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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 املكتب اإلقليمي العريب

 

Ref: 018011        6201 مارس 27 ،القاهرة   
 

 العربيةجميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  إلى:
 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية    
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية    
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة    

 

 "االتصاالت سوقالمنافسة في ورشة العمل اإلقليمية حول " دعوة لحضورالموضوع: 
  2016 مايو 26-24، السودان – الخرطوم             

 

 حتية طيبة وبعد،
 

دعوة معاليكم / سعادتكم  يسرنا ،2016لعام  الحتاد الدويل لالتصاالتيف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب ل
 2016 مايو 26-24 ،السودان – الخرطوم، "االتصاالت سوقالمنافسة في ورشة العمل اإلقليمية حول "حلضور 

 ."زين" السيار الشركة السودانية للهاتفبالتعاون مع واملزمع عقدها 

 

 :نهاممن وجهات نظر خمتلفة،  االتصاالت سوقباملنافسة يف  املوضوعات ذات الصلة اىل مناقشةالورشة هتدف 
 .فهم مبادئ املنافسة يف جمال االتصاالت (1
 .سوق االتصاالتكل ا حتديد أنواع وهي (2
 .االقتصادينمو للاملنافسة باعتبارها عامل  (3
 .يف سوق االتصاالت كيفية تنظيم وإدارة املنافسة (4

 .حتديد اسرتاتيجيات السوق لزيادة املنافسة 4.1
 دور تقاسم البىن التحتية لالتصاالت والتجوال الوطين لتعزيز املنافسة. 4.2
 االتصاالت.تنظيم فهم أنواع وتأثري التدخل من سلطات  4.3
 الالحق.و  تنظيم السابقللزايا النسبية مقارنة امل 4.4

 .واملشغل املسيطرفهم األساس املنطقي للمنافسة ومبادئها، والسلوكيات املنافية للمنافسة،  (5
 .االتتكنولوجيا املعلومات واالتص املنافسة يف سوقباإلقليمية واملمارسات املتعلقة  تبادل اخلربات (6
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جدول مثل  ذ  الورشة هذا وتتوفر مجيع الوثائق املتعلقة هب .فوريةمع توفر ترمجة  العربية واالجنليزية ةباللغ ورشةعقد التس

افة إىل باإلض، نموذج حجز الفندقوعبر اإلنترنت  التسجيل ورابط المنحة طلبونموذج  نشرة المعلومات، األعمال
 عنوان التايل: على موقع االنرتنت اخلاص باملكتب اإلقليمي على ال مجيع ما يستجد خبصوص هذا النشاط،

www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2016/CT/Competition.aspx 

  .2016 مايو 15علما بان اخر موعد للتسجيل هو 
 

لتغطية جزئية المنح المن  فإنه يوجد عدد حمدود هذ  الورشة،وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول األقل منواً يف 
لنموذج بئة ا. وعلى اإلدارات الراغبة يف طلب املنحة تعلمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا نفقات االقامة

 .2016 أبريل 25املذكور أعال  يف موعد أقصا   ورشةاملتوفر على موقع ال
 

الحتاد برامج باملكتب اإلقليمي العريب ل مساعد مصطفي املهدي،/ علومات، ميكنكم االتصال باملهندسملزيد من امل
انعام حممد أمحد / ةالسيدو (  mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa)الدويل لالتصاالت، على الربيد االلكرتوين 

، على الربيد االلكرتوين "زين" للهاتف السيارالشركة السودانية ب، الشؤون التنظيمية أختصاصيابراهيم، 
(Enaam.Ibrahim@zain.com) 

 
 .اخلرطوموأن نراكم يف  هذ  الورشةنتطلع ملشاركتكم الفعالة يف 

 
 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،

 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  

 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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