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 تـقـديــــم 
 

تأسستتا لجنة تتد لجةلللتتد جنتالتتصاد لواتتتتصة  الجتةتتصت  جل التتد لجتالتتصاد لاستتاله  مالستت     ص ت صت تتص ل  تتا  
. ابتتة ا لجنة تتد   لصجشتتص  لتتمن  النتته   تتةلص تتت  ١٩٨١ازلتيتتص لتتات لتتلتلت لجسلتتد لاستتاله لجمصجتت   تته  تتص  

. ات تتصاا لجنة تتد ١٩٨٤شاتيتتد تتم تتص تل ستتص جنة تتد  تته لتتلتلت لجسلتتد لاستتاله لجتل تت   تته  تتص  للت تتصت تلتت   ةل
لجةلللد جنتالصاد لواتتصة  الجتةتصت  جل التد لجتالتصاد لاستالهك لجيالست   ك لتات ةاتلتشتص لجست ا دك لجس تص ص 

له الجلتت طتتد  صجلستتتةةلا لواتتتتصة د تلا لو تلتتص  لجللتتتت  بتتاد لجبنتتةلد لم  تتصع جل التتد لجتالتتصاد لاستتا
لواتتتتتصة د لجالصجل تتتدك  ات اتتتت  تتته ا تتت  زج تتتصا ةةاتتتةص جتالزيتتتز لجتالتتتصاد لواتتتتتصة  الجتةتتتصت    لتتتص بتتتاد  تتتت  

 لجبنةلد.
 

ك  لتلةالتتد ١٩٨٤الجتتته تأسستتا لتتات لجتتةاتص لماجتت  جنيالستت   لجتتته ل الستتةا  تته  تتص   اتستا  جة تتد لجلتص التتد  
لتلا لجيالستتت  ك امتتتتج  تستتتة   لجتستتتصتيت الجتاتتتت صا  جتتت  لجتتتةاتلا لجس ايتتتتد  لجتستتتة  لجتتتت  تتتت    تتتتلز   تتته ت  اتتتت اتتتت 

جنة تد  ااتة  ستةا لوةتلص تصا   .ملتص تالتة لجنة تد للتتاو ةتةات   لتصت لجتةاتص لجازلتيتد جنيالست   جنيالست   .
 تتم ص.  هس ا ص لجلتص الد 

 
ا تتالا لجتتتل   ةللتت ك اتلتت   لجسلتتد  ا ستتص جن اتتص  لجتتةللنه جنة تتد لجيالستت  ك تتتتأجب جة تتد لجلتص التتد لتتد لجتتتل  
جل التد لجتالتصاد لاستالهك امامتد  ٣لج صج دك الجلستتك   ا  د ةاجد   ا ال تةص لتد متن ل طستد ةيتل  تد 

جنيالستت    لجمص  تتد الجمامتتاد لتتد    تتصع لجلمتتتا لجستتصبع ل  تتص    تتصع جنة تتد. ااتتة تتت  تةةاتتة لجنة تتد  تته لجتتةاتص 
 .٢٠١٦لجل السةص  ه س د 
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 قائمة األعضاء الحاليين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك 

 
 لجتل      ا ةلل   *لجةلشاتيد لجتتم د -

 
  صلا جنتل      ا ةلل   لجللنيد لجالتب د لجسالاة د         -

 
  صلا جنتل      ا ةلل   ةاجد  نسطاد -

 
  صلا جنتل    تلمن لجل طسد لجالتب د       اطتةاجد  -

 
  صلا جنتل    تلمن لجل طسد لآلساا د    لصجازيص  -

 
  صلا جنتل    تلمن لجل طسد لم تيس د   ةصباد لجةلشاتيد  -

 
ةلشاتيد  صيستصد لاسال د   -
   

 لجلستت
 

   ا لجلمتا لجسصبع  لجياياةاجد  -
 

   ا لجلمتا لجسصبع ل ةا  س ص ةلشاتيد  -
 

 ا لجسصبع  ا لجلمت لج اةتةلشاتيد  -
 

 ةلشاتيد تتم ص  ه    ص تل   لجسلد لج صج د* 
 

 . ج  تزاية لجللصتماد  لالنالصا ل اةص ا لن د  ات لجتتتا صا لجلصتد  صوةتلصو المصد ل السصة  ت  لجلتمتص اتشةف 
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 لج سلد لمتن د: لا ةنازيد

 
 والثالثين الخامسمسودة جدول أعمال االجتماع 

 ابعة للکومسيكللجنة المتابعة الت
 (٢٠١٩نيسان  ٢٥-٢٤ )أنقرة،

 ل تتصح لوةتلصو ال تلصة ةةات لم لصت -١

 تستيت  لأد  ستتلتاة د لجکالس   ات  ات  ت  لاستتلتاة د- ٢

 : بت صلج لجاللن٢٠٢٥-ت  ات ل الد لجتالصاد لاساله- ٣

 هلجتةصتص لجبا  د  ه لص باد لجةات لم  صع  ه ل الد لجتالصاد لاسال- ٤

 ت ساد ةات لجسطصو لجلصص  ه لجتالصاد لواتتصة  -٥

 لج شاض باسصلن لج سن الوتتصوا -٦

  ت ل د اطصو س ص د لستةل  ات ص سه -٧

 زيصةص   تصة د لجسطصو لجزتل ه الستةللد لملد لجيتلله  -٨

 لجتل اب لد  ةص لج ست  -٩

 تاطاة  التت لجتالصاد لجلصجه -١٠

تالزيز لج ا  لجيتلل د لجلستةللد  ه لجبنةلد  اةشصا لج ات لجلسبند  ات " لجت  اتلا جةنسد ت صةت -١١

 ."لاسال د

 د الجماماد جنيالس  جلصلسللتاو ةةات   لصت لجةاتص ل -١٢

    ا ص ص  لتى  -١٣

 ل تلصة لجتستيت -١٤

--------------- 
----  
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 لج سلد لمتن د: لا ةنازيد
 

 
 والثالثين  الخامسمشروع جدول أعمال االجتماع 

 للجنة المتابعة التابعة للکومسيك
 

 (٢٠١٩نيسان  ٢٥-٢٤)أنقرة، 
 

 )الثالثاء( )حدث جانبي(  ٢٠١٩نيسان   ٢٣
 

 الجماماد جنة د لجةاتص  لجتل  لوةتلصو   ١٠:٠٠
 

 )األربعاء(  ٢٠١٩نيسان   ٢٤
 

 ل تتصح لوةتلصو ال تلصة ةةات لم لصت  -١  ٠٩:٠٠
 

 لستتل د جت صات لجسشاص ١٠:٣٠-١٠:١٥
 

 تستيت  لأد  ستتلتاة د لجکالس   ات  ات  ت  لوستتلتاة د   -٢  ١٠:٣٠
 

 : بت صلج لجاللن2025-ت  ات ل الد لجتالصاد لاساله  -٣  ١٠:٥٥
 

١١:٢٠ 
 لص باد لجةات لم  صع  ه ل الد لجتالصاد لاساله  لجتةصتص لجبا  د  ه -٤      
 لجيةلع   ١٢:٣٠ 
 

 ت ساد ةات لجسطصو لجلصص  ه لجتالصاد لواتتصة    -٥  ١٤:٠٠
 
 لج شاض باسصلن لج سن الوتتصوا   -٦  
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 ت ل د اطصو س ص د لستةل  ات ص سه   -٧         

 
 زيصةص   تصة د لجسطصو لجزتل ه الستةللد لملد لجيتلله   -٨     

 
 لجتل اب لد  ةص لج ست    -٩  
 

 لستتل د جت صات لجسشاص    ١٦:١٥-١٦:٠٠
 تاطاة  التت لجتالصاد لجلصجه   -١٠  ١٦:١٥

 
تالزيز لج ا  لجيتلل د لجلستةللد  ه  لجت  اتلا جةنسد ت صةت اةشصا لج ات لجلسبند  ات " -١١  

 ."لجبنةلد لاسال د
 

 الجماماد جنيالس    لجلصلسدللتاو ةةات   لصت لجةاتص   -١٢
 
    ا ص ص  لتى   -١٣
 

  شص د ةنسد لجاشاتص               ١٨:٠٠
 

 ست   ه سالصةص  صةه  غ صت ك تل   لستتلتاة د الازل  د تلصسد ةلشاتيد  لجاللصع لجتسله ٢٠:٠٠
 تتم ص اتل   جة د لجلتص الد

 
 لةتلصو جة د لجت صغد  ٢٤:٠٠-٢٢:٠٠

 
 

 )الخميس( ٢٠١٩نيسان   ٢٥
 

 لجةنسد لجلتصل د  ١٥:٠٠
 

 ل تلصة لجتستيت  -١٤

  شص د لوةتلصو    ١٦:٠٠

--------------- 
---- 
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 معلومات حول الترتيبات الخاصة باالجتماع                               
 

 ن عقد االجتماعتاريخ ومكا -
 

  . انتاد  ه   ةق ك ٢٠١٩  سصد  ٢٥-٢٤ جنة د  لجلتص الد   ه  لجماماد ا  لجلصل  السة لوةتلصو    
 

 
 

 خدمات  االستقبال  بالمطار   -
 

  ة اتات  .٢٠١٩  سصد  ٢٦-٢٢لج تتص    سات  تا ات لةلصا لوستس صت الجليصةتص جنا اة لات     
لجا اة  ج  تصوا لجاتات لجةاجه / لجةللنه / م صت لجزالت  صجلطصتك ساةةاد  ه ل تاصت   لاا اد 
لد لجنة د لجت ا ل دك  صلناد و تصا  ه  اةاش ك ج سنش   ج  لج  ةق.  ه  صجد  ة  اةاة    لد لاا ه 

 ج  لمتا لجتت اا لجللتص جنيالس  ك لجلاةاة  لجيالس    ه لجلطصت وستس صت لجا اةك بتةصع لجتاةه
تا    باياملن    تاصدلجساة لمتا ت ا   لجللتلت   ه تصجد لجاتات  صجلطصت لجةاجهك   ا  تتن للمن 

 تا  لجشصتب:لجساة لاتلصد  لازطصلساد    ت ساع جنيالس   ا لمتا   ٠٠٩٠٥٤١٩٦١٩٥٠٦ :لجشصتب 
  ٠٠٩٠٥٣٣٧١٧١٢٣٣ تا  لجشصتب:  صزي  ةالاالجساة   ك ٠٠٩٠٥٣٢٦٩٥٤٧٢٣

 
   ستصد ٢٢ا صج س د جنا اة لجتاد  جزلتش  لجسااة  ه ةتةلات لجتت اا  صجاتتات لجت  لستط بات  ابتن  تتصتي  

بتتتج  ك  ستتاف اتتت     تتص لستتتس صجش   تته لجلطتتصت لتتتيطد  د  سالتتال بتتك اس لمتتتا ت ستتاع لجيالستت   ٢٠١٩
 لسةلص.

 
اتةتتت  لتتتد لجستتتصةص لجللتتتصتماد  تستتتصت لستتتتلصتلا لجتستتتةان جلمتتتتا ت ستتتاع لجيالستتت  ك  ا لمتتتتا لجت اتتت  ك 

لتتد  ةتتن لجس تتتص   ٢٠١٩  ستتتصد  ١٧  اتت  اضا تته  اشتتص لوستتت ك الال اتتة لجستت تك اتجتتت   تته لا تتة  اتتتص  
  صجتتتا صا لجازلد.

 

 االنتقاالت  -
 

 .لجلطصت لتص د جنللصتماد-لج  ةق-طصتستياد لةلصا  سن لجل
 

 التسجيل -
 

لتتتد  بتتتت لجس تتتالا لجةبنالصستتت د  ااتةتتت  لتتتد مص تتتد لجللتتتصتماد  لجتتتتاد  بنيتتتا  ستتتلصل     جتتت  لجنة تتتد لجل    
  ص ستص.  انتاد لجتسةان  ه   ةق 
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 يةاإلقامة الفندق  -
 

ب  لتى  جل ةاباد لم اد  د من تيطه لجيالس     سصا لااصلد الجاة صا  ةاد   د لتصتيساف 
ك   سصد ٢٥-٢٣ةاجد لد لجةات لم  صع لجلة اصك  لص  ه تج  تل   لجا ةك اتج   ه لج تتص لد 

 ٣ك جلةص ٢٠١٩   سصد ٢٥ك تصتي  لجليصةتص: ٢٠١٩   سصد ٢٣ تصتي  لجاتات  ج  لج  ةق: ٢٠١٩
  سصا لااصلد الجاة صا  ةاد   د لتصتيب ملص ستيطه لجيالس      ستص.  انتاد    ه   ةق ج صت  

ا سصلت  لتى  جللصت  ال ة لد من للسسد ةاج د لة اص ج  ات لوةتلصو  ه     لج  ةق. ااة اتغ
    صع لجا اة  ه لج سصع  ه     لج  ةق  ن    ستش  لجلصتد.

 

لکتا ت ساع لجکالس   ا /  ا لکتا لجت ا    ل ات لجال صايد  يضتةی لد ةل   لجللصتکاد   اسا 
 ج ةز لج  ةق التلصت لجتتتا صا لجازلد وستس صت لجا اة. ٢٠١٩  سصد  ١٧ لجل اةص   ه لا ة  اتص  

 

 تل م ا تتط ا للًتص   ص ً ص اتتغا  ه لااصلد  ه غت د لزةاةدك اضتة  لجالن   أد  مالحظة:
 .تتحمل فرق السعر للغرفة المزدوجة لن س  لجيال

 
 

 شارات الهوية -
 
 

تةلت لصتلا لجشا د جيص د لجا اة لجلستةند. ايتةت  لتد مص تد لجستصةص لجللتصتماد  لتن  تت  لجلتصتلا  سات  
 الأة د  لصع تسل دااصا لات لوةتلص صا  ه ةل   لم

 
 

 مكتب المعلومات -
 ٢٣ت ا تتتف لجل ةاباد  ه لج تتتص لتد ل ستص   ا   ةق  انتاد س ماد لمتا لجلالنالصا لجت   س   ه بش

 ل تتب لجنان االً ص. ١٢ت صً ص  ت  لجسص د  ٨لد لجسص د  ٢٠١٩  سصد  ٢٦ ج    سصد 

 
 مركز التوثيق -

 
 

بتتما  جيتتصا جل التتد لجتالتتصاد   ةتلتتصو  نتت    تتتصا امتتصلع لو ل ستتتص   انتتتاد   تتةق لتمتتز لجتاماتتع  تته  اللنستت 
  .لاساله  لا ةنازيد الج ت س د الجالتب د 

 
 الترجمة  -

 

ستتات   ستات  تتتا ات لجتتةلتتد لج اتيتتد  جتت  لجنيتتصا لجالتب تتد الو ةنازيتد الج ت ستت د الجتتم تتد لتتات مص تتد لجةنستتصا.
 بما  جيصا جل الد لجللتلت لاساله.   تصا لجامصلع لجتل س د جاةتلصو
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 أوقات الصالة -
  ااصا لجتاص  ه   ستص لات لوةتلصو ستياد  ن  لج  ا لجتصجه:

 
 ساعة القبلة العشاء المغرب العصر الظهر الشروق  الفجر 

 ١٢:٠٨ ٢١:٠٦ ١٩:٤٠ ١٦:٣٧ ١٢:٥٢ ٠٥:٥٥ ٠٤:٢٣  ٢٢/  يسانن
 ١٢:٠٨ ٢١:٠٧ ١٩:٤١ ١٦:٣٨ ١٢:٥٢ ٠٥:٥٣ ٠٤:٢١ ٢٣ / نيسان
 ١٢:٠٩ ٢١:٠٩ ١٩:٤٢ ١٦:٣٨ ١٢:٥٢ ٠٥:٥٢ ٠٤:١٩   ٢٤ / نيسان
 ١٢:٠٩ ٢١:١٠ ١٩:٤٣ ١٦:٣٨ ١٢:٥٢ ٠٥:٥٠ ٠٤:١٧ ٢٥ / نيسان
 ١٢:٠٩ ٢١:١١ ١٩:٤٤ ١٦:٣٩ ١٢:٥٢ ٠٥:٤٩ ٠٤:١٥    ٢٦ / نيسان
        

 
 المغادرة -

 
لجلاةتاة  ته تتصجد لوستتس صت  لوستتالالصاستتو ااتا للمتد  لمتتا  لوتتصت  ه    لجللصتماداةا  ن
 علتتناتةتت  لتتد لجللتتصتماد  كجت اتت    ةتتز  تتاةتش . اجيتتتض تستتشان تتتا تتصا لجستت ت ل ستتتص  انتتتاد    تتةق 

  ا .  ج  لجلمتا لجلتمات  اتسن لشص  كلستلصتلا ت اا لجليصةتص
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 عناوين مفيدة
 
 الكومسيكمكتب تنسيق  -

COMCEC COORDINATION OFFICE 
Necatibey Cad. No:110/A 

06100 Ankara/TÜRKİYE 
 + 90   312  294- 57 70   :          التب
 +  90   312  294- 57 77   :           صي 

   comcec @comcec.org  :    بتية  جيتتا ه
    www.comcec.org:لاا  لوجيتتا ه

 
 
 ؤتمر مكتب تنظيم الم -

 
CEO EVENT 

. Next Level Ofis Kule, Kızılırmak Mh 

No:3/A Kat:27Bina  Dumlupınar Bulvarı 

No:127 Balgat/Çankaya/Ankara  

 

     + 90   123   220 23 77    : التب               
   + 90   312  220 23 72   :                 صي 

info@ceoevent.com.tr  :        تية  جيتتا هب  
                :www.ceoevent.com.trلاا  لوجيتتا ه

 

 
 الفندق الذي ستعقد فيه اجتماعات المؤتمر-   

 
  ANKARA HİLTONSA HOTEL 

Kavaklıdere Mah. Tahran Cad. No:12 

06700 Ankara /TÜRKİYE 
   + 90   312 00 00 455        :          التب

        + 90   312   55 00 455      :           صي  
 ankara_info@hilton.com :     بتية  جيتتا ه

www.hilton.com:   لاا  لوجيتتا ه 
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 المفيدة للمشاركين بعض المعلومات
 
 

 المناخ -
 

ا متاد لالتةت ؛ صويمتيتد اللطتل  التة لجاشتت   ةل لصً  تاتص  صلد      سصد ه لشت  ل ستص  ماد لجةا  ه 
طتتتاو  نتتت    تتتة  ا لمتتتد لو ةتةتتتد للا تتتد. ١٥ تتتالجه      ستتتصد تتته لتتتشت تجتتت  تةتتتد لج تتتتلتص لتتتات ة

  www.mgm.gov.tr: ن  لجلاا  لاجيتتا ه ل ستص لج لتلا لجةا د جلةا د 
 
 

 التوقيت المحلي   -
 

  ااا تتم ص  ن  غتي تا مامد سص داتسة  تا     
 
 

 التيار الكهربائي -
 

  ستلة  لجسص   لجةللت  لجلزةاا.ا  ةاتص. ٥٠الجت صت لجلت صاا  ك اجا ٢٢٠ تتم صلجت صت لجيشتبصله  ه    
 
 

 تأشيرات الدخول   -
 

تألتاتلا  ةتةا  جن تتات  نت   د ا    اتة  لد لجسصةص لجللصتماد لتلةالد لجس تتن صا لجتتم تد  ته  اة ت     
تاةتة  اشتص ا تتن صا   لتص لجللتصتماد لجستصةلاد لتد لجت اة لجتته و   www.evisa.gov.trج  تتم ص.لجةلات  
 . ا  ه لطصت  تصتات   صسط بات كص ستص لسد باغص  ك  ساف تل ه جش  تألاتص لجةلات  ه لطصت تتم د

 
 

 المستلزمات الصحية  -
 

 لتتتأ  و  ما تتال اتتصةلاد لتتد بنتتةلد  ك د لجتتزالت لجستتصةلاد  جتت  تتم تتص ج ستتال لطتتصجباد بتتكبتلز لتتشصةلا تطالتت  
 شص  لتلض ا صل د.بتاةة 

 
 ويلحالعملة المتداولة والت  -

 

تتم تد لج  لجناتتص  ستالت تتتف ٢٠١٩ لبتيتن /   ستصد  ٢  ته  . ته تتم تص  لجتتم تد  ته لجناتتص   لج سة تد لجا تةص    
ا لمتتد لاطتتاو  نتت    تتة  ا لتتد جستتالت   اتتتص تتم تتدكج  ٦,٢٣  اتتاتا  ١ا   ٥,٥٦   لتيمتته ةاوت ١ تتا: 

 . ا لمتتتد تتتتتتف www.tcmb.gov.tr لجتتتتتف  نتتت  لجلااتتت  لاجيتتا تتتته جنب تتت  لجلتمتتتز  جنةلشاتيتتتتد لجتتم تتتد 
لمصتتتا لجتتتتل دك  امتتتج   تته ةل تت  لجب تتا  ا ستتص ا  ب تتد لجسصبنتتد جنت ايتتن  تته لجلطتتصتك الج  تتصةقك لجاللتتاا لمة

لجةاج تتد  تتتاتص  لولتلتتصد جألستتالصت لجةصتيتتد  تته تتتتف لجاللتتاا لمة ب تتد لجتتته تالنتتد اال تتص. اتستتتاللن  طصاتتصا
 السالد.

 
 

http://www.mgm.gov.tr/
http://www.evisa.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng
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 الهيئات الدبلوماسية
 ومسيكعضاء  في لجنة المتابعة المنبثقة عن الكللدول األ

 تركيافي 
 

 الــعــنــوان                                  البــلـــــد            
 

  .Abdullah Cevdet Sok ةلشاتيد ل ةا  س ص
 NO: 10   
06680 Çankaya /ANKARA 
 

   90 21 438)  312(90 + 
 

               .İlkbahar Mah 16/609 ةلشاتيد لجةصباد 
Oran Çankaya/ANKARA 

 

+90 (312) 492 05 69   

   Reşit Galip Cad.  NO:110 ةاجد لجيايا 
G.O.P – ANKARA 
 

 
+90 (312)  445 05 76 

 Mahatma Gandi Caddesi ماليزيا
No:58                   
06700 G.O.P. / ANKARA 

 

47 35 446 )312( 90 + 

  ةلشاتيد لج اةت
 

Mahatma Gandi Caddesi No: 40 
G.O.P – ANKARA 
 

 
+90 (312)  436 10 13 

ةلشاتيد  صيستصد 
   لاسال د  

İran  Cad. No: 37 
Diplomatik Site 
06700 G.O.P / ANKARA  
 

+90 (312)  427 14 10   
 

  Kiliçali sk. No: 5 ةاجد  نسطاد
Diplomatik Site 
06450   Oran / ANKARA  
 
 

+90 (312) 490 35 46 

  Bakü sok. No: 6 ت    قطةاجد 
Diplomatik site  
06450  oran / ANKARA  
 

+90 (312)   490 72 74   
            

 لجالتب د لجللنيد
 لجسالاة د

 

Turan Emeksız Sk. No: 6  
06700   G.O.P./  ANKARA 

+90 (312)  468 55 40 
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 الخاصةعلى نفقتهم  ن ألعضاء الوفود الذين سيقيموقائمة بالفنادق البديلة 

 

  لمد جنل ةاباد طنا لجلسص ةص لد لجلتمد لجل الد جن ةازلا لج  ةا د  ا  ةتلع  ةازلتش  لجلصتد.
SHERATON HOTEL    (*****)  
Noktalı Sokak No: 1  06700 Tel :    +90 312 -457 60 00 
Kavaklıdere / ANKARA  Fax:   +90 312 -457 61 00 
  
SWISS HOTEL (*****)                                             
Yıldızevler Mah. Jose Marti Cad. 2  06660 Tel : +90 312- 409 30 00 
Çankaya/ ANKARA Fax : +90 312- 409 33 99  
  
LİMAK AMBASSADORE HOTEL (****)  
Boğaz Sok. No:19 Tel : +90 312- 428 48 48 
Kavaklıdere 06680 ANKARA Fax : +90 312- 428 34 34  
  
CLASS HOTEL   (****)  
Bestekar  Sok. No:64 06680 Tel : +90-312- 466 18 50 
Kavaklıdere  ANKARA Fax : +90 312- 466 99 85  
  
BEST HOTEL (****)  
Atatürk Bulvarı No: 195 06680 Tel : +90-312- 467 08 08 

 
Kavaklıdere ANKARA Fax: +90-312-467 08 85 
  
SEĞMEN OTEL (***)  
Büklüm Sokak No:13 Kavaklıdere Tel:   +90 312 417 53 74 
ANKARA Fax:  +90 312 417 28 59 
  
ARGENTUM HOTEL (***)  
Arjantin Cad. Borazan Sokak No:11 Tel:    +90 312 426 46 56 
G.O.P / ANKARA Fax:   +90  312 426 56 59 
 

 جن ةز
CEO EVENT 

. Next Level Ofis Kule, Kızılırmak Mh 

No:3/A Kat:27 Bina Dumlupınar Bulvarı 

No:127 Balgat/Çankaya/Ankara  

 

     + 90   123   220 23 77    : التب               
   + 90   312  220 23 72   :                 صي 

info@ceoevent.com.tr  :        بتية  جيتتا ه  
                :www.ceoevent.com.trلاا  لوجيتتا ه
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 نظام التوثيق اإلليكتروني )ملف الوثيقة(

 
لم لصت لجل تن  صستلةل  لوةشزص لجنا  د  لات لوةتلصوك  لمد لوطاو  ن  لنب لجام سد ا ا سص جب اة ةةات

ةاباد  د اتص الال     لجامصلع لد لات  زا صة  ك لجلالةص   جاستلةل   ه لمصتا تلسصع لجا اة.  لمد جسصلت لجل 
 لجتل ط لجل الن لات لوةتلصو  ن  لجال صايد لجلتماتص   ا .

 
 للجنة المتابعة المنبثقة عن  الكومسيكوثائق االجتماع الرابع و الثالثين 

 
  لتص د  ن  ساف تياد ةل   لجامصلع لجلالةص جاةتلصو لجتل   ا لجماماد جنة د لجلتص الد لجل بمسد  د لجيالس 

لاا  لجيالس  ك ملص سات  ت ةا  لجامصلع  صستلتلت. اي ته لجل ةاباد  صوطاو  ن   ت  لجت ةامصا  ص تاص  لد 
 لات لجال صايد لجتصج د: 

 
 comcec/35-the-of-committee-up-follow-the-of-meeting-http://www.comcec.org/en/35th-لجنيد لا ةنازيد :

/electronic 
 

 comcec/35-du-suivi-de-comite-du-reunion-http://www.comcec.org/fr/35eme-لجنيد لج ت س د :

/electroniques 

 
 /bar-electronic-35http://www.comcec.org/ar/لجنيد لجالتب د 

 
 izleme-isedak-toplantisi/35-35-komitesi-izleme-ww.comcec.org/isedakhttp://w-لجنيد لجتتم د :

/raporlar-ve-dokuman-sunulan-komitesine 
 
 
 

 إصدارات الكومسيك
 

تتال ت  تةلتلا لجيالس   ا تسصتيت لوةتلصو لجسصبع مصلند  ه تاتص متا  ج متتا  د  ن  لجلاا  لجتصجه : 
ebook.comcec.org 

 

تص د    ًص  ن  لاا  ةل   لجامصلع الجتسصتيت ااسصلن لا ا  لجلصتد  صةتلص صا لتص الد لجيالس   لجسص سد ل
 .http://www.comcec.org/en/comcec/follow-up-committee-meetingsك لجيالس  

 
 
 

http://www.comcec.org/en/35th-meeting-of-the-follow-up-committee-of-the-comcec/35-electronic/
http://www.comcec.org/en/35th-meeting-of-the-follow-up-committee-of-the-comcec/35-electronic/
http://www.comcec.org/fr/35eme-reunion-du-comite-de-suivi-du-comcec/35-electroniques/
http://www.comcec.org/fr/35eme-reunion-du-comite-de-suivi-du-comcec/35-electroniques/
http://www.comcec.org/ar/35-electronic-arb/
http://www.comcec.org/isedak-izleme-komitesi-35-toplantisi/35-isedak-izleme-komitesine-sunulan-dokuman-ve-raporlar/
http://www.comcec.org/isedak-izleme-komitesi-35-toplantisi/35-isedak-izleme-komitesine-sunulan-dokuman-ve-raporlar/

