
 
 

مصر -الجيزة   . الدور الثالث  – 147مبنى  –القرية الذكية   .  االتحاد الدولي لالتصاالت .المكتب االقليمي العربي 

 www.itu.int/ITU-D/arb/ :موقع االنترنت  -  ITU-RO-ArabStates@itu.int  : هاتف :  1777 3537 202+ -  فاكس :  1888 3537 202+ - بريد الكتروني  

 

 

 

                                  

 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref : 017869  5201اكتوبر  1 ،القاهرة  

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية
 االقليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات         

 

، 2015نوفمبر  29لالتصاالت لمنتدى اإلقليمي العربي االقتصادي والمالي دعوة لحضور " الموضوع: ا
 البحرين" ، لمنامةا

              

 
 وبعد،تحية طيبة 
 

لمنتدى ا"يسرنا دعوتكم لحضور  ،2015لعام في إطار خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي 
وم ي فندق رامي بالمنامة، البحرينوالمزمع عقده في  لالتصاالت"اإلقليمي العربي االقتصادي والمالي 

ن هذا المنتدى يعقد عشية اجتماع الفريق العربي لمجموعة الدراسة الثالثة لقطاع بأ. علما 2015نوفمبر  29

 التقييس.
 
التنوير بالمسائل االقتصادية ذات الصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات  الى المنتدى هذا يهدف

 : التالية القضايا وبالتركيز علىواالتصاالت 
 

 نقل الصوت والصورة والرسائل العابرة على شبكات  تطبيقات لخدمات االقتصادي األثر
 ،(Over The Top services) المشغلون

  البديلة المكالمات الهاتفيةإجراءات (Alternative calling procedures)، 
  ة الرقمي ةالمالي للخدمات لماالشالنفاّذ(Digital Financial Inclusion). 

 
 

 منتدى. ال اوالمساهمة في اعمال هذالفعالة وإننا نتطلع الى مشاركتكم          

 

 القلالدول امن لكل دولة  الجزئيةمن المنح  يتم منح اثنينوف ه سبأن علما ميسعدنا ان نحيطك
  .وذلك بحسب توفر الميزانية في المنطقة العربية فقط، المنخفض،ذات الدخل  اونموا 
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اء األعض قبل اإلدارة المعنية في الدوليتم الموافقة على طلبات المنح من يجب أن علما بانه 
الدولي االتحاد  لتعبئتها وإعادة ارسالها إلى، (1رقم في االتحاد. )يرجى استخدام االستمارة المرفقة 

 . 2015أكتوبر  19أقصاه في موعد لالتصاالت 
تضمن: ميزانية االتحاد الدولي لالتصاالت هذه المنح يوتجدر اإلشارة إلى أن معايير قرار منح 

 التوزيع العادل بين البلدان؛ والتوازن بين الجنسين. ؛المنتدىالمتاحة؛ مساهمات من قبل مقدم الطلب إلى 
على األقل  ة منهمكون واحدت، يجب أن ه في حالة طلب منحتين جزئيتينمالحظة انيرجى 

 تذكرة سفر على الدرجة السياحية.لتغطية 
 

 
 األعمال، نشرة المعلومات ونموذج التسجيل، جدول، مثل بهذا الحدثالوثائق المتعلقة  وتتوفرهذا 

 : هبهذا النشاط، من على موقع االنترنت الخاص  جميع ما يستجد بخصوصحجز الفندق، باإلضافة إلى 
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/11_AREF/default.aspx 

 

 .15/11/2015علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 

 :بـ االتصال يمكنكم المعلومات، من لمزيد

 لىع لالتصاالت، الدولي لالتحاد العربي اإلقليمي بالمكتب أول/ صالح الدين معرف، مستشار األستاذ

 slaheddine.maaref@itu.int :االلكتروني البريد
 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذا الحدث.

 م،،،بقبول فائق التقدير واالحترا معاليكم/سعادتكموتفضلوا   

 
 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 

 
 

 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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