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 2018 مایو16 القاھرة،  018500 المرجع:

   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات إلى:  
 وجمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت        
 والشركاء في الدول العربیة       

       في الدول العربیة والمؤسسات االكادیمیة       
 والمنظمات االقلیمیة والدولیة ذات العالقة       

   

 الموضوع:
 

أسعار تكالیف وتقدیر المعني بإحتساب وتحاد الدولي لالتصاالت لالبرنامج بناء القدرات 
 للمنطقة العربیة  لالتصاالتالبنیة التحتیة 

 2018 یولیو 12 – 9 ،المغربیةالمملكة  – الرباط
 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

حتساب إب والمعنيبرنامج بناء القدرات لالتحاد الدولي لالتصاالت للمشاركة في  كمدعویسرني أن أ
المعھد الوطني للبرید بالتعاون مع  سیعقدي والذ، لالتصاالتالتحتیة  ةالبنی أسعاروتكالیف تقدیر و

المملكة المغربیة، خالل  -مدینة الرباط في  )INPT( بالمملكة المغربیة والالسلكیةوالمواصالت السلكیة 
 .2018یولیو  12 إلى 9 الفترة

 
 إلى: البرنامج التدریبيیھدف 

بناء المعرفة والمھارات لواضعي السیاسات والمنظمین، ومشغلي االتصاالت واألوساط  -
 Next(القادم تكالیف وأسعار البنیة التحیة لالتصاالت (شبكات الجیل األكادیمیة في نمذجة 

Generation Networks( إلى الجیل القادم  نفاذوال)Next Generation Access( 
 ؛)Mobile Networksالھاتف النقال ( وشبكات

 ؛المختلفة ةوالتكلفالتسعیر فھم كیفیة بناء نماذج  -
 coreاالساسیة (بتة والمتنقلة والثاللوصالت اكتساب المھارات على استخدام نماذج التكلفة  -

cost(الخدمات الرباعیة القرارات بشأن استراتیجیات التسعیر والتكلفة في بیئة ) التخاذ 
)Quadplay(؛ 

ي فھم األولویات االقتصادیة والمالیة لالتصاالت / تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ف -
 المنطقة.
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ي ، وصانعاالتصاالت یستھدف ھذا التدریب المدیرین والمھندسین والموظفین التقنیین من منظمي
التسعیر حساب التكالیف وبقضایا السیاسات ومشغلي االتصاالت واألوساط األكادیمیة، الذین یھتمون 

 .النقالھاتف إلى الجیل القادم وشبكات ال نفاذالجیل القادم والوخدمات لشبكة 
 

یرجى مالحظة أن جمیع . ترجمة فوریةتوفر اللغة العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة مع بالتدریب سیقدم 
، نموذج طلب المنحةو، للتدریب المخطط التفصیلي ، بما في ذلكبھذا التدریبالمعلومات ذات الصلة 

على موقع االنترنت متاحة  ستكونعلى اإلنترنت  رابط التسجیلللمشاركین و المعلومات العملیةنشرة و
 .معلومات جدیدةسیتم تحدیث ھذا الموقع كلما توافرت  .)اضغط ھنا( العربي الخاص بالمكتب اإلقلیمي

 
علما بان اخر موعد  من خالل الرابط المذكور أعاله. عبر االنترنتنشجعكم على المشاركة والتسجیل 

 .2018یولیو  1للتسجیل ھو 
 

في ھذا النشاط، فإنھ یوجد والدول ذات الدخل المنخفض الوفود من الدول األقل نمواً وتسھیالً لمشاركة 
وعلى اإلدارات الراغبة  .ھذه الدولالقامة لمندوب واحد من التغطیة نفقات  جزئیةالمنح العدد محدود من 

 یونیو 20في موعد أقصاه  أعاله االنترنتى موقع في طلب المنحة تعبئة وإرسال النموذج المتوفر عل
8201. 
 

مج، االبر مسؤول مصطفي المھدي، /یمكنكم االتصال بالمھندس، ھذا النشاطعن ات ـلمزید من المعلوم
ahmed.al-mustafa-البرید اإللكتروني (على ت، العربي لالتحاد الدولي لالتصاال المكتب اإلقلیميب

mahdi@itu.int ،(معھد الوطني للبرید بال منسق شبكة مراكز التمیز، والدكتور/ مصطفي بن جیاللي
 ).benjillali@inpt.ac.ma(البرید اإللكتروني على  بالمملكة المغربیة، والمواصالت السلكیة والالسلكیة

 
 .الرباطوأن نراكم في ا التدریب الھام نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذ

 
 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                  

 
 
   مھندس/ ابراھیم الحداد                                                               

 
 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي       

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                      
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