
 

 

 

 
 

 

 

 

 ورشة عمل حول 

 الصغيرة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية لل

 إلاسالمي التعاون  بمنظمة ألاعضاء الدول  ة فيواملتوسط

 ، أنقرة، الجمهورية التركيةم1121يونيو  21-21

 

 

 

 

 معلومات تنظيمية ولوجستية
 

 

 وسائل النقل | مكان المبيت |مكان االنعقاد 

 معلومات االتصال |معلومات عن وسط المدينة  |معلومات عملية 

 

http://www.google.com.tr/imgres?q=kosgeb+logo&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=841&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cvSmQVxzBYqMTM:&imgrefurl=http://www.testolcum.com/kosgeb.html&docid=h0kORc3FASFE6M&imgurl=http://www.testolcum.com/kosgeb1.jpg&w=886&h=578&ei=aJMWT5b2NM_Iswao45VX&zoom=1
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 مكان االنعقاد 1

 تركيا  -بأنقرة Hiltonسينعقد االجتماع في فندق 

 

 Tahran Cad. No: 12, 06700 Kavaklıdere - Ankara / Turkey:  العنوان

 HiltonSA/-http://hilton.com.tr/tr/Ankara:  الموقع اإللكتروني

 00 00 455 (312) 90+: الهاتف

 sales.ankara@hilton.com:  البريد اإللكتروني  

 : الخريطة   

 

 
 

 لغة االجتماع

 .العربية، واإلنجليزية والفرنسية: لغات العمل في االجتماع هي

 

 مكتب االستعالمات 

 .20000 حتى 0000 من مايو 21-21 الفترة وخالل يوميا المشاركين خدمة Hiltonفندق  رواق في الموجود االستعالمات مكتب سيتولى

 

 التسجيل

مايو  21 موعد أقصاه فيموقع ورشة العمل وإرساله إلى مركز أنقرة  المتاحة علىيجب على جميع المشاركين ملء استمارة التسجيل 

 .م1021

 

 

 

http://hilton.com.tr/tr/Ankara-HiltonSA/
mailto:sales.ankara@hilton.com


2 

 

 مكان المبيت 2

في فندق هيلتون أنقرة خالل الفترة  من قبل المنظميناإلسالمي  التعاونسيتم تغطية تكاليف اإلقامة لممثل واحد من كل بلد عضو في منظمة 

 .تغطية تكاليف إقامتهم وعليهم، اإلضافيينرحب بالمشاركين يفي حين (. ليال 3)يونيو  22-21

 

 ر أمريكيدوال 201: فطور+ في غرفة قياسية  ليوم واحد المبيت: جميع المشاركينل فندق هيلتونب ةخاصالالتالية  األثمنةسيتم تطبيق 

 

 (:سعر خاصبدون )بعض الفنادق األخرى على مقربة من مكان انعقاد االجتماع 

 

   Ramada فندق

 ضريبة القيمة المضافة+ دوالر  09: شخصينضريبة القيمة المضافة، + دوالر  02: واحدشخص 

http://www.cpankara.com.tr/default.aspx  
 

 Crowne Plazaفندق 

 ضريبة القيمة المضافة+ دوالر أمريكي  211: شخصينضريبة القيمة المضافة؛ + دوالر أمريكي  201: واحدشخص 

http://www.cpankara.com.tr/default.aspx 

 

 Sheraton فندق

 ضريبة القيمة المضافة+ دوالر أمريكي  113: شخصينضريبة القيمة المضافة؛ + دوالر أمريكي  101: واحدشخص 

http://www.sheratonankara.com 

 

 .وصولالالفنادق قبل غرف في فر تولتحقق من ا يستحسن

 منطقة الفنادق وسائل النقل المتاحة  للوصول إلى 3
 

  .فندق من قبل المنظمينال إلى/  منإلى المطار و/ ضمان نقل المشاركين من  سيتم

 .(ESB) من مطار ايسنبوجا فى أنقرة( ميل km 30  /20.81)دقيقة  10-30هو حوالي ( فندق هيلتون)مكان انعقاد االجتماع 
  

 دوالرا 50-82 / ليرة تركية 05-05 حوالي المطارمن  سيارات األجرة بواسطة النقل •

 دوالر 0،0 / ليرة تركية 05تكلف الفندق  أمام" هافاس"خدمة نقل  •

وتوافق موعد إقالع الطائرات   12030...-01:30-01000-03000 هذه الخدمات متوفرة كل نصف ساعة بين •

   03000-12030بين 

 .دقيقة 31إلى المطار هي حوالي /مدة الرحلة من

 

 بعض المعلومات العملية حول السفر 4

 

 تالتأشيرا

معلومات تفصيلية . حول شروط الحصول على تأشيرة( حيث توفرت)ينصح جميع المشاركين بالتأكد مع البعثات القنصلية التركية 

 :علىت الحصول على تأشيرة هي متوفرة عن متطلبا

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa    

http://www.cpankara.com.tr/default.aspx
http://www.cpankara.com.tr/default.aspx
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
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 ت المحليالتوقي

 .ساعتينالتوقيت العالمي بإضافة  /التوقيت في إزمير يوافق توقيت غرينتش 

 

 الكهرباء

 .المزدوجة الشوكة ذات مستديرة مقابس وتستخدم. هرتز 10 فولت، 110 هو إزمير مدينة في الكهربائي التيار

 

 األحوال الجوية

 إلى أنقرة في الحرارة درجةتصل  يونيو، شهر خالل. حارةو ةجافو ،ةمشمسو طويلة، تكون ما غالبا واأليام جيد أنقرة في الصيف مناخ

 .حرارة أكثر من الطقس جعلت أن الرطوبة مستوياتل يمكن ذلك، ومع. C/02°F°19 كدرجة قصوى قد تصل إلىو ، C/80°F°10 حوالي

 

 العمالت تحويل

ويمكن صرف العمل األجنبية في المطار والفنادق ومكاتب الصرافة، وفي جميع البنوك ". الليرة التركية"العملة المستخدمة في تركيا هي 

 .تستخدم بطاقات االئتمان الدولية على نطاق واسع كما. وفقا ألسعار الصرف المعلنة يوميا

 :هي الصرف أسعار ،1021 أبريل 22 من ابتداء

1 USD = 1.79 TL 

1 EUR = 2.34 TL 

 

 البنوك

 األسبوع نهاية في مغلقة وهي. مساء 28:30 حتى صباحا 0030  الساعة من الجمعة، إلى االثنين من هي البنوك لمعظم بالنسبة العمل ساعات

 الرسمية العطل أيام وفي

 

 المدينة في النقل وسائل

الحافالت والحافالت ذات الحجم الصغير والميترو وأنقرة راي . يستخدم النقل العمومي على نطاق واسع ويصل إلى معظم األماكن في أنقرة

 :واألثمنة هي كالتالي .وسيارات األجرة هي وسائل مريحة للتنقل من أي مكان

 ( TL / 1, 39 USD 5 ,2عدد التاكسي يبدأ من ) TL / 1, 16 USD/km 1 ,2: سيارة األجرة

 2 TL / 1, 11 USD(:  Dolmuş: )الحافالت الصغيرة

  TL / 0, 97 USD 75 ,1  مرة واحدة الستخدامهاتبلغ تكلفة البطاقة : الحافالت، الميترو، أنقرة راي

 

 القيادة رخصة

 .المفعول سارية قيادة رخصة السيارات تأجير شركات تشترطو. تركيا أنحاء جميع فيمعترف بها  الدولية القيادة ةرخص

 المطاعم 

 من لمزيد. أنقرة في والدولية واآلسيوية واألوروبية ،التركية مختلف الوجبات من المطابخ لتذوق المشاركين لجميع متميزة فرصة كونست

 http://www.ankaracityguide.com/5 زيارة الموقع    يرجى المعلومات،

 التسوق  

 األسبوع، خالل مفتوحة الكبرى التسوق مراكز. السبت إلى االثنين من ،20000 ىحت 0000 من مفتوحة أنقرة في التجارية المحالت معظم 

. الضرائب من ىمعف التسوقمن الممكن أن يكون و الرئيسية االئتمان بطاقات تقبل التسوق مراكز جميع في. 11000 ىحت 20000 عادة
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 Kentparkو Ankamall، CEPA، Armada : هي أنقرة في بسهولة إليها الوصول ويمكن شعبية األكثر التسوق مراكز بعض

 وسط في تقع والتي ، Kızilay أو Ulus  بازاراتالتاريخي،  Samanpazari في التقليدي التسوقب للقيام فرصة أيضا لديك سيكون

 .المدينة

 للزيارة قعامو 

 المنظمة الصناعية والمنطقة ،KOSGEB OSTIM Centerلمركز  ميدانية زيارات تنظيم سيتم العمل، ورشة من الثالث اليوم في 

OSTIM المنظمة الصناعية المنطقة في عرض تقديم يتموس والمتوسطة الصغيرة الشركاتاثنتين من و OSTIM.. 

 الصالة أوقات

 :هي كالتالي العمل ورشة خالل أنقرة في الصالة أوقات 

 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

11.06.2012 02:57 05:12 12:59 16:58 20:26 22:22 

12.06.2012 02:57 05:12 13:00 16:58 20:26 22:22 

13.06.2012 02:57 05:12 13:00 16:58 20:27 22:23 

14.06.2012 02:57 05:12 13:00 16:59 20:27 22:24 

15.06.2012 02:56 05:12 13:00 16:59 20:28 22:24 

 

 الطوارئ

 

 :إضافيةأرقام اتصال ضرورية . شرطةلل 000و الطوارئخدمة ل 008 الطوارئ، االتصال ب أي حالة من حاالت في

 لمطافئا إدارة :005

 الدرك :000

 معلومات عن وسط المدينة 5
 

(االجتماع انعقادمكان  إلى المسافة) والتاريخية األماكن الثقافية  

Ankara Castle (6, 4 km)  

Hacı Bayram Veli Mosque (9, 1 km)  

Atatürk Orman Ciftligi and Ankara Zoo (9, 3 km)  

Anıtkabir (1, 6 km)  

Atakule (4, 0 km)  

Old National Parliament (TBMM) Building (3, 6 km)  

Anatolian Civilizations Museum (6, 0 km)  

National Library (5, 0 km)  

Roman Bath (6, 0 km) 

 

 

 

 

  (االجتماع مكان انعقاد إلى المسافة) والرحالت الترفيه
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Mogan Lake (Golbasi) (20, 2 km)  

Eymir Lake (9, 5 km)  

Goksu Park (27, 4 km)  

 

 

 (االجتماع مكان انعقاد إلى المسافة)التسوق  ومراكز البازارات

Tunalı Hilmi Road (2, 2 km) 

 Kızılay (3, 1 km)  

Ulus (5, 6 km)  

Ankamall (10, 2 km)  

Cepa (8,8 km)  

Armada (5,9  km)  

Kentpark (8,9 km)  

Panora (7, 5 km)  

Acity Outlet (13, 5 km)  

 معلومات االتصال 6

 

 اإلسالمية األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول مركز 

ر زنجين فاطمة نو نسةاآل  

   +90 312 468 61 72 :الهاتف   

fnzengin@sesric.org البريد اإللكتروني:  

   +90 312 467 34 58 

 

 ، الجمهورية التركية (KOSGEB)منظمة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 السيد إرتورول نازلي 

+90 312 595 27 67 : الهاتف  

ertugrul.nazli@kosgeb.gov.tr :  البريد اإللكتروني  

+90 312 368 07 15 : الفاكس  

 

 السيد مهمت جوركم جوربوز 

       +90 312 595 27 68 : الهاتف   

gorkem.gurbuz@kosgeb.gov.tr : البريد اإللكتروني   

+90 312 368 07 15 : الفاكس   

 

 

 

mailto:fnzengin@sesric.org
mailto:fnzengin@sesric.org

