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الدور ة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
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قونية ،تركيا

املقر
Hilton Garden Inn Konya, Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak, 42030, Karatay/Konya
الهاتف+90-(0332) 221 60 00 :
املوقع على اإلنترنتhttp://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/konya/hilton-garden-inn-konya-turkey/ :

املوقع الجغرافي :ملعرفة عنوان املقر بشكل أدق املرجو زيارة https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
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قبل االجتماع
متطلبات جواز السفر:

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

.http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
إذا كنت بحاجة لتأشيرة دخول األراض ي التركية فعادة تكفي الدعوة الرسمية من املنظمة كوثيقة داعمة مللف طلب
التأشيرة .لكن إذا كنت بحاجة إلى أية وثائق إضافية لطلب التأشيرة ،يرجى اعالمنا في أقرب وقت ممكن من خالل:
secretariat@oicstatcom.org
اإلقامة :لدى سيسريك نسبة خاصة باملؤتمرات مع هيلتون جاردن إن بقونية .Hilton Garden Inn Konya
املوقع الجغرافي:

عنوان الفندق

ثمن الغرفة

Hilton Garden Inn Konya
Mevlana Kültür Merkezi Karşısı
غرفة فردية:

Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak,
No:4, Karatay- Konya- TURKEY
الهاتف+90 332 221 60 00 :

https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2

)160TL + VAT (8%

الفاكس+90 332 300 00 00 :

غرفة مزدوجة:

البريد اإللكتروني :السيدة زهرة أوزيلديز

)200TL + VAT (8%

ozlem.ozyildiz@hilton.com
http://konya.hgi.com

إذا تم تغطية السكن الخاص من قبل اللجنة املنظمة ،يرجى إخبارنا للقيام بالترتيبات الالزمة في حال وجود أي
شخص إضافي مصاحب لكم أو أحد أفراد أسرتكم الذين ستشاركونه نفس الغرفة معك .ليكن في علم حضرتكم
أن أية رسوم إضافية بسبب تغيير نوع الغرفة من فردية ملزدوجة سوف تدفع من قبل املشاركين إلى الفندق .إذا
كنتم ترغبون في البقاء لفترة أطول ،ستكون األيام اإلضافية في الفندق عىى نفقتكم الخاصة وااملعدتات الطبيعية.
نرجو منكم التكرم بمتابعة توقيت النزول بالفندق ومغادرته بالفندق ،ويرجى إبالغ الفندق في حال كنتم بحاجة الى
وقت إضافي وخصوصا إذا كان وقت املغادرة متأخر.
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بالنسبة للمشاركين عىى نفقتهم الخاصة ،فاألسعار الخاصة ستكون صالحة فقط لعدد محدود من الغرف بناءا
عىى مبدأ "من يأتي أوتا ًي َ
خدم أوتا"  .واالتالي ،قد تا يتم ضمان املعدتات املذكورة أعاله بالنسبة للذين سيقدمون
في وقت متأخر.
للحصول عىى خيارات الفنادق األخرى والقريبة نسبيا إلى مقر اإلجتماعات ،يمكنكم التحقق عبر املواقع املتداولة عىى شبكة اتانترنت
مثل www.orbitz.com، www.hotels.com، www.expedia.com، www.booking.com

النقل من املطار :سيتم توفير املعلومات املتعلقة بالنقل املحىي للمشاركين من مطار قونية الى هيلتون جاردن إن
قونية قريبا .املشاركين الذين يرغبون في استخدام وسائل خاصة بهم للوصول إلى فنادقهم ،يرجى زيارة الصفحة
التالية ملزيد من املعلومات حول نقل املطار:
http://www.konya.dhmi.gov.tr/havaalanlari/page.aspx?hv=28&mnu=2915

بطاقات الصعود :يطلب من املشاركين الذين ستتم تغطية مصارفهم من قبل اللجنة املنظمة اإلبقاء عىى بطاقة
الصعود إلى الطائرة طوال رحالتهم .وسيتم جمع بطاقات الصعود إلى الطائرة في مكتب التسجيل وسيتم طلب
بطاقات العودة إلى الطائرة عىى شكل نسخة ممسوحة ضوئيا بعد نهاية رحلة العودة.

خالل االجتماع
الشارات التعريفية :الرجاء تأكيد املشاركة عن طريق إرسال رسالة إلكترونية إلى secretariat@oicstatcom.org
تشمل أسماء وتفاصيل اتاتصال باملشاركين

لغة العمل :ستجرى الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي باللغات الرسمية الثالث ملنظمة
التعاون اإلسالمي .وسيتم توفير ترجمة فورية باللغة العراية واإلنجليزية والفرنسية.
جدول األعمال :مرفق طيه مشروع جدول أعمال اتاجتماع

الخدمات اللوجستية
صرف العمالت األجنبية وبطاقات االئتمان :العملة الرسمية في تركيا هي الليرة التركية ( .)TRYيجب أن تتم جميع
املدفوعات عىى أراض ي تركيا بالليرة التركية .توفر البنوك املحلية ومكاتب الصرافة في قونية خدمة صرف العمالت
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األجنبية .ومع ذلك ،فإنه سيكون من الصعب صرف العمالت الخارجية خالل ساعات اتاجتماع بسبب الجدول
الزمني لالجتماعات.
ومن هنا ،فإننا ننصح بشدة باستخدام مرافق الصرف األجنبي في مطار اسطنبول أتاتورك قبل القدوم إلى كونيا

http://www.ataturkairport.com/en-EN/airportguide/Pages/BanksandCurrencyExchangeOffices.aspx
ومن املمكن أيضا استخدام أجهزة الصراف اآللي املوجودة في البنوك ومراكز التسوق الكبيرة .أسعار الصرف الحالية
ما يقرب من نحو:
EURO/TRY USD/TRY

أسعار الصرف
ابتداءا من  27يوليو 2016

3.04

3.35

يتم قبول جميع بطاقات اتائتمان الرئيسية ،مثل فيزا وماستركارد في الفنادق واملطاعم واملحالت التجارية وغيرها.
ومع ذلك ،بعض املطاعم واملحالت الصغيرة تقبل الدفعات النقدية فقط لذلك من املستحسن أن يكون لديكم
بعض الليرة تركية .
الطقس :يكون الطقس في قونية في نوفمبر /تشرين الثاني بارد مع أيام ممطرة في بعض األحيان .متوسط درجة
الحرارة حوالي  6درجات مئوية خالل النهار.

قبل مغادرتكم لبلدكم ،فنحن ننصحكم بشدة بتفقد توقعات الطقس من خالل زيارة:
http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya

الكهرباء :تركيا تعمل ب 220فولت 50 ،هرتز ،مع املقابس مستديرة الشق عىى النمط األوروبي التي تناسب راحة
مآخذ الجدار أو نقطها.
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غرف ومواقيت الصالة  :مرافق الصالة (املساجد للسيدات ولسادة) تكون متوفرة في املقر طوال الدورة السادسة
للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي .إذا تم طلب توفير سجادة الصالة واتجاهات القبلة في مقر الفندق
سيتم توفير ذلك.
التاريخ
 4نوفمبر  ،2016الجمعة
 5نوفمبر  ،2016السبت
 6نوفمبر  ،2016األحد
 7نوفمبر  ،2016اإلثنين

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

املغرب

العشاء

 04:48ص
 04:49ص
 04:50ص
 04:51ص

 06:12ص
 06:13ص
 06:14ص
 06:15ص

 11:41ص
 11:41ص
 11:41ص
 11:41ص

 02:30م
 02:29م
 02:28م
 02:28م

 04:57م
 04:56م
 04:55م
 04:54م

 06:14م
 06:13م
 06:12م
 06:11م

زيارة كونيا/قونيا
موقع عىى اتانترنت بما في ذلك معلومات حول قونية يمكن الوصول إليها عن طريق:
 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148 اإلنجليزية
 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302 الفرنسية

أرقام الطوارئ:

سيارة اإلسعاف 112 :الشرطة 155 :اإلطفاء110 :
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معلومات اإلتصال
الخدمات اللوجستيكية خالل االجتماع
السيد طاهر محمود Mr. Syed Tahir Mahmud
البريد اإللكترونيsecretariat@oicstatcom.org :
الهاتف+90 (535) 474 03 21 :
الهاتف+90 (312) 468 6172 :
الخط الداخلي 652

لحجز التذاكر ومطار التحويالت
السيد أورخان ناديروفOrxan NADIROV
البريد اإللكترونيevent@sesric.org :
الهاتف+90 (543) 543 3993 :
الهاتف +90 (312) 468 61 72 :الخط الداخلي 103
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