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 كتيب معلومات

 في األعضاء الدول  في الوطنية اإلحصاء ملكاتب النظراء مراجعةاجتماع فريق الخبراء حول "

  "(OIC-Peerاإلسالمي ) التعاون  منظمة

 قونية، تركيا      2016نوفمبر  3 

 اكن امل

Hilton Garden Inn Konya, Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak, 42030, Karatay/Konya 

 00 60 221 (0332)-90+ : :الهنتف

  turkey/-konya-inn-garden-http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/konya/hilton :نترنتاملوقع على اإل 

  https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2ملعرفة عنوا  املقر بشاكل أدق املرجو زينرة  :املوقع الجغرافي

 

 

 

 

 

 

  

 
 

http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/konya/hilton-garden-inn-konya-turkey/
https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
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 قبل االجتماع 

 

 :املرجو تفقد املوقع التنلي إذا كن  جواز سفركم يحتنج تأشيرة الدخول إلى تركين متطلبات جواز السفر:

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

كوثيقة داعمة مللف طلب كنفية الدعوة الرسمية من املنظمة من تاكو  عندة ف ،دخول األراض ي التركيةمطلوبة للتأشيرة كننت اإذا 

 عالمنن في أقرب وقت ممكن من خالل:نئق إضنفية لطلب التأشيرة، يرجى إبحنجة إلى أية وث مإذا كنتلكن التأشيرة. 

statistics@sesric.org  

 .Hilton Garden Inn Konyaرامادا بالزا قونية نسبة خنصة بنملؤتمرات مع  على كيتوفر  سيسر  اإلقامة: 

 سعر الغرفة املوقع الجغرافي عنوان الفندق

Hilton Garden Inn Konya 

Mevlana Kültür Merkezi Karşısı 

Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak, No:4, 

Karatay- Konya- TURKEY 

 00 60 221 332 90+الهاتف: 

 00 00 300 332 90+الفاكس: 

البريد اإللكتروني: السيدة زهرة أوزيلديز 

ozlem.ozyildiz@hilton.com 

http://konya.hgi.com 

https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2 

 

 غرفة فردية:

TL + VAT (8%)160  

 

 غرفة مزدوجة:

TL + VAT (8%)200  

 

، يرجى إخبنرنن للقينم بنلترتيبنت الالزمة في حنل وجود أي شخص إضنفي من قبل اللجنة املنظمة كمسكننفقات إذا تم تغطية 

مصنحب لكم أو أحد أفراد أسرتكم الذين ستشنركونه نفس الغرفة. ليكن في علم حضرتكم أ  أية رسوم إضنفية بسبب تغيير نوع 

دفع  لزوجيةالغرفة من فردية 
ُ
فية ضنال لبقنء لفترة أطول، ستاكو  األينم إذا كنتم ترغبو  في او من قبل املشنركي . للفندق سوف ت

وبنملعدالت الطبيعية. نرجو منكم التكرم بمتنبعة توقيت النزول بنلفندق ومغندرته بنلفندق، ويرجى  في الفندق على نفقتكم الخنصة

 .الى وقت إضنفي وخصوصن إذا كن  وقت املغندرة متأخر إإبالغ الفندق في حنل كنتم بحنجة 

 

فقط لعدد محدود من الغرف بننءا على مبدأ "من يأتي  متوفرة، فنألسعنر الخنصة ستاكو  ين على نفقتهم الخاصةبالنسبة للمشارك

 املعدالت املذكورة أعاله. يستفيد االفراد املتقدمي  بنلطلبنت املتأخرة منأوال ًيخَدُم أوال" . وبنلتنلي، قد ال 

 

تداولة على شبكة االنترنت  لالطالع 
ُ
على خينرات الفنندق األخرى والقريبة نسبين إلى مقر الجتمنعنت، يمكنكم التحقق عبر املواقع امل

   www.booking.com ،www.expedia.com  ،www.hotels.com  ،www.orbitz.comمثل 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:statistics@sesric.org
https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
http://www.hotels.com/
http://www.orbitz.com/
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 Hilton Garden Inn Konyaرامادا بالزا قونية لى إاملحلي من مطنر قونية سيتم توفير املعلومنت املتعلقة بنلنقل  النقل من املطار:

استخدام وسنئل خنصة بهم للوصول إلى فنندقهم، يرجى زينرة الصفحة التنلية ملزيد قريبن. املشنركي  الذين يرغبو  في للمشنركي  

 http://www.konya.dhmi.gov.tr/havaalanlari/page.aspx?hv=28&mnu=2915 من املعلومنت حول نقل املطنر:

 

يطلب من املشنركي  الذين ستتم تغطية مصنرفهم من قبل اللجنة املنظمة البقنء على بطنقة الصعود إلى  بطاقات الصعود:

الطنئرة طوال رحالتهم. وسيتم جمع بطنقنت الصعود إلى الطنئرة في مكتب التسجيل وسيتم طلب بطنقنت العودة إلى الطنئرة على 

 حلة العودة.نهنية ر  بعدشاكل نسخة ممسوحة ضوئين 

 

 خالل االجتماع 

تشمل أسمنء وتفنصيل  statistics@sesric.orgالرجنء تأكيد املشنركة عن طريق إرسنل رسنلة إلكترونية إلى  الشارات التعريفية:

 .االتصنل بنملشنركي 

نظمة. للمبنللغنت الرسمية الثالث   في منظمة التعنو  السالمي النظراء مراجعةفريق الخبراء حول اجتمنع جرى يس لغة العمل: 

 نلعربية والنجليزية والفرنسية.بوسيتم توفير ترجمة فورية 

 .مرفق طيه مشروع جدول أعمنل االجتمنع جدول األعمال:

 

 الخدمات اللوجستية

 

(. يجب أ  تتم جميع املدفوعنت على TRYالعملة الرسمية في تركين هي الليرة التركية ) صرف العمالت األجنبية وبطاقات االئتمان:

أراض ي تركين بنلليرة التركية. توفر البنوك املحلية وماكنتب الصرافة في قونية خدمة صرف العمالت األجنبية. ومع ذلك، فإنه سياكو  

 لجدول الزمني لالجتمنعنت.خالل سنعنت االجتمنع بسبب ا األجنبيةمن الصعب صرف العمالت 

 قونيةسطنبول قبل القدوم إلى ام مرافق الصرف األجنبي في مطنر أتنتورك بإبنستخدومن هنن، فإننن ننصح بشدة  

) EN/airportguide/Pages/BanksandCurrencyExchangeOffices.aspx-http://www.ataturkairport.com/en(.  ومن املمكن

 أيضن استخدام أجهزة الصراف اآللي املوجودة في البنوك ومراكز التسوق الكبيرة. أسعنر الصرف الحنلية من يقرب من نحو:

 أسعار الصرف

 2016 أكتوبر 28اعتبارا من 

USD/TRY EURO/TRY 

3.12 3.40 

 

http://www.konya.dhmi.gov.tr/havaalanlari/page.aspx?hv=28&mnu=2915
mailto:statistics@sesric.org
http://www.ataturkairport.com/en-EN/airportguide/Pages/BanksandCurrencyExchangeOffices.aspx
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الرئيسية، مثل فيزا ومنستركنرد في الفنندق واملطنعم واملحالت التجنرية وغيرهن. ومع ذلك، بعض  بطاقات االئتمانيتم قبول جميع 

 نقدا. بعض الليرة تركية معكماملطنعم واملحالت الصغيرة تقبل الدفعنت النقدية فقط لذلك من املستحسن أ  ياكو  

درجنت مئوية  6مع أينم ممطرة في بعض األحين . متوسط درجة الحرارة حوالي  اياكو  الطقس في قونية في نوفمبر بنردس الطقس:

 خالل النهنر.

 
 

US/forecast-http://www.mgm.gov.tr/en- تفقد توقعنت الطقس من خالل زينرة:ب، ننصحكم بشدة مبلدكل مقبل مغندرتك

cities.aspx?m=Konya 

  

هرتز، مع املقنبس مستديرة الشق على النمط األوروبي التي تننسب راحة مآخذ الجدار أو  50فولت،  220تركين تعمل ب الكهرباء:

 نقطهن.

 
 

 النظراء مراجعةفريق الخبراء حول اجتمنع فترة في املقر طوال  للرجنل والنسنءمتوفرة الصالة  قنعنت :هاومواعيد الصالة قاعات

 .سيتم ذلك توفير سجندة الصالة واتجنهنت القبلة في مقر الفندق تم طلب. إذا في منظمة التعنو  السالمي

 

 العشاء املغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

  18:14  16:50  14:27  11:34  06:16  04:49 2016نوفمبر  03الخميس 

  18:13  16:49  14:26  11:34  06:17  04:50 2016نوفمبر  04الجمعة 
 

 قونيةزيارة 

 :من خالل الرابط التنليمعلومنت حول قونية  يحتوي علىموقع على االنترنت يمكن الولوج إلى 

 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148   )انجليزية( 

http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya
http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya
http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148


 
 

5 

 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302  )فرنسية( 

 

  110الطفنء:       155الشرطة:     112 سينرة السعنف:  أرقام الطوارئ: 

 

 تصالمعلومات اال

 خالل االجتماع وااستمارات املشاركين الخدمات اللوجستيكية

 Ms. Nenden Octavarulia SHANTY ة نيند  أوكتنفنرولين شننتيالسيد

  statistics@sesric.org البريد اللكتروني:

 1764 815 (539) 90+ :الجوال

  125الخط الداخلي:  6172 468 (312) 90+ الهنتف:

 

 طار وتحويالت امللحجز التذاكر 

 Orxan NADIROV  السيد أورخان ناديروف

 event@sesric.org البريد اللكتروني:

 3993 543 (543) 90+ :الجوال

 103 الخط الداخلي  72 61 468 (312) 90+ الهنتف:

http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:statistics@sesric.org
mailto:event@sesric.org

