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 Executive Summery –انًستخهص 

ضمان حصول إلى رغبة الدول في سياسة الخدمة الشاممة لتقديم عدد من خدمات اإلتصال، تعود 
من منافع اجتماعية ىذه الخدمات لما توفره  ، وذلكالمناطق ذات الكمفة المرتفعة عمى خدمات االتصاالت

نسانية كبيرة، بما في ذلك تعزيز الفرص التعميمية وتحسين الرعاية الصحية وتوفير المعمو  مما مات وا 
 الكفاءة االقتصادية. يساعد في زيادة

وضع منيجية لدراسة الكمفة االقتصادية لمخدمة في ىذا البحث ليذا ومن أجل الوصول ليذه الغاية تم 
 الشاممة تعتمد عمى فريق إداري قادر عمى اتخاذ القرارات االستراتيجية.

والواليات  ،ي لإلتصاالت واإلتحاد األوروبيتعريف الخدمة الشاممة في اإلتحاد الدولتم  األولفي الفصل 
تمويل المختمفة لطرق الم عرض لوسائل و وبعد ذلك توكذلك في القانون السوري.  ،المتحدة األميركية

 الخدمة الشاممة باإلضافة الستعراض ومقارنة لتجارب بعض الدول في طرق التمويل و التقديم.

ات المتوفرة عن الجميورية العربية السورية من اإلتحاد كما تم دراسة وتحميل في البيانات واإلحصائي
 الدولي لإلتصاالت و المكتب المركزي لإلحصاء في سورية.

والذي ي عتَبر نواة ىذا البحث، تم وضع منيجية لتقديم الخدمة الشاممة تقوم عمى تقسيم  الثانيفي الفصل 
الي عمل عمى تسييل حساب الكمفة وقدرة البمد إلى مناطق وتم تقسيم كل منطقة إلى قطاعات وىذا بالت

اإلنفاق لكافة شرائح الدخل، وأدى إلى إيضاح كيفية توزع الربح والخسارة والذي يساعد الفريق اإلداري 
 عمى تقديم أفضل الحمول في تغطية قطاع أومنطقة ما.

ى مفاىيم وأن تكون َمبنية عم ،تقوم ىذه المنيجية عمى أ س س احصائية ذات تسمسل رياضي منطقي
اقتصادية لحساب الكمفة وتكمفة رأس المال المستقبمية واألخذ بعين اإلعتبار كمفة الفرص البديمة 

 أوالضائعة في حال عدم تقديم الخدمة الشاممة.

َتضّمن البحث نموذج افتراضي م حاكي والذي ي َقدم سيناريوىات مختمفة تتراوح بين مناطق ذات كثافة 
ق إلى مناطق ذات دخل وكثافة سكانية منخفضة، ثم معالجة ىذه البيانات وقدرة عالية عمى اإلنفا

 اإلفتراضية والتحقق من صحة ىذا النموذج.
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لمتحقق من صحة المنيجية الم قترحة فإنو يجدر بالمؤسسة العامة لإلتصاالت اتباع و  من الناحية العممية
كاليف ومن ثم دراسة وتقسيم المناطق فريق اداري ودراسة المناطق والت من خالل تعيينىذه المنيجية 

 والقطاعات آخذين بعين اإلعتبار كافة المتغيرات التي تمت مناقشتيا في ىذا البحث.
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 اإلهذاء

 

 ...ق لبيعلى  إلى أعز الناس  

 

 ...الليالي  تإلى من سهر 

 

 ...ما عليو بكل ما لي    اإلى من أدين له

 

 ..وإلى روح أبي....إلى أمي

 

 

 نسأ...يإلى من أشد به أزر 

 

 إلى المياس  و ...زهر الليلك  إلى  
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 كهًح انشكر

لي أثناء الي إلدارة األعمال لما قدموه في المعيد العاإلدارية و أود أن أتوجو بالشكر لمييئة التدريسية بداية 
دارة إمن عموم في مجال اإلقتصاد والقانون وميارات التواصل وخبرات في مجال دراستي ليذا الماجستير 

 ل.األعما

نجاح برنامج مشترك مع المعيد العالي إلدارة وضع وا  والتقانة لمعمل عمى  االتصاالتكما أشكر وزارة 
 .االتصاالتفي مجال  وتقديميم خبرات ذات مستوى عال   االتصاالتفي مجال ادارة وتنظيم األعمال 

 

 أشرفامذين لا البمخي الدكتور الفاضل راتبالدكتور الفاضل صالح الدوه جي و كل من أتوجو بالشكر إلى 
، ولمنحيما ىذا البحث من وقتيما لالطالع عمى كل تفاصيمة، باإلضافة إلى صراحتيم عمى ىذا البحث

 .نصائحيما القيمة التي كان ليا دور كبير في إنجاز ىذا البحثو في إعطاء آرئيما 

 

الذي  ،بيقية في جامعة ىارفردوليس آخرًا أشكر أستاذي الدكتور فواز حبال عميد كمية العموم التط وأخيراً 
ما تعممتو منو عمى مر جيده ب ال يمكن ليذه السطور القميمة أن تستوف   ماقدم لي من العمم والمعرفة 

 .األميركية أثناء دراستي في الجامعة لعموم الكومبيوتر في الواليات المتحدةخاصة و الماضية  السنوات

 

َلب نة في طريق ىذا البحث تمنى أن يكون وأ ،وطني الحبيبأن يعم الخير الكثير عمى  وفي النياية أدع
 .ويسيم في تقدمو التنمية والتطوير

 

 

 فراس ُسلٌمان األبرش
abrashf@aim.com 
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 انفصم انتًهٍذي 1

 يمذيح 1.1

ا كان إنمروبية و وفي عصر اإلقتصاد الصناعي فإن ربط المدن والبمدان البعيدة كاليند بالقارة األ تاريخياً 
، وكذلك األمر في الواليات المتحدة األميريكة ومنيا التوابل بيدف نقل البضائع من الشرق إلى الغرب

سّيل والذي  ،ية في سياسات تمك الدولو لو ة ىي األيحيث كان ربط المدن والمناطق النائية بالسكك الحديد
شجع  مما ،سوق اإلستيالكية أكبرفقد أصبحت ال .ع إلى المستيمكمنتجات من الم صن  التوصيل  إمكانية

د  عين عمى دخول منتجين وم صن   تطوير الصناعات بيدف المنافسة وتقديم أفضل ، وأدى إلى دج 
 الخدمات.

نما أصبح  كراً لم تعد السوق المحمية ح  أما اآلن وفي عصر الثورة الرقمية  عمى المنتج المحمي فحسب، وا 
عد مشكمة تقف عائقًا يَ اق والسبب في ذلك أن نقل البضائع لم بإمكان كافة المنتجين الدخول لكل األسو 

نما   وسائل اإلتصال وىذا ما تؤمنوالطمب تمبية في سرعة العرض و التحدي كمن يأمام تسويق المنتجات وا 
 .الحديثة

المحرك األساسي لدفع العجمة اإلقتصادية ق دمًا و ىفي عصر االقتصاد المعرفي بات انتشار المعمومة  لقد
، وأيضًا بات بما كان سائدًا في عصر اإلقتصاد الصناعي القائم عمى احتكار المعمومة والمعرفة ارنةً مق

 تقديم خدمات اإلتصال من أىم عوامل النجاح.

س التي يقوم عمييا اإلقتصاد المعرفي الناجح ىي توفير وسائل اإلتصال، والتي ليا إن إحدى أىم األ س  
 فسة وتوفير أفضل الخدمات وبسرعة فائقة. وى المناتدور كبير في رفع مس

جميع الثابت في  خط الياتفر ير الخدمة الشاممة وعمى رأسيا توفيفإن توف الناحية اإلجتماعية فمن
المناطق  فيو النائية والبعيدة، أسواًء ذات نشاط اقتصادي وقدرة عمى اإلنفاق أعمى أو المناطق المناطق 

وفر الوقت يمكن أن ، ي  وقدرة عمى اإلنفاق منخفضة مناطق ذات دخلالو ذات الكثافة السكانية القميمة، أ
قرى مجاورة تتوفر فييا الخدمات الياتفية وخصوصًا في و السفر إلى مدن أو والجيد والمال لمذىاب أ

 الحاالت اإلسعافية والطارئة.



 
11 

في المدن الكبيرة من ة لمسوق يحتياجات الحقيقالأصبح باإلمكان معرفة افقد  الناحية اإلقتصاديةأما من 
بدوره يعمل عمى تعزيز كفاءة اإلنتاج وي سيم في تدوير العجمة اإلقتصادية من  ىذامنتجات القرى البعيدة و 

 رفع من مستوى المعيشة.اليؤدي إلى و خالل تدوير روؤس األموال 

البد من وضع  ر الذي سيشيده العالم في عصر الثورة الرقمية قادم ال محالة، ومن ىنا كاني  غإن التَ 
وتوصيميا إلى كافة المناطق  االتصاالتخطط منيجية في سبيل تقديم الخدمات األساسية في مجال 

وضع حمول لتقديم الخدمة الشاممة باإلضافة إلى حتى المناطق النائية، و األرياف أو سواًء كانت في المدن أ
ر ثقاف وطرق تمويميا.  اجتماعي.و ي ألن اإلىمال في ىذا التوجو سيؤدي إلى تأخ 

 انثحث خطىاخ 1.1

 البحث بما يمي: أىدافتمخص ت

التي ليا باع و الدول المتقدمة و  لالتصاالتبع في اإلتحاد الدولي تحديد مفيوم الخدمة الشاممة الم ت   -1
 الواليات المتحدة األميركية.و اإلتحاد األوروبي ك االتصاالتكبير في مجال 

مل لمقتضيات تطبيق مفيوم الخدمة الشاممة في عرض شاو الخدمة الشاممة في القانون السوري  -2
 .البمدمختمف أنحاء 

 .يياتاحة الوصول إلا  و  وضع منيجية لتقديم الخدمة الشاممة -3
 الواقع في الجميورية العربية السورية وتحميل البيانات طبقًا لنتائج المنيجية. -4
 .ال تمويل الخدمة الشاممةجلدول في مختمف أنحاء العالم في ماعرض تجارب  -5
الواقع في الجميورية العربية السورية و تحميل البيانات المتوفرة طبقًا لنتائج المنيجية المقترحة في  -6

 ىذا البحث

 أهًٍح انثحث 1.1

ن وسائل و كما تقدم سابقًا فإن الثورة الرقمية ال ي مكن تجاىميا  بكافة أنواعيا ىي العمود  االتصاالتا 
في مجال توفره الخدمة الشاممة  امتنب ع مة ىذا البحث أىميالفقري ليذه الثورة الرقمية لذلك فإن 

المناطق و من خدمات وعمى رأسيا توفير خدمة الخط الثابت في المناطق النائية والبعيدة، أ االتصاالت
مناطق ذات الدخل المنخفض، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجيد والمال الو ذات الكثافة السكانية القميمة، أ

حتياجات الحقيقة لمسوق في المدن الالمنتجين في المناطق النائية والبعيدة معرفة ا مكانإأصبح بفقد 
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لى تحسن إيؤدي  لذي بدورهاو ز كفاءة اإلنتاج وي سيم في تنشيط الوضع االقتصادي وىذا ما ي عز الكبيرة 
 مستوى المعيشة .

الخدمة الشاممة وتمويميا مما كما تتجمى أىمية البحث في وضع منيجية لدراسة الكمفة اإلقتصادية لتقديم 
 تقديم الخدمة الشاممة بالشكل األمثل. االتصاالتي َسيل عمى المؤسسات التي ت عنى بتقديم خدمات 
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 : اإلطار انُظريألولانفصم ا 1

 انخذيح انشايهح 1.1

عام في  AT&Tالياتفية  االتصاالتشركة بدأ مفيوم الخدمة الشاممة منذ عيد ثيودور فييل رئيس 
 ,One Policy, One System–واحدة، نظام واحد، وخدمة شاممة ذي كان ينادي بشعار )سياسة وال 1907

Universal Service)1  حيث أن شركةAT&T تقوم بإدارة كافة أنظمة الياتف  في ذلك الوقت كانت
الثابت وقد قامت بتعزيز الخدمة الشاممة من خالل تحويل الدعم من الخدمات األ خرى لتمويل خدمات 
اإلتاحة الياتفية في كافة المناطق، واإلبقاء عمى تأمين أسعار مخفضة وغير ربحية لممناطق النائية 

 والفقيرة.

 نالتصاالخاإلتحاد انذونً  –انخذيح انشايهح  1.1.1

مكن من تصال ت  إأسرة عمى خدمة و بحصول كل فرد أ "الخدمة الشاممة" 2ف اإلتحاد الدولي لالتصاالتي َعر  
بأسعار  االتصاالتتاحة س بل ا  و تامة. إن األىداف الم راد بيا من الخدمة الشاممة ى استخداميا بخصوصية

 معاييرتقوم عمى ثالث بحسب اإلتحاد الدولي لالتصاالت و سرة لمجميع. فالخدمة الشاممة معقولة وم يَ 
ن (، وأAccessibilityمكانية الوصول )إ(، Availabilityأساسية سيتم شرحيا الحقًا وىي الوفرة )

 (.Affordabilityتكون بأسعار في متناول الجميع )

 تًويدهس ترنًاٌ يفىظٍح اإلتحاد األور –انخذيح انشايهح  1.1.1

 عام في 3ي مكن أن يتمخص مفيوم الخدمة الشاممة والتي تم ذكرىا في بيان برلمان اإلتحاد األوروبي
2002 

 ال بالشبكة الياتفية العامة في موقع محدد، الخدمة الشاممة تكون بتزويد المستخدمين بناءً عمى طمبيم اإلتص
تكون كافية لنقل البيانات كافية ل لسرعة تصاالت محمية ودولية، باإلضافةاوبسعر في متناول الجميع. والقيام ب

 إلستخدام اإلنترنت.
 صوليم لضمان ح اً المعزولة جغرافيو تخاذ تدابير محددة لممستيمكين في المناطق الريفية أإ عمى الدول األعضاء

عن ضمان الوصول وال سيما لكبار السن،  والقدرة عمى تحمل التكاليف ليذه الخدمات، فضالً  ،عمى الخدمات
 حتياجات الخاصة.االوالمعوقين واألشخاص ذوي 

  كما ينبغي عمى الدول األعضاء أن تقوم برصد حالة المستيمكين فيما يتعمق بإستخدام خدمات الياتف المتاحة
 ق بالقدرة عمى تحمل التكاليف.وخاصة فيما يتعم

                                                           
1
 (wikipedia 2010) 

2
 (ITU 2010, 7) 

3
 (DIRECTIVE 2002/22/EC 2002, 58-60) 
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 لممستخدمين )طباعة، الكتروني(. اً توفير دليل ىاتفي شامل سنوي 

 انىالٌاخ انًتحذج األيٍركٍح –انخذيح انشايهح  1.1.1

 وتحديداً  4في الواليات المتحدة األميركية 1996لعام  االتصاالتوبحسب قانون إن مفيوم الخدمة الشاممة 
 :/254/في الفصل 

  في المناطق و سواءً كانت في مركز المدينة أ ت،ثاب خط ىاتفي كل عائمة أينما وجدت في أمريكاأن يكون لدى
 النائية والتي يصعب الوصول إلييا.

  مشرائح ذوي الدخل لتميل الخدمة الشاممة إلى جعل كمفة الحصول عمى الخدمات الياتفية معقولة بالنسبة
 المنخفض وسكان المناطق النائية.

المتطورة جدًا إلى تطوير  لالتصاالتعت الواليات المتحدة األميركية ذات البنية التحتية ومؤخرًا فقد س
الحديثة  االتصاالتبرامجيا في دعم الخدمة الشاممة لت صبح تمك الخدمة أكثر ديناميكية ومواكبة لخدمات 

الصحية في مثل الوصول إلى اإلنترنت في المدارس والمكتبات والوصول إلى مقدمي خدمات الرعاية 
 المناطق النائية.

 انسىري االتصاالخلاَىٌ  –انخذيح انشايهح  1.1.2

 / نطاق الخدمة الشاممة بما يمي:44المادة / دد  ت حَ  ،2010لعام  5السوري االتصاالتبحسب قانون 

 .النفاذ إلى شبكة الياتف العمومية الثابتة 
 .النفاذ إلى اإلنترنت 
 .ىواتف الحصاالت لمعموم 
 اإللكتروني.و مطبوع أدليل الياتف ال 
 ستعالمات.اال 
 .خدمات الطوارئ 

لمواطنين أيًا كان موقعيم الجغرافي وبخاصة إلى اسوري شروط تقديم الخدمة الشاممة لقد ترك القانون ال
وفي نياية األمر تخضع ىذه الشروط  االتصاالتمييئة الناظمة في مجال لمن حيث السعر والجودة 

 انة.التقو  االتصاالتلتصديق وزير 

                                                           
4
 (FCC 1996) 

5
 (25 ,2010وزارة االتصاالت و التقانة ) 
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والواليات المتحدة األميركية وقانون  مقارنة لمفيوم الخدمة الشاممة لدى اإلتحاد األوربي 1 جدول في 
 األوروبيي مكن مالحظة التناظر بين تحديد مفيوم الخدمة الشاممة في اإلتحاد السوري حيث  االتصاالت

من حيث نوعية وجودة  الخدمة  1996تحدة األميركية في عام مع ما سعت اليو الواليات الم 2002بعام 
 .تكمفة معقولة ومتناسبة مع كافة الشرائحبباإلضافة لجعل الخدمة م تاحة و 

 

الواليات المتحدة  اإلتحاد األوربي 
 األميركية

 االتصاالتقانون 
 السوري

يضع مسؤولية تحديد  اإلتاحة
 مدول األعضاءالخدمة ل

ددة وت حدد من حغير م   أ سرةلكل 
 قبل الييئة الناظمة

سرعة كافية لنقل البيانات  سرعة كافية لنقل البيانات النفاذ إلى اإلنترنت
لممدارس و لممستخدمين 

 المكتباتو 

السرعة غير محددة 
 بالقانون

االحتياجات و األفراد ذ
 الخاصة

ضمان وصول الخدمة 
المعوقين و لكبار السن 

وذوي االحتياجات 
 الخاصة

 حددغير م   حددغير م  

رصد حالة المستيمك  السعر
فيما يتعمق بالقدرة عمى 

 تحمل التكاليف

مشرائح لسعار معقولة أ
 ذوي الدخل المنخفض

حددة وت حدد من غير م  
 قبل الييئة الناظمة

 القانون السوريواألمٌركٌة الوالٌات المتحدة ومقارنة بٌن مفهوم الخدمة الشاملة فً اإلتحاد األوربً  1 جدول 

مرتبط بشروط وكيفية تقديم الخدمة الشاممة وتمويميا في سورية و ومن ىنا يمكن أن نستنتج أن كل ماى
 موضوع ىذا البحث.و وذلك ى ،غير محدد وىي تحتاج لوضع دراسة منيجية

 تمذٌى انخذيح انشايهح 1.1

 ستناد عمييا في تقديم الخدمة الشاممة:الا تحديد أىم المعايير الواجبب 6لالتصاالتاإلتحاد الدولي  قام

                                                           
6
 (ITU 2010, 7) 
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 Availability - وإتاحح انخذيح  انىفرج 1.1.1

إن درجة الخدمة في تقديم الخدمة الشاممة يجب أن تكون متساوية لمجميع في أي زمان ومكان دون أي 
تصال بخصوصية إجراء اكن المتصل بت مَ و تغطية شاممة لكافة المناطق و تميز. بحيث يكون اإلتصال ذ

مكن البحث وي   ،الطوارئ مجاناً خدمات تصال بإ ةوفر خدمتامة والتواصل مع كافة المناطق، باإلضافة لتَ 
 في كافة المناطق. األ سروضع عن مؤشر اإلتاحة من استبيان 

 Accessibility – ايكاٍَح انىصىل وانتىاصم 1.1.1

لية لتبسيط وتسريع آلية يجاد آا  ر، و % لكافة األ سَ 100يجب أن يكون تقديم الخدمة الشاممة بنسبة 
ويتم تحديد  ،اإلحتياجات الخاصة )األعمى واألصم(ي اإلشتراك بخط ىاتفي، واألخذ بعين اإلعتبار ذو 

 نسمة. 100مكانية الوصول من مؤشر عدد الخطوط الياتفية الثابتة لكل إمدى 

نسمة  100نسبة الخطوط الثابتة لكل  ركيا و فرنسا فيمقارنة بين احصائيات الدول العربية وت  1 الشكلفي
 :لالتصاالتحصائيات اإلتحاد الدولي ال اً وفق 2008في عام 

 

 ICT Statistics Database 2008 – لالتصاالتولي د: المصدر اإلتحاد ال1 الشكل

لسورية بينما جاءت  بالمرتبة األولى مقارنة بالدول العربية والمجاورة أن فرنسا جاءت 1 الشكليتضح من 
اليمن والعراق في المرتبة األخيرة، في حين أن الجميورية العربية السورية بمغت نسبة الخطوط الياتفية 

 بالطبع ىذه اإلحصائية ال تعكس تمامًا الواقع والسبب في ذلك أنيا ال. نسمة 100لكل  خط  17الثابتة 
تأخذ بعين اإلعتبار أن األ سر في المدن المكتظة قد يكون لييا أكثر من خط ثابت، باإلضافة إلى أن 

 ىناك بعض الخطوط ذات استخدامات تجارية.
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 نسمة في سورية والدول العربية وتركيا وفرنسا 100نسبة الخطوط الثابتة لكل 
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 Affordability -انمذرج ػهى اإلَفاق  1.1.1

فرد ال ينبغي لسعر الخدمة الشاممة أن يكون عاماًل مقيدًا لموصول إلى الخدمة، ويجب أن تكون قدرة ال
الفرد السنوي ل متوسط دخ 1 الشكلن يّ بَ ي  و لإلنفاق عمى الخدمة تتناسب مع متوسط الدخل السنوي لمفرد. 

 لالتصاالتحصائيات اإلتحاد الدولي اللتحميل و تمثيل وفقًا فرنسا وذلك و تركيا و الدول العربية و في سوريا 
 :كما يمي /2008لعام /

 

 ICT Statistics Database 2008  - لالتصاالتالمصدر اإلتحاد الدولي  :2 الشكل

تفاوت بشكل كبير فمتوسط دخل الفرد مرتفع في الدول يأن الدخل السنوي لألفراد  1 الشكليتبين من 
في المرتبة ما قبل األخيرة  ةبينما كانت سوري دمةتبارىا دولة صناعية متقاعوكذلك فرنسا بصدرة لمنفط الم  

إلى الدخل  $ سنويًا. وبالتالي فإن القدرة عمى اإلنفاق في سورية نسبةً 1650وبمتوسط دخل يقارب 
عمى ذلك فإنو و ستكون متدنية جدًا، نتيجة لذلك فإن تقديم الخدمة الشاممة في وضع حرج في سورية. 

  بشكل دقيق. االتصاالتمى اإلنفاق لمفرد في مجال يجب دراسة الكمفة ومدى القدرة ع
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 انخذيح انشايهح دػى سانٍة تًىٌمأأشكال و 1.1

في  والمثال عمى ذلك  من وجو نظر اقتصادية البد من دراسة الفائدة الناتجة عن توفير الخدمة الشاممة،
اليات المتحدة األميركية وائل التسعينات من القرن الماضي قام مكتب الكونجرس لتقييم التكنولوجيا في الو أ

(OTA- Congressional Office of Technology Assessment)  بدراسة دور تكنولوجيا
اإلجابة عمى بعض و ركا وكان اليدف من الدراسة ىيفي تأمين مستقبل المناطق النائية في أم االتصاالت

 : 7األسئمة

 اإلتصاالترة أكبر عمى استخدام وسائل التقانة و ما ىي المناطق النائية والبعيدة التي يرجح أن يكون ليا قد 
 ستفادة منيا؟االالحديثة و 

 العمل  مجال قتصادية المتوقعة من تقنيات عصر المعمومات في المناطق الريفية، ال سيما فيالماىي اآلثار ا
رأس المال يد( واالستثمار )بما في ذلك متطمبات ترشواحتياجات التدريب وال ميمة )بما في ذلك خمق فرص عمل

 والبنية التحتية العامة(؟
  ىل يمكن التوقع أن تكون المناطق النائية قادرة عمى المنافسة في خدمة األسواق الوطنية  لمسمع في ىذا العصر

 ؟الجديد

ن من خالل ىذه األسئمة ي مكن استنتاج أن الرؤية االستراتيجية تمعب دورًا ىامًا في اتخاذ القرار وذلك أل
المجتمعات  عمى إحياءفي المساعدة  تمعب دورًا ىاماً  ياالسمكية والالسمكية وتطبيقات تصاالتاالتكنولوجيا 

  النائية.و المحمية في المناطق الريفية 

                                                           
7
 (OTA 1996) 
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 كٍف ٌتى تًىٌم انخذيح انشايهح؟ 1.1.1

بحسب التجارب المختمفة لمدول في تقديم الخدمة الشاممة ي مكن استخالص عدد من التوجيات في مجال 
 :8تي تتمخص بما يميالتمويل وال

 .اإلصالحات المرتبطة بالسوق وتكون بالخصخصة وتشجيع المنافسة والتسعير وفقًا لمتكمفة 
 لتراخيص من أجل تقديم شروط في او يكون ذلك بوضع التزامات و  :التزامات الخدمة اإلجبارية

 .ة في كافة المناطقالخدمة الشامم
 خاصة في البمدان التي تعتمد عمى م قدم خدمة و مدة وىذه الطريقة الكالسيكية المعت :تحويل الدعم

محتكر حيث يتم تحويل فائض عائدات الخدمات الربحية لتغطية الخسارة الناتجة عن تقديم 
بقائيا منخفضة في المناطق النائية ذات وا  سعار الخدمات أتكون لدعم و خدمات غير رابحة أ

 الكمفة العالية.
 بدفع رسوم ليتم سد  االتصاالتتاحة حيث تقوم شركات وضع رسوم لسد العجز الناتج عن اإل

 العجز
 الييئة الناظمة  عن طريقدارتو إ تكوننشاء صندوق دعم إوعادة ما يتم  :نشاء صندوق التمويلإ

 حيث يتم استخدام الدعم وفق برامج ودراسات محددة في تقديم الخدمة الشاممة.

 

 ايهحػرض نتدارب تؼط انذول فً تًىٌم ودػى انخذيح انش 1.1.1

فإن دعم المبنية عمى دراسات وتجارب لدول في ىذا المجال  9بحسب دراسة لإلتحاد الدولي لالتصاالت
 مشاريع تكنولوجية المعمومات واإلتصاالت يجم ب مخاطر محتممة:

 السوق. تشوه 
 المستمر. التمويل عمى اعتماد خمق 
 إساءة في استخدام األموال. احتمال 
 .المحسوبية  
 لمموارد التالي ىدربو المشروع  فشل. 

                                                           
8
 (Intven and Tetrault 2000, 251) 

9
 (ITU 2010, 147) 
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وضع سياسات تمويل خاصة في مجال تقديم الخدمة الشاممة تدرأ بيا تمك  10لذلك كان عمى الدول
 تم تمخيص لتجارب بعض الدول في مجال آليات وسياسات تمويل الخدمة الشاممة: 1 جدولوفي المخاطر 

 م والتمويلسياسة الدع أليات الدعم والتمويل البمد
 المفوضية األوربية

 
 "عدة مشغمين"

إنشاء صندوق تمويل لمخدمة 
 الشاممة.

وضع نظام خاص بالرسوم اإلضافية 
يتم تحصيميا مباشرة من قبل 

مؤسسات االتصاالت المسؤولة عن 
 تقديم الخدمة.

تتولى الييئة التنظيمية اإلشراف عمى 
مساىمات الصندوق لدعم الشركات 

قديم الخدمة الشاممة التي ت سيم في ت
والتحقق من التكمفة الخاصة 

 بالتزامات الخدمة الشاممة.
قد يتم إضافة رسم خاص بالخدمة 
لتعويض الكمفة الصافية اللتزامات 

 الخدمة الشاممة
 المممكة المتحدة

 
British Telecom 

تم إلغاء آلية الدعم ألن تقديم الخدمة 
 الشاممة تعود عمى الم شغل بمكاسب.

لغاء صندوق الدعم حيث قامت تم إ
الييئة التنظيمية لالتصاالت بالكشف 

عمى أن اجمالي المكاسب يتعدى 
 اجمالي الكمفة الصافية 

ترتكز مدفوعات المساىمة عمى  كندا
 االتصاالت الخارجية 

تتم إدارة صندوق المساىمات بواسطة 
 مدير مستقل

تجري اآلن مراجعة المساىمة الحالية 
المساىمة بنظام واستبدال رسوم 
 مرتبط بالعائد

تساىم شركات االتصاالت بصندوق  جنوب افريقيا 
 الخدمة الشاممة

 
 

 صندوق تمويل الموارد البشرية

يتم استخدام صندوق تمويل الخدمة 
الشاممة في بعض األحيان بتقديم دعم 
مباشر لألشخاص الغير قادرين عمى 

 تحمل التكاليف.
توفير يتم استخدام صندوق الموارد ب

ميارات مناسبة في جميع مستويات 
 قطاع االتصاالت.

 (Tetrault 2000و  Intven)تحلٌل تجارب الدول من المصدر –مقارنة تجارب بعض الدول فً طرق التموٌل  2 جدول
                                                           
10

 (Intven and Tetrault 2000, 268-295) 
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وبحكم  1 جدولب المختمفة لمدول من خالل بمقارنة وضع تمويل الخدمة الشاممة في سورية مع التجار 
وجود م قدم خدمة م حَتك ر وىوالمؤسسة العامة لالتصاالت فإن الطريقة الوحيدة لتمويل الخدمة الشاممة 
التي ي مكن تطبيقيا ىي تحويل الفائض من العائدات الرابحة إلى دعم تقديم خدمات االتصاالت في 

لبعيدة ذات التكاليف المرتفعة وذلك إلبقاء سعر الخدمة معقول وم تاح لكافة المواطنين باختالف المناطق ا
  شرائح دخميم.
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 تحهٍم انثٍاَاخ انًتؼهمح تسىرٌح 1.2

بعد ان تم الحصول عمى بيانات من المؤسسة العامة لإلتصاالت واحصائيات من المكتب المركزي 
 ه البيانات باستخدام وسائل واساليب التحميل االحصائيلإلحصاء أصبح باإلمكان القيام بتحميل ىذ

 

 تسىرٌح االتصاالختحهٍم وصفً نهثٍاَاخ انًتؼهمح تمطاع  1.2.1

 هًساححتىزٌغ يحافظاخ انثهذ وفماً ن 1.3.2.2

توزع المساحات  3 الشكليوضح كم مربع، و .ألف 185 تبمغ مساحة الجميورية العربية السورية اإلجمالية
الالذقية و طرطوس و حماة و حمص و القنيطرة و السويداء و درعا و وىي دمشق  14الـ  فيما بين المحافظات

 والحسكة باإلضافة إلى ريف دمشق.  ودير الزور الرقةو ادلب و حمب و 

 

 (2118)المكتب المركزي لإلحصاء :مساحة المحافظات بالكٌلومتر المربع 3 الشكل

تبمغ ما يقارب و أن محافظة حمص ىي أكبر محافظة في الجميورية العربية السورية  1 الشكليتبين من 
ألف كم مربع بينما تتساوى  18ألف كم مربع في حين يبمغ مجموع  مساحة دمشق وريف دمشق  40

التي و درعا ىي األصغر مساحًة و طرطوس و ، في حين كانت محافظات الالذقية تقريبًا مع محافظة حمب
  .كم مربع 2000تقارب 
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 تؼذاد انسكاٌتىزٌغ يحافظاخ انثهذ وفماً ن 1.3.2.1

 

ما  2009يبمغ عدد سكان سورية المتواجدين فعميا بحسب المكتب المركزي لإلحصاء في نياية عام 
األكبر مساحة من حيث المحافظات إال أنو مميون نسمة، ومع أن محافظة حمص ىي  20يقارب 

ر احصائيات لممكتب المركزي لإلحصاء فإن األكثر تعدادًا لمسكان ىي محافظة حمب ويمييا  وبحسب آخ 
 محافظة دمشق وريفيا

 

 

 (2119اء )المكتب المركزي لإلحص : تعداد السكان فً المحافظات4 الشكل

 

ريفيا بينما و يمييا بفارق بسيط محافظة دمشق و مميون نسمة  4.5بمغ يأن عدد سكان حمب  2 الشكلي بين 
  الف نسمة. 100التي كانت أقل من و كانت محافظة القنيطرة ىي األقل كثافًة 
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 هكثافح انسكاٍَحتىزٌغ يحافظاخ انثهذ وفماً ن 1.3.2.2

 

لكل  2009ت عن المساحة وعدد السكان أصبح باإلمكان حساب الكثافة السكانية لعام بأخذ البيانا
 محافظة والتي يمكن تمثيميا كما يمي:

 

 

 : الكثافة السكانٌة وتم حسابها من خالل بٌانات تعداد السكان مقسومة على المساحة5 الشكل

 

نسمة في الكيمومتر  416البالغة و أن محافظة الالذقية ىي األعمى من حيث الكثافة  3 الشكلنجد من 
نسمة  234ريفيا كانت و محافظة دمشق و نسمة بالكيمومتر المربع  243كان محافظة حمب  كماالمربع 

  دير الزور ىي األقل كثافة.و محافظة حمص  بينما كانتبالكيمومتر المربع، 
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 ؼذد انخطىط انهاتفٍحذ وفماً نتىزٌغ يحافظاخ انثه 1.3.2.3

 

مميون خط  3.6بمغ عدد خطوط الخط الثابت في سورية وبحسب احصائيات المكتب المركزي لإلحصاء 
 نسمة 100خط ىاتفي لكل  17ىاتفي أي بنسبة تقارب 

 

 

 (2111)المؤسسة العامة لالتصاالت : عدد الخطوط الهاتفٌة فً كل محافظة 6 الشكل

 

مجموع أن عدد الخطوط الياتفية تبمغ أقصاىا في دمشق وحمب وريف دمشق، في حين بمغ  4 الشكلي َبّين 
الف خط ىاتفي،  380الخطوط الياتفية في محافظة حمص والتي ىي أكبر مساحة ما يقارب  اشتراكات
 الف خط ىاتفي. 255الخطوط الياتفية في الالذقية ذات الكثافة األعمى  تراكاتمجموع اشكما بمغ 
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 ح انصادرج )تانذلٍمح(وانمطرٌحدى انًكانًاخ انذونٍح  1.3.2.4

 

فإن الحجم اإلجمالي  2008بحسب المجموعة االحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء لعام 
ينما كان حجم المكالمات اإلجمالي لعدد الدقائق الدولية مميار دقيقة، ب 1.7ة الصادرة لقطريلعدد الدقائق ا

 مميون دقيقة. 427الصادرة حوالي 

 

 

 (2118)المكتب المركزي لإلحصاء المصدر  -: حجم المكالمات الدولٌة والبلدٌة الصادرة بالدقائق 7 الشكل

 

ألف دقيقة، بينما كانت حجم الدقائق  295ة في دمشق بمغت قطريأن حجم المكالمات ال 5 الشكلي بين 
  ألف دقيقة. 142لممكالمات الدولية الصادرة 
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 تٍٍ انفرظٍاخدراسح انؼاللح  1.2.1

كان بالحصول عمى بيانات لكثافة السو كمما كانت الكثافة أعمى كانت حجم اإليرادات أعمى لذلك  نظرياً 
يراداتو لكل محافظة  في قطاع االتصاالت والعائد الصافي لتمك اإليرادات )خسارة أوربح(  11اإلجمالية ياا 

 فييا 

 

 :ات اآلتيةالفرضي صياغةباإلمكان  حأصب

  اإليرادات اإلجماليةيوجد عالقة بين  -1
الكثافة

 الكثافةو  

سيط ثم باختبار معنويتة رتباط الخطي البالمعامل ا البد من حسابالختبار ىذه الفرضية 
 ة(ية أم غير حقيقيكانت تمك العالقة حقيقو )إلختبار فيما ل

Correlations 

 الكثافة السكانٌة  
نسبة اإلٌرادات اإلجمالٌة / 

 الكثافة

 Pearson Correlation 1 -0.214 الكثافة السكانٌة

Sig. (2-tailed) . 0.484 

N 13 13 

 نسبة اإلٌرادات اإلجمالٌة /
 الكثافة

Pearson Correlation -0.214 1 

Sig. (2-tailed) 0.484 . 

N 13 13 

 SPSSتحلٌل بواسطة -:نتائج العالقة بٌن الكثافة ونسبة اإلٌرادات إلى الكثافة1 الجدول
 ذه عالقة عكسية.ىو   R=-0.21رتباط العامل ابأن م   1 الجدوليالحظ من 

 
 = sigالبالغة و المحسوب من بيانات العينة   Sigكما يتضح من الجدول بأن مستوى المعنوية 

%. نتيجة لذلك نقبل بفرضية العدم التي 5البالغ و ىي أكبر من مستوى الداللة المحدد و  0.484
 تنص عمى عدم وجود عالقة معنوية بين المتغيرين.

 

صافيالعائد اليوجد عالقة بين  -2
الكثافة

 الكثافة السكانيةو  

                                                           
11

اإلٌرادات اإلجمالٌة  هً مجموع اٌرادات الخط الثابت و اٌرادات اإلنترنت وال تتضمن اإلٌرادات الناتجة عن شركات الخلٌوي و السبب فً   

الناظمة لقطاع اإلتصاالت فإن هذه اإلٌرادات لن  .وفً حال كانت الهٌئةBOTذلك أن اإلٌرادات الناتجة عن قطاع الخلٌوي هً ناتجة عن عقد الـ 

 تدخل فً مٌزانٌة المؤسسة وإنما ستدخل إلى صندوق تؤسسة الهٌئة الناظمة.
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اختبار معنويتة )إلختبار تم رتباط الخطي البسيط ثم العامل احساب م  تم الختبار ىذه الفرضية 
 كانت تمك العالقة حقيقة أم غير حقيقة(و فيما ل

Correlations 

 لكثافة السكانٌةا نسبة العائد الصافً / الكثافة  

 Pearson Correlation 1 0.187 نسبة العائد الصافً / الكثافة

Sig. (2-tailed) . 0.541 

N 13 13 

 Pearson Correlation 0.187 1 الكثافة السكانٌة

Sig. (2-tailed) 0.541 . 

N 13 13 

 SPSSتحلٌل بواسطة -إلى الكثافة العائد الصافًنتائج العالقة بٌن الكثافة ونسبة  :2 الجدول
 .عالقة طردية مما يدل عمى وجود  R=0.18رتباط البأن معامل ا 1 الجدوليالحظ من 

ليست ذات داللة احصائية ألن مستوى المعنوية أنيا غير معنوية أي ضعيفة و إال أن ىذه العالقة 
Sig   البالغة و المحسوب من بيانات العينةsig = 0.54 الداللة المحدد  وىي أكبر من مستوى

%. نتيجة لذلك نقبل بفرضية العدم التي تنص عمى عدم وجود عالقة معنوية بين 5البالغ و 
 المتغيرين.

ويمكن التأكد من أنو ال يوجد عالقة طبيعية بين التوزع السكاني واإليرادات من خالل تحميل 
االتصاالت والتي  الصادر عن مؤسسة 2009البيانات الصادرة عن الميزانية العمومية لعام 

:6 الشكلي مكن تمثيميا 

 

 (2119)المؤسسة العامة لإلتصاالت  -اإلٌرادات اإلجمالٌة وبحسب الكثافة السكانٌة  :8 الشكل
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 تحليل العالقة بين الكثافة و نسبة اإليرادات إلى الكثافة 
 و العالقة بين الكثافة و نسبة العائد الصافي إلى الكثافة

 الكثافة \العائد الصافً  الكثافة \اإلٌرادات 
 كثافة منخفضة كثافة أعلى
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ذات الكثافة األعمى تقل عن ات محافظالة في إن نسبة الكثافة إلى اجمالي العائدات عمى الكثاف
كثير من المحافظات ذات الكثافة األقل، ال بل إن العائد الصافي يشير إلى وجود خسارة في 

أغمب المحافظات سواًء كانت ذات كثافة مرتفعة أو منخفضة، أو كانت من المفترض أن تكون 
بحرية ونقاط االستيراد والتصدير، الذقية وطرطوس لوجود الموانىء اللذات نشاط اقتصادي كا

باإلضافة لذلك وجود ارتفاع مفاجئ في الخط البياني في محافظة حمب ودمشق وريفيا ومحافظة 
 حمص وىذا لو تأثير كبير عمى دراسة العالقات السابقة.

 إلى ما يمي: ي رَجح أن يعود السبب
 افة السكانية وربما يكون إن تقديم خدمة خط الياتف الثابت ال يأخذ بعين اإلعتبار الكث

 بتوزيع عشوائي.
  تقديم الخدمة في بعض المناطق ليست ذات كفاءة عالية وال يعتمد منيجية منطقية وىذا

يؤدي إلى عدم استخدام تمك الخدمة واإلستعاضة عنيا اما بالتنقل أو استخدام الياتف 
 الخميوي.

 ليدر ناتج عن فشل اداري أوفني  تؤثر النفقات المرتفعة عمى العائدات سمبًا ويعود السبب
 ألن البنى التحتية أصبحت قديمة وبالية ذات كمفة صيانة عالية. أو
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 انفصم انثاًَ: اإلطار انؼًهً 1

 تمذٌى انخذيح انشايهح نًُهدٍحاإلطار انؼاو  1.1

 يكون ذلك بوضع طاقمو س لمشروع تقديم الخدمة الشاممة وضع أ س  و إن اإلطار العام في ىذه المنيجية ى
 بأفضل الس بل. تمك األىداف تحقيق يسعى إلىيقوم بتحديد أىداف ىذا المشروع  داريإ

 يشروع تمذٌى انخذيح انشايهح 1.1.1

لمتحقيق والنظر إلى المستقبل بعين إن مشروع تقديم الخدمة الشاممة يجب أن يكوَن ذا أىداف قابمة 
ه القيود ربما تكون تقنية، ولكن غالبًا وبناًء عمى ذلك يجب األخذ بعين اإلعتبار بعض القيود، ىذ الحاضر

 ، لذا فإن وضع سياسة عامة ىي أساس ميم لوضع المشروع وتفعيمو.ديةما تكون ما

 دارج انًشروعإ 2.2.2.2

فريق إدراي ي عنى بالقرارات اإلدارية واالستراتيجية ، وىذا التكامل في فريق إداري فني و إن ليذا المشروع 
 .والفعالة ذ القرارت الم جديةمكون أساسي إلتخاو طبيعة اإلدارة ى

: حيث سيواجو ىذا الفريق عدد من المراحل في إتخاذ القرارت،. بدايًة ستكون تمك الفريق اإلدراي الفني
يتم استخداميا و األخذ بعين اإلعتبار العناصر القرارات لتحديد المواصفات الفنية والتقنية التي يجب أن 

 التالية:

 الكمفة. 
 .الوثوقية 
  عامل ميم في التأثير عمى و وجود مصادر متعددة ىفالوفرة من حيث الوقت ومن حيث المصدر

 .في األسعار والحرية في اإلختيار المنافسةالتكمفة وذلك لوجود عامل 
 )الصيانة والدعم الفني )الوفرة بقطع الغيار والسرعة في تقديم الدعم الفني. 
 طبيعة المنطقة وجغرافيتيا. التوافقية الفنية مع األجيزة الحالية ومع 

أىمية بالغة، ففقدان الوعي الكامل  وأمر ذ وودراسة مستقبميا وما تتجو إليو ى ةم واقع التكنولوجيي  فَ إن  تَ 
فادحة في المشروع وانتيائو قبل بدايتو، وىنا  في المستقبل سيؤدي إلى خسارة ةوجيلما ستؤول إليو التكنول

 سنوات عمى أقل تقدير. 10فتراضي من الناحية الفنية لتكنولوجية ما ىي يجب اإلشارة إلى أن العمر اإل

عامل ميم وي سيم في إنجاح بداية و إن العناصر الفنية تتطمب دراسة موسعة وكذلك الشق التقني ى
 المشروع إال أن ىذا خارج عن نطاق ىذا البحث ولن يتم مناقشتو ىنا.
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فريق عمل المشروع، وىنا ي نصح بوضع ف َرق عمل محمية لكل : ىذا الفريق يع نى بتأسيس الفريق اإلداري
إلى عدة مناطق، تحوي كل منطقة عمى مركز مدينة  البمدمنطقة إلنجاز ىذا المشروع. حيث سيتم تقسيم 

م كل منطقة أيضًا نائية، وتَقس  و قرى بعيدة و رئيسية ذات كثافة سكانية عالية وماحوليا من مدن صغيرة 
 إلى عدة قطاعات.

( بحيث ي َقدم األخير Area Project Managerسيتم تعيين فريق عمل ومدير مشروع لممنطقة الواحدة )
تقريرًا م فصاًل عن مدى جاىزية المشروع ومنحى تقدمو في اإلنجاز والوضع المالي في تمك المنطقة إلى 

ويتواصل مع باقي ( والذي بدوره سي قدم تمك المعمومات Program Project Managerمدير المشروع )
 الفريق اإلداري.

نما أن  ي نصح في تطبيق ىذه المنيجية أال ت تخذ القرارات االستراتيجية اعتمادًا عمى أسباب مالية وحسب وا 
تأخذ بعين االعتبار الخسارة المحتممة الناتجة من عدم تطور المناطق النائية بسبب الحد دون تقديم 

ير من األحيان فإن القرارت من ىذا النوع ال ي مكن أن توضع عمى قطاع ما، وفي كثو الخدمة في منطقة أ
نما يجب أن تكون بإشراف الحكومة لمدى حساسية تمك القرارت وما و أ س س محمية أ بمنطقة بحد ذاتيا وا 
 ينتج عنيا.

 أهذاف انًشروع 2.2.2.1

 لضمان نجاح المشروع يجب أن يقوم عمى أ سس وأىداف واضحة منيا:

 والذي األساس في الخدمة الشاممة و تقديم خدمة الخط الثابت الذي ىو ى اليدف من ىذا المشروع
تقوم عميو باقي الخدمات كالنفاذ إلى اإلنترنت وخدمة االستعالمات وخدمة اإلتصال المجاني 

 إلى جميع المناطق.بالطوارىء 
  ر بقدر ما ييدف إلى تحقيق أكبر قد ديإلى تحقيق مردود ماالخدمة الشاممة ال ييدف مشروع

اإلسيام في  كذلكو  بمعنى اعطاء فرص تنمية إلى كل قطاع، جتماعيةالمن المساوة والعدالة ا
عمى ىذا األساس فإن منيجية النموذج المقترح في ىذا البحث و  ،جتماعيةالقتصادية واالالتنمية ا

 ىي لتقديم الخدمة وتغطية أكبر قدر ممكن من التجمعات السكانية.
  ع خاسرًا ، وبالتالي فإنو يمكن الوصول من خالل النموذج المقترح في ال ينبغي أن يكون المشرو

استبعاد تقديم الخدمة الشاممة في بعض المناطق البعيدة، و في تقديم أ مثلىذا البحث إلى الحل األ
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حيث تكون الكثافة السكانية منخفضة وكمفة الخدمة مرتفعة لمغاية بشكل ال ي مكن تبرير تمك 
 ف.يلاكتال

  استبعاد المناطق من الخدمة من قبل و ستراتيجية فيما يخص تقديم أالذ القرارات ااخة إتدراسيتم
 الفريق اإلداري في المشروع.

 نًحح ػٍ انًُهدٍح انًمترحح وانًُىرج انًرفك 1.1.1

 ىناك عدد من السمات والعناصر في النموذج الم قترح في ىذا البحث وىي:

 تم إعداد ىذا النموذج وفق بيانات و ا البحث تم وضع نموذج محاكي لممنيجية المقدمة في ىذ
 وبيئة افتراضية.

 لتقديم الخدمة الشاممة في أكبر مساحة ممكنة.المقترحة لتوضيح المنيجية و اليدف من النموذج ى 
 ذات منحى ت قاني.و ال تيدف ىذه المنيجية لتقديم حمول فنية أ 
 فاق بحسب ىذه المنيجية يتم تقدير الكمفة ومدى القدرة عمى اإلن– Affordability ولكن من ،

ة ودقيقة يجب أن تتوفر معمومات عن نوع التكنولوجيا الم ستخدمة يأجل الحصول عمى نتائج حقيق
عن الكثافة السكانية ومعدل الدخل  (Micro-Statisticحصائية )إمعمومات باإلضافة إلى 

ن جغرافية المناطق باإلضافة لمعمومات عقطاع عمى حدة ومدى الحاجة لمخدمة لكل منطقة و 
 وطبيعتيا. 

  (9 الشكل) إلى مناطق البمديتم تقسيم في ىذه المنيجية 
لتحديد المناطق التي من  ةليتم دراسة كل منطقة عمى حد
  .لياالممكن تقديم الخدمة الشاممة 

 
 لى مناطقإ البلدتقسٌم :9 الشكل

 

  إلى عدد من 10 الشكلكما يوضح يتم تقسيم كل منطقة
، ريف( وباستخدام حضرالقطاعات )مركز المدينة، 

الكثافة السكانية، و المساحة، حول معمومات احصائية 
 البعدومتوسط الدخل، الطبيعة الجغرافية،  األ َسرعدد و 

ل قطاع يتم حساب الكمفة وتقدير امكانية لك عن المركز
 اإلنفاق عمى الخدمة من قبل المواطنين.

 
 تقسٌم المنطقة إلى قطاعات :10 الشكل

 

 

 

 

 

 

  

 

   𝑆4 𝑆1 

𝑆2 𝑆3 

𝐴𝑖  

𝐴𝑖  
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 فً تمذٌى انخذيح انشايهحانًُهدٍح  1.1

ة ووضع خطط ستخدام المنيجية المقترحة في ىذا البحث يتم معرفة مدى امكانية تقديم الخدمة الشاممإب
 لتمويميا استنادًا لمنتائج.

 كهفح يشروع تمذٌى انخذيح انشايهح حساب –انًرحهح األونى  1.1.1

 العناصر التي تؤثر في التكاليف:من 

  الكثافة السكانيةP: ن الكمفة إفكمما ازداد البعد عن المركز انخفضت الكثافة السكانية وبالتالي ف
ن الكمفة الحدية اإلقتصادية، كما أن المنطقة ذات التشغيمية لممناطق البعيدة ستكون أعمى م

الحاجة  مما يؤدي إلى ازديادتكون منتشرة عمى مساحات أوسع  الكثافة السكانية المنخفضة
 إلضافة بنى تحتية.

  فية االطبيعة الجغرG: كمما ازدادت العوائق الطبيعية، فإن ذلك يؤثر طردًا عمى الزيادة في ف
تنفيذ أعمال التشغيل و ممة سواءًا كانت في تركيب البنى التحتية أتكاليف تقديم الخدمة الشا

 والصيانة..
  البنى التحتيةJ  )أعمال التشغيل والصيانة )فنين، و )كابالت، مقاسم، مباني، أبراج...الخ

 عمال... الخ(.

ة والبعد وكيف تتأثر بعامل المساف (   )سيتم مناقشة تأثير كل من ىذه العناصر عمى حساب الكمفة 
 .عن المركز

من أجل أن تؤتي المنيجية المطروحة في ىذا البحث نتائج دقيقة فسيتم حساب الكمفة لتقديم الخدمة 
من ثم يتم جمع التكاليف لكل القطاعات في و عمى حدة (   )في كل منطقة (   )الشاممة لكل قطاع 

وىذا يساعد في التقييم اإلستراتيجي لتنفيذ  .لموصول لمكمفة اإلجمالية لممشروع وذلككافة المناطق 
 المشروع

يجب األخذ بعين اإلعتبار العناصر  ،ما(   )( ما من منطقة   ( في قطاع )  أواًل ولحساب الكمفة)
 يمي: ماالتي تؤئر عمى الكمفة ك
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( وىي الكثافة Independent Variableمستقمة ) ىي تابع مؤلف من ثالث محددات(    ن الكمفة إ
 .(J)والبنى التحتية وأعمال الصيانة  (G)والطبيعة الجغرافية  (P)السكانية 

 :حساب الكمفة بالنسبة لعامل الكثافة السكانية 2.1.2.2

وىي ليست  عالقة عكسية ذهمن المنطقي القول أنو كمما ازدادت الكثافة السكانية كمما انخفضت الكمفة وى
 ويمكن تمثيميا كما يمي: ضرورة خطيةبال

     
  
  

 

 

 : الكلفة بالنسبة للكثافة السكانٌة11 الشكل
تنخفض، والعامل      فإن الكمفة   أنو كمما ازدادت الكثافة  11 الشكلمن يتبين       برسم التابع  
 الشكلو الذي يؤثر في انحناء المنحني في  نخفاض في الكمفةإلااإلرتفاع أو العامل المحدد لمقدار  ىو  

 بتطبيق الموغارتم عمى طرفي المعادلة :  ويمكن حساب العامل  تقعر أو تحدب. 11

                        

  
               

     
 

 فالعالقة خطية عكسية.    في حال كانت 

C(p)  

 p -الكثافة 

 الكلفة بالنسبة للكثافة السكانٌة

 ε < 1الكلفة بالنسبة للكثافة السكانٌة 

 ε = 1الكلفة بالنسبة للكثافة السكانٌة 
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كمما ازداد البعد عن المركز انخفضت الكثافة السكانية وىنا يجب توصيف ىذه كره آنفًا فإنو كما تم ذ  
 الفرضية بالمعادلة عمى الشكل التالي:

   
  
  

 

 ني عدد السكان في المركز.وىذا يع      فإن     عندما تكون المسافة 

     الكمفة بالنسبة لعامل الكثافة السكانية فإن / 32في الصفحة / في معادلة الكمفة   بتعويض 
 :ستصبح عمى الشكل التالي

     (
  
  
 )  

   

، ولتبسيط  مسافة إلى ال النقصان نسبةً و بفرض وجود دراسة احصائية دقيقة لعدد السكان ومدى الزيادة أ
 :المعادلة فإن 

𝑪         

    حيث
  

  
وبالتالي فإن الكمفة بالنسبة لـ عدد السكان مرتبطة    منطقة في كل وىذه قيمة ثابتة    

 عامل المسافة.و وى  بالمتحول 

 حساب انكهفح تانُسثح نهطثٍؼح اندغرافٍح 2.1.2.1

يا عالقة مركبة بالنسبة لتعداد السكان، ليذا السبب يجب وضع نموذج ل G إن الطبيعة الجغرافية
 احصائي لدراسة تواجد المجتمعات السكانية بحسب الطبيعة الجغرافية. 

ديم المناطق ذات الطبيعة الجغراقية الصعبة ولمدة واحدة خضافية لتإجور أوبالتالي سيتم افتراض وضع 
تختمف ىذه النسبة من قطاع إلى آخر ومن منطقة  (γ)ائية محددة بنسبة مئوية ناتجة عن دراسة احص

 أل خرى.

 حساب انكهفح تانُسثح نهثُى انتحتٍح وأخىر انتشغٍم 2.1.2.2

 ي مكن تقسيم ىذه الكمفة إلى ما يمي: Jأجور التشغيل و عند حساب كمفة البنى التحتية 
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 كمفة المواد  كمفة المواد: في ىذه الحالة فإنM  ابل النحاسية والتي كمفة الكو كمثال قد تكون و
بالتالي تزداد و فكمما ازدادت المسافة ازدادت المواد المستخدمة  ،   تتناسب طردًا مع المسافة

 ويمكن تمثيميا عمى الشكل التالي: الكمفة،
      

 
   من  االتصاالتحتواء المقاسم وادارة ال كمفة المباني: لتقديم الخدمة الشاممة البد من وجود مبان

 تتناقص كمما ازدادت المسافة وكانت بعيدة عن مركز   أن كمفة المباني المفترضليا، ومن خال
 ، وبالتالي فإن ىذه الكمفة تتناسب عكسًا مع المسافة ويمكن تمثيميا عمى الشكل التالي:المدينة

   
 

 
  

 حيث أن كل بتغير المسافةال تتغير : سيتم افتراض أن ىذه الكمفة     كمفة الموارد البشرية ،
ن ىذه د يحتاج إلى عدد ثابت من الفنين والمشغميين لمخدمة، و أينما وج  اتصاالت ىاتفي مقسم  ا 

ال تؤثر بشكل ممحوظ عمى الكمفة اإلجمالية لذلك يمكن اىمال ىذه الكمفة ميما ازدادت فإنيا 
 الزيادة.

 تشغيل عمى الشكل التالي:بالتالي ستكون الكمفة بالنسبة لمبنى التحتية وأجور ال

                  

 انكهفح اإلخًانٍح: 2.1.2.3

تتألف من شقين، كمفة لمرة واحدة وتكون غالبا في بداية المشروع     ينتج مما سبق أن الكمفة اإلجمالية 
مال الصيانة كأع( t)كالمواد المستخدمة من كوابل ومقاسم، وكمف تكون عمى مدى عمر المشروع  

 والتشغيل وأجور الموارد البشرية ستكون عمى الشكل التالي:

 الكمفة بالنسبة لمكثافة + الكمفة بالنسبة لمجغرافية + الكمفة بالنسبة لممواد والبنى التحتية= (   )لمقطاع  الكمفة اإلجمالية

        
        (   

 

 
      * 
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(   بكافة قطاعاتيا) (  ليذا فإن الكمفة اإلجمالية لممنطقة ) ،آلخر قطاعالكمفة تختمف من  إن ىذه
 :ىي

     ∑    

 

   

 

 ( هً ػذد انمطاػاخyحٍث أٌ )

 :( لمشروع الخدمة الشاممة في كافة المناطق تكون   الحالية ) وبالتالي فإن الكمفة اإلجمالية

     ∑   

 

   

 

 ىي عدد المناطق (z)حيث أن 

 نًشروعنرأس يال ا  انًستمثهٍحوانمًٍح انحانٍح تحذٌذ  –انًرحهح انثاٍَح  1.1.1

بعد أن تم حساب كمفة مشروع تقديم الخدمة الشاممة لجميع المناطق وحساب تكمفة المشروع من كابالت 
 ،اممين والفنيين القائمين عمى تقديم الخدمة طوال فترة المشروعومقاسم وانشاءات باإلضافة ألجور الع

تعرفة التي يجب أن ت طبق أدنى حد لمالمشروع وذلك لتقدير  لرأس مال 12يجب تحديد القيمة المستقبمية
 لتقديم الخدمة الشاممة عمى المواطنين.

)طول  tلمدة زمنية     الحالية لمكمفة المستخدم في تغطية القيمة     إن القيمة المستقبمية لرأس المال 
 ستكون عمى الشكل التالي:   بسيطة عمر المشروع( وبفائدة 

                 
 أما في حال كانت الفائدة مركبة فستكون القيمة المستقبمية لرأس المال عمى الشكل التالي:

               
  

النتائج المرجوة ليذه المنيجية دقيقة يجب حساب الكمفة الحالية وبالتالي حساب الكمفة حتى تكون 
وبعد ذلك يتم حساب عدد األ سر  ةلكل قطاع في كل منطقة عمى حد           المستقبمية 
 الموجودة:

                                                           
12

 (Brigham and Houston 2007, 32) 
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     (
في القطاع  عدد السكان

  

الواحدة في القطاع ةاأل سر  أفراد متوسط عدد
 

) 

لقاء الخدمة  يتم تحصيميا من كل أ سرة التي يجب أن الد نيا القيمة مكن تحديد من خالل ما سبق ي  
 :والمنطقة  بحسب القطاع  الشاممة

              
          

     
 

بتعاد عن الكمفة الخدمة الشاممة ومدى ازدياد ىذه الكمفة كمما تم ا التقريبيبياني ال 11 الشكل يوضح
 .المركز

 

 القدرة على اإلنفاق بحسب البعد عن المركزو: مقارنة بٌن الكلفة 12 الشكل
 –ة عمى اإلنفاق عمى الخدمة سيتم وضع منيجية من أجل توفير شرط القدر  في الفقرة القادمةو الحقًا 

Affordability،  وتقدير مدى القدرة عمى اإلنفاق عمى الخدمة التي تكون مرتفعة في المركز وتنخفض
كمما ازداد البعد عن المركز. ي مكن تعميل ذلك بأن النشاط اإلقتصادي في المركز أعمى منو كمما ازداد 

 .ومتوسط دخل األسرة السنوي              يةالكمفة السنو  عتباريجب االبعد عن المركز، كما 

مركز 
 المدٌنة

 رٌف محافظة

 الكلفة

 المسافة -البعد عن المركز 

بحسب البعد  (Affordability)مقارنة بين الكلفة والقدرة على اإلنفاق 
 عن المركز

 (Aⁱ, Sⁿ)الكلفة 

AF )Aⁱ, Sⁿ) 
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  What is Affordable– ثانثحانًرحهح ان 1.1.1

 ،أينما وجدت أل َسرإن الفكرة األساسية في ىذه المنيجية ىي توفير الخدمة الشاممة ألكبر عدد ممكن من ا
واعطاء فرص لمتنمية  واإلنسانيةجتماعية العتبار العوامل االولتحقيق ىذا اليدف البد من األخذ بعين ا

ات كن تقديم الخدمة الشاممة ذتقتصادي، فإن لم الباإلضافة إلى العامل ا في المناطق البعيدة عن المدن
 تقميل الخسائر إن وجدت.ل وضع حمولربحية فالبد من ذا    بعائد صافي 

 ومن أجل الوصول ليذا اليدف فيجب تحقيق ما يمي:

∑    

 

1

 

Πⁱ خسارة أوربح( لكل منطقة تشمميا الخدمة الشاممة. العائد الصافي( 
Z عدد المناطق 

 يُحاكاج نطرٌمح تطثٍك انًُهدٍح انًمترحح – يثال تىظٍحً 2.1.2.2

في ىذا المثال سيتم وضع بيئة افتراضية ذات أرقام وسيناريوىات افتراضية ومن ثم استنباط الحمول ألخذ 
 عمى أرض الواقع قرارات استراتيجية ي مكن تطبيقيا

 ت قَسمبدورىا  المناطقوىذه  مناطق،الم راد تغطيتو بالخدمة الشاممة إلى عدة  البمدبعد أن تم تقسيم  (1
عدد األسر و  الطبيعة الجغرافيةو  الكثافة السكانية :عمى عدد من المتغيرات منيا إلى قطاعات بناءً 
الم راد تغطيتيا بالخدمة الشاممة إلى  تقسيم المنطقةالنموذج المحاكي تم في حالة  .ومتوسط الدخل

 :( كما يوضح الشكل التالي4 1 إلى أربعة قطاعات) منطقة(، وكل 4 1 ) مناطقأربعة 

    - المنطقة البمد )عدد من المناطق(

 

 

𝐴𝑖  
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ثافة لكنسبة اسمية لاوىنا البد من تحديد متحوالت  ΡΔتختمف الكثافة السكانية    في كل قطاع 
 :Wₓ السكانية

  ضئيمةذات كثافة (very low density) ≤  عائمة في الـ كم المربع. 50من 
  منخفضةذات كثافة (low density) ≤  عائمة في الـ كم المربع. 500من 
 ذات كثافة متوسطة (Medium Density) ≤  عائمة في الـ كم المربع. 2000من 
 ذات كثافة مرتفعة (High density) ≥  عائمة في الـ كم المربع. 2000من 

  عمى الشكل التالي: 1  منطقةفعمى سبيل المثال يمكن أن يكون توزع الكثافة السكانية في 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 : النموذج المحاكً المرفق فً نهاٌة البحث13  الشكل
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كثافة السكانية والمساحة والبنى التحتية بناء عمى حجم ال ةيتم تقدير الكمفة في كل قطاع عمى حد (2
، الالزمة والتي تشمل الكابالت والمقاسم وعربات النقل باإلضافة إلى العاممين والفنين القائمين

 .            ثم يتم وضع جدول الكمفة ومن

              

عانمطا 3  انمطاع 2  انمطاع 1     انمطاع 4  

 150 125 100 75 انًُطمح 1 

 175 135 110 85 انًُطمح 2 

 190 150 135 125 انًُطمح 3 

 300 275 250 225 انًُطمح 4 
 انظر النموذج المحاكً المرفق –القطاعات وتوزع الكلفة بحسب المناطق  3 جدول

لكل قطاع في كل منطقة  االتصاالتعمى خدمة           اإلنفاق  حجم يتم تقدير مدى (3
عمى معمومات احصائية لمتوسطات الدخل، حيث أنو واستنادا لدراسات  ، وذلك اعتماداً ةعمى حد

% من 5 -% 2الناس ينفقون بمعدل من متوسط الن فإ 13لالتصاالتقام بيا اإلتحاد الدولي 
 .االتصاالتالدخل عمى 

 

 /ITU. Module 4. Universal Access and Service.page/124 - لالتصاالتاإلتحاد الدولي : 14 الشكل

إلى ىي غير دقيقة حيث ي مكن أن تكون نسبة اإلنفاق و ىذه النسبة ىي نسبة إجمالية لمجتمع كامل  لكنو 
 2005لمكتظة بالسكان. فبحسب دراسة في عام في المناطق النائية أعمى منيا في المناطق االدخل 

التي ال يتوفر و ( وجدت أن المواطنين في المناطق النائية NCCالنيجيرية ) االتصاالتقامت بيا لجنة 
% من وسطي الدخل. ي مكن القول أن السبب في ذلك 7فييا خدمات الياتف الثابت ينفقون ما يقارب 

 أقل منو في المناطق القريبة.يعود إلى أن الدخل في المناطق النائية 
                                                           
13

 (ITU 2010, 124) 
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 :في ىذا النموذج تم افتراض مايمي

 :  عمى صعيد القطاع 

  نجد أنو في القطاع الواحد  13  الشكلتَبين سابقًا من كماSⁿ  ،تجمعات سكانية بكثافات مختمفة
لسكانية فكمما ارتفعت الكثافة وعمى ىذا فسيتم افتراض أن حجم اإلنفاق يختمف بحسب الكثافة ا

 السكانية في منطقة ما دل  ذلك عمى وجود نشاط اقتصادي وبالتالي دخل أكبر وانفاق أعمى.
  1 كمما ازدادت المسافة عن المركز وتم اإلنتقال من    كمما انخفضت قيمة اإلنفاق، ويعود

بيا مواطنوا المركز وخاصة في  السبب في ذلك وبشكل عام لممكانة اإلقتصادية التي يحظى
وكما لكل قاعدة استثناء فيمكن القول أنو في المناطق المناطق التي تعتمد عمى التجارة. 

ويعود السبب في ذلك  الصناعية تكون متوسطات الدخل أعمى في القطاعات البعيدة عن المركز
 .في تمركز المشآت الصناعية خارج مركز المدينة

 :  عمى صعيد المنطقة 

  1  1    كما ينخفض معدل اإلنفاق بين المناطق              حيث أن مركز
 منطقة ما ربما يكون اقوى اقتصاديا من مركز منطقة أ خرى.

الكثافة نسبة في كل قطاع من كل منطقة أخذًا بعين اإلعتبار  AF(Dₓ)بعد أن يتم تقدير حجم اإلنفاق 
 :         يتم حساب الوسط الحسابي المرجح لكل قطاع  Wₓالسكانية 

 AF(Dₓ ) Dₓ Wₓحجم اإلنفاق Wₓ نسبة الكثافة السكانية 
 D₁ W₁ AF (D₁) D₁W₁ ضئيمةذات كثافة 
 D₂ W₂ AF(D₂) D₂W₂منخفضة ذات كثافة 

 D₃  W₃ AF(D₃) D₃W₃ ذات كثافة متوسطة
 D₄ W₄ AF(D₄) D₄W₄ ذات كثافة مرتفعة 

 حساب الوسط الحسابً المرجح للقدرة على اإلنفاق 4 جدول
 

            
∑     

∑  
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بعد حساب الوسط الحسابي المرجح لكل القطاعات في المنطقة الواحدة وبالعودة إلى الخطوة الثانية في 
فإنو أصبح باإلمكان ايجاد قيمة  (     )    / لحساب الكمفة في المنطقة بكامميا 24/الصفحة 

 لكل منطقة بكافة قطاعاتيا عمى الشكل التالي: Π الدخل الصافي

   ∑[                          ]

 

  1

 

 cost(A₃, S)منحني الكمفة  /3/الممحق لممنطقة حاكي الممن المثال الموجود في النموذج  13 الشكلويبين 
اإلنفاق القدرة عمى ن خط يّ بَ ي  و ،   1 ( لكل قطاع حيث ترتفع الكمفة كمما ابتعدنا عن المركز زرقاأل)

AF (األحمر )دون وجود أي  3 الموجودة اإلنفاق عمى الخدمة حتى القطاع الثالث  األ سر إستطاعة
وبرسم     ختالف في الكثافة السكانية في كل قطاع ايمة الدخل الصافي، إال أن وجود خسائر في ق

ة لحجم اإلنفاق ويشير إلى أن العائالت الموجودة في يعطي قيمة حقيقي   مما( األخضر) Dₓ Wₓالمنحني 
 الصافي.ىي الوحيدة القادرة عمى اإلنفاق عمى الخدمة دون وجود خسائر في قيمة الدخل  1 القطاع 

 

 مثال من النموذج المحاكً )المنطقة الثالثة( –الوسط المرجح لإلنفاق وعالقتها بالقدرة على اإلنفاق و: دراسة الكلفة 15 الشكل
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بعد أن تم معرفة الدخل الصافي لممنطقة الواحدة ومعرفة وضع القطاعات )خاسرة، رابحة( من  (4
بما  Ω  لخطوة التالية ىي دراسة وتحميل لمدخل الصافي لممناطق كافةناحية اقتصادية، فإن ا

 تضمنو من قطاعات. وفي حال تحقق الشرط التالي:
 

Ω      1      ( ⁱ)    
حدى المناطق ىي خاسرة إكانت و فإنو باإلمكان تغطية كافة المناطق بكامل قطاعاتيا بغض النظر فيما ل

 سالبًا)خاسرًا(: Ωالعائد الصافي لكافة المناطق  كان وولكن في حال ل ،بشكل مطمق

Ω    
وتحميل لمقطاعات في كل منيا، وبالتالي استبيان الجدوى  Aⁱ(Sⁿ)البد من دراسة أدق لممناطق ف
جتماعية من المناطق والقطاعات التي تؤثر بشكل سمبي وكبير عمى مجموع الدخل القتصادية واالا

 ن تغطية الخدمة الشاممة.وبالتالي يتم استبعادىا م Ωالصافي 

 الشكل التالي: ىفي المثال الوارد في النموذج المحاكي المرفق ليذه الدراسة تكون النتائج عم

 Π العائد الصافي  
 S4 Πالقطاع  S3القطاع  S2القطاع   S1القطاع    

 A1 222 163 74 -23 436المنطقة 
 A2 201 102 -20 -126 156المنطقة 
 A3 43 -16 -64 -153 -190المنطقة 
 A4 -73 -122 -183 -239 -617المنطقة 

          
 215- 540- 194- 127 392 المجموع 

 ق لهذا البحثرفالمحاكً المانظر النموذج  –العائد الصافً لكل قطاع فً كل منطقة  5  جدول

ىي رابحة بالم جمل مع  (       )لــ  فقي فإن الدخل الصافيأدراسة وتحميل النتائج بشكل  عند
 مالحظة:

   ₁  ₄       ₂  ₃       ₂  ₄    
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حيث أن القطاع الرابع في المنطقة األولى والقطاع الثالث والرابع في المنطقة الثانية ذات عائد صافي 
 سالب.

نجد أن لية و دخل سالب وبنظرة أو ى (       ) الرابعةو في المنطقة الثالثة  الدخل الصافيكما أن 
 ويجب عدم تغطيتيا بالخدمة الشاممة. من ناحية ماليةىذه المناطق غير مجدية  أغمب القطاعات في

 

دت منطقة أ (5 سالب فإنو  عائد صافيو قطاع ذو في الفقرة السابقة تم استنتاج إلى أنو في حال وج 
ولكن  لو، وال يجب البحث في توصيل الخدمة الشاممة ية م جد  من الناحية المالغير سيكون 

وبغض النظر عن العدالة والمساوة اإلجتماعية بين األفراد فإن ما ذ كر آنفًا ومن وجية نظر 
 ."Opportunity Cost -مفيوم "كمفة الفرصةو اقتصادية بحتة غير دقيق والسبب في ذلك ى

 

 ٍدٍحاتخار انمراراخ اإلسترات - راتؼحانًرحهح ان 1.1.2

فكما ت عنى  بداية البد من التوضيح بأن ىناك فرق بين دراسة الكمفة اإلقتصادية ودراسة الكمفة المالية
المالية بحساب العائدات والتكاليف ومن ثم حساب الفرق الناتج وتحديد الربح  قتصادية والكمفةالالكمفة ا

حيث الموارد المستيمكة، إال أن الكمفة  والخسارة ونتيجة لذلك تكون الكمفة المالية ىي حساب الكمفة من
حساب العائدية و وى Opportunity Cost"14 -"كمفة الفرصة ي سمىقتصادية تختمف بوجود عامل الا

 المحتممة من الفرص التي يتم التضحية بيا عند اجراء اختيار فرصة أ خرى.

صنع تكتيكات و عير، شراء أقتصادية ت ستخدم لصنع القرارات المتعمقة بالتسالتقديرات التكمفة اإن 
 اإلنسحاب من السوق.و اإلنتاجية أو واستراتيجيات تسويقية بديمة، أ

السالب  العائد الصافيستغناء عن المناطق ذات اليذا المفيوم فإنو ال يمكن العند األخذ بعين اإلعتبار 
نما يجب التدقيق ووضع دراسات واستبيانات لتمك المناطق لمعرفة حجم  الواردة  تصاالتاالبسيولة، وا 

 من اتصاالت دولية.و القطاعات المجاورة أو إلييا سواء كانت من المناطق أ

                                                           
14

 (Opportunity Cost n.d.) 
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قتصادي المتدني يقوم المن المناطق النائية ذات الدخل المنخفص والنشاط ا اً معروف أن كثير  وكما ى
 إليجادلخارج اليجرة إلى او أفرادىا باليجرة بيدف البحث عن العمل وتحسين المعيشة إلى مناطق مجاورة أ

 دخل أفضل. ذاتفرص عمل 

فإنو يمكن القول أن أولئك األفراد سيقومون بالتواصل مع / 44في الصفحة / 5  جدولومن  نتيجًة لذلك
قد تم اليجرة إلييا ىي في المناطق الخضراء والتي  االتصاالتأفراد أسرىم وبالتالي فإن جزء من مردود 

لغاء الخدمة في المناطق إالمناطق الحمراء. وعند  فيناتجة عن وجود خدمات اتصاالت مقابمة ليا 
يرادات إفي  حتممة لممناطق الخضراء قد تم التضحية بيا وذلك سيؤثر سمباً الحمراء فإن العائدية الم  

 خيرة.ألا

نما  تسإضافة إلى ما سبق فإن تكمفة الفرصة البديمة لي بالضرورة أن تكون ذات مغزى اقتصادي بحت وا 
  سانية.اجتماعية وانن تكون لتمبية احتياجات ي مكن أ
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 انُتائح وانتىصٍاخانفصم انثانث:  2

حتى تكون المنيجية في ىذا البحث قابمة لمتطبيق فالبد من توفر معمومات واحصائيات يتم تجميعيا 
ر مخدمة، حيث أن ىذه المعمومات ضرورية من أجل تقديم ومعالجتيا متضمنة األماكن المخدمة والغي

بعضًا من  15لالتصاالتاإلتحاد الدولي  وي َحددقتصادي، الجتماعي واالمة عمى الصعيد اشامالخدمة ال
 أنواع االحصاءات التي يمكن اإلستفادة منيا والتي تتمخص بما يمي:

 احصاءات ديموغرافية:

  كل منطقة وقطاع.عدد األ سر ومتوسط عدد األفراد في 
 .الكثافة السكانية وأماكن توزعيا 
 .عدد المدن والقرى، وتصنيفيا بحسب الحجم 
 .معدل الدخل وتوزيعو 
 قتصادي والمصدر األساسي لمدخل.النوع النشاط ا 
 .)البنى التحتية األساسية )كيرباء، نقل، بريد، الشبكة الطرقية 
 .)تضاريس المنطقة )جبمية، سيمية، احراش وغابات 

 :االتصاالتبيانات متعمقة بقطاع 

 في المناطق ذات النشاط االقتصادي  بيانات متعمقة بحجم النفقات بالنسبة لمتوسط دخل األ سرة
ر نسبة بمعنى آخَ المرتفع و المناطق النائية ذات النشاط االقتصادي المنخفض أو المعدوم.

ن تكون لكل منطقة وقطاع عمى إلى الناتج اإلجمالي المحمي عمى أ االتصاالتإجمالي إيرادات 
 .ةحد

  الشيرية ونوع المكالمات الصادرة منيا سواًء  االتصاالتمدى الحاجة إلى استخدام الياتف )معدل
 .طارئة(و اجتماعية أو كانت لحاجة اقتصادية أ

  بما أن آلية التحصيل غالبًا ما تكون عمى المكالمات الصادرة فإنو يجب توفر بيانات بحجم تمك
ت الصادرة عن المناطق ذات العائد الموجب ومقاطعتيا مع االتصاالت الواردة إلى االتصاال
 ذات العائد السالب.المناطق 

 .)نوع المكالمات الواردة )محمية، قطرية، دولية 
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 (ITU 2010, 127-130) 
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 .حجم التكاليف المحتممة في حال عدم وجود خدمة اتصال كالسفر إلى قرى مجاورة 

نيف المناطق والقطاعات بحسب اإليرادات المحتممة ومستوى بمعالجة وتحميل ىذه االحصائيات ي مكن تص
في المناطق غير  االتصاالتالتنمية االجتماعية واالقتصادية والتي تحدد مستوى الطمب عمى خدمات 

 الم َخدمة.

 دراساخ يستمثهٍح 2.1

  َر في المناطق الغير مشمولة حاليًا بخدمة الخط الياتفي الثابت اجراء استبيان لحال األ س
 في الخارج.و كانت ليذه األ سر أفراد تعيش في المدن أو تعالم فيما لواس

حال في دولية وذلك و الواردة سواًء كانت قطرية أ االتصاالتىذه المعمومات يمكن أن تتنبأ بحجم 
 وفر الخدمة الشاممة في تمك المناطق.تَ 

اطق النائية كانت في المن االتصاالتشير إلى أن عائدات ت 16في دولة تشيميمماثمة ففي دراسة 
 .قاص المكالمات الواردةتَ  ناتجة عن% 60تقارب 

 تقديم الخدمة الشاممة  يقتصادية فالكذلك او جتماعية الدراسة المردود المحتمل من الناحية ا
قوم عمى ت لتيخاصة في عصر الثورة الرقمية واو النفاذ إلى اإلنترنت و وتوفير وسائل اإلتصال 
  .صلالمعرفة والتشاركية والتوا
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 (ITU 2010, 126) 
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Population Density in Area 1 - A1 

Sector 
Density Level 

S₁ S₂ S₃ S₄ 

Very low Density 5% 10% 20% 40% 

Low density 15% 20% 25% 30% 

Medium Density 40% 50% 45% 25% 

High Density 40% 20% 10% 5% 

          

Total 100% 100% 100% 100% 
 

 

Density Categories 
 
Very Low (less that 50 household/sq Km 
Low (less than 500 household /sq Km 
Medium (less than 2000 households /sq Km 
High (Over 2000 households /sq Km) 

 

Cost(Aⁱ, Sⁿ) 

  S1 S2 S3 S4 

Area A1 75 100 125 150 

Area A2 85 110 135 175 

Area A3 125 135 150 190 

Area A4 180 210 235 270 
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            Cost of service in S₁ 75 

Affordability for (A₁,S₁)   MAX AF)A₁,S₁) = X₁ 300 

    
ratio of x 

can be paid AF )X₁) weighted Af   

    

Very low Density 0% 0% 0 0       

Low density 0% 0% 0 0       

Medium Density 10% 90% 270 27       

High Density 90% 100% 300 270       

      Weighted Mean 297       

      percent of X 99.00%       

            Cost of service in S₂ 100 

Affordability for (A₁,S₂)   MAX AF)A₁,S₂) = X₂ 275 

    
ratio of x 

can be paid AF )X₂) weighted Af   

    

Very low Density 0% 0% 0 0       

Low density 5% 50% 138 7       

Medium Density 12% 85% 234 28       

High Density 83% 100% 275 228       

      Weighted Mean 263       

      percent of X 95.70%       

            Cost of service in S₃ 125 

Affordability for (A₁,S₃)   MAX AF)A₁,S₃) = X₃ 220 

    
ratio of x 

can be paid AF )X₃) weighted Af   

    

Very low Density 2% 25% 55 1       

Low density 7% 48% 106 7       

Medium Density 23% 80% 176 40       

High Density 68% 100% 220 150       

      Weighted Mean 199       

      percent of X 90.26%       

            Cost of service in S₄ 150 

Affordability for (A₁,S₄)   MAX AF)A₁,S₄) = X₄ 190 

    
ratio of x 

can be paid AF)X₄) weighted Af   

    

Very low Density 20% 25% 48 10       

Low density 20% 55% 105 21       

Medium Density 30% 70% 133 40       

High Density 30% 100% 190 57       

      Weighted Mean 127       

      percent of X 67.00%       
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  A₁ Cost A₁mx)AF) A₁ ѰAF 
Net 

Income 

S₁ 75 300 297 222 

S₂ 100 275 263 163 

S₃ 125 220 199 74 

S₄ 150 190 127 -23 
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Cost vs. (Afforability & Affordability weight) - Area 1 

A₁ Cost 

A₁mx(AF) 

A₁ ѰAF 

Net Income for Area₁ Π₁ = ∑  Ѱ f 𝐴  S     𝑐𝑜𝑠𝑡  𝐴₁  S   𝑛
1  

= [(ѰAf)S1 - m1] + [(ѰAf)S2 - m2] + [(ѰAf)S2- m3] + [(ѰAf)S4 - m4]  
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            Cost of service in S₁ 85 

Affordability for (A₂,S₁)   MAX AF)A₂,S₁) = Y₁ 300 

    
ratio of x 

can be paid AF)Y₁) weighted Af   

    

Very low Density 0% 0% 0 0       

Low density 5% 50% 150 8       

Medium Density 15% 85% 255 38       

High Density 80% 100% 300 240       

      Weighted Mean 286       

      percent of X 95.25%       

            Cost of service in S₂ 110 

Affordability for (A₂,S₂)   MAX AF)A₂,S₂) =Y₂ 225 

    
ratio of x 

can be paid AF )Y₂) weighted Af   

    

Very low Density 0% 0% 0 0       

Low density 3% 45% 101 3       

Medium Density 25% 83% 187 47       

High Density 72% 100% 225 162       

      Weighted Mean 212       

      percent of X 94.10%       

            Cost of service in S₃ 135 

Affordability for (A₂,S₃)   MAX AF)A₂,S₃) = Y₃ 175 

    
ratio of x 

can be paid AF)Y₃) weighted Af   

    

Very low Density 10% 25% 44 4       

Low density 45% 40% 70 32       

Medium Density 30% 77% 135 40       

High Density 35% 100% 175 61       

      Weighted Mean 115       

      percent of X 65.50%       

            Cost of service in S₄ 175 

Affordability for (A₂,S₄)   MAX AF)A₂,S₄) = Y₄ 125 

    
ratio of x 

can be paid AF)Y₄) weighted Af   

    

Very low Density 40% 25% 31 13       

Low density 30% 30% 38 11       

Medium Density 25% 60% 75 19       

High Density 5% 100% 125 6       

      Weighted Mean 49       

      percent of X 39.00%       
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  A₂ Cost A₂mx)AF) A₂ ѰAF 
Net 

Income 

S₁ 85 300 286 201 

S₂ 110 225 212 102 

S₃ 135 175 115 -20 

S₄ 175 125 49 -126 
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Sector 

Cost vs. (Afforability & Affordability weight) - Area 2 

A₂ Cost 

A₂mx(AF) 

A₂ ѰAF 

Net Income for Area₂ Π₂ = ∑  Ѱ f S𝑛    𝑐𝑜𝑠𝑡  S𝑛  𝑛
1  

= [(ѰAf)S1 - m1] + [(ѰAf)S2 - m2] + [(ѰAf)S2- m3] + [(ѰAf)S4 - m4]  
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            Cost of service in S₁ 125 

Affordability for (A₃,S₁)   MAX AF)A₃,S₁) = Z₁ 200 

    
ratio of x 

can be paid AF)Z₁) weighted Af   

    

Very low Density 10% 40% 80 8       

Low density 10% 50% 100 10       

Medium Density 20% 75% 150 30       

High Density 60% 100% 200 120       

      Weighted Mean 168       

      percent of X 84.00%       

            Cost of service in S₂ 135 

Affordability for (A₃,S₂)   MAX AF)A₃,S₂) =Z₂ 170 

    
ratio of x 

can be paid AF )Z₂) weighted Af   

    

Very low Density 10% 25% 43 4       

Low density 20% 50% 85 17       

Medium Density 50% 75% 128 64       

High Density 20% 100% 170 34       

      Weighted Mean 119       

      percent of X 70.00%       

            Cost of service in S₃ 150 

Affordability for (A₃,S₃)   MAX AF)A₃,S₃) = Z₃ 140 

    
ratio of x 

can be paid AF)Z₃) weighted Af   

    

Very low Density 20% 25% 35 7       

Low density 25% 50% 70 18       

Medium Density 45% 75% 105 47       

High Density 10% 100% 140 14       

      Weighted Mean 86       

      percent of X 61.25%       

            Cost of service in S₄ 190 

Affordability for (A₃,S₄)   MAX AF)A₃,S₄) = Z₄ 110 

    
ratio of x 

can be paid AF)Z₄) weighted Af   

    

Very low Density 40% 25% 28 11       

Low density 30% 30% 33 10       

Medium Density 25% 40% 44 11       

High Density 5% 100% 110 6       

      Total 37       

      percent of X 34.00%       
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  A₃ Cost A₃mx)AF) A₃ ѰAF 
Net 

Income 

S₁ 125 200 168 43 

S₂ 135 170 119 -16 

S₃ 150 140 86 -64 

S₄ 190 110 37 -153 
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Sector 

Cost vs. (Afforability & Affordability weight) - Area 3 

A₃ Cost 

A₃mx(AF) 

A₃ ѰAF 

Net Income for Area₃  Π₃ = ∑  Ѱ f S𝑛    𝑐𝑜𝑠𝑡  S𝑛  𝑛
1  

= [(ѰAf)S1 - m1] + [(ѰAf)S2 - m2] + [(ѰAf)S2- m3] + [(ѰAf)S4 - m4]  
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            Cost of service in S₁ 180 

Affordability for (A₄,S₁)   MAX AF)A₄,S₁) = Q₁ 160 

    
ratio of x 

can be paid AF)Q₁) weighted Af   

    

Very low Density 4% 40% 64 3       

Low density 38% 50% 80 30       

Medium Density 48% 75% 120 58       

High Density 10% 100% 160 16       

      Weighted Mean 107       

      percent of X 66.60%       

            Cost of service in S₂ 210 

Affordability for (A₄,S₂)   MAX AF)A₄,S₂) =Q₂ 135 

    
ratio of x 

can be paid AF )Q₂) weighted Af   

    

Very low Density 10% 25% 34 3       

Low density 30% 50% 68 20       

Medium Density 50% 75% 101 51       

High Density 10% 100% 135 14       

      Weighted Mean 88       

      percent of X 65.00%       

            Cost of service in S₃ 235 

Affordability for (A₄,S₃)   MAX AF)A₄,S₃) = Q₃ 110 

    
ratio of x 

can be paid AF)Q₃) weighted Af   

    

Very low Density 30% 25% 28 8       

Low density 50% 50% 55 28       

Medium Density 20% 75% 83 17       

High Density 0% 100% 110 0       

      Weighted Mean 52       

      percent of X 47.50%       

            Cost of service in S₄ 270 

Affordability for (A₄,S₄)   MAX AF)A₄,S₄) = Q₄ 90 

    
ratio of x 

can be paid AF)Q₄) weighted Af   

    

Very low Density 60% 25% 23 14       

Low density 40% 50% 45 18       

Medium Density 0% 60% 54 0       

High Density 0% 100% 90 0       

      Weighted Mean 32       

      percent of X 35.00%       
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  A₄ Cost A₄mx)AF) A₄ ѰAF 
Net 

Income 

S₁ 180 160 107 -73 

S₂ 210 135 88 -122 

S₃ 235 110 52 -183 

S₄ 270 90 32 -239 
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Cost vs. (Afforability & Affordability weight) - Area 4 

A₄ Cost 

A₄mx(AF) 

A₄ ѰAF 

Net Income for Area₄ Π₄ = ∑  Ѱ f S𝑛    𝑐𝑜𝑠𝑡  S𝑛  𝑛
1  

= [(ѰAf)S1 - m1] + [(ѰAf)S2 - m2] + [(ѰAf)S2- m3] + [(ѰAf)S4 - m4]  
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Analysis Net Income Π 

  S1 S2 S3 S4 Net Π 

Area A1 222 163 74 -23 436 

Area A2 201 102 -20 -126 156 

Area A3 43 -16 -64 -153 -190 

Area A4 -73 -122 -183 -239 -617 

            

Total 392 127 -194 -540 -215 
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