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 مقدمة
 

إن تنظیم قطاع االتصاالت في أغلب دول العالم یعتمد على الفصل بین 

ن ـــــوعادة ما یكون وضع السیاسات م. والتنظیم والتشغیل ع السیاساتوض

 لالتصاالت، من دور ھیئة مستقلة التصاالت، والتنظیمادور وزارة 

. االتصاالت والتشغیل من دور شركة أو شركات خاصة تعمل في مجال

ھو الفصل الكامل بین ھذه المؤسسي  الترتیب في ھذا عنصروأھم 

وذلك لسبب رئیسي ومھم وھو الخروج من محذور  ثةاالختصاصات الثال

یا من شركة لالدولة مستفیدة ما تضارب المصالح، والذي یحدث عندما تكون

ترید تحریر القطاع  االتصاالت الوطنیة المحتكرة للقطاع وفي نفس الوقت

  .مما یؤدي إلى تقلیص الحصة السوقیة للشركة المحتكرة

ر،       وطالما تضع الحكومة أولویة أع     ا إلى للحصول على الدخل المباش ن  م  م

بكة       وأشركة االتصاالت الوطنیة  دخل ویر الش إن تط ا، ف ة فیھ من بیع حص

ي   اتج ف ا      والنمو الن م یتوقف بطء، إن ل یزحفان ب اد س ف    و  .االقتص ي توص لك

ا  قطاعسوق ل     االتصاالت في دولة ما بأنھ ة بالكام ق   مفتوح ي أن تنطب ینبغ

 : الشروط التالیةعلیھا

 موانع الدخول للمنافسین وتقلیصالقطاع   االستثمار الجدید فيجیعتش .1

 .إلى أقصى حد ممكنالجدد 

االت    .2 ركة االتص تفید ش ة        تس ن ملكی یة م فة رئیس ابقا بص رة س المحتك

 .التفضیلیة البنیة التحتیة وتأجیرھا، ولیس من المعاملة
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 یمأن مناخ االستثمار والمخاطرة یشجع على تقدعلى  المنافسون اتفاق .3

 . التحتیةیةات المتقّدمة واالستثمار في البنالخدم

ن    مع التركیز قواعد التنافس    شفافیة .4 دال م اف، ب  على العدالة و اإلنص

ة  ن المنافس ة م ة معّین ریس تركیب وانین    .تك ون الق ي أن تك ا ینبغ كم

االت   اع االتص ي قط ة ف ات االحتكاری ة الممارس وعة لمكافح الموض

ي بق ة ف ك المطبق ة لتل وطني مماثل اد ال ات االقتص ة قطاع ونی  وتك

ة        ة لبقّی االت مماثل ي االتص ة ف القوانین لمعاقبة الممارسات االحتكاری

 .االقتصاد قطاعات

ادل وق    ویج نّظم الس ى أن دور م راء عل ات ( الخب یم أي ھیئ تنظ

دة من قاض وھیئة محلفین  تغیر) االتصاالت رطي   بصورة متزای ى ش  إل

 نرجو أن نراه حیث ان سوق االتصاالت وھذا ما ،اسوق ومحّفز فّعال لھ

ین  ة ب یم للعالق ز وتنظ ى تحفی ة إل االت  بحاج یطر لالتص غل المس المش

 والشركات الجدیدة المستثمرة في القطاع

 

ي         مؤشرات اقتصادیة رئیسة     -1 االت ف وق االتص ومدخل إلى تحریر س

 البحرین

% 95ة، یعیش م نس650,604یبلغ التعداد السكاني في الوقت الحاضر 

وتبلغ النسبة . من مساحة أرض البالد% 34منھم ویعملون في رقعة تشكل 

من السكان ھم % 55، علمًا بأن %2.7 ین البحرینی السكانلنموالسنویة 

كما .  من العمر65یتجاوزون % 2.5دون الثالثین من العمر، ولیس سوى 

 دینار 3663.4متوسط دخل الفرد السنوي من إجمالي الدخل المتاح أن 

 ).2001عام (یني بحر
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إن تمركز السكان في مساحة صغیرة، یعني من حیث البنیة التحتیة لشبكة 

. منخفضةالھاتف المحمول أن البحرین یمكنھا توفیر الخدمة بتكالیف 

ویعزز ھذه المیزة منح حقوق معینة في إطار الترخیص المزمع للھاتف 

 .المحمول فیما یتعلق بتقاسم البنیة التحتیة

 

ن ھي المركز المالي الرئیسي لدول مجلس التعاون الخلیجي والبحری

 مصرفًا 19، كانت البحرین تضم 2000ففي العام . والمنطقة المجاورة

 مكتبًا تمثیلیًا لمصارف 46و) أوفشور( وحدة مصرفیة خارجیة 48تجاریًا و

 شركات 10وإلى جانب ذلك تعمل في البالد . ومؤسسات مالیة أجنبیة

ولذلك،  . شركة تأمین أوفشور مسجلة في البحرین68د للتأمین مع وجو

وتركز  .تحتل البحرین مركز الصدارة من حیث الخدمات والمرافق

 :البحرین على اجتذاب استثمارات أجنبیة مباشرة في المجاالت الستة التالیة

 الخدمات المالیة 

 السیاحة 

 التعلیم والتدریب 

 الرعایة الصحیة 

 تتقنیة المعلومات واالتصاال 

 الصناعات التحویلیة المتفرعة عن األلمنیوم والبتروكیماویات. 
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 أدیا إلى ظھور  بالمملكةكما أن وفرة رأس المال واالستقرار السیاسي

حركة عمرانیة واسعة، علمًا بأن خمسة ملیارات دوالر سوف تصرف على 

 .مشاریع اإلسكان والبنیة التحتیة خالل السنوات العشر القادمة

 

ى أھمیتھا كمركز للخدمات، تملك البحرین قاعدة صناعیة ھامة وعالوة عل

متصلة بأعمال النفط والتكریر واأللمنیوم، وھناك رغبة لتنویع االقتصاد 

 .لفتح المجال لشباب البالد ومواجھة النمو السكاني المتزاید

 

 ملیون زائر 3.5وفي مجال السیاحة، تستقبل البحرین بالفعل أكثر من 

 بأن عددًا كبیرًا منھم یعبرون جسر الملك فھد قادمین من سنویًا، علمًا

وتعمل الحكومة على تشجیع المشاریع السیاحیة، . المملكة العربیة السعودیة

االقتصاد  تأثیر كبیر على من المتوقع أن یكون للفورمیال وانخاصة وأن 

 .البحریني

 

یر وحسب تقر. وتتمیز البحرین بعامل جذب لالستثمارات الخارجیة

، فقد بلغ نصیب البحرین من االستثمارات 2000االستثمارات العالمیة للعام 

 ملیار دوالر 2.59، مقارنة بمبلغ 1999 ملیار دوالر في 5.26الخارجیة 

 ملیون 551 ملیار دوالر في اإلمارات العربیة المتحدة، و2.26في عمان، و

 .دوالر في الكویت

 

، حیث "منطقة تجاریة حرة "ینمملكة البحر، صنفت 2000وخالل العام 

یتمكن المستثمرون المؤھلون من االستفادة من الغیاب الضریبي والمعاملة 
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وإلى جانب ذلك، فإن تدفقات رأس . الخاصة بشأن رسوم بعض الواردات

كما ال توجد .  واألرباح لیست مقیدة وال تخضع لضرائب مباشرةاالموال

قیمة مضافة  وال توجد ضرائب ضرائب على الشركات إّال في قطاع النفط،

 أو ضرائب شخصیة مباشرة عدا اشتراكات التأمینات أو مبیعات

 .االجتماعیة
 

ویشكل السكان البحرینیون العاملون من الجنسین نسبة أعلى من دول 

، كانت البطالة 2001وفي نھایة شھر أبریل .  مجلس التعاون األخرى

، ویشكل  فردًا308,341غة من إجمالي القوة العاملة البال% 5.5تشكل 

 .األجانب ثلث سكان البحرین
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 مؤشرات اقتصادیة رئیسیة): 1(الجدول 

   مؤشرات اقتصادیة رئیسیة في البحرین

  كلم مربع712  مساحة البالد

  نسمة650,604  عدد السكان

  ملیون دینار2983.5  )2001االسمي (الناتج المحلي اإلجمالي للبحرین 

 خل الفرد السنوي من إجمالي متوسط الدخل المتاحد

 )2001االسمي (

  دینار بحریني3663.4 

 باألسعار اإلجمالي المحلي معدل نمو الناتج

 )2001(الثابتة

 4.8% 

 %-1.2  2001لعام) مؤشرات اسعار المستھلك (معدل التضخم

  فردًا308,341   )2001لعام ( قوة العمل 

  فردًا127,121  قوة العمل البحرینیة

  فردًا181,220  بحرینیةالقوة العمل غیر 

    )2001لعام (التجارة الخارجیة 

  ملیون دینار2407.8  إجمالي الصادرات

  ملیون دینار1765.1  إجمالي الواردات

 

ویتبین من المعلومات السابقة بالنسبة التصاالت الھاتف المحمول بأن 

وإلى جانب ذلك، .  وارتباط دولي ھامالبحرین تملك عناصر طلب تجاري

فإن الطلب على خدمة التجوال ارتفع في القطاع السیاحي وبشكل ملحوظ 

وعلى الصعید الداخلي،   .من المملكة العربیة السعودیة والقطاع التجاري
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فإن السكان الشباب والثروة النسبیة لألسر جعلت البحرین سوقًا استھالكیة 

 .رئیسیة

التعاون الخلیجي بقیادة البحرین نحو تحقیق خطوات تتجھ دول مجلس و

سریعة لتبني اقتصادیات السوق، وحتى أكبرھا وأكثرھا تحفظًا وھي 

الوضع ) أ2(ویبین الجدول   .المملكة العربیة السعودیة آخذة في ھذا االتجاه

الحالي بالنسبة للتنافس في االتصاالت في دول مجلس التعاون الخلیجي، 

 .2005الوضع المتوقع في العام ) ب2(دول فیما یبین الج

 

 دول مجلس التعاون الخليجيالوضع الحالي للمنافسة في ): أ2(الجدول 
 اإلنترنت المحمول الثابت 

 تنافسي احتكاري احتكاري اإلمارات
 احتكاري احتكاري احتكاري البحرین

 تنافسي احتكاري احتكاري السعودیة
 احتكاري احتكاري احتكاري عمان
 احتكاري احتكاري احتكاري قطر

احتكاري  احتكاري ثنائي احتكاري الكویت
 ثنائي
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في  دول مجلس التعاون الخليجيالمنافسة المتوقعة في ): ب2(الجدول 
 2005 عام

 اإلنترنت المحمول الثابت 
احتكاري  اإلمارات

 ثنائي
 تنافسي تنافسي

 ياحتكار احتكاري ثنائي تنافسي البحرین
احتكاري  السعودیة

 ثنائي
 تنافسي احتكاري ثنائي

احتكاري  عمان
 ثنائي

 تنافسي احتكاري ثنائي

احتكاري  قطر
 ثنائي

 تنافسي احتكاري ثنائي

احتكاري  الكویت
 ثنائي

 تنافسي تنافسي

 
 على فتي ملیونًا ولغة وثقافة مشتركة وشعب 32وع سكاني یتجاوز موبمج

 دول مجلس التعاون الخلیجي تبشر بفرص درجة عالیة من التعلیم، فإن

وإلى جانب موقعھا وسط دول مجلس التعاون   .واعدة لتقدیم خدمات مبتكرة

الغنیة، فإن البحرین ترتبط بروابط اقتصادیة تقلیدیة مع أسواق أقل نموًا 

 . ملیون نسمة70مثل إیران التي یبلغ تعداد سكانھا نحو 

قرار والثقافات المتعددة والتسامح وتتمیز البحرین ببیئة یسودھا االست

ویدعم . وبموقع جغرافي وسط المنطقة یعد مثالیًا لطرح المبادرات اإلقلیمیة

موقعھا أسواقھا المالیة التي توفر مصادر التمویل والفرص التجاریة لتحقیق 

 .القیمة

) GSM(تقوم بتلكو بتوفیر خدمات بواسـطة شـبكات للھاتف المحمول 

إن انتشار الھاتف المحمول في البحرین ). DCS(لرقمي ونظام الترابط ا

یعتبر عالیًا نسبیًا بالرغم من ارتفاع سعر المكالمات مقارنة بسعرھا في 
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وأغلب مستخدمي الھاتف . األسواق المحررة في أنحاء أخرى من العالم

 .المحمول ھم من فئة المشتركین في الخدمة مدفوعة األجر مسبقًا

 نظرًا المحمولكثر من المعتاد لالشتراك في الھاتف توجد فرصة مواتیة أ

للفارق البسیط نسبیًا في السعر بین الھاتف الثابت والھاتف المحمول بالنسبة 

وقد ساھم ذلك في أن یتجاوز انتشار الھاتف المحمول . للمكالمات الدولیة

غیر أن ذلك یمكن أن ینخفض بعض . 1999الخطوط الثابتة منذ العام 

المستقبل بسبب إعادة موازنة تعرفة مكالمات الھاتف الثابت التي الشيء في 

 .تجري اآلن ضمن عملیة التحریر

 

 

االطار  والمالمح األساسیة لمرحلة تنظیم وتحریر قطاع االتصاالت   -2

 القانوني لسوق االتصاالت في مملكة البحرین

 23م في 2002لسنة ) 48(صدر قانون االتصاالت بمرسوم بقانون رقم 

ھیئة "وقد نص القانون على إنشاء ھیئة عامة تسمى . م 2002توبر أك

 تتمتع بالشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداري "تنظیم االتصاالت

وقد بین القانون على  .وتتولى تنظیم خدمات االتصاالت في مملكة البحرین 

 : أن تلتزم الھیئة في أداء مھامھا بإتباع الطریق األمثل بشأن 

 :حمایة مصالح المشتركین والمستخدمین فیما یتعلق باآلتي  .1

  الرسوم المفروضة على الخدمات. 

  إتاحة الخدمات وتوفیرھا. 

  جودة الخدمات. 

  حمایة البیانات الخاصة وخصوصیة الخدمات. 
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تشجیع المنافسة الشریفة والفعالة بین المشغلین المرخص لھم الحالیین  .2

 .والجدد 

طلبات التراخیص التي تنطوي على تقدیم خدمة التحقق عند تقییم  .3

 أي أو شخص یسند إلیھ تقدیم –اتصاالت عامة من أن طالب الترخیص 

 . سوف یكون قادرًا على تقدیم تلك الخدمة –أي من تلك الخدمات 

 

حدد القانون لصالحیات ھیئة تنظیم االتصاالت بشكل : صالحیات الھیئة 

 :دقیق ومفصل في التالي 

 

نظمة وإصدار األوامر والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا وضع األ .1

القانون ، وتشمل بوجھ خاص األنظمة واألوامر والقرارات المتعلقة 

بالمعاییر الفنیة وقواعدھا ، والتراخیص وسداد رسومھا ، وترحیل 

الترددات ، وفصل الحسابات الخاصة بكل خدمة ، والربط البیني ، 

ھا ، وتعرفات الخدمات ، والنفاذ للعقارات أو والنفاذ للشبكة ومرافق

استمالكھا وإزالة العوائق ، والترقیم ، والخدمات الشاملة ، وتشجیع 

ص ، وكافة المنافسة ، واعتماد األجھزة ، وااللتزام بشروط الترخی

 .ن أو التي یقتضیھا تنفیذ أحكامھ في ھذا القانوالمسائل المنصوص علیھا

دى االلتزام بأحكام ھذا القانون وأیة أنظمة المراقبة والتحقق من م .2

وأوامر وقرارات صادرة تنفیذًا ألحكامھ سواء من تلقاء ذاتھا أو بناء 

على طلب من أي شخص ، وإصدار األوامر والقرارات التي تكفل 

األوامر والقرارات المشار إلیھا ، وااللتزام بأحكام القانون وباألنظمة 
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،  ھیكلة كیانھ إلى كیانین أو أكثر بإعادةبما في ذلك إلزام المرخص لھ

 .إن كان ذلك مقتٍض 

 .البت في طلبات الحصول على التراخیص طبقًا ألحكام ھذا القانون  .3

 .مراقبة وتحقیق التزام المرخص لھم بشروط التراخیص  .4

اقتراح وإدخال التعدیالت على التراخیص طبقًا ألحكام ھذا القانون ، إن  .5

 .كان لذلك مقتٍض 

 وتحصیل الرسوم على الطلبات والرسوم االبتدائیة والسنویة فرض .6

للتراخیص ، ورسوم تجدیدھا ، والغرامات والرسوم األخرى التي قد 

تفرض على أي ترخیص ، ورسوم أیة خدمات تقدمھا الھیئة عندما 

 .یكون ذلك مناسبًا 

تقدیم المعاونة للجھة المختصة باالتصاالت الرادیویة إلعداد الخطة  .7

طنیة للترددات ، وذلك فیما یخص الجانب المتعلق بترددات الو

 .االتصاالت من الخطة 

التنسیق مع الجھات المعنیة في الدول األخرى بشأن تخصیص ترددات  .8

االتصاالت وفقًا لالشتراطات المعمول بھا في االتحاد الدولي 

 .لالتصاالت 

سیق مع نشر وتحدیث السجل الوطني لتوزیع ترددات االتصاالت بالتن .9

الجھة المختصة باالتصاالت الرادیویة ، ونشر األنظمة المتعلقة 

 .بترددات االتصاالت 

منح ترخیص ترددات االتصاالت للمشغلین المرخص لھم ، وذلك  .10

 .بمراعاة الخطة الوطنیة للترددات 
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مراقبة المصرح لھم باستعمال ترددات االتصاالت في المملكة ،  .11

 القانون ، والتحقق من االستخدام األمثل وتحقیق التزامھم بأحكام ھذا

للترددات ، وذلك كلھ بالتنسیق مع الجھة المختصة باالتصاالت 

 .الرادیویة 

إعداد ومتابعة تنفیذ الخطة الوطنیة للترقیم ، وتخصیص األرقام  .12

 .للمشغلین المرخص لھم طبقًا لھذه الخطة 

إمكانیة تشجیع وتنظیم وتسھیل النفاذ المناسب والربط البیني و .13

التشغیل البیني للخدمات ، بما في ذلك اإللزام بمشاركة مشغلي 

االتصاالت العامة في االستفادة من المرافق والعقارات عندما یكون ذلك 

 .ضروریًا 

مراجعة التعرفات لضمان كونھا منصفة ومعقولة ، ووضع أسس  .14

تحدیدھا وخطط إعادة موازنتھا ، وأیة إجراءات أخرى تتعلق بضبط 

تعرفات لتضمینھا تراخیص االتصاالت ، إن كان ذلك مناسبًا ، وتحدید ال

 ویشمل ذلك حسابھا عن طریق – إن كان لذلك مقتٍض –التعرفات 

نسبتھا إلى التعرفات السائدة في أسواق االتصاالت المماثلة في الدول 

 .األخرى وحساب الزیادة المستقبلیة في تكلفة تقدیم خدمة االتصاالت 

إصدار المواصفات والمعاییر الفنیة بشأن استیراد واستعمال اعتماد و .15

أجھزة االتصاالت وربط ھذه األجھزة أو ربطھا بینیًا بشبكات 

 .االتصاالت 

 – أو إسناد ذلك إلى آخرین وفقًا لتقدیر الھیئة –إصدار الموافقات  .16

بشان استعمال أجھزة االتصاالت التي لم تصدر الھیئة بشأنھا مواصفات 

 .أو ربطھا بینیا بشبكات االتصاالتییر فنیة ، وربط ھذه األجھزة أو معا
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فحص الشكاوى وتسویة المنازعات التي تنشا بین المرخص لھم أو  .17

بینھم وبین المشتركین أو أي شخص آخر لھ عالقة بمجال االتصاالت 

 .واتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة في ھذا الشأن 

 الممنوحة للھیئة طبقًا لحكام ھذا ممارسة جمیع الصالحیات األخرى .18

القانون واتخاذ كافة اإلجراءات األخرى الضروریة والمعقولة لتنفیذ 

 .أحكام البنود السابقة 

یتولى إدارة الھیئة مجلس إدارة من خمسة أعضاء من بینھم رئیس المجلس 

 :وقد تم تعیین مجلس اإلدارة األول و یتكون من . یصدر بتعیینھم مرسوم 

 . رئیس مجلس اإلدارة –ور محمد بن جاسم الغتم الدكت .1

 .الشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة  .2

 .السید رشید محمد المعراج  .3

 . حسین یتیم السید محمد .4

 .رشید جاسم عاشور . د .5
 

 :ویتم تمویل أنشطة الھیئة من اإلیرادات الرئیسیة التالیة 

لیھا رسوم تقدیم طلبات التراخیص والرسوم االبتدائیة المفروضة ع .1

 .ورسوم تجدیدھا 

حصیلة الرسوم السنویة المفروضة على التراخیص ، والتي تحدد  .2

بالنسبة للترخیص الممتاز على أساس إجمالي الدخل السنوي للمرخص 

% 1لھ الناتج عن ھذا الترخیص ، على أال تتجاوز ھذه الرسوم نسبة 

تحدد من إجمالي الدخل المشار إلیھ ، أما بالنسبة للترخیص العادي ف

الرسوم طبقًا للشروط المنصوص علیھا في الترخیص ، أو بموجب 

 .قرار یصدر من الھیئة إذا لم تحدد ھذه الرسوم في الترخیص 
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 .الرسوم المفروضة من قبل الھیئة مقابل أیة خدمات تقدمھا  .3

الغرامات التي تحصلھا الھیئة من المرخص لھم إستنادًا إلى التراخیص  .4

أال یؤخذ في االعتبار ما سوق تحصلھ الھیئة من ویجب . الممنوحة لھم 

 .ھذه الغرامات عند إعداد المیزانیة السنویة 
 

  :إدخال المنافسة في سوق البحرین لإلتصاالت

وقد خصص القانون الفصل الثامن منھ لوضع جدول تفصیلي إلدخال 

المنافسة في سوق البحرین لالتصاالت حیث نص على أن تمنح الھیئة 

  .شأن كل خدمة من الخدمات التالیة وفي تواریخ محددةترخیصًا ب

 من ة الممنوحاوعددھا وتواریخ تقدیمھأنواع التراخیص ) 1(جدول رقم

 ھیئة تنظیم االتصاالت

عدد  نوع الترخیص التسلسل
 التراخیص

تاریخ منح 
 الترخیص

  1 االتصاالت المتنقلة  . أ
المشغل االفتراضي لشبكة   . ب

 النقال
   أو أكثر1

 م1/1/2004  أو أكثرVSAT 1  . ت
 م1/1/2004  أو أكثر1 خدمة المناداة  . ث
االتاحة العامة لخدمة الرادیو   . ج

 النقال
 م1/1/2004  أو أكثر1

 م1/7/2004  او أكثر1 الخدمة الوطنیة الثابتة  . ح
   او أكثر1 مرافق الخدمات الدولیة  . خ
 م1/7/2004  أو أكثر1 ترخیص بدالة االنترنت  . د
ترنت تقدیم خدمة االن  . ذ

 وتراخیص الخدمة المضافة
  

 

 



 16

بشأن الممارسات غیر التنافسیة بأنھ یجب ) 65(كما نص القانون في المادة 

على المشغل المرخص لھ عدم القیام بأي فعل أو االمتناع عن أي عمل 

 دون المنافسة أو الحد منھا أو –یكون من شأنھ الحیلولة بدرجة ملموسة 

علق بقطاع االتصاالت في المملكة ، وذلك تشویھھا في أي مجال تجاري مت

إذا كان الفعل أو االمتناع قد تم في سیاق تشغیل شبكة اتصاالت أو تقدیم 

 .خدمة اتصاالت أو متصًال بأي من ذلك 

 

 :وعرف القانون بالفعل أو االمتناع المشار إلیھ في الفقرة السابقة بما یلي 

 بمفرده أو  سواء كان–إساءة استعمال المشغل المرخص لھ  .1

 لوضع مھیمن في السوق أو لجزء جوھري منھ –باالشتراك مع آخرین 

 دون المنافسة أو یحد منھا بشكل – بدرجة ملموسة –على نحو یحول 

 .غیر منصف 

إبرام أي اتفاق أو الدخول في أیة ترتیبات أو تفاھمات أو القیام بأیة  .2

 بدرجة –ة ممارسات مدبرة مع أي شخص آخر یكون من شأنھا الحیلول

 . دون المنافسة في السوق أو الحد منھا أو تشویھھا –ملموسة 

إحداث تغییرات غیر تنافسیة في ھیكل السوق ، وبوجھ خاص االندماج 

  .أو االستحواذ غیر التنافسي في قطاع االتصاالت

 

   قطاع االتصاالت إلصالحتحلیل اآلثار االقتصادیة    -3

  عرض نظري موجز:   إصالح قطاع االتصاالت 1-3

دول العالم ازدیاد ترابط اقتصادیاتھا مع تسارع وتیرة تشھد اقتصادیات 

العولمة وما یتصل بھا من تعاظم أھمیة قطاع االتصاالت وتكنولوجیا 
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ولقد  أدت العولمة االقتصادیة في الواقع إلى ظھور نمط جدید .  المعلومات

 أدت العولمة الذي الوقت ففي.  في التجارة واإلنتاج على المستوى الدولي

إلى االعتماد االقتصادي المتبادل للدول في العالم من خالل زیادة وتنوع 

المعامالت التجاریة عبر الحدود للسلع والخدمات وتدفقات رؤوس األموال 

 ،الدولیة عبر االنتشار الواسع والسریع لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

وعلیھ، یمكن مالحظة نمو .  التجزئةشھدت سلسلة اإلنتاج مزیدًا من 

ولقد أدى .  التجارة الدولیة في قطع الغیار والسلع التحویلیة شبھ المجمعة

ھذا التحول في نمط التجارة واإلنتاج إلى زیادة فرص الدول النامیة في 

الدخول والمشاركة في سلسلة اإلنتاج العالمي دون أن یكون لدیھا أسواق 

وضمن ھذا السیاق، .  ةالنھائیة أو قدرات تقنیة عالیمحلیة واسعة للمنتجات 

أصبح ینظر إلى االستثمار األجنبي الموجھة للتصدیر كمحرك أساسي في 

تعزیز المیزة التنافسیة القتصادیات الدول النامیة عبر إدخال التكنولوجیا، 

.   التجاریة، والشبكات التسویقیة غیر المتوفرة للشركات المحلیةوالعالمات

یھ، تشكل بیئة االستثمار المحدد األساسي في نجاح التنمیة االقتصادیة وعل

كما ویمكن القول بأن الخبرة الدولیة تشیر .  في اقتصادیات الدول النامیة

إلى أن النوعیة المتطورة والتكلفة المنخفضة للخدمات المساندة مثل خدمات 

ساسیة مثل المواصالت واالتصاالت، والتمویل ومد خدمات اإلنتاج األ

 بمعنى آخر، . الخدمات الكھربائیة تشكل عناصر أساسیة في بیئة االستثمار

فإن الخدمات المساندة التنافسیة تقلل من تكلفة التصدیر وتعزز الروابط مع 

 .الشبكات اإلنتاجیة العالمیة

وفي ضوء ما تقدم، فإن اإلصالح التنظیمي في أسواق صناعات خدمات 

لمساندة األخرى تجاه المزید من المنافسة سیؤدي، االتصاالت والشبكات ا
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 إلى إجبار المشغلین على تحسین الكفاءة وبالتالي نقل تكلفة اإلنتاج  ،والشك

ولكن بحكم أن المشغلین لخدمات االتصاالت .  المنخفضة إلى المستخدمین

 مستویات الكفاءة العالمیة، فإن منفي معظم الدول النامیة یعملون دائمًا اقل 

تحریر األسواق لتعزیز المنافسة ینبغي أن یواكب تخفیض الحواجز 

 .التجاریة وتشجیع جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة في تلك الخدمات

إضافة إلى ذلك فإن التقدم السریع في عملیات االبتكار لتكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت یؤدي إلى تزاید أھمیة التنافسیة في تقدیم خدمات 

تصاالت وبالتالي یمكن نقل قطاع االتصاالت والمعلومات من نموذج اال

 كما إن  . )Natural monopoly market model( االحتكار الطبیعي 

الشواھد الدولیة بدورھا تشیر إلى أن فتح أسواق خدمات االتصاالت 

ونوعیة نظام التنظیم یعتبران عامالن أساسیان في تنمیة قطاع تكنولوجیا 

وكذلك یمكن القول بأن العدید من الشواھد الدولیة .  ات والخدماتالمعلوم

 تشجیع توسیع االتصاالت إلىتشیر إلى أن المزید من فتح األسواق یؤدي 

بتكلفة اقل، وكذلك تحسین كفاءة المشغلین وتخفیض تكالیف الخدمات 

 . تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتمللقطاعات التي تستخد

 

وبشكل  وشمال أفریقیا األوسط أن دول الشرق )2(و) 1(ن یبین الشكال

خاص دول مجلس التعاون الخلیجي قد شھدت خالل العشر سنوات الماضیة 

اھتمامًا بتحریر سوق قطاع االتصاالت لیس بإتباع أسلوب ) 1990-2000(

.  الخصخصة ولكن بإیجاد حالة منافسة عبر منح تراخیص لمنافسین جدد

 سوق قطاع االتصاالت في أمریكا الجنوبیة قد شھد كما ویشیر الشكالن بأن

 .حالة نمو أكبر سواء عبر الخصخصة أو تعزیز المنافسة
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 انتشار تحریر االتصال والمنافسة في بعض دول العالم) 1(الشكل رقم 

 
  دول العالمفي بعضالخصخصة انتشار ) 2(الشكل رقم 
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: مات وتحریر األسواقأداء قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلو 2-3

 تقدیرات اإلحصائیةال

 

ضمن محاوالت قیاس المحددات االقتصادیة في أداء قطاع االتصاالت 

وتكنولوجیا المعلومات، فلقد سعى البنك الدولي في إحدى دراستھ التطبیقیة 

إلى استخدام االقتصاد القیاسي في تفسیر األسباب الكامنة في تفسیر تفاوت 

قطاع االتصاالت وذلك عبر استخدام خمس مؤشرات أداء مختلف أنواع 

ولقد تم تجمیع الدول .   دولة129 إلى 109أساسیة ضمن عینة تتفاوت بین 

المختارة في العینة في أربع مجموعات أساسیة على أساس تصاعدي من 

للدول التي تضع قیودًا للدخول إلى ) 1(حیث تم إعطاء قیمة ) 4 إلى 1(

الدول التي حررت سوق قطاع االتصاالت لدیھا لمجموعة ) 4(أسواقھا و

 :وتشیر معادالت االنحدار التراجعي أدناه إلى نتائج قیاسھا كالتالي.  بالكامل

 =)  شخص10,000  لكل(  الھواتف الثابتةمستخدمین) 1(

 +  السكان 0.07– متوسط دخل الفرد0.80 + 4.78-
   
 + قالة  الھواتف الن0.14+  التعلیم الثانوي 0.41 

 
  االقتصادات االنتقالیة0.75 

 
 - متوسط دخل الفرد1.58 + 10.8-=مستخدمین الھواتف النقالة )2(
 

  مؤشر االنفتاح 0.35  +   كثافة السكان0.12+  السكان 0.17 

 
 

)5.7( )7.5( )2.1( 

)2.9( 

)4.8( 

)9.3( )19.6( 

)2.8( 

)4.7( 

)2.0( )3.4( 
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  0.32 – متوسط دخل الفرد 2.42 + 15.8-= مستخدمي االنترنت )3(

 
 )        االنتقالیةتاالقتصادیا (0.68+ مؤشر االنفتاح  0.70+ السكان 

 
  دول أوبك1.64-

 
وتوضح نتائج معادالت االنحدار التراجعي بأن متوسط دخل الفرد یشكل 

فلقد قدرت قیمة مرونة .  المحرك األساسي للطلب على خدمات االتصاالت

% 1للھواتف الثابتة ولكن بلغت أكثر من % 1من باقل الطلب للدخل 

كما یمكن مالحظة بأن مستوى .  انتشار االنترنتللتلیفونات النقالة و

 النتشار الھواتف مستقل عاملالتحصیل العلمي العالي یمكن أن یشكل 

 .الثابتة

أما المتغیرات األخرى التي یمكن أن تؤثر على خدمات االتصاالت فتشمل 

 معدالت انتشار الھواتف الثابتة ، ویمكن مالحظة إن السكان  وكثافةحجم

ویرجع ذلك إلى .   في الدول كبیرة السكانمنخفضة تبدو تاإلنترنوالنقالة و

 قوبالتالي یخل  عادة إلى التشتتلی حجم السكان في الدول الكبیرة یمأن

 وبالعكس، فإن الكثافة . شبكات االتصاالت من قبل تغطیتھصعوبات في 

  . انتشار الھواتف النقالة في ایجابيیمكن أن تشكل عاملالسكانیة العالیة 

  شبكات الھواتفإقامةیمكن  تزداد الكثافة في ضواحي المدن فعندما

 وعلیھ ، فإنھ یمكن القول بأن الكثافة السكانیة العالیة في مملكة . بسھولة

یمكن أن تشكل عامًال محفزًا في رفع معدالت استخدام الھواتف البحرین 

 .النقالة

)8.1( )17.8)3.5( 

)3.4( )1.7( 

)3.0( 
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ع االتصاالت یشجع وتشیر النظریة االقتصادیة بأن انفتاح السوق في قطا

المنافسة التي بدورھا تخفض التكلفة مما یحفز الطلب على خدمات الھواتف 

وتشیر نتائج معادالت االنحدار التراجعي بان ھذه المسألة .  النقالة والثابتة

مما یجدر .  تبدو واضحة في حالة الطلب على الھواتف النقالة واالنترنت

حصائي على وجود تأثیر مباشر لتحریر اإلشارة إلیھ بأنھ لیس ھناك دلیل ا

وعلیھ ، فإنھ یمكن .  سوق االتصاالت على الطلب على الھواتف الثابتة

القول بأن على ھیئة تنظیم االتصاالت أن ال تسعى إلى زیادة المنافسة في 

سوق قطاع الھواتف الثابتة اال إذا كان ذلك مرتبطًا بوجود خدمات جدیدة 

 .الثابتة تقدیمھاومبتكرة تستطیع الھواتف 

 

 :التكلفة الحالیة لوحدات االتصال   3-3
 االتصاالت أن تكون عادلة  قطاعیتطلب من الشركات المنافسة في سوق

 ومما یجدر . أسعارھا لتكون متوائمة مع  للمواطنینفي تقدیم الخدمات

غیر عادلة المقدم من بتلكو  أن معادلة احتساب سعر الوحدة اإلشارة الیھ

في وضعھا الحالي عند احتساب مدة المكالمة وكسور الثواني مقارنة 

وقد تطور احتساب تكالیف تسعیرة المكالمات الھاتفیة عالمیا .  بالدقائق

 بسیطة ھي في الحقیقة إضافاتلتكون في حدود الثواني باإلضافة إلى 

) 1 ( الجدول رقمویشیر.  خدمات تزودھا الشركات لتجھیز المكالمات

من % 82 ملیون محاولة اتصال ھاتفي بالشھر وھو ما یعادل 14 إلى

 دقائق في حین كان 3االتصاالت الشھریة قد اضطرت لدفع خدمة تعادل 

استخدامھا أقل من ذلك وھي مدفوعات یدفعھا العمیل لشركة الھاتف 

  وعلیھ فإن تحریر سوق .المحتكرة وال یتقاضى علیھا خدمة بالمقابل
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تصاالت ودخول شركة جدیدة سیؤدي إلى إتباع التسعیرة قطاع اال

العالمیة بما یترتب على ذلك تخفیض تكالیف المكالمات التي یقوم بھا 

 . نالمستھلكو

 

 المدة الزمنیة بالثواني مع تعداد االتصاالت الھاتفیة شھریًا) 1(جدول 
المدة الزمنیة للمحادثة 

 )ثوان(
تعداد االتصاالت الھاتفیة 

 بالشھر
5-0 700,000 
35-31 1,400,000 
65-61 1,000,000 
95-91 800,000 
125-121 300,000 
155-151 200,000 
185-181 100,000 
245-241 80,000 
275-271 60,000 
305-301 50,000 
395-391 50,000 

 

 

 

من % 82
المكالمات 

تكون أقل من 
  دقائق3
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ھریاً         ة ش االت الھاتفی داد االتص ع تع الثواني م ة ب دة الزمنی الم
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المدة الزمنیة بالثواني

ات 
الم

مك
 ال

عدد

  االتصاالت الھاتفیة شھریًاالمدة الزمنیة بالثواني مع تعداد) 3(شكل رقم 

 

 االتصاالت تحتاج إلى وضع قانوني وعلیھ ، یمكن القول بأن تسعیرة

 Keyیحمي المستھلك وذلك بخفض تسعیرة الخدمات الرئیسیة 

serviceأو التحكم في معدل الزیادة حین تكون ضروریة والبد منھا . 

 

  البحرینمملكة خطة خدمة األرقام الوطنیة في   4-3

ة في البحرین وھو األمر یلمتوقع أن تكون خدمات االتصاالت تنافسمن ا

عبر المزید من جذب رؤؤس الذي یعول علیھ لدفع عجلة االقتصاد الوطني 

 وحیث أن .  للعمل في البحرینأموال االستثمارات األجنبیة المباشرة

 الطلب على زیادةسیؤدي إلى  بدیھیا عدد الشركات بزیادة التوقعات

 . األرقام  ستكون ھناك حاجة إلى زیادة حجمالنقالة والثابتة ، فإنھالھواتف 
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، فإن الخدمة الجدیدة وھي إضافة رقم آخر إلى الرقم الحالي ألي وعلیھ

 أرقام 8ھاتف محمول وإضافة رقمین ألي ھاتف ثابت لتكون الحصیلة 

  من طویلة األمد للقضاء على المشكلة الفنیة التي أضحت تتفاقمتعتبر خطة

 .جراء األرقام الحالیة

أمام كل رقم ) 17(وستكون األرقام المصاحبة لألرقام الحالیة ھي إضافة 

كما یوضحھ الشكل أمام كل رقم ھاتف محمول ) 3(ھاتف ثابت ویكون رقم 

 .)2(رقم 

 
 

 
 2004یونیو     2003دیسمبر      

 
 یتم إدخال األرقام الجدیدة

 

             
 
 

 )  505505             505505)   17   ھاتف ثابت     
  )  9099090           9099090  )3ھاتف محمول    

 

  الخطة القادمة إلضافة األرقام4الشكل رقم 

 

وتجدر اإلشارة ، بان طرح خطة األرقام الوطنیة الجدیدة صاحبھا نقاش 

اك حاجة  وفي ضوء ذلك ، فإنھ ینبغي القول بان ھن. واسع في الرأي العام

 أي نظام أو بأھمیة  Public awarenessدائمة إلى تعزیز وعي األفراد 

خدمة جدیدة تقوم ھیئة تنظیم االتصاالت بادخالھا في سوق قطاع 

  في المستقبلتاالتصاال
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 حجم االستخدام العالمي لالتصاالت  5-3

وھو  عالمیا تھا مقارن یجبلضمان تحریر سوق االتصاالت بمملكة البحرین

 یبین القیمة الحالیة التي تتقاضاھا  والذي)2( الجدول رقم ا یوضحھم

.   الدول بالدوالر األمریكيمجموعة مختارة منالشركات العاملة في 

 8.5 بتلكو یعادل تتحملھ العجز الذي وتشیر نتائج الجدول المذكور إلى أن

.  ل غیر شاملة تسعیرة رأس الما-حسب تقدیرات بتلكو- سنویًاملیون دینار

الرسوم الشھریة من المتوقع أن أما بخصوص تأجیر الخطوط السكنیة فإن 

 بنسبة - بتلكوتقدیراتحسب - بعد تحریر سوق الھواتف الثابتةادتزد

 وقد احتسبت ھذه الخسائر من االعتماد المبھم على الرقم . 500%

 االیجارات الشھریة لمجموعة مختارة من  دوالر ومتوسط9المرجعي 

 وھي أرقام إحصائیة من الصعب االعتماد علیھا .  دوالرات7 درالدول وتق

 .الفعلیةاللجوء إلى تقدیر التكالیف لتسجیل خسارة أو ربح من غیر 
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 اإلیجار الشھري للخدمات المنزلیة بالدوالر

12
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10
10
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9
9
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5
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0 5 10 15

انجلترا
ألمانیا
فرنسا
 قطر

الكویت 
السعودیة

 عمان 
المغرب

اإلمارات
البحرین

مصر

 االیجار الشھري للھواتف الثابتة) 5(شكل رقم  
 

  الشھري للخدمات المنزلیة بالدوالراإلیجار )2(جدول رقم 
 ر شھریًادوال البلد 
 12 انجلترا
 10 ألمانیا
 10 فرنسا

 10 دولة قطر
 9 دولة الكویت 

 9 السعودیة
 9 سلطنة عمان 

 8 المغرب
اإلمارات العربیة 

 المتحدة 
5 

 4 البحرینمملكة 
 2 جمھوریة مصر العربیة

 لإلیجار الرقم المرجعي
  دوالر9 الشھري

 
 7  لإلیجار الشھريالمتوسط

 دوالر
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 الوضع الحالي لتسعیرة الذبذبات  6-3

أن تسعیرة سعة الذبذبات تزداد كلما زاد مداھا ) 3( الجدول رقم یالحظ في 

أن ھناك ) 3(ویتبین من الجدول رقم .  وھي ظاھرة تطبقھا دول كثیرة

 من تداخل األنظمة بسبب التخوفحاجة إلعادة النظر في تسعیرة الذبذبات 

وبالتالي توجد ھناك  100KHzات تقل عن ذات المدى القصیر مع ذبذب

 دینار ثابتة 400 بمراجعة التسعیرة المقدمة بحیث تكون في حدود حاجة

وھذه الفكرة تشجع الجمیع على استخدام .  100KHzلكل ذبذبات تقل عن 

 .الذبذبات عالیة التردد وھي التي ستعتمد علیھا األنظمة القادمة

 بالدینار البحرینيسعیرة المقترحة  سعة الذبذبات مع الت)3(جدول رقم 
  (KHZ)كیلو ھرتز

Bandwidth 
 دینــــــــار

5-12 50 
50 100 
75 300 

100 400 
200 800 
300 1200 
400 1600 
500 2000 
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 :تقنیة المعلومات   7-3
 قانیختراالنترنت  الموبایل ومات ثورتھا بأن جعلت تقنیة المعلوأحدثت

 شكلویشیر .  طق مما أدى أن یتحول العالم إلى قریة صغیرةمختلف المنا

لمجموعة الھواتف الثابتة والموبایل واإلنترنت بتعداد المشتركین ) 6(رقم 

وتبین بیانات الجدول المذكور . 2000 عام فيمختارة من الدول العربیة 

ابتة  في نسبة الھواتف الث األولىبأن اإلمارات العربیة المتحدة تحتل المرتبة

 % 14.7تلیھا لبنان   % 20.6 النسبة  ت اإلنترنت، حیث بلغإلىالموصلة 

أما على صعید الھواتف . لكل دولة % 12.8ومن ثم البحرین و الكویت 

 المشتركین إعداد في المغرب احتلت المرتبة األولى  إنالنقالة، فإنھ یالحظ 

اإلمارات ون مشترك تلیھا  ملی2.3 حدود فيحیث بلغ حجم المشتركین 

 1.4بیة السعودیة ر ملیون مشترك، ثم المملكة الع1.4 المتحدة العربیة

المرتبة المغرب تبوء وفى ضوء ذلك یمكن القول بأن . ملیون مشترك

 إلى یرجع باألساس 2000 عام في الموبایل فياألولى لتعداد المشتركین 

 . لموبایل، وخاصة قطاع ااالتصاالت تحریر فيالتجربة الناجحة والرائدة 
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البحرین مصر األردن الكویت لبنان المغرب عمان قطر السعودیة تونس اإلمارات

تعداد المشتركین في الموبایل باآلالف عام 2000
مشتركي االنترنت باآلالف عام2000 
 مشتركي الھواتف الثابتةالعدد باآلالف لعام (2000)

  الثابتة والموبایل واالنترنتفتعداد المشتركین بالھوات) 6( رقم شكل

لمجموعة مختارة من والذي یبین نمو االنترنت ) 4( رقم جدولویالحظ من 

 نمو االنترنت في مع األخذ في عین االعتبار اعتماد معدل ةالدول العربی

 .كمؤشر مرجعي في المقارنة جمھوریة مصر العربیة

 
 لمجموعة مختارة من الدول العربیة نمو االنترنت معدل) 4(رقم  الجدول

 

 2000 1999 البلد عام
 100 100 مصر

 96 80 اإلمارات
 60 47 الكویت
 33 59 األردن
 45 29 البحرین
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أن تتضاعف أو  وتكاد نسبة انتشار االنترنت في اغلب الدول الخلیجیة 

 ، إال أن مملكة البحرین قد 2000 حتى 1999ل ذروتھا بین عامي تص

خطت خطوة تعادل الضعف بالمقارنة مع الدول اإلقلیمیة األخرى ولكنھ من 

 في المملكة األردنیة الھاشمیة تراجع الطلب على االنترنت قد نالمالحظ أ

 .إحصائیًا

 )5(جدول رقم 
 2000لدول عام لمجموعة مختارة من امعدل انتشار االنترنت  

 
  من التعدادنسبة االنتشار البلد

  العام للسكان
 0.4 المغرب
 0.7 مصر

 0.9 البلدان العربیة
 1 تونس
 1.9 األردن
 3.6 عمان
 5 قطر

 7.8 الكویت
 30.1 اإلمارات

إلى معدل انتشار االنترنت لمجموعة مختارة من ) 5(یشیر الجدول رقم و

 دول مجلس  نتائج الجدول المذكور إلى أن كما وتشیر. 2000الدول في 

  أعاله األرقام المدرجة في حصة النسبة العالیة على تقد حاز التعاون
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58

3

22

11
15

امریكا الشمالیة امریكا الجنوبیة اوروبا
الشرق االوسط افریقیا آسیا

 
لمجموعة  2000 انتشار االنترنت عام لمعدل  النسبة المئویة)7(شكل رقم 

 مناطق مختارة من المناطق

 لما یسمى بالطبقةة تصاعدیة  أن ھناك نسب)8( رقم الشكلویتضح من 

 وتختلف النسبة المئویة لمشتركي .  المجتمعات المختلفةوفيالرقمیة 

االجتماعي في  الرفاه مستوىوھذه تعكس .  االنترنت من بلد إلى آخر

سوق  المقدرة االستیعابیة لتحریر وما یتصل بھ من مؤشر حولمجتمع ال

 وحدات االنترنت ل تنافسیة روأسعااالتصاالت بما یضمن تقدیم خدمات أمثل 

ویالحظ من الشكل المذكور والذي یبین نمو االشتراك باالالف لالنترنت في 

بعض الدول المختارة ، أن ھناك فجوة تكاد تزداد بالنسبة لإلمارات العربیة 

 الفجوة تعتبر ظاھرة ایجابیة لإلمارات حیث بدأت في وھذه . المتحدة

تجاه ولسیاسة واضحة  اإلمارات تبنيضل  وذلك بف1999التعاظم حتى عام 

 جایتكس  إلیھ بأن مؤتمراتباإلشارةویجدر .   المجتمع الرقميءبنا
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 في  شابھ ذلك ساھمت بشكل ایجابياومشروعات الحكومة االلكترونیة وم

 . نسبة المشتركین في االنترنت تزاید
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الیمن تونس قطر المغرب البحرین
اإلمارات الكویت السعودیة االردن

  لالنترنت في بعض الدول فنمو االشتراك باالال) 8(شكل رقم  

 

 مقارنة انتشار الھاتف المحمول في البحرین بأسواق األخرى

التالي انتشار استخدام الھاتف المحمول في البحرین ) 6(یبین الجدول 

 .مقارنة ببلدان أخرى غیر أوروبیة ذات حجم اقتصادي صغیر
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 قدر :مالحظة(مقارنة بالبلدان ذات االقتصاد الصغیر  : )6(جدول رقم
 %.)55 بنسبة 2002انتشار الھاتف المحمول في أكتوبر 

 البلد
المشتركون في 

 2001المحمول 
 )باآلالف(

انتشار 
 المحمول

الناتج المحلي اإلجمالي 
) تكافؤ القوة الشرائیة(

 )بمالیین الدوالرات (2001

السكان 
 )باآلالف(

الناتج المحلي اإلجمالي 
للفرد ) تكافؤ القوة الشرائیة(

 )ت الدوالراتبمئا(
 15.45 651 10,053 46 300 البحرین
 15.91 1,971 31,351 25 489 الكویت

 17.61 2,653 46,729 72 1,909 اإلمارات
 17.78 448 7,967 43 195 مكاو

 20.51 3,890 79,770 62 2,417 نیوزیلندا
 22.72 4,131 93,846 69 2,859 سنغافورة

 23.73 610 14,473 29 179 قطر
 

یمكن المالحظة بأن المقارنات تعطي نتائج مختلطة متأثرة غالبًا بالظروف و

واإلمارات العربیة المتحدة ـ وھي جار قریب ومنافس اقتصادي . المحلیة

  .للبحرین ـ تظھر ما یمكن تحقیقھ

مقارنة مع دول أوروبیة أغلبھا ذات أسواق تنافسیة ) 7(ویبین الجدول 

 .بيوتوجھات لنمط االتحاد األورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

 مقارنة مع بلدان أوروبیة صغیرة): 7 (جدول رقم
 البلد

المشتركون في 
 2001المحمول 

 )باآلالف(

انتشار 
 المحمول

الناتج المحلي اإلجمالي 
) تكافؤ القوة الشرائیة(

 )بمالیین الدوالرات (2001

السكان 
 )باآلالف(

الناتج المحلي اإلجمالي 
) تكافؤ القوة الشرائیة(

 )مئات الدوالراتب(للفرد 
 9.83 1,430 14,062 46 651 إستونیا

جمھوریة 
 سلوفاك

2,147 40 63,478 5,403 11.75 

 13.22 9,974 131,839 50 4,968 المجر
جمھوریة 

 التشیك
6,769 66 152,786 10,275 14.87 

 15.45 651 10,053 46 300 البحرین
 17.18 392 6,736 35 139 مالطة

 17.45 10,596 184,878 75 7,962 الیونان
 17.45 10,303 179,765 77 7,978 البرتغال
 18.18 1,995 36,268 76 1,516 سلوفینا
 23.29 677 15,764 46 314 قبرص

 25.57 5,195 132,845 78 4.044 فنلندا
 28.25 5,367 151,636 74 3,954 الدنمرك

 30.40 287 8,726 82 235 أیسلندا
 30.67 4,528 138,869 83 3,737 النرویج
 32.09 3,839 123,178 73 2,800 أیرلندا

 52.59 447 23,509 97 432 لكسمبورج
 

وفي ھذه الحالة، فإن الدلیل مأخوذ من أسواق أكثر نضوجًا، وتتفق على أن 

. البحرین سوف تحقق مستویات أعلى من االنتشار في الوقت المناسب

و العالقة الواضحة بین الناتج ھ) 7(والعامل اآلخر الثابت من الجدول 

 .اإلجمالي المحلي للفرد وبین تنامي الطلب

 

وفي ھذا الخصوص، من المفید المالحظة بأن اتجاھات النمو السكاني على 

 نسمة بحلول 730,000المدى الطویل توحي بأن سكان البحرین سیبلغ نحو 

ة عن كما أن بعض االتجاھات األخیرة والتنبؤات الفردی. 2006العام 

التي تقدر نمو الناتج ) EIU(البحرین ـ ومنھا وحدة الدراسات االقتصادیة 

 ـ توحي بأن متوسط نمو الناتج 2003للعام % 4.6اإلجمالي المحلي بنسبة 

 .سنویًا على األقل في نفس الفترة% 3.5اإلجمالي المحلي سیكون 



 36

حمول بنسبة وإزاء ھذه المعدالت من النمو، فإن التنبؤ بانتشار الھاتف الم

) تحلیل أجراه طرف ثالث(، 2006مع تكاثر السكان بنھایة العام % 77

 .یعتبر معقوًال للغایة

 

 تجارب دول مختارة:    تحریر سوق قطاع االتصاالت -4

 المملكة المغربیة  1-4

 یقطع شوطًا متقدمًا في  في المنطقة العربیةتعتبر المملكة المغربیة أكثر بلد

 فقد بدأت مسیرة اإلصالح بصدور القانون رقم  .التتحریر سوق االتصا

 : الذي نص على ما یلي1996 لسنة 24

فصل االتصاالت السلكیة والالسلكیة عن الخدمات البریدیة،  )1

اتصاالت المغرب وبرید (وتأسیس شركتین عامتین مختلفتین 

 ).المغرب

 ).الوكالة الوطنیة لتنظیم االتصاالت(تشكیل جھاز تنظیمي مستقل  )2

 .لسماح بالمنافسة في سوق االتصاالتا )3

وضع سیاسة تنظیمیة للمجاالت الرئیسیة مثل الترخیص  )4

 .والترابط

وتمثل اختبار المنافسة الفعالة في المملكة المغربیة في منح ترخیص ثان 

لخدمات جي إس إم، وھي عملیة أجرتھا الوكالة الوطنیة بمنتھى االستقاللیة 

المشغل في بناء وتشغیل بنیتھ التحتیة وشمل الترخیص حقوق . والمھنیة

كما منحت المشغل الحق في تقدیم خدمات . الخاصة وتأجیرھا إلى الغیر

كذلك منح الترخیص . صوتیة دولیة لعمالئھ بعد سنتین من منح الترخیص

المشغل حق تركیب خدمات السلكیة ثابتة لعمالئھ بتخویل من الوكالة 
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ملیة الترخیص وخصائص شروط وقد أثارت الشفافیة في ع. الوطنیة

وبعد . الترخیص اھتمام سبع مجموعات من الشركات العالمیة الرائدة

منافسة شدیدة، منح الترخیص إلى ائتالف شركات بقیادة شركة 

"Telefonica" حیث دفعت أكثر من ملیار دوال أمریكي للترخیص، وھو ،

لمنافسة الشدیدة وقد دفع شبح ا. رقم قیاسي في المنطقة وفي الدول النامیة

صاحبة الترخیص القائم إلى خفض أسعارھا أربع مرات ) IAM(شركة 

في سنة واحدة، مما أدى إلى ارتفاع غیر مسبوق في سوق الھواتف 

 مشترك 4,000,000 إلى 1999 في بدایة العام 150,000المحمولة ـ من 

لمغربیة  وبفضل المنافسة الفّعالة، تمكنت المملكة ا .2000في نھایة العام 

 سوق متحررة شبیھة إلىخالل سنتین من تحویل سوق الھواتف المحمولة 

 .بما ھو قائم في األسواق المتقدمة

واستثمرت المملكة المغربیة ھذا النجاح الذي حققتھ في سوق الھواتف 

فعلى إثر صدور . المحمولة لتحقق تقدمًا كبیرًا على جبھة الخصخصة

وتم ) اتصاالت المغرب(د تشكیل الشركة ، أعی1994 لسنة 24القانون رقم 

، وبعد عملیة مناقصة "الشركة المغربیة لالتصاالت"تغییر اسمھا إلى 

 ـ إلى 2000من أسھم الشركة الجدیدة ـ في شھر دیسمبر % 35طویلة، بیع 

 ملیار دوالر 2.2 الفرنسیة بمبلغ France’s Vivendi Universalشركة 

 فیما یتعلق باعمالتیجي أیضًا امتیاز إدارة أمریكي، ومنح المستثمر االسترا

اإلدارة الیومیة للشركة وكذلك في التخطیط االستراتیجي واالستراتیجیة 

ومن خالل حقوق األقلیة، تحتفظ حكومة المملكة المغربیة بحق . المؤسسیة

وعلى . اتخاذ القرارات، وخاصة القرارات طویلة األجل المتعلقة بالشركة

وع بمبلغ یتجاوز ستة ملیارات دوالر أمریكي، تكون أساس تقییم المشر
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Vivendi  دوالرًا أمریكیًا لكل شخص، 76.5 قد دفعت سعرًا یعادل 

ومن المتوقع أن . وأعلى ما قد دفع في مجال خصخصة االتصاالتوھ

الشركة " في المائة من أسھم 10یطرح لالكتتاب العام دفعة إضافیة نسبتھا 

وخالفًا لاللتزامات السابقة بقوانین . 2002ل خال" المغربیة لالتصاالت

الشركة المغربیة "منظمة التجارة العالمیة، منحت المملكة المغربیة 

 دیسمبر 31 للخدمات الصوتیة الثابتة حتى حصریةفترة " لالتصاالت

الشركة "وھذا القرار الذي لم یساھم في رفع السعر المدفوع إلى . 2002

لھ أثر سلبي على استقرار الجدول الزمني ، كان "المغربیة لالتصاالت

 .لعملیة التحریر االقتصادي

ورغبة منھا في التقید بجدولھا الزمني الجدید لتحریر سوق االتصاالت 

وتأكید مصداقیتھا الدولیة التي اكتسبتھا في اآلونة األخیرة، بدأت المملكة 

. 2002المغربیة عملیة منح تراخیص خطوط ھاتفیة ثابتة في العام 

بعروض نھائیة لھذا  ولألسف، لم یتقدم أحد من أصحاب العطاءات

ویعزى ذلك إلى الوضع المالي العالمي غیر المؤاتي لقطاع . الترخیص

االتصاالت، إّال أنھ یمكن نسبتھ أیضًا إلى االلتزامات المتشددة التي فرضھا 

ة الترخیص على مشغل الخطوط الثابتة، حیث أثنت ھذه االلتزامات الزائد

أصحاب العطاءات وھم ینظرون في دخول سوق مشبعة بخدمات جي إس 

 .(GSM)إم

لقد أدى قلة االھتمام بالترخیص الثاني للخطوط الھاتفیة الثابتة إلى أن تعید 

الحكومة نظرھا في مواصلة عملیة تحریر سوق االتصاالت، إّال أنھا 

ائل أعربت عن التزامھا بتحریر سوق االتصاالت وعن البحث في وس
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جدیدة لطرح المنافسة في أسواق الخطوط الھاتفیة الثابتة والمعلومات 

 .واالتصاالت الدولیة

 المملكة األردنیة الھاشمیة  2-4
حققت المملكة األردنیة الھاشمیة أیضًا تقدمًا في تحریر سوق االتصاالت 

 المبادئ 1995فقد طرح قانون االتصاالت لسنة . خالل السنوات األخیرة

وتم إنشاء . میة الرئیسیة للتنظیم المستقل والمنافسة وإصالح القطاعالتنظی

لجنة تنظیم االتصاالت كجھاز تنظیم مستقل لقطاع االتصاالت، في حین 

احتفظت وزارة البرید واالتصاالت بمھمة وضع السیاسة، وتبع ذلك تحویل 

 .ـ إلى مؤسسة عامة" اتصاالت األردن"المشغل القائم ـ 

 بعد أن تملكت 1999في العام " اتصاالت األردن"صخصة وتم استكمال خ

"France Telecom " ومن خالل األغلبیة .  في المائة40حصة نسبتھا

أیضًا امتیاز إدارة الشركة، France Telecom في مجلس اإلدارة، منحت 

 .2002ومن المتوقع طرح أسھم لالكتتاب العام في العام 

ت األردن، حققت الحكومة تقدمًا وعلى مستوى متواز مع خصخصة اتصاال

، منحت 1995ففي العام . في تحریر خدمات اتصاالت الھاتف المحمول

ترخیصًا لتقدیم " Orascom"وتملكھا " Fastlink"شركة خاصة ھي 

التي " Mobilcom"خدمات جي إس إم، فیما منح ترخیص آخر إلى 

 Mobilcom وFastlinkوقد أدت المنافسة بین . تملكھا اتصاالت األردن

إلى إجراء عدد من التخفیضات في أسعار خدمات اتصاالت الھاتف 

 في المائة 9المحمول، وإلى التوسع في الخدمات لتحقق اختراقًا نسبتھ 

، في منح منافسة 2003وستنظر الحكومة خالل العام . 2000بنھایة العام 

ت وقد باع. أخرى في سوق الھواتف المحمولة من خالل منح ترخیص ثالث
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Orascom Telecom في المائة في شركتھا 91.6 مؤخرًا حصة نسبتھا 

ـ ) Fastlink(األردنیة ـ شركة خدمات الھاتف المحمول األردنیة المحدودة 

وتم توقیف المنافسات في . إلى شركة اتصاالت الھاتف المحمول الكویتیة

، حیث تتمتع 2004 دیسمبر 31قطاعات أخرى من سوق االتصاالت حتى 

االت األردن بحقوق حصریة في جمیع خدمات الخطوط الھاتفیة الثابتة اتص

 .حتى ذلك التاریخ

 جمھوریة مصر العربیة   3-4

 ھي  ـ) ARENTO ( باسم مصر لالتصاالت ـ التي كانت تعرف سابقًا

الجھة المسئولة عن تشغیل االتصاالت وتملكھا الدولة، ولدیھا قاعدة من 

على خمسة مالیین خط، وقدرت أصولھا في الخطوط المركبة یزید عددھا 

والكیان التنظیمي ھو وزارة .  ملیار دوالر6.5 بمبلغ 1999العام 

، حین أعلنت الحكومة عن 1999وفي العام . االتصاالت وتقنیة المعلومات

نیتھا خصخصة مصر لالتصاالت في عدة مناسبات، لم یتحقق سوى القلیل 

 .نحو الوصول إلى ھذا الھدف

، فقد طرحت المنافسة خارج األعمال المحوریة ألنشطة مصر ومع ذلك

 لالتصاالت، حیث أن قطاع الھاتف المحمول یخضع للمنافسة منذ بعض

.  VodaFoneMisr, Mobilnilالوقت بعد منح تراخیص إلى كل من

ففي نھایة العام . غیر أن المنافسة لم تحقق النمو الكبیر الذي كان متوقعًا

 900,000 تضم سوق جي إس إم المصریة نحو ، كان یقدر أن2000

 في المائة 15 في المائة مقابل اختراق نسبتھ 1.5مشترك، أو اختراق بنسبة 

وسبب ھذا الفارق في النمو ھو أن شركتي الھاتف . في المملكة المغربیة

المحمول تحتاجان إلى االعتماد بدرجة كبیرة على البنیة التحتیة لمصر 
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ر متدنیة الجودة بالنسبة للبنیة التحتیة للھاتف المحمول لالتصاالت التي تعتب

كما أن تكالیف استئجار الخطوط في . التي أنشأتھا الشركتان المذكورتان

ونتیجة لذلك، وبسبب . مصر تعتبر أعلى مما ھو سائد على النطاق العالمي

المعوقات في الشبكة الثابتة، فقد واجھ المشتركون تكالیف أعلى وجودة 

 .مقارنة بالتجربة المغربیةأدنى 

وقد أعلنت الحكومة مؤخرًا نیتھا في طرح مزید من المنافسة في ھذا 

القطاع من خالل منح ترخیص ثالث للھاتف المحمول، مع عدم احتمال أن 

. یزید المنافس الثالث مستوى المنافسة الفّعالة في ھذا القطاع وذلك لسببین

مصر لالتصاالت ویحتمل أن یكون األول ھو أن الترخیص ربما یمنح إلى 

عرضة لسوء االستغالل بسبب سیطرتھا على سوق الخطوط الھاتفیة 

وحتى لو منح ھذا الترخیص إلى مشغل مستقل، فإنھ سیواجھ نفس . الثابتة

 بالنسبة لشبكة الخطوط القائمتینجھھا الشركتان امشكلة المعوقات التي تو

 .الھاتفیة الثابتة

وق الخطوط الھاتفیة الثابتة، لم تقم مصر وبالنسبة للخصخصة وس

بإصالحات، في حین أن اإلصالح بالنسبة لقطاع الھاتف المحمول یعتبر 

وبالنسبة للمعلومات، فإن مصر من أكثر البلدان انفتاحًا في . ناجحًا جزئیًا

وتنافس على تقدیم ) VSAT(المنطقة بوجود عدد من مشغلي أنظمة 

 الشركات الخاصة ـ وخاصة العاملة في وقد تمكنت. خدمات المعلومات

قطاع تقنیة المعلومات واالتصال ـ من االستفادة كثیرًا من فتح قطاع 

كما أن إعادة بیع الخدمات الصوتیة الدولیة مفتوحة للمنافسة . المعلومات

 و Global Oneحیث یقوم عدد من الشركات العالمیة من بینھا 

American Express و MCIأما . م بطاقات ھاتفیة دولیة بتقد بتقدیم
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 حین تعلن الحكومة 2005المنافسة الشاملة في السوق فلن تحدث قبل العام 

عن كامل تحریر جمیع أسواق االتصاالت، وحین ینتھي احتكار مصر 

 .2005 بنھایة العام المتوقعوالربط الدولي ) PSTN(لالتصاالت لـ 

 تونس  4-4

محلي إجمالي للفرد بالنسبة للبلدان تعتبر تونس التي تتمتع بأعلى ناتج 

الثالثة السابقة، األقل تقدمًا في تحریر سوق االتصاالت بالرغم من عدة 

وقد خضعت سوق االتصاالت التونسیة لمدة . محاوالت في اآلونة األخیرة

طویلة الحتكار اتصاالت تونس ودور الدولة الكبیر في وضع سیاسة 

رغم أن تونس حققت تقدمًا جیدًا في و. االتصاالت ودور المنظم والمشغل

اختراق عال نسبیًا (تطویر قطاع االتصاالت في السنوات العشر األخیرة 

في الخطوط الثابتة، وشبكة متوازنة توازنًا جیدًا بین المدن الرئیسیة وبقیة 

إّال أنھ دون المتوقع في بعض ) أنحاء البالد، ونوعیة جیدة للشبكة األساسیة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن . تصاالت السلكیة واإلنترنتالمجاالت مثل اال

شبكة الخطوط الثابتة ال تدر دخًال عالیًا كما ھي الحال في بعض 

وبوجھ خاص، فإن شبكة اتصاالت الھاتف المحمول . االقتصادیات المقارنة

 مشترك، أي 100,000، كانت تعتمد على أقل من 2000في نھایة العام 

 وھي نسبة منخفضة بالنسبة للمملكة المغربیة التي فقط،% 1بمعدل اختراق 

وقد نتج عن ھذا التأخیر أن أصبحت .  في المائة15تشكل اختراقًا نسبتھ 

 من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، في 1.9خدمات االتصاالت تمثل نحو 

حین أن بعض االقتصادیات النشطة والناشئة مثل تشیلي والمغرب 

. من الناتج المحلي اإلجمالي% 4 االتصاالت فیھا ومالیزیا، تشكل خدمات

وإلى جانب ذلك، فإن الخدمات المتصلة بتقنیة المعلومات واالتصاالت مثل 
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برامج الحاسوب وخدمات تمكین تقنیة المعلومات ـ التي أدت إلى تسارع 

 في النصف الثاني من وكوستار وھنغاریامعدل النمو في بلدان مثل الھند 

 .لم تحقق نموًا بنمط سریع في البالدالتسعینیات ـ 

وقد أدركت الحكومة ھذا التأخیر وشرعت في تنفیذ برنامج إصالح تنظیمي 

 ـ شبیھ 2001وطرحت المنافسة، فسنت قانونًا جدیدًا لالتصاالت في فبرایر 

بالقانون المغربي ـ ألغت بموجبھ احتكار الدولة للقطاع ومبادئ التنظیم 

ین تنظیمیتین إحداھما مستقلة واألخرى تحت الحكومیة وأنشأت وكالت

 .إشراف وزارة تقنیة االتصاالت

وبالنسبة لطرح المنافسة الفّعالة، منحت تونس ترخیصًا ثانیًا لتشغیل جي 

) أوراسكوم تونس تیلیكوم(إس إم إلى ائتالف دولي بقیادة أوراسكوم تیلیكوم 

قابل ھذا  ملیون دوالر أمریكي م454حیث دفعت ھذه الشركة مبلغ 

ودخلت أوراسكوم تیلیكوم . 2002 مارس 20الترخیص الذي منح لھا في 

فیما بعد في اتفاقیة مشروع مشترك مع الوطنیة الكویتیة لالتصاالت لیقوما 

وبدأت أوراسكوم تونس . معًا بتطویر وتشغیل أوراسكوم تونس تیلیكوم

". تونسیانا " تحت االسم التجاري2002تیلیكوم بتقدیم خدماتھا في دیسمبر 

ومن المتوقع دخول مشغل آخر لـ جي إس إم السوق لزیادة اختراق الھاتف 

 "االستشاریون العرب"فعلى سبیل، تقدر مؤسسة . المحمول اختراقًا جذریًا

 لیصل 2006االرتفاع في سوق جي إس إم بنحو تسعة أمثالھا بحلول العام 

 .ون مشترك ملی4.4 في المائة، أي 43إلى معدل اختراق نسبتھ 

وفي مجال طرح المنافسة الفّعالة أیضًا، طرحت الحكومة التونسیة عملیة 

 في تونس،  VSATمنح ترخیص لتشغیل منفذ صغیر جدًا لشبكة اتصاالت 
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ومن شأن ھذه الشبكة المساعدة على تلبیة الطلبات المتزایدة على خدمات 

 .المعلومات وإقامة بنیة تحتیة إضافیة لالتصاالت

قت الذي حققت فیھ تونس نجاحًا في منح ترخیص ثان لتشغیل جي وفي الو

، فقد أدخلت تغییرات على وسائل التنظیم VSATإس إم وترخیص لتشغیل 

بدأت مفاوضات ) بسن مراسیم في بعض المجاالت الرئیسیة مثل الترابط(

.  في المائة من حصة المشغل الحالي ـ تونس لالتصاالت10لخصخصة 

رنامج لطرح المنافسة الفّعالة ھو العائق الرئیسي لتطویر ویبدو أن تنفیذ ب

 .القطاع في سوق االتصاالت الحالیة

 


