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 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 
 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
  .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

 

 
 يةالمعلومات التنظيم

 

 المملكة المغربية 
 البرلمان
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 القمةمكان انعقاد  .1

مجلس النواب مقر في  قمة رؤساء اجملالس الربملانية العربية أشغالستنعقد 

 .المغربي
 

 االستقبال والنقل .2
 ،سال-بكل من مطار الرباط القمة أعمال سيتم استقبال الوفود المشاركة في

بية وستتكفل الشعبة الوطنية المغرالدار البيضاء.  -ومطار محمد الخامس الدولي

 ،نقل الوفود المشاركة عند الوصول والمغادرة من وإلى المطار والفندق تأمينب

 الحفالت الرسمية. انعقادماكن االجتماعات وأ  وأماكن
 

 مكتب التسجيل واإلرشادات .3
للتسجيل واإلرشادات، ويرجى من الوفود  ا  مكتبالقمة بمكان انعقاد يوضع 

تسجيل، حيث ستسلم لهم حافظة الوثائق المشاركة فور وصولها القيام بإجراءات ال

 الحفالتودعوات لحضور  ،ومعلومات عامة ،وبداخلها شارات شخصية للهوية

  الرسمية.

وإرسالها إلى  ،المرفقةويرجى من المشاركين ملء استمارة المشاركة 

في  ،البرلماني العربي واألمانة العامة لالتحاد ،مانة الشعبة البرلمانية المغربيةأ

 وفق العنوان التالي:)للضرورة التنظيمية(  وقت ممكنأسرع 

 

 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي أمانة الشعبة البرلمانية المغربية
 

 شارع محمد الخامس -البرلمان

 المملكة المغربية –الرباط 

 00212.537.67.96.56  الهاتف:
00212.537.73.02.94 

 

 00212.537.67.97.91    الفاكس:
00212.537.73.02.94 

 

 البريد اإللكتروني:
masatraouy@parlement.   

 

 

 

 

 
 منطقة املرفأ -شارع املعرض

 اجلمهورية اللبنانية -بريوت 
 2011-8403:   الّرمز الربيدي

 960 985 1 961 200 ,1 /:   اهلاتف  
 963 985 1 961 00:  الفاكس    

 info@arabipu.org      :الربيد اإللكرتوين  

                      arab.ipu@gmail.com   

 

 

 

mailto:info@arabipu.org
mailto:arab.ipu@gmail.com
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 إجراءات دخول المغرب  .4
ستقوم السلطات المغربية بتسهيل منح تأشيرات الدخول الالزمة ألعضاء 

 في الدول المعنية، وإما في مطار معتمدةإما بواسطة السفارات المغربية ال ،الوفود

دبلوماسية  ممثليةلوفود التي ال توجد في بلدانها إلى االوصول مباشرة بالنسبة 

 مغربية.
 

 توزيع الوثائق .5
 اتالسادة المشاركين في قاعالسيدات و توزع وثائق العمل على

ص االجتماعات، ويمكن للمشاركين الحصول على نسخ إضافية من الجناح المخص

 االجتماعات. اتلهذا الغرض بجوار قاع

 خدمات النسخ .6
لنسخ  مكانالسادة أعضاء الوفود سيتم توفير و السيدات على تيسيرا  

 .القمة أعمالالوثائق خالل فترة انعقاد وتصوير 
 

 االحتياطات األمنية .7
، حمل شارات الهوية طيلة فترة القمة في  الوفود المشاركة من يرجى

 أماكن الحفالت الرسمية. دخولهمعند و قمة الانعقاد اجتماعات 
 

 الخدمات الصحية .8
وحدة طبية لتقديم  ،القمة  أعمال ستضع الشعبة المغربية بمكان انعقاد

 اإلسعافات األولية للمشاركين عند الضرورة.

 

 العمالت صرف .9
العملة المتداولة في المغرب هي الدرهم، ويمكن للوفود المشاركة القيام 

 .والبنوكفي الفندق التحويل في مكاتب الصرف بعملية الصرف و
 

/ كانون األول 07 بتاريخوفيما يلي أسعار صرف العمالت المسجلة 

 :2017 ديسمبر

 1 درهم     9,473      : دوالر أمريكي 

 1 درهم    11,032    :   يورو 

 1 درهم    12,411       : جنيه استرليني 
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 طقسأحوال ال .10
حيت معتدل،  بطقس ديسمبر/ كانون األولالل شهر خ الرباط تتميز مدينة 

 .درجة نهارا   22  ليال   اتدرج 10تتراوح درجات الحرارة ما بين 

 

 ةالمعتمد الفنادق .11
إلقامة الوفود المشاركة  فنادق ةباختيار عدالشعبة البرلمانية المغربية  قامت

كة القيام المرجو من الوفود المشار  .تفضيلية أسعارعلى أساس  القمة هذهفي 

وللضرورة  .مباشرة مع الفنادق وفق القائمة المرفقة  بالحجوزات باالتصال

التنظيمية اخبار كل من أمانة الشعبة البرلمانية المغربية واألمانة العامة لالتحاد 

 .البرلماني العربي

 

 .دقابالفننفقات إقامتهم  القمة هذهيتحمل المشاركون في 
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لتسجيل استمارة ا  

 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 
 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
  .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

 

 :الشعبة الربملانية -1
 أعضاء الوفود   

سماال  الصفة 

  
  
  
  

 
 :مواعيد الوصول     -2

 قادماً من رقم الرحلة الشركة الناقلة التوقيت التاريخ اليوم

      
 
 

 مواعيد املغادرة : -3
 

 مغادراً اىل رقم الرحلة الشركة الناقلة التوقيت التاريخ اليوم

      

ةالمملكة المغربي  
 البرلمان

ةالمملكة المغربي  
 البرلمان

 اململكة املغربية
 الربملان

 

 االحتاد الربملاين
العريب   
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 مكان اإلقامة: -4
سم الفندقا  نوع الغرفة 

  

 

واألمانة العامة لالحتاد الربملاين ية مانة الشعبة الربملانية املغربكل من أإىل  ة التنظيمية( )للضرور  يف أسرع وقت ممكنستمارة وإرساهلا يرجى تعبئة اال 
:العريب  

 األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب أمانة الشعبة الربملانية املغربية
 شارع حممد اخلامس -الربملان
 اململكة املغربية –الرباط 
  00212.537.67.96.56 :اهلاتف

00212.537.73.02.94     
     00212.537.67.97.91:الفاكس

00212.537.73.02.94 
 :الربيد اإللكرتوين

parlement.masatraouy@  
 

 منطقة املرفأ -شارع املعرض
 اجلمهورية اللبنانية -بريوت 

 2011-8403:   الّرمز الربيدي
 1,2 /960 985 1 961 00:   اهلاتف  

 96 985 1 961 300:  الفاكس    
 info@arabipu.org: الربيد اإللكرتوين  

                      arab.ipu@gmail.com   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@arabipu.org
mailto:arab.ipu@gmail.com
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 االحتاد الربملاين
العريب   

 
 
 

 

 HASSAN PALACE - TOUR بفندق الحجز استمارة -

 ية العربيةلس الربملانارؤساء اجملقمة 
 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
  .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

  : اسم المشارك )ة(
 

 :الدولة :الصفة
 

 :رقم جواز السفر  : الهاتف
 

  : E-mail  : الفاكس
 

 الوصول المغادرة

 
  رحلةرقم ال 

 
 ساعة المغادرة

 
  التاريخ

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة الوصول

 
  التاريخ

 
 

     

  : الفندق
 

 : نوع الغرفة

 : لضمان حجزكم، المرجو التأشير على المعلومات التالية
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 

 Eurocard / Mastercard   Visa  American Express  Diners 
 

         : تاريخ انتهاء الصالحية         : رقم بطاقة االئتمان

  سيتم الدفع نقدا عند الوصول :

 

 مانة الشعبة الربملانية املغربية واألمانة العامة لالحتادكل من أإىل   تنظيميةللضرورة المباشرة اىل الفندق و ستمارة وإرساهلا يرجى تعبئة اال       
 :الربملاين العريب

Address: 26 Rue Chellah Bp 14, Rabat, Morocco 
Phone: +212 537 239 115 
Fax: +212 537 725 408 
Website : www.latourhassan.com 
Email : reservation@latourhassan.com 

 اململكة املغربية
 الربملان

 

https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKqIwvi9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFNFTeiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMItQEwEw
https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMIuAEwFA
http://www.latourhassan.com/
mailto:reservation@latourhassan.com


 
9 

 االحتاد الربملاين
العريب   

 
 

 
بفندق الحجز استمارة  

HOTEL SOFITEL  JARDIN DES ROSES   
 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 

 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 
  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف

  .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط
 

  : اسم المشارك )ة(
 

 :دولةال :الصفة
 

 :رقم جواز السفر  : الهاتف
 

  : E-mail  : الفاكس
 

 الوصول المغادرة

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة المغادرة

 
  التاريخ

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة الوصول

 
  التاريخ

 
 

     

  : الفندق
 

 : نوع الغرفة

 : لضمان حجزكم، المرجو التأشير على المعلومات التالية
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 

 Eurocard / Mastercard   Visa  American Express  Diners 
 

         : تاريخ انتهاء الصالحية         : رقم بطاقة االئتمان

  دا عند الوصولسيتم الدفع نق :

 

 مانة الشعبة الربملانية املغربية واألمانة العامة لالحتادكل من أإىل   للضرورة التنظيميةمباشرة اىل الفندق و ستمارة وإرساهلا يرجى تعبئة اال       
 :الربملاين العريب

Address: Impasse Souissi, Rabat 10000, Morocco 
Phone: +212 537 675 656 
Fax: +212 537 671 492 
Mobile : +212 661 293 963 
Email : najib.alaoui@sofitel.com 

 اململكة املغربية
 الربملان

 

https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKqIwvi9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFNFTeiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMItQEwEw
https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMIuAEwFA
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 االحتاد الربملاين
العريب   

 

 
بفندق الحجز استمارة  

 

- HOTEL RABAT-   

 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 
 الحتاد الربملاين العريبلالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
 .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

  : اسم المشارك )ة(
 

 :الدولة :الصفة
 

 :رقم جواز السفر  : الهاتف
 

  : E-mail  : الفاكس
 

 الوصول المغادرة

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة المغادرة

 
  التاريخ

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة الوصول

 
  التاريخ

 
 

     

  : الفندق
 

 : نوع الغرفة

 : لضمان حجزكم، المرجو التأشير على المعلومات التالية
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 

 Eurocard / Mastercard   Visa  American Express  Diners 
 

         : تاريخ انتهاء الصالحية         : رقم بطاقة االئتمان

  سيتم الدفع نقدا عند الوصول :

 

    
الربملاين  الربملانية املغربية واألمانة العامة لالحتادمانة الشعبة كل من أإىل   للضرورة التنظيميةمباشرة اىل الفندق و ستمارة وإرساهلا يرجى تعبئة اال    
 :العريب

Address: 21 Avenue Chellah, 10000 Rabat, Morocco 
Phone: +212 537 700 071 
Fax: +212 537 700 079 
Email : commercial@hotelderabat.ma 

 اململكة املغربية
 الربملان

 

https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKqIwvi9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFNFTeiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMItQEwEw
https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMIuAEwFA
mailto:commercial@hotelderabat.ma
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 االحتاد الربملاين
العريب   

 
 

 
 

 

 بفندق الحجز استمارة
- HOTEL MAJLISS  - 

 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 
 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
 .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

  : اسم المشارك )ة(
 

 :الدولة :الصفة
 

 :رقم جواز السفر  : الهاتف
 

  : E-mail  : الفاكس
 

 الوصول المغادرة

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة المغادرة

 
  التاريخ

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة الوصول

 
  التاريخ

 
 

     

  : الفندق
 

 : نوع الغرفة

 : المرجو التأشير على المعلومات التاليةلضمان حجزكم، 
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 

 Eurocard / Mastercard   Visa  American Express  Diners 
 

         : تاريخ انتهاء الصالحية         : رقم بطاقة االئتمان

  سيتم الدفع نقدا عند الوصول :

 

 مانة الشعبة الربملانية املغربية واألمانة العامة لالحتادكل من أإىل   للضرورة التنظيميةمباشرة اىل الفندق و ستمارة وإرساهلا يرجى تعبئة اال       
 :الربملاين العريب

Address: 6 Rue Zahla, 10000 Rabat, Morocco 
Phone: +212 537 733 726/ 537 202 746 / 537 728 805 
Fax: +212 537 733 731 
Email : majliss@majlisshotel.ma 

 اململكة املغربية
 الربملان

 

https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKqIwvi9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFNFTeiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMItQEwEw
https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMIuAEwFA
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 االحتاد الربملاين
العريب   

 

 

 
 

 

 -  CANTOR TERMINUS بفندق الحجز استمارة -

 لس الربملانية العربيةارؤساء اجملقمة 
 لالحتاد الربملاين العريبالدورة االستثنائية 

  لبحث التطورات األخرية املرتبطة بوضع القدس الشريف
  .2017كانون األول / ديسمرب   14 الرباط

  : اسم المشارك )ة(
 

 :الدولة :الصفة
 

 :رقم جواز السفر  : الهاتف
 

  : E-mail  : الفاكس
 

 الوصول المغادرة

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة المغادرة

 
  التاريخ

 
  رقم الرحلة 

 
 ساعة الوصول

 
  التاريخ

 
 

     

  : الفندق
 

 : نوع الغرفة

 : لضمان حجزكم، المرجو التأشير على المعلومات التالية
 

 :نوع بطاقة االئتمان
 

 Eurocard / Mastercard   Visa  American Express  Diners 
 

         : تاريخ انتهاء الصالحية         : رقم بطاقة االئتمان

  سيتم الدفع نقدا عند الوصول :

 

 مانة الشعبة الربملانية املغربية واألمانة العامة لالحتادكل من أإىل   للضرورة التنظيميةمباشرة اىل الفندق و  ستمارة وإرساهلايرجى تعبئة اال       
 :الربملاين العريب

Address: 286 Ave Mohammed V, 10000 Rabat, Morocco 
Phone: +212 537 212 900 
Fax: +212 537 260 052 
Email : zamzami@cantor.ma 

 

 اململكة املغربية
 الربملان

 

https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKqIwvi9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFNFTeiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMItQEwEw
https://www.google.com/search?q=hotel+la+tour+hassan+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSrLDwiaLVAhWDWxoKHdtVAjcQ6BMIuAEwFA
mailto:zamzami@cantor.ma

