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Welcome Letter   رسالة ترحيب  

سر الھيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أن ترحب بالوفود المشاركة في مؤتمر األيكاو الخامس ي
  .ICAN 2012 ‐ Jeddahللمفاوضات الجوية 

  بھا وذلك وفقاً لما يلي: والتزامكموفيما يلي بعض المعلومات الھامة التي نشكر علمكم 

 .GMT+3توقيت مكة المكرمة ھو التوقيت الرسمي للملكة العربية السعودية وھو  -1

المالبس التي تضمن الحشمة ويفضل أن ترتدي النساء العباية وھي  ارتداءي بضرورة قضعادات وتقاليد المملكة ت -2
العالقات  وشاح أسود اللون وشال (طرحة) وسيتم تسليمھا مجاناً للوفود عند وصولھم المطار من قبل موظف

 العامة.

مواد كحولية أو متفجرة أو مخدرة أو لحم خنزير وال حتى بكمية  أسلحة أو أنظمة المملكة تمنع دخول أو حمل أي -3
ويجب في حالة حمل أدوية أو عقاقير طبية إحضار النشرة  ،شخصية أو صغيرة وال ضمن مكونات الحلويات

 والمعلومات الطبية الخاصة بالدواء.

غبين في أداء فريضة العمرة من المسلمين فيمكنھم اإلحرام من مدينة جدة وسيتوفر في كاونتر بالنسبة للرا -4
لتون لباس إحرام مجاني، نرجو طلبه من الموظف عند إستالم الحقائب بعد ياإلستعالمات بمقر المؤتمر بفندق الھ

 المعتاد. نالتسجيل، مع مالحظة أن النساء إحرامھن في لبسھ

ل للمشاركين بالمؤتمر حسب البرنامج المعلن وسيتم تسليم كل وفد بطاقات التسجيل ومن ثم التوجه سيتم بدء التسجي -5
 لكاونتر اإلستعالمات إلستالم حقائب المؤتمر. 

تم إعداد أعالم طاولة للدول مع ستاندات بحيث يحصل كل وفد على علم واحد ليحضره الوفد معه في كل إجتماع  -6
التي لديھا أكثر من وفد تفاوضي فقد تم تجھيز أعالم حسب أعداد فرق التفاوض،  في كل يوم، وبالنسبة للدول

 خر إجتماع لوفدكم.آة عترك الستاندات في قا ونأمل

 خطط المرفق.مقاعة إجتماعات في منطقة فندق وقاعة الھيلتون حسب ال 26سيتم عقد اإلجتماعات في  -7

جدة، فندق إيالف جدة، فندق شيراتون جدة،  موفنبيكالفنادق التالية: فندق وفندق جدة ھيلتون تتوفر خدمة النقل بين  -8
ود. حسب جداول النقل المحددة في الموقع وكذلك يمكن الحصول وفندق كورم المطار، فندق البالد وفندق روز

 على جدول النقل من طاولة المؤتمر في لوبي كل فندق من الفنادق المذكورة.

يصالھا للفنادق المحددة أعاله ومن لم يرسل معلومات الوصول إلى جدة وتفاصيل الرحلة سيتم إستقبال الوفود وإ -9
مع مالحظة أن جميع  ،نأمل سرعة إرسالھا لضمان الحصول على الخدمة ICANحسب ما ھو محدد على موقع 

 الوفود ستخصص لھا سيارات إستقبال عند سلم الطائرة وتحمل شعار ICAN  وكذلك سيتوفر موظف  2012

، نأمل عدم الركوب في حافالت بقية ركاب الطائرة. كما سيتم ICAN 2012إستقبال للترحيب يحمل وشاح باسم 
نأمل تزويدنا  ،إيصال الوفود عند المغادرة من الفنادق إلى صالة السفر الخاصة بشركة الطيران الناقلة للعودة

 بمعلومات المغادرة إذا لم تكونوا قد أرسلتموھا للمنظمين.

يمكن التواصل معھا مع  Mobily Sim Cardم تسليم جميع أعضاء الوفود أجھزة ھاتف جوال برقم سعودي سيت - 10

لذا  ،من المنظمين على ھذه األجھزة SMSبقية أعضاء الوفود والمنظمين مجاناً كما سيتم إرسال معلومات ورسائل 
الرصيد مع مالحظة أنه ى ال يتم إستھالك مطالعة ھذه األجھزة، نأمل عدم اإلتصال الدولي حتو حمل نأمل استمرار

ً ويمكن اإلحتفاظ بجھاز الھاتف الجوال كھدية من الھيئة العامة  يمكنكم إستقبال المكالمات من خارج المملكة مجانا
 للطيران المدني بالمملكة.

 تم تخزين جميع األرقام الھامة على الھاتف الجوال الذي سيسلم لكم. - 11

  0540518329السيد نزار، جوال ، 1اإلستعالمات العامة 

  0540518330، السيد باسم، جوال 2اإلستعالمات العامة 

 ) خدمات النقلTransport(0540544386 ھاتف جوال رقم: – ، السيد إلياس 

 ) خدمات النقلTransport( السيد ،CS – :054544385 ھاتف جوال رقم 
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 األيكاو نالمنسق م )ICAO Coordinator( 0540547295، جوال 

  منسق الھيئة للطيران المدنيGACA ‐ Host coordinator)( 0540547232، جوال 

ال يسمح بالدخول لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بدون تأشيرة مختومة على جواز السفر. وسيتم أخذ  - 12
 عند منفذ الدخول. بصمات اليد

 لكل سعودي لایر 3,75 عند محددة قيمته و ،)س.ر( عوديالس الريال ھي السعودية العملة: الصرف سعر/  العملة - 13

ً  ($US) أمريكي دوالر 1  ،5: اآلتية بالقيم تأتي المعدنية والعمالت. ھللة مائة يساوي الواحد السعودي الريال. تقريبا

 .السعودي الريال صرف على قيود أية توجد ال .ھللة 100 و ،50 ،25 ،10

. المنورة والمدينة المكرمة مكة وھما ،اإلسالمي العالم في مقدستين مدينتين أھم السعودية العربية المملكة في توجد - 14
 بالدخول مسلم غير شخص ألي يسمح ال نهإف المسلمين، لدى خاصة دينية مكانة من المدينتين لھاتين لما ونظرا
 .إليھما

لذا نأمل تسليم موظف اإلستقبال أرقام الحقائب حيث  ،سيتم إستقبال جميع الوفود من خالل صالة كبار الشخصيات - 15
د على والموج الخاص بالحقائب الملصق لصقسيتم استالمھا من صالة السفر وإيصالھا إلى غرفكم بالفنادق، نأمل 

 استالمھا.على حقائبكم لتسھيل تمييزھا و www.ican2012jed.orgموقع 

ت الغداء والعشاء شمل برنامج المؤتمر تقديم إستراحات الشاي والقھوة في مناطق اإلجتماعات وكذلك تقديم وجباي - 16
 نأمل اإلطالع على البرنامج. بقاعة الھيلتون،

لعشاء ا حفل حضورمن الراشدين ل ومرافقيھمدعوة جميع أعضاء الوفود  العامة للطيران المدني يسر الھيئة - 17
مساًء، وسيتم التحرك  8الساعة  2012ديسمبر  7باليوم العالمي للطيران المدني مساء يوم الجمعة  ياإلحتفال

دعوتكم لحفل العشاء  يسر الھيئة نرجو اإلطالع على جداول النقل، وكذلك قاعة ليلتي. بالحافالت من الفنادق إلى
 م.2012ديسمبر  8الصحراوي مساء يوم السبت 

للذھاب لقاعة  من جميع الفنادق المذكورة ديسمبر 7ظھرا يوم الجمعة  13:00لساعة سيتم توفير خدمة النقل ا - 18
 الھيلتون إلتمام التسجيل واستالم البادجات لكل وفد.

 حيث يجب ICANة، نرجو اإلطالع على موقع تم إعداد برنامج إجتماعي وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنور - 19
 تر اإلستعالمات بقاعة الھيلتون.، وزيارة كاونللرحالت التسجيل المسبق

 .يجب حمل بطاقات التسجيل وجھاز الجوال أينما ذھبتم خالل اإلجتماعات - 20
ستتوفر خدمة الترجمة الفورية في حفل عشاء اإلحتفال باليوم العالمي وكذلك خالل حفل إفتتاح المؤتمر والبرنامج  - 21

 العلمي للمؤتمر.

تقدم خدمات: التصوير الفوتوغرافي، الطباعة، النسخ،  1،2،3،4ستتوفر مراكز خدمة في مناطق اإلجتماعات  - 22
ورق، أدوات قرطاسية باإلضافة إلى أدوات  قطاعة، فاكس، التصوير الضوئي، المسح الضوئيالترجمة المباشرة، 

 القرطاسية المتوفرة داخل قاعات اإلجتماعات.

التواصل مع كاونتر اإلستعالمات للحصول األشخاص الذين ال يرغبون في المشاركة بحفل عشاء الصحراء نرجو  - 23
 على قسيمة عشاء بالفندق الخاص بالمؤتمر بفندق الھيلتون.

، السرفضالً التواصل مع كاونتر اإلستعالمات للحصول على كلمة  ،تتوفر خدمة اإلنترنت في مناطق اإلجتماعات - 24
 وقد تم تخصيص أجھزة حاسب آلي لإلستفادة من خدمات اإلنترنت.

فندق الھيلتون خلف اإلستقبال في حالة إحتياجكم لخدمات  بھووكالة سفر وسياحة (شركة عامر) في  يوجد مكتب - 25
 الحجوزات وشراء تذاكر السفر.

نرجو زيارة  –تم إعداد عرض فيديو يوضح بعض المعلومات حول الوصول إلى جدة وإلى قاعات اإلجتماعات  - 26
 "المركز اإلعالمي".والدخول على رابط   www.ican2012jed.orgموقع 

م بالعيادة 13/12/2012م وحتى يوم 7/12/2012على مدار الساعة إعتباراً من يوم مجانا تتوفر الخدمة الطبية - 27
 الطبية بالدور األول بفندق الھيلتون.

  مع تحيات الھيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية


