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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFWsEz-AjiFuuFDqcmQnDI6l5jwz2Ik6i_AFToSf3OAxTOw/viewform

مذكرة لوجستية

تهدف هذه المذكرة إلى إطالعكم على ما تحتاجون إليه من معلومات للسفر إلى ُعمان من أجل حضور منتدى المنافسة العربي الثالث. 
وهي ليست شاملة. لذلك، يسرنا أن تتواصلوا معنا لنجيب على جميع استفساراتكم.

طرق العمل/اللغات 
المستخدمة في 

االجتماعات

مكان االجتماع  |  يعقد المنتدى على مدى يومين في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة مسقط.

يشارك في المنتدى من ُوّجهت إليهم دعوة فقط. يرجى من المشاركين التسجيل من خالل التسجيل  |  
هذا الرابط:

يفتح مكتب التسجيل في اليوم األول من المنتدى، أي في 24 أيار/مايو 2022، من الساعة 
8:30 صباحًا ولغاية الساعة 9:00 صباحًا.

تعّمم الوثائق على المشاركين إلكترونيًا. لن تتم طباعة عروض PowerPoint لتوزيعها، بل 
سيتم تحميلها على موقع االجتماع بعد انعقاده.

ما لم يطلب منا صراحًة عدم القيام بذلك، نعتزم مشاركة جميع المساهمات المكتوبة 
)مثل العروض التقديمية( بتنسيق PDF على موقعنا اإللكتروني إلتاحة الرجوع إليها.

للمتحدثين حرية اختيار تقديم عرض PowerPoint أو المشاركة بمواد مكتوبة 
أخرى.

لتكون المواد جاهزة في الوقت المناسب لالجتماع، يرجى منكم إرسال العروض 
التقديمية أو المساهمات األخرى في موعد أقصاه 18 أيار/مايو 2022.

ن الترجمة الفورية إلى  اللغة المستخدمة في االجتماع هي اللغة العربية. وُتؤمَّ
اللغة اإلنكليزية.

وثائق االجتماع  |  

https://acf-2022.unescwa.org/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFWsEz-AjiFuuFDqcmQnDI6l5jwz2Ik6i_AFToSf3OAxTOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFWsEz-AjiFuuFDqcmQnDI6l5jwz2Ik6i_AFToSf3OAxTOw/viewform
https://acf-2022.unescwa.org/
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ننصحكم بحجز غرفة في فندق كراون بالزا في مدينة العرفان، الذي يقع على مسافة 
قريبة جدًا من مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض. وجرى التفاوض مع الفندق على سعر 

تفضيلي لألمم المتحدة على النحو التالي:

  غرفة فردية ممتازة )Superior Single(: 62.85 ريااًل ُعمانيًا

  جناح صغير )Junior Suite(: 82.85 ريااًل ُعمانيًا

  جناح تنفيذي )Executive Suite(: 102.85 ريااًل ُعمانيًا

تشمل أسعار الغرف بوفيه إفطار مجاني وخدمة واي فاي مجانية وضرائب الخدمة.

Crowne Plaza Muscat OCEC

السيد محمد عدنان

شارع الجامع األكبر، مدينة العرفان

     +968 2425 2000             +968 9299 1072     

Mohammed.Adnan@ihg.com   

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/muscat/msccp/   
hoteldetail

في ما يلي قائمة بفنادق قريبة من مكان االجتماع نوصي بالنزول فيها:

Novotel Muscat Airport Hotel

  غرفة كالسيكية مفردة )Classic Single(: 26.21 ريااًل ُعمانيًا

  غرفة كالسيكية مزدوجة )Classic Double(: 32.63 ريااًل ُعمانيًا

  غرفة فردية ممتازة )Superior Single(: 42.27 ريااًل ُعمانيًا

  غرفة ممتازة مزدوجة )Superior Double(:48.70  ريااًل ُعمانيًا

  غرفة ديلوكس مفردة )Deluxe Single(:59.58  ريااًل ُعمانيًا

  غرفة ديلوكس مزدوجة )Deluxe Double(:66  ريااًل ُعمانيًا

تشمل أسعار الغرف بوفيه إفطار مجاني وخدمة واي فاي مجانية وضرائب الخدمة.

تغطي اإلسكوا وشركاؤنا من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )األونكتاد( تكاليف مشارَكين اثنين من كل بلد عضو. ونحن نشتري 

تذكرتكم، وفقًا لقواعد وأنظمة األمم المتحدة المعمول بها )سيتم اختيار المسار األقصر 
واألقل كلفة(، ونرسلها إليكم إلكترونيًا. ويحصل المشاركون المؤهلون على بدل إقامة 

يومي لتغطية نفقات إقامتهم ووجباتهم )270 دوالرًا في اليوم * 3 أيام = 810 
دوالرًا(، وبداًل لتغطية مصروفات محطات السفر والتنقالت المحلية بقيمة 188 دوالرًا. 

أي، في المجموع، يحصل كل من المشاركين المؤهلين على حوالي 998 دوالرًا. تغطي 
 ،PCR اإلسكوا أيضًا أي نفقات أخرى مثل رسوم تأشيرة الدخول إلى ُعمان ورسوم اختبار

لدى تقديم اإليصاالت.

يرجى إحضار تذكرة السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة واإليصاالت وجواز السفر 
معكم في اليوم األول من االجتماع لتجهيز دفعتكم في الوقت المحدد.

ُتسّدد للمشاركين دفعة بدل اإلقامة اليومي نقدًا خالل اليوم الثاني من االجتماع، ويرجى 
منكم تسوية فاتورتكم مع الفندق ودفع النفقات األخرى مباشرة.

 الدعم المالي/دفع 
بدل اإلقامة اليومي

اإلقامـة

mailto:sheine.mahendran@sheraton.com
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Novotel Muscat Airport Hotel

السيد إيدي دكاش، مدير المبيعات

شارع المعارض، مرتفعات المطار، السيب، صندوق بريد 2688، الرمز البريدي 111، مسقط، ُعمان

  +968 71555183             +968 24511890    

HB7A7-SL@accor.com   

novotel.com/Novotel   

Radisson Collection Hotel, Hormuz Grand Muscat

  غرفة مفردة )Single Room(:45  ريااًل ُعمانيًا

  غرفة تنفيذية )Executive Room(:65  ريااًل ُعمانيًا

  جناح صغير )Junior Suite(:85  ريااًل ُعمانيًا

  جناح )Suite(: 105 رياالت ُعمانية

  جناح رئاسي )Presidential Suite(:200  ريال ُعماني

تشمل أسعار الغرف بوفيه إفطار مجاني وخدمة واي فاي مجانية وضرائب الخدمة.

Hormuz Grand Muscat Hotel

السيد حمود علي عبداهلل المقبالي، مدير المبيعات الُقطري، االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض – ُعمان

 +968 92073534    

Hamood.maqbali@radissonhotels.com  

www.radissonhotels.com  

Kempinski Hotel Muscat

  غرفة ممتازة/ ديلوكس مطلة على المنتجع :)Superior/Deluxe Resort View Room(  125.49 ريااًل ُعمانيًا

  جراند ديلوكس مطلة على البحر)Grand Deluxe Sea View(: 158.42 ريااًل ُعمانيًا

  جناح صغير )Junior Suite(:188.60  ريااًل ُعمانيًا

  جناح ديلوكس )Deluxe Suite(:324.30  ريااًل ُعمانيًا

هذه األسعار هي للغرف التي يشغلها فرد واحد. ُيضاف مبلغ عشرة رياالت ُعمانية أو أكثر للغرف التي يشغلها فردان. تشمل أسعار 

الغرف بوفيه إفطار مجاني وخدمة واي فاي مجانية وضرائب الخدمة.

Kempinski Hotel Muscat

خديجة اللواتي، مديرة تنفيذية للمجموعات والفعاليات

ص.ب: 57 الرمز البريدي 138 مسقط سلطنة ُعمان

+968 24985622             +968 90121368     

khadija.allawati@kempinski.com  

kempinski.com/muscat  

جميع المشاركين مدعوون لالستفادة من هذه األسعار وإجراء حجوزاتهم مباشرة مع الفندق من خالل عناوين البريد اإللكتروني 

المذكورة أعاله. ويسعدنا مساعدتكم عندما ترسلون طلبكم عبر البريد اإللكتروني إلى منظمي االجتماع. يرجى من الضيوف 

المشاركين الكرام تسديد جميع نفقات الفندق بأنفسهم.
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المسؤولية والتأمين  |  ال تتحمل اإلسكوا أي مسؤولية عن اإلصابات أو األضرار التي يتعرض لها األشخاص أو 
الممتلكات خالل المنتدى، وال تتحمل أي مسؤولية عن عواقب كوفيد-19، مثل دخول المستشفى والحجر الصحي في 

الفندق. لذلك، من المستحسن الحصول على تأمين صحي.

اللباس  |  الزي الرسمي للبلد المشارك أو بدلة رسمية.

بحسب جنسيتكم، ربما تحتاجون إلى تأشيرة لدخول ُعمان. يطلب من المشاركين الحصول 
على تأشيرات الدخول الخاصة بهم عبر إحدى الطريقتين التاليتين:

https://evisa. :التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مباشرة من خالل هذا الرابط  
rop.gov.om/ar/loginportal. يرجى مشاهدة هذا الفيديو للحصول على مزيد من 
التعليمات حول كيفية تقديم طلب للحصول على تأشيرة عبر اإلنترنت من خالل هذا 

الرابط: https://youtu.be/-2gutETkFjo. تبلغ كلفة التأشيرة 30 ريااًل ُعمانيًا.

  أو إذا كنتم تواجهون مشكلة في التقدم بطلب بنفسكم، فيمكنكم االتصال بالسيد 
مانع الكيومي إلصدار تأشيرتكم إلى ُعمان. في هذه الحالة، ُتفرض رسوم خدمة 

إضافية بقيمة 5 رياالت ُعمانية لكل تأشيرة

رقم جوال السيد مانع الكيومي: 8989 9903 968+ .

في الحالتين، يرجى من المشاركين تقديم إيصال برسوم التأشيرة للتمكن من استرداد 
كلفتها )30 ريااًل ُعمانيًا(.

تأشيرات الدخول

إجراءات الحماية من كوفيد-19  |  يجب أن يكون لدى المسافرين إلى ُعمان شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 تشير 
بوضوح إلى أنهم حصلوا على جرعتين على األقل من اللقاح المعتمد قبل دخول البلد بـ 14 يومًا من دون إجراء اختبار 

Modernaو Janssenو Covishieldو Covaxinو AstraZeneca (Vaxzevria( اللقاحات المعتمدة هي .PCR 
) Pfizer-BioNTech وSinopharm وSinovac وSputnik V. ال يسمح للمسافرين الذين لم  ( و) (

يتلقوا أي لقاح على اإلطالق بدخول ُعمان. يجب أن تحتوي شهادة التطعيم على رمز االستجابة السريعة )QR code)، أو أن 
تتم الموافقة عليها من قبل السلطات في بلد المغادرة، كما يجب تحميلها على الموقع:

يمكن أن تتغير إجراءات الحماية من كوفيد19- دون سابق إنذار. يرجى التحقق من الموقع أعاله لالطالع على أي تحديثات 
قبل سفركم.

http://travel.moh.gov.om

 النقل من/إلى المطار والفندق  |  يمكنكم حجز سيارة تقّلكم من المطار مباشرة عبر فندق كراون بالزا مقابل
12 ريااًل ُعمانيًا صاٍف )لكل وجهة/لكل سيارة(، أو يمكنكم أخذ سيارة أجرة من مطار مسقط.

https://www.marriott.com/sheraton/muscat
http://travel.moh.gov.om.
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العملة: 1 دوالر أمريكي = 0.388 ريااًل ُعمانيًا

G القابس الكهربائي هو من نوع

GMT+4 التوقيت المحلي في مسقط هو

الطقس في مسقط خالل شهر أيار/مايو حار جدًا ومن المتوقع أن يكون متوسط درجة 
الحرارة حوالي 35-30 درجة مئوية

رمز الدولة الخاص بُعمان هو 968+

ننصحكم بزيارة هذه المواقع السياحية في مسقط:

  المتحف الوطني الُعماني

  دار األوبرا السلطانية، مسقط

  سوق مطرح التقليدي

  قصر العلم

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

السيدة ليال عيسى
1978431 +961     

mailto:issal@un.org   

 معلومات 
 عملية 
أخرى

السيدة ناتالي خالد
مسؤولة في الشؤون االقتصادية ومديرة المشروع

961+ 1978332     
mailto:khaled@un.org   

https://evisa.rop.gov.om/ar/loginportal
https://youtu.be/-2gutETkFjo

