السنوي الثالث واألربعون
االجتامع
ّ
اإلسالمي للتنمية
ملجموعة البنك
ّ
 5-1ابريل
2018

دليل املشاركني

مقدمة

السـنوي ،الـذي
يُك ِّمـل هـذا الكتيـب املوقـع اإللكترو ّين لالجتماع
ّ
يتضمـن الربنامـج املحـ َّدث للفعاليـات الجانبيـة التـي تنظَّـم على
السـنوي ،واملعلومـات التفصيليـة املتعلقـة
هامـش االجتماع
ّ
بالخدمـات اللوجسـتية .ونهيـب باملشـاركني أن يـزوروا املوقـع
اإللكترو ّين  www.isdb-am43.orgقبـل االجتامعـات وأثناءهـا،
بانتظـام ،لالطلاع على آخـر املعلومـات.

اإلسلامي
نبـذة عـن االجتماع السـنوي ملجموعـة البنـك
ّ
للتنميـة
يعقـد مجلـس محافظـي مجموعـة البنـك اإلسلامي للتنميـة
(«مجموعـة البنـك») اجتامعـاً سـنوياً ملناقشـة القضايـا اإلمنائيـة
واملسـائل املؤسسـية.
ويسـتقطب هـذا االجتماع مـا يزيـد عـن 1000مشـارك ،ويتيـح
ألصحـاب القـرار فرصة مثالية ملناقشـة ما يعرتض بلـدان «مجموعة
البنـك» مـن تحديـات واستكشـاف مـا قـد يكـون لديها مـن فرص.

املكان
سيُعقد حفل افتتاح اجتامع مجلس املحافظني
مبشيئة الله -مساء يوم الثالثاء  17رجب 3( 1439أبريل  )2018يف قاعة البافيليون قمرت ،وسوف تعقد
جلسة العمل األوىل الساعة التاسعة من صباح األربعاء
 18رجب  4( 1439أبريل  )2018يف فندق الفور سيزونز ،
وكذلك جلسات عمل املجلس األخرى ،كام ستُنظم ندوات
ومنتديات مختلفة تحظى باهتامم الدول األعضاء خالل
الفرتة من  15حتى  17رجب  3-1( 1439أبريل )2018
يف فندق رامادا قمرت.

ستُعقد االجتامعات التالية ملجالس املحافظني والجمعيات العامة والعمومية ملؤسسات «مجموعة البنك» فيام بني يومي فيام بني يومي 3
و  5أبريل ( 2018ملحق)1
•االجتماع السنوي الثالث واألربعون جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية؛
•الجتماع السنوي اخلامس والعشرون جمللس حمافظي املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات؛
•االجتماع السنوي احلادي عشر جمللس حمافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية؛

الربنامج

•االجتماع السنوي الثامن عشر للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص؛
•االجتماع السنوي الثالث عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
كما يكون االجتماع السنوي مناسبة تعقد فيها املؤسسات التالية اجتماعات مجعياهتا العمومية:
التنموي يف البلدان األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية؛
•احتاد املؤسسات الوطنية للتمويل
ّ
•احتاد االستشاريني من الدول اإلسالمية؛
•احتاد املقاولني من الدول اإلسالمية.

الندوات والفعاليات املصاحبة
السنوي متحدثني رفيعي املستوى
ستض ّم الندوات والفعاليات املصاحبة التي تعقد خالل أسبوع االجتامع
ّ
من الحكومات ،والقطاع الخاص ،واملؤسسات الجامعية ،واملجتمع املدين .كام يتيح برنامج الفعاليات
الجانبية ،الذي يدوم  3أيام ،فرصة سانحة ملناقشة القضايا االقتصادية واملالية واإلمنائية التي تكتيس أهمية
راهنة لدى األطراف املعنية يف «مجموعة البنك».
وت ُنظَّم هذه الفعاليات الجانبية إلثارة املباحثات واملناقشات وتعزيز عالقات الرشاكة والتعاون وتبادل املعارف.
وهذه الفعاليات مفتوحة لجميع املشاركني املس َّجلني.
السنوي عندما يقرتب تاريخ هذا
نش الربنامج الكامل للفعاليات عىل املوقع اإللكرتو ّين لالجتامع
وس ُي َ
ّ
االجتامع.

التسجيل

التسجيل املبد ّيئ

التسجيل

شارات الهوية

يتعي عىل املشاركني إجراء تسجيلهم
َّ
اإللكرتو ّين وفق العملية التدريجية املوضَّ حة
السنوي ،وذلك
يف املوقع اإللكرتوين لالجتامع
ّ
بالذهاب إىل خانة «املشاركة والتسجيل»
واستخدام رمز التسجيل املذكور يف خطاب
الدعوة.

السنوي يف فندق
سيكون التسجيل لالجتامع
ّ
رمادا قمرت وسيبدأ عىل الساعة  8:00من
صباح السبت  31مارس  2018حتى انتهاء
االجتامعات يف  5أبريل .2018

يُشرتط إبراز شارات الهوية للدخول إىل
قاعات الجلسات العامة ،وغرف االجتامعات
واملكاتب .ويُطلب من املشاركني حمل
هذه الشارات دامئاً عندما يكونون يف مكان
االجتامع .وينبغي إبالغ مكتب التسجيل
السنوي فور
املوجود يف مكان االجتامع
ّ
ضياعها.

وال بد للمشاركني من استكامل تسجيلهم،
وتفاصيل رحالتهم الجوية ،وإجراءات الحجز
يف الفنادق يف موعد ال يتجاوز  9مارس .2018

ونهيب بجميع املشاركني أالّ يتأخروا يف
التسجيل .ويتعني عىل املشارك اإلدالء بجواز
بأي وثيقة إثبات هوية حكومية
سفره أو ّ
تحمل صورته الشخصية.

السنوي صورة
ويجب أن تحمل شارة االجتامع
ّ
شخصية حديثة للمشارك .ولذلك وجب عىل
املشارك أن يقوم بتحميل صورة شخصية له
عىل املوقع االلكرتوين أثناء عملية التسجيل.

جوازات السفر وتأشريات الدخول
يجب أن يكون بحوزة املشاركني جواز سفر صالح ألكرث من  6أشهر من تاريخ دخول الجمهورية
التونسية.

بالنسبة للمشاركني مواطني الدول التي تتوفر لديها بعثة ديبلوماسية أو قنصلية للجمهورية
التونسية :يجب أن توضع طلبات التأشرية لدى املصالح القنصلية أو سفارة الجمهورية التونسية.
بالنسبة للمشاركني مواطني الدول التي ال تتوفر لديها بعثة ديبلوماسية أو قنصلية للجمهورية
التونسية :ميكن منح مواطني هذه الدول تأشرية دخول عند وصولهم مطار قرطاج الدويل
(.ملحق  :1نظام تأشرية الدخول إىل تونس ملواطني الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية)

الرحالت الجوية إىل تونس ومنها
يُتوقع أن يقوم أصحاب املعايل املحافظون واملحافظون املناوبون وأعضاء الوفود باتخاذ التدابري
الالّزمة لسفرهم إىل تونس ومنها .ونهيب بأصحاب املعايل املحافظني واملحافظني املناوبني
وسواهم من أعضاء الوفود أن يقوموا بحجز رحالتهم الجوية ذهاباً وإياباً يف أرسع وقت ممكن
حتى يحصلوا عىل الرحالت الجوية وتواريخ السفر التي يختارونها.

معلومات لوجيستية

يتوجب عىل املشاركني الغري معفيني من تأشرية الدخول إىل تونس التقدم بطلبات الحصول عىل
التأشرية يف أقرب وقت ممكن تفاديا ألي تأخري.

االستقبال يف مطار تونس قرطاج الدويل
سيكون موظفو املراسم موجودين يف مطار تونس قرطاج الدويل من أجل ترسيع إجراءات دخول ومغادرة
أعضاء الوفود.
اإلسالمي للتنمية سائق وسيارة رسمية واحدة .كام ستوفر
عي لكل محافظ عن بلد عضو يف البنك
وس ُي َّ
ّ
حافالت مكوكية لنقل املشاركني من املطار إىل الفنادق «الرسمية» ،ومن هذه الفنادق إىل مكان االجتامع
السنوي.
ّ

الجامرك
ال يجوز للمسافرين إىل الجمهورية التونسية أن يجلبوا إليها أية مواد محظورة كاملخدرات واألسلحة النارية
بأي مواد ذات طبيعة عسكرية ،كام يجب
والذخائر و كذلك أية مواد قد متس بأمن الدولة .ويجب الترصيح ّ
الترصيح بأي مبلغ يتجاوز  10000دينار تونيس أو ما يعادله بالعملة األجنبية.

وسائل االعالم
موظفو االتصال
السنوي لتمكني الصحفيني وممثيل وسائل اإلعالم
صحفي يف مكان االجتامع
س ُيقام مركز
ّ
ّ
مفصل لألنشطة قبل االجتامع السنوي وأثناءه.
برنامج
وسيقدم
ينبغي.
كام
من العمل
ّ
الصحفي لالستعالم
فريجى من ممثيل وسائل اإلعالم أن يتصلوا مبكتب التواصل يف املركز
ّ
عن برنامج و فعاليات االجتامع السنوي ،أو طلب إجراء مقابالت رسمية.

سيعي لكل محافظ موظف اتصال مرافق
َّ
السنوي.
يساعده طوال مدة االجتامع
ّ

السنوي بحجز مبد ّيئ عا ّم يف فندق فور سيزونز،
قامت أمانة االجتامع
ّ
تونس ألجل محافظي البنك اإلسالمي للتنمية.

اإلقامة يف الفنادق

السنوي كذلك عىل أسعار خاصة مع بضعة
تفاوضت أمانة االجتامع
ّ
فنادق مختارة قريبة من مكان انعقاد االجتامع السنوي ،كام يتضح من
الجدول اآليت.
فريجى من أعضاء الوفود املرافقني للمحافظني واملحافظني املناوبني أن
يحجزوا ألنفسهم يف الفنادق.
تجدون عىل موقع االجتامع السنوي معلومات مفصلة عن كيفية حجز
الفنادق و كذلك آجال الحجز الخاصة بكل فندق إذ ليس من املضمون،
بعد هذه اآلجال  ،أن تكون غرف الفنادق متاحة وال أن تطبَّق األسعار
اإلسالمي للتنمية.
السنوي للبنك
التفاضلية املحدَّدة لالجتامع
ّ
ّ

سياسات الحجز الخاصة بالفنادق
يُر َجى االطالع عىل سياسة الفنادق فيام يتعلق بوقت النزول يف الفندق
ووقت مغادرته .ويجب االتصال بإدارة الفندق املختار مبارشة بخصوص
إمكانية النزول مب ِّكرا ً يف الفندق أو مغادرته متأ ّخرا ً.
يتوقف إلغاء أو تغيري الحجز عىل سياسة الفندق .ولذلك يُرجى زيارة
املوقع اإللكرتو ّين للفندق املعني ملزيد من املعلومات بشأن ال ُّرسوم
والغرامات.
يرجى من جميع املشاركني تسديد فواتري إقامتهم (املكاملات الهاتفية،
وخدمة الغرف ،وغسل املالبس ،إلخ ).قبل مغادرة الفندق الذي نزلوا
فيه.

رقم

الفندق

أسعار الغرف بالدينار التونيس
غرفة عادية

1

فندق فور سيزونز (5
نجوم)

510

690

-

1540

2

فندق رمادا بالاز (5
نجوم)

200

250

280

500

650

3

ال ريزيدنس تونس (5
نجوم)

-

460

500

-

-

4

فندق قرطاج تالسو (5
نجوم)

270

-

-

450

1200

5

فندق غولدن توليب (5
نجوم)

350

450

1150

- 1500
10000

6

فندق غولدن توليب (5
نجوم)

253

-

800

2600 - 1100

7

فندق املرادي ( 4نجوم)

160

200
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360

الفنادق الرمسية

غرفة
ديلوكس

غرفة برمييري

جناح
جينيور

-

جناح تنفيذي

ّ
خدمات عامة

الخدمات املرصفية

النقل

الخدمات الطبية

ستتاح الخدمات املرصفية املحدودة ،ومنها
السنوي.
رصف العمالت ،يف مكان االجتامع
ّ
وهي خدمات متوفرة أيضاً يف معظم الفنادق.

ستتاح لجميع املشاركني خدمة الحافالت
املكّوك ّية املنتظمة ت ُ ِقلُّهم بني الفنادق
السنوي.،
«الرسمية» و مكان االجتامع
ّ

وتوجد أجهزة الرصف اآل ّيل يف املنطقة املحيطة
السنوي.
مبكان االجتامع
ّ

وينبغي للمشاركني الذين اختاروا اإلقامة
يف فنادق غري رسمية أن يدبّروا أمر نقلهم
بأنفسهم.وملزيد من املعلومات عن مواعيد
الرحالت املكوكية ،يرجى زيارة املوقع
السنوي.
اإللكرتو ّين لالجتامع
ّ

ستتاح الخدمات الطبية يف بعض الفنادق
السنوي.
«الرسمية» ويف مكان االجتامع
ّ
وسيكون األطباء واملمرضات يف الخدمة ليل
نهار .وستوفَّر سيارات اإلسعاف أيضاً.
وبالرغم من أن الرعاية الطبية األولية ستكون
ستحسن أن تكون لدى أعضاء
متاحة ،فإنه يُ
َ
الوفود بوليصة تأمني دولية للسفر.

مكتب اإلستعالم

خدمات السفر

سيقام مكتب االستعالم يف مكان االجتامع
السنوي فيام بني يومي 1و 5أبريل  8102للرد
عىل االستفسارات العامة

يتكفل مكتب خدمات السفر املوجود يف مكان
انعقاد االجتامع السنوي بتقديم املساعدة
للمشاركني فيام يخص حجوزات تذاكر العودة
و الوفاء بغريها من متطلبات السفر.

يل
التوقيت املح ّ

معلومات عملية

يل للجمهورية التونسية هو توقيت غرينتش  1+ساعة.
التوقيت املح ّ

العملة وأسعار الرصف
العملة الرسمية للجمهورية التونسية هي الدينار التونيس .وله سعر رصف متحول وميكن رصف العمالت
األجنبية يف البنوك ،ومحالّت الرصافة ،والفنادق الكربى .ميكن إعادة تحويل الدينار التونيس إىل عمالت أجنبية
يف حدود  3000دينار تونيس برشط اإلدالء بفاتورة الرصف األساسية.
التيار الكهربا ّيئ
التيار الكهربا ّيئ هو بجهد  220فولت .ولذلك ننصحكم باالنتباه ألجهزتكم اإللكرتونية املضبوطة عىل 110
فولت.

املناخ
تتميز تونس خالل شهر أبريل ،مبناخ معتدل و جاف مع درجة عليا تبلغ  21درجة مئوية خالل النهار و 10
درجات خالل اليل.

اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية يف الجمهورية التونسية ،ولكن اللغة الفرنسية و اإلنجليزية مستخدمة عىل
نطاق واسع.

السنوي .أ ّما أوقات الصالة يف تونس خالل فرتة
مصل مناسب يف جميع الفنادق ويف مكان االجتامع
ّ
يوجد ّ ً
السنوي.
االجتامع ،فهي منشورة يف املوقع اإللكرتو ّين لالجتامع
ّ
ساعات العمل
االثنني إىل الجمعة

السبت  -األحد

املؤسسات الحكومية

12:30 – 8:30
17:00-13:00

مغلق

البنوك
األسواق واملحالت التجارية

16.00 -8.00
19:30-9:00

مغلق
19:30-9:00

البعثات الدبلوماسية التونسية
قامئة بعناوين البعثات الدبلوماسية التونسية لدى الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية (ملحق )2

معلومات عملية

َّيات
أوقات الصالة واملصل ُ
ُ

األنشطة االجتامعية

سيتم إعداد برنامج حافل باألنشطة االجتامعية لفائدة
السيدات اللوايت يرافقن املشاركني و سيتم نرش تفاصيل
األنشطة عىل املوقع اإللكرتوين لالجتامع السنوي.
يرجى مراجعة املوقع بانتظام للحصول عىل معلومات بهذا
الشأن.

ملحق :1
الربنامج املؤقت لالجتامع السنوي
الثالث واألربعني ملجلس محافظي
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

الثالثاء ( 3أبريل )2018

الربنامج املؤقت

الوقت

االجتامعات

17:00 – 15:00

اجتماع جلنة اإلجراءات

21:00 – 19:30

اإلسالمي للتنمية
السنوي الثالث واألربعني ملجموعة البنك
حفل االفتتاح الرسمي لالجتامع
ّ
ّ

األربعاء (  4أبريل )8102
الوقت

االجتامعات

11:15 – 09:00

جلسة العمل األوىل جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية

13:30 – 11:30

منتدى احملافظني

18:00 – 16:00

جلسة العمل الثانية جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية

19:30

مأدبة عشاء يقيمها ضيف الشرف

الوقت

االجتامعات

الخميس ( 5أبريل )8102

9:00 – 08:00

اجتماع اجمللس األعلى لصندوقي األقصى والقدس (يسبقه فطور على الساعة  7:30صباحاً)

10:30 – 9:30

اجتامع لجنة إدارة صندوقي األقىص والقدس

10:30 – 10:00

االجتامع السنوي الخامس والعرشون ملجلس محافظي املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثامر وائتامن الصادرات

11:00 – 10:30

االجتامع السنوي الحادي عرش ملجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

11:30 – 11:00

االجتامع السنوي الثامن عرش للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

12:00 – 11:30

االجتامع السنوي الثالث عرش للجمعية العامة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

12:30 – 12:00

الجلسة الختامية لالجتامع السنوي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

13:30 : 12:30

توقيع االتفاقيات

15:00 – 14:00

مؤمتر صحفي ختامي مشرتك بني رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية و رئيس مجلس محافظي املجموعة.

الربنامج املؤقت

10:00 – 09:00

جلسة العمل الثالثة جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية

ملحق :2
نظام تأشريات الدخول إىل تونس
ملواطني الدول األعضاء يف البنك
اإلسالمي للتنمية

الدولة

دبلومايس

جواز السفر
خاص/ملهمة

عادي

األردن

ال

ال

ال

أفغانستان

نعم

نعم

نعم

ألبانيا
اإلمارات

نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

إندونيسيا

ال

ال

نعم

أوزباكستان
أوغندا
إيران
باكستان
البحرين
)بروناي (دار السالم
بنغالديش
بنني
بوركينا فاسو
تركمنستان
تركيا
تشاد

نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
نعم
ال
نعم

نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
ال
نعم
ال
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
ال
ال
نعم
نعم
ال
نعم
ال
نعم

نظام تأشريات الدخول

أذربيجان

نعم

نعم

نعم

نظام تأشريات الدخول

الدولة

دبلومايس

جواز السفر
خاص/ملهمة

عادي

الجابون
توغو
الجزائر
جيبويت
السنغال
السودان
سوريا
سورينام

ال
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
نعم

ال
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
نعم

ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
نعم
نعم

سرياليون
العراق
دولة فلسطني
الصومال
طاجيكستان
ُعامن
غينيا
غينيا بيساو
جامبيا
قطر
قرغيزيا

نعم
ال
نعم
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم

نعم
ال
نعم
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم

الدولة

موزمبيق
النيجر
نيجرييا
اليمن

ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
ال

نعم
ال
نعم
نعم

ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
ال

نعم
ال
نعم
نعم

عادي
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
نعم
ال
ال

نعم
ال
نعم
نعم

نظام تأشريات الدخول

كازاخستان
الكامريون
كوت ديفوار
الكويت
اململكة العربية السعودية
امللديف
جزر القمر
غويانا
لبنان
ليبيا
مايل
ماليزيا
مرص
املغرب
موريتانيا

دبلومايس

جواز السفر
خاص/ملهمة

ملحق :3
البعثات الدبلوماسية للجمهورية
التونسية لدى الدول األعضاء يف البنك
اإلسالمي للتنمية

البعثات الدبلوماسية للجمهورية التونسية

االتصال
Tel. (00962) 6 59 22 743 / 6 59 22 746
Fax . (00962) 6 59 22 769
Email : alamman@go.com.jo/at.amman@diplomatie.gov.tn

Tel. (00971) 2 68 11 331
Fax . (00971) 2 68 12 707

العنوان
Ouadi Abdoun, Avenue Faouzi
Kaouakgi, n°18, B.P 17185 Amman
11195
Cité des Ambassadeurs, Avenue
Rabdan, Abu-Dhabi

Email : tuniemb@eim.ae/at.abou@diplomatie.gov.tn
Tel. (0062 21 ) 52 89 23 28 / 52 89 23 29
Fax . (0062 61) 525 31 23
Email : aljkt@unimet.net.id/ tunjakarta@gmail.com/at.jakarta@
diplomatie.gov.tn
Tel. (0098) 88 59 1639 / 88 59 1647
Fax . (0098) 88 37 8970

JL Karang Asem Tengah, Blok C5
N°2115, Kuningan, Jakarta Selatan
12950

الدولة
األردن

اإلمارات العربية
املتحدة
اندونيسيا

Shahrak-e- Ghods St, North Zarafshan
– Tehran

إيران

HOUSE n°221, street N°21, Sector, E 7,
Islamabad

باكستان

Villa 54, road 3610, Area 336 adliya –
Manama

البحرين

Email : : at-teheran@neda.net/at.abou@diplomatie.gov.tn
Tel. (0092) 265 23 87 / 265 27 81
Fax . (0092) 265 35 64
Email : at.islamabad@diplomatie.gov.tn
Web : www.atunisia-pk.org
Tel. (00973) 17 71 41 49
Fax . (00973) 17 71 57 02
Email : atmanama@batelco.com.bh/at.manama@diplomatie.gov.tn
Tel. (226) 25 37 62 37
Email : at.ouagadougou@diplomatie.gov.tn/ at.ouagadougou@
diplomatie.gov.tn

Ouagadougou

Tel. (0090-312) 491 96 35 / 491 96 36 / 491 96 57
Fax . (0090-312) 491 96 34 / 491 96 58
Email : at.ankara@superonline.com/at.ankara@diplomatie.gov.tn

Ferit Recai Ertugrul Caddesi, n°19
– Diplomatik Site, Oran/ çankaya,
Ankara

بوركينا فاسو
تركيا

االتصال

العنوان

الدولة

11. RUE DU Bois de Boulogne – El
Mouradiya 16000- Alger

Tel. (00966) 11 488 79 00 / 11 488 76 45
Fax . (00966) 11 488 76 41
Email : at.riyadh@diplomatie.gov.tn/at.riyadh@diplomatie.gov.tn

Diplomatic Quarter, Riyadh, P.O Box
94-368, Riyadh 11693

Tel. (00221) 33 823 47 47 / 33 823 46 90
Fax . (00221) 33 823 72 04
Email : at.dakar@orange.sn/at.khartoum@diplomatie.gov.tn

Rue Alpha Hachamiyou Tall B.P : 3127
Dakar

السنغال

Tel. (00249) 1834 87 949 / 1834 87 947
Fax . (00249) 18335 82 249 / 1834 87 950
Email : at.khartoum@yahoo.fr/at.khartoum@diplomatie.gov.tn

Maison N°30, 15 ème rue, El Emarat,
Khartoum

السودان

Tel. (00964) 770 404 3084 / 770 002 5207
Email : amb.tun_iraq@yahoo.fr/at.baghdad@diplomatie.gov.tn

Rue, N°617, impasse N°49 Maison
N°1, Al Mansour – Cité Al Andalous,
Baghdad

العراق

Tel. (00968) 24 60 34 86 / 24 60 34 96
Fax . (00968) 24 69 77 78
Email : atmascat@omantel.net.om/at.mascat@diplomatie.gov.tn

N°1446, Way N° 1522 Madinet Al
Ealam, B.P 220 – CP 115, Muscat

عامن

Tel. (00972) 229 062 84 / 229 062 85 / 229 062 86
Fax . (00972) 229 062 88
Email : tunispal@planet.com / tunispalram@planet.com/at.ramallah@
diplomatie.gov.tn

Rue, Ennouzha, Ramalah

Tel. (00974) 40 16 22 22
Fax . (00974) 44 12 89 38
Email : at.doha@qatar.net.qa/at.doha@diplomatie.gov.tn

Villa N°10, Rue Al Ilhar, N° 501 –
Arrondissement N°63, P. Box 21185
Doha

قطر

Tel. (00237) 22 20 33 68
Fax . (00237) 22 21 05 07
Email : at.yaounde@camnet.cm/at.yaounde@diplomatie.gov.tn

146, Rue de la Tunisie – Quartier du
Golf, B.P 6074 Yaoundé

الكامريون

اململكة العربية
السعودية

فلسطني

البعثات الدبلوماسية للجمهورية التونسية

الجزائر

Tel. (00213) 216 91 388 / 216 91 567 / 216 92 745
Fax . (00213) 216 923 16
Email : ambassade@ambtunisie-dz.com/at.alger@diplomatie.gov.tn

االتصال

البعثات الدبلوماسية للجمهورية التونسية

العنوان

الدولة

Tel. (00225) 20 22 61 23
Fax . (00225) 20 22 61 24
Email : ambtunisie.abj@aviso.ci/at.abidjan@diplomatie.gov.tn

Avenue Abdoulaye FADIGA (BCEAO) –
Immeuble Pelieu 6ème étage.
Plateau. Abidjan BP 6586 Abidjan 01

كوت ديفوار

Tel. (00965) 22 52 62 61 / 22 54 21 44
Fax . (00965) 22 52 89 95
Email : at.kwt@emoltunisia.com/at.koweit@diplomatie.gov.tn

Al Adailiya, area 3. St. Abderrahman
Al-Assoussi Jeda 36, Villa 13
Po Box 5976 Safat 13060

الكويت

Tel. (00961) 5 457 430
Fax . (00961) 5 950 434
Email : ambtn@inco.com.lb/at.beyrouth@diplomatie.gov.tn

Hazmieh – Rue Georges Feghali, Imm
Haddad, Beirut

لبنان

Tel. (00223) 20 23 17 54
Fax . (00223) 20 23 56 65
Email : chancellerie@ambatun-mali.org.ml/at.bamako@diplomatie.
gov.tn

Hamdallaye ACI 2000, Rue 329 – Porte
53, Bamako

مايل

Tel. (00202) 27 36 22 91 / 27 36 22 92 / 27 35 49 40 / 27 36 89 62
Fax . (00202) 27 36 24 79
Email : tunisiacairo@link.net /at.caire@diplomatie.gov.tn

26, Avenue Al Jezira, Zamalek, Cairo

مرص

Tel. (00212) 537 73 06 36 / 537 73 05 76 / 537 66 02 51
Fax . (00212) 537 73 06 37
Email : amtun.rabat@gmail.com /at.rabat@diplomatie.gov.tn

6, Avenue de Fès – CP 10010 Hassan
Rabat

املغرب

Tel. (00222) 452 41 447
Fax . (00222) 452 41 442
Email : ambatun@opt.mr /at.nouakchott@diplomatie.gov.tn

Tefragh Zina Nouakchott

Tel. (00234) 81 72 49 07 23
Email : at.abuja@yahoo.fr /at.abuja@diplomatie.gov.tn

11, Kainji Crescent, Off Lake Crescent,
Mailama Abuja

موريتانيا
نيجرييا

أمانة االجتامع السنوي
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 1118شارع امللك خالد ،النزلة اليامنية
الوحدة رقم1 :
جدة244-22332 :
الفاكس+966 21 637 1334 :
الربيد االلكرتوين gro.bdsi@34gntieemlaunna
املوقع االلكرتوين www.isdb.org
الهاتف:
•( 966-12-6466577لالستفسارات
باللغتني العربية واإلنجليزية)؛
•( 966-12-6466578لالستفسارات
باللغة العربية والفرنسية)؛

