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 ( نمؤتمر انعمم انعربي39معهومبث حول انذورة )

 2112ويسبن  / أبريم 8 – 1انمبهرة 

 ممر اوعمبد انمؤتمر : -1

 سيتي ستبرز –فىذق اوتركووتيىىتبل 

 انماهزج / يذيُح َظز -ههيىتىنيس تحزي  1026ص . ب :  –شارع ػًز تٍ انخطاب انؼُىاٌ : 

 0020224800100:  هاذف

 0020224800480فاكس : 

 األسعبر : -2

 وأسعبر اإللبمت شبمهت انخذمت وانضريبت واإلفطبر –جميع األسعبر ببنذوالر األمريكي 

 سيتي ستبرز –اإللبمت في فىذق اوتركووتيىىتبل 

 انسعر انمعهه انغرف و
انسعر انخبص 

 ببنمؤتمر

عذد انغرف 

 انمتبحت

 155 268 غزفح يفزدج 1
200 

 175 306 غزفح يشدوجح 2

 270 416 جُاح إلايح شخض واحذ 4
20 

 290 454 جُاح إلايح شخظاٌ 5

 340 460 جُاح دتهىياسً إلايح شخض واحذ 6
5 

 360 498 جُاح دتهىياسً إلايح شخظاٌ 7

 اإللبمت في فىذق هونيذى أن

 انسعر انمعهه انغرف و
انسعر انخبص 

 ببنمؤتمر

عذد انغرف 

 انمتبحت

 90 195 غزفح يفزدج 1
100 

 105 229 غزفح يشدوجح 2

 210 288 جُاح إلايح شخض واحذ 3
4 

 225 322 جُاح إلايح شخظاٌ 4

 سيتي ستبرز –اإللبمت في فىذق اوتركووتيىىتبل تببع مهحوظت : ** 

 انسعر انمعهه انغرف و
انسعر انخبص 

 ببنمؤتمر

عذد انغرف 

 انمتبحت

 205 361 غزفح يفزدج فً طاتك رجال األػًال 1
25 

 225 398 غزفح يشدوجح فً طاتك رجال األػًال 2

 

 انحجس ببنفىذق : -3

 راسالث انخاصت بانحجز نهمتابعت .وتخطر انمنظمت بنسخت من انم، يتم انحجز مع انفنذق مباشرة من قبم انىفىد انمشاركت 

 www.alolabor.orgالحجز بالفندق موجودة علي مولع المنظمة  ملحوظة : استمارة
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 انمسئول عه انحجس ببنفىذليه انسيذ / مؤمه عبذ انعسيس

 Groups.Coordinator@interconticitystars.comاألول :  االنكرزوَيانثزيذ 

 Moamen.AbdelAziz@interconticitystars.com:  انثاًَ االنكرزوَيانثزيذ 

 00201066663279انهاذف انجىال : 

 0020224800100هاذف انًكرة : 

 0020224800480فاكس : 

 

 انخذمبث انمجبويت ببنفىذق : -4

 . ًاسرخذاو انُادي انظح 

 . جًيغ انغزف يجهشج تانشاي وانمهىج 

 . جًيغ انغزف يشودج تًكىاج ويُضذذها 

 . خذيح االَرزَد 

 

 بعض انشروط انعبمت في انفىذق : -5

  فً حانحno show   يٍ إجًانً ليًح اإللايح .50يرى خظى % 

 . فً حانح إنغاء انحجش لثم انىطىل تثالثح أياو يرى دفغ ليًح نيهح واحذج 

  واالَرمال إنً انفُذق و دوالر ذشًم االسرمثال فً انًطار 50خذيح أهال تميًح يرىافز تانفُذقcheck in   

 

 االستمببل وانتوديع : -6

      يزجً انرُسيك يغ سفارج دونركى انًىلزج تانماهزج و / أو انًُذوتيح انذائًح يٍ أجم ذىفيز وسيهح االَرمال ينٍ انًطنار إننً يمنز

 (. دليمح تانسيارج 20 يٍ انًطار إنً انفُذقانًسافح )   سيرً سرارس –اَرزكىَريُُرال اَؼماد انًؤذًز وانؼكس تفُذق 

 . يًكٍ نًُظًح انؼًم انؼزتيح ذزذية االسرمثال فً حانح ذهميها خطاب رسًً تذنك 

 . اذحاد ػًال يظز سيرىنً يشكىرا اسرمثال وذىديغ وفىد يُظًاخ انؼًال ويحسٍ انرُسيك يؼهى 

 

 مب يتعهك ببنمؤتمر :نالستفسبر عه كم  -7

 منظمة العمل العربية :

 المنسك العام للمؤتمر –السيد المستشار / حمدى أحمد  -1

 00201001650166انهاتف انجىال : 

 255انذاخهى   0020233362721هاتف انمكتب : 

 0020237484902فاكس : 

              hamdy@alolabor.orgانبريذ االنكترونى : 

 ديوان المدير العام –السيد / شريف جمعه  -2

 00201001770511: انهاتف انجىال 

 sherif@alolabor.orgانبريذ االنكترونى : 
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