل الموجود في 

 

 معلومات لوجيستية 

  

 : تأشيرات الدخولو جوازات السفر  

، أشهر  ستة  همسفر  اتجوازمدة صالحية    الحرص على أن تتعدىالمشاركين  الوفود و  لجميع  ينبغي

أطول من مدة إقامتهم؛ وأن يحرصوا كذلك على الحصول على تأشيرة   -في جميع الحاالت  -وأن تكون

 . جمهورية أوزبكستانصالحة قبل الدخول إلى  

موقع وزارة الخارجية   علىالتأشيرة  مراجعة متطلباتن  يالمشارك ويتعين على 

https://mfa.uz/en/pages/visa-republic-uzb 

إلى   الذين يحتاجون  المشاركين  الدخول. ويتعين على  المشاركين استيفاء شروط تأشيرة  ويرجى من 

تمث  بأقرب  يتصلوا  أن  أوزبكستان  جمهورية  لدخول  في تأشيرة  أوزبكستان  لجمهورية  دبلوماسي   يل 

https://mfa.uz/en/pages/visa-republic-uzb
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يمكن  ألوزبكستان،  دبلوماسي  تمثيل  فيها  يوجد  ال  التي  البلدان  في  ذلك،  بعد  إقامتهم.  بلدان 

الحصول على التأشيرة عند الوصول، بشرط تحميل جواز سفر ساري المفعول وصورة حديثة أثناء عملية 

عن   المعلومات  من  مزيد  العثور على  ويمكن  على موقع التسجيل.  التأشيرة  الحصول على  شروط 

 .  االجتماع السنوي 

 

 : منهاإيابًا  و   طشقند إلى  ذهابًا  الرحالت الجوية  

ُيتوقع أن يقوم أصحاب المعالي المحافظون والمحافظون المناوبون وأعضاء الوفود باتخاذ التدابير 

زمة لسفرهم إلى   منها. إيابهم و طشقندالال 

ونهيب بأصحاب المعالي المحافظين والمحافظين المناوبين وسواهم من أعضاء الوفود أن يقوموا  

في أسرع وقت ممكن حتى يحصلوا منها  وإيابًا  شقند  إلى ط بحجز رحالتهم الجوية المباشرة ذهابًا  

 على الرحالت الجوية وتواريخ السفر التي يختارونها. 

 

 :مطارالاالستقبال في  

من أجل   " بطشقندمطار إسالم كريموف طشقند الدولي  " سيكون موظفو المراسم موجودين في  

 تيسير دخول ومغادرة أعضاء الوفود. 

ر حافالت مكوكية لنقل المشاركين من المطار إلى الفنادق "الرسمية"، ومن هذه الفنادق إلى  وستوف 

 . ةسنوي  ال  اتمكان عقد االجتماع

 

 :الجمارك

ال يجوز للمسافرين إلى جمهورية أوزبكستان أن يجلبوا معهم مواد محظورة كالمخدرات واألسلحة  

يجب   ولكن  األجنبية،  العمالت  من  محدودة  غير  مبالغ  حمل  للمسافرين  ويمكن  والذخائر.  النارية 

 . T-6التصريح بذلك في نموذج 

ملة للمواد المباحة والمحظورة  وننصح المشاركين في االجتماعات السنوية بمراجعة القائمة الكا

 regulations-https://www.uzairways.com/en/customs-اإللكتروني  اآلتي:موقع ال على

uzbekistan-republic 

 

 

https://www.uzairways.com/en/customs-regulations-republic-uzbekistan
https://www.uzairways.com/en/customs-regulations-republic-uzbekistan
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 :القامة في الفنادق 

كما يتضح من الجدول فنادق مختارة،  بضعة    مععلى أسعار خاصة    ة سنوي  ال  اتتفاوضت أمانة االجتماع

و  وننصح   . اآلتي بالوفود  هذه  في    يحجزواأن  المشاركين  من  يختارونه  فندق  كذلك، .  الفنادقأي  

من أجل تيسير تدابير   وذلكننصحهم بذكر أسماء الفنادق التي حجزوا فيها في استمارات التسجيل،  

 النقل من المطار إلى تلك الفنادق. 

 معرفةمن أجل ( www.isdb-am.org)  ةسنوي  ال  اتالجتماعل  اإللكتروني    موقعاليرجى الرجوع إلى  و

لحجز في كل فندق. إذ ليس من المضمون، بعد هذا  ل   آخر أجل  ومعرفة في الفنادق،  حجز  وسائل ال 

 تفاوض عليها. الماألسعار ب متاحة  الفندقيةغرف ال ، أن تكون األجل

 

 :الفنادق الرسمية

* السعر   بالدوالر األمريكي 
 ر.ت.  اسم الفندق 

 غرفة مفردة  غرفة مزدوجة  أجنحة معلومات عن الحجز

reservation@wyndhamtashkent.com 215 130 115 1 ويندهام.  

  .2 حياة 150 165 338 

Sh.rakhimova@courtyardtashkent.com 170  132 
باي  كورتيارد

 ماريوت 
3.  

csr@ihthotel.uz 350 175 135  4 إنترناشونال.  

اً  استداللي    صرف سعر إلى الفنادق  أسعار  تستند*   خالل  الفعلي    السعر  بحسب وقت  أي    في  قلياًل  تغييرها  ويمكن  جد 

 . السنوية االجتماعات

 

 :سياسات الفنادق

 األسعار اليومية للغرفة شاملًة ضريبة القيمة المضافة.  •

 دوالرات أمريكية في الليلة للفرد(   6ضريبة المدينة غير مشمولة )نحو  •

ى  • على    ُيرج  الفندق  االطالع  في بوقت    المتعلقة سياسة  قت  و والفندق    النزول 

   . ، وبإلغاء الحجز أو تغييره مغادرته
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 :المركز العالمي  

لتمكين الصحفيين   ةسنوي  ال   اتمكان عقد االجتماعفي    إعالمي  للبنك اإلسالمي  للتنميةسُيقام مركز  

لبرنامج    موسيقد    . كما ينبغي العمل    منوسائل اإلعالم  وممثلي     اتلألنشطة قبل االجتماع  مفص 

 اإلعالمي  في المركز    التواصلبمكتب    أن يتصلوا  ممثلي وسائل اإلعالميرجى من  ف .  اوأثناءه  ةسنوي  ال

ة األنشطة المصاحبة  لالستعالم عن  ية. مقابالت رسمأي   إجراء طلب أو لالجتماعات السنوي 

 

 :ة عام  ال   خدمات ال

 ة. عام  أي  استفسارات للرد على  ة سنوي  ال اتاالجتماع عقد  مكان في   االستعالم مكتب سيقام  

 

 :النقل

ة  ال حافالت  خدمة ال   ستتاح لجميع المشاركين  وكي  هم بين الفنادق  المك  مكان  و  الرسمية منتظمة ُتِقلُّ

روا  غيرها من ال  . وينبغي للمشاركين الذين اختاروا اإلقامة فية سنوي  ال  اتعقد االجتماع فنادق أن يدب 

بأنفسهم.  نقلهم  جدول    أمر  الوسيكون  المكوكيةمواعيد  على    رحالت  اإللكتروني  متاحًا  الموقع 

 .  ةسنوي  ال  اتلالجتماع

. ةسنوي  ال  اتمكان عقد االجتماعفي    العمالت،  تبديل، ومنها  األساسيةمصرفية  الخدمات  ال ستتاح  

في المنطقة المحيطة   أجهزة الصرف اآللي    وتوجد أيضًا في معظم الفنادق.    متوفرة خدمات  وهي  

 .  ةسنوي  الات مكان عقد االجتماعب

  . بعض الفنادق "الرسمية"وفي    ةسنوي  ال   ات مكان عقد االجتماعفي  ولية  األ  طبيةالخدمات  ال   ستتاح 

ن أن  الرغم من أن الرعاية الطبية األولية  على  و  أعضاء الوفود   كون لدىتستكون متاحة، فإنه ُيستحس 

 لسفر. ل دولية  تأمينبوليصة 

  على استيفاء لمشاركين  لمساعدة ا  ةسنوي  ال  اتاالجتماع  عقد مكان    في   مكتب خدمات السفر  سيقام

 متطلبات السفر. 

 

 :"في مواجهة جائحة "مرض فيروس كورونا المستجد  حترازية  اال  التدابير 

تتعلق    مناسبة  تدابير  أوزبكستان،  في  المعنية  الجهات  مع  ، بالتنسيقأمانة االجتماعات السنويةاتخذت  

 . الخاصة بالصحة العامةمعايير الالمشاركين و لضبط توافدالتدابير الوقائية  منها الصحة والسالمة، ب
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 :معلومات عملية

 :التوقيت المحلي   •

 ساعات.  5هو توقيت غرينتش + وزبكستان  لجمهورية أالتوقيت المحلي  

 :العملة وأسعار تبديل العمالت  •

ُطه هو:   ل بسعر متوس  . ويبد  العملة الرسمية لجمهورية أوزبكستان هي السوم األوزبكستاني 

(. ويمكن تبديل العمالت األجنبية في )تقديري    أوزباكستانيسوم    10,500  مقابلدوالر أمريكي واحد  

ت تبديل العمالت، والفنادق الكبرى.  البنوك، ومحال 

 التيار الكهربائي   •

د  ،  فولتاً   220بجهد  جمهورية أوزبكستان  اإلمداد الكهربائي  في  عمل  ي   وقوابسهرتزًا،    50وترد 

وسين  . ذات دب 

 المناخ  •

في طشقند )أوزبكستان(، ويتراوح متوسط درجة    دافئاً ،  الخريفأشُهر    ُل ، أو  سبتمبر  يكون شهرُ 

 درجة فهرنهايت(.  55.4مئوية )درجة    13درجة فهرنهايت( و  84.7درجة مئوية ) 29.3بين فيه الحرارة  

 اللغة  •

م الروسية واإلنجليزية على   األوزبكية هي اللغة الرسمية لجمهورية أوزبكستان، ولكن ُتستخد 

 نطاق واسع. 

 ساعات العمل  •

o والساعة    9:00العامة: تفتح، من االثنين إلى الجمعة، بين الساعة    اتمكاتب الخدم

18:00 . 

o  16:00والساعة  09:00البنوك: تفتح، من االثنين إلى الجمعة، بين الساعة . 

o أو بين    17:00والساعة    08:00ة  الشركات: تفتح، من االثنين إلى الجمعة، بين الساع

 .  18:00والساعة   09:00الساعة 

o  21:00والساعة   08:00المتاجر كل  يوم بين الساعة تفتح . 

o  العطلة األسبوعية: السبت واألحد 

 الصالة   أوقات  •

ًى في   ا أوقات الصالة في ةسنوي  ال ات مكان عقد االجتماع يوجد مصل    مدة خالل   طشقند. أم 

 .  ةسنوي  ال ات، فهي منشورة في الموقع اإللكتروني  لالجتماعهذه االجتماعات
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 البعثات الدبلوماسية قائمة  •

اإللكتروني  يُ  الموقع  إلى  الرجوع  الخارجية    رجى  أوزبكستان  لوزارة  لجمهورية 

(https://mfa.uz/en  )لدى لجمهورية أوزبكستان  لحصول على قائمة البعثات الدبلوماسية  من أجل ا

ه البلدان لدى  قائمة البعثات الدبلوماسية لهذعلى  للتنمية، و   سالمي  البلدان األعضاء في البنك اإل

 . جمهورية أوزبكستان

 

 :األنشطة االجتماعية

 المشاركين مرافقي  لزوجات و   االجتماعي  البرنامج   •

ر على الموقع اإللكتروني  لالجتماع د  برنامٌج حافٌل وُينش  مرافقي  ، وذلك ألجل  ةسنوي  ال  اتسُيع 

ات أو الموقع بانتظام  ذلك  . فيرجى زيارة  اتاالجتماع  هذه لمشاركين في  ا لالطالع على أي  مستجد 

 إعالنات. 
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 للتنمية   سالمي  مجموعة البنك ال ة ل سنوي  ال   ات الجتماع ا برنامج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2021  سبتمبر   1)   األربعاء 
 فعاليات تبادل المعارف  17:00 – 09:00

 اجتماعات مجالس إدارة مجموعة البنك اإلسالمي  للتنمية  14:00 – 09:00

 ( 2021  سبتمبر   2الخميس ) 

 فعاليات تبادل المعارف  17:00 – 09:00

11:00 – 12:30 
مشترك بين رئيس مجلس المحافظين ورئيس الفتتاحي   االصحفي  ال مؤتمر  ال

 للتنمية  سالمي  مجموعة البنك اإل
   اجتماع لجنة اإلجراءات 17:30 – 15:30

19:30-21:30 
لالجتماع الرسمي   االفتتاح  اإل ة  سنوي  ال  اتحفل  البنك   سالمي  لمجموعة 

 (2021) للتنمية 
 ( 2021  سبتمبر   3الجمعة ) 

 فعاليات تبادل المعارف  17:00 – 09:00

 األولى  عامةالجلسة ال 10:30 – 09:00

 يقيمها البلد المضيف   مأدبة عشاء 21:30 – 19:30
 ( 2021  سبتمبر   4السبت ) 

 الثانية الجلسة العامة  10:30 – 09:00

 المائدة المستديرة لمجلس المحافظين  12:30 – 10:30

14:30 – 15:30 
ورئيس الختامي   ال صحفي  ال مؤتمر  ال المحافظين  رئيس مجلس  بين  مشترك 

 للتنمية  سالمي  مجموعة البنك اإل
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