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  الحجز في

، 2017 يناير  15د وصوهلم قبل اإللكرتوين على أن يبّينوا مواعياهلاتف أو الفاكس أو الربيد عن طريق االتصال بالفندق الذي خيتارونه مباشرة ب حجز إقامتهم يف الفندق مالحظة أن عليهم املشاركني منيرجى 
  لضمان استقباهلم يف مطار اخلرطوم. arab.rpm@ntc.gov.sdوأن يرسلوا نسخة منها إىل منسق احلدث بالربيد اإللكرتوين: 

ا رمسياً  بأحد الفنادق املقيمني للمندوبني إال تُقدم لن خدمة النقل بني الفنادق واملطار مالحظة أن ويُرجى   :التالية املوصى 

  السعر اليومي الخدمات المشمولة تصنيف بالنجوم الفندق
 جهة االتصاالت (بالدوالر األمريكي)

Alsalam Rotana Hotel 
Africa Road 

 (مكان االجتماع)

5 Wifiوجبة الفطور/ 

  غرفة لشخص واحد
 :كالسيك
140 

  دوالراً أمريكياً  
 :كالسيك  غرفة لشخصني

  دوالراً أمريكياً  160
ضريبة  %17باالضافة اىل 

 %5خدمة و %5املبيعات و
  مصاريف االقامة

  249 187 007777+ اهلاتف:
 249 187 007788+ الفاكس: 

   ahmed.tahir@rotana.comالربيد اإللكرتوين: 
  www.rotana.com املوقع اإللكرتوين:

Corinthia  Hotel 
 

5 Wifiوجبة الفطور/ 

أو  غرفة لشخص واحد
 :لشخصني  دولكس

197 
  دوالراً أمريكياً  

ضريبة  %17 سعار شاملةاال
مصاريف  %5املبيعات و

  االقامة

  249 187 155 55+ اهلاتف:
 249 187 555 666+ الفاكس: 

   reservations.khartoum@corinthia.comالربيد اإللكرتوين: 
   www.corinthia.com/khartoum املوقع اإللكرتوين:

Holiday Villa Hotel 
 

5 Wifiوجبة الفطور/ 

 :بيزنس غرفة لشخص واحد
80 

  دوالراً أمريكياً  
 :بيزنس لشخصنيغرفة 
  دوالراً أمريكياً  100

  249 183 774039+ اهلاتف:
 249 183 773961+ الفاكس: 

   reservation@holidayvillakhartoum.comالربيد اإللكرتوين: 
   www.holidayvillakhartoum.com اإللكرتوين:املوقع 



 

 2 الصفحة

ضريبة  االسعار شاملة
  واخلدمةاملبيعات 

Paradise Hotel 
 Khartoum 2 

4 Wifiوجبة الفطور/ 

 غرفة لشخص واحد:
  دوالراً أمريكياً  130

 غرفة لشخصني:
  دوالراً أمريكياً  160

 249 183 46 46 11+ اهلاتف: 
 249 922142500+ اهلاتف احملمول: 

 249 183 498112+  الفاكس: 
  sd.com ‐info@ paradisehotelsالربيد اإللكرتوين: 
  sd.com‐www.paradisehotels املوقع اإللكرتوين:

Kanon Hotel 
Street Al Amarat Khartoum th15 

4 Wifiوجبة الفطور/ 

 غرفة لشخص واحد:
80 

  دوالراً أمريكياً  
 غرفة لشخصني:

  دوالراً أمريكياً  120
ضريبة  %17باالضافة اىل 

 %5خدمة و %5املبيعات و
 مصاريف االقامة

 249 183 595959+ اهلاتف: 
 249 183 595555+ الفاكس: 

  sales@kanonhotel.comالربيد اإللكرتوين: 
  www.kanonhotel.comاملوقع اإللكرتوين: 

Kanon Hotel 
Khartoum 2 

4 Wifiوجبة الفطور/ 

  غرفة لشخص واحد
 :كالسيك
60 

  دوالراً أمريكياً  
 :كالسيك  غرفة لشخصني

  دوالراً أمريكياً  90
ضريبة  %17باالضافة اىل 

 %5خدمة و %5املبيعات و
  مصاريف االقامة

 249 183 595959+ اهلاتف: 
 249 183 595555+ الفاكس: 

  sales@kanonhotel.comالربيد اإللكرتوين: 
   www.kanonhotel.comاملوقع اإللكرتوين: 

Coral Hotel 
 

4 Wifiوجبة الفطور/ 

 غرفة لشخص واحد:
130 

  دوالراً أمريكياً  
 غرفة لشخصني:

  دوالراً أمريكياً  150

  249 183 774100+ اهلاتف:
 249 183 775793+ الفاكس: 

   info@khartoumregencyhotel.comالربيد اإللكرتوين: 
  املوقع اإللكرتوين:



 

 3 الصفحة

ضريبة  %17باالضافة اىل 
مصاريف  %5املبيعات و

  االقامة

www.hmhhotelgroup.com/coral/sudan/khartoum/coralkhartoum 

Assaha village Hotel 

4 Wifiوجبة الفطور/ 

 غرفة لشخص واحد:
 دوالراً أمريكياً  70

  (مع وجبة الفطور)
 غرفة لشخصني:

 دوالراً أمريكياً  80
  (مع وجبة الفطور)

 249 183 481919+ اهلاتف: 
 249 923 000410+ الفاكس: 

   assaha.sud@assahavillage.comالربيد اإللكرتوين: 
 www.assahavillage.comاملوقع اإللكرتوين: 

  



 

 4 الصفحة

 خدمة النقل من أجل المشاركين

نادق. وميكن من املطار إىل الف وسيارات األجرة واحلافالت متوفرةإىل السودان.   للدخولمطار اخلرطوم الدويل هو النقطة الرئيسية 
  .للفنادق أن ترتب خدمة النقل من أجل املشاركني

ا،  خدمة يوفرسيرجى مالحظة أن البلد املضيف و   ط سريخب شريطة تزويد منسق احلدثالنقل من املطار إىل الفنادق املوصى 
  مسبقاً. املشارك

 العملة

   الجنيه السودانيالعملة الرمسية هي (SDG)  
  استخدام بطاقات االئتمان التالية:  ال يمكنVisa وAmerican Express وAccess/MasterCard وDiners Club 

  للدفع مباشرة، ولكن ميكن استخدامها لسحب العملة احمللية النقدية من ماكينات الصرف اآليل
   جيوز تغيري العمالت األجنبية إىل اجلنيه السوداين يف املصارف أو مكاتب الصرافة اخلاصة. ومعظم املصارف مفتوحة من

  .1400إىل الساعة  0830األحد حىت اخلميس، من الساعة 
   هي كالتايل: 2016أسعار الصرف احلالية يف السودان يف يونيو  

  جنيه سوداين 6,20 دوالر 

  جنيه سوداين 7,17 يورو 

 المناخ

  درجة مئوية. 30و 25فرباير بني  -اجلو لطيف إىل معتدل وجاف. وسترتاوح درجات احلرارة التقريبية يف يناير 

  األمن

مدينة تُعقد فيها مؤمترات رئيسية ويشكل خطراً منخفضًا للمسافرين للعمل. ومع ذلك، عند السفر إىل أي مدينة كبرية،  اخلرطوم
  من الضروري حتمل مسؤولية السالمة الشخصية واختاذ االحتياطات األمنية املعقولة يف مجيع األوقات. 

ة ما مل يكونوا وأال يغامروا بالتجول خارج املناطق التجارية والسياحية الرئيسي وينبغي للمندوبني أن يراعوا االحتياطات األمنية املعقولة
  يف صحبة مرشد حملي موثوق به. 

  لإلبالغ عن أي حادث أمين. 999وينبغي للزائرين االتصال بالشرطة على الرقم 

  الطاقة الكهربائية

. وميكن أن تكون املقابس الكهربائية وفق املعايري Hz 50رتدد ، والفولط 220املتناوب يف السودان تقابل الكهربائي فلطية التيار 
  خمارج (على النحو املوضح أدناه) 3الفرنسية والربيطانية: ذات خمرجني أو 
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 5 الصفحة

  معلومات عامة عن السودان

 مجهورية الحكومة
 فخامة الرئيس عمر حسن أمحد البشري الرئيس

الوزير المسؤول عن تكنولوجيا 
 واالتصاالت المعلومات

اين عبد  اهللا عطية الدكتورة 

 km2 1 886 068 المساحة
 39 105,664 السكان
  اخلرطوم العاصمة

 العربية اللغة الرسمية
الرمز الدليلي للبلد/اسم الميدان القطري 

  المستوى األعلى ذو
+249 / .sd 

 ساعات +3 غرينتش توقيت المنطقة الزمنية

 جهات االتصال

 منسق الحدث  منسق االتحاد

 السيد إبراهيم احلداد
 مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية

 202 353 71777+ اهلاتف: 
 haddad@itu.int‐ebrahim.al الربيد اإللكرتوين:

 أمحد جيالين مهندس نادر
 املدير التقين

 (NTC)اهليئة القومية لالتصاالت 
 249 183 562360+اهلاتف: 

  arab.rpm@ntc.gov.sdالربيد اإللكرتوين: 
 


