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Abbreviations: 
LRIC  Long Run Incremental Cost  
VoIP Voice over Internet Protocol 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
PSTN  Public Switched Telephone Network   
PPP Purchasing Power Parity  
LTE Long Term Evolution 
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  المرجعية 
  

  تستند هذه الورقة إلى عدة محاور تهدف إلى تشخيص تنافسية أسعار االتصاالت في فلسطين، وهي كالتالي:
 المجاورة.تقييم قطاع االتصاالت الفلسطيني من ناحية أسعار الخدمات وجودتها، وذلك بالمقارنة مع الدول  .1

  قدرة المنافسة بين المشغلين الحاليين على تطوير كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في القطاع، ودورها في حماية المستهلكين. .2

، وقدرته على تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في القطاعات التقني الجانب؛ بما فيها جوانبتقييم تطور القطاع من عدة  .3
 المختلفة. 

 مدى االعتماد على خدمات االتصاالت المقدمة من إسرائيل واألسواق المجاورة، ودراسة أسباب شراء هذه الخدمات.تحديد  .4

  وتحديد جدوى االستثمار في الخدمات المختلفة والمتعلقة بالقطاع. تحليل البيئة االستثمارية لقطاع االتصاالت الفلسطيني، .5
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  المقدمة
  

تنظيم العمل بين الجانبين تولت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها تنظيم قطاع االتصاالت والبريد الفلسطيني، حيث تم 
. وقد أثرت هذه االتفاقية سلبًا على قطاع االتصاالت والبريد 1995 قعت عاموُ الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل اتفاقية مرحلية 

  اإلشكاليات المتعلقة بهذه االتفاقية: الفلسطيني. وفيما يلي أبرز
  

ترددات  بما فيها على طيف الترددات في قطاع غزة والضفة الغربية، سيطرة كاملةمنحت االتفاقية الجانب اإلسرائيلي  -
  .وتحديد المدى الرقمي لخدمات الهواتف ،بث األقمار الصناعيةوالتلفاز، اإلذاعة  ،الهواتف

وفرضت على الشركات الفلسطينية  ،التحكم بالمنافذ الدولية لالتصاالت القدرة على اإلسرائيليمنحت االتفاقية الجانب  -
 .اإلسرائيليةعبر المعابر  فرادلخارج عبر الشركات اإلسرائيلية، مثلها مثل التحكم باألالتصال باا

مما أعاق التكامل  ،على بناء الشبكات الفلسطينية ومحطات التقوية في المناطق المصنفة 'ج' قيوداً االتفاقية فرضت  -
 ،استئجار سعات من المشغلين اإلسرائيليينمن خالل عليها التواصل فيما بينها كما فرضت  .بين الشبكات الفلسطينية

  .وقطاع غزة الغربية الضفة محافظات . مما أعاق التواصل بين المحافظات وخاصة بينمنطقيةبأسعار وشروط غير و 
ومنعت الشــركات الفلســطينية  ،بناء وتشــغيل شــبكاتها في القدس الشــرقيةفي  الحق اإلســرائيليةالشــركات منحت االتفاقية  -

  .من ذلك
 ،وتقديم خدماتها كافة في مناطق الضـــــفة الغربية شـــــبكاتها ببناء وتشـــــغيلالحق اإلســـــرائيلية الشـــــركات منحت االتفاقية  -

تغطية جميع مناطق الضــفة الغربية نها من مر الذي مكّ . األبدعوى الوصــول إلى تجمعات المســتوطنات وخدمتهاوذلك 
  .الفلسطينية من ذلك وحرم الشركات ،غزةقطاع و 

  
  خلفية منح الرخصة: االنفرادية في قطاع االتصاالت

  
شبكة  لبناءإلتاحة الفرصة للمستثمر  -تكون الملكية للحق العامعلى ان -لفترة زمنية محددة أحيانًا االمتيازات والحصرية ُتمنح 

وجودة خدمات أسعار مراقبة  . ويترافق مع منح االمتياز عادةً المستثمرةأمواله دون القلق على استعادة و خدمات بجودة عالية 
في حال المسموح بها األرباح ائد عو إلى سعر التكلفة إضافة حيث يتم  ،المنظمأو الحصرية من قبل الحكومة أو صاحب االمتياز 

  و الحصرية.أوعلى الحكومة ضمان عدم استغالل السوق من قبل مالك االمتياز في السوق، منافسة  عدم وجود
  
ثابتة شبه (وهي تكاليف  سعر تكلفة استخدام البنية التحتية لحساب )LRICُيسمى (في سوق االتصاالت نظام عالمي ُيستخدم  

أسعار التي تعتمد على  (Interconnection)الربط أو حسب تسعيرة الوصل األسعار من تحديد  زمنية معينة) بدالً  ومتوقعة لفترة
احتساب تكلفة المرور خالل شبكة االتصاالت  ،في ظل غياب المنظم المستقل ،وزارة االتصاالت وعليه تستطيع .وتقديريةمقارنة 

تم الفصل بين كما  .المنافسة كافة تستطيع الشركات المقدمة لخدمات االنترنتبذلك و للمستهلك.  وتوصيل الخدمةللمرخصين 
ذلك لعدم السماح و  ،شركة تزويد االنترنت المملوكة للشركة (حضارة هنا)و شركة االتصاالت (مالكة شبكة االتصاالت الثابتة) 

  .في السوق منافسة الشريفة(شركة االتصاالت) تقديم الدعم المادي من الباطن لحضارة لضرب الاألم للشركة 
 

 تثماريةالبنية التحتية دون اللجوء لمنح االمتيازات لشركات اسفي بناء المساهمة أو تقوم بعض الحكومات بالدول المتقدمة ببناء 
صة مرخالشركات لمتساوية لالفرص ال، إلتاحة دارة استخدام هذه البنية التحتية لجهة مستقلة غير ربحيةإتمنح امتياز و  خاصة.
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لتحتية البنية اطور تالجسم المنظم بمراقبة أو تقوم الوزارة  في جميع األحوال،تقديم الخدمات المختلفة للمستهلكين. بالتنافس و 
   نفس التقنيات.على استخدام الشركات المتنافسة إجبار  بذلكو  تقنية،منظومة عدم احتكار اي لضمان الحيادية التقنية و 

  
. 1996شبه كامل لقطاع االتصاالت عام  قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيصٍ  ،المرحلية لالتصاالتضمن قيود االتفاقية 

جميع األراضي تغطي شبكات اتصاالت  منحها الحق في تشغيلترخيص وعليه تأسست شركة االتصاالت الفلسطينية بموجب 
تم إصدار قانون  قد أنهبمن الجدير ذكره و الفرصة لمشغلين آخرين بالتقدم إلى عطاء عام.  إعطاء دون ،عاماً  20الفلسطينية لمدة 

تم نشر بنود الرخصة للرأي العام تبعها نشر المالحق التابعة  2003، وفي عام 1996) عام 3االتصاالت السلكية والالسلكية رقم (
من قبل وزير ُوقعت إال أنها  ،ت بالتوقيع نيابة عن السلطة الفلسطينيةوزير االتصاالتُفوض  أن اتفاقية الرخصة ورغملها بعد فترة. 

  .التابعة لها لدى الوزارة مالحقالأو نسخ أصلية من الرخصة يتم ايداع المالية في ذلك الوقت، ولم 
  

  .دون تقييد توحاً وتركت الباب مف ،للتشغيل االتصاالت بتشغيل الهاتف المحمول، ولم تضع شروطاً شركة وقد ورد في الرخصة حق 
  

أعوام لشبكة الهاتف الثابت، وحددت الرخصة انفرادية السوق للجوال مدة عشرة منحت الرخصة شركة االتصاالت انفرادية لمدة 
بعد إنجاز االتفاق مع الطرف اإلسرائيلي والحصول على  ،أيهما أسبق ،ألف خط 120الحصول على عند أو  ،خمس سنوات

  .الترددات الالزمة
  

 ،استخدام البنية التحتية وتطويرهاب% من إجمالي إيرادات الشركة مقابل السماح للشركة 7تتقاضى السلطة  ،بموجب الرخصة
واألرقام الالزمة للهواتف الثابتة والنقالة، واستخدام الطيف الترددي  ،واستخدام المرافق العامة بما في ذلك المباني واألراضي العامة

 ،شهرياً  شيكلمليون  50 إلى من الجدير ذكره أن إيرادات السلطة من مجموعة االتصاالت تصل تقريباامة. والتي ُتعتبر ملكية ع
  .ضريبتي الدخل والقيمة المضافةاألخرى مثل والضرائب  )،7%يراد (إشاملًة 

  
بشكل مكثف  التطوير البنية التحتية لالتصاالت الفلسطينية واالستثمار فيه الفرصة إعطائهاإن منح االنفرادية للشركة كان هدفه 

على الرغم من عدم حصول انفرادية حقيقية في مجال الهواتف النقالة نظرًا لمنافسة الهواتف النقالة ، التأثر سلبًا بالمنافسةدون 
لهاتف الثابت، على الرغم من ضعف االستثمار فيه مقارنة اإلسرائيلية خالل هذه الفترة.  وما زالت االنفرادية موجودة في مجال ا

  بالمحمول.
  

مالئمة من خالل الهاتف المحمول. ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها تحقق شركة االتصاالت الفلسطينية غالبية إيراداتها وأرباحها 
االتفاقية أن ضعف  . كماالثابتةفي الخطوط  لالستثمارالشركة إهمال  لىإباإلضافة  ،لنمط الحياة الحديثةالمحمولة تقنيات الهواتف 

وفاء عليها تضمن  محددةشروط  بالمقابل وال تفرض ،للشركة الالزمة بتقديم التسهيالتالحكومة تلزم بين الشركة والحكومة والتي 
دمات االتصاالت الثابتة ووصول خ ، وضمانوتحديث البنية التحتية لالتصاالت الثابتةتطوير الشركة بالتزامات الترخيص مثل 

إال أن  ،2006عام والخط الثابت  2003 عام رغم انتهاء انفرادية جوال .المجدية اقتصادياً  تلك غيرفيها المناطق بما إلى جميع 
بدأت المنافسة الجزئية في تقديم خدمات االتصاالت من  2010 عاموفي  .المحمولللهاتف  2009إال في المنافسة الفعلية لم تبدأ 
بالسماح لشركات االتصاالت  هذا العام قامت الوزارةفي و  ). VoIP( مثل خدمات االنترنت وخدمات ،خالل الخطوط الثابتة

ض تقديم خدمات اتصاالت بغر  ، وذلكالضوئية التي تملكها شركات الكهرباء للتحكم بشبكات الكهرباء ليافاألالمرخصة باستخدام 
  .المنافسة في مجال البنية التحتية لالتصاالت الثابتة، من أجل تشجيع للمواطنين
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  المنافسة وفتح السوق
  

لكن هذه الخطوة لم تكن  .قفزة نوعية لقطاع االتصـــــاالتشـــــكل الوطنية لســـــوق االتصـــــاالت الخلوية الفلســـــطيني شـــــركة إن دخول 
 ،الجانب اإلســــــرائيليبها منح شــــــركات االتصــــــاالت الخلوية الترددات الكافية والتي يتحكم  على كاملة لعدم قدرة الســــــلطة الوطنية
التي تســـمح للمشـــتركين بالحصـــول على االنترنت. من المعروف أن شـــركة الوطنية حصـــلت على و وخاصـــة ترددات الجيل الثالث 

. من للبدء بالعمل من ترددات الجيل الثاني بعد حصـــــــولها على قدر كافٍ  ، وذلك2009وبدأت بالعمل عام  2007رخصـــــــة عام 
 .)مليون دوالر 355مليون دينار أردني ( 250تبلغ حوالي  عاما 15الوطنية والتي مدتها  شــــركة الجدير بالذكر أن تكلفة رخصــــة

االتصاالت بقطاع الوطنية سوق شركة على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دخول  ،أقل من نصف هذا المبلغوقد قامت بتسديد 
بعملها على أفضــــــل القيام الوطنية شــــــركة على تمكين الحكومة  تعملذلك ســــــلطة االحتالل اإلســــــرائيلي.  حيث يحول دون ،غزة

فتح باب المنافســـة الحقيقية في األمر الذي ســـوف يؤدي إلى  .عامةالمصـــالحة ، بســـبب الالعمل في قطاع غزةمن شـــكل وتمكينها 
الحصول  من الخزينة العامةإلى تمكين باإلضافة  المقدمة، األسعار ورفع مستوى جودة الخدماتنزول  ، وما يتبعها منقطاع غزة

   .على باقي رسوم الرخصة
  

اســتثمارات اســتقدام على ســلبًا هذا من شــأنه أن يؤثر  ،قطاع االتصــاالت غير واضــحة وغير مكتملة تُنظم البيئة القانونية التيإن 
المال العام بسبب عدم تمكين المنظم (الوزارة) من مراقبة وتنظيم قطاع االتصاالت إلى هدر يؤدي  كما. جديدة لقطاع االتصاالت

إن خزينة الســــــــلطة هي الخاســــــــر األكبر من ضــــــــعف البيئة القانونية لقطاع  .يتوقعه المســــــــتثمركاٍف وبالشــــــــكل الذي بمســــــــتوى 
  .محدودة لى الشركات المخالفةأصبحت قدرة الوزارة على فرض غرامات ع لذلك االتصاالت، فنتيجة

  
 . إن التأخر في تأسيس منظم مستقل لقطاع االتصاالت قد أثر بشكل سلبي على القطاع، وحرم السوق من فرص استثمارية كبيرة

من ناحية التأثير على عمله من جهات ذات نفوذ سياسية أو أي تأثير عليه  بشكل كافٍ  هنا بمستقل أن يكون مستقالً والمقصود 
فقد القطاع إمكانيات التأخير في تشــــكل مجلس تنظيم قطاع االتصــــاالت يُ كما أن من أصــــحاب المصــــالح االقتصــــادية المختلفة. 

  .هائلة للنهوض وفتح باب المنافسة الجدية والعادلة
  

 .عاماً  20لمدة  مليون دينار أردني 290جوال) بمبلغ والمتنقل (الثابت للخط ت الفلســطينية لقد تم تجديد رخصــة شــركة االتصــاال
توزيع  خاصــة حصــرية ،خطوط الهاتف الثابتشــملت الرخصــة الجديدة على حصــرية  ذاإكما لم يتبين ، لم يتم نشــر بنود الرخصــة

في العشــــــرين ســــــنة مليون دينار مقابل اســــــتخدام مباني عامة من قبل الشــــــركة  10بنفس الوقت تم تســــــديد  ارقام الهاتف الثابت.
  .ةالسابق

  
  لقد وضحت تجربة االتصاالت الفلسطينية خالل الحقبة الزمنية السابقة األمور التالية:

. أصـــــــبحت دائمة ،المتوقع أن تكون مرحليةالتي كان من و  ،االتفاقيات المرحلية لالتصـــــــاالت مع الجانب اإلســـــــرائيلي نأ  : أوالً 
القطاع ودمجه وتطور نمو  سيطرة كبيرة على ومنحت الجانب اإلسرائيلي ،نمو قطاع االتصاالت بشكل كبيرقّيدت حيث 

  .اإلنتاج األخرىفي قطاعات 
من عدم شـــــــفافية، وعدم خضـــــــوعها  ،1996منح الرخصـــــــة لالتصـــــــاالت الثابتة والخلوية عام بالظروف التي أحاطت  نأ  : ثانياً 

إلى تـأخير واضــــــــــــــح في نمو كمـا أدى  . طـائلـة أمواالً  ،وبـالتـالي المواطن ،العـام في حينـه أفقـد الخزينـةوالنقـاش للتـدقيق 
  .القطاع
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باإلضـــــافة إلى عدم وجود تشـــــريعات واضـــــحة تحفظ حق الوزارة في متابعة دورها في وضـــــع  ،االنفرادية في الرخصـــــةن أ  ثالثًا:
في التعامل مع  خلق إشــكالية لدى الوزارةإلى أدى  ،ياســات ومتابعة األمور الفنية والتنظيمية والحفاظ على الحق العامالســ

بما في  ،مما أدى إلى عدم اســـتثمار األموال الكافية في بناء شـــبكة اتصـــاالت حديثة تشـــمل جميع أنحاء الوطن .المشـــغل
  .ذلك المناطق النائية والتي قد تكون غير مجدية اقتصاديا للشركة لالستثمار فيها وبناء شبكات اتصاالت حديثة

لقطاع  واقتصـادياً  غياب منظم مسـتقل سـياسـياً و ضـعف البنية القانونية واالنقسـام السـياسـي بين قطاع غزة والضـفة الغربية     :ابعار 
   .بطء عملية تحرير السوق ومراقبة استثمارات المشغلين في قطاع االتصاالتاالتصاالت ساهم بشكل كبير في 

 رباح الشركةأكما بلغت   .أردني مليون دينار 560شركة االتصاالت الفلسطينية حوالي رأس مال تبلغ القيمة السوقية ل  خامسا: 
 .% عائد على االستثمار الكلي12.5بنسبة  ،مليون دينار 70 لهذا العام

  
  سعار بالمحيطاأل مقارنة

 

االتصـــاالت عبر أنظمة لتداخل  االتصـــاالت بالمحيط نظراً إلى مقارنة أســـعار  -في الحالة الفلســـطينية الوزارة -يلجأ المنظمأحيانا 
معيار تعتمد هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية على  . عابرة للحدود االتصاالتوأنظمة تداخل طيف الترددات  خصوصاً  ،الحدود

 اً كثر تطور لدول األبااألســــعار يســــهل مقارنة مما  ،)OECD(والتنمية منظمة التعاون االقتصــــادي  األعضــــاء في الدول تســــتخدمه
 يقوم بها منظم قطاع االتصـــــاالت مثل ما عادة ىالمقارنة االقليمية تكمل اجراءات اخر إن  تقنيًا من غير األعضـــــاء في المنظمة.

)(LRIC الربط البيني وخاصــــــــة ما يســــــــمى  وتحديد ســــــــعر)(backhauling بشــــــــكل كبير ســــــــعر االنترنت خاصــــــــة  والذي يحدد
  .لالستهالك المنزلي

 

 االتي قامت بهو البحرينية نظيم قطاع االتصـــاالت باألســـاس على دراســـة هيئة ت األســـعارجميع المعلومات الخاصـــة بمقارنة  تعتمد
بقطاع االتصاالت الفلسطيني  والتي ترتبط ،إسرائيل وال تشملالمقارنة المذكورة تشمل الدول العربية فقط إن  .)2tTeligen(شركة 
الخاصــــة باالتصــــاالت الســــلكية  36 وخصــــوصــــا المادة ،التابعة له والبنود االقتصــــاديةمن خالل االتفاق المرحلي  اً مباشــــر  اً ارتباط

  .والالسلكية
  

 لم تتغير. 2012 ســــنة هي أســــعارو الخاصــــة بفلســــطين لألســــعار الســــابقة، بموجب تقدير الوزارة في األعوام المقارنة ُأجريت هذه 
قامت الشركة برفع  أوًال، :خاصة أسعار خدمات االنترنت وذلك لسببين بالعكس فقد ارتفعت قيمتها ًا منذ ذلك الحين،كثير  األسعار

. 2012 عليه ســــــنة مما كانبقي أعلى  في األســــــعار إال أنه االنخفاض األخير، وعلى الرغم من 2015ســــــعر الحد األدنى عام 
  . 2012ارتفاع سعر الشيكل مقابل الدوالر بشكل ملحوظ مقارنة بعام  ثانيًا، .الحد األدنى للسعة والمقصود هنا هو

  
 يث تم تفعيلح 30/1/2018 تاريخ قبلفي فلســــطين ســــتخدم لم تُ المحمول خدمات االنترنت على الهاتف أن  هنا جدير بالذكروال

بناء على ذلك، الجيل الرابع. إلى مرحلة اســـــــتخدام خدمات الدول المجاورة بينما انتقلت خدمات الجيل الثالث في الضـــــــفة الغربية 
  أي مقارنة تشمل خدمات االنترنت على الهواتف النقالة ال تعكس الحقيقة ولن تكون موضوعية.

  
اإلحصــــاءات الدولية الخاصــــة بفلســــطين ال تشــــمل مر الواقع في مدينة القدس لذلك تقوم إســــرائيل بتطبيق ســــياســــة األبالمناســــبة، 

  .القدس

                                                            
2  http://www.tra.org.bh/en/media/market-information/price-benchmarking.html 
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  المقارنة مع إسرائيل
  

نفت اسـرائيل .إسـرائيلبما في ذلك  OECDسـعار عالمية لصـالح أ بمقارنة Teligent)(لقد قامت  مع أفضـل الدول من حيث  وصـُ
هذا نتيجة وكان   .)2(شــــكل التفيا ولتونيا واســــتونيا وســــلوفينيا و  آيســــالندادول عار خدمات االتصــــاالت مثل جودة وانخفاض أســــ

حيث يستطيع هؤالء المشغلين  ،في إسرائيل بترخيص عدد كبير من المشغلين االفتراضيينالمتعاقبة للسياسة التي تتبعها الوزارات 
ارة على أســاس المشــاركة وأســعار التكلفة لهذه البنية شــراء خدمات واســتخدام البنية التحتية للشــبكات الموجودة بأســعار تحددها الوز 

 تنظيم االســــــتخدام كيفيةيحدد أن العام (الحكومة) بالمال ويحق للمتصــــــرف  مال عام،البنية التحتية باألســــــاس ألن  . ذلكالتحتية
  بما يخدم الصالح العام. وحق االستخدام والمرور

  
 وتعتبر ســـــرعة .شـــــركات إســـــرائيلية وشـــــركات دوليةتمتلكها  والتي الكوابل البحريةعدد كبير من وُتزود إســـــرائيل خدمات اإلنترنت ل

بينما تحتل اإلنترنت، في العالم من ناحية ســرعة  60مرتبة التحتل إســرائيل إذ ، االنترنت المتوفرة للمواطن اإلســرائيلي ســرعة فائقة
  .متاحة للمزودين الفلسطينيينباإلنترنت  الكوابل المزودة إلسرائيلبان  علماً  1233.المرتبة فلسطين 

  
  خدمات االتصاالت في إسرائيل مقارنة باالتصاالت في فلسطين: 1جدول 

 

Parameter فلسطين إسرائيل 

Fixed line operators Bezeq, HOT, 012 Smile, Cellcom Paltel 

Number of fixed phone lines 3.4 million (2014)  ~350 K 

Cellular mobile network operators 
Pelephone, Cellcom, Partner, Hot 
Mobile, Golan Telecom

Jawwal, Wataniya

MVNO operators 
Rami Levy, Free Telecom - x2one 
Israel, Home Cellular, 019 Telzar, Cellact 

None 

Number of cellular subscribers 10.276 million (2014)  3.5 million 

Multi-channel TV operators HOT (cable), yes (satellite) None 

Number of TV subscribers 1.485 million (2014)  !!!!!! 

Number of Internet Service Providers (ISPs) 50+ (2014)  11 

Number of broadband subscriber ~2.075 million (2014)  ~350  K 

Internet speed world rank 60  123 

  
  
  
  
  
  

                                                            
3   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8LDcCLY3HN5Oqys6VxB0ug8xgroDADVIA2BeAF_tSM/edit#gid=0  
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   : مقارنة أسعار االنترنت النطاق العريض، إسرائيل بالدول األكثر تقدم تقنيا 1شكل 
 Fixed-line 30GB naked broadband basket   

 
Lithuania, Vinita  

Latvia, Livas…  
Israel, Hot/018  

Slovak Rep., UPC  
Estonia, STV  

Austria, UPC Telekabel  
Bulgaria, VIVACOM  
Finland, Saunalahti  
Denmark, Stofa.dk  
Germany, Kabel…  

Japan, BB Excite/NTT‐…  
Iceland, Tal  

Belgium, Belgacom  
Italy, Fastweb  
Czech Rep., O2  

New Zealand, Vodafone  
Sweden, ComHem  

Slovenia, T‐2  
Australia, Internode  

Poland, Dialog   
Ireland, Vodafone 
Hungary, GTS ‐ Datanet 
Netherlands, KPN 
France, Orange 
Greece, OTEnet 
Canada, Sha 

Spain, Orange  
Norway, Telenor  

Malta, Go  
USA, Comcast  

Chile, VTR  
Portugal, PT  

Turkey, Superonline  
Luxembourg, Visual…  

0 20 40 60 80 100 120  
Monthly Price 

Source: Teligent 

  
  مع المحيط العربي خط النفاذ/مقارنة الخط الثابت

 

مقابل خدمات  كرســــم اشــــتراك شــــهري )شــــيكل 20( اً ثابت اً شــــركة مبلغالتتقاضــــى ، لشــــركة االتصــــاالتالرخصــــة الممنوحة  بموجب
 حددوكذلك تُ  .يتم تحديده باالتفاق مع الوزارة او المنظمإنما هذا المبلغ لم تحدده الرخصـــة ). اتصـــاالت (عدد محدد من المكالمات

وضــــمان  ،لتغطية تكاليف التشــــغيل شــــركةلل دخل ثابت هو ضــــمان الهدف من رســــم االشــــتراك. و الخدمات مقابل رســــم االشــــتراك
  .وتطويرهافي الشبكة  االستثمار

  
. ثابت هو الهدف الرئيس لتركيب خط هاتفلإلنترنت  وأصــــبح الوصــــول اإلنترنت.ســــتخدم الخط الثابت للهاتف للحصــــول على يُ 

كما )، ADSL( خدمات خط النفاذبتحرير جزئي لشــــبكة االتصــــاالت الثابتة بالطلب من الشــــركة تقديم  2009ســــنة قامت الوزارة 
للشركات المزودة  وتم السماح ).Local Loop Unbundling( لتحرير السوق وتطبيق ما يعرف بكخطوة أولى بالعالم ُمتبع هو 

مح للشــركات المزودة لخدمات اإلنترنت   .للمشــترك عن طريق خط النفاذ الوصــول مســتقلبشــكل  لخدمات اإلنترنت بالحصــول وســُ
أدى إلى خفض أســـعار هذا االجراء  .الســـوق العالميفي من غيرها  أومزود ســـواء من شـــركة االتصـــاالت أي من اإلنترنت على 

رسوم خط النفاذ أو لم يتبعه انخفاض في رسوم االشتراك أسعار اإلنترنت االنخفاض في إال أن  بشكل كبير. للمستهلكاإلنترنت 
بين خط الهاتف  يتم الفصـــــل تدريجياً أن كان من المفروض كما  خط النفاذ. دة ســـــعر زيابل تم الحقاً  ،المضـــــافة لرســـــم االشـــــتراك

التكنولوجيا الحديثة ال أن حيث  ،لمات الصـــــوتيةاالهاتف للســـــماح لشـــــركات االنترنت بالمنافســـــة على المكرقم  وتحرير وخط النفاذ
   .وال يحتاجها هثمن خدمة مفروضة علييسدد اآلن المستهلك بالتالي فإن . والمكتوب والمرئيفرق بين المسموع تُ 
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 .تحرير ســوق االتصــاالت الثابتة ترخيص مشــغلين جدد باســتخدام بنية تحتية موجودة مثل البنية التحتية لشــركات الكهرباءيتطلب 

ٕازالة و  )(Local Loop Unbundling من قبل مشغلين مرخصينأجزائها وباستكمال تجزئة شبكة الهاتف الثابت وتسعير استخدام 
ـــــــــــــــما ماي معوقات امام المنافســة الشــفافة والحرة مثل التخلص  حاجز بالذي يســمح للشــركة بالتصــرف   (Back hauling)يعرف بـ

المكالمات الدولية  أسعاركبير على  أثرمما له (Termination calls)  خفض سعر بوابة االنترنت التي يحصل عليها المستهلك.
   .إسرائيلفي  شيكل 0.015 بـ  شيكل مقارنة 0.458على الثابت تساوي  للدقيقة (termination) القادمة من خارج فلسطين، سعر

  
  في الدول العربيةاتصال وحدة  20لغاية  المنزلي : مقارنة أسعار مكالمات خط الهاتف الثابت2شكل 

  

  
  

يشمل كذلك  ،)3الشرائية المعتمدة شكل تعديل القدرة $ حسب 17$) (حوالي 5.6 (حواليشيكل  20 يبلغ رسم االشتراك والذيإن 
على مما هو مشمول ضمن المكالمات لمكالمات أملحوظ عند استخدام الهاتف  بشكلترتفع األسعار و رزمة من المكالمات. 
يها فإلعادة النظر تمييز أسعار المكالمات من الثابت للثابت عن أسعارها من الثابت للمتنقل تحتاج إن  .المجانية برسم االشتراك

لتجنب عدم المساواة في المنافسة وتفضيل جوال عن الوطنية لعدم الوضوح ومراقبة الفصل اإلداري والمالي  ، وذلكمن قبل الوزارة
  .الثابت والمحمولبين 

  
عند  خصوصاً المحمول  ميزة المنافسة لصالح(المحمول كبير جدًا ارتفاع أسعار المكالمات الدولية من الثابت مقارنة مع إن 

جهاز حاسوب واشتراك  إلى يحتاج باإلنترنت من خالل الهاتف الثابت االتصالبينما ) VoIPخالل االنترنت  االتصال من
  .نترنتباإل
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   وحدة اتصال في الدول العربية 140: مقارنة أسعار مكالمات خط الهاتف الثابت المنزلي لغاية 3شكل 
  

  
 

  
  وحدة اتصال في الدول العربية 420الثابت المنزلي لغاية : مقارنة أسعار مكالمات خط الهاتف 4شكل 
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  وخدمات الجيل الثالث الهواتف النقالةمقارنة خط 
  

 الواحدة للدقيقة )Termination calls(سعر  كذلك ،الشركاتالبيني بين  وتعرفة الترابط وخارج الشبكةداخل يجب تخفيض األسعار 
  الواحدة. للدقيقةشيكل  0.063بسعرها في اسرائيل والبالغ شيكل مقارنة  0.632تساوي  والتي على النقال

  
يجب هذه الهيمنة، للحد من . و يتحكم بالسوق مازالوأن المهيمن  ،ال يوجد دور للمنظمأنه  من الُمالحظ عند مقارنة األسعار

بالفوارق الكبيرة بين ثمن المكالمة على نفس الشبكة السماح وعدم  ،خضاعه للرقابةإ و الربط البيني  وتوحيد ثمنالسماح بتنقل األرقام 
  حقيقية في السوق.إلى حصول منافسة السياسة السابقة بعدم التدخل بالسوق لم تؤدي حيث أن ، وخارجها

 

  MVNOالهاتف النقال  خدمات شركات افتراضية تقدم 4او  3ترخيص 
  

المكالمات بالجملة  وعدد منشراء خطوط  وكذلك بإمكانهاتعرف هذه الشركات بانها تستخدم البنية التحتية لشركات الهاتف النقال 
   وٕاعادة بيعها.من شركات الهاتف النقال 

  
  وحدة اتصال في الدول العربية 30ل لغاية ا: مقارنة أسعار مكالمات الهاتف النق5شكل 
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 وحدة اتصال في الدول العربية 900ل لغاية اأسعار مكالمات الهاتف النق: مقارنة 6شكل 
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 وحدة اتصال في الدول العربية 40ل مسبوق الدفع لغاية ا: مقارنة أسعار مكالمات الهاتف النق7شكل 

  

  
  
  

 Data Linesاالنترنت مقارنة خط 

  
للخطوط المؤجرة من قبل الدوائر الحكومية المختلفة وتفاوض الحكومة مع الشركة أدى لتخفيض  والمكثف االستخدام المبكرإن 

  أسعار الخطوط المؤجرة للقطاع الخاص مثل البنوك وغيرها.
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 ميجا في الدول العربية 2: مقارنة أسعار الخطوط المستأجرة لالتصاالت للدوائر سعة 8شكل 

  

  
  

  تنافسية)الالخدمات غير ، (خط النفاذاالنترنت لالستخدام المنزلي 
سـياسـة الوزارة تلخصـت  ، حيثعبئًا كبيرًا على المسـتهلكالمنزلي ولألعمال الصـغيرة يشـكل اإلنترنت لالسـتخدام شـراء خدمات إن 

  بالتالي:سابقًا 
  
  .التخلص التدريجي من رسم االشتراك .1
  .الفصل بين خط الهاتف وخط االنترنت .2
  .على البنية التحتية لالتصاالتالتركيز مباشرة و االتصاالت تقديم خدمات في الحد من االنفرادية  .3
  

في  .تصـــل التســـعيرة لنفس قيمة رســـم االشـــتراكســـرعته حتى تخفيض ســـعر الحد األدنى لســـعة خط النفاذ مع مضـــاعفة  يعنيهذا 
هي الحد األدنى للســرعة و لخط البيانات بتعرفة جديدة االشــتراك الهاتف وخط النفاذ والتخلص من رســم خط حينها يتم الفصــل بين 

التعرفة تتقاســـمها الشـــركة التي تقدم البنية التحتية مع شـــركة االنترنت مع تحديد دور شـــركة االتصـــاالت فقط . هذه اجمي 30وهو 
 الشــــــركة هيمنةالهاتف من خط أرقام وتحرير اإلنترنت وكل الخدمات االخرى التنافســــــية تقدمها شــــــركات  .تقديم البنية التحتية في

عرض حزم اإلنترنت تســــــتطيع شــــــركات  عليهو  .حيث ان هذه األرقام مثلها مثل ارقام الهاتف النقال ملك عام تتصــــــرف به الوزارة
  الحماية وغيرها.وأنظمة مثل التلفزيون التفاعلي أخرى باإلضافة لخدمات  ،مكالمات مجانية غير محدودة على شبكتها

  
الجديدة عند  التســــــعيرةبلمدة عام  هو الســــــماح للشــــــركة بمضــــــاعفة ســــــرعة خط النفاذ مجاناً  الماضــــــيينالعامين  ما حصــــــل خالل

عام  وبعد مرور .صفر عملياً السرعة على المشترك مضاعفة كلفة كون تل ،نفس الفاتورةعلى الخصم  إجراءمضاعفة السرعة مع 
رها ضــمن شــروط يســتطيع المشــترك تغي والتي لن ،الجديدة على الســرعة الجديدة طبق التســعيرةوتُ الخصــم ينتهي على المضــاعفة 

  بعد تطبيق التخفيض الجديد. مضــاعفة الســرعة تم بزيادة بســيطة جداً بأن ن االدعاء اآلتســتطيع الشــركة . حملة مضــاعفة الســرعة
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و بشـــــــكل كبير مثل التلفزيون التفاعلي لزيادة ســـــــرعات خط النفاذ لتقديم خدمات مضـــــــافة جديدة لســـــــوق كبير ينمالشـــــــركة تحتاج 
  .القبول بهاأحيانا غير مفر  وليس لهبالغالب المشترك يسدد ثمن خدمات ال يحتاجها  واأللعاب واألمن،

  
ن تطوير البنية شـــــــــــكل رئيســـــــــــي ألباالســـــــــــتثمار بالبنية التحتية ب االهتماممن خالل  القطاع،النظر إلى تنمية على الوزارة كمنظم 

والصـناعات على تقديم الخدمات للمشـتركين مع حماية المسـتهلك مثل الطالب والموظفين  الحقيقي يسـمح بالتنافس التحتية أسـاس
   .تعتمد بشكل كبير على تقنيات االتصاالت التي الناشئة

  
  .خطة زمنية لالنتقال لتقنيات جديدة تتماشي مع التطور ويجب تقديمتقنيات خط النفاذ انتهت، تطبيقها كان انتقالي 

  
 ميجا بالدول العربية 10-2: مقارنة أسعار خط االنترنت المنزلي سعات 9شكل 
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  ميجا بالدول العربية 30-10مقارنة أسعار خط االنترنت المنزلي سعات : 10شكل 
 

  
 
 

للمؤتمر  الدولي لالتصاالت في االجتماع اإلقليمي التحضيري للدول العربية لالتحادأصدر مدير مكتب تنمية االتصاالت التابع 
اتجاهات وتطورات " وثيقة بعنوان ،2017شباط  1-كانون ثاني 30قد في الخرطوم والذي عُ  2017العالمي لالتصاالت لعام 

ة مرجع موثوق لرسم مستقبل تنمية تكنولوجيا أن تكون الوثيقة بمثابعلى  "في منطقة الدول العربية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 4 المعلومات واالتصاالت في منطقة الدول العربية.

  

 ،قدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن االتجاهات والتطورات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليهاتُ (
مليون نسمة. وتُبرز الوثيقة كيف واصل  387 لىبلدًا وينوف عدد سكانها ع 22واستخدامها في منطقة الدول العربية، التي تضم 

وأثره على المجتمع وعلى النمو االقتصادي واالجتماعي منذ انعقاد المؤتمر العالمي معلومات واالتصاالت تحوله قطاع تكنولوجيا ال
  .). وهي تتعقب أيضًا تطور التنظيم2014األخير لتنمية االتصاالت في عام 

 

ممكن استنتاج كثير من دالئل تنمية قطاع االتصاالت وتأثيره على قطاعات اقتصادية ان المؤشرات التي تحتوي عليها الوثيقة 
  .أخرى خاصة قطاع تقنيات المعلومات

  

ر حيث تحصل فلسطين على أماكن متدنية في كثي ،الحتالل الدور الرئيس بإعاقة تنمية االتصاالتلبدون ادني شك كان ومازال 
 100اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة لكل في بيان  ،هذه الورقة نتيجة لالحتالل، على سبيل المثال فيمن المؤشرات 

تحصل فلسطين على صفر نتيجة لعدم الحصول على ترددات الجيل الثالث وكذلك  ،2015 في نسمة في منطقة الدول العربية
  .)LTE(على ترددات الجيل الرابع وال للحصول مؤشرات نطاق االنترنت المتنقل حيث ال تتوفر سرعات عالية 

                                                            
4  https://www.itu.int/md/D14-RPMARB-C-0006  
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ب الهامة بقطاع االتصاالت عدم وجود تنظيم مهني ومستقل له دور كبير في التأخير بتحرير بعض الجوانفي الحالة الفلسطينية ان 
وكذلك كان له أثر مباشر بتدني  عالهأ مبرر كما تم توضيحهغير التالي في ارتفاع األسعار الوتحريره من االحتكار والهيمنة وب

  .وتنمية القطاعات االقتصادية األخرى الخدمات
 

  : أسعار النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي للفرد، 11شكل 
  2015 ومعدالت السرعة والحدود القصوى، منطقة الدول العربية،

  

 
  
  

إلى معدالت السرعة المعلن عنها وكمية البيانات المشمولة في اشتراك النطاق العريض الثابت  الشهر القصوى فيمالحظة: تشير معدالت سرعة النطاق العريض والحدود 
 .عند مستوى الدخول

  .الدخل القومي اإلجمالي للفرد إلى إحصاءات البنك الدولي المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت. تستند قيم
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  2015، نسمة 100لكل  االتصاالت الخلوية المتنقلة في منطقة الدول العربية عدد مشتركي: 12شكل 
  

 
   

  الكويت
  اإلمارات العربية املتحدة

  البحرين
  األردن

  اململكة العربية السعودية
  ُعمان
  ليبيا
  قطر
  تونس
  املغرب
  اجلزائر
  مصر
  العراق
  موريتانيا
  لبنان

  فلسطني
  السودان
  اليمن
  سورية
  القمرجزر 

  الصومال
 جيبويت

نسمة 100لكل 
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   2015في منطقة الدول العربية،  100اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل : 13 شكل
 

 
  
  
  
 
 

   

 لبنان

 البحرين

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

  قطر
 فلسطني

 ُعمان

 اجلزائر

 مصر

 تونس

 األردن

 املغرب

 سورية

 جيبويت

 اليمن

 الكويت

 ليبيا

 الصومال

 جزر القمر

نسمة 100لكل 
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   2015منطقة الدول العربية،  ،األسر التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت: 14شكل 
 

 
 

  المؤشرات والقيم المرجعية واألوزان :)IDI( دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

مؤشرًا في مقياس مرجعي واحد يمكن استخدامه  11هو دليل مركب يدمج  (IDI)دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
االتصاالت بين البلدان وعلى مر الزمن. وقد وضع االتحاد الدولي لالتصاالت و ومقارنة التطورات في تكنولوجيا المعلومات  لمراقبة

استجابة لطلب الدول األعضاء في االتحاد لوضع دليل إجمالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  2008هذا الدليل في عام 
  .، وُنشر سنويًا منذ ذلك الحين(ITU, 2009)من التقرير  2009وُقّدم ألول مرة في إصدار عام 

  قطر
  اإلمارات العربية املتحدة
  اململكة العربية السعودية

  البحرين
  ُعمان

  الكويت
  األردن
  لبنان
  املغرب
  فلسطني
  سورية
  مصر
  تونس

  السودان
  اجلزائر
  ليبيا

  العراق
  موريتانيا
  جيبويت
  اليمن

  جزر القمر
 الصومال

نسمة 100لكل 
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  هو قياس ما يلي: IDIوالغرض الرئيسي من الدليل 
 

رات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل البلدان وتجربة هذه البلدان نسبة إلى المستوى والتطور على مر الزمن لتطو  •
 البلدان األخرى؛

 التقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ •

 المعلومات واالتصاالت؛ الفجوة الرقمية، أي الفوارق بين البلدان من حيث مستويات تنمية تكنولوجيا •

إمكانات تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمدى الذي يمكن به للبلدان االستفادة منها لتعزيز النمو والتنمية في سياق  •
 القدرات والمهارات المتاحة.

  
مختلفة من تنمية تكنولوجيا المعلومات بلدان على مستويات الوقد تم تصميم الدليل ليكون إجماليًا ويعكس التغيرات التي تحدث في 

واالتصاالت. ولدى النظر على المستوى اإلقليمي، من الممكن تسليط الضوء على االتجاهات واستبانة األسباب التي تجعل أداء 
  بعض البلدان أفضل من أداء غيرها، أو متخلفًا عنه.

 

العربية التي تحسن وضعها بشكل ملفت للنظر في التصنيف العالمي  ويبرز أيضًا أداء البلدان ،منطقة الدول العربية التحليل يشمل
IDI  2010اإلجمالي منذ عام.   

 

  : توضيح لتوزيع قياس دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات15شكل 
  

  
 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.

   

دليل
تكنولوجيا تنمية

المعلومات واالتصاالت

القيمة المرجعية

القيمة المرجعية

القيمة المرجعية

 إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالنفاذ 

 نسمة 100اشرتاكات اهلاتف الثابت لكل  1
 نسمة 100اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل لكل  2
 عرض نطاق اإلنرتنت الدويل (بتة/ثانية) لكل مستعمل إنرتنت 3
 النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت لديها حاسوب 4
 اليت لديها نفاذ إىل اإلنرتنت النسبة املئوية لألسر املعيشية 5

 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 النسبة املئوية لألشخاص الذين يستعملون اإلنرتنت 6
 نسمة 100اشرتاكات النطاق العريض الثابت لكل  7
 نسمة 100اشرتاكات النطاق العريض املتنقل النشطة لكل  8

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 متوسط عدد سنوات الدراسة 9
 النسبة اإلمجالية ملتابعة الدراسة الثانوية 10
 النسبة اإلمجالية ملتابعة الدراسة العليا 11
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  2015و 2016، منطقة الدول العربية، IDIتصنيفات الدليل : 2 جدول
  

  االقتصاد
المرتبة 
اإلقليمية 

2016  

المرتبة العالمية 
2016  

IDI 2016   المرتبة العالمية
2015  

IDI 2015  
التغيير في 

المرتبة العالمية 
2016-2015 

  -1  7,42  28  7,46  29  1 البحرين
  -3  6,96  35  7,11  38  2 اإلمارات العربية المتحدة
  -7  6,88  38  6,90  45  3 المملكة العربية السعودية

  -3  6,78  43  6,90  46  4 قطر
  -5  6,45  48  6,54  53  5 الكويت
  -1  6,04  58  6,27  59  6 ُعمان
  -5  5,91  61  5,93  66  7 لبنان
  4  4,67  89  5,06  85  8  األردن
  0  4,49  95  4,83  95  9 تونس

  2  4,26  98  4,60  96  10 المغرب
  -3  4,26  97  4,44  100  11 مصر
  9  3,74  112  4,40  103  12 الجزائر
  -3  4,12  103  4,28  106  13  فلسطين
  -2  3,21  120  3,32  122  14 سورية

  -5  2,65  134  2,60  139  15 السودان
  3  1,90  154  2,12  151  16 موريتانيا
  -4  1,96  151  2,02  155  17 اليمن

  -1  1,73  160  1,82  161  18 جيبوتي
    4,63    4,81     المتوسط

) الصادر 2014(المراجع في بوسان،  99مالحظة: فلسطين ليست دولة عضوًا في االتحاد الدولي لالتصاالت؛ ويخضع وضع فلسطين في االتحاد للقرار 
  عن مؤتمر المندوبين المفوضين في االتحاد.

 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.


