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 مكان االنعقاد

 وفميي  أنقرةاملفندق 

Beştepe, 1. Sk., 06520 Sogutozu, Yenimahalle, Ankara 

 99 58 258 312 90+ : الفاكس  5800 258 312 90+  الهاتف:

  http://www.movenpick.com املوقع اإللكتروني  hotel.ankara@movenpick.com العنوان اإللكتروني

https://goo.gl/maps/7zvnmbbLLYyاملوقع التالي:   زيارة قر بشكل أدق املرجو عنوان امل رعرة ملاملوقع الجغرافي: 

 

 

 قيل اإلجتماع

  statistics@sesric.org إلى املرةق  املشارك  استمارة إرسال خالل من مشاركتكم تأكيد الرجاء :التسجيل

يطلب من املشاركين الذين ستتم تغطي  مصارةهم من قبل اللجن  املنظم  اإلبقاء على بطاق  الصرعود إلى  بطاقات الصعود:

 إلى الطائرة الصرعود سيتم طلب بطاقاتكما الطائرة طوال رحالتهم. وسيتم جمع بطاقات الصرعود إلى الطائرة في مكتب التسجيل 

 حل  الرعودة.نهاي  ر  برعدعلى شكل نسخ  ممسوح  ضوئيا الرعودة  عند

املرجو تفقد املوقع التالي:  ،إذا كان جواز سفركم يحتاج تأشيرة الدخول إلى تركيا متطليات جواز السفر:

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

mailto:hotel.ankara@movenpick.com
http://www.movenpick.com/
https://goo.gl/maps/7zvnmbbLLYy
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التأشيرة مطلوب  لدخول األراض ي التركي ، ةرعادة ما تكون الدعوة الرسمي  من املنظم  كاةي  كوثيق  داعم  مللف طلب  إذا كانت

 التأشيرة. لكن إذا كنتم بحاج  إلى أي  وثائق إضاةي  لطلب التأشيرة، يرجى إعالمنا في أقرب وقت ممكن من خالل:

statistics@sesric.org  

 :التالي  سرعاراأل  حسب أنقرة املوةنبيك ةندق في الغرف من عدد بحجز مسبقا سيسرك قام :اإلقامة

 سعر الليلة نوع الغرفة

 VAT  (8%)$ أمريكي +  79 فرديةغرفة 

 VAT  (8%)$ أمريكي + 103 زوجيةغرفة 

 

، يرجى إخبارنا للقيام بالترتيبات الالزم  في حال وجود أي شخص إضافي من قيل اللجنة املنظمة إقامتكمنفقات إذا تم تغطية 

مصاحب لكم أو أحد أةراد أسرتكم الذين ستشاركونه نفس الغرة . ليكن في علم حضرتكم أن أي  رسوم إضاةي  بسبب تغيير نوع 

دةع  لزوجي الغرة  من ةردي  
ُ
ضاةي  اإل إذا كنتم ترغبون في البقاء لفترة أطول، ستكون األيام و من قبل املشاركين. للفندق سوف ت

، ويرجى بالفندقأوقات تسجيل الوصول واملغادرة . نرجو منكم التكرم بمتابرع  رعادي ال سرعار في الفندق على نفقتكم الخاص  وباأل 

 .اي وخصوصا إذا كان وقت املغادرة متأخر لى وقت إضافإإبالغ الفندق في حال كنتم بحاج  

ةقط لرعدد محدود من  متوةرةستكون )سيتم اإلعالن عنها قريبا( ، ةاألسرعار الخاص  بالنسية للمشاركين على نفقتهم الخاصة

املذكورة  سرعار األ  من يستفيد االةراد املتقدمين بالطلبات املتأخرةالغرف بناءا على مبدأ "من يأتي أوال ًيخَدُم أوال". وبالتالي، قد ال 

    statistics@sesric.org :إلى املرةق  املشارك  استمارة وإرسال بملء مطالبون  وأنتم أعاله.

تداول  على شبك  االنترنت  لالطالع 
ُ
على خيارات الفنادق األخرى والقريب  نسبيا إلى مقر اإلجتماعات، يمكنكم التحقق عبر املواقع امل

   www.booking.com ،www.expedia.com  ،www.hotels.com  ،www.orbitz.comمثل 
. الخاص  بكم والوصول  املغادرة ألوقات وةقا وخالةه الفندق إلى نبووااإيس أنقرة مطار من النقل توةير سيتم: املطار من النقل

 إسمكم أو/و سيسرك الةت  مع شخص انتظاركم في سيكون  األمترع ، وأخذ الجوازات مراقب  وبرعد الدولي  القاع  إلى موصولك عند

 وجود حال وفي. الفندق إلى بإيصالكم املرعني الشخص مقابل  يتم حتى املطار مغادرة عدم بشدة ينصح. الدوليين القادمين قاع  في

 بالشخص التالي: االتصال يرجى إزعاج، أي

 ان ناديروف خالسيد أور 

 3993 543-543-90+: جوالال

إلى  (ESB) أيضا القيام بترتيبات النقل الخاص  بهم من املطار الدولي إيسانبووان يللمشاركفي حال ةاتتكم خدم  النقل، يمكن 

 :ةنادقهم. ويرجى زيارة الصفح  التالي  ملزيد من املرعلومات حول النقل من املطار

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

يرجى ملء ورق  تسجيل الدخول والتقاط شارتكم الترعريفي  في مكتب املرعلومات قبل بدء االجتماع. يجب الشارات التعريفية: 

 قاع ارتداء شارات الهوي  من قبل جميع املشاركين طوال االجتماع. وسيتم توجيهكم من قبل املوظفين في مكتب املرعلومات إلى 

 .االجتماعات

 .الفوري  الترجم  خالل من تسهيلها سيتم بحيث والعربية والفرنسية اإلنجليزية باللغ  الرعمل ورش  ستجرى  :العمل لغة

 .طيه مرةق رعملال ورش  أعمال جدول  مشروع : األعمال جدول 
 

 الخدمات اللوجستية

املدةوعات على ويجب أن تتم جميع  .(TRY) الرعمل  الرسمي  لتركيا هي الليرة التركي صرف العمالت األجنبية وبطاقات االئتمان: 

أراض ي تركيا بالليرة التركي . وتوةر البنوك املحلي  ومكاتب الصراة  في أنقرة خدم  صرف الرعمالت األجنبي . وبحيث أنه سيكون من 

الصرعب صرف الرعمالت األجنبي  خالل ساعات االجتماع بسبب الجدول الزمني  لالجتماعات، ةإننا ننصح باستخدام مراةق صرف 

بي  في املطار. ومن املمكن أيضا استخدام أجهزة الصراف اآللي املوجودة في البنوك والفنادق ومراكز التسوق الكبيرة. الرعمالت األجن

 :علما أن أسرعار الصرف الحالي  هي تقريبا على النحو التالي

USD/TRY EURO/TRY 

3.09 3.40 

 

الرئيسي ، مثل ةيزا وماستركارد في الفنادق واملطاعم واملحالت التجاري  وغيرها. ومع ذلك، برعض  بطاقات االئتمانيتم قبول جميع 

 نقدا. تركي البرعض الليرة  مرعكماملطاعم واملحالت الصغيرة تقبل الدةرعات النقدي  ةقط لذلك من املستحسن أن يكون 

درجات مئوي   7سيكون الطقس في أنقرة في نوةمبر مرعتدال مع أيام ممطرة وثلجي  عرضي . متوسط درج  الحرارة حوالي  الطقس:

 .درج  مئوي ، على التوالي -13و 24مع احتمال رؤي  حد أقص ى/حد أدنى لدرجات الحرارة في نحو 

.

 

  يارة:تفقد توقرعات الطقس من خالل ز ب، ننصحكم بشدة مبلدكل مقبل مغادرتك

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

http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Ankara
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هرتز، مع املقابس مستديرة الشق على النمط األوروبي التي تناسب راح  مآخذ الجدار أو  50ةولت،  220تركيا ترعمل ب الكهرباء:

 نقطها.

 

توةير  سيتم. جتماعال اةترة في املقر طوال  ( متوةرةللرجال والنساء )مسجدالصالة  قاعاتستكون  :هاومواعيد الصالة قاعات

 .ذلك تم طلبإذا  في مقر الفندقسجادة الصالة واتجاهات القبل  

 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

 19:06 17:33 15:17 12:48 07:42 05:57 2016نوفمبر  29

 19:06 17:33 15:17 12:48 07:43 05:58 2016نوفمبر  30

 

 زيارة أنقرة

 واملرعالم السياحي  والفنادق األخرى من خالل:يمكن الحصول على الكتيبات التي تشمل مرعلومات عن مناطق التسوق 

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

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

 :يمكنكم أيضا الرعثور على برعض املرعلومات األساسي  على البواب  السياحي  الرسمي  في تركيا

http://www.hometurkey.com/ 

  110اإلطفاء:       155الشرط :     112سيارة اإلسرعاف:   أرقام الطوارئ: 

 

 معلومات االتصال

 من أجل محتوى ورشة العمل

Mr. Syed Tahir MAHMUD السيد سيد طاهر محمود 

  statistics@sesric.org :البريد اإللكتروني

 0321 474 (535) 90+: الجوال

 ext. 652 72 61 468 (312) 90+: الهاتف

 من أجل النقل املحلي

  Mr. Orxan NADIROVالسيد أورخان ناديروف 

 3993 543-543-90+الجوال: 
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