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أشادت اخلدمات اآلمنة لصناعة 
البرمجيات )الشركة املتخصصة 
ف����ي بن����اء خدم����ات احلكومات 
اإللكتروني����ة( باملراكز املتقدمة 
التي حققتها بعض الدول العربية 
وفقا ملؤشر جاهزية احلكومات 
اإللكترونية التابع لألمم املتحدة. 
وبحس����ب التقرير الدولي لعام 
البحرين  2010، جنحت حكومة 
في تطوير بوابتها االلكترونية 
وتنويع خدماتها التقنية لتتصدر 
املركز األول عربيا وال� 13 عامليا 
بعدما كانت ف����ي املركز 42 قبل 
نحو عامني متج����اوزة بذلك 29 

دول أوربية وآسيوية. وقال املدير التنفيذي لشركة 
اخلدمات اآلمنة لصناعة البرمجيات عالء نشيوات 
ان هذا النجاح يعك����س إرادة احلكومة البحرينية 
ورغبتها في تطوير هويته����ا املعاصرة ولعل هذا 
 االس����تحقاق النوعي يدفعها للمنافسة على املراكز

 ال� 10 األولى في الترتيب املرتقب لعام 2012.
ومن بني األعضاء ال� 192 في األمم املتحدة، حلت 
اإلمارات في املركز الثاني عربيا وال� 49 عامليا، تلتها 
الكويت في املركز الثال����ث عربيا وال� 50 عامليا ثم 

األردن في املركز الرابع عربيا وال� 51 عامليا.
وتوقع نشيوات ان يدفع هذا التقارب القائمني على 
مشاريع احلكومات األردنية والكويتية واإلماراتية 
إلى بذل املزيد في الفترة املقبلة لإلبقاء على صدارتها 

عربيا واالقتراب من الدول األكثر تقدما.
وعلى صعيد متصل، أظهر مؤشر األمم املتحدة 
تقدم ترتيب اململكة العربية السعودية من املرتبة 
70 عاملي����ا عام 2008 الى املرتب����ة 58 لتحتل بذلك 
املركز اخلامس عربيا تلتها قطر في املركز السادس 
عربيا بينما تراجع ترتيبها العاملي من املركز 53 إلى 

املركز 62. وأوضح نشيوات أن 
مكونات املؤشر العاملي تعتمد على 
مدى جهوزية وسرعة احلكومة 
املركزي����ة من حي����ث 3 محاور 
رئيسية لقياس تطور الدول، وهي 
مؤشر موقع احلكومة االلكترونية 
على ش����بكة االنترنت، ومؤشر 
البنية التحتية لالتصاالت بناء 
على املعلومات واإلحصائيات، 
ومؤشر رأس املال البشري وفقا 
لتقرير منظمة اليونسكو. وأكد 
على ضرورة اإلسراع في تطوير 
بوابات احلكومات االلكترونية 
وتغذيتها باخلدمات الرئيسية ملا 
في ذلك من دور في تنمية العجلة االقتصادية وتوفير 
األموال على خزينة الدولة فضال عن سرعة إجناز 
املعامالت وتبسيط اإلجراءات وحتقيق التكامل بني 
املشاريع احلكومية والقطاع اخلاص وكذلك حتقيق 
الشفافية اإلدارية. ودعا اجلهات املعنية مبشاريع 
تطبيق احلكومات االلكترونية للعمل مع األطراف 
القانونية والدوائر املسؤولة لتذليل العقبات التي 
قد تعترض طريقها وتوفير البيئة املناسبة إلجراء 
عملية التحول املطلوبة بسهولة وسالسة، بعيدا عن 
أوجه البيروقراطية وبطء اإلجراءات. كما شدد على 
ضرورة تذليل املعوقات الفنية التي عادة ما تتمثل 
في نقص اخلبرات اإلدارية والفنية املتخصصة في 
مشاريع التحول للحكومة االلكترونية، سواء أكان من 
ناحية إعداد األنظمة االلكترونية التشغيلية الالزمة 
أو من ناحية إعداد احلم����الت اإلعالمية والتوعية 
املطلوبة جلميع املس����تفيدين. فضال عن املعوقات 
املالية كتلك التي تتعلق بس����وء التقدير للميزانية 
الالزمة للتحول للحكومة االلكترونية أو عدم كفاية 

التقديرات املالية املرصودة لهذه املشاريع.

مجلس إدارة »زين« يضع اللمسات األخيرة لبيع أصول أفريقيا
» زين« و »إريكسون«: قطاع االتصاالت قدم 2.4 مليار دوالر لالقتصاد السوداني في 2008

أحمد يوسف
وضع مجلس إدارة مجموعة االتصاالت املتنقلة »زين« أمس اللمسات 
والتصورات النهائية إلبرام عقد بيع أصول »زين � أفريقيا« بعد مناقشات 
استمرت عدة ساعات، قبل ان يعقدوا اجتماعات مع مسؤولني كبار في 
شركة بهارتي. وتأتي هذه االجتماعات قبل االجتماع الرئيسي ملجلس 
إدارة »زين« اليوم األربعاء التخاذ قرار نهائي حول جميع الوثائق املتعلقة 
بالصفقة قبل ان يتم التوقيع عليها رسميا منتصف الشهر القادم، فيما 

يتوقع اإلعالن رسميا عن إمتام الصفقة غدا اخلميس.
وقال����ت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان مجل����س اإلدارة ناقش خالل 
االجتماع في مقر املجموعة في البحرين التطورات األخيرة على س����ير 
الصفق����ة، واطلع على جميع اإلج����راءات التي متت خالل فترة املاضية 
ونسب الفحص النافي للجهالة لكل والتي انتهت قبل املوعد احملدد لها 
بتاريخ غدا املوافق ال� 25 مارس. وأشارت الي ان املجلس قد استعرض 
جمي����ع البنود القانونية خصوصا فيما يخص النزاع احملتمل بش����أن 

»زين � نيجيريا«.
وأكدت املصادر ان »زين � نيجيريا« ال تعوق مسيرة الصفقة، واجلانب 
الهندي متفهم لهذه النقطة، وهناك اتفاق بني اجلانبني على انه في حالة 
حدوث اي غرامات محتملة تتحمل زين 90% من الغرامات و10% تتحملها 
بهارتي. وأضافت املصادر ان بنك س����تاندرد تشارترد سيقوم بتنظيم 
دفع قيمة الصفقة عبر القرض املجمع الذي حصلت عليه بهارتي بقيمة 
8.3 مليارات دوالر وس����وف يعمل كمستشار لتمويل القرض باإلضافة 

إلى بنك باركليز.

بعد اجتماع استمر عدة ساعات أعقبته اجتماعات مع مسؤولين كبار في شركة بهارتي الهندية

عبداهلل الفوزان مع أحد الفائزين في السحب

من اليمني آفي بوجاني وكيلي كالرك وساتيش ميا 

محمد الهاجري األول من اليمني أثناء مشاركته في الندوة

عالء نشيوات

10 فائزين بسحب الدانة األسبوعي

أعلن بنك اخلليج ع����ن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار السنة لعمالء الدانة 
حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة 

ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة.
وقد أجرى بنك اخلليج في 21 اجلاري سابع سحب 
أسبوعي حلس����اب الدانة معلنا بذلك عن أسماء 10 
فائزين يحصل كل منهم عل����ى جائزة قدرها 1000 
دينار وهم كاآلتي: عبداهلل جمعة عبدالهادي عبداهلل، 
عبدالرحمن أبوبكر الزويدي، راشد عبداهلل الرحماني، 
صالح عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني، حوراء هاني 
حبيب بوعليان، عبدالهادي مبارك ميثان سعد، نصرة 

أحمد عبداخلالق البنا، عادل بطي فهد البذالي، محمد 
أمير اشتياق أحمد ووسامة أحمد علي خالد.

هذا ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح 
حس����اب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل 
للدخول في الس����حوبات األسبوعية، ربع السنوية 

والسنوية تلقائيا.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

تحالف إستراتيجي بين »بي بي جي ميديا« و»ماكسوس«
إلدخال حلول إعالمية جديدة إلى الشرق األوسط

الهاجري: 6 توصيات في ختام ندوة  مستقبل
جمعيات وهيئات المحاسبة بدول الخليج في قطر

بالغة األهمية بالنسبة للعديد 
الى  من عمالئنا ونحن بحاجة 
وجود قوي فيها. وانطالقا من 
التزام شركة ماكسوس وشركة 
بي بي جي بتقدمي قيمة أفضل 
للعمالء، متكننا هذه الشراكة من 
االستفادة من الطلب املتزايد على 
االتصاالت املؤسسية املبدعة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا«.
الرئيس  ق���ال  من جانب���ه 
التنفيذي ملجموعة بي بي جي 
آفي بوجاني »في ضوء ظروف 
السوق الصعبة ادخلت مجموعة 
بي بي ج���ي حتوال جذريا على 
طريقة عملها حي���ث جتاوزنا 
تقدمي اخلدمات وتوفير احللول 
املتوسطة. وس���يعزز حتالفنا 
مع شركة ماكسوس من منوذج 
االتصاالت التسويقية املتكاملة 
التي نقدمها حاليا وميكن اعتبار 
هذا النهج التعاوني انعكاس���ا 
اللتزام مجموعة بي بي جي بان 
تكون شريكا متميزا لعمالئها 

مفعما بالثقة واالبتكار«.

احملاسبة واملراجعة لدول مجلس 
التعاون مبقر اجلمعية في وزارة 
األعم����ال والتج����ارة وأقرت أهم 
النقاط التي مت االتفاق عليها في 

هذا االجتماع األول املتمثلة ب� :
� تنظي����م اجتم����اع رؤس����اء 
اجلمعيات والهيئ����ات اخلليجية 

سنويا وبشكل دوري.
� تنظيم ندوة سنوية تتعلق 
املتميزين  باملهنة، ويتم تك����رمي 
في مجال احملاسبة واملراجعة من 
أس����اتذة ومهنيني وطالب في كل 

دولة.
� التنس����يق والتع����اون ف����ي 
التي  االجتماع����ات والفعالي����ات 
حتضرها اجلمعي����ات اخلليجية 
العربي واإلقليمي  على املستوى 

والدولي.
� إع����داد مذك����رة تفاه����م بني 
اجلمعيات والهيئات لتبادل اخلبرات 
وخاصة فيما يتعلق مبجال التدريب 
وإعداد قاعدة بيانات مشتركة من 
اجلمعيات والهيئات تكون متاحة 

للجميع.
 � تفعي����ل دور اللجنة الدائمة 
ألقسام احملاس����بة جلامعات دول 

مجلس التعاون.
� ضرورة التعاون والتنسيق بني 
هيئة احملاسبة واملراجعة اخلليجية 
الوطنية  واجلمعيات والهيئ����ات 
بشأن تطبيق برنامج مراقبة جودة 

األداء املهني للمحاسبني.

وفي مع���رض تعليقه على 
الرئيس  الشراكة اجلديدة قال 
العامل���ي لش���ركة  التنفي���ذي 
ماكسوس كيلي كالرك »ان الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا مناطق 

بي بي ج���ي ومجموعة غروب 
إم حتت مظلة مجموعة دبليو 
بي بي اح���دى أكبر مجموعات 
التسويقية  خدمات االتصاالت 

في العالم.

في املنطقة، أما شركة ماكسوس 
فهي احدى الشركات ال� 4 التابعة 
ملجموعة غ���روب إم الى جانب 
إيدج:  شركة ميدياكوم وميديا 
سيا ومايند شير. وتأتي مجموعة 

واستدل بالنموذج السعودي 
واعتب����ره خيارا ممت����ازا يتوافق 
م����ع كل األنظم����ة اخلليجية فهو 
لي����س اس����تقالال كام����ال للهيئة 
وإمنا يجمع بني االثنني، ووجود 
التمثي����ل احلكومي مفيد من عدة 
نواح منها التمويل الالزم للقيام 
بأنشطة الهيئة وكذلك قوة اإللزام 
على اتب����اع قراراتها، في حني أن 
وجود املهنيني ضمن مجلس اإلدارة 
س����يعطي الفرصة لهم بالنواحي 
الفنية واملهني����ة للهيمنة املهنية 

والفنية على القرارات.
وجتدر االشارة إلى ان جمعية 
القطرية  القانونيني  احملاس����بني 
استضافت باليوم التالي االجتماع 
األول لرؤساء جمعيات وهيئات 

وتوسع بها املشرع كثيرا لدرجة 
املواطنني ع����ن االنخراط  عزوف 
باملهنة موضحا أن وزارة التجارة 
ب����دول املجلس هي  والصناع����ة 
املهيمنة على املهنة، وأن إيرادات 
اجلمعيات ضئيلة جدا وال متكنها 
من أداء الدور املطلوب منها على 
الوجه املأمول، ومع غياب التفرغ 
امل����وارد ال حتقق  الدارتها، فهذه 
تعيني كفاءات وخبرات مناس����بة 
إلدارة العمل وحتقيق الطموحات 
واألغراض التي أنشئت من أجلها 

اجلمعيات.
كما ب����ني الهاج����ري ان هناك 
غياب����ا تاما ع����ن رقاب����ة مراقبي 
احلس����ابات ومكاتب التدقيق في 

أغلب الدول.

العاملة باجلمعيات،  وال باللجان 
إذ البد من توافر الرغبة والعطاء 
وتوافر الوقت وهو نسبيا مفقود، 
فالعمل يقوم على فردين أو ثالثة 

فقط. 
وأضاف أن األجهزة احلكومية 
بالط����رف اآلخ����ر م����ن املعادل����ة 
واملس����ؤولة ع����ن مهن����ة مراقبة 
احلسابات نفسها تعاني نقصا حادا 
بالكفاءات واخلبرات املطلوبة للقيام 
بالدور املطلوب منها من متابعة 
جودة األداء والتدريب املس����تمر 
والرقابة عل����ى املكاتب ومراجعة 
أعمالهم وميزانيات الشركات قبل 

اعتمادها.
الهاج����ري ان ش����رط  ورأى 
التف����رغ كلمة حق أريد بها باطل، 

أعلنت »بي بي جي ميديا«، 
الشركة اإلقليمية املتخصصة في 
عالم تخطيط وشراء اخلدمات 
اإلعالمية عن تش���كيل حتالف 
إستراتيجي مع شركة ماكسوس، 
احدى شركات مجموعة غروب إم، 
وتعتبر من الشركات السريعة 
النمو ف���ي عالم خدمات اإلعالم 
والتسويق، وستدخل مجموعة 
غروب إم مبوجب حتالف بي بي 
جي ماكس���وس اجلديد أسواق 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وستوفر من ناحية اخرى 
أفضل اخلدمات اإلعالمية واحللول 
في عالم اإلعالم والتسويق مبا 
في ذلك التخطيط االستراتيجي 
والتنفيذ والش���راء والتحليل 
واالتصاالت الرقمية في جميع 
أنحاء منطقة الش���رق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وتعتبر بي ب���ي جي ميديا 
ذراع التخطيط وشراء اخلدمات 
اإلعالمية ملجموعة بي بي جي 
- دبي الشركة الرائدة في عالم 
االتصاالت التسويقية املتكاملة 

عق����دت جمعي����ة احملاس����بني 
القانونيني القطرية ندوة بعنوان 
»مس����تقبل جمعي����ات وهيئ����ات 
ف����ي دول  احملاس����بة واملراجعة 
مجلس التعاون« في غرفة جتارة 
وصناعة قطر وذلك األربعاء املاضي 
بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية 
القطرية  القانونيني  احملاس����بني 

د.خالد بن ناصر اخلاطر.
وشاركت جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية في الندوة 
ممثلة برئي���س مجلس إدارتها 
الذي أوضح  الهاج���ري،  محمد 
خ���الل الن���دوة انه باس���تثناء 
القانونيني  هيئ���ة احملاس���بني 
السعودية، فإن بقية اجلمعيات 
النفع  تخضع لقانون جمعيات 
العام وهي من ضمن مؤسسات 
املجتم���ع املدني التي تقوم على 
التطوعي وتعمل  العمل  أساس 
حتت مظل���ة ورقاب���ة وزارات 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
التنمية االجتماعية ودورها  أو 
يقتصر على األنشطة االجتماعية 
لألعضاء والتوعية باألمور املهنية 
للمجتمع وخدمة أعضائها على 

وجه اخلصوص.
وأشار الهاجري إلى ان قوانني 
املهنة بدول اخلليج لم تنص على 
أي دور مهني لغالبية اجلمعيات 
اخلليجية، وأنه ال يوجد فهم صحيح 
للعمل التطوعي ال مبجالس اإلدارات 

البحرين تتصدر الحكومات اإللكترونية العربية
نشيوات: الحكومات العربية اإللكترونية تحرز تقدمًا ملحوظًا

نبيل بن سالمة

»زين« اقتربت من حسم مفاوضات بيع اصولها األفريقية

األعمال في السودان، وكذلك مساعدة 
العائالت على البقاء على اتصال عبر 
الفجوة التي تفصل بني الريف واحلضر 
في الدولة. »إال أن اجلزء الرئيس���ي 
ف���ي التقرير يوضح كيف أن صناعة 
االتص���االت املتنقلة لم تؤد فقط إلى 
خلق فرص عمل مباشرة داخل قطاع 
االتصاالت ذاته، ولكنها أيضا كان لها 
أثر كبير على الزراعة السودانية، وهي 
الصناعة األكبر في الدولة، حيث ان 
صناعة االتصاالت املتنقلة أس���همت 
في توفير حتديثات وتنبيهات قيمة 
حول أحوال الطق���س املتوقعة، كما 
أنها أسهمت في دعم السوق الزراعية 
املتنقلة من خالل الربط بني مشتري 
وبائعي احملاصيل الزراعية، وتوفير 
أحدث التسعيرات السوقية، باالضافة 
إلى دعم املزادات والعطاءات. والواقع 
أن حجم استثمارات قطاع االتصاالت 
املتنقلة يشكل جزءا كبيرا من اجمالي 
االستثمارات االجنبية، فوفقا لتقديرات 
ش���ركة »ديلويت« الرائدة دوليا في 
مجال االستش���ارات، فإن ش���ركات 
أكثر  املتنقلة اس���تثمرت  االتصاالت 
من 242 مليون جنيه سوداني )108 
ماليني دوالر( في مجال شراء معدات 
جديدة خ���الل عام 2008، في حني أن 
امللكية األجنبية لشركات االتصاالت 
الثابتة اس���همت أيضا في ضخ مزيد 
من االستثمارات القادمة من اخلارج 
السيما في مجال تكنولوجيا شبكات 

االتصاالت املتنقلة.

واالقتصادي.
وق����ال بن س����المة »م����رة أخرى، 
أظهرت »زين« أنها شريك حقيقي مع 
مجتمعات الدول التي تعمل فيها، كما 
أن هذا التقري����ر يثبت ويبني كم أننا 
موفق����ون إذ ان »زي����ن« ال تقوم فقط 
بإرضاء متطلبات مساهميها وحتقيق 
التقدم التكنولوجي، بل انها متتلك أيضا 
القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش 
بها، وأينما كان ش����عار زين موجودا 
فهناك أمل لتحسني مستويات املعيشة 
وهذا يبني أننا ننفذ وعدنا املتمثل في 

السعي الى خلق »عالم جميل«.
م���ن جانبها، قال���ت نائب رئيس 
ش���ركة اريكسون لشؤون االستدامة 
واملسؤولية االجتماعية إيلني ويدمان  
غرونوولدمان: »لق���د ثبت عمليا أن 
االتصاالت املتنقلة تساعد في تنمية 
وازدهار املجتمعات، خاصة في البلدان 
النامي���ة. وكجزء م���ن التزامنا ازاء 
االستمرار في جعل االتصاالت املتنقلة 
متوافرة بأس���عار معقولة وميسرة 
للجميع، فإننا تولينا هذه الدراس���ة 
التي قمنا بها بالتعاون مع زين لتحديد 
التأثي���رات االقتصادية واالجتماعية 
الرئيسية التي تخلقها االتصاالت في 
املجتمع السوداني، الذي يعتبر واحدا 
من أسرع أسواق االتصاالت املتنقلة 
منوا في افريقيا. وتخلص الدراسة إلى 
نتيجة مفادها أن االتصاالت املتنقلة 
تدعم إلى حد كبير األنشطة االقتصادية 
الصغيرة التي يقوم بها التجار ورجال 

االقتصاد السوداني ككل. 
جتدر االشارة إلى أن معدل االختراق 
في نهاية 2009 جتاوز 42%، أو 15 مليون 
عميل. وع����الوة على ذلك فإن الهاتف 
النقال بات ميثل جسرا هاما للمغتربني 
السودانيني الذين يعيشون في شتى 
أرجاء العالم ولهم اسهام كبير جدا في 
الناجت احمللي اإلجمالي السوداني، وإن 
كان من غير املمكن حساب حجم ذلك 

االسهام بدقة.
الرئيس  املناس����بة اش����اد  وبهذه 
التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن 
س����المة بالنتائج الت����ي توصل إليها 
التقرير باعتبارها دليال يبرهن على 
التجارية  التزام »زين« باملمارس����ات 
اجليدة واملتوافقة مع التقدم االجتماعي 

التقري����ر إلى »الس����ودان: االتصاالت 
املتنقلة قوة دافعة للنمو؟«، وهو عبارة 
عن دراسة مسحية لتقييم احتياجات 
عمالء االتصاالت املتنقلة في السودان، 
وهي الدراسة التي شملت آراء أكثر من 
ألف شخص من املناطق األربع املذكورة 

.)Majanen and Kruse(  آنفا
جدير بالذكر أن صناعة االتصاالت 
املتنقلة في السودان شهدت في عام 2008 
فترة من التطور والتغيير الكبير. وبني 
هذا التقرير أن اجمالي املنافع االقتصادية 
التي أسهم بها قطاع االتصاالت املتنقلة 
في االقتصاد السوداني عام 2008 بلغ 
5.4 مليارات جنيه سوداني )2.4 مليار 
دوالر(، وهو ما شكل آنذاك 4%من الناجت 
احمللي اإلجمالي السوداني باالضافة إلى 

نسبة 1% محتملة كتأثير خفي.
كما يلف����ت التقري����ر االنتباه إلى 
احلقيقة التي مفاده����ا أنه فضال عن 
توفي����ر أكثر من 40 ألف وظيفة، فإنه 
يحق لقطاع االتص����االت املتنقلة في 
السودان أن ينسب الى نفسه الفضل في 
انه كان مسؤوال عن حتقيق منو بنسبة 
0.12% في الناجت احمللي االجمالي في 
مقابل كل زيادة بنسبة 1% في معدالت 
اختراق األسواق احمللية. وبالنظر أيضا 
إلى أنه في نهاية الع����ام 2008 كانت 
معدالت اختراق الس����وق ال تزال عند 
نس����بة 28% فقط، أو ما يقرب من 10 
ماليني عميل، فإن هناك امكانية كبيرة 
لتحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع، 
وهو األمر الذي ستكون فيه مصلحة 

أعلنت مجموعة »زين«، أنها قامت  
وبالتع����اون مع ش����ركة اريكس����ون 
بتمويل ونش����ر تقرير هو األول من 
نوعه لتس����ليطه الض����وء على اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن 
االتصاالت املتنقلة في السودان التي 
حتتل »زين« فيها الصدارة باعتبارها 
أكبر شركة مشغلة خلدمات االتصاالت 
الس����وق بحصة سوقية  املتنقلة في 
تبلغ نس����بتها 60%. وذكرت الشركة 
ان التقرير صدر حتت عنوان 'التأثيرات 
االجتماعية واالقتصادية لالتصاالت 
املتنقلة في السودان، وهو يعتمد على 
نتائج استغرقت عامني من األبحاث، 
ويغطي أربع مناطق أساسية هي: منطقة 
اخلرطوم وجوبا في اجلنوب ودارفور 
ومناطق الشمال.  وتتألف الدراسة من 
ثالثة تقارير فرعي����ة منفصلة، وهي 
التقارير التي تغطي أبعادا كثيرة متعلقة 
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، أولها 
أن »اتصال النيل«، وهو التقرير الذي 
قام بدراسة وحتليل العوامل االجتماعية 
املتعلقة بطريقة تواصل  واالنسانية 
الناس في املاضي واحلاضر في السودان. 
de Bruijn and Brinkman ، فيما تعرض 
اجلزء الثاني إلى »التأثيرات االقتصادية 
الناجمة عن االتص����االت املتنقلة في 
السودان«، وهو عبارة عن حتليل مالي 
للعوامل االقتصادية، مع التركيز على 
اآلثار اجلانبية لكل من العرض والطلب

.Deloitte
بينم����ا تعرض اجل����زء الثالث في 


