
 
 

 اجتماع شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت
، بيروت، لبنانفندق البريستول  

3122تموز 7و 6  
 

 الموقع
تموز. 7و 6يعقد اجتماع شبكة الييئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت في فندق "البريستول" الواقع في منطقة الحمرا في    
 

 التسجيل
   القاعة الذىبية في فندق البريستول.  تموز عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في مدخل 6يفتح باب التسجيل في  
  

 اإلنترنت
توفر لممشتركين منصة لخدمات اإلنترنت في مدخل القاعة الذىبية.    
 

 الصالة
سيرًا عمى األقدام من فندق واحدة  دقيقةبعد  لمراغبين بتأدية فروض الصالة الرجاء التوجو إلى جامع العماش الواقع عمى 

   البريستول. لممزيد من المعمومات الرجاء طمب المساعدة من موظفي االستقبال أو احد العاممين في الييئة.
 
ألنشطة االجتماعية خالل المؤتمرا  
ركين من فندق البريستول إلى تم التحضير لنشاط اجتماعي ابتداًء من الساعة الرابعة بعد الظير حيث سينقل باص المشا 

المعمم السياحي" قصر موسى" في منطقة الشوف. ويتبع ىذه الجولة حفل عشاء لبناني تقميدي في قصر المير أمين األثري 
نجوم. سيقدم العشاء في تمام الساعة الثامنة والنصف.  5التاريخي الذي رمم وتحول إلى فندق ومطعم   

ساعات الميل تنخفض درجة الحرارة في منطقة الشوف )الرجاء إحضار سترة معكم إلى الرجاء إحضار سترة برفقتكم ففي 
 االجتماع في حال كنتم تنزلون في فندق غير البريستول( 

 
 



 الطقس
درجة مئوية في الميل.  22رجة مئوية في النيار ود 32من المتوقع أن يكون الطقس حارًا ومشمسًا. ستتراوح الحرارة بين   

 
 الصرف العممة وسعر

ليرة،  50000ليرة،  10000العممة المبنانية الرسمية ىي الميرة المبنانية )ل.ل( المتوافرة بمجموعة من الفئات الورقية، ىي: 
ليرة.  500ليرة و 250ليرة. أما العممة المعدنية فيي من فئتين:  1000000ليرة، و 500000ليرة،  200000ليرة،  100000

عمى نطاق واسع في جميع أنحاء لبنان. وغالبًا ما ُتسّعر المطاعم والفنادق والمتاجر خدماتيا  وُيستخدم الدوالر األميركي
ذا كنت تنوي استخدام  ومنتجاتيا بالعممة األميركية، وتتوافر أسعار صرف الدوالر لدى الكثير من المؤسسات عند الطمب. وا 

 دوالرًا(. 20تى الدوالر، ُيستحَسن أن تحمل فئات صغيرة منو )من دوالر واحد ح
 

 ليرة. 10507.5سعر صرف الدوالر ثابت نسبيًا أمام الميرة المبنانية، ويعادل تقريبًا 
 

ويمكن صرف المال أو الشيكات السياحية في المصارف ومحالت الصيرفة الخاصة، والفنادق الكبرى. كما أن بطاقات االئتمان 
رز كموب( مقبولة لدى معظم المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء البالد. كما الرئيسية )فيزا، ماستركارد، أميريكان إكسبرس، داين

 تتوافر أجيزة الصراف اآللي بكثرة في بيروت والمدن الكبيرة، وعادة ما تكون مزّودة بالعممتين المبنانية واألميركية
 

 المغات
تين اإلنكميزية والفرنسية. ومعظم المبنانيين يتكمم مع أن العربية ىي لغة لبنان الرسمية، يتكمم المبنانيون عمى نطاق واسع بالمغ

لغتين أو ثالثة عمى األقل، فال يجد الزائرون أي مشكمة في التواصل مع المقيمين. وتوفر الكثير من المؤسسات اإلشارات 
 واإلرشادات والمعمومات بالعربية واإلنكميزية.

 
 التوقيت الزمني

( في فصل الشتاء )من تشرين األول حتى GMT+2ن إلى التوقيت العالمي غرينيتش )لبنان حاليًا ىو ساعتين تضافا فيالوقت 
 آذار(، مقابل ثالث ساعات في فصل الصيف )من نيسان حتى أيمول(.

 
 ساعات العمل

، باستثناء المتاجر الكبرى التي تبقى أبوابيا 18:00-9:00تفتح المتاجر والشركات أبوابيا عادة من األثنين حتى السبت، 
فتوحة حتى منتصف الميل ومحال وسط البمد التي تفتح أبوابيا حتى الساعة العاشرة مساًء. تختمف ساعات عمل المطاعم، م

كما أن دوام   ولكن بشكل عام تفتح معظم المطاعم أبوابيا، خاصة تمك الواقعة في بيروت، حتى ساعات متأخرة من الميل.
-8:00. أما دوام المكاتب الحكومية ومكاتب البريد فعادة ما يكون 12:30-8:30المصارف يمتد من االثنين حتى السبت، 

 طوال أيام األسبوع ما عدا أيام الجمعة حتى الساعة الحادية عشر وأيام السبت حتى الساعة الواحدة بعد الظير.  14:00
 



 الكهرباء 
(، عمى غرار العديد من البمدان Cلنوع )دورة. وُيستخدم عادة قابس برأسين )ا 50فولت،  110/220التيار الكيربائي ىو 

 األوروبية(، ولكن أنواعًا أخرى من المقابس ُتستخدم أيضًا، ولذلك من األفضل التحقق مسبقًا. 
 

 المواقع السياحية 
 لمزيد من المعمومات، ُيرجى زيارة موقع وزارة السياحة المبنانية: 

http://www.destinationlebanon.com/About/Practical_Information.aspx 
لتستكشفوا روعة لبنان. كما ستضع الييئة بين أيديكم كراسات وزارة السياحة لترشدكم عمى اىم المواقع السياحية في بمدنا لبنان،  

 
 اىاًل وسياًل بكم في لبنان! 
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