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 األربعون للجنة الخامس و االجتماع

 منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط
 2019مارس/أذار24 ، جمهورية مصر العربية، القاهرة

 
 

 ربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الوسطال و  خامسال االجتماع
 و
 TourismTechAdventure - السياحة يوالمنتدى اإلقليمي حول االبتكار التكنولوجي ف

 
 2019ذار آمارس/ 25-24القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 

 

 

 

I. والزمان القاعة 

II. التسجيل االلكتروني 

III. واالستقبال صفة المشاركين 

IV. االقامة و االنتقاالت 

V.  جوازات السفر والتأشيرة -إجراءات الدخول 

VI. والتعريف التسجيل شارات 

VII. العمل لغات 

VIII. جتماعيالبرنامج اإل 

IX. عملية معلومات 

 

 
 

 

 

 

 مذكرة المعلومات العامة
 



I. توقيت االجتماعاتو  قاعة 

 
للجنة منظمة  الربعونالخامس و االجتماع ، سوف يعقد وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية بدعوة من .1

، القاهرة فيوالمنتدى اإلقليمي حول االبتكار التكنولوجي في السياحة الوسط السياحة العالمية للشرق 
 .2019 ذارآمارس/ 24 - 25يومي ،جمهورية مصر العربية

 
 :فندق  في االجتماعتجرى جلسات عمل  .2

 
 

 
 
 

 

 

 

 

II. التسجيل اإللكتروني 
 

والمنتدى اإلقليمي  للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسطالخامس واألربعين االجتماع المشاركين في يرجى من 
 ذارآمارس/ 11موعد أقصاه  في الرابط التالي علىاألنترنت  التسجيل عبر حول االبتكار التكنولوجي في السياحة

2019 : 
http://middle-east.unwto.org/webform/participation-form-4. 

 

III. واالستقبال صفة المشاركين 
 

 المدعّوين من قبلالالزمة لتسهيل وصول ومغادرة المشاركين  ة التدابيرستتخذ الحكومة المصري .3
. خالل فترة اإلقامة، يستفيد المشاركون المدعوون من قبل منظمة السياحة العالمية باالمتيازات المنظمة

ووزارة السياحة في جمهورية التي ينص عليها االتفاق المبرم بين منظمة السياحة العالمية  توالحصانا
 .مصر العربية

 

الدولي وستسهل عملية النقل المجانية  القاهرةستنظم السلطات المصرية استقبال المشاركين في مطار  .4
 المطار والفنادق المختارة ومكان انعقاد االجتماعات. كل من عند الوصول وعند المغادرة بين وفودلل

 

IV.  اإلقامة السفر و 

 

 واإلقامة. سفريتكفل المشاركون بتغطية نفقات ال .5

 

الوفود يرجى من مشاركين في هذه االجتماعات. للخاصة أسعار  معترد في المرفق األول قائمة بالفنادق  .6
للجنة الخامس واألربعين جتماع مشيرين إلى أنهم سيشاركون في األ التصال مباشرة بالفنادق للحجزاالمشاركة 

 

Conrad Cairo Hotel 
 

 

  191 Corniche El Nile, Souq Al Asr, Boulaq, Cairo, 11221 Egypt  

https://conradhotels3.hilton.com 

Tel:+20225808000 

 

http://middle-east.unwto.org/webform/participation-form-4
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview/directions
https://conradhotels3.hilton.com/


حول االبتكار التكنولوجي  السياحة العالميةمنظمة منتدى أو في  /ياحة العالمية في الشرق األوسط ومنظمة الس
 في السياحة.

 

V.  جوازات السفر والتأشيرة -إجراءات الدخول 
 

 همانفي بلد المصريةوالقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالسفارات  الوفود المشاركة االتصاليتعين على  .7
 للحصول على التأشيرة.

 
الرابط  الدخول علىيرجى  المصرية األراضيلى إمعلومات المتعلقة بتأشيرات الدخول ال لمزيد من

 :التالي
 https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/default.aspx 

 

القادمة من البلدان التي ال توجد بها بعثات دبلوماسية مصرية التواصل مع وزارة السياحة  الوفوديرجى من  .8
للشرق االوسط  ةقليمياإل دارةواإل( helentantawy@gmail.com()في مصر عبر البريد االلكتروني التالي 

(rdme@unwto.orgقبل ) دناه وذلك لتمكين أورة كوتزويدهم بالمعلومات المذ 2019آذار /مارس 4
 السلطات المصرية باتخاذ التدابير الالزمة.

VI. والتعريف التسجيل شارات 
من الساعة  2019ذار آمارس/ 25ثنيناإلو ، 24 واألحد 23السبت يوم  الكونرادفندق  سيتم فتح مكتب التسجيل في .10

 تعين علىمساًء. سيتم إصدار الشارات في وقت التسجيل. ي 5إلى  3ظهرًا ومن  1صباحًا وحتى الساعة  9
المشاركين ارتداء شارات التعريف الخاصة بهم في المنطقة المخصصة لالجتماعات، وكذلك في جميع المناسبات 

 االجتماعية.
 
 

 

 المنسق من منظمة السياحة العالمية لمنسق من جمهورية مصر العربيةا

 د/ نورا سالم
 مستشار العالقات الدولية للوزير 

 وزارة السياحة المصرية
 -القاهرة  -ميدان العباسية  -برج مصر للسياحة 

 جمهورية مصر العربية
 

 20109875083 +الهاتف:
 20226838555+الفاكس: 

 norasalem.mot@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 بسمة الميمانستاذة/ لا
 مدير اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط

 منظمة السياحة العالمية
Poeta Joan Maragall ،42 

 مدريد -28020
 إسبانيا

 00 81 567 91 34+هاتف: 
 33 37 571 91 34+الفاكس: 

  rdme@unwto.org البريد اإللكتروني:
 
 

بأسماء وسط ألوزارة السياحة في مصر واإلدارة اإلقليمية للشرق ا ةموافابليبيا واليمن التكرم  ييرجى من وفد .9
وصور جوازات سفر السادة المشاركين حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية المصرية لمنحهم التأشيرات فور 

 .الوصول بمطار القاهرة، نظرًا لعدم وجود تمثيل دبلوماسي مصري فى تلك الدول
 

 
 

https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/default.aspx
mailto:rdme@unwto.org
mailto:norasalem.mot@gmail.com
mailto:rdme@unwto.org


VII. العمل لغات 
 .الفورية الترجمة خدمة توفير وسيتم، نجليزيةاإلو  العربية هي ينجتماعاأل في العمل لغات .11

 
VIII. البرنامج االجتماعي 

 يرد البرنامج االجتماعي المؤقت في المرفق الثاني .12

 

IX. عملية معلومات 

 وسعر الصرف: العملة المحلية .13
 جنيه مصري 20.53 هو 2019مارسوسعر الصرف خالل شهر  هي الجنيه المصريالعملة المحلية 
 جنيه مصري للدوالر الواحد.  17.91لليورو الواحد و

 
 :المناخ .14

 23وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين . مارسفي شهر  بأيام مشمسةجمهورية مصر العربية  تتميز
 .للصغرى درجة مئوية 15للعظمى و  درجة مئوية

 
 اللغة الرسمية: .15

العربية هي اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية متداولة في الفنادق  اللغة الرسمية في جمهورية مصر
 والبنوك.

 
 ي:التوقيت المحل .16

 .ساعات 2+ (بتوقيت جرينتش) التوقيت العالميفي جمهورية مصر العربية هو  يالتوقيت المحل
 

 :الكهرباء .17
 .فولت 220على درجة  هو جمهورية مصر العربية في الكهربائيالتيار 

 
 

 
عمال بسياسة الحفاظ على البيئة المتبعة في كل منظومة األمم المتحدة، مالحظة هامة: 

ُيرجى من المندوبين أن . لذلك، االجتماعمن الوثائق في مكان  لن توَزع نسخ ورقية
 .يحملوا معهم ما يلزمهم من وثائق

  



 
1المرفق   

 قائمة الفنادق
 

HOTEL 
 

Location & Contact 
 

Room Type & Rate 

 

Conrad* (*****) 

 

Venue of the Meeting 
 

1191 Corniche El Nil, Cairo, Egypt 

http://conrad.cairohotelspage.com 

/en/ 

Tel:+202 25808000 

Contact Person:Mohamed Zahra 

mohamed.abdelkereem@conradhotels.com 

Tel: +2025808752- 

+202225808114 

Fax:+2025808181 

Classic Single Room-130 $ 

Classic Double Room-140$ 

Nile Suite-280 $ 

 
 

 
The Nile Ritz- 

Carlton* (*****)  

 

1113 Corniche El Nil Cairo, 11221 

Egypt 

http://www.ritzcarlton.com/en/hot 
els/middle-east/cairo/hotel- overview 

Tel:+20225778899 

Contact person: Georgette Fakhry 

georgette.fakhry@ritzcarlton.com Tel:  

+20126196584 

Deluxe City & Museum View 

(Single Room)-380 $ 

 
Deluxe Nile View (Single 

Room)-420$ 

 
Intercontinental 

Cairo Semiramis * 

 
(*****) 

11511 Corniche El Nil, Garden City, Cairo, 

Egypt https://www.ihg.com/intercontine 

ntal/hotels/ae/ar/cairo/croha/hotel detail 

Tel:+202 27988000 

Fax:+2022798015 

Contact Person:DaliaAboud 

dalia.aboud@ihg.com 

 
Single Room- 145 $ 

 
Double Room- 155 $ 

Fairmont Nile City 

(****) 

Nile City Towers,2005 B 
Corniche El Nil,RamletBeaulac Cairo,Egypt 

2466 

T + (202) 2461 9494 

F + (202) 2461 9627 

Contact Person:Dina Ashraf 

dina.ashraf@fairmont.com M + (201) 275 

338 423 

Fairmont Single Room:140 $ 
City View 

Fairmont Double Room:150 $ 
City View 

Nile Suite “Single”: 380 $ 
Full Nile View 

Four Seasons Hotel 

Cairo  

1089 Corniche El-Nil, Garden City, Cairo, 

Egypt 
Nile View Single Room:285 $ 

Nile Plaza (****) http://fourseasons.com/caironp 
Tel:(2 02) 2791 7000 

Contact Person: Gamal Donia Mobile: (2 

010) 03407027 

gamal.Donia@fourseasons.com 

Superior Single Room:345 $ 
 
Corniche Suite:510$ 

FS Executive Suite:670$ 

Steigenberger El 

Tahrir 

 
 (****) 

2 Kasr El Nil St.,Cairo 

https://www.steigenberger.com/en 

/hotels/all-hotels/egypt/cairo Tel:02 

25750777 

Contact Person:Ahmed El Gaby 
ahmed.gaby@steigenberger.com 

Tel::+20201000466312 

Superior Single Room-110 $ 

Superior Double Room-120$ 

Accommodation full board 

including service & taxes 

Grand Nile Tower* 

(****) 

Corniche El Nil, Garden City, Cairo, Egypt 

http://www.grandniletower.com/ Tel: 2 02 

23651234 

Fax: 2 02 23621927 

Contact person: Remon Nabil 

remon.nabil@grandniletower.com 

 
Grand Single Room- 100 $ 

 
Grand Double Room 110 $ 

*Accommodation B.B, including service and  taxes

http://conrad.cairohotelspage.com/en/
http://conrad.cairohotelspage.com/en/
mailto:mohamed.abdelkereem@conradhotels.com
mailto:mohamed.abdelkereem@conradhotels.com
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview/directions
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview/directions
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview/directions
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/hotel-overview
mailto:georgette.fakhry@ritzcarlton.com
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/ae/ar/cairo/croha/hoteldetail
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/ae/ar/cairo/croha/hoteldetail
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/ae/ar/cairo/croha/hoteldetail
mailto:dalia.aboud@ihg.com
mailto:dina.ashraf@fairmont.com
http://fourseasons.com/caironp
mailto:gamal.Donia@fourseasons.com
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo
mailto:ahmed.gaby@steigenberger.com
http://www.grandniletower.com/
mailto:remon.nabil@grandniletower.com
mailto:remon.nabil@grandniletower.com


  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org  
 

 2المرفق          
 المؤقت البرنامج االجتماعي

 
 
 

 : 2019مارس  23السبت 
 استقبال للوزراء )فندق مينا هاوس، للوزراء فقط(  19:00-20:00
 حفل عشاء وافتتاح )فندق مينا هاوس، حديقة تشرشيل( 20:00-22:00

 
 

 :2019مارس  24الحد 
 المشاركة باللجنة الإلقليمية للشرق األوسط )فندق كونراد( دللوفو المصرية : غذاء تنظمه وزارة السياحة  14:00-15:30
 : حفل عشاء بقلعة صالح الدين األيوبي )متحف الشرطة(    20:30

 
 :2019مارس  25الثنين 

 
 بتكار التكنولوجي )فندق كونراد(ة المصرية للمشاركين فى منتدى اإل: غذاء تنظمه وزارة السياح 14:00-15:30

 
 
 

mailto:info@unwto.org

