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مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 
 والتدريب للدول اإلسالمية

(SESRIC)  

 البنك اإلسالمي للتنمية
(IDB) 



 جدول األعمال1.

 معلومات عامة2.
مكان االنعقاد 
لغة االجتماع 
 مكتب االستعالمات 
التأشيرات 

 بعض المعلومات العملية حول السفر 3.
التوقيت المحلي 
الكهرباء 
 الجويةاألحوال 
 العمالتتحويل 
البنوك 
 الصالةأوقات 

  OIC-StatComانعقاد مكان فنادق حول 4.

    OIC-StatComوسائل النقل المتاحة  للوصول إلى مكان انعقاد 5.

 معلومات عن وسط المدينة 6.

 معلومات اتصال مفيدة7.

 وضواحيها  OIC-StatComخريطة مكان انعقاد 8.

 المحتويات



 م2012مايو  13
09:00- 10:30   
10:30- 11:00 
11:00-  13:00   
13:00- 14:30   
14:30 – 16:15 
16:15 - 16:30 
16:30 – 18:00 

 

 م2012مايو  14
 

09:00- 10:00 
10:00 – 11:00 
11:00 – 11:30 
11:30 – 13:00 
13:00 – 14:30 
14:30 – 17:00 

 

 م2012مايو  15
 

 جدول األعمال

 
 الجلسة االفتتاحية

 استراحة القهوة
 األنشطة المنجزة والطريق للمضي قدما:  OIC–StatComمجموعات العمل 

 استراحة الغذاء
 2010لعام  السكان والمساكنلجولة تعدادات التجارب القطرية 

 استراحة القهوة

 رؤية وتوعية وفعالية أفضل: جلسة فرعية
 
 

 اإلطار الوطني العام لضمان الجودة : الجودة من منظور مؤسسيإدارة 
 نموذج العملية التجارية واإلحصائية العامة : الجودة من منظور عملية اإلنتاجإدارة 

 القهوةاستراحة 

 التنسيقتضافر الجهود من أجل : بناء القدرات اإلحصائية
 استراحة الغذاء

 الختاميةالجلسة 
 
 

 أفسسالقديمة جولة في المدينة : حدث اجتماعي



 االنعقاد مكان∗
 تركيا-إزمير Swissôtel Grand Efes في المؤتمر سينعقد
 Gaziosmanpasa Bulvari No: 1 35210 Alsancak, Izmir – Turkey العنوان
 : htm.com/EN/Destinations/Turkey/Swissotel+Grand+Efes/Hotel+Home/Hotel+Home.swissotel.www//:http  اإللكتروني الموقع
  00 00 414-232-90+ :الهاتف
 10 10 414-232-90+ :الفاكس

  قبل الحجز تم إذا OIC-StatCom  ل الثانية بالدورة خاصة أسعار Swissôtel Grand Efes فندق يقدم
 org.secretariat@oicstatcom   إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى المعلومات، من للمزيد .م2012 أبريل 25

 

 االجتماع لغة ∗

 .والفرنسية واإلنجليزية العربية، :هي االجتماع في العمل لغات
 

  االستعالمات مكتب∗
 وخالل يوميا المشاركين خدمة Swissôtel Grand Efes فندق بهو في الموجود االستعالمات مكتب سيتولى
 .18:00 حتي 9:00 من مايو 15 إلى13 من الممتدة الفترة

 
 التأشيرات∗

 تفصيلية معلومات .تأشيرة على الحصول شروط حول )توفرت حيث( التركية القنصلية البعثات مع بالتأكد المشاركين جميع ينصح
 و       aspx.tr/tr/en/start.gov.konsolosluk.www//:http    في متوفرة هي تأشيرة على الحصول متطلبات عن

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

 معلومات عامة
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 التوقيت المحلي∗
 .بإضافة  ثالث ساعاتالعالمي التوقيت /توقيت غرينتش إزمير يوافق في التوقيت 

 
 الكهرباء∗

وتستخدم مقابس مستديرة ذات . هرتز 50فولت،  220هو إزمير الكهربائي في مدينة التيار 
 .الشوكة المزدوجة

 
 األحوال الجوية∗

درجة مئوية  21درجة الحرارة نحو ويصل متوسط . تعرف مدينة إزمير في شهر مايو جوا دافئا عموما
 .مئوية كدرجة قصوىدرجة  27دنيا و مئوية كدرجة  16المتوقعة هي ودرجة الحرارة 

 
 تحويل العمالت∗

المطار والفنادق ويمكن صرف العمل األجنبية في ". الليرة التركية"هي العملة المستخدمة في تركيا 
بطاقات االئتمان كما تستخدم . المعلنة يومياالبنوك وفقا ألسعار الصرف وفي جميع الصرافة، ومكاتب 
 .واسعنطاق على الدولية 

  

 البنوك∗
صباحا حتى  8:30، من الساعة  الجمعةإلى االثنين هي من ساعات العمل بالنسبة لمعظم البنوك 

 .أيام العطل الرسميةنهاية األسبوع وفي مغلقة في وهي . مساء 17:00
 

بعض المعلومات العملية عن 
 السفر



 الصالةأوقات ∗
 :هيOIC-StatComخالل إزمير الصالة في مدينة أوقات 

 

بعض المعلومات العملية عن 
)يتبع(السفر  

 التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

 مايو 12 04:16 05:56 13:15 17:03 20:22 21:53

 مايو 13 04:15 05:55 13:15 17:04 20:23 21:54

 مايو 14 04:13 05:54 13:15 17:04 20:24 21:55

 مايو 15 04:12 05:53 13:15 17:04 20:24 21:57

 مايو 16 04:11 05:52 13:15 17:04 20:25 21:58



 )OIC-StatComمكان انعقاد ( Swissôtel Grand Efesفندق ∗
 Gaziosmanpasa Bulvari No: 1 35210 Alsancak, Izmir – Turkey : العنوان

  ://:www.swissotel.com/EN/Destinations/Turkey/Swissotel+Grand+Efes/Hotel+Home/Hotel+Home.htmhttp الموقع اإللكتروني

  00 00 414-232-90+ : الهاتف
 10 10 414-232-90+ : الفاكس

  :Deniz.Oral@swissotel.comor  izmir@swissotel.com  البريد اإللكتروني
 
  Hilton Izmirفندق ∗

  Gaziosmanpasa Bulvari No: 7 35210 Alsancak, Izmir – Turkey : العنوان
  :index.do/-Izmir-Hilton-.hilton.com/en_US/hi/hotel/IZMHITW1http://www الموقع اإللكتروني 

  60 60 497-232-90+ : الهاتف
  00 60 497-232-90+ : الفاكس

  :sales.izmir@hilton.com البريد اإللكتروني 
 
     Moevenpick Hotel Izmirفندق ∗

 Cumhuriyet Bulvari No: 138 35210 Alsancak, Izmir – Turkey : العنوان 
  ://:hotels.com/en/pub/hotels_resorts/worldmap/izmir/welcome.cfm-www.moevenpickhttp  الموقع اإللكتروني 

  14 14 488-232-90+ : الهاتف 
  70 80 484-232-90+ : الفاكس 

  :hotel.izmir@moevenpick.com  البريد اإللكتروني 
 

  My Hotelفندق ∗
  Cumhuriyet Bulvari No: 138 35210 Alsancak, Izmir – Turkey : العنوان 

  ://:www.myhotel.com.tr/html/welcome.htmlhttp  الموقع اإللكتروني 
 37 38 445-232-90+ : الهاتف 
  41 52 445-232-90+ : الفاكس 

  :info@myhotel.com.tr البريد اإللكتروني 

 فنادق حول 
 OIC-StatComمكان انعقاد 
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  Karacaفندق ∗
 Necatibey Bulvari, 1379 Sokak, No:55, 35210  Alsancak, Izmir – Turkey:  العنوان

 www.otelkaraca.com.tr/eng/://http  الموقع اإللكتروني
  40 19 489-232-90+  :الهاتف
 98 14 483-232-90+   :الفاكس

  info@otelkaraca.com.tr  :البريد اإللكتروني
 
  Ismiraفندق ∗

  Gaziosmanpasa Bulvari, No: 28, 35210 Alsancak, Izmir – Turkey العنوان
  http://www.hotelismira.com/  اإللكتروني الموقع 
  60 60 445-232-90+ :الهاتف
  71 60 445-232-90+: :  الفاكس
mail-E  ismira@hotelismira.com  

 
  Izmir Elitفندق ∗

 Ismet Kaptan Mh, 1370. Sokak, No: 24, 35230 Izmir – Turkey :العنوان
  //:www.izmirelitotel.com/eng/index.htmlhttp  الموقع اإللكتروني 

  89 28 482-232-90+ :  الهاتف
  53 77 425-232-90+ :  الفاكس

 
 Anemon Fuarفندق ∗

  Sokak, No: 57, Montrö, 35210 Alsancak, Izmir – Turkey 1362 :العنوان
 www.anemonhotels.com/otel.aspx?otel=anemonfuar://http  اإللكتروني الموقع 
 46 06 446-232-90+ :  الهاتف
  42 32 446-232-90+  :  الفاكس

  fuar@anemonhotels.com  : البريد اإللكتروني

 فنادق حول 
 OIC-StatCom مكان انعقاد 
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 (ADB)مطار إزمير عدنان منديريس 
عدنان إزمير من مطار ) كم 20(دقيقة  30هي تقريبا  OIC-StatComمكان انعقاد 

 .منديريس
 
 ليرة تركية 40للمطار حوالي األجرة تكلف سيارات. 
 
 فندق أمام  هافاشنقل موقف لخدمة هناكSwissôtel Grand Efes  10ويكلف 

تبتدأ هذه الخدمة من ). 06:00إلى  24:00ليرة تركية من  12.5(ليرة تركية 
 60وتستغرق الرحلة حوالي . مساء 23:30صباحا وحتى   03:30الساعة 

 .  المرورلحركة دقيقة تبعا 
 
 202الطريق رقم ( مندريسمن مطار إزمير عدنان تدار خدمات الحافالت  :

ل   قبل المديرية العامة من ) المطار - Alsancak Cumhuriyetشارع 
ESHOT  بداخل بلدية إزمير. 

 
 الموقعمن المعلومات التفصيلية، يرجى زيارة للمزيد: 

http://www.adnanmenderesairport.com/en-
EN/Transportation/Pages/AirportTransportation.aspx 

المتاحة للوصول إلى وسائل النقل 
 OIC-StatComانعقاد مكان 

http://www.adnanmenderesairport.com/en-EN/Transportation/Pages/AirportTransportation.aspx
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 OIC-StatComالمسافة من مكان انعقاد   التاريخيةاألماكن 

 بالسيارة(كيلومتر  3.5، )على األقدام(كم  1.3                     كوناك برج الساعة، ميدان( 

Kemeraltı Bazaar  1.2  بالسيارة(كلم  2.3، )على األقدام(كلم( 

 بالسيارة(كلم  2.3، )على األقدام(كلم  1.3  غورا الموقع التاريخي( 

 كلم  3.8    لتاريخيالمصعد 

 كلم 83.7             إفسالتاريخي الموقع 

 

 OIC-StatComالمسافة من مكان انعقاد                      الترفيه

 كلم 0.3      كوردونالمنطقة منتزهات 

 كلم 0.7                    المعرض الدولي إزمير 

Bostanlı   14.4 كلم 

Çeşme   89 كلم 

 معلومات عن وسط المدينة



مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 
 (SESRIC)اإلسالمية 

 
 ,Attar Sokak, No: 4, Gaziosmanpasa :العنوان

  Ankara, 06700 Turkey    
 72 61 468 (312) 90+   :الهاتف

    315الخارجي ) إجمنالسيدة منور (  
 313الخارجي ) سلجوكالسيدة زهرة (  
 311الخارجي ) السيدة توبة يلديز(              
 310الخارجي ) السيد طاهر محمود(              
 316الخارجي ) كرامان أتيالالسيد (              

  58 34 467 (312) 90+ :الفاكس
 secretariat@oicstatcom.org :البريد اإللكتروني
   www.oicstatcom.org  :الموقع اإللكتروني

 مفيدةمعلومات اتصال 

mailto:secretariat@oicstatcom.org
http://www.oicstatcom.org/


The Green 
Park Hotel 

مكان انعقاد خريطة 
OIC-StatCom  

 وضواحيها

Swissôtel Izmir 
[The Venue] 

 الشمال

Hilton Hotel 
Karaca 
Hotel 

Moevenpick 
Hotel 

My Hotel 

Marla Hotel 

Kilim Hotel 

Ismira Hotel 

Izmir Elit 
Hotel 

Anemon Fuar 
Hotel 
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