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 ورشة العمل المشتركة لالتحاد الدولي لالتصاالت بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 لمنطقة كومنولث الدول المستقلة والمنطقة العربية

 2019فرباير  12-14، طشقند، مجهورية أوزبكستان

 معلومات عملية

 مكان الحدث 1
 "Silk Road A"، قاعة المؤتمرات األرضيالطابق 

Hotel Wyndham Tashkent***** 

 Tashkent, Uzbekistan100000, 7/8, No. 4-Amir Temur Str., C , :العنوان

 +998 71 1203700: اهلاتف

http://www.wyndhamtashkent.com/en.html 

 التسجيل 2
 حصرياً من خالل املوقع اإللكرتوين التايل: 2019فرباير  5يتم التسجيل للحدث حىت 

rs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000440https://www.itu.int/online/ed. 
 .صباحا   09:30الساعة  2019فبراير  12 الثالثاء يومسيبدأ التسجيل يف مكان انعقاد احلدث 

 اللغات 3
 مع إتاحة الرتمجة الفورية. والعربية  اإلنكليزية والروسيةبستجري ورشة العمل 

 النقل 4
. ولطلب خدمة عند العودة إىل املطار ومن الفنادقللمشاركني يف ورشة العمل خدمة النقل من املطار إىل الفنادق املوصى هبا  توفرس

 مبمثلهم يف البلد املضيف.النقل، يرجى من املشاركني االتصال 

 الفنادق الموصى بها 5
*****Hotel Wyndham Tashkent 

Uzbekistan, 100000, Tashkent 
Amir Temur Str., C-4, No. 7/8 

 1203700 71 998+: اهلاتف

http://www.wyndhamtashkent.com/en.html 

http://www.wyndhamtashkent.com/en.html
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000440
http://www.wyndhamtashkent.com/en.html
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 السعر الخاص نوع الغرفة

 دوالراً أمريكياً  120 عادية غرفة فردية

 دوالراً أمريكياً  171 غرفة مزدوجة فاخرة

****Radisson SAS Hotel Tashkent 

88, A.Temur Street, 

Tashkent, 100084, Uzbekistan 

 1204900 71 998+ :اهلاتف

 1204902 71 998+ :الفاكس

 السعر الخاص نوع الغرفة

 دوالراً أمريكياً  152 عادية غرفة فردية

 دوالراً أمريكياً  190 فاخرة فرديةغرفة 

*****International Hotel 

107A, A.Temur Street, 

Tashkent, 100084, Uzbekistan 

 4229 :داخلي 1207000 (71 998) :اهلاتف

 1206459 (71 998) :الفاكس

 السعر الخاص نوع الغرفة

 دوالراً أمريكياً  160 غرفة عادية

 دوالراً أمريكياً  210 غرفة فاخرة
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 جهات االتصال 6
 :المكتب اإلقليمي التابع لالتحاد للمنطقة العربية

 السيد كرمي عبد الغين
 الربامجمنسق 

 +20 2 353 71777اهلاتف: 
 karim.abdelghani@itu.intالربيد اإللكرتوين: 

 
كومنولث الدول المكتب اإلقليمي التابع لالتحاد لمنطقة  

 المستقلة:
 السيد فريد ناخلي

 الربامجمسؤول 
 +7 495 926 60 70اهلاتف: 

 farid.nakhli@itu.intالربيد اإللكرتوين: 

المعلومات واالتصاالت في جمهورية وزارة تنمية تكنولوجيا 
 أوزبكستان

 السيدة أوميدا موساييفا
 بدائرة العالقات الدوليةأخصائية رئيسية 

  +998 71 238-41-41اهلاتف: 
  +998 90 371-83-88اهلاتف احملمول: 

 u.musaeva@ccitt.uzالربيد اإللكرتوين: 

 العملة 7
 تغيريملة الوطنية. وتوجد مكاتب املدفوعات بالع مجيع تسددو . (UZS)العملة الوطنية جلمهورية أوزبكستان هي السوم األوزبكي 

 دن.املالعملة يف كل 
 :كان سعر صرف السوم األوزبكي كالتايل،  2018نوفمرب  16ويف 

 .اً أوزبكي اً سوم 280 9يورو =  1و، اً أوزبكي اً سوم 250 8دوالر أمريكي =  1
وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بسعر الصرف احلايل للسوم األوزبكي مقابل العمالت األخرى يف العنوان التايل: 

/http://goldenpages.uz/kurs. 

 البنوك 8
لة يف مجيع البنوك العم تغيريإىل اجلمعة. وميكن  اإلثننيبعد الظهر، من  18:00صباحًا إىل الساعة  9:00تفتح البنوك من الساعة 

 .تغيري العملةومكاتب 

 المناخ 9
 ويرتاوحمناخ أوزبكستان قاري حاد يتسم باتساع كبري يف درجات احلرارة ليالً وهناراً. وختتلف درجات احلرارة كثرياً حسب الفصول. 

 .تقريباً  درجة مئوية +9إىل  +7 بني فربايرشهر درجة احلرارة يف متوسط 

 التوقيت 10
 .(GMT+5) ساعات خبمس غرينتشتوقيت  أوزبكستان يف التوقيت يسبق

mailto:karim.abdelghani@itu.int
mailto:farid.nakhli@itu.int
mailto:u.musaeva@ccitt.uz
http://goldenpages.uz/kurs/
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 الكهرباء 11
 .V 220مقابس وتوجد يف الفنادق . (.C.A)بالتيار الكهربائي املتناوب ، V 220 ،Hz 50هو  مصدر الطاقة املستخدم

 

 االتصاالت 12
. "JV "Buztonو "JV "Est Telecomو "JS "Uzbektelecomخدمات املهاتفة الثابتة:  شركات تقدميوجد يف أوزبكستان ثالث 

ذات العالمة  – Unitel، وشركة МТС" (GSM)"ذات العالمة التجارية  - Uzdunrobitaوتقدم خدمات االتصاالت املتنقلة شركة 
 .UzMobile (CDMA 450)، وشركة U-cell» (GSM)»ذات العالمة التجارية  - Coscom، وشركة Beeline" (GSM)"التجارية 

جراء سوم يف الدقيقة. وإل 7 تكلف املهاتفة احمللية من هاتف عادي حوايل. و 71 998+الرمز الدليلي اهلاتفي لطشقند هو 
لمدينة، أو اتباع التعليمات الرمز الدليلي ل +الرمز الدليلي للبلد  00+دولية من طشقند، ينبغي املراقمة كالتايل: مهاتفات 

 املدونة على بطاقات اهلاتف.
 رتنت يف فنادقهم ويف مكان احلدث.وميكن للمشاركني يف ورشة العمل النفاذ إىل اإلن

 تأشيرة الدخول 13
ينيا ومجهورية بيالروس وجورجيا ومجهورية أرم أذربيجانمجهورية التأشرية مع  لإلعفاء منتتمتع مجهورية أوزبكستان برتتيبات ثنائية 

 ومجهورية مولدوفا وروسيا وأوكرانيا. قريغيزستانومجهورية  كازاخستانومجهورية  
االتصال بسفارة/قنصلية مجهورية أوزبكستان يف بلداهنم بلدخول مجهورية أوزبكستان  تأشيرةن الذين حيتاجون إىل و املشارك وصىوي

 .للحصول على املعلومات مبكراً 
دعم  رسالةمهورية أوزبكستان بناًء على جلقنصلية الالبعثات الدبلوماسية أو يف للمواطنني األجانب الدخول تأشريات وتصدر 

ويف املكتب القنصلي مبطار طشقند الدويل، ال ميكن  (.للحصول على التأشرية )تصريح من وزارة الشؤون اخلارجية يف أوزبكستان
هذه  القادمني من بلدان ال توجد هبا بعثات دبلوماسية أو قنصلية جلمهورية أوزبكستان. ويف إصدار تأشريات إال للمواطنني األجانب

 املضيفة. من اإلدارة طلب التأشريةاحلالة، حيتاج األمر إىل دعم 
 اإللكرتوين املوقع يف املتاحة التأشرية طلب دعم استمارة مبلء يتفضلوا أن املشاركني من يرجىوفيما يتعلق بدعم طلب التأشرية، 

وإرساهلا مشفوعًة بنسخة من  http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod :أوزبكستان مجهورية يف اخلارجية الشؤون لوزارة
 u.musaeva@mitc.uz :وين إىل العنوانجواز السفر إىل منسقة احلدث، السيدة أوميدا موساييفا، عن طريق الربيد اإللكرت 

 .2019يناير  14موعد ال يتجاوز  في

 معلومات عامة 14
مرت مربع. ويبلغ اتساع أراضيها من الغرب إىل الشرق  400 447تقع مجهورية أوزبكستان بني هنري أموداريا وسريداريا وتبلغ مساحتها 

km 1 425  ومن الشمال إىل اجلنوبkm 930 .  مجهورية و  ،كازاخستان من الشمالوحتدها مخسة بلدان غري ساحلية هي: مجهورية
 .الغريباجلنوب تركمانستان من و  ،وأفغانستان من اجلنوب ،مجهورية قريغيزستان من الشمال الشرقيو  ،طاجيكستان من اجلنوب الشرقي

____________ 

http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod
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