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 العربي اإلقليمي االجتماع االجتماع:

 االجتماعو العشرين الدراسية للجنة

 للتقييس العربي للفريق عشر الرابع
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 الموقع: .1

 الجزيرة وسط نجد هضبة في الرياض مدينة تقع

 في يعرف الذي القسم في تحديدا   العربية،

 العربي الرف باسم الجيولوجية الدراسات

 )Shelf Arabian(الرسوبية بصخوره يتسم الذي .

 إنف المملكة، عاصمة كونها إلى إضافة و

 على الـيـوم يضعها للرياض الستراتيجيا الموقع

 سكان لكل بالنسبة بالطائرة ساعتين مسافة

 الـدائـرة شعاع وبتوسعة .العربية الجزيرة

 سوقا   الـريـاض تصبح طـيـران، ساعات 6 حتى

 بات ما وهذا .العالم سكان نصف من ألكثر ممكنة

 في الكبير السكاني النمو بموزاة يشكل،

 قتصاديااال للنمو دافعة قوة نفسها، المملكة

 مع أصبحت التي العاصمة في والتطوير وللتنويع

 جاذبا   موضعا   بها، المحيطة المناطق

 واإلقليمية والوطنية المحلية لالستثمارات

  .اآلن حتى مسبوق غير نحو على والعالمية

 (RUH) الدولي خالد الملك مطار 1.1

 ، الدولي خالد الملك مطار الرياض يخدم

 شمال كم 35 حوالي بعد على يقع والذي

 خالد الملك مطار إلى الرحالت تصل المدينة.

 ، العال أنحاء جميع من الرياض في الدولي

 والشرق وآسيا أوروبا مدن ذلك في بما

 محطات ثالث على المطار يحتوي أيضا  األوسط.

 والمحطة األولى المحطة ،تعمل رئيسية ركاب

 للرحالت المغادرة / الوصول على الثانية
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 / الوصول الخامسة والمحطة الدولية

 الداخلية. للرحالت المغادرة

 النقل 1.2

 في وآمنة حديثة مواصالت شبكة تتوفر

 من قائمة يوجد ذلك إلى باإلضافة الرياض.

 هيئة من مصرحة للنقل ذكيةال تطبيقاتال

 على تحميلها يمكن حيث العام النقل

 األجرة سيارات ويوجد .الذكية الهواتف

 للنقل وسيلة أيضا هي الليموزين( )سيارات

 أو بالمتر، األسعار تحديد يتم الرياض، في

 ركوب قبل السائق مع التفاوض طريق عن

 فيها النقل أسعار تتفاوت حيث األجرة سيارة

 المسافة. حسب

 االجتماع موقع .2

 للجنة العربي اإلقليمي االجتماع سيعقد

 عشر الرابع واالجتماع العشرين الدراسية

 الرئيس المقر في للتقييس العربي للفريق

 حسب المعلومات وتقنية االتصاالت لهيئة

 :التالي العنوان

 (CITC) المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة

 11588 الرياض - 75606 ص.ب

 السعودية العربية المملكة الرياض،

 00966114618000 هاتف:

 بن تركي األمير طريق زاوية عند - النخيل حي

 العزيز عبد بن سعود اإلمام وطريق العزيز عبد

  محمد بن

)https://goo.gl/maps/joTwsKmWZYD2( 

 

https://goo.gl/maps/joTwsKmWZYD2
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 مبنى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 الفنادق .3

 خالل للسكن بها الموصى بالفنادق قائمة تتوفر

 على وللحصول (.1 الملحق )انظر اإلقامة فترة

 سفركم. وكيل مراجعة يرجى أخرى راتخيا

 التسجيل .4

 تسجيل االجتماع يوم في التسجيل مكتب سيتولى

 .الحضور

 الدخول تأشيرات .5

 إلى يحتاجون الذين المشاركين من رجىي

 السعودية العربية المملكة إلى دخول تأشيرة

 مع وإرسالها بالدعوة المرفقة االستمارة ملء

 الشخصية سفرهم جواز بيانات صفحة من نسخة

 اإللكتروني البريد عنوان على

(intaff@citc.gov.sa) بالسفارة واالتصال 

 السعودية العربية المملكة من المحلية

 .مبكر وقت في معلومات على للحصول

 إضافية معلومات .6
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 العملة 6.1

 مقابل السعودي الريال سعر .)لاير( سعودي لاير

  لاير. 75.3 = 1$ ؛ثابت ($)األمريكي رالالدو

 

 

 

 الطقس 6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهرباء 6.3

220v، أدناه الشكل في موضح القابس نوع: 
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 الوقت 6.4

 .ساعات 3+ جرينتش بتوقيت 

 اللغة 6.5

 في الرسمية اللغة هي العربية اللغة

 .السعودية العربية المملكة

 اإلئتمان بطاقات 6.6

 أغلب قبل من مقبولة اإلئتمان بطاقات

 .الرياض في المتاجر

 اآللي الصراف أجهزة 6.7

 على وتعمل متوفرة اآللي الصراف أجهزة

 للمسافرين يمكن حيث الدولية. الشبكات

 الخاصة االئتمان بطاقات استخدام األجانب

 السلفة خالل من النقد على للحصول بهم

 اآللي السحب بطاقات استخدام أو النقدية

 .المصرفية حساباتهم من األموال حبلس

 والترفيه السياحة 6.8

 زيارة: يمكنكم

http://sauditourism.sa/en/aboutKSA/Region

http://sauditourism.sa/en/aboutKSA/Regions/Riyadh/Pages/default.aspx
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.s/Riyadh/Pages/default.aspx 

-riyadh-https://www.imax.com/theatres/vox

imax-park 

/https://www.amccinemas.net 

/https://roznamah.sa/en 

 

 
 معلومات التواصل للدولة المستضيفة:

 الشؤون الدولية

 +966 11 4619777 هاتف:ال

 intaff@citc.gov.sa اإللكتروني: البريد

 الرياض، المعلومات، وتقنية االتصاالت هيئة

 السعودية العربية المملكة
 

 

 
____________ 

 ملحق رقم )1(

 الفنادق المقترحة

Contact Distance to 

Venue 

Star 

Raring 
Hotel 

 
 Tel. :+966 11 813 1313 Ext/1099 

 Fax. :+966 11 813 1300 
 reservations.cprdc@ihg.com 
 Website  

50 m 

1min/walking 
5 Stars 

Crowne Plaza Riyadh RDC and Convention 

Center Hotel 

 Mob: +966 55 362 1430 

 Tel  :+966 11 455 5599 

 Fax :+966 11 400 3222 

 Sales4@executives-hotel.com 
 Website  

8.9 km  9mins/car 4 Stars Executives Hotel / KAFD 

 Tel :+966 1 288 2323 Ext/5444 

 Fax :+966 1288 2424 
 H6532-RE@accor.com 
 Website  

8.9km  9mins/car 4 Stars Novotel Al Anoud Hotel 

 Mob: +966 59 759 9717 

 Tel  :+966 11 294 6392 

 Tel  :+966 92 000 0777 

 Fax :+966 11 2946391 

 info@narcissusriyadh.com 

 Website 

10.4km 

11mins/car 
5 Star Narcissus Hotel and SPA 

 Tel  :+966 11 802 8888 12.8km  15mins/car 5 Stars The Ritz-Carlton 

http://sauditourism.sa/en/aboutKSA/Regions/Riyadh/Pages/default.aspx
https://www.imax.com/theatres/vox-riyadh-park-imax
https://www.imax.com/theatres/vox-riyadh-park-imax
https://www.amccinemas.net/
https://roznamah.sa/en/
mailto:reservations.cprdc@ihg.com
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ae/ar/riyadh/ruhit/hoteldetail
mailto:Sales4@executives-hotel.com
http://www.executives-hotel.com/hotel.php?hotelid=3
mailto:H6532-RE@accor.com
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6532-novotel-riyadh-al-anoud/index.shtml?utm_term=nom&utm_campaign=ppc-nov-nom-goo-me-en-sa-exa-sear-bp&utm_medium=cpc&utm_content=me-en-SA-V4965&utm_source=google
http://www.narcissusriyadh.com/ar/default.html
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 Fax :+966 11 802 8777 

 Reservation.Riyadh@ritzcarlton.com 

 Website 
 Tel  :+966 11 447 9888 Ext/3144 

 Fax :+966 11 447 9801 

 hamad.alowaid@rotana.com 
 Website 

14.5km  15mins/car 5 Stars Rosh Rayhaan by Rotana 

 Tel  :+966 11 477 9300 Ext/7171 

 Fax :+966 11 479 2432 

 Riyadhres@marriotthotels.com 

 Website 

15km  16mins/car 4 Stars 
Courtyard Riyadh by Marriott Diplomatic 

Quarter 

 

http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh
mailto:hamad.alowaid@rotana.com
https://www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/kingdomofsaudiarabia/riyadh/roshrayhaanbyrotana
https://www.marriott.com/hotels/travel/ruhab-courtyard-riyadh-diplomatic-quarter/

