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 األمم المتحدة
 اللجنة االقتصادیة ألفریقیا

 
والتخطیط  مؤتمر اللجنة االقتصادیة ألفریقیا لوزراء المالیةالدورة الثالثة والخمسون ل

  والتنمیة االقتصادیة األفریقیین
 

 معلومات للمشاركینمذكرة 

مؤتمر وزراء المالیة اللجنة االقتصادیة ألفریقیا دورتھا الثالثة والخمسین لستعقد   
آذار/مارس  18 األربعاءوالتخطیط والتنمیة االقتصادیة األفریقیین، في أدیس أبابا في الفترة من یوم 

 في مركز مؤتمرات األمم المتحدة. 2020آذار/مارس  24 إلى یوم الثالثاء

م في التخطیط ھساعدالتي ستعلى المعلومات التالیة بتأّنٍ االطالع بن نصح المشاركووی
 للسفر إلى أدیس أبابا.

. وبغرض خفض التكالیف أیام المؤتمراالحتفاظ بنسخة من ھذه المذكرة طوال ھم ویرجى من
افة یمكن االطالع على كغیر أنھ ، فإنھ لن تطبع نسخة ورقیة من ھذه المذكرة. ةبیئالمحافظة على الو

للمؤتمر للجنة االقتصادیة ألفریقیا لذي وضعتھ الرسمي ااموقع الشبكي العلى ھا التفاصیل الواردة فی
www.uneca.org/cfm2020. 

 لمحة عامة عن المؤتمر

ة والخمسون لمؤتمر وزراء المالیة والتخطیط والتنمیة االقتصادیة لثلدورة الثااستتناول 
  .‘‘يعصر الرقمالفي فریقیا والتنویع في أ التصنیع ةاستدام’’ موضوع

 20آذار/مارس وتنتھي یوم الجمعة  18یوم األربعاء أعمالھا وستبدأ لجنة الخبراء 
 24والثالثاء  23اإلثنین  مؤتمر فسیعقد یوميالشق الوزاري من ال. أما 2020 آذار/مارس
 . 2020 آذار/مارس

 وثائق تفویض الممثلین

یرجى من الوفود إرسال وثائق التفویض موقعة على النحو الواجب من السلطات المختصة 
أال یتجاوز في أقرب وقت ممكن، على  ألفریقیا،في حكوماتھم إلى األمینة التنفیذیة للجنة االقتصادیة 

 .2020آذار/مارس  17، أي بدء الدورةالیوم الذي یسبق ذلك 

، مع إرسال ECA-SOC@un.orgویمكن إرسال وثائق التفویض عبر البرید اإللكتروني إلى 
سخ األصلیة إلى مكتب . وینبغي إرسال النgebissa@un.orgعلى البرید نسخة إلى أمینة سر اللجنة، 

 :على العنوان المبین أدناه ةالتنفیذی ةاألمین

http://www.uneca.org/cfm2020
mailto:ECA-SOC@un.org
mailto:gebissa@un.org
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  ةالتنفیذی ةمكتب األمین
 اللجنة االقتصادیة ألفریقیا 

 مبنى النیجر /الطابق التاسع 
 جادة مینیلیك الثاني

 3002صندوق البرید 
 بابا، إثیوبیاأأدیس 

 إلى:ویُرجى توجیھ االستفسارات المتعلقة بإجراءات االعتماد 

 أمینة سر اللجنة 
 مكتب األمینة التنفیذیة

 لجنة االقتصادیة ألفریقیا ال
 +251-11-544-3378الھاتف: 

 ECA-SOC@un.orgبرید الكتروني: ال

 الھجرةإجراءات 

، یتعین علیھم إرسال الوصوللمساعدة المشاركین في الحصول على التأشیرات لدى 
 أیام عمل على األقل:بعشرة البیانات التالیة إلى أمانة المؤتمر قبل وصولھم إلى مطار بولي الدولي 

 ؛الكاملاالسم   )أ(

 ؛جنسیةال  ) ب(

 ؛)المغادرةو تفاصیل الرحلة (تاریخ الوصول   )ج(

  السفر رقم جواز (د) 

وینبغي للمشاركین الراغبین في الحصول على التأشیرة عند الوصول أن یحملوا معھم 
كین في رة بأسماء المشامقائتتضمن ونسخة من المذكرة الشفویة التي  رسالة الدعوة الرسمیة

 لسلطات الھجرة في مطار بولي الدولي.لتقدیمھا  المؤتمر

على )  visa-www.evisa.gov.et/#/conferenceنظر الموقع تأشیرة إلكترونیة (اطلب ول
    :عمل على األقل یومَ بخمسة عشرة البیانات التالیة إلى أمانة المؤتمر قبل وصولھم إرسال المشاركین 

 االسم بالكامل؛ (أ) 

  ؛(ب) الجنسیة

  الوصول والمغادرة)؛تاریخ تفاصیل الرحلة ((ج) 

mailto:ECA-SOC@un.org
http://www.evisa.gov.et/#/conference-visa
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 السفر(د) رقم جواز 

للمشاركین للجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة مصلحة البروتوكول واالتصال وستصدر 
علیھا من وزارة الخارجیة. وینبغي للمشاركین إرفاق تلك الرسالة بطلب التأشیرة  اقرسالة مصدَّ 

 اإللكترونیة، إلى جانب كافة الوثائق األخرى المطلوبة.

  eca-protocolservice@un.org ویُرجى توجیھ كل االستفسارات المتعلقة بإجراءات التأشیرة إلى:
 

حیث أن )، www.evisa.gov.et/#/journalist-visa نظر الموقع(ا تأشیرة للصحفیینصدار وإل
 إجراءات الطلب ھي نفسھا الواردة أعاله.

التي تصدرھا مرور الالخدمة وجوازات جوازات أما حاملو جوازات السفر الدبلوماسیة و
أما بالنسبة للمشاركین اآلخرین فیجب علیھم األمم المتحدة فسیحصلون على التأشیرات دون مقابل. 

 أو بالیورو.  دوالر الوالیات المتحدة إما بالوصول إلى مطار بولي الدولي  دعن ةالتأشیردفع مبلغ 

 الصحیةاإلجراءات 

ینبغي للمسافرین القادمین إلى إثیوبیا من البلدان التي تتوطن فیھا الحمى الصفراء أن 
ً التلقیح ضد . ویشترط الداءیحضروا معھم شھادة صحیة صالحة تثبت تلقیھم التطعیم ضد  أیضا

الكولیرا لكل شخص زار أو َعبَر منطقة موبوءة بالكولیرا خالل فترة األیام الستة السابقة لوصولھ 
متر فوق مستوى سطح البحر، فمن المستحسن  2.400إلى إثیوبیا. وبما أن أدیس أبابا تقع على ارتفاع 

 عن االرتفاع.  لتجنب المشاكل الصحیة المحتملة الناجمةتدابیر وقائیة اتخاذ 

وبوسع مركز األمم المتحدة للرعایة الصحیة الموجود في الطابق األرضي لمركز 
 المؤتمرات تقدیم خدمات طبیة فـي حاالت الطوارئ للمشاركین والمندوبین في المؤتمر.

ویُرجى االتصال بالشخص التالي في حاالت الطوارئ الطبیة أو المتعلقة 
 باألسنان:

 فومباد،الدكتورة غریس 
 رئیسة مركز األمم المتحدة للرعایة الصحیة 

 +251 115 44 35 07  الھاتف:
 18 82 50 911 251+ 

 أو +251 929 90 84 33 غرفة الطوارئ وخدمة سیارة االسعاف:
    02 55 44 115 251+    

 الحجز لدى خطوط الطیران

mailto:eca-protocolservice@un.org
http://www.evisa.gov.et/#/journalist-visa
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أبابا وإلیھا. ویجب على یقوم عدد من خطوط الطیران الدولیة بتسییر رحالت من أدیس 
المشاركین تأكید حجز رحالتھم للعودة أو مواصلة السفر قبل وصولھم إلى أدیس أبابا. وتوجد في 

 Gashem( ‘‘غاشم للسفر’’مبنى القاعة المستدیرة (الروتوندا) في مجمع اللجنة وكالتان للسفر ھما 

Travel( ‘‘إیرلنك للسفر’’) وAirlink Travelاعدة في إعادة تأكید الحجز للمشاركین )، یمكنھما المس
 المعلومات عن الرحالت والجوالت. زویدھم بوت

 ): Gashem Travelوكالة غاشم للسفر (
 أو + 251 115 44 30 51 /44 30 46/52 84 85  الھاتف:

 (محمول) + 251 0911 25 04 68    

 ): Airlink Travelوكالة إیرلنك للسفر (
 +251 115 44 43 44/33 43 44/34 43 65/ 44 43 37 الھاتف:

للخطوط الجویة األثیوبیة  باللجنة مكاتداخل مجمع ذاتھا وتوجد أیضا في القاعة المستدیرة 
 والخطوط الجویة الكینیة.

ومكتبي الخطوط الجویة أویرجى إحضار تذكرة سفركم حینما تزورون وكالتي السفر 
 إلعادة تأكید الحجز.

 اإلقامة في الفنادق

جمیع المشاركین االتصال بالفنادق مباشرة للقیام بتدابیر الحجز وتأكیدھا یجب على 
في بالنسبة للمشاركین الذین ینزلون ألمم المتحدة ھناك غرف ُحجزت بسعر خاص لوضمانھا. و

ثالثة إلى ن اأسبوعالفنادق الواردة في القائمة أدناه. والموعد النھائي لتأكید حجز تلك الغرف ھو 
. وستقبل الفنادق ینتھي حجز تلك الغرف التي لم تؤكد. وبعد ذلك التاریخ، المؤتمر ع قبل بدءأسابی

 بعد ذلك طلبات الحصول على الغرف على أساس مدى توفر الغرف فقط.

ھ عنایة جمیع المشاركین إلى أنھ لن یكون في مقدور اللجنة توفیر اإلقامة في الفنادق  وتوجَّ
 .ختارهیالذي  بتنسیق مباشر مع الفندقسلفا لمن لم یحجز غرفتھ بنفسھ 

 الوصول إلى مطار بولي الدولي

وصولھم المشاركین عبر االنترنت، ینبغي لھم وضع تاریخ وموعد  تسجیلكجزء من عملیة 
لك المعلومات إلى أدیس أبابا، باإلضافة إلى التفاصیل الكاملة المتعلقة بالرحلة، حیث ستحال ت إلى

 أمانة المؤتمر.

استقبال جمیع المشاركین عند وصولھم قوم ممثلون عن مصلحة البروتوكول واالتصال بسیو
 . عند الضرورة إلى مطار بولي الدولي وستقدم لھم المساعدة الستكمال إجراءات الھجرة والجمارك
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ھذا وستُنشر معلومات تفصیلیة عن اإلجراءات المذكورة أعاله على الموقع الشبكي للمؤتمر 
مصلحة موافاة ینبغي للمشاركین . و)www.uneca.org/cfm2020(انظر  مناسبفي الوقت ال

بأي تغییرات ) protocolservice@un.org-ecaریق البرید اإللكتروني (طالبروتوكول واالتصال عن 
  .لكترونيالحقة في مواعید وتواریخ وصولكم بإرسالھا على البرید اال

 االستیراد المؤقت للحواسیب المحمولة وغیرھا من المعدات

امتثاالً للنظم الجمركیة للحكومة اإلثیوبیة، ینبغي أن یصرح المشاركون لسلطات الجمارك 
أخرى ینوون جلبھا معھم الستخدامھا في معدات أي عند دخول البلد بما لدیھم من حواسیب محمولة و

مساعدة على االستیراد المؤقت للمعدات المذكورة أعاله، ینبغي للمشاركین ال. ومن أجل المؤتمر
إرسال مواصفات تلك المعدات مصحوبة بنسخة من جواز السفر وتفاصیل الوصول والمغادرة إلى 

. وسیُسجل مكتب الجمارك قبل بدء المؤتمرعمل  یومَ  13إلى أیام  10 في موعد أقصاه المؤتمر،أمانة 
 دات لالستیراد المؤقت ینبغي إخراجھا من البلد بعد نھایة المؤتمر.ھذه المعدات كمع

mailto:eca-protocolservice@un.org
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ةالتسجیل وشارات الھوی  
 التسجیل عبر االنترنت والتسجیل المباشر

طلب من المشاركین التسجیل عبر اإلنترنت في الموقع الشبكي للمؤتمر یُ 
(www.uneca.org/cfm2020)  وذلك 2020آذار/مارس  10یوم في وقت مبكر وفي أجل ال یتجاوز ،

ع على نحو سلس وتجمیع قائمة المشاركینبالصور الھویة لتیسیر عملیة تنسیق إصدار شارات  . ویَشجَّ
ما من شأنھ تسریع عملیة  االنترنت،المشاركون على إرسال صورھم مسبقاً باالتصال الحاسوبي عبر 

التسجیل. ویرجى أخذ العلم بأن عملیة التسجیل باالتصال الحاسوبي عبر اإلنترنت أمر إلزامي، 
 تماشیاً مع اإلجراءات األمنیة المعمول بھا في األمم المتحدة، لتیسیر الحصول على التصریح األمني.

د اصر األمن، سیزوَّ ولجعل مراقبة الدخول أكثر كفاءة وتسریع الفحص على ید عن
اعتبارا من الحصول علیھا صورھم. وستبدأ عملیة تحمل ن في االجتماع بشارات ھویة والمشارك

اعتباراً  ۲عند البوابة رقم الذي یقع ، في المبنى الخاص بتسجیل الوفود، 2020آذار/مارس  16یوم 
في قائمة المشاركین إال أسماء درج لن تُ ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة من مساء كل یوم. 

 النحو الواجب.  سجلوا علىالمشاركین الذین 

أمنیة، ینبغي لجمیع المشاركین ارتداء شارات الھویة في جمیع األوقات خالل لدواع و
المؤتمر وفي الفعالیات االجتماعیة الرسمیة التي تنظم في مجّمع اللجنة. ویتعین اإلبالغ عن فقدان 

حدة إدارة المؤتمرات، الكائنة في الطابق األرضي من مركز مؤتمرات األمم شارة الھویة إلى و
 جدیدة على الفور. ھویة المتحدة وخلف مكتب التسجیل، بحیث یمكن إصدار شارة 

سیُنشر المزید من المعلومات المحدثة عن ترتیبات االعتماد للمشاركة في المؤتمر على و
 ب. الموقع الشبكي للمؤتمر في الوقت المناس

 مؤتمر مستدام

ع في استضافة مؤتمر مستدام، اللجنة  مصلحةحرصا على  جمیع المشاركین بشدة على یُشجَّ
في وقت التسجیل، سیتم سؤال والخاصة بھم.  األلواح الرقمیةجلب أجھزة الكمبیوتر المحمولة أو 

أو أجھزة الكمبیوتر  األلواح الرقمیةالمشاركین عما إذا كانوا یعتزمون استخدام أجھزة المحمول أو 
 جھاز كمبیوتر محمول لكل وفد لالستخدام أثناء المؤتمر.سیوفر و ةالمحمول

ن على االعتماد وع المشاركشجَّ یُ من أجل الحد من التأثیر البیئي الناتج عن استخدام الورق، و
: الشبكيموقع العلى اإلصدارات الرقمیة لوثائق المؤتمر، التي یمكن تنزیلھا من 

www.uneca.org/cfm2020 . لى جمیع الوثائق والبیانات عصول حالرابط إمكانیة ال یوفر ھذاحیث
 السابقة للجلسة وخاللھا.
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النسخ  تظل متاحة أثناء المؤتمر، إال أنحسب الطلب سأدوات الطبع على الرغم من أن و
واحدة  الضرورة القصوى وعلى أساس استثنائي (مجموعةستتاح فقط عند الورقیة من المستندات 

 إضافیة من وثائق المؤتمر لكل وفد).

 النقل

للجنة في مطار بولي الدولي لمساعدة المشاركین عند  ینسیتواجد موظفو البروتوكول التابع
 وصولھم وتیسیر نقلھم إلى الفنادق.

وسیقتصر توفیر اللجنة للنقل خالل المؤتمر على نقل المشاركین من الفنادق إلى مقر 
 المؤتمر في الصباح وإعادتھم إلى الفنادق عند انتھاء الجلسات الیومیة. 

في الحصول على وسیلة نقل للتجول في أدیس أبابا في غیر ساعات  ونوإذا رغب المشارك
الحصول على كافة المعلومات المتعلقة  مالمؤتمر، أو الذھاب إلى المطار بعد نھایة المؤتمر، یمكنھ

بسیارات األجرة وشركات تأجیر السیارات التي ینصح باالستعانة بخدماتھا في أدیس أبابا على موقع 
 المؤتمر.

 كنولوجیا المعلومات واالتصاالتخدمات ت

)، ویمكن WIFIتتوفر في مركز المؤتمرات خدمة االتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت (
الھاتف ؛ 251115443123للجنة (الھاتف:  من فریق المساعدة التابعالمساعدة التقنیة الحصول على 

العروض المقدمة أثناء  ). أما المساعدة التقنیة بخصوصihelpdesk@uneca.org؛ ۳۳۱۲۳فرعي: ال
 ). eca-uncc-aa@un.orgالمؤتمر فینبغي تنسیقھا مسبقاً مع فریق المساعدة التابع لمركز المؤتمرات (

) غیر متوفرة في Blackberry( ‘‘بیري بالك’’ویرجى مالحظة أن خدمات 
 إثیوبیا 

 خدمات المطاعم 

 تشمل ما یلي:یضم مجّمع اللجنة مرافق مطاعم تقدم المشروبات والوجبات، 

 كافیتریا الشیراتون  •

 مطعم الوفود •

 ‘‘بریس بار’’مقھى  •

 مطعم تیفولي •

 مطعم ھارامبي •

 مقھى كالدیز •

 الھواتف المحمولة
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یُستحسن أن یحِضر المشاركون معھم إلى أدیس أبابا ھواتفھم المحمولة المزدوجة النطاق 
شركة االتصاالت األثیوبیة فر میغاھیرتز). وتُو900/1800لمتوسطة الترددي (حیز الترددات ا

ابتدائیا صیدا برا إثیوبیا وتتضمن ر 30الشریحة شتراك مدفوعة التكالیف مسبقاً. ویبلغ سعر شرائح ا
االتصاالت اإلثیوبیة ى االطالع على موقع ج(لمزید من التفاصیل یربرا  15تھ قیم

mobile/-hiotelecom.et/prepaidwww.et.(  

 معلومات عامة عن إثیوبیا

إثیوبیا بلد شاسع وغیر ساحلي یقع في القرن األفریقي. وتقع عاصمتھا أدیس أبابا على 
لغة  83متر فوق مستوى سطح البحر. وإثیوبیا دولة متعددة األعراق توجد بھا  2.400ارتفاع قدره 

وتشكل الزراعة العمود الفقري لالقتصاد الوطني، وتشمل الصادرات الرئیسیة لقطاع لھجة.  200و
في  90الزراعة البن، والبذور الزیتیة، والبقول، والزھور، والخضروات، والسكر، والعلف. ویعتمد 

المائة من السكان في معیشتھم على األرض. كما یُوجد أیضا قطاع مواشي مزدھر تشمل صادراتھ 
 والجلود المدبوغة وغیر المدبوغة.المواشي 

 المناخ

ھناك موسمان رئیسیان في إثیوبیا. موسم الجفاف الذي یمتد من تشرین األول/أكتوبر إلى 
أیار/مایو، وموسم األمطار الذي یبدأ في نھایة حزیران/یونیھ وینتھي في أیلول/سبتمبر. وتعتمد 

 درجات الحرارة على الموسم ومستوى االرتفاع.

ھناك إمكانیة أن یبرد الطقس خالل اللیل وخالل فترات ما بعد ھطول األمطار  وبما أن
 الغزیرة، قد یتعین على المشاركین إحضار معطف خفیف أو سترة. 

 الكھرباء

دورة في  50فولطاً وتردد قدره  240-220التیار الكھربائي في أثیوبیا تیار متناوب بطاقة 
 وصیل عن طریق مقابس ثنائیة الرأس (أوروبیة).أمبیراً، ویجري الت 13الثانیة وشدتھ 

 العملة (البِر اإلثیوبي)

یجب مراجعة سعر الصرف عند و‘‘. سنتیمات’’الذي یتكون من ‘‘البِر’’العملة األثیوبیة ھي 
 www.nbe.gov.et/market/banksexchange.html. الوصول على ھذا الموقع: 

جنة فرع للمصرف التجاري ویوجد في القاعة المستدیرة (روتوندا) الموجودة بمجمع الل
صباحاً وحتى  8:00اإلثیوبي. ویفتح المصرف أبوابھ من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة 

ً مركز مرخص لصرف العمالت  جدیومساء. و 05:30الساعة  في فندق الشیراتون وھناك أیضا
تركارد في مركز أجھزة للصرف اآللي (تعطي عملة البر فقط) لمستخدمي بطاقات الفیزا والماس

http://www.ethiotelecom.et/prepaid-mobile/
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وماریوت ورادیسون بلو،  روجوبیتیأدیس،  لوانتركونتننتاالمؤتمرات وفي فنادق إیلیلي وھیلتون، 
 والشیراتون.

 توجیھات بشأن األمن الشخصي للمشاركین وسالمتھم

دائماً لخدمة جمیع المندوبین. والتعاون التام  ةاألمن والسالمة في األمم المتحدة مستعددائرة 
 ن جمیع المشاركین في ھذا الصدد لضمان سالمة ممتلكاتھم وأمنھم الشخصي. مطلوب م

 ویُرجى منكم اتباع التعلیمات التالیة أثناء وجودكم في مقر اللجنة:

ھا ؤإبراز شارة المؤتمر ألي شخص مخّول یطلب منكم ذلك، وارتدا •
 ؛بصورة تتیح رؤیتھا

 ؛تُصادر أو تُتلفعدم ترك الحقائب والطرود بعیدة عن أصحابھا، فقد  •

 ؛عدم اصطحاب أشخاص أو أطفال غیر مرّخص لھم بالدخول إلى مركز المؤتمرات •

 ؛مراقبةدون  قیّمة عدم ترك أي ممتلكات •

التأكد من أن جمیع وثائقكم وأغراضكم الشخصیة بحوزتكم قبل مغادرة قاعات  •
 ؛االجتماعات  المؤتمر وغرف 

ب موظف أمن في حالة فقدان أي أغراض إبالغ دائرة السالمة واألمن أو إخطار أقر •
 قیّمة.

 دق، یُرجى اتباع تعلیمات السالمة التالیة:اوأثناء وجودكم في الفن

دوا على  •  ؛غلق الباب دائما عند الدخول إلى الغرف أو مغادرتھاتعوَّ

الغرفة جیدا قبل المغادرة للتأكد من عدم ترك أموال أو مجوھرات أو آالت  واتفحص •
 ؛ى ذلك في مكان مكشوفتصویر أو ما إل

إیداع مقتنیاتكم القیّمة أو أي أغراض محمولة لدى مكتب استقبال الفندق واستصدار  •
 ؛إیصال بذلك

االتصال بدائرة األمن والسالمة إذا ما الحظتم أي أمر یبعث على الریبة أو یبدو غیر  •
 طبیعي. 

 أرقام ھواتف مفیدة

 أرقام الطوارئ 
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 ساعة) 24المتحدة (خدمة  ة لألممغرفة المراقبة األمنی
512945  /516537  /445135 115-

251+ 
 +251 – 0911 201802 رئیس خدمات األمن    

 + 251 – 0911 508578  رئیس    النائب 

 الطوارئ خارج أدیس أبابا:

 + 251 – 115-511726 ساعة) 24ت األمم المتحدة (خدمة مركز عملیا
  + 87162546835    الھاتف الساتلي     

  ۹۹۱  ساعة)  24أرقام طوارئ الشرطة (خدمة 
  +251-115 572121/572100 شرطة مدینة أدیس أبابا      

 + 251 – 115 524077/  526302/  536303  الشرطة االتحادیة 

 



11 

 المرفق

أدیس أباباالفنادق المختارة في    
 

 اسم الفندق رقم

 فندق كابیتال   - 1
) CAPITAL HOTEL AND SPA( 

  251- 11-6-672100الھاتف: 
        192000-6-11-251  
  251-11-6-672012فاكس: 

Email: reservation@capitalhotelandspa.com 
Website: www.capitalhotelandspa.com 

 
 فندق تشرشل   - 2

)CHURCHLL HOTEL( 
 ) 251-11( 1 11 12 12  الھاتف:

 )251-11( 1 11 88 00الفاكس: 
  251 966 72 02 73 –السید ھیمانوت 

E-mail: churchillhotel@ethionet.et 
yibeas2001@yahoo.com  

 
 فندق إیلیلي   -3

)ELILLY HOTEL( 
 ) 251-11( 5 58 77 70/73/77الھاتف: 
  0115 58 52 00الفاكس: 

 إیلسابیت شومي / السید تسفاي أمینو االتصال بالسیدة / 
E-mail: info@elillyhotel.com 
reservation@elillyhotel.com 

Website: www.elillyhotel.com 

 
 فندق فرندشیب   -4

(FRIENDSHIP HOTEL) 
 ) 251-11( 6 67 02 02الھاتف: 

marketing@friendshiphotel.com.etEmail:  
 
 

  فندق غیتفام   - 5

mailto:reservation@capitalhotelandspa.com
http://www.capitalhotelandspa.com/
mailto:churchillhotel@ethionet.et
mailto:yibeas2001@yahoo.com
mailto:info@elillyhotel.com
mailto:reservation@elillyhotel.com
http://www.elillyhotel.com/
mailto:marketing@friendshiphotel.com.et
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 اسم الفندق رقم

)Getfam Hotel( 

 ) 251-11( 6 67 31 75الھاتف: 
reservations@getfamhotel.com: mail-E 

www.getfamhotel.comWebsite:  
 

 فندق ھارموني   -6
)HARMONY HOTEL( 

   )251-11( 6 18 31 00الھاتف: 
 )251-11( 6 18 29 10الفاكس: 
 )251( 913 86 77 78  الجوال:

reservation@harmonyhotelethiopia.comEmail:   
www.harmonyhotelethiopia.comWebsite:  

         
 فندق ھیلتون   -7

)HILTON HOTEL( 
 ) 251-11( 5 51 84 17/00 00 00الھاتف: 
 )251-11( 5 51 00 64الھاتف: 
 )251-11( 5 51 17 18: الفاكس

 االتصال بالسید / دانیال غیالو 
reservations.addisababa@hilton.comEmail:   

 
 فندق ھیات ریغنسي   - 8

(HYATT REGENCY HOTEL) 
 ) 251-11( 5 17 12 34الھاتف: 

Email: addisababa.regency@hyatt.com 
 

 )INTERCONTINENTALADDIS HOTELفندق انتركونتینینتال أدیس (  - 9
 ) 251-11( 5 50 50 66/ 18 04 44الھاتف: 
 ) 251-11( 5 54 00 96/90الفاكس: 

 االتصال بالسید آلم / والسیدة لیا ھبتماریام 
reservation@intercontinentaladdis.commail: -E 

www.intercontinentaladdis.comWebsite:  

 
 

 شس  تكازان-جوبیتر   -10
)Jupiter-Kazanchis( 

 ) 251-11( 5 52 73 33الھاتف:  

mailto:reservations@getfamhotel.com
http://www.getfamhotel.com/
mailto:reservation@harmonyhotelethiopia.com
http://www.harmonyhotelethiopia.com/
mailto:reservations.addisababa@hilton.com
mailto:addisababa.regency@hyatt.com
mailto:reservation@intercontinentaladdis.com
http://www.intercontinentaladdis.com/
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 اسم الفندق رقم

         70 63 52 5 )11-251( 
  0911 65 18 10(أیلیتش) 
 )251-11( 5 52 64 18الفاكس: 

info@jupiterinternationalhotel.commail: -E 
www.jupiterinternationalhotel.comWebsite:  

 
 فندق كالیب   - 11

)KALEB HOTEL( 
 ) 251-11( 6 62 22 00الھاتف: 
 )251-11( 6 62 80 98الفاكس: 

reservation@kalebhotel.commail: -E 
www.kalebhotel.comWebsite:  

 
 فندق مانولیا   - 12

(MAGNOLIA HOTEL) 
 ) 251-11( 6 39 37 77الھاتف: 

Email: reservation@magnoliaaddis.com  
 

 فندق مریوت   - 13
)MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS( 

 ) 251-11( 5 18 46 00 الھاتف: 
 االتصالل بالسید بروك ھایلو/ السیدة تیغست جوندین 

 reservation.adder@marriott.commail: -E 
 www.marriott.com/adderWebsite:  
 

 ت تاورز سْ غِ دار الضیافة نِ   - 14
)NIGIST TOWERS GUEST HOUSE( 

 ) 251-11( 5 50 97 70الھاتف: 
  0911 19 55 35یرغیت: 

info@nigisttowers.commail: -E 
www.nigisttowers.comWebsite:  

 
 فندق بانوراما   -15

(PANORAMA HOTEL) 
  )251-11( 6 6 61 60 70لھاتف: ا

info@panoramaaddis.comEmail:  
 

 فندق رادیسون بلو  - 16

mailto:info@jupiterinternationalhotel.com
http://www.jupiterinternationalhotel.com/
mailto:reservation@kalebhotel.com
http://www.kalebhotel.com/
mailto:reservation@magnoliaaddis.com
mailto:reservation.adder@marriott.com
http://www.marriott.com/adder
mailto:info@nigisttowers.com
http://www.nigisttowers.com/
mailto:info@panoramaaddis.com
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 اسم الفندق رقم

)RADISSON BLU HOTEL( 
 ) 251-11( 5-15 76 00 /17 04 00الھاتف: 
 251-11( 5 15 76 01الفاكس: 

 االتصال بالسیدة رودا تشالي 
Email: reservations.addisababa@radissonblu.com 

Website: www.radissonblu.com 

 

 فندق رامادا - 17
 )RAMADA HOTEL( 

 )251-11( 6 39 39 39الھاتف: 
info@ramadaaddis.comEmail:  
www.ramadaaddis.comWebsite:  

 

 فندق سارو ماریا  - 18
)SARO MARIA HOTEL(  

 )251-11( 0116- 6 67 21 67 /68الھاتف: 
 )251-11( 0116 - 67 21 21الفاكس: 

 E-mail: info@saromariahotel.com 
 reservation@saromariahotel.com    
Website: www.saromariahotel.com 

 
 أدیس شیراتون  - 19

)SHERATON ADDIS( 
 ) 251-11( 5 17 17 17  الھاتف:

 )251-11( 5 17 27 27الفاكس: 
 االتصال بالسید غیتاتشو میلیس / السید بغاشاو كاساي

E-mail: reservations.addisethiopia@luxurycollection.com 
Website: www.luxurycollection.com/addis 

 

 فندق سكایالیت   -20
(SKYLIGHT HOTEL) 

 ) 251-11( 6-67 10 90الھاتف: 
Email: reservations@ethiopianskylighthotel.com 

Website: www.ethiopianskylighthotel.com 
 

 

mailto:reservations.addisababa@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/
mailto:info@ramadaaddis.com
http://www.ramadaaddis.com/
mailto:info@saromariahotel.com
mailto:reservation@saromariahotel.com
http://www.saromariahotel.com/
mailto:reservations.addisethiopia@luxurycollection.com
http://www.luxurycollection.com/addis
http://www.ethiopianskylighthotel.com/
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