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 الخليج ومنطقة المتوسط األبيضالبحر  منطقة في السياحة لقطاع اإلحصائية القدراتتطوير 

Project # 2013-SESRIC-0111 
 

 ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة 
 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية

 2104ديسمبر  4-2الجمهورية التركية،  -مقر مركز أنقرة، أنقرة 

 4102 يوليو 8: اإلصدار تحديث
 

 SESRIC, Kudüs Caddesi, No: 9, Diplomatik Site, 06450, Oran, Ankara: مكان االنعقاد

 26 57 468-312-90+  و   58 34 467-312-90+ فاكس:ال                         72 61 468-312-90+: الهاتف
  statistics@sesric.org :البريد اإللكتروني                         http://www.sesric.org : اإلنترنت موقع

 لمكان.ا ة لعنوانلرؤية مفصل http://goo.gl/maps/WZK8g: يرجى زيارة الموقع الجغرافي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة توفير سيتم كما. اإلنجليزية باللغة أساسا السياحية والحسابات السياحة إحصاءات حول لقليميةاإل عملال رشةو  ستجرى :الورشةأثناء  لغة العمل
 .والفرنسية العربية باللغتين فورية

يجب ارتداء شارات الهوية من لقبل كما مكتب المعلومات يوم ورشة العمل.  منشارة الخاصة ال أخذتسجيل و الرلقة وتولقيع و : الرجاء ملء شاراتالالتسجيل و 
  .مكتب المعلومات يموظفمن لقبل  إلى غرفة االجتماعات سيتم إرشادكم. خالل االجتماع جميع المشاركين
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تأشيرة  للتحقق من وجود http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa االطالع على المولقع: يرجى متطلبات التأشيرة
على عمة. ويتم تشجيع المشاركين أيضا داوثائق كالدعوة الرسمية كافية الستخدامها فعموما بحاجة لتأشيرة لدخول تركيا،  مإذا كنتكم. لنوع جواز سفر 

عدم األهلية للحصول على في حالة و إلكترونية. انوا مؤهلين للحصول على تأشيرة ما إذا كعللتحقق   /https://www.evisa.gov.trاالطالع على مولقع 
من الممكن  ليس، 4102أبريل  01اعتبارا من و إلكترونية، يجب االتصال بالسلطات القنصلية المناسبة لجمهورية تركيا في ألقرب ولقت ممكن. تأشيرة 
  يا.دخول في تركى وصولهم إلى نقطة الحصول على تأشيرة دخول لدالللزوار 

 (ESB) إيسينبوجا القادمون من مطار أنقرة الدولي( وامشاركين اآلخرين )إن وجدالمشاركين مع  نقلسيتم : وسائل النقل من مطار أنقرة الدولي إيسينبوجا
في ألقرب ولقت  statistics@sesric.org رسال مسارات الرحلة الىإيرجى . 4102ال إلى المشاركين في نوفمبر حيي سذال للمغادرةوفقا للجدول الزمني 

 .ممكن
مزيد من المعلومات لل http://www.esenbogaairport.com/en-EN/Transportation/Pages/AirportTrasnportation.aspx يرجى زيارة

 بأسعار معقولة من امشترك مكوكية نقالال صةالخا نقلالخدمة تقدم شركة نقل المطار إذا كنت ال تريد استخدام خدمة النقل المشار إليها أعاله. كما حول 
  .لحجز مكانك http://www.securedrivetravel.com.tr/Reservation.aspx يرجى زيارة. إيسينبوجامطار 

 
وسيكون من ، األجنبيةالبنوك المحلية ومكاتب الصرافة في أنقرة خدمة صرف العمالت تقدم (. TLلتبادل هي الليرة التركية )ا عملة العمالت األجنبية:

خالل ساعات االجتماع بسبب جدول ورشة العمل. ومن هنا، فإننا ننصح بشدة استخدام مرافق الصرف األجنبي من المطار.  صرف العمالتالصعب 
 أسعار الصرف الحالية ما يقرب من نحو:

 الصرف أسعار
 (4102يوليو  8 بتاريخ) 

USD/TL EURO/TL 
2.12 2.88 

 
شهري يوليو  عادة في أعلى درجات الحرارةوتشهد  ربعة مواسم.أل يتعرض على الرغم من أنه إلى حد ما معتدال امناخأنقرة يعتبر مناخ : والمالبس الطقس

 :هي ديسمبرفي  أنقرةفي  الحرارة درجات متوسطو . وأغسطس
 

 درجة الحرارة كحد أدنى
 (°C) 

 درجة الحرارة كحد أقصى
 (°C) 

 الحرارةدرجة  متوسط
(°C) 

1 5 1 
 

 ، حتى ال تتم المفاجئة.ةمغادر اللقبل  حاالت الطقسيرجى مراجعة تولقعات 

 .نقطالمستديرة الشق على النمط األوروبي التي تناسب راحة مآخذ الجدار / مقابس هرتز، مع  01فولت،  441تركيا على تعمل  الكهرباء:

 :أوقات الصالة
 

 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ
 17:57 16:33 14:10 11:44 06:44 05:13 4102ديسمبر  0
 17:57 16:33 14:10 11:45 06:45 05:14 4102ديسمبر  4
 17:57 16:33 14:10 11:45 06:46 05:14 4102ديسمبر  3
 17:57 16:33 14:10 11:46 06:46 05:15 4102ديسمبر  2
 17:57 16:32 14:09 11:46 06:47 05:16 4102ديسمبر  0
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 مؤتمر مع الفنادق التالية: خاصة بال أسعارمركز أنقرة اإللقامة: لدى 
 

األسعار الخاصة  المسافة من سيسريك الفندق
 بالمؤتمر 

Hotel Monec (* * * *) 
Esat Özoğuz Sokak, No:5, 06450, Oran/Ankara 

Phone: +90 (312) 491 30 30          Fax: +90 (312) 491 37 33 
E-mail: Mr. Mustafa Çelikkaya 

             mcelikkaya@hotelmonec.com.tr 
             onburo@hotelmonec.com.tr 

             info@hotelmonec.com.tr 
Web: http://www.hotelmonec.com.tr/eng/ 

400 meters 
http://goo.gl/maps/eI

D63 
 نعم

Ankara HiltonSA Hotel (* * * * *) 
Tahran Caddesi, No 12, Kavaklıdere, Çankaya, 06700, Ankara 

Phone: +90 (312) 455 00 00          Fax: +90 (312) 455 00 53 
E-mail: Ms. Şahinaz Çamlıbel 

             sahinaz.Camlibel@hilton.com  
             sales.ankara@hilton.com 

Web: http://www3.hilton.com/en/hotels/turkey/ankara-hiltonsa-hotel-
ANKHITW/index.html 

8.5 km 
http://goo.gl/maps/ilz

pl 
 نعم

Aktif Metropolitan Hotel (* * * * *) 
Oğuzlar Mahallesi, Konya Yolu, 1377. Sokak, No: 28,06520, Balgat, Ankara  

Phone: +90 (312) 295 4545               Fax: +90 (312) 284 4242  
Contact: Ms. Sule Ozdil 

                s.ozdil@metropolitanhotel.com.tr 
                info@metropolitanhotel.com.tr  
Web: http://www.metropolitanhotel.com.tr 

9 km 
http://goo.gl/G6FWev  

 نعم

Ramada Ankara Hotel (* * * *) 
Tunalı Hilmi Caddesi, No 66, 06660, Kavaklıdere, Ankara 

Phone: +90 (312) 428 80 00          Fax: +90 (312) 428 27 28 
E-mail: Ms. Tuğba Uzunal 

             tugba.uzunal@ramadaankara.com.tr 
………..reservation@ramadaankara.com.tr  

Web: http://www.ramadaankara.com.tr/index.php?lang=en 

9.4 km 
http://goo.gl/maps/b2

QqV 
 نعم

JW Marriott Hotel Ankara (* * * * *) 
Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 1, 06520, Söğütözü, 

Ankara 
Phone: +90 (312) 248 88 51            Fax: +90 (312) 248 88 99 

E-mail: Ms. İrem Yılmaz 
             irem.yilmaz@marriott.com 

             ankara@marriotthotels.com  
Web:http://www.marriott.com/hotels/travel/esbjw-jw-marriott-hotel-ankara/ 

12 km 
http://goo.gl/maps/6P

GFk 
 نعم
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. ةمتأخر للطلبات ال مضمونة تكون لنفإن هذه األسعار  وبالتالي،. الغرف من محدود لعدد فقط صالحة هي المؤتمرب األسعار الخاصة نبأ التذكير وينبغي
 وتفاصيل الرحالت وأرلقام والمغادرة، الوصول تسجيل وولقت تاريخالو  الكامل االسم توفير خالل من مقدماو  مباشرة بالفندق االتصال المشاركين من ويطلب

 Orxan NADIROV بالسيد االتصال يرجى المؤتمر،السعر الخاص ب لك توفر لم بوفر أو عليك بالرد الفندق يقم لم إذا. االتصال
(onadirov@sesric.org )أنقرة، مركزا من نسبي لقريب فندق من أخرى خيارات على للحصول 400. تحويلة 6014 264( 304) 01: +الهاتف أو 

 http://goo.gl/maps/EYIBX:. التالي المولقع زيارة يمكنك

 دليل لألغذية في مركز أنقرة الجوار:

 العنوان النوع االسم

Fırıncı Orhan Café / Bakery 
Oran Mah. Kudüs Cad. No:1/C, 06450, 

ORAN (On the left hand side of PANORA 
Shopping Mall) 

Firenze Ristorante Italian Restaurant (Pizzeria & Patisserie) 
Oran Mh., Park Oran Evleri, 06450, ORAN 

(across SESRIC) 
Kipa Extra Supermarket with a small self-service café PANORA Shopping Mall, Basement floor (-2) 

Mado Ice cream / Café PANORA Shopping Mall, 2nd Floor 

No: 01 Traditional Turkish Kebabs PANORA Shopping Mall, 2nd Floor 

Starbucks Café PANORA Shopping Mall, Ground Floor 

Timboo Snacks / Café PANORA Shopping Mall, Ground Floor 

Panora Foodcourt Various fast food alternatives PANORA Shopping Mall, 2nd Floor 
 

  أنقرة: زيارة
: الوصول إليه عن طريق يمكنالتي  والفنادق األخرى للمدينة والمعالم السياحية التسوق أماكن عن معلوماتيتضمن  كتيب

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

: تركيال سياحةلل الرسمية بوابةال على حول أنقرة المعلومات األساسية أيضا العثور على بعض يمكنك
http://www.goturkey.com/en/city/detail/ankara  

 
  :الطوارئ أرقام

  004: اإلسعاف
  000: الشرطة

 001 :النار


