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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 املكتب اإلقليمي العريب

 

Ref: 018094        6201اغسطس  81 ،القاهرة   
 

 

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

 

 
 "لالتصاالتاالقتصادي والمالي اإلقليمي العربي "المنتدى  دعوة لحضورالموضوع: 
 2016 ديسمبر 7-6عمان، سلطنة  - مسقط            

 
 حتية طيبة وبعد،

 
 

دعوة معاليكم / سعادتكم  يسرنا، 2016لعام  الحتاد الدويل لالتصاالتيف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب ل
 2016 ديسمبر 7الى  6خالل الفرتة من واملزمع عقده  ،"االقتصادي واملايل اإلقليمي العريب لالتصاالت"املنتدى حلضور 
 .مع الشركة العمانية للنطاق العريض بالتعاون والشراكة ،عمانسلطنة  - مبسقط

 
سياسات لا عتمادإمن خالل بأسعار معقولة  اخلدمات  الرقمية إىل  النفاذتعزيز مناقشة سبل اهلدف من املنتدى هو 

 دمات النطاق العريض.خل النفاذلتحقيق التنظيمية والفنية والتجارية املالئمة  والتدابري
 

 المنحة طلبونموذج  نشرة المعلومات، جدول األعمالمثل  هبذا احلدث؛وتتوفر مجيع الوثائق املتعلقة هذا، 
لى موقع ع النشاط،باإلضافة إىل مجيع ما يستجد خبصوص هذا ، نموذج حجز الفندقوعبر اإلنترنت  التسجيل ورابط

  .اضغط هنااالنرتنت اخلاص باملكتب اإلقليمي 
 

 . 2016 نوفمبر 25علما بان اخر موعد للتسجيل هو 
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لتغطية زئية جالمنح المن  فإنه يوجد عدد حمدود يف هذا النشاط،وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول األقل منوًا 
 رسالإاملنحة تعبئة و . وعلى اإلدارات الراغبة يف طلب لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا نفقات االقامة

 .2016 برنوفم 15أقصاه يف موعد املنتدى النموذج املتوفر على موقع 
 

بالسيد املهندس/ صالح الدين معرف، مستشار اول ونائب املدير ، ميكنكم االتصال عن املنتدى علوماتملزيد من امل
 (.slaheddine.maaref@itu.int) باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت، على الربيد االلكرتوين

 
 .مسقطوأن نراكم يف  هذا املنتدى اهلامنتطلع 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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