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 االجتماع السنوي الثالث واألربعين لمجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية: مسودة برنامج
 ******** 

 الفعالياتفئات 
  الفعاليات املعرفية

  مشاركة مقصورة على جمموعة البنك*
  مؤسسات أخرى*

  مفتوحة*مشاركة 
  الربط الشبكي  

  أخرىفعاليات 
 * جلسة عمل جملس احملافظني

 
 (1439رجب  15) 2018أبريل  1األحد 

 االجتماع والمكان التوقيت

08:00- 10:00  
 (Four Seasonsفندق ) Lavandeقاعة 

 جملس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية

09:00- 10:30  
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 اجلمعية العمومية الحتاد االستشاريني من الدول اإلسالمية

09:00- 12:00 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 االسرتاتيجية لتعزيز ريادة األعمال وتشغيل الشبابالشراكات 

10:30- 12:30 
 (Ramada)فندق  Didon 2قاعة 

 ةالقطاعات الواعدة وذات القيمة املضافة العاليبالشراكة لدعم االبتكار والتجديد والنهوض 

11:00- 13:00 
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 اجتماع جملس اجلمعية العمومية الحتاد املؤسسات املالية للتنمية الوطنية يف الدول األعضاء

11:30- 13:00 
 (Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 للتنميةجملس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي 

13:00- 15:00 
 (Ramada)فندق  Didon 2قاعة 

 والتحديات الفرص: إفريقيا يف التحية البىن تطوير

13:30- 15:30 
 (Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 جملس إدارة املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص  

13:30- 15:30 
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 اجلمعية العمومية الحتاد املقاولني من الدول اإلسالمية

15:00- 17:00 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 الحتاد املؤسسات املالية للتنمية الوطنية يف الدول األعضاءاجلمعية العمومية 

16:00- 18:00 
 (Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 جملس إدارة املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
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 (1439رجب  16) 2018أبريل  2االثنين 

 االجتماع والمكان التوقيت

09:00- 12:00 
 (Ramadaفندق ) Didon 2قاعة 

 املنتدى العاملي  الثالث عشر للبنك اإلسالمي  للتنمية عن املالية اإلسالمية

09:00- 11:00  
 (Ramadaفندق ) Didon 1قاعة 

الشراكة من أجل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة: شرط مسبق لتحقيق التنمية الشاملة 
 واملستدامة

11:00- 12:30 
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 اخلطوط العريضة للتقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية :مؤمتر صحفي

11:30- 13:30 
 (Ramadaفندق ) Didon 1قاعة 

 ملستقبليةس املستفادة واآلفاق ا: الدرو نيإقامة شراكات عاملية ختدم النقل والتنقل املستدام

13:00- 15:00 
 (Ramadaفندق ) Didon 2قاعة 

 الرقمية من أجل التنمية املستدامةالوسائل التكنولوجية 

14:00- 15:30 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 وتعزيز لصغرا ومتناهية واملتوسطة الصغرى باملؤسسات النهوض يف االسالمي التمويل دور
 املايل االدماج

16:00- 17:30 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 املمكن العمى مكافحة أجل من التحالف برنامج" من الثاين اجليل عن الرمسي   اإلعالن
 (2022 -2018) "تفاديه

15:30- 17:00 
 (Ramada)فندق  Didon 2قاعة 

 االرتقاء برأس املال البشري: دعامة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة

19:00- 21:30 
 (Four Seasons)فندق  Jasmineقاعة 

 اإلسالمية لتمويل التجارةالذكرى السنوية العاشرة للمؤسسة الدولية 
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 (1439رجب  17) 2018أبريل  3الثالثاء 

 االجتماع والمكان التوقيت

08:00- 18:00 
 (Four Seasons)فندق  Jasmineقاعة 

القطاع اخلاص )املؤسسة اإلسالمية لتأمني  عنمنتدى جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
االستثمار وائتمان الصادرات، املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، املؤسسة الدولية 

 (["ثقة"]اإلسالمية لتمويل التجارة، منتدى أعمال جمموعة البنك 

08:30- 10:00 
 (Ramada)فندق  Didon 2قاعة 

 التحو ل منصة إطالق

09:00- 11:00  
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 الشراكة من أجل بناء القدرة على الصمود يف مواجهة أضرار اجلفاف وتغري املناخ يف الصومال

09:00- 11:30 
 (Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 مبادرة املعونة من أجل التجارة للدول العربية

11:00- 13:00 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 إقامة شراكات ذكية مع أطراف معنية متعددة حتقيقاً ألهداف التنمية املستدامة: 
 جتارب من البلدان األعضاء

11:30- 15:30  
 (Ramada)فندق  Didon 2قاعة 

 املستدامة تنميةلل خدمةً  واملبتكرة والتكنولوجية العلمية احللول وتسويق الفكرية امللكية

12:00- 16:30  
 (Ramada)فندق  Utiqueقاعة 

 اإلمنائي   والتمويل التنظيمية والتكنولوجيا املالية التكنولوجيا

13:30- 15:30 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

 دور األسواق الرأمسالية اإلسالمية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

15:00- 16:30 
 (Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 اجتماع جلنة اإلجراءات

 16:00- 18:00 
 (Ramada)فندق  Didon 1قاعة 

إنتاج املزيد من الغذاء بالقليل من املاء: الشراكة من أجل كفاءة استخدام املاء لتحقيق األمن 
 الغذائي
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 (1439رجب  18) 2018أبريل  4األربعاء 

 االجتماعات والمكان التوقيت

09:00– 11:00 
Le Pavillon 

 حفل افتتاح االجتماع السنوي الثالث واألربعني جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية

11:30- 13:30  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 * اجللسة العامة األوىل

15:00- 17:00 
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 املائدة املستديرة للمحافظني

17:30- 19:00 
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 العامة الثانية* اجللسة 

19:30- 21:30 
Le Pavillon 

 حفل العشاء
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 (1439رجب  19) 2018أبريل  5الخميس  

 االجتماع والمكان التوقيت

07:30 - 09:00  
 (Four Seasonsفندق ) Lavandeقاعة 

 اجتماع اجمللس األعلى لصندوقي األقصى والقدس

09:00 - 10:00  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 * اجللسة العامة الثالثة

09:30 - 10:30  
 (Four Seasonsفندق ) Lavandeقاعة 

 اجتماع جلنة إدارة صندوقي األقصى والقدس

10:00- 10:30  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

ائتمان و االجتماع اخلامس والعشرون جمللس حمافظي املؤسسة اإلسالمي ة لتأمني االستثمار 
 الصادرات

10:30- 11:00  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 االجتماع احلادي عشر جمللس حمافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

11:00- 11:30  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 االجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

11:30  – 12:00 
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

12:00 – 12:30  
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 اجللسة اخلتامية لالجتماع السنوي الثالث واألربعني جملموعة البنك اإلسالمي  للتنمية

12:30- 13:30 
 (Four Seasonsفندق ) Jasmineقاعة 

 توقيع االتفاقيات

14:00- 15:00 
 Four Seasons)فندق  Lavandeقاعة 

 مؤمتر صحفي مشرتك بني رئيس جملس احملافظني ورئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 


