تأكيد المشاركة لحضور مؤتمر المرأة والتجارة العالمية في دبي
تم تأجيل مؤتمر المرأة والتجارة العالمية إلى  15-13فبراير  .2022نحن نتفهم أن هذا التغيير من الممكن أن يؤثر على تفضيلك لكيفية
الحضور ،لذا يرجى إعادة تأكيد رغبتك بحضور المؤتمر في دبي من خالل إتباع الخطوات التالية:

المرحلة األولى:
الخطوة األولى :ادخل على حسابك في موقع مؤتمر المرأة والتجارة الدولية من خالل الضغط هنا

مالحظة :إذا نسيت كلمة السر الخاصة بك ،يرجى الضغط على إستعادة كلمة المرور

الخطوة الثانية :يرجى تأكيد حضورك في دبي من من خالل الضغط
على “في دبي" أو يمكنك تغيير الحضور إلى " رقمياً
“ ثم اضغط على "حفظ"

مالحظة :إذا لم يعد لديكِ رغبة بالحضور أو في حال وجود أي تساؤالت ،يرجى زيارة األسئلة األكثر شيوعا أو التواصل مع الفريق من
خالل shetradesglobal@intracen.org

إذا قمت باختيار "رقميًا" ،فسينتهي االستطالع..
إذا اخترت "في دبي" ،يرجى المتابعة إلى الخطوة رقم 3

الخطوة الثالثة :نود التنويه أنه نظراً للقيود الناتجة عن جائحة
كوفيد  ،19فإنه سيتعين على الشركات ترشيح ممثل واحد فقط
للحضور في دبي .يرجى اختيار "نعم" فقط إذا كنت الشخص
المرشح للحضور في دبي .بينما سيتمكن باقي األعضاء من
حضور الحدث افتراضيا.

الخطوة الرابعة :يرجى قراءة الشروط واألحكام بعناية والموافقة عليها ،وتأكيد وذكر البلد الذي تسافر منه .كما يرجى توضيح أيضا فيما إذا
كنت ستحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى دبي .انقر هنا للتحقق من متطلبات تأشيرة الدخول لإلمارات العربية المتحدة في بلدك .يرجى التأكد من
حفظ إجاباتك.

1

مالحظة مهمة:
ً
قبوال لحضور الحدث في دبي .سيتم منح فرصة الحضور في دبي على
يرجى مالحظة أن ملء هذا االستبيان ال يمنحك تلقائيًا
أساس أسبقية الحضور وعند استالم المعلومات التالية من خالل الملف الشخصي في غضون شهر واحد عند استالم البريد
اإللكتروني.
الخطوات التالية لتأكيد مشاركتك في دبي بشكل كامل ،يجب أن تقدم  /تؤكد لنا ما يلي:
. 1لديك أموال  /رعاية كافية لتغطية سفرك إلى دبي
 .2إذا أشرت إلى أنك بحاجة إلى تأشيرة  ،يرجى تقديم معلومات جواز سفرك في ملفك الشخصي حتى نتمكن من إصدار خطاب تيسير
الحصول على التأشيرة .يرجى التأكد من تحميل تأشيرة اإلمارات الخاصة بك عند منحها على المنصة .3.قم بتحميل نسخة من تذكرة
الطيران الصادرة الخاصة بك (إذا لم تكن مقيما في اإلمارات العربية المتحدة أو متواجدا هناك بالفعل)
 .4تأكد من أنك تتحقق من متطلبات كوفيد  19في دبي وفي بلدك بشكل دوري وتتوافق معها.
سيقوم النظام بإخطار المنظمين للحدث بمجرد إستيفائك لجميع هذه المتطلبات اإللزامية خالل المدة المحددة .حيث سيقوم المنظمون
للحدث بمراجعتها وتأكيد أنه قد تم منحك مكان لحضور الحدث في دبي.
ألي استفسارات إضافية ،يرجى اإلطالع على األسئلة األكثر شيوعا أو التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
shetradesglobal@intracen.org
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المرحلة الثانية :تقديم معلومات السفر
لتأكيد مشاركتك في دبي بشكل كامل ،سيتعين عليك تزويدنا بالتحديثات التالية من خالل "قسم السفر":
 .1قم بتحميل نسخة من تأشيرة اإلمارات الممنوحة (إذا لزم األمر).
 .2قم بتحميل حجز اإلقامة الخاص بك أو قم بتأكيد إقامتك في دبي
.3قم بتحميل نسخة من تذكرة الطيران الصادرة (إذا لم تكن موجودة بالفعل في دبي)
. .4تأكد من أنك تتحقق من متطلبات كوفيد  19في دبي وفي بلدك بشكل دوري وتتوافق معها

مالحظة :يمكنك الوصول إلى "قسم السفر" عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك فيiموقع مؤتمر
المرأة والتجارة العالمية بالنقر هنا  ،في لوحة التحكم ،والنقر على تعديل الملف الشخصي ،ومن ثم
االنتقال إلى أسفل الصفحة.

الخطوة األولى :قم بتحديث حالة التأشيرة الخاصة بك (إذا لزم األمر)
لكل دولة متطلبات تأشيرة مختلفة لدخول اإلمارات العربية المتحدة .يرجى التحقق من متطلبات التأشيرة
الخاصة ببلدك من خالل النقر هنا
مالحظة :يرجى العلم أن مركز التجارة الدولية ليس لديه سلطة منح التأشيرات وأنه سيتم النظر في طلب
التأشيرة الخاص بك من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفقا للوائحها ووفق عملية ليس لدينا
أي تأثير عليها.
بمجرد استالم التأشيرة ،يرجى تحميلها على المنصة والنقر فوق "حفظ"

الخطوة الثانية :قم بتحديث حالة سفرك
يرجى تحميل نسخة من حجز رحلتك المؤكد وبيان تاريخ وصولك ومغادرتك

الخطوة الثالثة :قم بتحديث حالة إقامتك
انقر فوق "ال أحتاج إلى سكن" إذا كنت مقيما ً في دبي أو ستقيم مع األصدقاء أو
العائلة.
إذا كنت تقيم في فندق ،فيرجى تزويدنا بالعنوان وتحميل نسخة من حجزك
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الخطوة الرابعة :امتثالك للوائح كوفيد 19
أنت على دراية بلوائح كوفيد  19الخاصة ببلدك لدخول اإلمارات العربية المتحدة وتؤكد امتثالك
لمتطلبات اإلمارات العربية المتحدة وفي بلدك .انقر هنا لعرض متطلبات بلدك.

بمجرد تحميل المستندات  /التأكيدات المطلوبة والمذكورة أعاله ،يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على
shetradesglobal@intracen.orgإلبالغنا بأن جميع مستنداتك جاهزة اآلن .سنقوم بعد ذلك بتقييمها ونقدم لك تأكيدا نهائيا
لحضورك في دبي.
للتعرف على طريقة الحضور الخاصة بك  ،قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتحقق من لوحة التحكم الخاصة بك .سيكون القرار متاحا على
لوحة القيادة.

يرجى مالحظة أنه عدم تزويدنا بالوثائق والمعلومات الالزمة خالل الفترة المحددة ،سيؤدي إلى فقدان مكانك في دبي وتغيير حضورك إلى
"رقميًا".
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الملحق  -الحصول على خطاب تسهيل تأشيرة الدخول
إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى دبي  ،فيرجى تحميل نسخة من جواز سفرك (صفحة الصورة والمعلومات) لتزويدك بخطاب تيسير
الحصول على التأشيرة .يرجى اتباع الخطوات التالية.
مالحظة :يمكنك التحقق من متطلبات تأشيرة بلدك للدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة من خالل النقر هنا

الخطوة

األولى ادخل على حسابك في موقع مؤتمر المرأة والتجارة الدولية من خالل الضغط هنا

الخطوة الثانية :افتح لوحة التحكم ثم إضغط على تعديل الملف
الخطوة الثالثة :إضغط على تعديل الملف الشخصي

الخطوة الرابعة :قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة  ،وامأل معلومات جواز السفر المطلوبة واحفظ التغييرات
الخطوة الخامسة :بمجرد تقديم هذه المعلومات ،يرجى إرسال بريدا إلكترونيا إلى الفريق على shetradesglobal@intracen.org
حتى نتمكن من معالجة طلبك
الخطوة السادسة :سيقوم الفريق بتحميل خطاب تيسير التأشيرة الخاص بك على المستندات .ستتلقى رسالة على لوحة المعلومات تفيد بأنه
تم تحميل مستند.
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