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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ثَُل نوره كمشكاةفيها مصباح المصباح في زجاجة  اهللا نور السموات واألرض م

الزجاجة كأنها كوكب دري يوقَد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية 

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نورٍ يهدي اهللا بنوره من يشاء 

اهللا األمثال للناس واهللا بكل شيء علي مويضرب.  

  

  صدق اهللا العظيم                                                     
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  :ملخص التنفيذيال
و  2010 /6 /9تاريخ   /18/إن صدور قانون االتصاالت في الجمهورية العربية السورية رقم

المتضمن أحكام الالئحة التنفيذية له، أبرز الحاجة  2010 /6 /13تاريخ  261المرسوم رقم 

لدراسة انعكاسات هذا القانون على المؤسسة العامة لالتصاالت،وهذا ما سيتطرق له بحثنا 

  .الحالي

تحديد وعلى المؤسسة العامة لالتصاالت نعكاسات إلى دراسة هذه اال البحثهذا  يهدف

لسنوات القادمة وكيفية الوصول إلى تحقيق شركة خالل االمؤسسة التحديات التي ستواجهها 

  .تجارية منافسة

تحليل الوضع الحالي للمؤسسة من أجل تحديد المتفاعلين  وقد اعتمد الباحث في بحثه هذا على

بالتغيير الذي سيطرأ على المؤسسة العامة لالتصاالت بناءاً على قانون االتصاالت، باإلضافة 

ن مؤشرات وإحصائيات من أجل تشكيل المعرفة المطلوبة إلدارة إلى تحديد الموارد المتاحة م

  .التغيير وتحقيق األهداف المطلوبة

أن هذا التحول سيؤدي إلى انتقال أكثر من نصف اإليرادات التي كانت  وخلص البحث إلى

 12075تأتي عبر المؤسسة إلى جهات أخرى، باإلضافة إلى وجود فائض بالعمالة يصل إلى 

عامل أي يقترب من نصف عدد العاملين، باإلضافة إلى هيكلية هرمية و بيروقراطية ال تركز 

  .على الزبون

ح للمؤسسة خالل الثمانية سنوات القادمة ووجد الباحث بأن اإليرادات في تم التنبؤ بصافي الرب

  .هذه السنوات قادرة على تغطية مصاريف واستثمارات الشركة

  كما اقترح الباحث مجموعة من الحلول لمواجهة تحديات المؤسسة على صعيد الموارد البشرية 

ة تجارية ضرورية للعمل بها و ال والوصول إلى هيكلية تجارية تكون نواة لتطبيق إستراتيجي

  . سيما في مرحلة إلغاء الحصرية وفتح المنافسة بشكل كامل

فريق لدراسة واقع المؤسسة دراسة معمقة إبتداءأ من ضرورة تشكيل و كانت أهم التوصيات 

ات البعد المالي،الزبائن، العملي:باألبعاد التالية تعتمد فكرة بطاقة األداء المتوازن ،هذه المرحلة

باإلضافة إلى ضرورة إيجاد . الداخلية، الموظفين باإلضافة إلى بعد التعلم والنمو إن أمكن

وذلك بسبب ميل إيرادات الثابت في العالم إلى التراجع  وسيلة لالستثمار في الهاتف الخلوي

  .أمام التقدم الكبير للهاتف النقال 

مؤسسة حالياً ومن الشركة الحقاَ إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الكما أوصى الباحث ب

ووفق  اعتمادا على الكلفة وأهداف الربحية و معايير العرض والطلب الموجودة في السوق



  ث
 

لتصل  الشركةلعاملين أصحاب الكفاءات المتميزة في الحوافز لزيادة  باإلضافة إلى. شرائح

  .في القطاع الخاص لما يتقاضاه أمثالهمحدود قريبة  إلى
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  اإلهداء

  بأريج الثقة والعزيمة حصنت أيامي

  وبقوة المؤمن شددت أزري

  ذكرك يكفيني 

  ووجودك يغنيني

  

  أبي ...............................وطني 

  

قلبك طهارةُ الثلجِ بياض  

  الربيع بتالت حبك وخضرةُ

وشمس دفئي و ملجأي الصيف  

  سكني الخريف وطمأنينةُ

  

  أمي .........................ومائي سمائي 

  

  لَكَم لَمعت نجوم ليلي

  وكم رافقت دربي المالئكة

  سكنتم قلبي تميمةً تقهر الزمان

  ضحكاتكُم حالوةُ الكلمات

  

  أخوتي ....................في كل زمانٍ ومكان

  

أصدقائي..... إلى كل من عاش معي لحظةَ صدق  
  

 



  ح
 

  كلمة الشكر

لدكتور عماد الصابوني وزير االتصاالت لدعمه ووقوفه وراء الشكر كل الشكر ل

هذا المشروع العلمي الهام في تأهيل كوادر قادرة على اإلسهام في تحقيق ما 

  .نصبو إليه في قطاع االتصاالت في سورية

  

كما أخص بالشكر الجزيل ألساتذتي األفاضل الدكتور عبد الرحمن ميرو واألستاذ 

المشرفين على هذا البحث على متابعتهم الحثيثة  المهندس ناظم بحصاص

  .وتصويبهم لي أنّى أخطئت وثنائهم علي أنّى أصبت

  

واالمتنان الكبير ألساتذة وإدارة المعهد العالي إلدارة األعمال لعطائهم الوافر في 

  .سبيل إغناء خبرتنا العلمية والعملية

  

ور عماد الدين المصبح كل االحترام والتقدير للدكتور صالح الدوجي والدكت

  .واألستاذ المهندس إبراهيم طيفور لما أمدوني به من وافر علمهم ومعرفتهم

  

كما أتقدم بالشكر لزمالئي في الوزارة  والمؤسسة العامة لالتصاالت الذين كان 

  .لتعاونهم الفضل الكبير في إعداد هذا البحث
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  :مقدمة .1
قطاع االتصاالت والسيما ما  منذ زمن أهمية الجمهورية العربية السوريةحكومة أدركت 

لذلك  .المعرفةبوابة إلزامية لدخول سورية لعصر  اعتبارهووالتنموي،  االقتصادييتعلق ببعده 

 2004منذ عام  UNDP ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالتعاون موزارة االتصاالت قامت 

للتنمية لوطنية المعلومات اوع إستراتيجية تقانات االتصاالت مشروع هدفه وض بإطالق

منظومة من التوجهات بلورة جرت فيه ، حيث االقتصادية واالجتماعية في سورية

خذين بعين آ، 2014 عام متد حتىخالل المدة التي تتهدف إلى بناء واقع جديد  اإلستراتيجية

ة في التجارر ومشروع اتفاقية تحري األوربية -لشراكة السوريةمسودة اتفاقية ااالعتبار 

امات حول تحرير قطاع عدة التز حيث تتضمن كل منهما ،بين الدول العربية الخدمات

  1.المعلوماتية في سورية ضمن جداول زمنية محددةاالتصاالت و

السريع لخدمات بهدف التطوير وكانت إحدى أهم التوجهات الصادرة عن هذا المشروع "

 :االتصاالت وتحقيق القفزة النوعية المطلوبة في سورية

 مستقلة ناظمة هيئة وإحداث القطاع تنظيم إلعادة يشرع لالتصاالت جديد انونق إصدار .1

 األسعار، تخفيض الشاملة، الخدمة(المستهلك  حقوق عن الدفاع على تعملوشفافة 

 .الوطنية المصالح على وتحافظ  ....)المنافسة،

 السوق في افسةوالمن السريع التفاعل من تمكينها بغية لالتصاالت العامة المؤسسة تطوير .2

 هيكلتها وإعادة ،ذات الريعية العالية للمؤسسة للمشتركين الخدمات من حزمة طرح ومن

 تجارية، شركة صورة على عملها حرية وضمان والمالي، اإلداري استقاللها وتفعيل

 إعادة ضرورة مع برنامج؛-عقد طريق عن )الدولة(ك المال مع عالقتها رأطتت بحيث  

 )غيرها أو العامة، المصارف من استثمار الدولة، من مباشر تثماراس( المؤسسة رسملة

 .التحتية البنية لتطوير الالزمة االستثمارات على الحصول من لتمكينها

 مستويات في القطاع هذا في األطراف جميع ووضع األسعار، لتخفيض آليات إيجاد .3

 الخدمة مبدأ تطبيقو ؛)خال الخدمات، تقديم الخبرات، جلب إمكانية(ذاتها  المنافسة

 المناطق جميع لتشمل التغطية تحسين طريق عن الخلوي الهاتف شركات على الشاملة

 .والريفية الحضرية

                                                 
إستراتيجية تقانات االتصاالت والمعلومات للتنمية االقتصادية "، undp / 2004، وزارة االتصاالت والتقانة 1

  دمشق د ش، ،"واالجتماعية في سورية
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 ذلك، أمكن حالما االتلمجا مختلف في االتصاالت خدمات قطاع في المنافسة إطالق .4

 لدولةل توفر جعاالت دفعها معاالستثمار،  على القطاع هذا في الشركات الكبرى وتحفيز

 1".أجنبيا قطعا

قبل وزارة وتنفيذاً لذلك فقد كانت إحدى المبادرات والبرامج اإلصالحية المطروحة من 

هو برنامج إعادة هيكلة ) 2010 –2006(الخطة الخمسية العاشرة االتصاالت والتقانة في 

  :القطاع والمتضمن

 .إصدار قانون االتصاالت .1

 . تأسيس الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت .2

 .إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت .3

 2010 /6 /9 مؤخراً قانون االتصاالت فيا جاء في الخطة المذكورة فقد صدر وعمالً بم

وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم  لالتصاالت تشكيل هيئة ناظمةتضمن هذا القانون حيث 

تحل محل ، ة والشركاتتخضع لقانوني التجارمملوكة للدولة و الشركة السورية لالتصاالت

خالل  تعديالتهو 1975 /7 /10تاريخ  1935المؤسسة العامة لالتصاالت المحدثة بالمرسوم 

ق الحصري كما ستحتفظ الشركة الناتجة بالح .على األكثر من تاريخ إصدار القانونسنتين 

، يخ تأسيسهابدءاً من تار سنوات خمس االتصاالت الدولية لفترة تصل إلىلتقديم البنى التحتية و

  .ومن ثم سيتم التحرير الكامل لجميع خدمات االتصاالت

ومن ثم مرحلة تأسيس  ،البحث لعرض الوضع الحالي للمؤسسة سيتطرق الباحث في هذا

وأخيراً مرحلة إلغاء الحصرية والموارد البديلة  ،بالحصرية واالحتفاظالسورية لالتصاالت 

  .المتوقعة للشركة

  

  :السابقة لدراساتا .2

 واالستفادةالسابقة، وذلك لبلورة مشكلة بحثه  دراساتقام الباحث باإلطالع على مجموعة من ال

  :ما أمكن من نتائجها وتوصياتها وهي

• UNDP التجارية للمؤسسة العامة للبريد في سورية اإلستراتيجية، 2007، تموز 

                                                 
إستراتيجية تقانات االتصاالت والمعلومات للتنمية االقتصادية واالجتماعية في "، undp / 2004، وزارة االتصاالت والتقانة 1

  24: ، صدمشق د ش، ،"سورية
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تساعد  يجيةإستراتإلى تحليل واقع عمل المؤسسة العامة للبريد ووضع  دراسةال تهدف

مؤسسة ناجحة بعد خسارة دامت لعدة سنوات،  إلىتحويل المؤسسة العامة للبريد على 

المقابالت  إلى باإلضافةعلى وثائق رسمية  هذه الدراسةحيث تم االعتماد في 

  .واالستبيانات

ووضع مجموعة من األهداف المالية المراد تحقيقها  BSCو  SWOTتم إجراء تحليلي 

  .2012حتى عام 

 ،الحالي من حيث مجتمع الدراسة بحثهوتتفق هذا الدراسة مع ما سيتناوله الباحث في 

فالمؤسسة العامة لالتصاالت التي هي مجتمع البحث الحالي هي مؤسسة حكومية أيضاً 

  .عدم التركيز على الزبون مثل مشابهة للمؤسسة العامة للبريد مشاكلوتعاني من 

ال يوجد منافسة كاملة حتى من حيث أنه  لحاليا تختلف الدراسة عن البحث ابينم

الحق  ل للمؤسسة العامة لالتصاالتوإنما ال يزا في قطاع االتصاالت، تاريخه

  .الحصري في تقديم جميع خدمات االتصاالت

• UNDP الموارد البشرية والتدريب للبريد السوري إستراتيجية، 2008، حزيران. 

البشرية في المؤسسة العامة للبريد وتطوير إلى تحليل واقع الموارد  الدراسة تهدف

-2008(خالل خمس سنوات  إليهل ورؤية واضحة لما يمكن للبريد السوري أن يؤ

افة الموظفين من حتى يتمكن ك سهلة الفهم والتداولياغتها بلغة بليغة وصو) 2013

 العمل على تحقيقها، والبدء بإستراتيجية شاملة للموارد البشريةمشاركة الرؤية و

الملكات الالزمة لتحقيق اء فريق إداري يتحلى بالمهارات وللتمكن تباعاً من بن

  .اإلستراتيجية التجارية المقترحة في الدراسة السابقة لهم

 المقابالت واالستبيانات، إلى باإلضافةتم االعتماد في البحث على وثائق رسمية 

يد الموارد ألهداف على صعووضع مجموعة من ا BSCو SWOTإجراء تحليلي و

  .2013يريدون تحقيقها حتى عام  البشرية

والمشاكل التي كما قلنا سابقاً  في مجتمع الدراسة تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي

  .البشرية في كلتا المؤسستين المواردتعاني منها 

مستقبل االتصاالت في القطر العربي ، واقع و2008السالم عارف أحمد،  عبد •

 .السوري
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خدمات في قطاع على ما تم إنجازه من بنى تحتية ولتسليط الضوء  دراسةهدفت ال

قات والسبل والوسائل االتصاالت والتقانة حتى ذلك التاريخ، والوقوف عند أهم المعو

   .رسم رؤية أولية لتوجهات القطاع المستقبليةلتخطّيها، و

من وزارة ة وعة من الوثائق الرسمية الصادرمعلى مج دراستهالباحث في  اعتمد

  .المؤسسة العامة لالتصاالتاالتصاالت والتقانة و

في إصدار التشريعات  اإلسراعضرورة : خلص البحث إلى عدد من التوصيات أهمها

والقوانين الداعمة لقطاع االتصاالت والمتناسبة مع خصوصيته وتغيراته المتسارعة، 

خبرة ت ذات الوتنمية صناعة البرمجيات وتعزيز فرص االستثمار وجلب الشركا

ومحفّزات  تشريعاتمنحها تسهيالت خاصة في إطار وخلق البيئة المالئمة لها و

  .استثمارية تخدم التنمية الشاملة

في مجتمع الدراسة والمحاور التقنية والتشريعية  تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي

  .التي قام عارف ببحثها في قطاع االتصاالت

  

   :البحث  إشكالية .4

تقديم  تحتكر، 10/7/1975تاريخ  1935 للمرسوم وفقاً المؤسسة العامة لالتصاالتبقيت 

لذلك  ،ها خالل كل تلك السنوات أي منافسلم يكن لديو لسنين عديدة،يع خدمات االتصاالت جم

إنما لتركيز على الزبون، ومن تحليل للسوق ومعرفة المنافسين وا رلم تعتد العمل بعقلية التاج

ذات بعد اجتماعي داف اإلستراتيجية وفق خطط معينة تحقيق مجموعة من األهكان يناط بها 

 .اإلقليمي والدوليو استراتيجي على المستوى الوطني وفي كثير من األحيان، أ

 القوانينههي جزء من منظومة حكومية تخضع كادر بشري كبير، و تملك إنها مؤسسة كبيرة

  .والحاجةير من األحيان عن معايير الكفاءة د في كثتبتعظيف والترقية، والتي في التو وآلياتها

حاجة السوق مواكبة تطورات االتصاالت في العالم من جهة ولذلك انطالقا من ضرورة 

المعلوماتية امات حول تحرير قطاع االتصاالت وتزلاالوالوفاء ببعض المحلي من جهة أخرى 

اتفاقية مشروع و األوربية - ريةاقية الشراكة السواتفمسودة المضمنة في كل من  في سورية

، فقد صدر قانون االتصاالت مؤخراً القاضي ةتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربي

خالل السنتين التاليتين بتشكيل هيئة تنظيم االتصاالت وتأسيس شركة السورية لالتصاالت 
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 اتها ومهامهافي جميع اختصاص المؤسسة العامة لالتصاالت تحّل محّل إلصدار القانون

  .بشؤون تنظيم االتصاالت باستثناء ما يتعلّق منها

العامة مع المؤسسة  الموظفين والمتعاقدين تلقائي لجميعال نتقالاالى القانون عل كما ينص

االتصاالت الذين  إلى مالك الشركة المنتظرة باستثناء العاملين في مجال تنظيم لالتصاالت

 بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة لى أن يحتفظ هؤالء العاملونع ،سينتقلون إلى الهيئة الناظمة

 . تأدية االلتزامات المترتبة عليهم عن أمام الشركة ومسؤولياتهم
محتفظة  تبقى فيها الشركة السورية لالتصاالت سنواتخمس مدة للشركة القانون يعطي كما 

  .لدوليةواالتصاالت ا حقوق الحصرية إزاء مختلف البنى التحتية في سوريةب

مجموعة من التحديات خالل المرحلة  ستواجه مما سبق نجد أن المؤسسة العامة لالتصاالت

ومرحلة إلغاء الحصرية والتحرير الكامل لقطاع  ،والتي بدأت منذ فترة قصيرة ،االنتقالية

  .االتصاالت

  ضع الحاليالت أدناه، وذلك بعد استعراض الوباإلجابة على التساؤ البحث إشكاليةتتحدد  :إذاً

بالمقارنة التجربة السورية المقترحة في اإلصالح  سمات للمؤسسة العامة لالتصاالت وتحديد

 :مع التوجهات العامة للخصخصة والتحرير في العالم
 ؟ما هي انعكاسات صدور قانون االتصاالت على المؤسسة العامة لالتصاالت .1
ت خالل مرحلة تأسيسها كيف سيؤول إليه الوضع المالي للشركة السورية لالتصاال .2

 ؟واالحتفاظ بالحصرية
ما لالتصاالت خالل مرحلة تأسيسها و ما هي التحديات التي ستواجه الشركة السورية .3

 بعدها، على مستوى الموارد البشرية؟ وكيف يمكن التعامل معها؟
إن كان  ؟هل هيكلية المؤسسة العامة لالتصاالت الحالية مناسبة للعمل في سوق تنافسي .4

  على أي أسس؟ و؟ واب ال، كيف يمكن بناءهاالج

اإلستراتيجية التي تحتاجها السورية لالتصاالت كي تستطيع العمل في سوق ما هي  .5

  تنافسي وذلك في مرحلة إلغاء الحصرية؟

ما هي الموارد البديلة المتوقعة للسورية لالتصاالت عند إلغاء حقوقها الحصرية  .6

 سة؟ وبالتالي تحرير السوق وإدخال المناف
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  :أهمية البحث  .4
أو  تكمن أهمية البحث بإيضاح المفاهيم المتعلقة بالتحرير :األهمية العلمية والنظرية •

الخصخصة في قطاع االتصاالت وما يقدمه كل منهما وخاصة مع بدء صدور قانون 

 . االتصاالت في سورية

ب مواكبته لبدء المرحلة تأتي األهمية العملية للبحث بسب: أو العملية التطبيقيةاألهمية  •

الشركة السورية لالتصاالت، وذلك االنتقالية لتحويل المؤسسة العامة لالتصاالت إلى 

القضايا األساسية في عملية التغيير المطلوبة من أجل عدد من  تسليط الضوء علىل

 .أخذها بعين االعتبار من قبل القيمين على إدارة هذا التغيير

  :البحث  هدافأ 5
وبما يتفق  هداف البحث في محاولة اإلجابة على التساؤالت الواردة في مشكلة البحث،تتجسد أ

  :يلي والتي تتلخص بما. التطبيقية لهمع األهمية النظرية و

 .العامة لالتصاالتتحليل الوضع الحالي للمؤسسة  .1

 .تقييم التجربة السورية المقترحة في اإلصالح .2

 .لمؤسسة العامة لالتصاالتانعكاسات قانون االتصاالت على اتحديد  .3

، أثناء عملية التغيير المفترض القيام بها ستواجهها المؤسسةالتحديات التي تحديد أهم  .4

 .الموارد البشريةوالسيما على المستويين المالي و

الوضع المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت خالل مرحلة تأسيس السورية التنبؤ ب .5

 .لالتصاالت واالحتفاظ بالحصرية

 .تراح طريقة للتعامل مع الموارد البشرية خالل مرحلة التغييراق .6

تقييم هيكلية المؤسسة الحالية، واقتراح أسس لوضع هيكلية قادرة على تحقيق أهداف  .7

 .الشركة السورية لالتصاالت

 .اقتراح إستراتيجية تجارية تمكن السورية لالتصاالت من العمل في سوق تنافسي .8

بعد إلغاء الحصرية  ديلة المتوقعة للسورية لالتصاالت لبرسم رؤية أولية للموارد ا .9

 .وإدخال المنافسة
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 إجراءات البحث  .5

الباحث على  اعتمدحيث  تم إتباع األسلوب العلمي في البحث :أسلوب ومنهج البحث -أ

جل تحديد المتفاعلين بالتغيير الذي سيطرأ على المؤسسة للمؤسسة من أ تحليل الوضع الحالي

وبالتالي تحديد العناصر التي سيكون لها  ،قانون االتصاالتعلى  بناءاً تصاالتالعامة لال

وإحصائيات من  مؤشرات إلى تحديد الموارد المتاحة منالدور المؤثر في التغيير، باإلضافة 

  .تحقيق األهداف المطلوبةمعرفة المطلوبة إلدارة التغيير وأجل تشكيل ال

  .لالتصاالتالمؤسسة العامة : مجتمع البحث -ب  

اعتمد الباحث  في بحثه على وثائق رسمية صادرة من المؤسسة  :أدوات جمع البيانات -ج  

ت أخرى من خالل مقابلة المدراء العامة لالتصاالت باإلضافة إلى الحصول على معلوما

   .المسؤولين في المؤسسةو

  :حدود البحث .6
خ كبير، لذلك ليس من إن المؤسسة العامة لالتصاالت هي مؤسسة عريقة ذات تاري

بكل سنة المتعلقة االستثنائية والتفصيالت السهولة بمكان اإلحاطة بجميع األمور والظروف 

  .القصيرة المحددة إلعداد هذا البحث فترة  ال  هذه خاللمن السنوات الماضية 
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  الفصل األول
  

  الحالي للمؤسسة العامة لالتصاالتالوضع 
  
 

 تمھيد .1

 
 :الوضع التقني الحالي للمؤسسة  .2

  
 االتصاالت الثابتة 
 االتصاالت الخلوية 
 االتصاالت الفضائية 
 االتصاالت البحرية 
  االنترنت 

  
 مشاريع المؤسسة قيد التنفيذ .3

 

 الوضع المالي الراهن .4

 ملخص الميزانية الموحدة 

 ملخص قائمة التدفقات النقدية 

 ملخص قائمة الدخل 

 النسب المالية  

  
 داري الراھن  للموارد البشريةالوضع اإل .5
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  :تمھيد .1
هي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتَّع بشخصـــية  التصاالتامؤسسة  إن

 2005 للعام "2"ي وإداري، تخضع ألحكام المرسوم التشريعيالاستقالل م اعتبـــارية ذات

نية المعلومات وفقاً االتصاالت والتقانة، مهمتها توفير خدمات االتصاالت وتق تتبع لوزارةو

لالتصاالت  تتمتَّع بحقّ الحصرو، التي يرسمها مجلس اإلدارة وتحددها األنظمة النافذة للسياسة

 ،ومياهها اإلقليمية وأجوائها ،السلكية والالسلكية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السـورية

د من المديريات عدإدارة و ، يديرها مجلس1975للعام  1935ذلك بموجب المرسوم و

وتقوم المؤسسة حالياً بعد من المهام المبينة في الشكل  .المركزية والفرعية في المحافظات

 :التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مھام المؤسسة العامة لالتصاالت) 1( الشكل
  إعداد الباحث: المصدر

  
  

  
  
العامة  المؤسسة

 لالتصاالت

السلكية االتصاالت 
 الالسلكية و

  المنافذ الدولية

إدارة الطيف 
الترددي

 الترقيم

 التراخيص

 االنترنـــــــت

 اعتماد األنواع

 األقمار الصناعية

  البحرية كوابلال
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الصعوبات  في نشر خدماتها رغم ديدة العامة لالتصاالت ولسنوات ع المؤسسةلقد عملت 

حيث يسهم  ،فقطاع االتصاالت اليوم هو من أهم القطاعات في سورية .القانونية والبشرية

حيث أن النسبة العالمية تتراوح بين  ،وهي نسبة جيدة اإلجماليفي الناتج المحلي %/ 5/بنسبة 

من %/ 7/حيث تشكل  ،مةتعتبر إيراداته مورداً ملحوظاً للخزينة العا كما ،%6 إلى 4

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة مع توسع نشاط  ،اإليرادات اإلجمالية

توسيع الشبكة والوصول إلى عدد أكبر من ، من حيث االتصاالت على المستويين األفقي

والسيما خدمات تراسل  تقديم الخدمات الجديدةمن حيث  العموديالتوسع المشتركين و

خدمات القيمة باإلضافة إلى للعديد من القطاعات األخرى  المعطيات التي تعتبر عصباً أساسيا

 1.المضافة

من الناحية  اآلنحققته المؤسسة العامة لالتصاالت حتى عرض الباحث في هذا الفصل ماسي

قيد التنفيذ التي هي ومشاريع المؤسسة الفنية ونشر خدمات االتصاالت، ومن ثم سيعرض 

ومن ثم سيقوم بتوصيف للوضع الحالي المالي للمؤسسة  2010الخطة السنوية لعام  حسب

  .ووضع الموارد البشرية لديها

  
 عن االتصاالت الثابتة،سنتكلم في ھذا المبحث  :الوضع التقني الحالي للمؤسسة .2

 .الخلوية، البحرية، االنترنت، االتصاالت
نب االجتماعي للمؤسسة العامة لالتصاالت عن الجا في البداية سنتكلم :االتصاالت الثابتة 

مشروع الحلقات ومشاريعها في الشبكة الذكية سنعرض ل مثومن  بتقديم الخدمة الشاملة

شبكة الربط أو الشبكة الميكروية الرقمية  سواء شبكات الربط بين المحافظاتية والالسلك

 .باأللياف الضوئية

كل مواطن هو حق من حقوق يعتبر اليوم توصيل الهاتف إلى كل منزل وإلى   -  أ

من أجل زيادة عملية نفاذ المواطنين  اإلنسان، لذلك تضع المؤسسة خططها

 .لالتصاالت األساسية واالتصاالت المتقدمة

حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامالً محفزاً لحياة أفضل 

شأنها أن وأكثر إنتاجية، تفتح الباب أمام عدد ال يحصى من الحلول التي من 

تساعد في تحقيق التناسق بين الجوانب المكانية واالجتماعية والبيئية بين المدن 

وذلك المدينة لسد الفجوة الرقمية بين الريف و وسكانها، لذلك تسعى المؤسسة
                                                 

العاشرة  يةفي الخطة الخمستتبع تنفيذ البرنامج اإلصالحي لقطاع االتصاالت والمعلوماتية "، 2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،   1
  ، د ش، دمشق"2009 حتى نھاية عــــام
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 ية رغم عدم جدوى هذه الخدمة بسبببتقديم الخدمات في المناطق النائ

  .يرادات المتدنية في تلك المناطقاإل

ألف  337بالمشروع الريفي األول ب  1996باشرت المؤسسة  منذ عام فقد 

نسمة ؛ ومن  5000مشترك وذلك  لتخديم المناطق التي تزيد عدد سكانها عن 

لتخديم المناطق ألف مشترك و ذلك  250المشروع الريفي الثاني بـ ثم نفذت

 والذي كان يعتبر جزء من مشروع نسمة 3000التي يزيد عدد سكانها عن 

  1.مليون رقم 1,650

   18.57 بتنفيذ المشروع الريفي الثالث بكلفة تقديرية بدأت 2006وفي عام 

رية يزيد عدد سكانها وذلك من أجل  تقديم الخدمة لكل قمليون ليرة سورية، 

حيث يتم استخدام وحدات النفاذ  ،من خالل أحدث التقنيات عن ألف نسمة

  .WCDMA أو  PMPستخدمتها المؤسسةالضوئية أو الشبكات الالسلكية التي ا

أي سيتم . خط  430000مركز بـ  370يهدف هذا المشروع إلى تزويد و

  .قرية 4300تخديم حوالي 

رقم  500000وبهدف توسيع المقاسم القائمة، قامت المؤسسة بإنجاز مشروع 

 3 ـالدراسات الالزمة لمشروع ال، باإلضافة إلى تحضير 2006في عام 

والذي  يهدف  ،مليون ليرة سورية /48852  /بكلفة إجمالية مليون رقم وذلك

 ةلبات المتوقفة على الشبكة الثابتتوسيع المقاسم الهاتفية لمواجهة الط إلى

استبدال المقاسم القديمة بمقاسم ذات ، باإلضافة إلى 2013المقدرة حتى عام و

القطرية الشبكة توسيع شبكة الربط بين المقاسم وتقنيات جديدة و متطورة و

لمواجهة تزايد الحركة الهاتفية نتيجة تزايد المشتركين في الشبكة الثابتة 

  . والخلوية

بتقنية قد مليون  3ويتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بهدف عدم وضع الـ 

  2.لرؤية نتائج المشروع الريفي ومميزاته تكون متقادمة، والتريث

                                                 
العاشرة  في الخطة الخمسيةتتبع تنفيذ البرنامج اإلصالحي لقطاع االتصاالت والمعلوماتية " ،2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،   1

  ، دش، دمشق"2009 حتى نھاية عــــام
  المرجع السابق 2
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تعادل مليونين  تى يومنا هذا،ح 2004ات منذ عام لقد حدثت زيادة في السع

نصف خالل تلك زاد عدد المشتركين بحدود مليون وخط للهاتف الثابت، حيث 

% 14.83من ) كثافة االتصاالت الهاتفية (االختراق الفترة، كما زادت نسبة 

  1.%19.2إلى 

في أربع محافظات هي  ،من مجموع السعات الهاتفية القائمة% 58يتركز "

أما االشتراكات الهاتفية ، على التوالي" شق، حمصدمشق، ريف دم ،حلب

من مجموع % 59فهي تتركز في نفس المحافظات األربعة ولكن بنسبة 

تتضمن  2009لعام  واالشتراكاتمع اإلشارة إلى أن السعات .االشتراكات

  PMP-OAN-WCDMA".2: وحدات النفاذ

  

  

  

  

  

  

  

  السعات واالشتراكات الهاتفية 1الجدول 

  2009قرير السنوي للمؤسسة العامة لالتصاالت الت: المصدر

يعتبر من المشاريع التي أضافت بعداً جديداً لخدمات  :مشروع الشبكة الذكية  . ب

كخدمة  سة لمواكبة تطور خدمات االتصاالتة المقدمة من قبل المؤستاالتصاالت الثاب

التعرفة المخصوصة، حيث يضع المشترك تعرفة خاصة على خط هاتفي خاص به 

باإلضافة إلى خدمات أخرى  ،ترفيهيةو استشارية أ ء قيامه بتقديم خدمة اقتصادية أولقا

خدمة و خدمة البطاقات مسبقة الدفعو خدمة االتصال المجانيو مثل البريد الصوتي

وخدمة  خدمة الرقم الشخصيو خدمة رقم االتصال الموحدو التصويت عبر الهاتف

 .الشبكة االفتراضية
                                                 

  8:، دش ، دمشق، ص"2009قرير السنوي الت"،  2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،  1
 8:المرجع السابق، ص 2
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مون على إدارة هذا المشروع دراسة متطلبات مجتمع االتصاالت في والزال يتابع القائ

للمزيد حاجته الفعلية ير الخدمات الحالية بما يتناسب وخصوصية المجتمع والقطر لتطو

  1.من الخدمات الحديثة

يحقق هذا المشروع ربط المشتركين إلى شبكات المقاسم ": مشروع الحلقات الالسلكية  . ت

ام اإلشارات الراديوية بديالً عن الدارات النحاسية، ولهذه التقنية باستخد الهاتفية العامة،

والسرعة في أعمال  انخفاض كلفة الصيانةية تتمثل بقلة العمالة الالزمة ومزايا تنافس

التأسيس، كما يمكن تقديم خدمات تراسل المعطيات واالنترنت بفاعلية وذلك باستخدام 

ذلك ضمن حلول الحلقات الالسلكية و) WCDMA(تقنية الدخول المتعدد المرمز 

 2 ".المحلية المناسبة لمختلف أنواع األراضي

تتوزع شبكات الربط بين المحافظات عبر األشكال : شبكات الربط بين المحافظات  . ث

 :التالية

o التحتية للنقل الرقمي  يشكل هذا المشروع أساس البنية": الشبكة الميكروية الرقمية

 بالتعاون مع شركة بوش ماركوني 1998ذ منذ عام فّالميكروي بين مدن القطر، ن

يحقق ربط تسع و ثمانون محطة ميكروية في كافة محافظات القطر األلمانية، و

تربط بالمركز  37خالل المركز الرئيسي في دمشق و مرتبطة من  52منها 

ط من أجل التخطي TMN)( نظام إدارة شبكة متكاملكما يوجد  الرديف في حلب،

   3".التحكم في شبكات الربط المختلفةوالمراقبة ووالتشغيل 

o حماة، حلب، إدلب،  حمص، دمشق،(تربط كل من  :لربط باأللياف الضوئيةشبكة ا

ربط محافظات تقوم بكما  ، )ثا /ميغا بت140( بسعة )طرطوس، الالذقية 

وبسعة  المحافظات الفرعية في والمحاور دمشق مع القنيطرة ودرعا والسويداء

 .)ثا /ا بتميغ 34(

كم وعلى  1600باإلضافة إلى شبكة ألياف ضوئية بين محافظات القطر بطول 

 خمس حلقات تربط محافظات القطر، وشبكة ألياف ضوئية أخرى  بين محافظات

                                                 
  ، د ش، دمشق  "واقع و مستقبل االتصاالت في القطر العربي السوري" ،2008عبد السالم عارف أحمد،  1
   30:المرجع السابق، ص 2
 31: المرجع السابق، ص3
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تربط دمشق  كم، ووصلة ألياف ضوئية1500وبطول ) SDH(القطر وفق تقنية 

  1.المناطق الريفية ، وشبكة ألياف ضوئية تربط)SDH/STM-4( ياصيدنابمحطة 

جل التخطيط والتشغيل من أ TMN)( نظام إدارة شبكة متكاملأيضاً كما يوجد 

  .التحكم في شبكات الربط المختلفةوالمراقبة و

 :االتصاالت الخلوية  

فيما يتعلق باالتصاالت الخلوية، فقد نفذت المؤسسة العامة لالتصاالت في بداية عام أما 

كما أنجزت ، اتف الخلوي بسعة ستون ألف مشتركلهالمشروع التجريبي ل، 2000

ألف لكل ) 845(العروض الفنية لمشروع الهاتف الخلوي الدائم لمشغلين أثنين بسعة 

ألف  400، وإلى 2001ألف مشترك عام  192حيث قفز عدد المشتركين إلى ، مشغل

مليون  2,35، و ليبلغ2003مليون مشترك في عام  2,1، وصوالً إلى 2002مشترك عام 

  . 2004مشترك عام 

حيث بلغ  ،حتى اليوم 2004مليون من عام  8 تصل تقريباً إلى ولقد حقق زيادة كبيرة

مليون مشترك  /8,886/مليون مشترك منهم  / 9,982/  2009 عدد المشتركين بنهاية 

 الدفعمليون مشترك الحق  /1,096/من مجموع المشتركين و % 89مسبق الدفع بنسبة 

  %.11بنسبة 

  2. ويبين الجدول أدناه تطور عدد المشتركين بالهاتف الخلوي حسب طريقة الدفع

  
  تطور عدد المشتركين بالهاتف الخلوي حسب طريقة الدفع 2الجدول 

  2009التقرير السنوي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام : المصدر

  

                                                 
  ، د ش، دمشق  "العربي السوريواقع و مستقبل االتصاالت في القطر " ،2008عبد السالم عارف أحمد،  1
  12:، دش ، دمشق، ص2009، التقرير السنوي  2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،  2
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ع، وخدمة االشتراك خدمة االشتراك الحق الدف:ويتم تقديم خدمة الهاتف الخلوي بطريقتين"

وتقدم الشركتان العديد من الخدمات المضافة، و قد بدأتا بتقديم خدمات الجيل .مسبق الدفع

، وسيتم تعميم هذه الخدمة على باقي ل من دمشق وحلب والالذقية و تدمرفي ك 3Gالثالث 

ث ومن المتوقع أن يدخل المشغل الثال. المدن وفق برنامج زمني حده األقصى سنة واحدة

  1".خالل الفترة القريبة القادمة

  

   :االتصاالت البحرية 

ابل ربط طرطوس مع هيراكليون عبر الكو 1979تم بموجب االتفاق مع اليونان في عام 

  .دارة 480البحرية من خالل 

 تم إشراك لبنانو ليتار بالخدمة الذي يربط سورية مع مصرأع كبل وض ،1997في عام و

ذات لف دارة هاتفية؛ وفي نفس العام وسعته ستون أكم و 800ه، وكان طوله بجزء من

ي يربط الذ لبنان، إضافة للكبل قدموسرية وبالخدمة كبل بريتار بين سو عوضالسعة 

  .مع قبرص الكبل أوغاريتالقطر مع لبنان و قبرص، و

هو كبل ضوئي و ؛)2سيميويه (مشاركة المؤسسة العامة لالتصاالت بالكبل  إلىإضافة 

جنوب شرق أسيا ودول أوربا الغربية العربية مع شبه القارة الهندية وربط المنطقة بحري ي

يربطنا مع  الذي) 2أيريان(الذي يربط أسيا مع أوربا، و ) 3سيميويه ( وما وراءها، و

الذي يربط القطر مع اليونان عبر قبرص، ) 2أفرودايت(كذلك كبل فرنسا عبر اليونان؛ و

  2.مع أورباكبل فالج الذي ربط أسيا و

  

  :االتصاالت الفضائية 

التي وفرت ، 1978ة مع القمر الهندي في عام تم إقامة المحطة األرضية انتلسات المرتبط

  .دارة 227، وتوسعت إلى دارة 132االتصاالت مع العالم الخارجي عبر 

قناة فضائية وقناة ) 38(تم إقامة المحطة األرضية انترسبوتك بسعة  1987وفي عام 

وهي المحطة التي تم من خاللها االتصال بين القائد الخالد حافظ األسد ورائد  ؛ونيةتلفزي

  3 .الفضاء السوري محمد فارس

دارة  340فت والتي أضا 1988عربسات في عام  األرضيةكما تم استثمار المحطة "

 دارة، إضافة إلى محطة 832ت إلى لدارات االتصاالت الفضائية، توسعهاتفية وتلفزيونية 

                                                 
 12:، دش ، دمشق، ص2009، التقرير السنوي  2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،  1
  ش، دمشق  ، د "واقع و مستقبل االتصاالت في القطر العربي السوري" ،2008عبد السالم عارف أحمد،  2
  ، د ش، دمشق  "واقع و مستقبل االتصاالت في القطر العربي السوري" ،2008عبد السالم عارف أحمد،  3
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MCI  تالها محطة ، 1993الفضائية في عامAT&T  ثم محطتيSPRINT  في دمشق

المحطة األرضية انتلسات مع القمر األطلسي وضعت في الخدمة  1994وحلب، وفي عام 

لشراء  NECلتأمين االتصاالت مع أوربا والقارة األمريكية، وتبع ذلك االتفاق مع شركة 

ماته الذي تغطي خد، ومع نظام انمارساتتعمل  ،مس محطات أرضية متنقلة صغيرةخ

 :االتصاالت الفضائية الخدمات التاليةفي  كما نميز  1 ."من مساحة الكرة األرضية% 85

وهو نظام أقاليمي لالتصاالت المتنقلة عبر األقمار " :خدمات نظام الثريا الفضائي .1

يلو ثين ألف كست وثال ارتفاعالصناعية ، وهو يعمل على المدار الفضائي الثابت على 

نقل المعلومات في المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا إلى متر، يقدم خدمات االتصاالت و

أربعين دولة منها القطر الخليج العربي وإيران يخدم خمس والهند ومن جنوب أوربة إلى 

، %10ساهمة عربسات البالغة العربي السوري الذي يساهم في رأسماله من خالل م

ألف  250وبلغ العدد الكلي للمشتركين بالنظام  ،2002ماته منذ عام د من خداويستف

 .مشترك، ويصعب تحديد عدد مشتركي كل دولة

وهي تامين االتصاالت عبر األقمار الصناعية باستخدام  ):VSAT(خدمات اتصاالت  .2

ضة، تتمتع بقدر عالي الصيانة منخف محطات فضائية صغيرة ثابتة، سهلة التركيب، كلف

تفيد في الولوج عن بعد إلى المناطق ية وعرض مجال واسع لنقل المعلومات، ومن السر

االتصاالت التي ال تصل إليها الكابالت البصرية، أو االتصاالت النقالة، وهي بديل 

الراديوية في المناطق الوعرة ذات العوائق الطبيعية، كما أنها تستخدم في حاالت الطوارئ 

 2").حروب، زالزل، كوارث (

 : يلي لخص البنية التحتية لشبكات االتصاالت مع الدول العربية، والمجاورة كماتت

، كبل بري ضوئي )بيروت - طرطوس(هناك كبل بحري بريتار: مع لبنان" •

 ).بيروت -دمشق(ووصلة ميكروية ) بيروت -دمشق(

 ). اإلسكندرية - طرطوس(كبل أليتار: مع مصر •

 .كبل ضوئي بري، وصلة ميكروية: مع األردن •

 .كبل ضوئي بري، وصلة ميكروية: مع العراق •

 .كبل ضوئي بري، وصلة ميكروية: مع تركيا •

                                                 
  ، د ش، دمشق  "واقع و مستقبل االتصاالت في القطر العربي السوري" ،2008عبد السالم عارف أحمد،  1
 32:المرجع السابق، ص 2
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 .كبل قدموس، كبل أوغاريت:مع قبرص •

السابقة إضافة إلى منظومتي  الشبكاتعن طريق : العربية األخرى الدول •

 1 ".، وعبرها إلى كل العالمالفضائيتينعربسات والثريا 

  :ت ـاالنترن 

السريع تصاالت خدمة االنترنت بالحزمة الضيقة وخدمة االنترنت ة لالالمؤسسة العامتقدم "

، وبلغ PDNفي سورية من خالل الشبكة الوطنية لتبادل المعطيات  VPNخدمات الـ و

مشترك،  /786249/بحدود  2009بنهاية عام  DialUpالمشتركين بخدمة عدد 

المشتركين بخدمة الـ وبلغ عدد ، 2009مستخدم بطاقات مفعلة بنهاية  /486702/منهم

ADSL  ألف مشترك، و يشارك القطاع الخاص بتقديم خدمات االنترنت   /35/بحدود

  .العادي

  2:ويبين الجدول التالي تطور عدد المشتركين بهذه الخدمات
  

  
  تطور عدد المشتركين بخدمات االنترنت 3الجدول 

  2009التقرير السنوي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام : المصدر

 

  :مشاريع المؤسسة قيد التنفيذ  .3

السياسات ومن الرؤية واألهداف العامة الستراتيجيه وزارة االتصاالت والتقانة  انطالقاً

في  والتي كان من أهمها ،)2010-2006(في الخطة الخمسية العاشرة المرسومة العامة 

التصاالت االستثمارات لتوسيع وتطوير شبكات اد من ضخ المزي ،المجال االستثماري

 النفاذ الشاملمجتمع المعلومات واتجاه تحقيق القفزة المنشودة في المعلومات وذلك لو

                                                 
   33: ، د ش، دمشق، ص"تقبل االتصاالت في القطر العربي السوريواقع و مس" ،2008عبد السالم عارف أحمد،  1
  11: ، دش، ص2009، التقرير السنوي  2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،  2
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للشبكة % 55، شبكة الثابتةلل %22لتبلغ بحدود  االختراق تمعدال السعي إلى رفعو

رفع باإلضافة إلى  .2013ذلك  في عام لشبكة االنترنت و% 10,8الهاتف الخلوي و 

ة مساهمة المؤسسة في الدخل القومي لتصل إيرادات المؤسسة زيادمعدل اإليرادات، و

تم فقد  1.مليار ليرة سورية بما فيها حصة المؤسسة من إيرادات الخلوي 71.3بحدود

تمرار في توسيع شبكة االتصاالت باالس، 2010تحديد أهداف الخطة السنوية لعام 

بزيادة  صغيرة واالستمرارصالها إلى مناطق الريف الإيرفع نسبة التغطية وو وتطويرها 

 2:وتنفيذ طلبات المشتركين من خالل ) الكثافة الهاتفية(نسبة النفاذ 

مليون )  1.65(متابعة تصفية كامل عقود مشروع تحديث وتوسيع االتصاالت الثاني  •

باإلضافة إلى . مليون ليرة سورية /800 /بلغ االعتماد المخصص للمشروع  قدرقم و

ألف رقم جديد  /500 /توسيع االتصاالت الجديد بسعة تقديرية استكمال تنفيذ مشروع 

 مليار ليرة سورية، وتنفيذ المرحلة األولى من مشروع / 2.726 / اعتمادهبلغ حيث 

معد لتغطية ال و مليون ليرة سورية /900 / اعتمادهالذي بلغ  جديدمليون رقم  3 الـ 

اسم القائمة واستخدام تقنيات ، وذلك لتوسيع المق2013الطلبات المتوقفة حتى عام 

  .حديثة مثل وحدات النفاذ الضوئية والوحدات الالسلكية

اطق الريفية الغير استكمال تنفيذ المشروع الريفي الثالث بما يحقق تخديم معظم المن •

، ) WLL -وحدات نفاذ ضوئية( باستخدام التقنيات الحديثة  وذلك مخدمة في القطر

مع األخذ  ،مليار ليرة سورية / 2.250 /مشروع بلغ االعتماد المخصص للحيث 

أهداف وسيطية كتركيب اف المحددة منها أهداف إنتاجية وبعين االعتبار عدد من األهد

 . ألف مشترك جديد 350

 TSSPتطوير قطاع االتصاالت مع المفوضية األوربية ع دعم وتصفية مشرو •

بلغ كز الهاتفية وناقات في بعض المراوشراء مجمعات ضوئية لحل مشكل االخت

 .مليون ليرة سورية  / 3.6 /االعتماد المخصص للمشروع 

تطوير تقديم الخدمات للمشتركين من خالل استكمال تنفيذ مشروع مراكز إدارة العناية  •

 ). CCBS(بالزبائن والفوترة 

                                                 
 ، الخطة الخمسية العاشرة، دمشق2005المؤسسة العامة لالتصاالت،  1
  ، دمشق2010، الخطة السنوية لعام 2010المؤسسة العامة لالتصاالت،  2
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 _بريتار_القد موس_تطوير نظام الكوابل البحرية أوغاريتتصفية مشروع تحديث و •

    اعتمادهالذي بلغ وضافة إلى مشروع ربط سورية بنظام كبل بحري عالمي أليتار، باإل

 .س.مليون ل / 300 /

الشبكة (استكمال توسيع شبكة الربط باأللياف البصرية وتوسيع الشبكة الميكروية  •

اإلضافة ب. مليون ليرة سورية  /600 /، وبلغ االعتماد المخصص للمشروع  )الفقارية

واستبدال الوصالت  األقنيةشراء تجهيزات مضاعفات ذ وإلى توسيع شبكة النفا

لالتصاالت الفضائية، حيث بلغ  VSATالميكروية والضوئية القديمة وتأمين تجهيزات 

 .مليون ليرة سورية /500 /االعتماد المخصص للمشروع 

شراء بكة الذكية لتقديم خدمات جديدة واستكمال تنفيذ ربع العقد وتوسيع خدمات الش •

مئة  حيث بلغ االعتماد المخصص للمشروعالمراقبة الفنية للشبكة الذكية،  تجهيزات

  .مليون ليرة سورية

، وتنفيذ ربع PDNنقل المعطيات منظومة االنترنت و تصفية مشروعاالستكمال و  •

تطوير شبكة المعطيات لتغطي ال تنفيذ مشروع االستعالم الصوتي واستكمالعقد و

بلغ ألف بوابة حزمة عريضة النطاق، و )300- 200(موقع في سورية وتأمين  300

 .مليون ليرة سورية /500 /االعتماد المخصص للمشروع 

  1:نالوضع المالي الراه .4

  :يلي سيعرض الباحث في هذا الفصل ما

o ملخص الميزانية الموحدة وتحليل مكوناتها 
 والتي نميز فيها أصول ثابتة وأصول متداولة :  األصول •
 كيةحقوق الملوااللتزامات  •

o ملخص التدفقات النقدية 
o ملخص قائمة الدخل 

 اإليرادات •
 المصاريف •
 النسب المالية •

                                                 
إن مصدر جميع األرقام التي ترد في ھذا المبحث ھي من  القوائم المالية للمؤسسة العامة لالتصاالت والمأخوذة من مديرية : حظةمال 1∗
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العقود  ذلك بسبب استالم موادللتجهيزات قيد التنفيذ و% 36ابل للسلف مق% 62إلى  وصلت

  . ووضع التجهيزات بالخدمة

   
 :األصول المتداولة  

 بالمليون: القيمة                                                                        

مبلغ التغير  2007 2008 2009المتداولة  األصول
 %نسبة  2009-2008

 %48 163 281 338 501 االستثمارات 
 %15-  1,999-  8,456 13,080 11,081 المخازن
 %12-  3,049-  18,178 24,469 21,420 المدينون

جارية  إيرادات
 %33 3,680 9,667 11,077 14,757 مستحقة

 %5-  491-  18,404 8,965 8,474 الجاھزة األموال

 %3-  1,697-  54,986 57,929 56,232  إجمالي

  2009إلى  2007تطور األصول المتداولة من  7الجدول 
  2009 /12 /31المنتھية في  إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من قائمة المركز المالي عن السنة: المصدر

  

  :من الجدول السابق نجد

مما يدل على إخراج % 15نسبة أي بليرة  مليار 1,999بمبلغ المخزون  انخفاض 

  .البضاعة من المخزون إلى المشاريع

ليرة سورية  مليون 491 مصارف المؤسسة بمبلغوديق في صنا النقدية المتوفرة انخفاض  

ء من تسديد المؤسسة لجزذلك بسبب و 2008م عن عا 2009لعام % 5بنسبة أي 

 .االلتزامات المترتبة عليها

بنسبة مليون  163بمقدار  2008و  2009 أما بالنسبة لالستثمارات فهناك زيادة ما بين 

يتم تصنيف استثمارات المؤسسة بحسب المعايير المحاسبية، تحت بند استثمارات "، حيث 48%

محتفظ بها ليس ألغراض المتاجرة، ولدى المؤسسة عدد من متوفرة للبيع وهي موجودات مالية 

 1:الستثمارات في عدد من الشركات وهيا

من رأسمال الشركة وبقيمة % 51تملك المؤسسة نسبة  :الشركة السورية الكورية .1

 .س.ل 130,000,000تساوي 

                                                 
، 2009لعام  490المعدلة وفق المرسوم  2009، الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2010المؤسسة العامة لالتصاالت،  1

 15: دمشق، ص
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 لنظام المحاسبيزالت مستخدمة في اإلنتاج وفقاً االموجودات المنتهية دفترياً وال احتساب قسط استهالك

 2009كما تم إيقاف االحتساب عام  ،وما قبل 2008الموحد، بنسبة تساوي نصف نسبة االستهالك لعام 

   1 ".490بموجب المرسوم 

  2:ول في مؤسسة االتصاالت  كما يلييحتسب عادة العمر اإلنتاجي لألص حيث

  سنة  40    المباني المقامة على أراضٍ  مملوكة للمؤسسة

  سنة 20إلى  5                 معداتالمنشآت وال

  سنوات 5                        وسائط النقل واالنتقال

  سنوات 10إلى  4من              واألثاث والتركيبات ومعدات المكتب

 سنوات 5              الكومبيوترات وملحقاتها

رحل يساوي قيمة جزء من الفائض الم"ي، حيث طلقة لالحتياطي القانونمثبات القيمة ال 

وما دون، حيث لم يعد يحتسب ألنه يجب أن ال يتجاوز رأسمال  2001لألعوام 

حتى يتم البت في ، و2002از المركزي للرقابة لعام المؤسسة عمالً بتوجيهات الجه

موضوع زيادة رأسمال المؤسسة من خالل اللجنة المشكلة للمطابقة مع صندوق الدين 

  3."العام

بلغت يوضح الجدول أدناه أن هذه القيمة حيث  ،ستمرارباالفائض المرحل نسبة تزداد  

في عام مليون  31,964بينما كانت مليون،  35,570ما يقارب  2009 عام في 

 .%11,28و بنسبة تغير وصلت إلى  مليون 3,606أي بزيادة تساوي تقريباً  2008

  
  بالمليون: القيمة                                                                                   

 2007 2008 2009 األموال الخاصة

بين  مبلغ التغير
2009 

 2008و
نسبة 
  التغير 

 %0.67 19 2,850 2,852 2,871 المال رأس
 %0.00 32,2940 32,29432,294 االحتياطي القانوني

 أسعاراحتياطي ارتفاع 
 %0.00 0 2,214 2,626 2,626 موجودات ثابتة

صافي ( ئض مرحل فا
%11.28 28,6843,606 35,57031,964 )السنوية  أرباح

  تطور حقوق الملكية 9الجدول 
 2009 /12 /31إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من قائمة المركز المالي عن السنة المنتھية في : المصدر

                                                 
، 2009لعام  490المعدلة وفق المرسوم  2009، الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2010المؤسسة العامة لالتصاالت،  1

 13-12: صدمشق، 
  8: المرجع السابق، ص 2
 22: ، صالمرجع السابق 3
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 :ئمة التدفقات النقدية الموحدةملخص قا 

  بالمليون: القيمة

 2008 2009 اسم الحساب
ما بين  مقدار التغير

 2008و  2009
نسبة 
 التغير

صافيأوصافي الربح قبل الضريبة
%18 7,878 44,382 52,259 )قائمة الدخل( الخسارة   

 أنشطةصافي التدفقات النقدية من 
%103 9,328 9,026 18,355 1التشغيل   

 أنشطةصافي التدفقات النقدية من 
20,213- -19,992 2االستثمار   221 %1- 

أنشطةصافي التدفقات النقدية من
603 - 1,749 1,146 3التمويل   - 53%  

491,482 - 3+2+1صافي الزيادة في النقدية   - 9,438  482,044- 98%  
بداية1/1النقدية و معادل النقدية 

9,438 - 18,404 8,965 الفترة  - 51%  
 12/31النقدية و معادل النقدية 
491 - 8,965 8,474 نھاية  الفترة  - 5%  

  ملخص قائمة التدفقات النقدية 11الجدول 
  2009 /12 /31إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتھية في : المصدر

  

االستثمارية جة عن كل من األنشطة التشغيلية وقدية الناتيبين الشكل السابق صافي التدفقات الن

 9,328بمقدار  2009والتمويلية، حيث نالحظ حدوث زيادة في األنشطة التشغيلية في عام 

  ما يقارب 2009، حيث بلغت في مليون221وزيادة في األنشطة االستثمارية بمقدار  مليون

  .2008في  مليون 20,213- بعد أن كانت  مليون19,992- 

 2009في عام األنشطة التمويلية فلقد انخفضت  أما بالنسبة لصافي التدفقات النقدية الناتجة عن

وصل  2009وبالتالي فإن صافي الزيادة في النقدية لعام %. 53مليون و بنسبة  603بمقدار 

  .2008عن سنة  ونملي 482,044 - بفارق يونمل 491,482- لـ 

 بانخفاض يونمل 8,474فقد بلغت  2009دية في نهاية عام أما إجمالي النقدية و معادل النق

  .2008عن سنة  491مقداره 

  

  

  

  

  

  

  

  



31 
 

 :قائمة الدخل الموحدة 

 القيمة بالمليون                                                         

معدل   قيمة التغير 2008 2009 اسم الحساب
 التغير

 

%18 10,882 61,707 72,589 النشاط األساسي إيراداتمجموع   

%22 3,417 15,694 19,111 تكلفة النشاط  

%16 7,465 46,013 53,479 "العجز " مجمل الربح   

48 -  241 193 المتنوعة اإليرادات يضاف إجمالي   - 20 %  

%12 131 964 1,095 اإلداريةالمصاريف  يطرح إجمالي  

%16 7,287 45,290 52,577 صافي الربح التشغيلي  

%13 299 23 322 الرأسمالية والتمويلية اإليراداتيضاف   

291 -  932 640 يطرح الخسائر الرأسمالية والمصاريف التمويلية   - 31%  

%18 7,878 44,382 52,259 صافي األرباح  

%30 3,722 12,418 16,140 يطرح ضريبة دخل األرباح  

  549 0 549 يطرح ظھورات ضريبة دخل األرباح

%11 3,606 31,964 35,570 في الربح القابل للتوزيعصا  

  ملخص قائمة الدخل الموحدة 12جدول ال
  2009 /12 /31إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من قائمة الدخل للسنة المالية المنتھية في : المصدر

  
صافي  ضافة إلى، باإلات النشاط األساسي وتكلفة النشاطتبين قائمة الدخل صافي مجموع إيراد

  :مجموع الضرائب باإلضافة إلى األرباح المدورةالربح التشغيلي و

عن عام  %18بنسبة  2009زيادة في مجموع  إيرادات النشاط األساسي لعام  نالحظ وجود

مليار بزيادة قدرها  35,570ما يقارب 2009في عام بلغت قد ، أما األرباح المرحلة ف2008

  %.11وبنسبة  2008عن عام  مليار 3,606

  : وسنستعرض فيما يلي اإليرادات والمصاريف بالتفصيل

 1:اإليرادات   . أ

  :س موزعة وفق مايلي.مليون ل) 73105( 2009بلغ مجموعة اإليرادات في عام 

 س.مليون ل) 31175(مجموع اإليرادات الهاتفية الثابتة  .1
 س.مليون ل) 858(إيرادات شبكة االنترنت  .2
 س.مليون ل) 68(إيرادات البرق  .3
 س.مليون ل) 1( دات التلكس إيرا .4
 .س حصة المؤسسة.مليون ل  )41003(إيرادات شبكة الخلوي  .5

                                                 
  26: ، دش، ص2009، التقرير السنوي  2010المؤسسة العامة لالتصاالت ،  1
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 :النسب المالية 

أو بشركة  ة،الشرك إليه وسطي القطاع التي تنتميعادة يتم مقارنة النسب المالية لشركة ب

  .أخرى تنتمي لهذا القطاع، وذلك لتوخي الدقة في تحليل وضع الشركة المالي

تقديم جميع ونظراً لعدم توفر ذلك، بسبب الحق الحصري للمؤسسة العامة لالتصاالت ب

ال يوجد قيم تشكل وسطي القطاع، كما أن  خدمات قطاع االتصاالت حتى تاريخه، لذلك

الت في الدول المجاورة قد تكون جائرة بحق المؤسسة العامة المقارنة مع شركات االتصا

لالتصاالت وذلك بسبب اختالف الظروف والقوانين التي تحكم العمل، باإلضافة إلى 

لذلك سنكتفي بهذا البحث بذكر تلك .  االختالف في المهام الموكلة للشركة وأولوياتها

  .النسب و تحليل النتائج علمياً

من النسب المالية لبيان الوضع المالي الحالي للمؤسسة العامة  سيستعرض الباحث عدد

  .لالتصاالت

       1 :اإلنتاجية  . أ

= اإلنتاجية اإلجمالية
األنتاج اإلجمالي بأسعار البيع الفعلية

 قيمة عناصر االنتاج
  x  100 

+ أجور + مات الخدمية المستلز+ المستلزمات السلعية = حيث أن قيمة عناصر اإلنتاج    

  .االهتالكات

  :الماضية نجد الثالثةبتطبيق القانون على السنوات 

 بدون خلوي مع خلوي العام

2009 367% 161% 
2008 382% 164% 
2007 465% 229% 

  اإلنتاجية 15الجدول 

  2009المصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام 

  :يلي ما السابقةوتظهر البيانات   

وانخفاض ,  2007عن  2008عام في  % 83 انخفاضنالحظ  :بوجود الخلوي .1

زيادة الهائلة للوذلك نتيجة   2008عن  عام   2009في عام %  15أخر بمقدار 

                                                 
عن العام ؤسسة العامة لالتصاالت السوريـة للقوائم المالية للمتقرير نتائج التحليل المالي في  تم اعتماد القانون المطبق الوارد 1

  .الصادر عن مديرية الحسابات وفق المؤشرات العالمية 2009/12/31المالي المنتهي في 
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بطريقة أدت إلى % 73والتي بلغت  2008عن عام  2009لالهتالكات في عام 

  %.18تقليل اإلنتاجية بالرغم من ارتفاع اإليراد بمقدار 

في % 44نالحظ انخفاض في معدل اإلنتاجية بدون خلوي بمقدار :الخلوي بدون .2

في عام % 43انخفاض بمقدار و .عن اإلنتاجية بوجود الخلوي 2009عام 

في عام % 49، بينما كانت نسبة هذا االنخفاض 2007، أما في عام 2008

2007. 

   1  :إنتاجية عنصر العمل  . ب

 =إنتاجية العامل 
 اإلجمالي الفعلي نتاجاال  

 متوسط عدد العمال
  

  :الماضية نجد الثالثةبتطبيق القانون على السنوات 

  مع خلويبدون خلوي ماليين/  العام 
2009 1.2 2.8 
2008 1.1 2.6 
2007 1.2 2.4 

  إنتاجية عنصر العمل 16الجدول 

  2009المصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام 
 

لتصبح ظ انخفاض إنتاجية العامل بدون خلوي إلى إنتاجية العامل بوجود الخلوي نالح

لزيادة إيرادات المؤسسة، وهذا ما يستدعي البحث في العديد من الوسائل منها فقط،  43%

لينعكس بصورة مباشرة على زيادة إنتاجية العامل وتحفيز العمال بصورة أفضل لزيادة 

  . إنتاجيتهم

  

  

 :ةمؤشرات السيول  . ت

أي مقدرة  تقيس نسب السيولة بالتعريف المالءة المالية للشركة في المدى القصير،

  .الشركة على تسديد االلتزامات المالية الثابتة

                                                 
وفق  2009/12/31عن العام المالي المنتهي في ؤسسة العامة لالتصاالت السوريـة لية للمللقوائم الماتقرير نتائج التحليل المالي  1

  .الصادر عن مديرية الحسابات المؤشرات العالمية
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 2009 2008 2007 العام 

 0.81 0.88 0.98 نسبة التداول 

 0.65 0.68 0.83نسبة التداول السريعة 
 0.12 0.14 0.33 نسبة الجاھزية النقدية

  مؤشرات السيولة  17ول الجد

  2009المصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام 

  

تظهر إلى أي مدى تكون االلتزامات  التي، ونسبة التداول نميز في الجدول السابق

المتداولة مغطاة بموجودات يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية تعادل فترة استحقاق 

  : بالعالقة ، وتعطىلمتداولةالمطلوبات ا

 =)السيولة(نسبة التداول 
األصول المتداولة

المطاليب المتداولة
  

إلى  2009، حيث وصلت في عام  نسبة السيولة تتناقص من الجدول إننالحظ 

من الموجودات التي % 81إال بنسبة أي ال يمكن تغطية المطاليب المتداولة  ،81%

نسبتي التداول السريعة والجاهزية  في كل منل نجد وبالمث. نقد إلىيمكن تحويلها 

، األولى نسبة التداول السريعة كثيراً عن النسبةنالحظ عدم انخفاض  حيث، النقدية

وهي النسبة التي تقيس بالتعريف مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المتداولة دون 

 :بالعالقة التالية اللجوء إلى بيع المخزون، وتعطى

 =تداول السريعة نسبة ال
المخزون األصول المتداولة

المطاليب المتداولة
 

مما يدل على عدم وجود مخزون كبير لدى المؤسسة، و كذلك بالنسبة لنسبة الجاهزية 

  :النقدية المعطاة بالعالقة

= نسبة الجاهزية النقدية
 األموال الجاهزة

المطاليب المتداولة
  

في % 12جاهزة تستطيع أن تسدد فقط ما نسبته  أن الشركة بما لديها من أموالحيث 

  .من التزاماتها قصيرة األجل2009عام 

نتيجة  عدم تواجد سيولة كافية لتغطية االلتزامات،وبشكل عام يظهر الجدول السابق  

، كما من 2009زيادة التسديدات على المشاريع الجديدة والفوائض لوزارة المالية عام 

  .تحصيل ديونها بسرعة اكبرزيادة سيولتها بلى عالمؤسسة  أن تعمل المفيد
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 :نسب الربحية  . ث

المتعلقة بنشاطاتها التشغيلية إن األرباح هي مقياس كفاءة السياسات االستثمارية للشركة 

  .التحويلية وهي بهذا تعكس األداء الكلي للشركةو

د في كما ور 2009إلى عام  2007يبين الجدول التالي تطور األرباح ما بين األعوام 

 الصادر من  2009مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام  تقرير

  . 2010مديرية الحسابات في عام 

 س .ل ونملي    2009- 2008- 2007 األرباحجدول تطور 

نسبة الزيادة الزيادة 2007 2008 2009 ماليين/ البيان
 %17.75 7,877 40,101 44,382 52,259  اإلجماليالربح 

الربح بعد 
 %11.28 3,606 28,684 31,964 35,570الضرائب 

نسبة الزيادة الزيادة 2007 2008 2009 بدون خلوي

 %20.31 2,628 15,619 12,941 15,569 اإلجماليالربح 
الربح بعد 
 %15.63 1,456 11,246 9,318 10,774الضرائب 

      2009-2008- 2007 األرباحجدول تطور  18الجدول 

  2009مصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام ال

  :أما مؤشرات الربحية فهي كما هي موضحة في الجدول التالي

  20072007  20082008  20092009  مؤشر الربحية مؤشر الربحية / / العام العام 

بوجود بوجود 
  الخلويالخلوي

معدل العائد على حقوق معدل العائد على حقوق 
  %%42.5042.50  %%41.1541.15  %%41.5341.53 الملكيةالملكية

  %%32.3732.37  %%30.9430.94  %%33.6533.65  معدل العائد على االستثمارمعدل العائد على االستثمار
بدون بدون 
  خلويخلوي

  
  

معدل العائد على حقوق معدل العائد على حقوق 
  %%16.6616.66  %%12.0012.00  %%12.5812.58  الملكيةالملكية

  معدل العائد على االستثمارمعدل العائد على االستثمار
 10.010.033%%  9.029.02%%  12.6112.61%%  

      مؤشرات الربحية 19الجدول 

  2009المصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام 

  :والمعطى في المعادلة التالية  ،بوجود الخلوي ةحيث بلغ العائد على حقوق الملكي

=  العائد على حقوق الملكية
األرباح الصافية

 حقوق الملكية
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فقط عن % 0.03، و2008عن عام % 0.38بزيادة تساوي  41.53ما يقارب  2009في عام 

عن % 0.58بزيادة  2009بدون خلوي لعام %  12.58 إلى، بينما نزلت قيمته 2007عام 

  .2007عن عام %  4.08، وانخفاض مقداره 2008عام 

 :أما العائد على االستثمار،والمعطى بالمعادلة التالية

=  االستثمارالعائد على 
الفوائد الربح بعد الضرائب

 االصول الثابتة و المتداولة 
 

عن عام % 2.71بزيادة تساوي  %33.65بوجود الخلوي  2009قد بلغت قيمته لعام ف

بدون خلوي %  10.03، بينما نزلت قيمته إلى 2007فقط عن عام %  1.28  وزيادة ،2008

  .2007عن عام %  2.58، وانخفاض مقداره 2008عن عام % 0.09بزيادة  2009لعام 

 :كفاءة التشغيلمؤشرات   . ج

مثل معدل دوران األصول، ) لنشاطا(بعض مؤشرات كفاءة التشغيل يظهر الجدول أدناه 

  .بتة، باإلضافة إلى نسبة هامش صافي الربحمعدل دوران األصول الثاو

عبارة عن الربح الذي تحققه الشركة مقابل كل ليرة من  :هامش صافي الربح نسبة أن حيث

ويق والمصاريف اإلدارية األخذ بعين االعتبار التكاليف اإلضافية من حيث التس اإليراد، مع

عطى بالمعادلة تيجة للمبيعات، وبالتعريف قدرة الشركة على تحقيق ربح نت يوالفوائد، أي ه

  :التالية

=  نسبة هامش صافي الربح
صافي الربح

 صافي المبيعات 
  

في عام % 73، في حين كانت 2008و  2009في كل من عامي % 72بلغت هذه النسبة 

، 2009في عامي % 49عند حذف إيراد الخلوي، نجد أن هذه النسبة انخفضت إلى ، و2007

  .بسبب أن نسبة إيراد الخلوي كانت أقل 2007عام  في% 58، وبقيت 2008و

  

  
  

  

  

  
    مؤشرات كفاءة التشغيل 20الجدول 

  2009المصدر تقرير مؤشرات األداء المالي للمؤسسة العامة لالتصاالت لعام 

  20072007  20082008  20092009  مؤشر الكفايةمؤشر الكفاية/ / العام العام 

بوجود بوجود 
  الخلويالخلوي

  %%7373  %%  7272 %%7272 نسبة ھامش صافي الربحنسبة ھامش صافي الربح
  %%4444  %%4343 %%4747 معدل دوران األصولمعدل دوران األصول

  %%8080  %%5555%%5656معدل دوران األصول الثابتةمعدل دوران األصول الثابتة

بدون بدون 
  الخلويالخلوي

  %%5858  %%4949 %%4949 نسبة ھامش صافي الربحنسبة ھامش صافي الربح
  %%2222  %%1919 %%2121 دوران األصولدوران األصولمعدل معدل

  %%3939  %%2424 %%2424 معدل دوران األصول الثابتةمعدل دوران األصول الثابتة
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  :أما بالنسبة لمعدل دوران الموجودات الثابتة المعطى بالمعادلة التالية

  

 = ن األصول الثابتةمعدل دورا
المبيعات

 صافي الموجودات الثابتة 
  

  

، فنالحظ انخفاض يقيس بالتعريف درجة الكفاءة في استعمال األصول الثابتة لإلنتاجالذي و

دات الثابتة ووضع بسبب زيادة صافي الموجو 2009، حتى عام 2007لهذا المعدل من سنة 

  .مشاريع بالخدمة

 ما يقارب  2009في  بوجود إيراد الخلوي متضمناً في المبيعاتلقد بلغت قيمة هذه النسبة 

  .2007في عام % 80بينما كان ، 2008في % 55إلى  انخفض ،56%

 2009في عامي % 24تصل إلى  ةوعند حذف إيراد الخلوي من المبيعات فنجد أن تلك النسب

  %. 39فكانت  2007، أما في  2008و 

درجة كفاءة المؤسسة في استعمال فيقيس صول دوران إجمال األأما بالنسبة لمعدل 

  :كل الموارد المتاحة لها، ويعطى بالمعادلة التالية

 = معدل دوران إجمالي األصول
المبيعات

 إجمالي الموجودات  
  

% 43إلى  انخفض، 2009في % 47بلغت قيمته بوجود إيراد الخلوي متضمناً في المبيعات

  .2007في عام % 44، و2008في 

في عامي % 21إلى  تنخفض ةنجد أن تلك النسبذف إيراد الخلوي من المبيعات وعند ح

 %. 22فكانت  2007، أما في  2008في % 19إلى و 2009

 :نسب المديونية  . ح
، يوضح الجدول التالي نسب المديونية للمؤسسة العامة لالتصاالت لالعوام الثالثة الماضية

وذلك  2009- 2008ا بين عامي جميع مؤشرات المديونية في تحسن محيث نجد أن 

 : نتيجة زيادة حقوق الملكية بشكل أكبر من زيادة الديون

نسبة الديون طويلة األجل  نسبة الديون طويلة األجل      العامالعام
لحقوق الملكية     لحقوق الملكية    

نسبة الديون إلى حقوق نسبة الديون إلى حقوق 
الملكية الملكية

نسبة الديون إلى إجمالي نسبة الديون إلى إجمالي 
  األصول األصول 

2009 3434%%8181%%4545%%  
2008 3636%%8585%%4646%%  
2007 4040%%8484%%4646%%  
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تم دراسة الواقع الفعلي للعمالة في المؤسسة في مذكرة إدارة الموارد البشرية  للمجلس 

عامل ، تم احتسابه  12075و تبين وجود فائض بها  بلغت  2010الذي عقد في  اإلنتاجي

كما هو مبين  300حسب االشتراكات لكل محافظة وفق معدل الفاعلية العالمي الذي يبلغ 

   1:مع مالحظة مايلي 18رقم  التالي بالشكل

 . عدد العاملين المذكور في الجدول السابق ال يتضمن العاملين في االدارة المركزية •

 :تم اعتماد المعادالت التالية للحصول على النتائج السابقة •

=معدل الفاعلية حسب السعات 
السعات

 عدد العاملين
 

= الشتراكات معدل الفاعلية حسب ا
االشتراكات

 عدد العاملين
 

 فائض العمالة بحسب معل الفاعلية العالمي و بحسب االشتراكات

 =     
االشتراكات

  معدل الفاعلية العالمي
  عدد العاملين -  

  

  
 اسم المحافظة

السعة 
الفعلية 

  2009عام

عدد 
  العاملين

معدل الفاعلية 
حسب  2009

  السعات

عدد 
  المشتركين

فاعلية معدل ال
حسب 

  االشتراكات

فائض العمالة 
بحسب معدل 

الفاعلية العالمي 
  حسب االشتراكات

  1091-  197  619315  227  3155  714792  دمشق
  811-  211  575828  261  2730  710774  ريف دمشق
  204-  63  16154  86  258  22170  القنيطرة
  519-  151  157637  178  1044  185916  درعا
  546-  109  93092  142  856  120918  ءالسويدا
  1004-  161  367078  194  2228  432454  حمص
  1396-  120  275750  149  2315  345113  حماة

  1797-  134  191110  154  2434  220702  طرطوس
  2127-  84  246088  99  2947  291296  الالذقية
  716-  145  198807  177  1379  243452  ادلب
  393-  225  664851  300  2609  782710  حلب
  415-  127  91091  159  719  114217  الرقة
  588-  133  139116  175  1052  184093  الحسكة
  469-  150  139099  187  932  174251  دير الزور
المجموع 
  12075-    3775016    24658  4542858  الكلي

  
  فائض العمالة في المحافظات 23الجدول 

  رد البشرية للمجلس اإلنتاجيإعداد الباحث والبيانات مأخوذة من  مذكرة إدارة الموا: المصدر

                                                 
  مذكرة إدارة الموارد البشرية للمجلس اإلنتاجي، د ش، دمشق ،  2010المؤسسة العامة لالتصاالت،1
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من التحليل التفصيلي لواقع الموارد البشرية الحالي في المؤسسة العامة لالتصاالت  نجد 

  :التحديات التالية

ن نسبة الفئة الرابعة والخامسة تصل أعامل و  12075لدينا فائض عمالة تصل إلى  •

 تستطيع الشركة هاتان الفئتان الحيث أن ؛ من العدد الكلي للعاملين% 21إلى 

 .االستفادة منهم  عملياً في التغيير، و إنما يشكلون عبء كبير عليها

 من عاملي الفئة الثانية هم من حملة الشهادة الثانوية % 45 •

 45- 31من عاملي الفئة الثالثة، أعمارهم بين % 58من عاملي الفئة الثانية، و% 47 •

 .وسطياً من التقاعد" عاما 20هم على بعد ؛ أي 

% 65فقط من العدد الكلي للعاملين، % 15فقط  نسبة عدد عاملي الفئة األولى تبلغ  •

أي في مرحلة تأسيسية لحياتهم ، فقد يختار بعضهم ترك  45- 31منهم أعمارهم بين 

 .الشركة إن لم تحقق لهم المورد الكافي لحياة كريمة

 سابقاًأوضحنا  عدم توزع العمالة جغرافياً بما يتناسب مع متطلبات المؤسسة كما •
 

  :كما نجد من التحليل الفرص التالية

، أي سيحالون إلى التقاعد خالل أربع سنوات على 65-56عامل أعمارهم بين  1977 •

 ،)من عاملي هذه الفئة% 28بنسبة (عامل من الفئة الرابعة  1009األكثر، منهم 

عامل  84فة إلى من عاملي الفئة الثالثة باإلضا 382من عاملي الفئة الثانية،  367و

 .من الفئة الخامسة

من % 24من عاملي الفئة الثانية، % 18، بينهم 55 – 46عامل أعمارهم بين  6424 •

من عاملي الفئة الخامسة، % 15من عاملي الفئة الرابعة، و% 52عاملي الفئة الثالثة، 

  . سيحالون إلى التقاعد خالل عشر سنوات وسطياً

  :مما سبق نجد

من عاملي الفئة % 80من عاملي الفئة الثالثة،% 30ئة الثانية، من عاملي الف% 22

عامل،  8401من عاملي الفئة الخامسة أي ما يقارب % 19الرابعة،  باإلضافة إلى 

اً عن سيحالون إلى التقاعد خالل عشر سنوات وسطياً، أي مع بدء إلغاء الحصرية تقريب

  :رص التاليةو هذا يعطي الشركة الف الشركة السورية لالتصاالت،

 .تقليل فائض العمالة لديها .1

تقليل عدد العمال من الفئتين الرابعة والخامسة اللذين يشكلون عبء على المؤسسة  .2

 .خالل عملية التغيير 
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  الفصل الثاني 

  
التوجھات العامة للخصخصة وتحرير قطاع 

 االتصاالت في العالم
  

 تمهيد  .1

 
 االتصاالتاألسباب الموجبة لإلصالح في قطاع  .2

  

  أشكال الخصخصة والتحرير المتبعة في العالم  .3

  

  التجربة المقترحة في سورية  .4
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  :تمهيد  .1

تضمن هذا حيث في االتصاالت تجتاح العالم منذ الثمانينات،  اإلصالحمن  بدأت موجة

  1 :اإلصالح

الخاص في سوق ر وإعطاء الفرص لالستثما، الشركات الوطنية خصخصةإما  

تحويل  ،الخصخصة بشكل عامتعني  ، حيثبشكل متزايد ،االت المتنوعاالتص

 ة مملوكةينبمعنى إذا كان هناك مؤسسة مع, الملكية من القطاع العام إلى الخاص

يمكن لتلك المؤسسة أن تتحول إلى  ،في إطارها العام للدولة وتدار وفق آلياتها

يغة معينة للملكية أو وتجد ص, مساهمة يباع جزء من رأسمالها أو أسهمها شركة

 .بالكامل إلى القطاع الخاص تنتقل الملكية

قبضة االحتكار المحمية  تخفيفو إزالة القيود عن دخول المنافسةوالتحرير أو  

أو  أي احتمال وجود العب وحيد, كسر االحتكار التحرير يعني"، حيث أن  قانونياً

معين مع إبقاء الالعب أكثر من العب أو يسمح بدخول منافسين آخرين إلى قطاع 

من حيث المبدأ كما هو أو إجراء بعض التغييرات في بنيته االقتصادية  األول

 " .والهيكلية

 .إعادة هيكلة الشركات مثل الكسر القسري لشركة بل في الواليات المتحدة  

األسباب الموجبة لهذا اإلصالح، ومن ثم أشكال الخصخصة في هذا الفصل  سيعرض الباحث

  .ر المتبعة  في العالم، وأخيرا سيعرض التجربة السورية المقترحةوالتحري

  :األسباب الموجبة لإلصالح .2

 التغير التكنولوجي واإللحاح  إن من أهم األسباب التي حفزت اإلصالح  في االتصاالت هو

في البلدان النامية، حيث ال سيما والمتزايد لجذب االستثمارات المالية من أجل تنمية القطاع 

  .تبر البنى التحتية في االتصاالت أساس ضروري في النمو االقتصاديتع

هائلة من رتبة عشرات ماليين   من الصعب على كثير من الحكومات تمويل استثمارات

واالستفادة من نوعية الخدمات  تحسينالهاتفية و زيادة الكثافةذلك من أجل و الدوالرات

تحمل على عاتقها في كثير من حكومات الأن معظم هذه  حيث ،التكنولوجيات الحديثة

غالباً ما يكون الحل الوحيد هو الخصخصة ، لذلك برامج التنمية االجتماعية األحيان 

  .هذا المجال يباالستثمار فوالسماح بمشاركة القطاع الخاص 
                                                 

1 . Wellenius.Bjorn & A. Stern. Peter .W.P. 1996  Implementing  reforms In the telecommunication 
sector .   3rd   ed. The International Bank for Reconstruction and Development. United States 
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صة في ، وخارأن استمرار عدم االستثما ،من البلدان أدركت في الوقت نفسه كما أن العديد

ز ، يترك البلد عرضة لخسارة في اإليرادات عن طريق تجاوكنولوجيات الجديدةمجال الت

من  البلدان المتقدمةمن الضغوط  باإلضافة لتزايد ،الدولي شبكاتها على المستوى المحلي أو

  . خدمات االتصاالت وتجهيزاتها يزيادة التجارة الدولية ف نتيجة ،أجل اإلصالح

اء ـمن الضغوط الخارجية للشرك للحد ،تقريباً الحـإلصاتنادي بجميع البلدان التي تسعى 

، وتحديث البنى التحتية في االستثمار ، وتلبية االحتياجاتالتجاريين في قطاع االتصاالت

  1.الحد من تدخل الحكومة في توفير الخدمات العامةباإلضافة إلى 

  .وقد ظهرت عدد من أشكال الخصخصة في العالم سيتم عرضها اآلن 

  

  :شكال الخصخصة والتحرير المتبعة في العالمأ .3
  

 :  الخصخصة مع منافسة كاملة 

 شركة االتصاالت النيوزيلندية تخصيص 1990في عام  تم :نيوزيلندةتجربة  .1

TCNZ) بيل( مستثمر استراتيجي كونسورتيوم تقوده شركات أمريكيةل) تي سي إن زد 

 هذا المستثمر اشترىحيث ، لنديةالنيوزيشركات إلى الباإلضافة ) أتالنتيك و أميرتيك

التي بقيت للحكومة ألغراض المراقبة " أسهم الكيوي "باستثناء جميع أسهم الشركة 

 .الخاصة

جميع القيود المفروضة   أزالتحة وت الحكومة سياسة المنافسة الكاملة والمفتونفذّ 

، ألغت الحكومة وعالوة على ذلك .دخول إلى جميع أسواق االتصاالتعلى ال

 افسة دون إقامة السلطة التنظيميةتنفيذ المن تطبيق و النيوزيلندية التنظيمات من خالل

  .  ببعض الضوابط  االحتفاظمع 

 التعهد بالتزامات معينة في تسعير الخدمات والكشف عن TCNZ على كان 

يسمح لها بممارسة حقوق خاصة في  ،كيويال سهمأل امتالكهاكما أن  ،المعلومات

 مراقبة الممارساتو. عد الملكية األجنبية والتسعيران االمتثال لقواالتصويت لضم

 الموضوعة من قبل مفوضية التجارة ق تنفيذ قوانين التجارة العادلةالالتنافسية عن طري

  . والمحاكم 
                                                 

1. Wellenius.Bjorn & A. Stern. Peter .W.P. 1996  Implementing  reforms In the telecommunication 
sector .   3rd   ed. The International Bank for Reconstruction and Development. United States 
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 منذوإعادة التنظيم المعاصر،  التحريرحالة متميزة من الخصخصة ،  نيوزيلندةم تقد

، في خفض األسعار وتحفيز التجربة إيجابية هتعتبر هذوحتى اآلن  ،البيع األولي

  . االستثمار في البنية التحتية

المشغلين وال سيما في مساعدة  ،كان لعدم وجود سلطة تنظيمية بعض السيئاتولكن 

في المحاكم لعدة وقد بقيت هذه القضايا . التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الترابطفي 

القواعد التنظيمية  / ة إلى وضع مجموعة من السياسات وزارة التجار دعامما  ،سنوات

  .لمعالجة مثل هذه القضايا

، على الرغم من أن لخصخصة والتحرير الكاملاهو مثال آخر لسوق  : شيليتجربة  .2

 مما كان عليه في تدرجاً أكثرمن مرحلة ملكية الدولة المحتكرة كانت  االنتقال

 فتح أسواق االتصاالت إلى أمريكا الالتينية فيبلد في  تعتبر شيلي أول، كما نيوزيلندا

  .الخاص القطاع

 الكبير اعتمادها، على الرغم من في شيلي تأسيس سلطة تنظيمية اإلصالحتضمن 

للحفاظ على  ذلكو، كما هو الحال في نيوزيلندا على وضع قوانين لمحاربة االحتكار

في بداية عام  SUBTELمنظم لالتصاالت  بإنشاء ، حيث قامتبيئة تنافسية عادلة

اإلصالحات لتصل في  نهاية المطاف إلى القضاء سلسلة من بدأت شيلي ، و1977

  .1981على احتكار الحكومة بحلول عام 

بخصخصة اثنين من أكبر الشركات  1988 –1986خالل الفترة من فقد قامت شيلي  

) ,Campania de Telefonos de Chile (CTC)(كومبانيا دو تيلوفونوس دو تشيلي 

 Empresa(المشغل المحلي في سانتياغو دي شيلي ، وإمبريسا ناسيونال دو تيليكوم 

National de Telecomunicaciones,S.A. (ENTEL) (ثم  .مشغل لالتصاالت القطرية

لقوانين االتصاالت  مراجعةبحات إضافية في أوائل التسعينات قامت بإجراء إصال

للتقليل من فصل أسواق االتصاالت وذلك  ،رحتكااال نعوالقرارات التي اتخذتها لم

تليفونيكا في  كل من أدى في النهاية إلى تفكيك حصصمما ، القطريةعن المحلية 

  . CTCفي سي تي سي وهي أحد المساهمين الرئيسيين  (ENTEL)إنتيل 

وفتحها  في العالم تحريراً لجميع الخدماتواحدة من أكثر األسواق  وتعتبر اليوم شيلي

حيث يوجد تراخيص لما ال يقل عن اثني عشر شركة تقدم خدمات . لمنافسةل
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شيلي  عتبرتكما ، خفضت أسعار الهاتف بشكل ملحوظ، انوالقطرية المحلية االتصاالت

 وجودة وتنوع الخدمات من حيث توفر الجنوبية الدول  في أميركا من بين أفضل

  .فيها المقدمة

ي ماليزيا، حيث تم سها إلى نتائج مختلفة جداً فلقد أدت الطريقة نف :تجربة ماليزيا .3

بشكل جزئي  Telekom Malaysiaتيليكوم ماليزيا  الوطني المحتكرخصخصة المزود 

و خالل سنوات قليلة الحقة ، تم تخويل عدة شركات متنافسة للعمل  1990في عام 

 .الت المحلية، القطرية والدوليةفي سوق الخلوي، االتصا

وجود قيود مفروضة على خصخصة المشغل ذو القوة المهيمنة ،  لعدم نظراًو لكن 

قامت الحكومة  ،كل واضح أصبح السوق غير فعالةوعدم تعريف قواعد الترابط بش

  . في البنية التحتية  االستثماراتبإعادة تنظيم للسوق  وتعزيز الصناعة للحد من تداخل 

 Philippines Long   Distance، بخصخصة المشغل الوطني الفلبينبدأ  :تجربة الفلبين .4

Telephone Company (PLDT)  وأدخلت المنافسة الكاملة في نفس 1990في عام 

ال تزال مشكلة  لكن  ،شركة هاتف 50رغم من إن هناك أكثر من البلكن و. الوقت

 لكونه يعيق المنافسة PLDTحيث أن  ،الفلبينالمشغل ذو القوة المهيمنة موجودة في 

  . ية متكاملةيملك شبكة وطن

انخفاض ع بين الخصخصة والتحرير أدى إلى ، فإن الجمي جميع الحاالت المذكورة سابقاًف

، على الرغم من أن بعض المشغلين قد تعاني ريع االستثمار في البنية التحتيةاألسعار وتس

يعتمد بدرجة لكن العدالة ونجاح المنافسة . منمن هوامش تشغيلية صغيرة لفترة من الز

ة على قدرة السلطات على السيطرة على الممارسات الالتنافسية  للمشغلين ذوي القوة كبير

أو الرقابة التنظيمية للترابط /ن خالل قوانين مكافحة االحتكار والمهيمنة في السوق، سواء م

  1.الشبكي  وسياسات التسعير

  

  

  
                                                 

1 . Wellenius.Bjorn & A. Stern. Peter .W.P. 1996  Implementing  reforms In the telecommunication 
sector .   3rd   ed. The International Bank for Reconstruction and Development. United States 
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  :على مراحل  الخصخصة وفتح المنافسة 

   و أ ، فترة طويلة من الحقوق الحصرية،هذا النموذجفي خصخصة المشغل الوطني  يرافق

  .في مجال الخدمات الهاتفية األساسيةوذلك  ، المنافسة المحدودة

وجود عدد  من وبالرغم، لخدمات ذات القيمة المضافةل طالتحرير فق، حيث يتم في البداية

ذا النموذج البلدان التي تتبع ه فإن، ومع ذلك االختالفات حول هذا الموضوعكبير من 

أن عمل المحتكر في إطار أو تعتقد  ،عادة ما تريد إما تعظيم قيمة بيع المشغل الوطني

الشاملة من  هو أفضل وسيلة لتحقيق الخدمة ،التدقيق التنظيمي لمدة سنةصارم من 

   .خالل البنية التحتية

ا ، لكنهبخصخصة المشغل الوطني المملكة المتحدة قامت :تجربة المملكة المتحدة .1

 . منافسة بطريقة محسوبة وتدريجيةسمحت بدخول ال

بتطبيق سياسة  ذلكو ،المملكة المتحدة الجادة في الحاتاإلص 1981في عام بدأت 

) British Telecom( بين شركة االتصاالت البريطانية بريتيش تيليكوماالحتكار الثنائي 

  .كمشغل ثاني )(Mercuryشركة ميركوري و ،كمشغل أول

 ، وحتى عام1990حتى عام محلية تكار الثنائي في خدمات االتصاالت الاالح استمر

  .ي مجال خدمات االتصاالت الدوليةف 1996

على مدى الفترة الواقعة ما  %100كما باعت الحكومة أسهمها في بريتيش تيليكوم بنسبة 

 ، واحدة منتصاالت في المملكة المتحدةنظام قطاع اال اليوم يعتبرو ،1993- 1984بين

  .أكثر األنظمة تحرراً في العالم

بدخول ثالثة شركات محلية للتنافس مع 1985فوض قانون االتصاالت  :اليابان .2

Nippon Telephone and Telegraph (NTT)في المئة من  35قامت اليابان ببيع ، ف

 .الحقاً مزيد من األسهم ، ثم باعت1986في عام أسهم شركة نيبون للهاتف والبرق 

في المملوكة للحكومة  KDD لمنافسة شركة  1989ين جديدين عام دخل مشغل ثم

اق ، وفي فترة الحقة دخلت المنافسة إلى أسومجال أسواق االتصاالت الدولية

  .االتصاالت الخلوية والفضائية

 ومع ذلك ، بقي نجاح سياسات المنافسة في اليابان محدود بسبب القيود المفروضة على

بالدخول، باإلضافة إلى عدم وجود ضمانات لمنع المشغل القائم   عدد المشغلين المسموح لهم

  . ستخدام قوته المهيمنة في السوقمن التعسف في ا



55 
 

مشغلها الوطني  إنتيل  خصخصةب 1990ام في ع األرجنتينقامت  :األرجنتين .3

ENTEL  ، بعد سلسلة من الخطوات: 

o الجنوب األخرى في مال والشإحداهما في  تقسيمه أوالً إلى شركتان إقليميتينقامت ب. 

o قيادة شركات إلى كونسورتيوم ب ،في المئة من أسهم كل شركة ناتجة 60ثم قامت ببيع

 تيليكومشركة فرانس  :مؤلف منكان هذا كونسورتيوم حيث ، االتصاالت األوروبية

  .)في الجنوب(وشركة تليفونيكا  ،)في الشمال(وستيت اإليطالية 

o  في تقديم  خدمات االتصاالت األساسية لفترة زمنية  مع حقوق حصرية تم هذا البيع

 . محددة

اتبعت عدة بلدان في أوروبا هذه الطريقة في الخصخصة الجزئية : االتحاد األوربي .4

للمشغل الوطني مع االحتفاظ بحقوق حصرية في تقديم الخدمات األساسية لمدة محدودة 

 .تصل الى عدة سنوات

، Belgacomبالمئة من شركة بلجاكوم  49.99يكية باعت الحكومة البلج 1995ففي عام 

وهو المحتكر الوطني لتزويد الخدمات األساسية وخدمات الهاتف الخلوي إلى كونسورتيوم  

  . Ameritech دولي بقيادة أمريتش

مزود خدمات  SPTبالمئة من اس بي تي 27في نفس العام،  باعت الحكومة التشيكيةكما 

 الهولندية واالتصاالت KPNللدولة ، لكل من كي بي إن المملوك االتصاالت العامة 

  .2000حتى عام  استمر األساسيةالسويسرية ، مع حق حصري لتقديم الخدمات 

 :دول أخرى .5

o مشغلها الوطني تلميكس  بخصخصة1990في عام المكسيكقامت : المكسيكTelmex ،

تيوم مقاد من قبل في المئة من األسهم إلى كونسور 20ببيع ما يزيد قليال على و ذلك 

 France بيلويسترن ساوثو تيليكومشركة فرانس  والذي ضم ،Mexican-ledالمكسيك 

Telecom and Southwestern Bell 1997رة حصرية استمرت حتى عام مع فت، 

 .دد من المشغلين لدخول السوقثم تم فتح باب المنافسة بالترخيص لع ومن

o الوطني بخصخصة مشغلها  فنزويال قامت :فنزويالCANTV  بشكل جزئي في عام

من أسهم الشركة إلى كونسورتيوم بقيادة المستثمر  بالمائة 40ببيع  ، و ذلك1991

GTE  2000، بحقوق حصرية لتقديم خدمات حصرية حتى عام. 
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o أسهم الشركات في المئة من مجموع  35ببيع  1994قامت البيرو في عام : البيرو

، مع فترة حصرية إلى تليفونيكا، "CPT and ENTEL"انتيل الوطنية سي بي تي و

 . 1999حتى عام وذلك  استمرت لخمس سنوات فقط ، 

o إنتيل من المشغل الوطني المائةفي  50ببيع   1995في عام  قامت بوليفيا :بوليفيا  

ENTEL" لشركة ستيت اإليطالية مع فترة حصرية لمدة ست سنوات.  

o ستراليا، مثل اوالمحيط الهادي نفس الطريقة اتبعت العديد من البلدان في منطقة آسيا، 

من  بالمائة 20خصخصة 1995عام في  تمتباإلضافة إلى كوريا حيث  أندونسية

للخصخصة الكاملة  مع وجود خطط( الت الكورية  في كوريا الجنوبيةشركة االتصا

 ،احتكاري لتقدم بشك خالل تلك الفترة  بقيت االتصاالت المحليةو) 1999 بحلول عام

 ) ثنائي احتكار(طرية عن طريق شركتين قبينما قدمت االتصاالت ال

ل الفترة الحصرية خال حالة من الحاالت المذكورة أنفاً في كل المسموح بها، المنافسة كانت

   احتفاظمع . خدمات القيمة المضافة والشبكات الخاصة ؛ساسيةاأل غير في الخدمات

الحصول أيضا على ترخيص لتقديم ب بحقهم األحيانستراتيجيين في كثير من االلمستثمرين ا

  .جنبا إلى جنب مع الخدمات األساسية أي من الخدمات السابقة

 بتقديم باإلضافة لذلك هناك إلزام لهؤالء المستثمرين والحاصلين على الحق باالحتكار

، في معظم البلدان عن طريق شروط مضمنة في عقودهم وتراخيصهم الخدمات األساسية

وتحسين نوعية  ة في االستثماربمجموعة من االلتزامات لتحقيق متطلبات أساسيغيلية، التش

  .بما يضمن مستوى معين من تطور الشبكة . الخدمة

لحديثة في التكامل مع التقانات ان أن يكون هناك فقدان للكفاءات وعلى أي حال من الممك

مهمة جداً ) الفترة الحصرية(تعتبر هذه الفترة التي تعطى ، و لكن خدمات الشبكة األساسية

سياسات الترابط الشبكي و كاتفاقياتإيجاد الحلول لمسائل معقدة يم ولتطوير نهج التنظ

  1.في كل بلد وحسب ظروفه التسعير

  

  

                                                 
1. Wellenius.Bjorn & A. Stern. Peter .W.P. 1996  Implementing  reforms In the telecommunication 
sector .   3rd   ed. The International Bank for Reconstruction and Development. United States 
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 :التحرير من دون الخصخصة  

ذلك من ، ولسوق من دون خصخصة المشغل الوطنيتلجأ الدول إلدخال  التحرير في ا

و تجنب والتكنولوجيا والخبرة اإلدارية لحصول على مزايا االستثمار األجنبي أجل ا

، لتي قد تحدث نتيجة عملية الخصخصةالمعاناة من العيوب واالضطرابات السياسية ا

النقابات الذين يخشون ة عادة مقاومة كبيرة من العمال وعملية الخصخص تواجهحيث 

ا تتعارض غالباً مع مصالح الجيش والدفاع والتي تخشى كما أنه. وظائفالمن فقدان 

الحاالت   قد يكون هناك في بعض كما .من فقدان السيطرة على مرافق االتصاالت الحرجة

، كما كان ةكية األجنبيعلى المل ، كالحظر المفروض بالدستورعوائق قانونية للخصخصة

  . الحال في البرازيل

 سواء لألسباب المذكورة أنفاً أو من األحيان بالرغم من صعوبة الخصخصة في كثير

ألسباب أخرى فإن حكومات عديدة ال تزال تعترف بضرورة فتح األسواق أمام مشاركة 

  :كما في التجارب التالية والمنافسة القطاع الخاص

  ، فإن جميع للدولة ومع ذلك% 100لندا مملوكة ال تزال اتصاالت فن  :تجربة فنلندا .1

الدولية باإلضافة لالتصاالت وذلك االتصاالت المحلية والقطرية ، بما في الخدمات

 بعدلكن و. شبكات الخاصة هي خدمات تنافسيةالخلوية وخدمات القيمة المضافة وال

شركة المنافس الرئيسي ل ATCحصل كونسورتيوم  ،أقل من عام من تنفيذ التحري

 .ية والدوليةاالتصاالت الفنلندية على حصة مهمة من سوق االتصاالت القطر

  ،إن جميع أسواق الخدمات في السويد تنافسية كما هي الحال في فنلندا :تجربة السويد .2

خسرت شركة تيليا المملوكة ، حيث فس الحالة التي حدثت في فنلنداواجهت السويد ن

، المملوكة للقطاع الخاص Tele2شركة أمام  حصة مهمة من السوق% 100للدولة 

لدعم وذلك مصادر للتمويل  إليجادط متزايدة ني من ضغوتعاباإلضافة لذلك فهي 

 . بنية التحتية الالزمة للمنافسةتطوير ال

إلى القطاع بعض فوائد المنافسة كتخفيض   ، جلب إدخال التحريروفي جميع هذه الحاالت

  . من التقانات الجديدة  حتى بدون خصخصة واالستفادة، عار ، وزيادة بناء البنى التحتيةاألس

  ، فإن العنصر األساسي للنجاح بإتباع هذا األسلوب سواء  في البلدان المتقدمة أو ع ذلكوم

  . بلد من البلدان النامية، هو سياسات التسعير
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بدعم زيادة   وذلك في كثير من الحاالت اتخاذ خطوة ال تحظى بالشعبيةيتعين على الحكومة 

فيض تعرفة االتصاالت القطرية تخمن أجل في االتصاالت المحلية الضرورية األسعار 

  .ن شأنها ضمان المنافسة الفعالةالتي م؛ ووالدولية

ئم  هو المشغل كما يمكن أن تكون مفاوضات الترابط  الشبكي صعبة للغاية ألن المشغل القا

  . المملوك للدولة

، أن تكون على استعداد لتطبيق تنظيمية عند عدم إمكانية الخصخصةيجب على السلطة ال

 إلىال ترجع فقط  الممارسات الالتنافسية والتيات خاصة لحماية المنافسة الناشئة من ضمان

  واالمتيازات التي يتمتع المشغل القائم ولكن لوضعه الخاص الهيمنة على السوق من جانب 

  .1بها كونه  كيان مملوك للدولة

  

 :مشاركة القطاع الخاص دون التخصيص أو التحرير 

طريقة مبتكرة الجتذاب استثمارات  أن تجد هذا األسلوب  تخدامباسيمكن للحكومة حيث 

افسة عن طريق القطاع الخاص واالستفادة من خبراته من دون الخصخصة أو إدخال المن

بين القطاع الدولة و بين) franchises or concessions(االمتياز عقود الفرونشايز أو

ارة مع مشغلين وطنيين وذلك لبناء ل عقود إدمن خال االمتيازاتحيث تمنح هذه  ،الخاص

التشغيلية والربحية  العمليات من أجل تحسينخدمات محددة  أو تشغيل مرافق أو/و

 . تسهيل إدخال تقانات جديدةباإلضافة إلى 

  ، وال سيما االستثمار األجنبي باتفاقيات وعقود تتضمن  يتم إشراك القطاع الخاصحيث 

خاص من أجل تركيب البنية التحتية، يل القطاع البناء ونقل وتشغيل وذلك بتوفير تمو

ة من الزمن رأس المال لتطوير المشروع وتشغيله لفتر باستثمارتقوم الشركات الخاصة و

  .الحكومة إلى، وفي نهاية المطاف ينقل المشروع من الشركة مع جميع حقوق الملكية

عن تكاليف المرحلة المخاطر السياسية فضال يجنب الدولة  االتفاقيات هذا النوع من

بالسماح للمشغل الوطني المملوك من قبل الدولة الوصول إلى رأس مال وذلك  ،االنتقالية

  . القطاع الخاص

 ليس منف، التحتية ل بناء البنيةهذه الترتيبات تسه أن على الرغم منفإنه ، ومع ذلك

  .الضروري تحقيق كامل فوائد المنافسة

  
                                                 

1 . Wellenius.Bjorn & A. Stern. Peter .W.P. 1996  Implementing  reforms In the telecommunication 
sector .   3rd   ed. The International Bank for Reconstruction and Development. United States 
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  :التجربة المقترحة في سورية.4
شامل، نون جديد لقطاع االتصاالت عصري وعملت وزارة االتصاالت على وضع قا

أفضل الممارسات العالمية، يعيد هذا القانون تجارب الدول العربية المشابهة و باالستفادة من

  1 .هيكلة القطاع على نحو يضمن تحقق أهداف الدولة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

مادة تتضمن أسس وضوابط تنظيم قطاع االتصاالت والسيما تشكيل  73 ويتألف القانون من

هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية لالتصاالت تملك الدولة 

أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات االتصاالت على أن تعمل بضمانة 

تحل محل المؤسسة العامة  .ك الدولة الخاصةالدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أمال

و تعديالته بكل ما لها من حقوق  1975 /7 /10تاريخ  1935لالتصاالت المحدثة بالمرسوم 

ق منها بشؤون و ما عليها من التزامات، و في جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعل

تصبح الشركة السورية و. ةإشهار النظام األساسي للشرك ذلك بعدتنظيم االتصاالت، و

لالتصاالت بعد إتمام هذه اإلجراءات الخلف القانوني للمؤسسة العامة لالتصاالت، وتؤول إليها 

جميع حقوقها و لمادية والمعنوية وأموالها اوجودات المؤسسة العامة لالتصاالت ملكية جميع مو

منظومات شبكات وفيما يتعلق بشؤون تنفيذ  التزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك

كما ينقل إليها حكماً جميع العاملين .االتصاالت للعموم و تشغيلها و تقديم خدمات االتصاالت

 إلىفي المؤسسة العامة لالتصاالت، باستثناء العاملين في مجال تنظيم االتصاالت الذين ينقلون 

  2. الهيئة

ا في كل ما لم يرد عليه نص تعديالتهموني التجارة والشركات النافذين وتخضع الشركة لقان 

وجوب قيام الشركة السورية لالتصاالت  22؛ كما تبين المادة 19في هذا القانون حسب المادة 

خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها األساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها 

ام األساسي للشركة و و أموالها المادية والمعنوية؛ ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظ

وتعطي الشركة بعد ذلك لمالك األسهم .إعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً، وتحديد رأسمالها الفعلي

أحكام مواد الفصل  األسهمسندات نهائية بعدد األسهم التي يملكها؛ حيث تطبق على هذه 

يث تعفى من بح. الشركات التجارية المعمول به الخاص بأسهم الشركات المساهمة في قانون

جميع الرسوم و الضرائب المترتبة على تأسيسها و تحويل شخصيتها االعتبارية على النحو 

  .المنصوص عليه في هذا القانون

الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية لالتصاالت، حيث تمنح  71كما توضح المادة 

تصاالت التي كانت المؤسسة الشركة ترخيصاً من الهيئة لمدة عشرين عاماً لتقديم خدمات اال
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العامة لالتصاالت تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، إضافة إلى خدمات االتصاالت 

حيث يتضمن الترخيص الممنوح . األخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة

خدمات (الت خدمات االتصابعض للشركة جدوالً زمنياً لالحتفاظ بالحق الحصري لتقديم 

مس سنوات من لمدة ال تزيد على خ) الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية، المنافذ الدولية، و غيرها

  .تاريخ تأسيس الشركة

تحديد مهام كل من وزارة االتصاالت في رسم السياسات العامة  كما يتضمن مشروع القانون

الترددي الراديوي وإعداد  إدارة الطيف هيئة تنظيم االتصاالت فيالخاصة بالقطاع ومهام 

ونطاق الخدمة , خطة وطنية للترقيم وتنظيم المنافسة في سوق االتصاالت وحماية المستهلك

الشاملة ومقدميها وتأسيس صندوق متخصص بدعم الخدمة الشاملة وأسس استخدام األمالك 

افة إلى العامة والخاصة واالستمالك من أجل تشييد وإقامة شبكات االتصاالت العمومية إض

  1.أسس حماية البيانات والخصوصية واألمن الوطني
السورية المقترحة بتحرير سوق االتصاالت بعد إعطاء فترة حصرية  التجربة تتلخص

فبالتالي يمكن جمع  ؛للمشغل القائم تصل إلى خمس سنوات بعد تأسيس السورية لالتصاالت

، وزيادة األسعار المنافسة كتخفيضفوائد باالستفادة من  ،حسنات الشكل الثالث في التحرير

إعطاء ب وذلك الشكل الثانيمع حسنات  ،من التقانات الجديدة واالستفادةبناء البنى التحتية، 

من خالل تعزيز البنى التحتية للشبكة الفقارية  فترة حصرية للمشغل القائم في تعظيم قيمته

   .ولشبكات النفاذ باستخدام األلياف الضؤئية
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  :تمهيد .1

االتصاالت لتحويل المؤسسة العامة دت بقانون دالمرحلة االنتقالية التي ح بدأت مؤخراً

 ،التزامات المؤسسةو حقوقجميع سترث  والتي شركة السورية لالتصاالت إلىلالتصاالت 

  .باستثناء العاملين المنتقلين للهيئة  هاجميع عاملي إلىباإلضافة 

  :على كل منالمؤسسة التحول الهام على  انعكاس هذا تحليلهذا الفصل إلى في  سنعمدلذلك 

 إلى المؤسسة العامة لالتصاالت إيراداتحيث ستنتقل مجموعة من  :الصعيد المالي •

، وذلك دارة من قبل المؤسسة إلى الهيئةنتقال عدد من المهام الما بسبب جهات أخرى

 .إدارة الطيف التردديو خيصالتراك بتاريخ اعتماد القانون و تأسيس الهيئة

ة منظمة، ة عملية تغيير تقوم بها أيلدورها األساسي في أي: عيد الموارد البشريةص •

تأثيرها الكبير على الوضع المالي، حيث تشكل رواتب و أجور العاملين باإلضافة إلى 

  . )الفصل األولمعنا في ر كما م(من نفقات المؤسسة % 30أكثر من 

هذه  خالل  مواجهتهمايجب هامين ستراتيجيان ا تحديان ى المؤسسة العامة لالتصاالتلد: إذاً

  :ة لتعزيز قدرتها التنافسية مستقبالًنتقاليالمرحلة اال

 .من خالل طرح مشاريع جديدة وتعزيز بناها التحتية تطوير مصادر جديدة للعائدات •

 .الموارد البشرية  هيكلة إعادة •

ثم ننتقل إلى  األول الفصللنبدأ بتحليل الوضع الحالي للمؤسسة الذي قمنا بوصفه في 

دورها في تعزيز إيرادات بها المؤسسة خالل هذه المرحلة و استعراض للمشاريع التي ستقوم

المؤسسة ثم ننتقل الى تنبؤ للوضع المالي للمؤسسة في هذه الفترة ، وأخيراً طرح إستراتيجية 

  .من أجل إعادة تشكيل الموارد البشرية

  

ة لالتصاالت والمشاريع الحالية العام تحليل الوضع الحالي للمؤسسة .2

  :المطروحة

نقاط  الوضع الحالي من حيث بتحليليجب البدء  ،من أجل إحداث أي تغيير في مؤسسة ما

  .لهاالمعرضة  القوة والضعف والفرص والتهديدات

توصيف ة العامة لالتصاالت بناءاً على للمؤسس SWOTتحليل  لذلك سنقوم بإجراء

  :الحالي هابغية تقييم وضع، و ذلك فصل سابقالوضع الراهن المذكور في 
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 مشروع كبل ربط ضوئي يربط الحدود األردنية السورية و شاطئ طرطوس •

 1:والحدود التركية

 :مرحلة أولى -ع ربط المنافذ الحدوديةمشرو 
تعزيز البنية التحتية للمؤسسة العامة لالتصاالت بغية االستفادة  إلىيهدف المشروع 

ريف  - من الموقع الجغرافي الهام لسورية حيث سيتم وصل المدن السورية درعا

طرطوس ، وذلك  –ادلب الالذقية  –حلب  –حماة  - حمص –دمشق  –دمشق 

باستخدام التقنيات الحديثة لمد ئية الممدة أنابيب بولي اتيلين ولياف الضوباستخدام األ

الكوابل الضوئية وكذلك التجهيزات الضوئية الحديثة التي تعمل بتقنية المزج بولي 

تمرير سعات عالية تصل إلى تيرا بيت بالثانية  يتيحمما  DWDMالمكثف 

 2لغ القيمة التقديرية للمشروع تبو. بور الدولي واالتصاالت القطريةوسيستخدم للع
  .مليار ليرة سورية

  : /استانبول-دمشق –عمان  –جدة  / JADIمشروع  

تمرير الحركة الدولية من منطقة الخليج العربي في مدينة جدة على  إلىيهدف 

  . استانبول –دمشق  –أوربا عبر عمان  إلى األحمرالبحر 

في المنطقة يصل الى البحر و يعتبر أول مشروع ربط بري بالكوابل الضوئية 

البحرية  أوربا كرديف للكوابل الضوئية إلى واألدنىاألحمر والشرق األوسط 

المؤسسة العامة  إيراداتسيساهم هذا المشروع في رفع العابرة لقناة السويس و

  .المترتبة على الحركة الدولية العابرة األجورلالتصاالت من خالل 

  ":مياإلقليشبكة الكبل "  RCNمشروع  

يهدف المشروع الى تمرير الحركة الدولية من منطقة الفجيرة على المحيط الهندي 

وتركيا  سوريةو واألردنأوربا مروراً بالسعودية  إلىالعربية  اإلماراتفي دولة 

المؤسسة العامة لالتصاالت من  إيراداتفي زيادة  أيضاسيساهم هذا المشروع و

دولية العابرة كما سيساهم في تخفيض كلفة خالل األجور المترتبة على الحركة ال

السعات الدولية مما سينعكس إيجاباً على مستخدمي االنترنت من حيث نشر الخدمة 

في نهاية الربع الثالث من المتوقع أن يوضع بالخدمة بأسعار ميسرة وفق الكلفة وو

  .2011لعام 

                                                 
  14المشاريع الجديدة صفة  – 2009التقرير السنوي  1
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 :الوضع الماليالتنبؤ ب .3

إن انتقال عدد من المهام المنوطة بالمؤسسة حالياً إلى الهيئة كما مر معنا، سيؤدي إلى 

، قام  انتقال عدد من الموارد التي كانت تمر عبر مؤسسة االتصاالت، إلى جهات أخرى

 :الباحث بمحاولة حصرها  بهدف دراسة تأثير انتقالها ، ويمكن تحديدها كما يلي

 حماية ترددات مع الخلوي أجور •

 رخص السلكية مكروية مع الخلوي أجور •

 ترخيص معتمدي بيع البطاقات الخلوية أجور •

 األخرىحماية ترددات مع الجهات  أجور •

 األخرىرخص السلكية مكروية مع الجهات  أجور •

 ورسوم تنظيم وحماية االتصاالت الالسلكية للرخص أجور •

 إجمالي تقاسم العائدات •

 .واالنترنت الفضائي ISPتراخيص  أجور •

 .العناوين المختصرة أجور •

 يتراخيص مع الخلو أجور •

 

مليار ليرة  39ما يقارب  2009وقد بلغت هذه األجور حسب ما وردت في ميزانية 

ها بتغطية استثمارات المؤسسة بعد موافقة الجهات ذات والتي كان يستخدم جزء منسورية، 

  .الصلة

هل : هو) مرحلة السبع سنوات(التحدي الكبير الذي ستواجهه المؤسسة خالل هذه المرحلة 

تغطية مصاريفها الجارية باإلضافة إلى ، ليكفي إيراد المؤسسة بعد حذف اإليرادات السابقة

  استثماراتها، أم ال؟

موضوع انطالقا من وضعها المالي الحالي ثم دراسة معدالت نمو سيتم تحليل هذا ال

والمتوقعة خالل السنوات القادمة مع محاولة مواكبة  لها المصاريف واإليرادات المتبقية

  .التغيرات التي ستطرأ على المؤسسة وقطاع االتصاالت بشكل عام
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 : دراسة اإليرادات 

 1998تصاالت خالل أثنا عشرة سنة ماضية من عام قمنا بدراسة إيرادات المؤسسة العامة لال

بعد تصنيفها بما يتناسب مع الدراسة المرجوة، كما هو مبين في الجدول  2009حتى عام 

  :التالي

  

  القيمة بالمليون

  عشرة سنة ماضية الثنتيإيرادات المؤسسة  25 الجدول

  ماضية إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من ميزانيات المؤسسة إلثنتي عشرة سنة:المصدر

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 اسم الحساب

 19,273 20,380 16,769 15,803 15,835 14,798 اإليرادات الھاتفية

 30 26 41 57 81 128 دات التلكسإيرا

 114 112 100 66 94 77 إيرادات البرق

 388 110 141 10 974815 0.035 واردات االنترنيت

 7,090 2,669 2,497 1,574 0 0.00 الخلوي إيرادات

 601 549 671 331 305 259 أخرى  إيرادات

 27,496 23,845 20,218 17,842 16,316 15,263 اإليراداتمجموع 

بدون  اإليراداتمجموع 
 20,406 21,176 17,721 16,268 16,316 15,263 الخلوي 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اسم الحساب

 28,954 24,781 26,319 23,752 21,720 23,649 اإليرادات الھاتفية

 0.7 11 0.8 24 14 17 إيرادات التلكس

 68 109 136 133 93 101 إيرادات البرق

 858 670 361 400 554 445 ت االنترنيتواردا

 41,003 35,324 27,880 20,520 17,205 10,053 الخلوي إيرادات

 58 1,077 275 287 1,094 1,180 أخرى  إيرادات

 73,105 61,971 54,971 45,115 40,679 35,449 اإليراداتمجموع 

بدون  اإليراداتمجموع 
 32,102 26,647 27,092 24,595 23,474 25,396 الخلوي 
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 .المشاكل التي تطرأ أحياناً في عمليات التقاص الدولي .2

لكل خط، ومن ثم  1500إلى  50000التخفيض الكبير على رسوم التركيب من  .3

 التخفيض على المكالمات القطرية والمحلية

ة التي تقدمها في الخدمات المضاف رباإلضافة إلى خطة المؤسسة في االستثما .4

الشبكة الذكية والغير مستثمرة بالشكل الفعال حتى اآلن والتي قد يؤدي إلى تغطية 

، باإلضافة إلى لمات المحلية والقطرية إلى حد ماالتراجع الذي سيصيب المكا

ضرورة األخذ بعين االعتبار تسعير الخدمات وفق التكلفة وأغراض الربحية 

المكالمات المحلية أقل من التكلفة والتي لن  فال تزال تعرفة(والعرض والطلب،

 )تبقى مجدية بعد التحول إلى شركة

  :سيتم التنبؤ في اإليرادات الهاتفية الثابتة و فق نسب النمو المبينة في الجدول التالي

  2018  2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010  السنة

  %1  %1.5  %2  %2.5  %3  %3.5  %4  %4.5  %5 النمو نسبة

 
o إيرادات التلكس:  

  : بنفس الطريقة المذكورة أنفاً فنتج لدينا  معادلة النموتم احتساب         
y = 2E+08e-0.39x   

  %39-بالتالي معدل النمو سالب و يساوي         

  .تم التنبؤ بإيرادات التلكس باستخدام معل النمو المذكور على كل السنوات
 

o إيرادات البرق:  

  :بنفس الطريقة المذكورة أنفاً فنتج لدينا معادلة النمو تم احتساب        
y = 9E+07e0.019x  

  )%1.9( بالتالي معدل النمو موجب و يساوي         

  تم التنبؤ بإيرادات البرق باستخدام معل النمو المذكور على كل السنوات        

  

o إيرادات االنترنت: 

  :رة أنفاً فنتج لديناتم احتساب معادلة النمو بنفس الطريقة المذكو

y = 3E+08e0.098x  
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، مع مالحظة أنه تم أخذ معدل النمو )%9.8( بالتالي معدل النمو موجب و يساوي 

  .في سورية ADSLبعد ظهور  2009إلى  2003فقط للسنوات من 

 نمو لواردات االنترنت الحالية، ولكن  ابتدءاًالوفق معل  2010في عام سيتم التنبؤ بها 

ولية بعد نموها، واردات مشروع شبكة األسيضاف إلى الواردات  2011 عام من

درة عن المؤسسة العامة تبادل المعطيات الجديد المذكورة في الجدوى االقتصادية الصا

  24مديرية التخطيط والموضحة بالجدول رقم  –لالتصاالت

o  أخرىإيرادات: 

  :لدينا تم احتساب معادلة النمو بنفس الطريقة المذكورة أنفاً فنتج

   y = 5E+08e‐0.02x: معادلة النمو        

  )% 2 ‐(بالتالي معدل النمو سالب و يساوي  

  .باستخدام معل النمو المذكور على كل السنوات بهاتم التنبؤ 

o سنعتمد في التنبؤ بها على اإليرادات : إيرادات مشروع كبل ربط طرطوس األردن

ا المشروع والصادرة من المؤسسة العامة المذكورة في دراسة الجدوى االقتصادية لهذ

 .مديرية التخطيط المذكورة سابقاَ –لالتصاالت 

o  أي في التنبؤ بها  نفس الطريقة السابقة  سنعتمد: كبل ربط بحريإيرادات مشروع

على اإليرادات المذكورة في دراسة الجدوى االقتصادية لهذا المشروع اعتماداً 

  .المذكورة  سابقاً مديرية التخطيط –تصاالت والصادرة من المؤسسة العامة لال

o  الخلويإيرادات: 

  : معادلة النمو

y = 1E+09e0.383x  

مع مالحظة أنه تم أخذ معدل النمو ) %38.3( بالتالي معدل النمو موجب و يساوي  

  .بعد ظهور الهاتف النقال 2009إلى  2000فقط للسنوات من 

  .وضوع الدراسةلن يتم التنبؤ بها ألنها خارج م: مالحظة

  :2018و  2009بتطبيق ما سبق ذكره نصل إلى جدول اإليرادات التالية ما بين عامي      
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  القيمة بالمليون

 2013 2012 2011 2010 2009 اسم الحساب

 34,197 33,041 31,770 3,0402 28,954 اإليرادات الھاتفية

 0.093 0.15 0.25 0.409 0.671 إيرادات التلكس

 73 71.7 70.3 70 68 ت البرقإيرادا

 3,357 2,493 1,714 944 858 واردات االنترنيت

 53.2 54.3 55.4 56.5 58 واردات أخرى

واردات مشروع كبل ربط
 804 536 268 0 0 ضوئي

واردات مشروع كبل الربط
 2,800 1,400 0 0 0 البحري

 41,284 37,595 33,877 31,472 29,938 إجمالي اإليرادات

 2018 2017 2016 2015 2014 الحساب اسم

 37,752 37,378 36,826 36,103 35,223 اإليرادات الھاتفية

 0.008 0.013 0.021 0.035 0.057 إيرادات التلكس

 80.2 78.7 77.3 75.8 74.4 إيرادات البرق

 4,024 3,840 3,673 3,521 3,183 واردات االنترنيت

 48.1 49 50.1 51.1 52.1 واردات أخرى

واردات مشروع كبل ربط
 2,000 1,750 1,500 1,340 1,072 ضوئي

واردات مشروع كبل الربط
 8,400 7,200 6,000 5,600 4,200 البحري

 52,304 50,296 48,126 46,691 43,804 إجمالي اإليرادات

  المتوقعة اإليرادات 26الجدول 

  إعداد الباحث: المصدر

  

  

 :دراسة النفقات 

خالل أثنا عشرة سنة ماضية من  الجارية المؤسسة العامة لالتصاالت اتنفققمنا بدراسة 

وتقسيمها وفق الكتل الكبير المؤثرة في زيادة بعد تصنيفها  2009حتى عام  1998عام 

    :كما هو مبين في الجدول التاليالنفقات 
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  القيمة بالمليون                                                                            

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 اسم الحساب

 2,686 2,511 2,196 1,747 1,105 1,688 رواتب و أجور

 99 81 67 59 60 97 مستلزمات سلعية

أعباء التقاص واالشتراك 
بھيئات دولية

149 232 337 635 784 297 

 382 303 279 264 227 22 صيانة خارجية

 243 117 107 94 92 92 إنارة و مياه

 148 148 119 111 110 107 محروقات و زيوت

 3,514 3,276 2,767 2,380 1,470 1,412 إھتالكات

 721 1,100 1,000 400 130 117 فوائد خارجية

 604 1,483 1,277 1,362 1,474 914 أخرى

 8,695 9,803 8,446 6,754 4,898 4,598 إجمالي االستخدامات

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اسم الحساب

 6,330 5,807 4,792 4,668 4,009 3,218 رواتب و أجور

 176 156 105 129 132 90 مستلزمات سلعية

أعباء التقاص واالشتراك 
بھيئات دولية

640 2,001 676 4,168 5,099 5,012 

 635 748 630 326 362 335 صيانة خارجية

 557 428 340 321 283 270 إنارة و مياه

 341 258 227 181 154 165 محروقات و زيوت

 6,891 3,989 3,666 3,663 3,562 3,718 إھتالكات

 637 931 678 910 800 800 فوائد خارجية

 731 202 241 156 535 622 أخرى

 21,309 17,616 14,846 11,030 11,838 9,857 إجمالي االستخدامات

  شرة سنة ماضيةع الثنتينفقات المؤسسة  27 الجدول

  إعداد الباحث والبيانات مأخوذة من ميزانيات المؤسسة إلثنتي عشرة سنة:المصدر

  

حصلنا على النتائج من النفقات المبينة في الجدول السابق، معدالت نمو كل وبعد دراسة 

  : التالية

  

o نفقات مستلزمات سلعية: 

  :كانت معادلة النمو بالنسبة للمستلزمات السلعية كما يلي

y = 6E+07e0.083x  

  %8.3بالتالي فإن معدل النمو هو 
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o نفقات الصيانة الخارجية: 

  :معادلة النمو

y = 9E+07e0.190x  
  %19: بالتالي معدل النمو

  

o  اإلنارة والمياهنفقات: 

 :معادلة النمو

y = 6E+07e0.178x   

  %17.8بالتالي معدل النمو 

  

o نفقات المحروقات والزيوت 

  :معادلة النمو

y = 9E+07e0.097x  
  %9.7بالتالي معدل النمو 

  

o نفقات الفوائد الخارجية: 

 :معادلة النمو

y = 1E+09e‐0.03x  

حتى  2001، مع العلم تم أخذ معدل النمو من %3- و سالب و يساوي بالتالي معدل النم

  .أي بعد أن أصبحت الفوائد ما يقارب المليار 2009

  

o نفقات أخرى: 

  :معادلة النمو

y = 2E+09e‐0.16x 

  %16بالتالي فإن معدل النمو سالب و يساوي 

وفق معدالت  2018و 2010سيتم التنبؤ بجميع النفقات المذكورة سابقاً، خالل الفترة مابين 

  .النمو لكل منها
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أما ما تبقى من النفقات كاالشتراك في الهيئات الدولية واالهتالكات وأعباء التقاص ونفقات 

  :وصيته سنعرضها اآلن الرواتب واألجور، فلكل منه خص

  

o االشتراك بالهيئات الدولية 

 :معادلة النمو

y = 6E+08e0.021x  
أي بعد أصبحت القيمة  2010حتى  2005، مع العلم تم أخذ العينة من %2.1معدل النمو هو 

  .نصف مليار تقريباً

مثلة م ة أن المؤسسةالجدير بالذكر أن هذه القيمة ستنخفض بالتأكيد ألنها تدفع اآلن بصف

للحكومة السورية ولكن مع صدور القانون سينتقل التمثيل إلى كل من وزارة االتصاالت 

والهيئة الناظمة، فيمكن أن تدفع رسوم مجموعات العمل التي تريد أن تبقى فيها فقط، لذلك 

و لكن سالب من تاريخ تأسيس الهيئة أي من عام % 2.1سيعتمد الباحث على معدل نمو

  .الموجب% 2.1فسيعتمد معدل النمو  2010ة لعام ، أما بالنسب2011

  

o االهتالكات: 

 2009اعتماداً على معلومات من المؤسسة العامة لالتصاالت بأن قيمة االهتالكات لسنة 

، لذلك لجأنا إلى أخذ معدل 2010استثنائية نتيجة لظروف معينة و ستبقى كذلك في سنة 

  :التالية جت معادلة النموو نت 2008إلى سنة  1998النمو السنوي من سنة 

y = 2E+09e0.098x  
  %9.8أي أن معدل النمو هو   

     ، 2011هي سنة األساس اعتبارا من عام  2008سيتم التنبؤ وفق معدل النمو باعتبار سنة 

  .2010سنضعه في  2009بينما ستبقى نفس قيمة االهتالك المأخوذ في 

  

o أعباء التقاص الدولي:  

لدولي المسجل كنفقة ناتج عن حسم مشغلي الخلوي لحصتهم في التقاص اإن قسم من 

قبل قيام المؤسسة بتحصيل مبالغ التقاص مع الواردة إلى الخلوي وذلك المكالمات الدولية 

الدول، لذلك عند فصل إيرادات الخلوي عن إيرادات المؤسسة وإلغاء تقاسم اإليراد مع 

من المستحسن أال تحاسبهم المؤسسة المؤسسة بمجرد إعطائهم الترخيص من الهيئة، ف
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الطريقة التالية في اقترح الباحث لذلك . إال بعد أن تحصل المبالغ من الدول ،بحصتهم هذه

    :التنبؤ بقيمة أعباء التقاص خالل األعوام القادمة

  :بعد حساب معادلة النمو

y = 3E+09e0.094x  
  :بع مايليسنت% 9.4:في هذه الحالةالذي هو معدل النمو وبالتالي 

  .للحصول على القيمة المتوقعة له 2009سنطبق معدل النمو على سنة  :2010في عام 

في هذا  إيرادات الخلوي عن إيرادات المؤسسة بشكل نهائيستنفصل  :2011في عام 

 2010نأخذ نصف قيمة التقاص الناتجة في ، للحصول على القيمة المتوقعةالعام، لذلك 

  .وأضربها بنصف معدل النمو

والسنوات الالحقة، نأخذ نفس قيمة السنة السابقة و نضربها بنصف معدل  2012في عام 

  .النمو

o نفقات الرواتب واألجور 

حدى عوامل تحفيز ن إعوامل نجاح عملية التغيير، حيث إ إن هذا البند هو من أهم

 ورجأ مالموظفين واالحتفاظ باألكفاء منهم هو تأمين مستوى معيشة مقبول له أي إعطاءه

  .طموحاته والعيش الكريم ا يحقق لكل منهمبم

على أن يتم  سنوياً% 9وهي زيادة كتلة األجور والرواتب بمعدل : سنعتمد المنهجية التالية

  توزيعها كمايلي

بما يتناسب  ،القادرة على خدمة و تطوير الشركةأجور الفئات األنفة الذكر الراغبة وزيادة  .1

، حسب القيمة على األكثر وفق كتل مختلفة% 50غ لتي تبلوا مع المهام الموكلة لكل منهم

 .المضافة التي تقدمها كل كتلة

حصول الفئات الباقية من العمال على حقوقها العادية الدنيا، في حال اختارت البقاء في  .2

 .الشركة ورفضت التقاعد المبكر أو النقل إلى جهات أخرى

من هم  منهم% 50 أن ، وعامل 26000سيكون  2013فإذا فرضت أن عدد العمال في عام 

سيتقاضون رواتب  ،أية قيمة مضافة لهاالعمال المفروضين على الشركة واللذين ال يقدمون 

، بالتالي ستكون كتلة رواتبهم في الشهر تساوي  2013لكل منهم في عام  ألف 20تصل الى 

  .في السنة  مليون  3,120هذه  الكتلة إلىقيمة ، أي ستصل مليون  260
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بالتالي  كتلة الرواتب  مليون 8,935 تساوي 2013إن كتلة الرواتب  المتنبأ بها في عام  

، أي سيصل راتب كل مليون ليرة سورية 5,815المتبقين من العمال ستكون % 50للـ 

  .تقريباً  ألف 38موظف من هذه الفئة شهرياً إلى 

، يلزم تقسيمهم إلى فئات جزئية يرال اللذين سيعتمد عليهم بالتغيولكن حتى هذه الفئة من العم

، فقد يصل راتب مجموعة منهم ليهإتختلف قيمة نمو راتب كل عامل حسب المهمة الموكلة 

  .ألف 25ألف شهرياً وراتب مجموعة أخرى إلى  75إلى 

  :2018يبين الجدول أدناه النفقات المتنبأ بها حتى عام 
  القيمة بالمليون                                                                                 

 2013 2012 2011 2010 2009 اسم الحساب

 8,935 8,197 7,520 6,899 6,330 رواتب و أجور

 241 223 206 190 175 مستلزمات سلعية

 670 685 699 714 700 بھيئات دولية االشتراك

 2,708 2,586 2,470 4,718 4,313 أعباء التقاص

 1,274 1,071 900 756 635 يانة خارجيةص

 1,072 910 773 656 557 إنارة و مياه

 493 450 410 374 341 محروقات و زيوت

 5,280 4,809 4,379 6,891 6,891 إھتالكات

 564 581 600 618 637 فوائد خارجية

 364 433 516 614 731 أخرى

 21,601 19,944 18,472 22,430 21,308 إجمالي النفقات

 2018 2017 2016 2015 2014 اسم الحساب

 13,747 12,612 11,571 10,615 9,739 رواتب واألجور

 360 332 307 283 261 مستلزمات سلعية

 603 616 629 642 656 بھيئات دولية االشتراك

 3,406 3,254 3,108 2,968 2,835 أعباء التقاص

 3,040 2,555 2,147 1,804 1,516 صيانة خارجية

 2,432 2,064 1,752 1,488 1,263 إنارة و مياه

 784 714 651 594 541 محروقات و زيوت

 8,426 7,674 6,989 6,365 5,797 إھتالكات

 484 499 515 531 547 فوائد خارجية

 1,522 181 216 257 306 أخرى

 33,434 30,501 27,884 25,547 23,461 إجمالي النفقات

  
  توقعةالنفقات الم 28 الجدول

  إعداد الباحث: المصدر
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  :صافي الربح 

علماً  سنةصافي الربح المتوقع في كل  إلىوالنفقات نخلص  اإليراداتبعد دراسة كل من 

، وعات مطروحة هي كبل سورية االردنلثالثة مشرأنه تم إضافة النفقات التشغيلية 

  .ضافة لمشروع شبكة تبادل المعطيات، باإلكبل ربط البحريمشروع 

 ةأما في السنوات الالحق 2012، 2011لعامي %  28 :ضريبة الدخل المأخوذة هيأما 

  .لكل السنوات% 10المحلية فهي  اإلدارة، أما فيما يتعلق بضريبة %14فهي 
  

  2018حتى عام  2011يظھر الجدول التالي صافي الربح المتوقع لكل من السنوات من عام 
  

  2014  2013 2012 2011 اسم الحساب
  43,804  41,284 37,595 33,877 جمالي اإليراداتإ

  23,461  21,601 19,944 18,472 إجمالي النفقات
  297  297 297 125 النفقات التشغيلية

  20,046  19,386 17,354 15,281 صافي الربح قبل الضريبة
  2,806  2,714 4,859 4,278 الضريبة

  17,239  16,672 12,495 11,002 الربح بعد الضريبة
  1,724  1,667 1,250 1,100 ضريبة اإلدارة المحلية

  15,516  15,005 11,246 9,902 صافي الربح
  2018  2017 2016 2015 اسم الحساب

  52,304  50,296 48,126 46,691 إجمالي اإليرادات
  33,434  30,501 27,884 25,547 إجمالي النفقات
  297  297 297 297 النفقات التشغيلية

  18,573  19,498 19,945 20,847 صافي الربح قبل الضريبة
  2,600  2,730 2,792 2,919 الضريبة

  15,973  16,768 17,153 17,929 الربح بعد الضريبة
  1,597  1,677 1,715 1,793 ضريبة اإلدارة المحلية

  14,376  15,091 15,438 16,136 صافي الربح
  

  صافي الربح 29الجدول 
  المصدر إعداد الباحث
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 أن الشركة قادرة في السنوات القادمة على تغطية نفقاتها الجارية   29  نالحظ من الجدول

واستثماراتها دون الحاجة إلى أية قروض مع إمكانية زيادة رواتب موظفيها األكفاء بما 

  .م في القطاع الخاصيتناسب مع أمثاله

  
  :للتعامل مع التحديات على مستوى الموارد البشرية آلية.4

بسبب و المنشود خالل هذه المرحلة لموارد البشرية في التغييرالكبيرة ل هميةمن األ انطالقا

تشكل الذي هو المحور األساسي ألي شركة تجارية، حيث  على الوضع المالي البالغتأثيره 

من نفقات المؤسسة نتيجة لفائض العمالة الكبير % 30ما يقارب  جورالرواتب واألكتلة 

مليون ليرة سورية  200ما يقارب نفقة زائدة  هناك عامل، أي 12075 إلىوالذي يصل 

تسليط الضوء على مجموعة  يرى الباحث ضرورةمليار ليرة كل سنة، لذلك 2كل شهر و

  .ات آللية التعامل معهاالمتعلقة بالموارد البشرية ووضع مقترح من القضايا

  

سيحال على  هوجد الباحث من تحليل واقع الموارد البشرية أن :بالنسبة لفائض العمالة 

عامل  1100منهم  2013أي في عام  ،خالل أربع سنينعامل  1977ما يقارب التقاعد 

 وخالل العشر سنين موظف على التقاعد 6424سيحال  كما .من الفئتين الرابعة والخامسة

   من الفئتين الرابعة والخامسة% 67م منه

أي  وسطياً موظف خالل العشر سنين القادمة 8401رب االتقاعد ما يق علىبالتالي سيحال 

عقود تشغيل سنوية للعاملين وجود  تبين للباحثمع بدء إلغاء الحصرية و فتح السوق ،كما 

  .عامل 2518تشمل 

استصدار قوانين بما من الضروري يرى الباحث أن ذلك لن يفي بالغرض كامالً وولكن 

التعويض وتحديد أدوات قياس و برامج كالتقاعد المبكر أو النقل إن أمكن أو يخص 

  .تواريخ ال تخلو من التحدي لتنفيذها

رأى الباحث أنه من المهم أخذها بعين هناك قضية أخرى، باإلضافة لفائض العمالة  

قراطية كسائر مؤسسات القطاع العام مؤسسة بيروهي أن مؤسسة االتصاالت االعتبار، و

من الشركات التي فشلت في البقاء لم يكن السبب يعود لعدم وجود إستراتيجية  فكثيراً"

 أن  ت حيثاإلستراتيجياتولكن بسبب الفشل في التواصل مع الموظفين لتنفيذ تلك ... لعملها

واضحة ومكتوبة  ةإستراتيجيمنهم فقط لديه % 80من الشركات لديها استراتيحية ، % 97
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راد المؤسسة بها ليتمكنوا المنشودة، من الضروري مشاركة جميع أف من أجل تحقيق الرؤيا

السابق ذكره   SWOTلكن اعتماداً على تحليل نا سابقاً من فهم ضرورة التغيير، وكما ذكر

  :نجد

  

إن الناس بطبيعتها ترفض "ير حيث من أهم التحديات المتوقع مواجهتها هي مقاومة فكرة التغي

ال ه يضيف معلومات جديدة عرفة و ألنتخاف من  التغيير ألن التغيير يظهرنا بمظهر عدم المو

، وإن 1" ندركها في وقتها، بحيث أن معرفتنا تظهر بأنها اقل أثناء حدوث التغيير في المؤسسة

العليا  مقاومة التغيير هو شعور طبيعي ومتوقع من جميع مستويات الموظفين سواء في اإلدارة

  :2موظفين، بحيث ينتج هذا الشعور عن األتيأو مستوى رؤساء أقسام أو 

 .الخوف من المجهول •

 .عدم وجود رؤيا واضحة •

 .فقدان السلطة والمسؤوليات •

 .الشعور بالرضا مع الوضع الحالي •

 .استباق الفشل قبل البدء بالتغيير •
 

قياس جاهزية المؤسسة للتطوير وذلك  في البداية لذلك يرى الباحث أنه من المفيد  

 23:3المبين في الشكل  ستخدام النموذج التاليبا

  :يتم توزيع العاملين بالمؤسسة على محورينحيث 

 محور القدرة على التغيير 
 محور الرغبة في التغيير 

حيث أن القدرة على التغيير تقاس بمؤهالت الفرد الذهنية والعلمية عبر اختبارات بسيطة 

  .للذكاء واالستيعاب واعتمادا على المؤهل العلمي

رات النفسية القياسية التي تظهر قابلية الفرد على كما يتم قياس الرغبة في التغيير عبر االختبا

  . التجديد في الحياة الشخصية وميله إلى التحديث والتطوير

                                                 
 ، برنامج تطبيق إدارة التغيير2007برنامج الحكومة االلكترونية األردني ، شباط  1
  ، برنامج تطبيق إدارة التغيير 2007ردني ، شباط برنامج الحكومة االلكترونية األ 2

3 IBM - HR strategy & transformation 
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مـع الحـرص علـى     الشـركة ة وتركيزهم في المواقـع األساسـية فـي    بالترقي

 .رفدهم باألدوات والموارد المطلوبة لنجاحهم 

الغيـر قـادرين علـى التغييـر ويرغبـون فـي       (عناصر المجموعـة الثانيـة    .2

والتوجيـه بـأن يكونـوا     مهـاراتهم، فيجب دعمهم بالتدريب وتطـوير   ):التغيير

األولـى مـع التأكيـد علـى المجموعـة       المجموعة الداعمة لعناصر المجموعـة 

األولــى أن يرفــدوا عناصــر المجموعــة الثانيــة بالتوجيــه والــدعم لتطــوير 

 .الشركةبذلك تتعاون المجموعتان على نجاح .مهاراتهم 

 
القـادرون علـى التغييـر وغيـر راغبـين فـي       (أما عناصر المجموعة الثالثة  .3

ـ   ):التغيير فيجـب التعامـل معهـم بحـذر     ة، قد يكونوا من الفئتين األولى والثاني

والفوائد المرجوة مـن عمليـة التطـوير والتغييـر      الشركةوالتأكد من أن أهداف 

واضحة لديهم وتحفيزهم على المسـاهمة االيجابيـة بحيـث يـتم انتقـالهم إلـى       

المجموعة األولى أو مواجهتهم بالحزم والشدة وتحييـدهم عـن المسـار الحيـوي     

 إلـى نجاحـه ومفاوضـتهم باسـتمرار لالنتقـال     بحيث يراقبـون   الشركة لنجاح

 .المجموعة األولى

 
الغير قـادرين علـى التغييـر وغيـر راغبـين      (بالنسبة إلى المجموعة الرابعة  .4

فاألفضل عدم تكلـيفهم بـأي دور فـي المشـروع وإعـادة النظـر        ):في التغيير

 بعمليـات  بأدوارهم في المؤسسة وتفـادي وجـودهم فـي القطاعـات المتفاعلـة     

 .وير والتغييرالتط

  

للتخلص  تعتبر إعادة الهيكلة من أهم المشاريع التي تحتاجها الشركة : يرى الباحث أنهكما  

  .من هيكلتها الحالية الهرمية البطيئة

وضع اإلسـتراتيجية وتحديـد الرؤيـا    أجل وضع الهيكلية المنشودة يجب في البداية فمن 

بد من حيث ال  ،توصيف اإلجراءات إلى االنتقالوالمهام المطلوب تحقيقها من الشركة ثم 
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يستهدف كفاءات الموظفين بما  عداد خطة شاملة للتدريب بحيثبرنامج إل باإلضافة إلى 

ـّط التنظيمي واإلجراءاتراعي التحـول المرتقب في ي بما  المستخدمة  التقنيات، المخط

 .االحتياجات و يحقق الغرضب يفي

كما إن تغيير الثقافة السائدة للعاملين بما فيها المفاهيم والقيم وبالتالي األداء والذي هو  

أدوات لمهارات وا من أجل تطوير اج إلى وقتالهدف الرئيسي من عملية التطوير يحت

من المفترض أن تكون من  كسب ثقة اآلخرين والتيبناء القدرات اإلدارية ووالعمل 

أولويات المؤسسة التي يجب أن تعمل عليها  للنجاح عند تحرير السوق وإلغاء الحصرية 

  .وبالتالي دخول المنافسة
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التركيز على دراسة معمقة للسوق  ،العمل في جو تنافسيأنه من الضروري عند  حيث

التي تشكل المكونات الجوهرية ، وهاموضعاتيد األسواق المستهدفة وتومعرفة تقسيماته وتحد

  . ألي خطة تسويق استراتيجي

تحديد الزبائن، والمنافسين يتم التحرك نحو التفكير ن يتم تحليل البيئة التسويقية، وفبعد أ

لتحقيق الكفاءة  موبالتالي استهدافه ميجب التوجه نحوه  اللذين الزبائنتحديد أي . االستراتيجي

  1 .الفعالية القصوى و

  :يث أن ح

تقسيم الزبائن إلى مجموعات من المشترين الذين  يعني :تقسيم السوق إلى شرائح 

 .يطلبون منتجات أو خدمات محددة

فيتضمن ذلك ترتيب األقسام التي يجب متابعتها من  : تحديد األسواق المستهدفة 

 .دالسوق اعتمادا على عدة عوامل مثل طلبات الزبائن والربحية واألهداف طويلة األم

فيعني تصميم عروض الشركة بحيث تأخذ حيزاً واضحاً و ذو قيمة لدى : موضعالت  

 .الزبائن

 :تقسيم السوق إلى شرائح 

  : دراسته بصورة أفضل وهماات التي تستخدم في تقسيم السوق وهناك نوعان من المتغير"

  2").سلوكياً( زبائنواستجابة ال) جغرافياَ، سكانياً، بيانياً( زبائنخصائص ال

  :نجد خصائص الزبائنانطالقا من 

من المهم في الدول  حيثيجيب على سؤال أين يسكن الزبون؟  :التقسيم الجغرافي .1

 .مناطق ريفيةالتقسيم على أساس مناطق مدنية و النامية

حجم المؤسسات التي تقدم و ،فيتضمن متغيرات مثل حجم األعمال :التقسيم السكاني .2

 .م وحجم اإلنفاق على االتصاالتوالدخل المالي له ، لها الخدمة

وتختلف  ،تعتبر المؤسسات الحكومية في معظم الدول من أهم زبائن االتصاالت حيث

تختلف عن احتياجات  )مثل البنوك والصناعة(األعمال التجارية الكبيرة  احتياجات

وذلك المستشفيات المؤسسات التعليمية و كذلك  تختلف مااألعمال التجارية الصغيرة، ك

  .نفاق على االتصاالتمقدار اإلالحجم والدخل المالي و سبح

                                                 
1  Michael E. Porter. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy", Harvard Business Review, 
January, 2008, p.86 
 
2 Ibid 
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نوعية أعمالهم ويد أكبر الزبائن من حيث الحجم دتحلذلك فالتقسيم السكاني يفيد في 

االحتياجات والمتطلبات الخاصة  تحديد مقدار اإلنفاق على االتصاالت، باإلضافة إلىو

  .لكل زبون وكيف يمكن تحقيقها بالطريقة المثلى

ل المنافسين إلى سوق مهمة في مرحلة الحقة عند دخوستكون ذه المعلومات هإن 

  .  رغبات الزبائناالتصاالت وعرض منتجات وخدمات تلبي احتياجات و

صفاتهم فئات اعتماداً على نمط حياتهم و تقسيم الزبائن إلى عدةأي  :لتقسيم البيانيا .3

 .االت مختلفةالشخصية حيث أن اختالف أنماط الحياة يتطلب خدمات اتص

اعتمادا تقسيم الزبائن في تقسيم السوق بفيستخدم : "استجابة الزبائن"أما المتغير الثاني 

  .استخدامهم لالتصاالتعلى معرفتهم و مواقفهم و

 توجهاتهم نحو المنتجات و همرغباتمعرفة  من الممكن مراقبة سلوك الزبائن،حيث 

ى تلك مسون لفرصة الحصول علهم جاهزون ومتح هل، والخدمات المعروضة عليهم

  .  دهاأم مترددون وليسوا على علم بفوائ الخدمات

تخطيط بيساعد هذا الملف  ،يتم إنشاء ملف للزبائن حسب التقسيمات األنفة الذكر بعد ذلك

يحدد أي من المجموعات يجب أن أفضل للزبائن الذين يمكن أن يكونوا أهدافا للشركة، و

  .قبل األخرىأستهدفها 

  :د األسواق المستهدفةتحدي 

 .حسب المعايير الواردة سابقاً  بتقييم القطاعات التي حددت .1

أيها يجب البدء به ولماذا؟ وأيها يأتي ، القطاعات التي يمكن التوجه نحوها ترتيب  .2

  ؟...وهكذا ثانياً

إنشاء قائمة بأنواع الخدمات التي يمكن تقديمها لكل قطاع بما يتناسب مع ب نقومثم  .3

  .شركةو مصادر الأهداف 

الم إدارة مشهور هو مايكل من األدوات المفيدة في ذلك استخدام نموذج تم تطويره بواسطة ع

يوضح الشكل التالي و. ى الخمسة الموجودة في كل قطاعيعتمد نموذجه على القو، حيث بورتر

ع هذه حيث تتفاعل جمي ،من الضروري التذكر بأن هذا النموذج ديناميكي(هذه القوى الخمسة 

  1). القوى معاً

                                                 
1   Michael E. Porter. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy", Harvard Business Review, 
January, 2008, p.86 
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 :عتموضمرحلة ال 

وإحدى ، تميز الشركة عن المنافسين أي ،عتموضمرحلة ال إلى، ننتقل بعد تحيد السوق

تبدأ بإدراك ميزات المنافسين ومحاولة البناء عليها ، وذلك  ، عتموضالالطرق الفعالة في 

بجودة أفضل، و ة أفضل من المنافس وبسعر أقلبتقديم منتجات أو خدمات للزبائن ذات قيم

باإلضافة إلى عرض أنواع مختلفة من الخدمات والمنتجات والتركيب والتشغيل بوقت 

  1.قياسي وحل المشكالت بصورة فعالة

يمكن التميز بالمنتج أو صورة الشركة أو الموظفين، وذلك باستحداث برامج تدريبية كما "

دهم على اختيار المنتج أو للموظفين والزبائن و تقديم االستشارات للزبائن التي تساع

  .الخدمة التي تلبي احتياجاتهم بالصورة األفضل

حفز من خالل موظفيها، وذلك بتدريب و كما يمكن للشركة أن تتميز على المنافسين

  .موظفيها بطريقة أفضل من منافسيها

التحديث فالتدريب و، ين فقط، بل على اإلداريين أيضاًوال ينطبق هذا الحال على الفني

اكتساب ين بما يتناسب مع خدمة الزبائن ومواكبة التطور التقني ومستمرين لجميع الموظفال

كذلك فإن عقد برامج  ،المدى القصير والبعيدالمهارات اإلدارية سوف يعطي ميزة على 

الفوائد التي تقدمها الشركة سوف ن تتضمن معلومات على االتصاالت وتثقيفية للزبائ

  2."ي منافسيهايساعد على تميزها عن باق

التجارية أن ندرك  اإلستراتيجيةالمهم لدى إعداد  من يرى الباحث في نهاية هذا الفصل أنه

تحفيز عدد  ، لذلك من الضروريهم الموظفين اإلستراتيجيةأن المسؤولين عن تطبيق هذه ب

. مناسب من الموظفين من أجل تبني طريقة في العمل تكون أكثر تركيزاً على الزبون

وعند مطالبتهم بتبني ممارسات  .الشركة هذه يكون لكل موظف حافزه للعمل فيوسوف 

إقناع موظفيها برؤيتها للعمل وإظهار كيف يمكن  شركةالعمل المختلفة، يجب على ال

  .أن تؤمن لهم شروط عمل محسنة وفوائد مختلفة المقترحة  التجارية لإلستراتيجية

                                                 
1  Michael E. Porter. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy", Harvard Business Review, 
January, 2008, p.86 
 
2  Ibid 
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للقادم الجديد تقديم الخدمات للمشتركين عن طريق إعادة بيع الخدمات بعد شرائها  حيث يمكن

كم هي  (Bitstream)ل الى مرحلة دفقات البيانات بالجملة من المشغل القائم، ثم يمكن االنتقا

ال و حيث أنهم ال يملكون الدارة ال جزئياً ،مزودات خدمة االنترنت في سورياالحال اليوم مع 

ريقها يقدموا الخدمات  والتي عن ط ،هو نوع من البيع بالجملةكلياً إنما يستأجروها و

  share full un bundling:تئجار للداراتك اسفي المرحلة الالحقة قد يكون هناللمشتركين، و

أكثر  هذه المراحلمن الممكن أن تكون . رة قد يقرروا بناء البنى التحتيةوفي المرحلة األخي

  .أن تتضمن مراحل متداخلة خطية أو

إذاً من أهم الموارد المتوقعة ستأتي من إيرادات الترابط الشبكي والتي تنتج من فصل 

  .مكونات الشبكة

 جراء الذي يقوم بموجبه مشغل شبكة اتصاالت بإتاحةهو اإل:فصل مكونات الشبكةحيث أن 

ين إلى عناصر منفصلة من شبكته، وفق شروط تقنية دخول مشغلين أو مقدمي خدمات آخر

  1.مالية محددةو

  :أمثلة الشهيرةمن 

استخدام مشغل قادم جديد الدارات المحلية الخاصة بمشغل قائم للشبكة الثابتة بغية  •

 .)local loop unbundlingفصل الدارات المحلية ( تقديم خدمات المعطيات والصوت 

 .شارك في المنشات و البنى التحتيةالت  •

  :و له ثالثة أشكال: فصل الدارات المحلية 

استئجار الدارة (أي إتاحة استخدام القادم الجديد للدارة المحلية كاملة : الفصل الكلي .1

 :مبين في الشكل التاليكما هو ) المحلية النحاسية

  
  الفصل الكلي للدارات المحلية 31الشكل 

                                                 
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3440.html1  
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المشاركة (إتاحة استخدام القادم الجديد لجزء من سعة الدارة المحلية :  الفصل الجزئي .2

 :كما هو مبين في الشكل التالي )في استخدام الدارة المحلية

 

 
  الفصل الجزئي للدارات المحلية 32 الشكل

  

كما هي  إلى مشتركي القادم الجديد" دفقات البيانات" حة وصولإتا: الفصل الدفقي .3

 :الحالة مع مزودات خدمة االنترنت، كما هو مبين في الشكل التالي

  
  الفصل الدفقي للدارات المحلية 33الشكل 
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 :تقسم إلى ثالثة أشكال: التشارك في منشات االتصاالت وبناها التحتية 

ياف ومات الفوترة والعناية بالزبائن، األلمثل منظ :التشارك في النى التحتية الفعالة .1

 .غيرهاالبصرية المضاءة، المقاسم، و

كالمشاركة في األلياف البصرية  :التشارك في المنشات والبنى التحتية الالفعالة .2

 .و غيرها التغذية ،المساحاتواألنفاق ، األنابيب واألبنيةالعاتمة، 

  .االرتفاق كحقوق :التشارك في الموارد الالمادية .3

كل ما سبق كانت الموارد المتوقعة عن طريق الشبكات، أما اآلن سنستعرض الموارد 

  :المتوقعة من الخدمات التي يمكن للشركة السورية لالتصاالت تقديمها

وذلك بهدف  تقوم حالياً شركة استشارية فرنسية بدراسة شبكة المؤسسة العامة لالتصاالت

الربط بين المقاسم بشكل مثالي من الناحية الفنية ية، وطوير شبكة المواصالت الفقارت

الخدمات الناتجة التصاالت الحالية والمستقبلية وواالقتصادية مع األخذ بعين االعتبار حركة ا

عبور الدولي وكذلك ال) المعطيات(عن االتصاالت الصوتية الثابتة والجوالة وكذلك البيانات 

يق أمن الشبكة بشكل الحديث واألمثل وكذلك جاهزيتها متطلباته و تحقالحالي والمستقبلي و

  .ووثوقيتها

باإلضافة إلى تمكين اإلدارة من اتخاذ القرارات المثلى مستقبالً ووضع إستراتيجية شاملة 

  1.للتحول باتجاه شبكات الجيل القادم

مؤسسة لحالية المقدمة من قبل الإعادة تعريف للخدمات اووبناءاً عليه قامت الشركة بتحليل 

  2.توقع لخدمات جديدةو

  :حيث قاموا بتحديد الخدمات المقدمة والتي ستقدم بعد تقسيم السوق لشرائح مختلفة وهي

  سكني، أسر، الشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة والكبيرة، القطاع الحكومي

تم ذكرها  الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تم توقعها اعتماداً على مشاريع المؤسسة الحالية التي

  في الباب السابق وهي 

  مشروع تطوير شبكة المعطيات •

والحدود  شاطئ طرطوسيربط الحدود األردنية السورية و مشروع كبل ربط ضوئي •

 :التركية
 لربط سورية بنظام كبل بحري عالميمشروع كبل ضوئي  •

                                                 
1 Contract NO.12/A dated 12/3/2009 between STE and Sofrecom SA. Provision of consulting services & studies 
for ODENGN   
2 Forcasting , sofrecom , June 2010                                                                                                                         
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ذات الهدف من جميع هذه المشاريع تلبية الحاجات المتزايدة على طلب الخدمات أن حيث 

  .الحزمة العريضة

  الخدمات الجديدة  الخدمات الموجودة  الشريحة

  سكني

 الھاتف الثابت
 )ISDN, Dial up(خدمات ضيقة النطاق 

  خدمات الشبكة الذكية و القيمة المضافة
(Abbreviation  numbers, call barring, call waiting, hot 

line, don't disturb, Alarm call, Clip, Clip on call waiting, , 
call forwarding, Clir, Malicious call identification, 

conference call, detailed billing, explicit call transfer, 
PPC, PRS,VMS) 

 ADSL خدمات عريضة النطاق

  
 VOIP  تاإلنترنالمھاتفة عبر برتوكول 

 )VOIP, internet BB, TV(حزمة من 
CRBT, MRBT, Video Telephony 

IPTV, VOD, CATV 
Video messaging System  

  األسر

  خدمات الشبكة الذكية و القيمة المضافة
(Abbreviation numbers, call waiting, , call forwarding, , 
call barring, conference call ,clir, ,hot line, don't disturb, 
line hunting, DDI, Closed user group, VPN, Tele-voting, 

PRS,VMS) 
 ADSL خدمات عريضة النطاق
 الھاتف الثابت

 )ISDN, Dial up(خدمات ضيقة النطاق 

 VOIP   تاإلنترنالمھاتفة عبر برتوكول 
 )VOIP, internet BB, TV(حزمة من 

CRBT, MRBT, Video Telephony 
internet FAX 

Video messaging System 

الشركات 
  الصغيرة

 الھاتف الثابت
 

  خدمات الشبكة الذكية و القيمة المضافة
(Abbreviation numbers, call waiting, , call forwarding, , 
call barring, conference call, clir, ,hot line, don't disturb, 
line hunting, DDI, Closed user group, VPN, Tele-voting, 

PNS,PRS,VMS, Free phone number) 
 ADSL يضة النطاقخدمات عر

 الدارات المؤجرة

 VOIP  تاإلنترنالمھاتفة عبر برتوكول 
 )VOIP, internet BB, TV(حزمة من 

internet FAX 
IP VPN 

CRBT, MRBT, Video Telephony, 
Unified messaging 

Video messaging System 
Multimedia conferencing 

الشركات 
المتوسطة 
  والكبيرة

Data VPN 
SHDSL 

 الدارات المؤجرة
  خدمات الشبكة الذكية و القيمة المضافة

(call waiting, , call forwarding, , call barring, conference 
call, clir, ,hot line, don't disturb, line hunting, DDI, Closed 
user group, VPN, Tele-voting, UAN,PNS PRS,VMS, Free 

phone number) 

 VOIP  تاإلنترنبرتوكول  المھاتفة عبر
CRBT, MRBT, Video Telephony, 

Unified messaging 
 )VOIP, internet BB, TV(حزمة من 

internet FAX 
VSAT 

IP VPN 
Video messaging System 

القطاع 
  الحكومي

 الھاتف الثابت
  خدمات الشبكة الذكية و القيمة المضافة

(Abbreviation  numbers, call barring, call waiting, hot 
line, don't disturb, Alarm call, Clip, Clip on call waiting, , 

call forwarding, Clir, Malicious call identification, 
conference call, don't disturb, line hunting, DDI, Closed 
user group, VPN, Tele-voting, PRS,VMS, Free phone 

number))  
VSAT 

 الدارات المؤجرة
 ADSL خدمات عريضة النطاق

VPN 
telegraph 

 VOIP  تاإلنترنالمھاتفة عبر برتوكول 
IP VPN 

Multimedia conferencing 
internet FAX 

CRBT, MRBT, Video Telephony, 
Unified messaging 

Video messaging System 
Telemedicine 

  الخدمات البديلة المتوقعة 30الجدول 
Source: Forcasting , sofrecom , June 2010                                                                

                                                       
المقترحة تحتاج إلى بنى تحتية تقدم سعات عالية  والتي جميع الخدمات من الشكل نجد أن 

  .يوم جاهدة للوصول لهاتعمل المؤسسة ال
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  :نتائج البحث .1

  :على مستوى قطاع االتصاالت  

  تبين للباحث بمقاربة التجربة السورية المقترحة مع تجارب عالمية في اإلصالح في 

  :ا جمعتقطاع االتصاالت أنه

وزيادة بناء ر، األسعا المنافسة كتخفيض دفوائاالستفادة من فوائد التحرير وذلك ب •

 .من التقانات الجديدة واالستفادةالبنى التحتية، 

لتقديم البنى التحتية وذلك  للمؤسسة فوائد إعطاء فترة حصرية إلى باإلضافة •

كما يعطي  .ن جهة، حيث يساعد ذلك في تعظيم قيمة المؤسسة موالمنافذ الدولية

المسبقة لكافة  إيجاد الحلوللتطوير نهج التنظيم و فرصة لهيئة تنظيم االتصاالت

من جهة  سياسات التسعيرالترابط الشبكي و المشاكل التي قد تطرأ نتيجة اتفاقيات 

 .أخرى

 :على مستوى مؤسسة االتصاالت حسب ما حددها القانون 

ام ال بد في البداية من تلخيص ألهم من توضيح نتائج البحث بشكل علكي نتمكن 

  .انعكاسات القانون على المؤسسة

، تحويل المؤسسة العامة لالتصاالت إلى شركة تعمل بقانون التجارة والشركات •

 .خالل سنتين على األكثر من تاريخ صدور القانون

 ترث الشركة  كافة عاملي المؤسسة باستثناء العاملين المنتقلين إلى الهيئة  •

ودات المؤسسة العامة لالتصاالت ملكية جميع موج لشركة الناتجةل تؤول •

 أموالها المادية والمعنويةو

إدارة والسيما ما يتعلق بالتراخيص و الهيئة إلىعدد من مهام المؤسسة  انتقال •

 .الخ الطيف الترددي

منح المؤسسة ترخيص لمدة عشرين سنة بالخدمات التي كانت تقدمها بوقت  •

 .صدور القانون

طائها فترة حصرية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد إشهار نظامها األساسي بتقديم إع •

 .غيرهاكة الفقارية، المنافذ الدولية، وخدمات الشبكة الثابتة والشبكل من 
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   :نتائج عامة 

قام الباحث بتحديد أهم العناصر المتأثرة بالتغيرات التي ستطرأ على المؤسسة  

 .ثلّت بكل من الموارد المالية والبشريةوالتي تمحسب ما حددت بالقانون، 

فمن الناحية المالية، ستنتقل مجموعة من إيرادات المؤسسة العامة لالتصاالت إلى 

 نتقال عدد من المهام المدارة من قبل المؤسسة إلى الهيئةا جهات أخرى بسبب

  . 2009حسب ما وردت في ميزانية  مليار تقريباً 39وصلت إلى ما يقارب 

فتعتبر عنصر مؤثر ومتأثر بهذه التغيرات وذلك  ،احية الموارد البشريةأما من ن

حيث تبين لدى الباحث أن  (من جهة  بسبب تأثيرها الكبير على الوضع المالي

 ،)من نفقات المؤسسة% 30كتلة رواتب و أجور العاملين  تشكل أكثر من 

من جهة  وثهاتغيير من المفترض حدإلى دورها الكبير في أية عملية باإلضافة 

 .أخرى

قام الباحث بإجراء دراسة تنبؤية للوضع المالي الذي ستؤول إليه المؤسسة في  

مرحلة تأسيس السورية لالتصاالت اعتماداً على وضعها الحالي ومشاريعها التي 

باإلضافة إلى دراسة معدالت النمو إليراداتها خالل  ،و قيد التنفيذأهي قيد الدراسة 

وف القطاع ألخذ بعين االعتبار ظرا ر الماضية وبعدلسنوات اإلثني عشا

وخلص الباحث إلى أن اإليرادات المتنبأ بها ..هذا المجالوالتوجهات العالمية في 

  .دون اللجوء إلى قروض اتمويل استثماراتهشركة قادرة على تغطية مصاريفها ولل

 من مجموعة ي تعان بأن المؤسسة ن للباحثأما على صعيد الموارد البشرية فقد تبي

عدم توزيع العمالة جغرافياَ ولى هذا الصعيد منها فائض العمالة عمن المشاكل 

 .بطريقة تحقق أهداف المؤسسة

فائض عمالة تقدر  ه يوجدأن تبين للباحثواقع هذه الموارد فلدى دراسة وتحليل 

عامل سيحالون إلى التقاعد خالل  8401عامل، وأن هناك ما يقارب  12075بـ 

من % 19و من عاملي الفئة الرابعة% 80منهم  ،ر سنوات القادمة وسطياًالعش

من % 22ومن عاملي الفئة الثالثة % 30باإلضافة إلىعاملي الفئة الخامسة، 

 2518وجود عقود تشغيل سنوية للعاملين تشمل  لهكما تبين . عاملي الفئة الثانية

  .عامل
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  بد من إطالق عدد منلن يحل كامل المشكلة، وال سبق مارأى الباحث أن 

قدرة من خالل تحليل  ،جاهزية المؤسسة للتطويرالمشاريع لحلها وذلك بعد دراسة 

تحديد الفئات األساسية التي  وعلى ضوء ذلك، يتمورغبة العاملين في التطوير،

ومن ثم العمل على  سيعتمد عليها في التغيير من ذوي القدرة والرغبة بالتطوير،

لفئتين األولى والثانية ممن يملكون الرغبة وال يملكون القدرة تأهيل العناصر من ا

  .ويمكن لهم اكتسابها

ال يملكون الرغبة ، فيمكن للمؤسسة أن ا بالنسبة للعناصر من ذوي القدرة وأم

مواجهتهم بالحزم والشدة أو  ،على المساهمة االيجابيةتحفيزهم محاولة تعمل  على 

  .الشركة وتحييدهم عن المسار الحيوي لنجاح

ال يملكون القدرة والرغبة واللذين ال يقدمون أية قيمة  أما بالنسبة للعناصر ممن

مضافة للمؤسسة، فقد طرح الباحث مجموعة من البرامج لمعالجة الموضوع مثل 

  .التقاعد مبكر أو النقل أو التعويض لهم

في تعتبر من أولويات المؤسسة   لزبائنكما خلص الباحث إلى أن  كسب ثقة ا 

مرحلة إلغاء الحصرية لذلك ال بد من العمل على تغيير الثقافة السائدة للعاملين في 

  .ينعكس بصورة مباشرة على أدائهم بما العمل

كما تبين للباحث أن هيكلية المؤسسة الحالية هي هيكلية هرمية بيروقراطية ال  

 .تركز على الزبون، وهي غير مناسبة للعمل في سوق تنافسي

وضع اإلستراتيجية العامة  عن طريق ،ث أسس لبناء الهيكلية المناسبةطرح الباح 

بالجانب العملي ) اإلستراتيجية(وربط الجانب النظري ثم االنتقال إلى العمليات، 

 ).العمليات(

للتخلص من وذلك  ،موارد بشرية إلستراتيجية الشركة تبني ضرورةالباحث رأى  

تعتمد على خلق رؤية مستقبلية  ؛لمؤسسةالتي تعاني منها هيكلية ا البيروقراطية

يعملون بحيث بها من قمة الهرم إلى أسفله المشاركة  يمكن لجميع أفراد الشركة

هي المحرك الوحيد  العامة للشركة اإلستراتيجية وذلك بجعل ،بشكل متوافق

تحفيز عدد مناسب و عن طريق ربط األهداف الشخصية للموظفين بها للجميع

 لهذه اإلستراتيجيةلعمل وإظهار كيف يمكن في ابرؤيتها  همناعإقمن خالل  ،هممن
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الثقافة السائدة وتمكين ومن ثم تغيير . لهم شروط عمل محسنة وفوائد مختلفة تأمين

الطويل بناء القدرات اإلدارية للمدى وتواصل األفراد نحو مستقبل مشترك 

  .كمنظومة دائمة التعلم

على الزبون في إستراتيجية العمل ، باإلضافة وجود تركيز  الباحث عدم  تبينكما  

أن  ، علىإلى عدم وجود ثقافة العناية بالزبائن، لذلك قام بطرح إستراتيجية تجارية

على  تعتمد ؛تكون جاهزة للعمل بها اعتباراً من تاريخ إلغاء الحصرية على األكثر

ها مساهماً بوصف(والحكومة  ،مراجعة االحتياجات المتباينة للزبائن، والموظفين

االتصاالت  في أسواق، أخذة بعين االعتبار تأثير استراتيجيات المنافسين )رئيسياً

التركيز على دراسة معمقة للسوق ومعرفة باإلضافة إلى  ،المراد العمل بها

 .و تموضعهاتقسيماته وتحديد األسواق المستهدفة 

رغم  ضحاهاو بين ليلةلن تتغير معالم سوق االتصاالت  أنإلى  الباحث خلص 

المشغل القائم يبقى هو المفضل كما أن  وقت،ل الموضوع وإنما يحتاج .التحرير

 .حصته في السوق قد تتقلصعلى مدى طويل ولكن 

حكم بالمنشاّت الت :باحث أن المشغّل القائم يبقى يتمتع بمزايا عديدة منهاتبين لل 

تقديم خدمة االنترنت يريد  وهو متكامل عمودياً؛ فهو عندما التسهيالت األساسيةو

لهذه وهو مالك للدارات المحلية يختلف عن مزود أخر لالنترنت غير مالك 

 واقتصاد النطاق يملك المشغل القائم ما يسمى باقتصاد الحجم الدارات، كما

عن طريق دعم خدمة تنافسية من  الدعم المتبادل للخدماتباإلضافة إلى إمكانية 

 .عطالة المشتركينشغل القائم االستفادة من خدمة التنافسية ، كما يمكن للم

باحث أنه، هناك صعوبة على القادمين الجدد االستثمار مباشرة في تبين لل كما 

بسبب  في كل المجاالت، فتح المنافسة  البنى التحتية عند التحرير الكامل للسوق و

ر؛ أي تسلق سلم االستثماوإنما  يحتاجون في كثير من األحيان ل كلفتها العالية

ثم إلى استئجار للدارات   1االنتقال من إعادة البيع إلى طريقة دفقات البيتات

هذه من الممكن أن تكون  حيث. وأخيراً يمكن لهم بناء االستثمار في البنى التحتية

 .أن تتضمن مراحل متداخلة أكثر خطية أو المراحل

                                                 
 تم شرح كل مفھوم منھا في البحث: مالحظة  1
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في شغل القائم وجود مجموعة من الموارد التي ستعود على الم إلىخلص الباحث  

الترابط الشبكي تنتج من  مستوى الشبكاتعلى  الفترة التي تبدأ بإلغاء الحصرية

  .عن طريق فصل مكونات الشبكة

الخدمات التي يمكن االستثمار بها لتأمين إيرادات باإلضافة إلى مجموعة من 

ية ، وذلك بعد تحضير البنى التحتية المناسبة والتي تقدم سعات عالكبيرة للشركة

  :مثل جداً
              IPTV, VOD,VOIP, CRBT, MRBT, Video Telephony, Unified messaging 

 Video messaging System, Multimedia conferencing…                                                   
  

 BB)النفاذ بحزمة عريضة المجالحيث أن جميع الخدمات المذكورة أعاله تحتاج إلى  

connection) كما . طروحة لتأمينهال مشاريعها الم، والتي تسعى المؤسسة من خال

أن القادمين الجدد يحتاجون إلى وقت كبير ليتمكنوا من منافسة السورية تبين للباحث 

المتالكها البنى التحتية التي تساعدها على ذلك ولالتصاالت في مثل هذه الخدمات 

  .ذلك

  

 :التوصيات .2
  

نقال يوصي الباحث بضرورة إيجاد الصيغة المناسبة للمشاركة في سوق الهاتف ال 

على المدى القريب والمتوسط، على أن يحصل على رخصة لتقديم خدمات الهاتف 

وذلك بسبب ميل إيرادات الثابت في العالم إلى التراجع  النقال على المدى الطويل،

 .أمام التقدم الكبير للهاتف النقال 

يرة تقريباً ناتجة عن تبين للباحث أنه هناك كتلة من مصاريف تصل إلى مليار ل 

والمحروقات وذلك بسبب معاملة المؤسسة التي هي حتى اآلن  استهالك الكهرباء

خدمية من قبل الجهات ذات الصلة مثل أي مشترك عادي وتحاسب وفق الشرائح 

العليا، علماّ أن تلك المصاريف تستخدم  لتشغيل التجهيزات التي عن طريقها تقوم 

الباحث بضرورة عرض الموضوع لذلك يوصي المؤسسة  بتقديم خدماتها للمواطنين 

 .ومناقشته أمام الجهات ذات الصلة وال سيما أنه ستبقى شركة مملوكة للدولة
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لتحقيق الحلول واالستراتيجيات المقترحة من قبل الباحث  في حل المشاكل التي  

فريق لدراسة ضرورة تشكيل بيوصي الباحث  ،تحليليه لواقع المؤسسة ظهرت أثناء

تعتمد فكرة بطاقة األداء  ،ة معمقة إبتداءأ من هذه المرحلةواقع المؤسسة دراس

بحيث ال ) سنوية مثال(والتي تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف دورية للمؤسسة   المتوازن

تقوم فكرة بطاقة األداء المتوازن على توزيع  يطغى جانب واحد على هذه األهداف ،

طبيعة عمل المنظمة والتي قد  من األهداف على األبعاد التي تمثل“ متوازنة”مجموعة 

األبعاد  استخدام، ولكن غالبية الشركات تشترك في أخرى إلىتختلف من شركة 

 1:التاليةاألساسية 

بوضع المقاييس الداخلية والخارجية لتحديد  والذي يعنى :بعد النواحي المالية •

قب وترا. وتطبيقاتها في تحقيق التحسينات المالية  اإلستراتيجيةمدى مساهمة 

والعائد والخسائر والقوة المالية  األرباحوالمؤشرات في هذا البعد  المقاييس

   .يهالشركة إلأو ما دعت حاجة على االستثمار 

يقيس هذا البعد المعايير الخارجية التي تحدد المكانة الحالية  :الزبائنبعد  •

 المقاييس، وتظهر شركة في نظر المشتركين والموردينوالمستقبلية لل

المشتركين ورضى  ورضىمؤشرات في هذا البعد حصة السوق وال

  .الموردين

 يعنى هذا البعد بالمقاييس الداخلية التي تحدد إجراءات  :بعد العمليات الداخلية •

داء أشرات الرئيسية في هذا البعد على الداخلية، وتركز المؤ الشركة

كل ما يتعلق والداخلية  اإلجراءاتالموظفين وكفاءة سير العمليات وفعالية 

  .بالبيئة الداخلية

هذا البعد على المقاييس الداخلية والخارجية التي  يركز: بعد التعلم والنمو •

ور البنية التحتية والقدرات البشرية مع النظرة المحتملة بتطّ اإلمكانياتتظهر 

، وتركز المؤشرات الرئيسية في هذا فها مع البيئة الخارجية بشكل عامتكي إلى

، وأداء المنتجات والخدمات  األنظمةلى الكفاءات واالستثمار في البعد  ع

 الجديدة

من حيث تدريب العاملين والحافز لدى العاملين لالبتكار : بعد الموظفين •

  .والتطوير، باإلضافة الى برامج التقاعد المبكر والنقل والتعويض

                                                 
 .، تجربة شركة االتصاالت السعودية2002، أبوملحه عبدهللابن  عبدالسالم 1
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للتقاعد  يوصي الباحث بضرورة تضمين أنظمة الشركة السورية التصاالت ببرامج 

  .المبكر أو التعويض أو النقل

ضرورة إعادة تسعير الخدمات المقدمة من المؤسسة حالياً ومن الشركة بيوصي الباحث  

معايير العرض والطلب الموجودة في السوق ادا على الكلفة وأهداف الربحية والحقاَ اعتم

ت إلى عدد من باإلضافة إلى الشريحة المقدم لها الخدمة حيث يجب تقسيم سوق الخدما

 .الشرائح مثل سكني، أسر، شركات صغير، شركات متوسطة وكبيرة وقطاع حكومي

نظام محاسبة التكاليف من أجل ربط مصاريف كل خدمة من خدمات  اعتمادباإلضافة إلى 

   .االتصاالت مع العائدات المحققة منها

زة في المؤسسة العاملين أصحاب الكفاءات المتمي حوافزيوصي الباحث بضرورة زيادة  

نسبة عدد عاملي الفئة ، حيث أن حدود قريبة من الرواتب في القطاع الخاص إلىلتصل 

فقط من % 15تبلغ  فقط  شكل أساسي في عملية التغييروالذين سيعتمد عليهم ب األولى

أي في مرحلة تأسيسية لحياتهم ،  45- 31منهم أعمارهم بين % 65العدد الكلي للعاملين، 

 .عضهم ترك الشركة إن لم تحقق لهم المورد الكافي لحياة كريمةفقد يختار ب
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  :مقترحة  دراسات و بحوث مستقبلية .3

  

 إعداد دراسة تضع إستراتيجية تفصيلية للموارد البشرية للشركة السورية لالتصاالت 

  إعداد دراسة تضع إستراتيجية تجارية تفصيلية للشركة السورية لالتصاالت 

يمكن تطبيق بطاقة األداء المتوازن على الشركة كيف إعداد دراسة تفصيلية تدرس  

 .السورية لالتصاالت
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