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 مكان االنعقاد

Ankara HiltonSA, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Cd. No:12, 06700 Çankaya/Ankara 

 00 00 455-312-90+الهاتف: 

 www3.hilton.com املوقع:   cb.ankara@hilton.com البريد اإللكتروني:

ملعرفة عنوان املكان  https://www.google.com.tr/maps/place/Ankara+HiltonSA التالي املرجو زيارة الرابط املوقع الجغرافي: 

 بشكل أدق.

 

mailto:cb.ankara@hilton.com
http://www3.hilton.com/
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 قبل االجتماع

  statistics@sesric.orgاملرجو تأكيد مشاركتكم عن طريق إرسال استمارة املشاركة إلى  التسجيل:

بطاقات الصعود إلى الطائرة طوال  الحفاظ علىيرجى من املشاركين الذين ستتم تغطية مصاريفهم من قبل اللجنة املنظمة  

رحالتهم، بحيث سيتم جمعها خالل اليوم األول لالجتماع، فيما يتعين عليهم إرسال بطاقات صعود رحلة العودة ممسوحة ضوئيا 

 على البريد اإللكتروني املذكور أعاله بمجرد وصولهم لبلدانهم. 

 

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

ة من جواز سفركم يتطلب تأشيرة للدخول إلى تركيا. وفي حال ما كنتم بحاجة لتأشيرة لدخول تركيا، عادة ما تكون الدعوة الرسمي

وإذا تطلب األمر منكم أية وثائق إضافية لطلب التأشيرة، يرجى إعالمنا في أقرب  املنظمة كافية كوثيقة داعمة مللف طلب التأشيرة.

 statistics@sesric.org وقت ممكن من خالل: 

 

 باألسعار التالية: HiltonSAسبق لسيسرك وجنب عددا من الغرف ألي حاجز آخر في فندق  اإلقامة:

 سعر الليلة الواحدة نوع الغرفة

 65  USD + VAT (8%)  (H&Bغرفة فردية )

 87 USD+ VAT (8%)  (H&Bغرفة زوجية )

 بما في ذلك وجبتي الفطور والعشاء في الفندق* 

إضافي مصاحب لكم أو أحد أفراد أسرتكم في حال وجود أي شخص وإذا تمت تغطية تكاليف إقامتكم من قبل اللجنة املنظمة، 

ناجمة . وليكن في علم حضرتكم أن أية رسوم إضافية يرجى إخبارنا بذلك للقيام بالترتيبات الالزمة ،الذين ستشاركونه نفس الغرفة

م التكرم باحترام تغيير نوع الغرفة من فردية لزوجية أو أية تكاليف أخرى سُتدفع للفندق من قبل املشاركين أنفسهم. نرجو منك عن

 مواعيد النزول بالفندق ومغادرته، ويرجى إبالغ الفندق في حال كنتم بحاجة الى وقت إضافي وخصوصا إذا كان وقت املغادرة متأخرا.

mailto:statistics@sesric.org
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
mailto:statistics@sesric.org
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ف بناء بالنسبة للمشاركين على نفقتهم الخاصة، نريد أن نذكركم بأن األسعار الخاصة ستكون صالحة فقط لعدد محدود من الغر 

م في وقت متأخر. يرجى منكم املذكورة أعاله بالنسبة ملن قد   األسعار خَدُم أوال". وبالتالي، قد ال يتم ضمان "من يأتي أوال يُ  على مبدأ

 .statistics@sesric.org ملء استمارة املشاركة بشكل كامل وإرسالها إلى

تداولة على شبكة 
ُ
للحصول على خيارات الفنادق األخرى والقريبة نسبيا إلى مقر االجتماعات، يمكنكم مراجعة بعض املواقع امل

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

إلى الفندق والعكس أيضا وفقا ألوقات املغادرة والوصول.  Esenbogaسيتم توفير النقل من مطار أنقرة إيسنبوجا  النقل من املطار: 

في الجهة املخصصة للوافدين ة، وبعد مراقبة الجوازات وأخذ األمتعة، سيكون شخص في انتظاركم عند وصولكم إلى القاعة الدولي

مع عالمة سيسريك و/ أو إسمكم. ينصح بشدة بعدم مغادرة املطار حتى االلتقاء بالشخص الذي سيستقبلكم. وفي حال الدوليين 

 وجود أية متاعب، يرجى االتصال 

 بالسيد أورخان ناديروف 

 3993 543-543-90+الجوال: 

( إلى الفندق حيث سيقيمون، حينها ال يمكن ESBوإذا اختار املشاركون الترتيب بأنفسهم لعملية النقل من مطار إيسنبوجا الدولي )

 للجنة املنظمة أن تقدم تعويضا عن التكاليف املتكبدة. يرجى زيارة الصفحة التالية ملزيد من املعلومات حول نقل املطار:

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

 

 خالل االجتماع 

رات التعريفية الخاصة بكم من مكتب املعلومات قبل بداية يرجى ملء ورقة تسجيل الدخول وأخذ الشا الشارات التعريفية:

االجتماع، ويرجى من جميع املشاركين ارتداءها طوال فترة االجتماع. سيتم توجيهكم من قبل املوظفين في مكتب املعلومات إلى غرفة 

 االجتماع.

بين هذه  من خالل توفير خدمة الترجمة الفورية اإلنجليزية والفرنسيةو العربية ستجري فعاليات ورشة العمل باللغة  لغة العمل:

 .اللغات

mailto:statistics@sesric.org
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
http://www.hotels.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.esenbogaairport.com/en-EN/Transportation/Pages/AirportTrasnportation.aspx
http://www.esenbogaairport.com/en-EN/Transportation/Pages/AirportTrasnportation.aspx
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 .2017يونيو  19تم إرسال مشروع جدول األعمال مرفوقا برسالة الدعوة بتاريخ  جدول األعمال:

 

 معلومات لوجيستية

جميع املدفوعات على  ، وبها تتم(TRYالليرة التركية )العملة الرسمية في تركيا هي  صرف العمالت األجنبية وبطاقات االئتمان:

. كما توفر البنوك املحلية ومكاتب الصرافة في أنقرة خدمة صرف العمالت األجنبية، وبما أنه سيكون من الصعب ةتركيالراي ي األ 

العمالت خالل ساعات االجتماع بسبب الجدول الزمني لالجتماعات، فإننا ننصحكم بالتوجه إلى املرافق التي توفر هذه صرف 

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

 (:2017الكبيرة. أسعار الصرف الحالية تقرب من حوالي )اعتبارا من يونيو 

USD/TRY EURO/TRY 

3.51 3.93 

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

 املطاعم واملحالت الصغيرة ال تقبل إال بالدفعات النقدية، لذلك من املستحسن أن يكون معكم بعض الليرة التركية.

 

درجة  24سيكون الطقس في أنقرة دافئا في شهر أغسطس باعتباره أكثر أشهر السنة حرارة. متوسط درجة الحرارة هو  الطقس:

 مئوية خالل النهار.

 

 

 لتجنب حالة طقس غير متوقعة، يرجى مراجعة توقعات الطقس قبل القدوم:

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

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  50فولت،  220تركيا تعمل ب الكهرباء:

 تناسب راحة مآخذ الجدار أو نقطها.

 

 

 

مرافق الصالة )املساجد للسيدات والسادة( ستكون متوفرة في مكان االجتماع طوال الوقت. وإذا طلب  غرف الصالة ومواعيدها: 

 املشاركون من الفندق توفير سجادة للصالة واتجاه القبلة فسيكون لهم ذلك.

 

 العشاء املغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

  21:21  19:57  16:45  13:00  05:49  04:18 2017أغسطس  16

  21:19  19:56  16:45  13:00  05:50  04:19 2017أغسطس  17

 

 زيارة أنقرة

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

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

turkey/ankara/overviewhttp://www.insightguides.com/destinations/europe/ 

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

 http://www.hometurkey.com/ 

 

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

 

 االتصالمعلومات 

 ملحتويات ورشة العمل

 السيدة ناندن أوكتافاروليا شانتي

 statistics@sesric.org البريد اإللكتروني:

 125الخط الداخلي   72 61 468 (312) 90+ الهاتف: 

 للمسائل اللوجيستية

 السيد أورخان ناديروف

 event@sesric.org البريد اإللكتروني:

 3993 543-543-90+ الجوال:

 

mailto:statistics@sesric.org
mailto:event@sesric.org

