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 حمقة عمل إقميمية لبناء القدرات 
 سياحة المغامرات: فهمها وتطىيرها

 2012يوما 9 - 5،  ية السعوديةبر المممكة الع، أبها

 

 العامة المعمومات مذكرة
 

 المكان والزمان –أوال 
 

حمقة المممكة العربية السعودية في و اآلثار الييئة العامة لمسياحة تنظم منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع  (1
يو ماأيار/ 9 إلى 5من ، سياحة المغامرات: فهمها وتطىيرهافي مجال  القدرات لبناء عمل إقميمية
 وذلك في:  ، 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حد و اإلثنين و الثالثاء واألربعاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة ألا السبت و أيامتعقد حمقة العمل  (2
 الظير.  بعد

 

 الردود عمى الدعوات   -ثانيا  
 

نترنيت، في ألكة عبر امين العام من حكومات و مؤسسات  تعبئة استمارة المشار أليرجى من متمقي دعوة ا (3
مع اإلشارة إلى تشكيمة وفدىم و  http://www.surveymonkey.com/s/SaudiArabia2012الوصمة التالية:  

 نو أدناه: إلى من يرد اسمو وعنوا 2012 نيسان/أبريل 22ي موعد أقصاه ف مواعيد وصوليم و مغادرتيم،

 

 

 فندق قصر أبها

 999 7 4492222هاتف : 
 999 7 4495555 فاكس :

 أبها –العنوان/ منتجع أبها الجديدة 

  http://www.abhapalace.com.sa/: الموقع االلكتروني

 
 

 
 
 
 
 

  صزبز
 
 
 
 

http://www.surveymonkey.com/s/SaudiArabia2012
http://www.rcjy.gov.sa/
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Mr. Amr Abdel-Ghaffar Ms. Basmah Abdualziz Al-Mayman 

Regional Director for the Middle East Senior International Cooperation Researcher 
UNWTO Saudi Commission for Tourism and Antiquities 
Capitán Haya, 42 Diplomatic Quarters - P.O. Box 66680 
28020 MADRID Riyadh 
Spain Saudi Arabia 
Tel. : (34-91) 567 8139 Tel. : (966-1) 880.8912 
Fax : (34-91) 571 3733 Fax : (966-1)880.8990/880.8930 
E-mail: cme1@unwto.org E-mail:      almaymanb@scta.gov.sa 
 

 صفة المشاركين –ثالثا 
 

التدابير الالزمة لتسييل وصول ومغادرة المشاركين الذين دعتيم  المممكة العربية السعوديةحكومة تتخذ  (4
. ويستفيد المشاركين أثناء إقامتيم من االمتيازات والحصانات المممكة المنظمة، فضال عن تسييل إقامتيم في

من النظام  32، بموجب المادة المممكة العربية السعوديةمة وحكومة التي ينص عمييا االتفاق المبرم بين المنظ
 األساسي لممنظمة.

 

 الحدود إجراءات – رابعا  
 

ال  سمطنة عمان، البحرين و الكويت(اإلمارات العربية المتحدة، ، قطر) مواطني دول مجمس التعاون الخميجي (5
بقية مواطني الدول العربية االتصال بالبعثات  ، بينما يتعين عمىالسعوديةألراضي ليحتاجون لتأشيرة دخول 

 في بمدىم من أجل الحصول عمى تأشيرة دخول.  السعوديةالدبموماسية 

 

عمى مساعدة الراغبين في الحصول عمى  المممكة العربية السعوديةو سوف تعمل الييئة العامة لمسياحة ب (6
 .Almaymanb@scta.gov.sa :تأشيرة دخول. لذا يرجى اإلتصال بالبريد اإللكتروني التالي

 

 االستقبال – خامسا  
 

 ومغادرة وصول لتسييل الالزمة التدابير المممكة العربية السعوديةفي الييئة العامة لمسياحة و اآلثار  تتخذ (7
 والفندق أبيا مطار بين نقميم ينوتأم المشاركين باستقبال ستقوم كما المنظمة، دعتيم الذين المشاركين

تعبئة استمارة عند  والمغادرة الوصول لتفاصيل يشيروا أن المشاركين كل عمى يتعين وعميو لإلقامة المختار
 .نترنيتألالمشاركة عبر ا

 
 اإلقامة – دسا  سا

 

 لمحصول دقالفنا بعض مع بالتفاوض المممكة العربية السعوديةفي الييئة العامة لمسياحة و اآلثار  امتق (8
 : األسعار بيذه قائمة يمي فيما و .المشاركين لفائدة تفضيمية أسعار عمى

 
 
 

mailto:cme1@unwto.org
mailto:almaymanb@scta.gov.sa
mailto:Almaymanb@scta.gov.sa
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 الفنادق قائمة

 

 مالحظات التفضيمي السعر الغرفة نوع الفندق
SAR EUR USD 

 ***** فندق قصر أبها
 4496677794444الياتف: 
 4496677745555الفاكس: 

www.abhapalace.com.sa 

البريد اإللكتروني: 
reservation@abhapalace.com.sa 

 

 يرجى اإلتصال بالسيد ريان

 
 منفردة

 
254 91.14 144 

  مكان عقد حمقة العمل
 157.49 119.21 594 مزدوجة

 **** قصر السالم فندق
 4496677780444الياتف: 
 4496677787444الفاكس: 
 44966558087407الجوال: 

www.assalamabha.com 

البريد اإللكتروني: 
info@assalamabha.com 

 

 يرجى اإلتصال بالسيد عبد الكريم

 
 

 منفردة
 

475 55.99 73.34 

 دقائق خمسة حوالي
 بالسيارة

 العمل حمقة مكان عن
 االنترنت مجانا  

 
 مزدوجة

 
375 75.92 99.91 

 *** فندق البحيرة
 4496677746458الياتف: 

 4496677747505كس: الفا
 44966557574488الجوال: 

البريد اإللكتروني: 
Bouhaira2010@hotmail.com 

 

 يرجى اإلتصال بالسيد أمجد

 
 

 منفردة
 

444 24.54 53.34 

 دقائق عشرة حوالي
 بالسيارة

 

 مزدوجة
344 94.75 79.91 

 العمل حمقة مكان عن

 

 

ت في جميع الفنادق و العمالذه بالدوالر، ويمكن الدفع بيو  باليوروباللاير السعودي و األسعار مذكورة  (9
 قامة ليمة واحدة.. وفي حالة تعذر الوصول، يدفع بدل إوجبة الفطورو ىي تشمل تمان ئببطاقات اإل

 

 كرذكذا  و ،المممكة العربية السعوديةفي الفندق  طريق عن مباشرة غرفيم حجز المشاركين من يرجى  (11
 .استمارة المشاركةفي  لإلقامة المختار الفندق

 

  العمل حمقة برنامج – سابعا  
 

 .المعمومات بمذكرة مرفق العمل حمقة برنامج  (00

 
 

https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=http%3a%2f%2fwww.abhapalace.com.sa
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=http%3a%2f%2fwww.abhapalace.com.sa
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3areservation%40abhapalace.com.sa
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3areservation%40abhapalace.com.sa
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=http%3a%2f%2fwww.assalamabha.com
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=http%3a%2f%2fwww.assalamabha.com
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3ainfo%40assalamabha.com
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3ainfo%40assalamabha.com
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3aBouhaira2010%40hotmail.com
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=68fea6c1241b434f9fbdca56e695865d&URL=mailto%3aBouhaira2010%40hotmail.com
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 العمل لغات – ثامنا  
 

 . الحمقة ىذه أعمال خالل متوافرة الفورية الترجمة وتكون اإلنجميزية، و العربية ىي العمل حمقة ةلغ  (07
 

 عممية معمومات  – ا  تاسع
 

 .مئوية درجة 04 و 06 بين مايو شير خاللبأبيا  الحرارة درجة متوسط يتراوح: الطقس       (00

 .اتساع +(0ثالث ) زائد غرينتش توقيت ىو أبيا في الرسمي التوقيت:  الرسمي التوقيت  (04

 .فولت 774/744 ىو أبيا في الكيربائي التيار: الكيربائي التيار (05

 .يدو عس لاير 0664 يعادل الواحد األمريكي الدوالر: ىو الحالي الصرف سعر (11


