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المقدمة

ة لمجموعة 
ّ
نبذة عن االجتماعات السنوي

البنك اإلسالمّي للتنمية

يــب الموقــع اإللكترونــي لالجتماعــات الســنوية )www.isdb-am.org(، الــذي 
ّ
ُيكّمــل هــذا الكت

يتضمــن المعلومــات اللوجســتية التفصيليــة المحّدثــة، ومنهــا الجــدول الزمنــي المحــدث لفعاليــات 

االجتماعــات الســنوية. ونهيــب بالمشــاركين إلــى أن يــزوروا الموقــع اإللكترونــي قبــل االجتماعــات 

وأثناءهــا بانتظــام، لالطــالع علــى آخــر المعلومــات. 

والجمعيتــان  المحافظيــن  مجالــس  تعقــد 

العامــة والعموميــة لكيانــات »مجموعــة البنــك 

البنــك«(  )»مجموعــة  للتنميــة«  اإلســالمي 

القضايــا  لمناقشــة  الســنوّية  اجتماعاتهــا 

اإلنمائيــة واالقتصاديــة والمالية والمؤسســية. 

ــام  ــذا الع ــنوية له ــات الس عقد االجتماع
ُ
ــت وس

 – الجائحــة  مــن  التعافــي  »بعــد  تحــت شــعار 

أيضــا  وســتعرف  واالســتدامة«.  الصمــود 

ــع الصيــت،  تنظيــم منتــدى القطــاع الخــاص ذائ

والــذي يمثــل فرصــة إلنشــاء الشــبكات وإقامــة 

التجاريــة. والشــراكات  العالقــات 

مــا  بفضــل  الســنوية،  االجتماعــات  وتجتــذب 

تشــهده مــن فعاليــات عديــدة تجــري علــى 

كبيــرا  عــددا  أيــام،  أربعــة  طــوال  هامشــها 

مــن ممثلــي المؤسســات الماليــة واإلنمائيــة 

اإلقليميــة والدوليــة، وقــادة األعمــال التجاريــة، 

وتســتقطب  عمومــا.  المجتمــع  وأفــراد 

 2000 علــى  يزيــد  مــا  الســنوية  االجتماعــات 

وتتيــح  فعالياتهــا،  لحضــور مختلــف  مشــارك 

ألصحــاب القــرار فرصــة مثاليــة لمناقشــة مــا 

ــات  يعتــرض بلــدان »مجموعــة البنــك« مــن صعوب

وبحــث مــا يعــرض لهــا مــن فــرص اقتصاديــة 

وإنمائيــة. 

http://www.isdb-am.org
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المكان

عقد االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 2022 في مركز شرم الشيخ 
ُ
ست

الدولي للمؤتمرات، مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية.
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البرنامج

فعاليات تبادل المعارف والفعاليات المصاحبة

ســتضّم مختلــف فعاليــات تبــادل المعــارف 

خــالل  عقــد 
ُ
ت التــي  المصاحبــة  والفعاليــات 

مــدة االجتماعــات الســنوّية متحدثيــن رفيعــي 

والمنظمــات  الحكومــات،  مــن  المســتوى 

الخــاص،  والقطــاع  واإلقليميــة،  الدوليــة 

والمؤسســات الجامعيــة، والمجتمــع المدنّي.  

ويتيــح برنامــج فعاليــات تبــادل المعــارف فرصــة 

ــة والماليــة  ــا االقتصادي ســانحة لبحــث القضاي

راهنــة  أهميــة  تكتســي  التــي  واإلنمائيــة 

لــدى البلــدان األعضــاء فــي »مجموعــة البنــك« 

ولــدى شــركائها.

 
ً
ــى مــن فعاليــات تبــادل المعــارف أيضــا

َّ
وُيتوخ

وتعزيــز  والمناقشــات  المباحثــات  تشــجيع 

عالقــات الشــراكة والتعــاون وتبــادل الخبــرات.  

ومعظــم هــذه الفعاليــات مفتــوح لجميــع 

لين. المشــاركين المســجَّ

الكامــل  البرنامــج  علــى  االطــالع  ويمكــن 

اإللكترونــّي  الموقــع  علــى  للفعاليــات 

www.isdb-am.org الســنوّية:  لالجتماعــات 

 مناسبة تعِقد فيها المؤسسات التالية 
ً
وتكون االجتماعات السنوية لمجموعة البنك أيضا

اجتماعات جمعياتها العمومية:

عقد االجتماعات التالية لمجالس المحافظين والجمعيتين العاّمة والعمومية لكيانات 
ُ
ست

»مجموعة البنك« يومي 3 و4 يونيو 2022:

اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموّي في البلدان األعضاء في البنك 
اإلسالمّي للتنمية

اتحاد االستشاريين من الدول اإلسالمّية
 اتحاد المقاولين من الدول اإلسالمّية

.1

.2
.3

االجتماع السنوي الخامس عشر )15( لمجلس محافظي صندوق التضامن 
اإلسالمّي للتنمية

االجتماع السنوي السابع واألربعون )47( لمجلس محافظي البنك اإلسالمي 
للتنمية

االجتماع السنوّي السابع عشر )17( للجمعية العامة للمؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل التجارة

االجتماع السنوي التاسع والعشرون )29( لمجلس محافظي المؤسسة 
اإلسالمّية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

االجتماع السنوّي الثاني والعشرون )22( للجمعية العمومية للمؤسسة 
اإلسالمّية لتنمية القطاع الخاص

http://www.isdb-am.org
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        التسجيل

والمشــاركين  الوفــود  جميــع  مــن  ُيرجــى 

اإللكترونــّي  الموقــع  فــي  التســجيل 

 ،)www.isdb-am.org( لالجتماعــات الســنوّية

»التســجيل«. خانــة  علــى  بالنقــر  وذلــك 

 وال بــّد للوفــود والمشــاركين مــن اســتكمال 

رحالتهــم  تفاصيــل  وإدخــال  تســجيلهم، 

إن  الفنــادق  فــي  الحجــز  وإجــراءات  الجويــة 

أمكــن فــي موعــد ال يتجــاوز يــوم الخميــس 

الســاعة 17:00. 12 مايــو 2022 علــى 

لالجتماعــات  التســجيل  مكتــب  يوجــد   

»مركــز  فــي  االجتماعــات  بمــكان  الســنوّية 

شــرم الشــيخ الدولــي للمؤتمــرات«،  وســيبدأ 

ــاء  ــوم الثالث ــى الســاعة 12:00 مــن زوال ي عل

31 مايــو 2022 حتــى الســاعة 2:00 بعــد ظهــر 

يــوم الســبت 4 يونيــو 2022.

        شارة الهوية

 ال بــد مــن شــارة الهويــة للدخــول إلــى قاعــات 

االجتماعــات،  وغــرف  العامــة،  الجلســات 

والمكاتــب. وُيطلــب مــن المشــاركين حمــل 

هــذه الشــارة مــا دمــوا فــي مــكان االجتمــاع.

ويجــب أن تحمــل الشــارة صــورة فوتوغرافيــة 

ينبغــي  ثــم،  ومــن  ل.  للُمســجَّ حديثــة 

إجــراء  عنــد  صورهــم  تحميــل  للمشــاركين 

التســجيل اإللكترونــّي. كمــا يتعيــن اإلدالء 

بجــواز الســفر أو بــأّي وثيقــة إثبــات هويــة 

حكوميــة تحمــل الصــورة الشــخصية للحصــول 

التســجيل. الشــارة مــن مكتــب  علــى 

إبــالغ مكتــب التســجيل الموجــود  وينبغــي 

فــي مــكان عقــد االجتمــاع الســنوّي فــور 

ضياعهــا.

التسجيل واالعتماد

http://www.isdb-am.org
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       جوازات السفر

       وتأشيرة الدخول

ينبغــي لجميــع أعضــاء الوفــود والمشــاركين 

الحــرص علــى أن تتعــدى مــدة صالحيــة جوازات 

-فــي  تكــون  وأن  أشــهر،  ســتة  ســفرهم 

جميــع الحــاالت- أطــول مــن مــدة إقامتهــم؛ 

علــى  الحصــول  علــى  كذلــك  يحرصــوا  وأن 

تأشــيرة صالحــة قبــل الدخــول إلــى جمهوريــة 

ــة. مصــر العربي

وُيرجــى مــن المشــاركين الذيــن يحتاجــون إلــى 

تأشــيرة لدخــول مصــر االتصــال بأقــرب ممثليــة 

دبلوماســية لجمهوريــة مصــر العربيــة فــي بلد 

إقامتهــم. وفــي البلــدان التــي ال يوجــد فيهــا 

تمثيــل دبلوماســي لجمهوريــة مصــر العربيــة، 

يمكــن طلــب التأشــيرة عنــد الوصــول، بشــرط 

تحميــل جــواز ســفر ســاري المفعــول وصــورة 

حديثــة أثنــاء عمليــة التســجيل. 

ــد مــن المعلومــات  ــى مزي ويمكــن العثــور عل

ــى  ــيرة عل ــى التأش ــول عل ــروط الحص ــن ش ع

موقــع االجتمــاع الســنوّي. 

 إلى      
َ
        الرحالت الجوية ذهابا

 منها: 
ً
        شرم الشيخ وإيابا

المعالــي  أصحــاب  يقــوم  أن  ُيتوقــع 

المحافظــون والمحافظــون المناوبــون وأعضــاء 

الوفــود باتخــاذ التدابيــر الالّزمــة لســفرهم 

منهــا.  وإيابهــم  الشــيخ  شــرم  إلــى 

ونهيــب بهــم أن يحجــزوا رحالتهــم الجويــة 

 
ً
 إلــى شــرم الشــيخ وإيابــا

ً
المباشــرة ذهابــا

منهــا فــي أســرع وقــت ممكــن حتــى يحصلــوا 

الســفر  وتواريــخ  الجويــة  الرحــالت  علــى 

المفضلــة. 

        االستقبال في المطار

ســيكون موظفــو المراســم موجوديــن فــي 

ــة شــرم  ــّي بمدين مطــار شــرم الشــيخ الدول

الشــيخ مــن أجــل تيســير دخــول ومغــادرة 

أعضــاء الوفــود.

ر حافالت مكوكية لنقل المشــاركين 
َّ

وســتوف

مــن المطــار إلــى الفنــادق المعّينــة ومــن هذه 

الفنــادق إلــى مكان االجتماعات الســنوّية.

ــظ  ــي المحاف ــارة معال ــن إش ــع ره ــا توض كم

)رئيــس الوفــد( ســيارة بســائقها. لــذا نــود 

المعلومــات  إدخــال  أهميــة  علــى  التأكيــد 

المتعلقــة بالرحــالت الجويــة لمعالــي المحافظ 

خــالل التســجيل اإللكترونــي.

        الجمارك

إلــى جمهوريــة مصــر  للمســافرين  يجــوز  ال 

محظــورة  مــواد  إليهــا  يجلبــوا  أن  العربيــة 

الكحوليــة  والمشــروبات  كالمخــدرات 

ويمكــن  والذخائــر.  الناريــة  واألســلحة 

إلــى  قيمتــه  تصــل  مــا  حمــل  للمســافرين 

10.000 دوالر أمريكــي بالعملــة األجنبيــة، أو مــا 

للتحويــل. القابلــة  بالعملــة  يعادلهــا 

 ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى 

https://www. :الموقــع اإللكترونــي التالــي

cairo-airport.com/en-us/Services/
Passenger-Guide/Customs-Regula-

tions

معلومات لوجيستية

https://www.cairo-airport.com/en-us/Services/Passenger-Guide/Customs-Regulations
https://www.cairo-airport.com/en-us/Services/Passenger-Guide/Customs-Regulations
https://www.cairo-airport.com/en-us/Services/Passenger-Guide/Customs-Regulations
https://www.cairo-airport.com/en-us/Services/Passenger-Guide/Customs-Regulations
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اإلقامة في الفنادق

نة
ّ
الفنادق المعي

سياسات الحجز الخاصة بالفنادق

يمكــن االطــالع علــى عــدد مختــار مــن الفنــادق القريبــة مــن مــكان انعقــاد االجتماعــات الســنوية 

علــى الموقــع اإللكترونــّي لالجتماعــات الســنوية www.isdb-am.org، وُيرجــى زيــارة الموقــع بيــن 

الفينــة واألخــرى للحصــول علــى آخــر المعلومــات.  وننصــح الوفــود والمشــاركين بالحجــز فــي أحــد 

الفنــادق المدرجــة فــي القائمــة. 

ويرجــى الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــّي لالجتمــاع الســنوّي )www.isdb-am.org( مــن أجــل 

ــدق. ــز فــي كل فن ــل للحج ــر أج ــى آخ ــادق، وعل ــز فــي الفن ــى وســائل الحج االطــالع عل

يتحّمــل جميــع المشــاركين أجــور الغــرف 

المحجــوزة بطلــب منهــم، ويســددون أّي 

رســوم أو غرامــات أو مصاريــف إضافيــة 

الغــرف،  خدمــة  هاتفيــة،  )مكالمــات 

الغســيل، إلــخ.( قبــل تســجيل مغــادرة 

ــا. ــوا فيه ــي نزل ــادق الت الفن

ــدق  ــة الفن ــى سياس ــالع عل ــى االط ُيرَج

الفنــدق  النــزول فــي  بوقــت  المتعلقــة 

أو  الحجــز  وبإلغــاء  مغادرتــه،  ووقــت 

تغييــره.
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المركز اإلعالمّي

يقــوم المركــز اإلعالمــّي للبنــك اإلســالمّي 

االجتماعــات  عقــد  مــكان  فــي  للتنميــة 

الســنوّية على مســاعدة الصحفيين وممثلي 

مهامهــم.   أداء  علــى  اإلعــالم  وســائل 

قبــل  لألنشــطة  مفّصــل  برنامــج  م  وســُيقدَّ

االجتماعــات الســنوّية وأثناءهــا.  فيرجــى مــن 

ــوا بمكتــب  ممثلــي وســائل اإلعــالم أن يتصل

التواصــل فــي المركــز اإلعالمــّي لالســتعالم 

المصاحبــة  المعــارف  تبــادل  أنشــطة  عــن 

أّي  إجــراء  طلــب  أو  الســنوّية  لالجتماعــات 

رســمية.  مقابــالت 
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الخدمات العاّمة

اتخذت أمانة االجتماعات 

السنوية، بالتنسيق مع 

السلطات المعنية في جمهورية 

مصر العربية، تدابير تتعلق 

بالصحة والسالمة، ومنها تدابير 

وقائية لضبط تدفق المشتركين 

وضمان معايير النظافة الصحية.

التدابير االحترازية 
في مواجهة 
جائحة “مرض 

فيروس كورونا 
المستجّد”:

النقل

تاح الخدمــات الطبيــة 
ُ
ســت

األوليــة 

سيقام مكتب خدمات 
السفر 

موظفو االتصال
ســتتاح الخدمــات المصرفيــة 

األساسية، 

خدمــة  المشــاركين  لجميــع  تاح 
ُ
ســت

هــم 
ُّ
ِقل

ُ
ت المنتظمــة  وكّيــة 

ّ
المك الحافــالت 

عقــد  ومــكان  »الُمعّينــة«  الفنــادق  بيــن 

االجتماعــات الســنوّية. وينبغــي للمشــاركين 

غيــر  فنــادق  فــي  اإلقامــة  اختــاروا  الذيــن 

نقلهــم  أمــر  يدّبــروا  أن  المعّينــة  تلــك 

مواعيــد  جــدول  وســيكون  بأنفســهم. 

 علــى الموقــع 
ً
الرحــالت المكوكيــة متاحــا

الســنوّية. لالجتماعــات  اإللكترونــّي 

الســنوّية  االجتماعــات  عقــد  مــكان  فــي 

ــم  ــة«. وبالرغ ــادق »الُمعّين ــي بعــض الفن وف

مــن أن الرعايــة الطبيــة األوليــة ســتكون 

متاحــة، فإنــه ُيستحَســن أن تكــون لــدى 

المشــاركين بوليصــة تأميــن دوليــة للســفر.

الســنوّية  االجتماعــات  عقــد  مــكان  فــي 

لمســاعدة المشــاركين فــي حــل المســائل 

بالســفر المتعلقــة 

اتصــال  موظــف  محافــظ  لــكل  ن  ســُيعيَّ

االجتماعــات  مــدة  طــوال  يســاعده 

. ّية لســنو ا

ومنهــا تبديــل العمــالت، فــي مــكان عقــد 

االجتمــاع الســنوّي. وتوجــد أجهــزة الصــرف 

اآللــّي فــي المنطقــة المحيطــة بمــكان عقــد 

ســيقام مكتــب االســتعالم فــي مــكان 

عقــد االجتماعــات الســنوّية مــن 1 إلــى 4 

يونيــو للــرد علــى أّي استفســارات عاّمــة.

االجتماعــات الســنوّية.



دليل المشاركين10

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

20:24 18:53 15:30 11:56 04:54 03:12 01/06/2022

20:25 18:53 15:30 11:56 04:54 03:12 02/06/2022

20:26 18:54 15:31 11:57 04:53 03:11 03/06/2022

20:26 18:54 15:31 11:57 04:53 03:11 04/06/2022

 معلومات عملية

التوقيت المحلي

التيار الكهربائّي

ساعات العمل

الصالة

العملة

مكاتب الخدمات العامة تفتح 

العطلة األسبوعيةالشركات تفتح 

البنوك تفتح 

المناخ

اللغة

التوقيت المحلّي لجمهورية مصر العربية 

هو توقيت غرينتش +2.

يعمل اإلمداد الكهربائّي في جمهورية 

، وترّدد 50 
ً
مصر العربية بجهد 220 فولتا

، وقوابس ذات دّبوسين.
ً
هرتزا

مصــر  لجمهوريــة  الرســمية  العملــة 

العربيــة هــي الجنيــه المصــري. ويمكــن 

البنــوك،  فــي  األجنبيــة  العمــالت  تبديــل 

الكبــرى. والفنــادق  الصرافــة،  ومحــاّلت 

من األحد إلى الخميس، بين الساعة 

8:00 والساعة 15:00
من األحد إلى الخميس، بين الساعة 

8:30 والساعة 15:00

من األحد إلى الخميس، بين الساعة 

9:00 والساعة 17:00

ًى في مكان عقد االجتماعات السنوّية. 
ّ
يوجد مصل

الجمعة والسبت

 يوم بين الساعة 9:00 
ّ

المتاجر تفتح كل

والساعة 22:00

ر الصيف، ويتسم 
ُ

شهر يونيو أول أشه

بارتفاع الحرارة في شرم الشيخ، ويتراوح 

متوسط درجة الحرارة فيه بين 27 و 37 

درجة مئوية.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في 

تداول اللغة 
ُ
جمهورية مصر العربية، وت

االنكليزية على نطاق واسع.
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األربعاء 1 يونيو 2022 

اجتماعات مجالس إدارة مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية )مغلق( 14:00 - 09:00

فعاليات المعرفة 16:00 - 09:00

الجمعية العامة التحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية )مغلق( 12:30 - 11:30

الجمعية العامة التحاد المقاولين من الدول اإلسالمية )مغلق( 14:30 - 13:00

الخميس 2 يونيو 2022  

اجتمــاع مجلــس إدارة اتحــاد المؤسســات الماليــة اإلســالمية اإلنمائيــة 

ــق( ــة )مغل ــك اإلســالمي للتنمي ــي البن ــدان األعضــاء ف ــي البل ف
10:00  - 09:00

الجمعية العامة التحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية )مغلق( 10:00 - 09:00

فعاليات المعرفة 16:00 - 09:00

قائمة البعثات الدبلوماسية

 ُيرجــى الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــّي لــوزارة الخارجيــة لجمهوريــة مصــر العربيــة مــن أجــل 

الحصــول علــى قائمــة البعثــات الدبلوماســية لجمهوريــة مصــر العربيــة لــدى البلــدان األعضــاء فــي 

ــدان لديهــا. ــات الدبلوماســية لهــذه البل ــى قائمــة البعث ــة، وعل ــك اإلســالمّي للتنمي البن

https://www.sis.gov.eg/Story/68082/Ministry-of-Foreign-

Affairs?lang=en-us

األنشطة االجتماعية

االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية 2022 

البرنامج االجتماعي لألشخاص 
المرافقين

ــع  ــى الموق ــر عل
َ

 وُينش
ٌ

ــل ــٌج حاف ســُيَعّد برنام

وذلــك  الســنوّية،  لالجتماعــات  اإللكترونــّي 

هــذه  فــي  المشــاركين  مرافقــي  ألجــل 

االجتماعــات. فيرجــى زيــارة الموقــع المذكــور 

أو  أي مســتجّدات  علــى  لالطــالع  بانتظــام 

إعالنــات.

https://www.sis.gov.eg/Story/68082/Ministry-of-Foreign-Affairs?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/68082/Ministry-of-Foreign-Affairs?lang=en-us
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للبنــك اإلســالمي  النــدوة الصحافّيــة االفتتاحيــة لالجتماعــات الســنوّية 

للتنميــة 
 14:00 - 13:00

اجتماع لجنة إجراءات البنك اإلسالمي للتنمية )مغلق( 17:00 - 15:00

حفل االفتتاح الرسمّي 20:30 - 19:30

الجمعة 3 يونيو 2022  

الجلسة العامة األولى 11:00 - 09:00

فعاليات المعرفة 16:00 - 09:00

المجلس األعلى لصندوق األقصى 11:30 - 11:00

لجنة إدارة صندوق األقصى 12:00 - 11:30

غداء رئيس مجلس المحافظين )بالدعوة فقط( 15:00 - 13:00

حفل عشاء تقيمه الدولة المضيفة 21:30 - 19:30

بت 4 يونيو 2022 
ّ

الس

الجلسة العامة الثانية 11:00 - 09:00

فعاليات المعرفة 14:00 - 09:00

المائدة المستديرة للمحافظين 13:30 - 11:30

المؤتمر الصحفي الختامي 15:30 - 14:30
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ضمــان  أجــل  مــن  التوجيهــات  هــذه  عــدت 
ُ
أ

ســالمة جميــع المشــاركين فــي االجتماعــات 

 لشــروط الســلطات 
ً
الســنوية، وذلــك طبقــا

وأمانــة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي 

منهــا  والهــدف  الســنوّية.  االجتماعــات 

فــي  للمشــاركين  إرشــادات  تقديــم  هــو 

البنــك  لمجموعــة  الســنوية  االجتماعــات 

اإلســالمي للتنميــة بشــأن التدابيــر الوقائيــة 

فــي مواجهــة جائحــة »مــرض فيــروس كورونــا 

المســتجد«.

كذلــك، اتخــذت أمانــة االجتماعــات الســنوية 

بالصحــة  المتعلقــة  التدابيــر  مــن   
ً
عــددا

والســالمة، منهــا التدابيــر الوقائيــة، والتدابيــر 

المشــاركين،  توافــد  ضبــط  إلــى  الراميــة 

العامــة. بالصحــة  الخاصــة  والتدابيــر 

الوقاية واالحتياطات العامة في »مركز 

المؤتمرات في شرم الشيخ«

درجــة  كقيــاس  صحيــة،  فحــوص  إجــراء 

لــدى  األخــرى  األعــراض  الحــرارة وفحــص 

 إلجــراءات 
ً
الموظفيــن والمشــاركين، طبقــا

مراعــاة  وأنظمــة  وقوانيــن  الســالمة 

لخصوصيــة ا

ــن  ــن الذي ــه المشــاركين أو الموظفي توجي

ــا  تثبتــت إصابتهــم بمــرض فيــروس كورون

المســتجّد أو تظهــر عليهــم أعــراض هــذا 

المــرض إلــى الخدمــات الطبيــة فــي »مركــز 

المؤتمــرات فــي شــرم الشــيخ«.

اســتعمال وســائل إرشــادية تضمــن التزام 

الجميــع بالتباعــد االجتماعّي.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالصحة 
والسالمة للمشاركين في االجتماعات 

السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
2022 شرم الشيخ - مصر
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وتشــجيع  أمكــن،  إن  الطوابيــر  إلغــاء 

علــى  بمتريــن  التباعــد  علــى  النــاس 

ــن  ــا م ــات وغيره ــتخدام الالفت ــل باس األق

البصريــة. العالمــات 

تنظيــف وتعقيــم األســطح التــي يكثــر 

وحيــن  االجتمــاع،  مــكان  فــي  لمســها 

مرفــق. أي  اســتعمال  مــن  االنتهــاء 

التدابير المتخذة لضبط توافد المشاركين 

مبنى »مركز المؤتمرات في شرم 

الشيخ«

 
ً

ب مقاعــد أعضــاء الوقــود مراعــاة
َّ
رت

ُ
ســت

للتباعــد االجتماعــّي المناســب.

ســيقتصر منــح ولــوج الجلســات العامــة 

باالجتماعــات. المعنييــن  األشــخاص  علــى 

لــن ُيســمح بدخــول غرفــة اجتمــاع الطاولــة 

الحامليــن  للمشــاركين  إالّ  المســتديرة 

لشــارات المحافظيــن ونائبيهــم.

 
ً

لــة مفصَّ الشــارات  م 
ُّ
تســل إجــراءات  تــِرد 

لالجتماعــات  اإلعالمــّي  »الكتّيــب  فــي 

الموقــع  علــى  المنشــور  الســنوّية« 

الســنوية. لالجتماعــات  اإللكترونــي 

التدابير الخاصة بقاعة الجلسات العامة

ة على 
ّ
ستحرص أمانة االجتماعات السنوي

اتخاذ التدابير التالية:

خفــض عــدد المقاعــد مــن أجــل تحقيــِق 

فعاليــات  وتنظيــِم  االجتماعــّي  التباعــد 

صغيــرة فــي قاعــات كبيــرة.

ــة جميــع المشــاركين والموظفيــن  مطالب

ــداء الكمامــات باســتمرار. بارت

ــد  إغــالق صفــوٍف أو أقســاٍم مــن المقاع

المشــاركين  بيــن  المباعــدة  أجــل  مــن 

متريــن. عــن  تقــل  ال  بمســافة 

متعــددة  ومخــارج  مداخــل  اســتخدام 

ــن أماكــن االنتظــار  وصــرف المشــاركين ع

المزدحمــة.

تدابير صحية إضافية

ُيطلــب مــن المشــاركين عــدم الحضــور إلى 

»مركــز المؤتمــرات فــي شــرم الشــيخ« 

ــروس  ــدت عليهــم أعــراض »مــرض في إذا ب

ــا المســتجّد« كمــا هــي موصوفــة  كورون

فــي البوابــة اإللكترونيــة لمنظمــة الصحــة 

الجهــة  إبــالغ  العالميــة. ويرجــى منهــم 

ســتتصل  التــي  لالجتمــاع،  المنظمــة 

بالخدمــات الطبيــة فــي »مركــز المؤتمــرات 

فــي شــرم الشــيخ«.

يجــب علــى المشــاركين ارتــداء الكمامــات 

فــي قاعــة الجلســات العامــة وفــي غــرف 

ــى  ــٍن، حت ــت وحي  وق
ّ

ــي كل ــات ف االجتماع

ــص. ــد الجلــوس فــي مقعــد مخصَّ عن

يجــب علــى المشــاركين ارتــداء الكمامــات 

بمركــز  األماكــن  جميــع  فــي   
ً
أيضــا

المؤتمــرات فــي شــرم الشــيخ، كالممرات، 

التفتيــش  محطــات  عبــور  عنــد   
ً
وأيضــا

األمنيــة واالقتــراب مــن ضبــاط األمــن، وعنــد 

الشــارات. م 
ُّ
تســل

ويتوفــر المزيــد مــن المعلومــات للمشــاركين 

طبيــة  »إرشــادات  المعنونــة  الوثيقــة  فــي 

االجتماعــات  فــي  للمشــاركين  موجهــة 

اإلســالمي  البنــك  لمجموعــة  الســنوية 

»مــرض  جائحــة  ظــل  فــي   )2022 للتنميــة 

ــى  ــا المســتجد«، المتاحــة عل ــروس كورون في

 2022 لعــام  الســنوية  االجتماعــات  موقــع 

www.isdb-am.org

http://www.isdb-am.org
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فيما يخص فيروس الكورونا 
COVID-19 المستجد

اعتبــارا مــن 22 ينايــر 2022 يحظــر دخــول 

مصــر  جمهوريــة  إلــى  القادميــن  جميــع 

العربيــة مــن المصرييــن، أو األجانــب ســواء 

بــرا، أو بحــرا، أو جــوا إال بعــد التأكــد ممــا 

يلــي: 

مــن  الكاملــة  الجرعــات  علــى  الحصــول 

كورونــا  لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات 

المعتمــدة مــن منظمــة الصحــة العالميــة 

أو مــن هيئــة الــدواء المصريــة ويكــون قــد 

مــر )14( يــوم علــى األقــل مــن الجرعــة 

قــد  أو  الجرعتيــن،  ذات  للقاحــات  الثانيــة 

مــر )14( يــوم علــى األقــل مــن التطعيــم 

للقاحــات المقــرر لهــا جرعــة واحــدة وذلــك 

قبــل الوصــول إلــى األراضــي المصريــة،

أو

أن يكــون القــادم مصحوبــا بشــهادة تفيــد 

بــأي  كوفيــد-19  لمــر  الفحــص  ســلبية 

فحــص مــن الفحــوص المعتمــدة مــن وزارة 

 ID NOW - Rapid( والســكان  الصحــة 

عــن  للكشــف   )Antigen test – PCR

فيــروس كورونــا خــالل 72 ســاعة قبــل 

الوصــول إلــى منافــد الدخــول المصريــة، 

مــع اســتثناء األطفــال أقــل مــن )12( ســنة.

تقبــل الشــهادات المعتمــدة فــي الدولــة 

ــدون كشــط أو شــطب أو  )جهــة اإلصــدار( ب

ــى: ــوي عل ــة وتحت إضاف

QR Code ويتــم قبــول هــذه الشــهادات 

بعــد التحقــق مــن جهــة إصــدار الشــهادة 

 QR والبيانــات المطلوبــة عــن طريــق قــارئ

 Code

أو اعتمــاد وتوثيــق شــهادات التطعيــم 

الصــادرة فــي الــدول األجنبيــة والتــي ال 

تحتــوي علــى QR Code مــن الســفارة 

المصريــة بتلــك الــدول.

أو اإلفــادة بالنمــاذج الرســمية للشــهادات 

الصــادرة فــي تلــك الــدول عــن طريــق وزارة 

المتبــادل  االعتــراف  شــرطة  الخارجيــة 

الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  بالشــهادات 

المصريــة وتلــك الــدول.

فــي حالــة عــدم مطابقــة شــهادة التطعيم 

أو شــهادة الفحــص التــي يحملهــا الراكــب 

اختبــار  إجــراء  يتــم  المقــررة  للضوابــط 

عــن  للكشــف   Antigen Rapid Test

حالــة  وفــي  للقادميــن،  كورونــا  فيــروس 

إيجابيــة الفحــص يتــم مــا يلــي:

بالنســبة للمصرييــن يتــم تقييــم الحالــة 

أو  أعــراض  وجــود  عــدم  حالــة  وفــي 

المنزلــي  العــزل  يتــم  بســيطة  أعــراض 

لمــدة )10( أيــام، وفــي حالــة وجــود أعــراض 

متوســطة أو شــديدة يتــم التحويــل إلــى 

لمستشــفى. ا

تأكيــد  يتــم  المصرييــن  لغيــر  بالنســبة 

 ID الفحــص المعملــي باســتخدام اختبــار

ــة إيجابيــة الفحــص يتــم  NOW وفــي حال

القــادم  الدولــة  إلــى  المســافر  عــودة 

الناقلــة. منهــا بمعرفــة الشــركة 

ــى مطــار  ــارج إل ــن مــن الخ بالنســبة للقادمي

شــرم الشــيخ

 بشــهادة تطعيــم 
ً
يكــون القــادم مصحوبــا

الموضوعــة  للشــروط   
ً
طبقــا كوفيــد-19 

ــا  فــي هــذا الشــأن أو يكــون القــادم مصحوب

لمــرض  الفحــص  ســلبية  تفيــد  بشــهادة 

الفحــوص  مــن  فحــص  بــأي  كوفيــد-19 

االشتراطات الصحية للدخول إلى جمهورية مصر 
العربية 
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المعتمــدة مــن وزارة الصحــة والســكان طبقــا 

للشــروط الموضوعــة فــي هــذا الشــأن، وفــي 

التطعيــم  شــهادة  مطابقــة  عــدم  حالــة 

أو شــهادة الفحــص التــي يحملهــا الراكــب 

 Antigen للضـــوابط المقــررة يتــم إجــراء اختبــار

ــا. Rapid Test للكشــف عــن فيــروس كورون

وفــي حالــة إيجابيــة الفحــص يســمح لهــم 

بالعــزل الذاتــي بفنــدق اإلقامــة لمــدة خمســة 

اليــوم  فــي   PCR إجــراء فحــص مــع  أيــام 

أعــراض  وجــود  عــدم  حالــة  فــي  الســادس 

 يســمح لهــم بإنهــاء 
ً
للمــرض فــإذا كان ســلبيا

ــرة  ــزل فت  يســتمر الع
ً
ــا ــزل وإذا كان إيجابي الع

خمســة أيــام أخــرى ثــم يتــم إنهــاء العــزل 

دون الحاجــة إلجــراء فحــص آخــر.

ضــد  التطعيــم  يخــص  فيمــا   :
ً
ثانيــا

الصفــراء الحمــى 

المتأثــرة  المناطــق  مــن  القادميــن  علــى 

بمخاطــر انتقــال الحمــى الصفــراء إبــراز شــهادة 

مــرض  ضــد  )ســارية(  الدوليــة  التطعيــم 

جمهوريــة  إلــى  للدخــول  الصفــراء  الحمــى 

مصــر العربيــة وذلــك للمســافرين أعمارهــم 9 

 بالنســبة للمســافرين 
ً
أشــهر فمــا فــوق وأيضــا

)الترانزيــت( القادميــن والذيــن مكثــوا ألكثــر 

مــن 12 ســاعة ترانزيــت فــي قائمــة البلــدان 

المعرضــة لخطــر الحمــى الحمــراء.

مــرض  المقــال  محظــر  ذات  الــدول  قامــة 

الصفــراء الحمــى 

فاســو،  بوركينــا  بنيــن،  أنجــوال،  أفريقيــا: 

أفريقيــا  جمهوريــة  الكاميــرون،  بورونــدي، 

الوســطى، تشــاد، الكونغــو، كــوت ديفــوار، 

غينيــا  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة 

جامبيــا،  الجابــون،  اثيوبيــا،  االســتوائية، 

غانــا، غينيــا، غينيــا بيســاو، كينيــا، ليبيريــا، 

مالــي، موريتانيــا، النيجــر، نيجيريــا، الســعال، 

الســودان،  الســودان،  جنــوب  ســيراليون، 

الصومــال،  روانــدا،  إريتريــا،  أوغنــدا،  توجــو، 

زامبيــا. االتحاديــة،  تنزانيــا  جمهوريــة 

بوليفيــا،  األرجنتيــن،  الجنوبيــة:  أمريــكا 

البرازيــل، كولومبيــا، إكــوادور، جيانا الفرنســية، 

جويانــا، بنمــا، باراجــواي، بيــرو، ســورینام، ترنــداد 

وتوباجــو، فنزويــال

في حالة عدم 
تقديم شهادة 

التطعيم الدولية 
سوف يخضع 
القادم إلجراء 
الحجر الصحي 
لمدة 6 أيام 

من تاريخ سفر 
الراكب من الدول 
الموبوءة بمرض 
الحمى الصفراء
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