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 (BACاملجلس االستشاري إلصدار الشهادات )

 (CIB–BOCC) اإلسالمي التعاون  ملنظمة الرسمي اإلحصاء ملهنيي الشهادات واصدار االعتماد برنامج

 أنقرة، تركيا      2016 سبتمبر 7-8

 

 كتيب املعلومات
 

 املقر

SESRIC, Kudüs Caddesi, No 9, Diplomatik Site, 06450, Oran, Ankara 

 26 57 468-312-90+و  58 34 467-312-90+الفاكس:    72 61 468-312-90+الهاتف: 

 www.sesric.orgاملوقع:    cpos@oicstatcom.org البريد اإللكتروني:

 ملعرفة عنوان املقر بشكل أدق http://goo.gl/maps/WZK8gاملرجو زيارة  :املوقع الجغرافي
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 قبل االجتماع 

 cpos@oicstatcom.org املرجو تأكيد مساهمتكم عن طريق إرسال استمارة املشاركة املرفقة إلى التسجيل:

يطلب من املشاركين الذين ستتم تغطية مصارفهم من قبل اللجنة املنظمة اإلبقاء على بطاقات الصعود إلى الطائرة طوال رحالتهم.  

أن ترسل بطاقات الصعود إلى طائرة  الرجوع  ، وينبغيالقادمةسيتم جمع في اليوم األول من االجتماع بطاقات الصعود إلى الطائرة 

 عند العودة إلى عنوان البريد اإللكتروني املذكور أعاله كنسخ أو صورة إلكترونية فور العودة إلى البلد األصل.

 

إذا كان  foreigners.en.mfa-for-information-http://www.mfa.gov.tr/visaاملرجو تفقد املوقع التالي  :متطلبات جواز السفر

 جواز سفركم يحتاج تأشيرة الدخول إلى تركيا.

إذا كنت بحاجة  بحاجة لتأشيرة لدخول تركيا، عادة تكفي الدعوة الرسمية من املنظمة كوثيقة داعمة مللف طلب التأشيرة. مإذا كنت

 cpos@oicstatcom.org إلى أية وثائق إضافية لطلب التأشيرة، يرجى اعالمنا في أقرب وقت ممكن من خالل: 

 

 قريبا. سيعلن عنهالذي  الغرف في  مقر الفندقعدد من  سيتم حجزلألحداث التي تستضيفها سيدريك، بالنسبة  اإلقامة:

للقيام بالترتيبات الالزمة في حال وجود أي شخص  وإعالمنا إذا تم تغطية السكن الخاص بك من قبل اللجنة املنظمة، يرجى إخبارنا

إضافي مصاحب لكم أو أحد أفراد أسرتكم الذين ستشاركونه نفس الغرفة. ليكن في علم حضرتكم أن أية رسوم إضافية بسبب 

دفع تغيير نوع الغرفة من فرد
ُ
من قبل املشاركين. إذا كنتم ترغبون في البقاء لفترة أطول، ستكون إلى الفندق ية ملزدوجة سوف ت

األيام إضافية  في الفندق على نفقتكم الخاصة  وباملعدالت الطبيعية. نرجو منكم التكرم بمتابعة توقيت النزول بالفندق ومغادرته 

 اجة الى وقت إضافي وخصوصا إذا كان وقت املغادرة متأخر.بالفندق، ويرجى إبالغ الفندق في حال كنتم بح

بالنسبة للمشاركين على نفقتهم الخاصة، نريد أن نذكركم أن األسعار الخاصة ستكون صالحة فقط لعدد محدود من الغرف بناءا 

يرجى منكم  نسبة ملن قدم في وقت متأخر.على مبدأ "من يأتي أوال ًيخَدُم أوال" . وبالتالي، قد ال يتم ضمان املعدالت املذكورة أعاله بال

 .cpos@oicstatcom.orgملئ  بشكل كامل وإرسال استمارة املشاركة إلى 

تداورلة على شبكة 
ُ
للحصول على خيارات الفنادق األخرى والقريبة نسبيا إلى مقر اإلجتماعات، يمكنكم التحقق عبر املواقع امل

 .www.booking.com، www.expedia.com، www.hotels.com، www.orbitz.comاالنترنت مثل 

إلى الفندق والعكس أيضا وفقا ألوقات املغادرة  Esenbogaوسيتم توفير النقل من مطار أنقرة إيسنبوجا  النقل من املطار:

 والوصول.

في انتظاركم مع عالمة سيسريك مسؤول عند وصولكم إلى القاعة الدولية، وبعد مراقبة الجوازات وأخذ األمتعة، سيكون شخص  

و/ أو اسمكم في جهة النزالء الدوليين. ينصح بشدة بعدم مغادرة املطار حتى يتم االلتقاء بالشخص الذي سيستقبلكم. في حال وجود 

 ب ، يرجى االتصالمشكل ما

   0321 474-535-90+ )الهاتف(  Mr. Syed Tahir Mahmudالسيد طاهر محمود  

mailto:cpos@oicstatcom.org
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
mailto:cpos@oicstatcom.org
mailto:cpos@oicstatcom.org


   

3 

على مجموعة االستقبال، يمكنكم )املشاركين( القيام بترتيبات النقل الخاصة بكم من املطار الدولي إيسينبوجا إذا قمتم بالتأخر 

(ESB.إلى فندقكم ) :يرجى زيارة الصفحة التالية ملزيد من املعلومات حول نقل املطار 

 EN/Transportation/Pages/AirportTrasnportation.aspx-http://www.esenbogaairport.com/en 

 

 

 خالل االجتماع

يرجى ملء ورقة تسجيل الدخول وأخذ شارتكم االتعريفية لخاصة بك من مكتب املعلومات قبل أن يبدأ  الشارات التعريفية:

طوال االجتماع. سيتم توجيهكم من قبل املوظفين  الشارات التعريفية. يجب على جميع املشاركين ارتداء 2016سبتمبر  7االجتماع في 

 في مكتب املعلومات إلى غرفة االجتماع.

 سيجري االجتماع باللغة اإلنجليزية والفرنسية والعربية من خالل توفير الترجمة الفورية. لغة العمل:

 مرفق طيه مشروع جدول أعمال االجتماع جدول األعمال:

 

 يةكالخدمات اللوجست

(. يجب أن تتم جميع املدفوعات على TRYالعملة الرسمية في تركيا هي الليرة التركية ) صرف العمالت األجنبية وبطاقات االئتمان:

أراض ي تركيا بالليرة التركية. توفر البنوك املحلية ومكاتب الصرافة في أنقرة خدمة صرف العمالت األجنبية. إال أنه سيكون من 

مة ستخدام خدباالصعب صرف العمالت الخارجية خالل ساعات االجتماع بسبب الجدول الزمني لالجتماعات. ولهذا، ننصح بشدة 

صرف العمالت األجنبية من املطار. ومن املمكن أيضا استخدام أجهزة الصراف اآللي املوجودة في البنوك ومراكز التسوق الكبيرة. 

 أسعار الصرف الحالية ما يقرب من نحو:

 أسعار الصرف

 2016يوليو  28ابتداءا من 

USD/TRY EURO/TRY 

3.02 3.35 

 

الرئيسية، مثل فيزا وماستركارد في الفنادق واملطاعم واملحالت التجارية وغيرها. ومع ذلك، بعض يتم قبول جميع بطاقات االئتمان 

 املطاعم واملحالت الصغيرة تقبل الدفعات النقدية فقط لذلك من املستحسن أن يكون لديكم بعض الليرة تركية.

 

درجة مئوية مع الحد  19يان. متوسط درجة الحرارة هويكون الطقس في أنقرة في سبتمبر دافئ مع أيام ممطرة في بعض األح الطقس:

 درجة مئوية، على التوالي. 14و  30األقص ى / الحد األدنى من درجات الحرارة التي قد تتراوح بين حوالي 

 

http://www.esenbogaairport.com/en-EN/Transportation/Pages/AirportTrasnportation.aspx
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 لتجنب حالة طقس غير متوقعة، يرجى مراجعة توقعات الطقس قبل القدوم:

 cities.aspx?m=Ankara-US/forecast-http://www.mgm.gov.tr/en 

 

هرتز، مع املقابس مستديرة الشق على النمط األوروبي  50فولت،  220تركيا تعمل ب الكهرباء:

 التي تناسب راحة مآخذ الجدار أو نقطها.

 

 

لب ذلك، سيتم  غرف  ومواعد الصالة : 
ُ
مرافق الصالة )املساجد للسيدات والسادة( ستكون متوفرة في املقر طوال االجتماع. إذا ط

 توفير سجادة الصالة واتجاهات القبلة في مقر الفندق.

 العشاء املغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

 م 08:51 م 07:21 م 04:35 ساءم 12:58 ص 06:14 باحص 04:30 الثالثاء 2016سبتمبر  6

 م 08:49 م 07:19 م 04:34 م 12:58 ص 06:15 ص 04:32 األربعاء 2016سبتمبر   7

 م 08:47 م 07:18 م 04:33 م 12:57 ص 06:15 ص 04:33 الخميس 2016سبتمبر   8

 م 08:45 م 07:16 م 04:32 م 12:57 ص 06:16 ص 04:34 الجمعة 2016سبتمبر   9

 

 دليل الغذاء في سيسريك وجواره :

للعشاء، يمكنكم الذهاب إلى أي من وبالنسبة سيتم توفير استراحة الغداء والقهوة في  سيسريك خالل مواعيد املؤتمر.  

 املطاعم التالية:

 العنوان النوع اإلسم 

Uludağ مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق األرض ي الكباب التركي التقليدي 

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق األرض ي الشاي/ القهوة/ الفطائر مقاهي

 سوش ي كو

Sushico 

املطبخ الياباني، والصيني، 

 والتايالندي

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق األرض ي

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق األرض ي  السلطات و السندويشات Timboo تيمبو

البوظة التركية والبقالوة  Mado مادو

 التقليدية 

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق الثاني

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق الثاني الهابورغر/ الكباب التركي/ الدونرمطعم كونايدن 

http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Ankara
http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Ankara
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Günaydın  

ساحة الغذاء  

 ببانورا

العديد من اختيارات األكل 

 السريع والتقليدي

 مركز تسوق بانورا املقابل لسيسريك، الطابق الثاني

فرن أورهات 

Fırıncı Orhan 

 Kudüs Cad. No:1/C, 06450أران محل   الفطور/ الباغل التركي

 (بانورا تسوق  ملركز اليسرى  الجهة في)

Dönerci Ali 

Efendi 

  االكباب التركي التقليدي

 Park Oran Ofis 180/Y No:65 

Cihan Kebap 61مكتب أوران  الكباب التركي التقليدي  في 

 Park Oran Ofis 180/Y No:65 

 (بانورا تسوق  ملركز اليسرى  الجهة في)

Tavacı Recep 

Usta 

 Güzeltepe Mh., 747. 3. 3.Sk.) No:9, Dikmen, Çankaya  الكباب التركي التقليدي

Saray Köfte 

Balık 

 مستشفى من بالقربKonya Yolu, Yelken İş Merkezi. No: 139 أطباق سمك تركية وتقليدية

 ميموريال

Fevzi Hoca السمك Beştepeler Mahallesi, Söğütözü Cad. 8/6 Söğütözü, Çankaya 

 

 زيارة أنقرة

 معلومات عن مناطق التسوق ومشاهدة املعالم السياحية والفنادق األخرى عن طريق:يمكن الولوج إلى الكتيبات التي تحتوي على 

 http://www.ankaraka.org.tr/en/publication.asp?id=36 

http://www.insightguides.com/destinations/europe/turkey/ankara/overview  

 يمكنك أيضا العثور على بعض املعلومات األساسية على البوابة السياحية الرسمية في تركيا:

 http://www.hometurkey.com/ 

 110 155اإلطفاء:  112سيارة اإلسعاف: الشرطة:  أرقام الطوارئ: 

 معلومات اإلتصال

 Mr. Syed Tahir Mahmudالسيد طاهر محمود 

 cpos@oicstatcom.org البريد اإللكتروني:

 0321 474( 535) 90الهاتف: +

 652الخط الداخلي  72 61 468 (312) 90الهاتف: +

 

http://www.ankaraka.org.tr/en/publication.asp?id=36
http://www.insightguides.com/destinations/europe/turkey/ankara/overview
http://www.insightguides.com/destinations/europe/turkey/ankara/overview
http://www.hometurkey.com/

