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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مقدمة 
تتضمن هذه الدراسة املختصرة حملًة عن قطاع االتصاالت واإلنرتنت يف العراق وإبراِز أهمِّ 
املشاكل واملعوقات اليت ختص هذا القطاع ومن مث تقدمي رؤية لتنفيذ بعض احللول العملية اليت ميكن 
حتقيقها على املستوى املتوسط والبعيد، والغرُض منها تطوير القطاع والتغلب على كافة املشاكل 

اليت تعرقل النموَّ واالستثمار يف هذا القطاع احليوي.
ومن مث البحث يف آليٍة أو مقرتحاٍت وتوصياٍت لغرض النهوض هبذا القطاع احليوي يف العراق 
كوهنا أصبحت أكثر أمهية للتنمية املستدامة من خالل حتقيق اهلدف املتمثل يف خلق بيئة مؤاتية 
العمل. ويتمحور ذلك يف جماالت عديدة لعل أبرزها  القطاع اخلاص وخلق فرص  للنمو يقودها 
أنَّ  املعلوم  الرقمي، ومن  التحول  املعلومات ودعم  االتصاالت وتكنولوجيا  إصالح وتطوير قطاع 

جمموعة البنك الدويل قد عّرفت إطار العمل لالقتصاد الرقمي على أنَّه يتألف من:-
البنية التحتية الرقمّية.	 
اخلدمات املالية الرقمّية.	 
املنصات الرقمّية.	 
املهارات الرقمّية.	 
رايدة األعمال الرقمّية.	 

املدى  على  املقرتحة  والتوصيات  والفرص  التحدايت  حُتدَّد  اخلمس  الركائز  هذه  ويف مجيع 
املتوسط إىل البعيد.

قطاع االتصاالت واإلنرتنت يف العراق - املشاكل واحللول

د. علي انصر اخلويلدي
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ملخص تنفيذي 
أصبح قطاع االتصاالت واإلنرتنت حموراً مهماً من حماور احلياة ومرتكزاً أساسياً تستند عليه 
كافة اجملاالت األخرى كاالقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها من املواضيع اليت تدخل يف أدقِّ 
التفاصيل، وحىت على مستوى القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية واملصرفية. ويـَُعدُّ 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العراق من القطاعات احليوية والنامية يف املنطقة ويشهد 
سوق االتصاالت منواً تصاعدايً يف ظل منح رخص اجليل الرابع وتطور خدمات اإلنرتنت. وعلى 
الرغم من هذا النموِّ امللحوظ فإنَّه يـَُعدُّ منواً متباطئًأ إذا ما قورِن مبا هو موجود يف دول املنطقة سواء 
كانت دول اجلوار اإلقليمي أو دول العامل املتطور ويرجع هذا التباطؤ إىل عدة عوامل ومسببات 

)تشريعية، فنية، موارد بشرية(.
املسؤولة  للجهات  ابلصالحيات  للفصل  قانونية  ومرجعية  تشريعية  قاعدة  وجود  عدم  إنَّ 
الرتاجع  الكبري يف هذا  األثر  له  القطاع )وزارة االتصاالت وهيئة اإلعالم واالتصاالت( كان  عن 
لألفراد  اخلدمات  تقدمي  على  سلباً  انعكس  الذي  األمر  متسارعة  بصورة  النمو  وعدم  امللحوظ 
واملؤسسات كافة. إنَّ وجود قاعدة تشريعية قانونية يضمن منوَّ وتطويَر سوق االتصاالت العراقي 
وخيلق لالتصاالت مستقباًل واعداً يتمثل أبفضل اخلدمات للمواطن وعائدات وموارد اقتصادية مهمة 
للدولة وذلك من خالل تطوير هذا القطاع وإدخال أفضل التقنيات والتكنولوجيات اليت تستخدم 
حالياً يف املنطقة اإلقليمية والعامل، خصوصاً وحنن نعيش اليوم ثورة االقتصاد الرقمي واملهارات الرقمية 
اليت تسري خبطًى متسارعٍة ومنوٍّ مضطرٍد يواكب ما توصلت إليه أحدث التكنولوجيات يف العامل ملا 
يـَُعدُّ من  ميتلكه العراق من موارَد مهمٍة ويف مقدمتها الطيف الرتددي مع سوق حيوي وتنافسي 

أفضل األسواق على مستوى املنطقة.
األسباب املوجبة لتطوير قطاع االتصاالت واإلنرتنت 

زايدة نسبة التغلغل يف استخدام اهلاتف النقال والثابت.. 	
دعم خزينة الدولة من خالل استحصال أجور استخدام البىن التحتية والطيف الرتددي إضافة . 	

إىل أجور ترخيص استخدام وتداول أجهزة االتصاالت.
تطوير وبناء بنية حتتية شاملة خلدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة.. 	
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زايدة فرص العمل يف هذا القطاع احليوي واملهم من خالل توفري الوظائف وتشغيل املواطنني . 	
العراقيني.

نقل اخلربات احلديثة إىل اإلمكاانت الوطنية من خالل استقطاب اخلربات األجنبية يف هذا . 	
القطاع ملواكبة التطور السريع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة من جتارب 

الدول النامية واملتطورة.
التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا من خالل دمج العاملني يف هذا القطاع ابلدورات التدريبية . 	

املتخصصة هبذا اجملال.
دعم االستثمار يف القطاعات األخرى كالصحة والتعليم والبحث العملي والزراعة.. 	
املسامهة يف دعم األمن الوطين للبلد من خالل تنفيذ املشاريع املتعلقة ابالتصاالت ذات الصلة . 	

ابجلانب األمين.
واقع قطاع االتصاالت واإلنرتنت يف العراق:

لغرض تكوين نظرة متكاملة عن املشاكل واحللول لقطاع االتصاالت العراقي جيب أْن نبلور 
وجهات نظر ذات طابع تفصيلي فيما خيص املواضيع املفصلية للقطاع وتكويناته سواء كانت تلك 

املواضيع تتعلق بسوق االتصاالت أو البىن التحتية أو رقمنة القطاع وغريها من املواضيع املهمة.
أواًل: - سوق االتصاالت 

عايل  بتنافس  تتسم  واليت  املنطقة  الواعدة يف  األسواق  من  العراقي  االتصاالت  يـَُعدُّ سوق 
اليت  إجيابية ابألحداث  بصورة  األخرية  اآلونة  السوق يف  هذا  أتثر  أرابح كبرية.  وحتقيق  املستوى 
طرأت على  السوق العاملي بصورة عامة واملنطقة بصورة خاصة نتيجة تراجع أسعار سوق النفط 
أمهية  القطاعات وبرزت  انعكاسات على خمتلف  إىل  أّدت  اليت  يف عام 		0	 وجائحة كوروان 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وازدادت يف ظل هذه األزمات احلاجة إىل تناقل البياانت جبودة 
عالية واالعتماد بصورة كادت تكون كاملة على خدمات االتصاالت يف خمتلف القطاعات كالتعليم 
اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية وخدمات التحكم عن بعد يف مفاصل املؤسسات الصناعية والزراعية 
كافة  وهذا واضح يف التقارير اليت أصدرها البنك الدويل	 يف اآلونة األخرية واليت بينت حصول 

	. جمموعة البنك الدويل - تقرير مراقبة االقتصاد العراقي لشهر نيسان 0	0	
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انكماش اقتصادي بنسبة 	.9% يف عام 0	0	 واخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 	.	% 
حيث انكمش القطاع بنسبة تقدر يف أقصاها 		% وابلتايل حنتاج إىل تعزيز النمو يف هذا القطاع 
احليوي وخلق فرص أكرب لالستثمار من خالل تشريعات تتيح استثماراً أمثل للطيف الرتددي والبىن 
التحتية لتحقيق واردات مستدامة خلزينة الدولة وتوفري خدمات أفضل لألفراد واملؤسسات ودعم 
أفضل لالستثمار يف هذا القطاع  ومن هنا جيب معرفة أبرز مكوانت هذا السوق لالطالع عليها 

وحتليلها ووضع احللول الناجحة ملا تقدم أعاله. 
أ- سوق اتصاالت اهلاتف النقال 

يتألف سوق االتصاالت للهاتف النقال يف العراق من ثالث شركات مت ترخيصها يف جولة 
تراخيص طويلة	 األمد يف عام 	00	 مببلغ ترخيص بلغ ملياراً ومئتني ومخسني مليون دوالر لنشر 
خدمات اهلاتف النقال يف عموم البالد مبعىن رخص وطنية لثالث شركات )أثري لالتصاالت العراق 
احملدودة، آسيا سيل، كورك تيليكوم( ملدة 		 سنة قابلة للتمديد. ومت منح هذه الشركات احلق يف 
نشر خدمات اجليل الثالث	 عام 		0	 مببلغ )	0	( مليون دوالر وُمنحت تلك الشركات حقَّ 
التمديد للرخصة ملدة 	 سنوات مببلغ ترخيص )			,			,			( مليون دوالر بنسبة مشاركة 
من إمجايل اإليرادات بلغت 		 % للشركات األجنبية و		% للشركات احمللية، كما تقوم تلك 
الشركات بدفع مستحقات األجور اخلاصة ابلطيف الرتددي واألجور اخلاصة بوصالت املايكرويف 
مبعزل عن أجور الرتخيص وختضع تلك الشركات لقوانني الضريبة والضمان االجتماعي املعمول به 
يف العراق وتقوم ابستئجار األلياف الضوئية من الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لوزارة 
العامة إحدى  الدويل لشركة السالم  النفاذ  العراقية وتدفع كذلك مستحقات بواابت  االتصاالت 
لشركات  املشرتكني  أعداد  وترتاوح  البواابت  تلك  بياانهتا عرب  ملرور  الذكر  آنفة  الوزارة  تشكيالت 
اهلاتف النقال من )	.9	( مليون مشرتك بكثافة هاتفية بلغت 	.	9 هاتفاً لكل 00	 شخص.	

	. عقود شركات اهلاتف النقال لعام 	00	 .
	. ملحق عقد اجليل الثالث لشركات اهلاتف النقال لعام 		0	 .

	. قرارات جملس الوزراء لألعوام 	00	 – 		0	 – 0	0	 اخلاصة مبنح تراخيص اهلاتف النقال.
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أ سوق شركات اإلنرتنت الثابت )ISP( يف العراق	-
واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة  الشركة  هي  اخلدمات  لتلك  الرئيس  اجملهز  أنَّ  املعلوم  من 
 )WIFI( شركة جتهز خدمات اإلنرتنت الـ 	وشركات بعقود تشغيلية تشاركية بلغت أكثر من 0
على الرتدد)GHz 2.4( و)GHz 5( بلغ معدل السعات الداخلة للعراق أكثر من 0	 تريا 
احلصة السوقية األكرب منه لشركة إيرثلينك واليت تبلغ أكثر من 		 تريا وتشرتك بقية الشركات يف 
احلصة السوقية املتبقية، ال توجد معلومات متكاملة ودقيقة عن حجم االستثمار يف هذا القطاع 
حيث تـَُعدُّ اخلدمات املقدمة من تلك الشركات ذات تكنولوجيا قدمية ال ترتقي إىل الطلب املتزايد 
من قبل املؤسسات واألفراد  وال توفِّر جودَة خدمٍة تتناسب مع ذاك الطلب وتقّدم تلك الشركات 
البىن  عرب  هبا  اخلاصة  الساعات  إمرار  من خالل  البيع ابجلملة  أساس  على  للمواطنني  اخلدمات 
التحتية التابعة للشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ومن خالهلا إىل موزعني اثنويني وهناك العديد 

من املشاكل يف هذا السوق ميكن إمجاهلا يف الفقرات التالية:- 
إنَّ تلك الشركات تعمل بدون ترخيص من قبل اجلهات املنظمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات . 	

واالتصاالت.
وتعمل على ترددات غري قياسية ال توفر خدماٍت ذات نطاق عاٍل تتناسب مع الطلب املتزايد . 	

يف سوق االتصاالت.
وهي غري خاضعة إىل حمددات اإلشعاعات غري املؤينة الصادرة من وزارة الصحة والبيئة.. 	
األبراج عشوائية االنتشار وغري خاضعة إىل املعايري الدولية املتَّبعة من قبل املنظمات العاملية.. 	
جودة خدمات ال توفِّر احلد األدىن من االحتياج وابلتايل ال يوجد حفاظ على حقوق زابئن . 	

هذه الشركات من املواطنني واملؤسسات.
ال يوجد نظام فوترة )billing system(  حمدد لتلك الشركات مما يؤدي إىل عدم وضوح . 	

بني  واملعلوماتية( وكذلك  لالتصاالت  العامة  )الشركة  وبني شريكها  بينها  احملاسبية  ابآلليات 
املشرتكني يف خدماهتا من املواطنني.

حتكٌُّم غرُي خاضٍع للرقابة أبسعار توفري خدمات اإلنرتنت من قبل هؤالء املشغلني.. 	
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الشركات اليت تقدم خدمات اإلنرتنت الثابت العاملة يف إقليم كردستان غري مرخصة احتادايً من . 	
املركز وغري خاضعة إىل قوانني احلكومة املركزية بكافة تفاصيلها. 

ج- شركات اهلاتف الالسلكي الثابت:
كما هو معروف كانت اخلدمة اهلاتفية يف العراق معتمدة ابلسابق على اهلاتف السلكي 
اليت  األمنية  واالضطراابت  احلروب  ظروف  وبسبب  حناسية  سلكية  شبكة  ومن خالل  التقليدي 
عصفت ابلبلد فقد أتثرت هذه الشبكة بشكل كبري مسببة عدم تقدمي خدمة هاتفية موثوقة ، من 
جهة اثنية فقد أوصى االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( الدول النامية اليت ال متتلك بىًن حتتيًة 
قويًة ابالعتماد على حل اهلاتف الالسلكي الثابت كونه أرخص مع سهولة نصبه، وابلفعل مت منح 
رخص وطنية من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت يف عام 	00	 لثالث شركات )اتصالنا، كلمات 
، الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية( واليت منحت رخصة إىل شركة النخيل ابإلضافة إىل رخصة 

إقليمية رابعة منحت إىل شركة فانوس لتغطية سبع حمافظات مشالية.  
بصورة عامة حققت هذه الشركات جناحاً يف بداية مشوارها وعلى سبيل املثال فقد حققت 
شركة اتصالنا زايدة يف عدد مشرتكيها بنسبة 		% يف عام 0	0	 علماً أنَّ نسبة مشاركة الشركات 
األجنبية كانت تبلغ 		% من إمجايل األرابح	، ولكن احلال مل يستمر حيث عانت مجيع هذه 
الشركات من احندار عدد مشرتكيها وذلك نتيجة تقادم هذه التقنية بصورة عامة وعدم متكنها من 
تلبية حاجة املستخدمني ابستخدام املعلومات مع الصوت حيث إنَّ إمكانية توفري اإلنرتنت تكون 
لبقية  قليلة، وقد أّدى ذلك األمر إىل اختفاء شركة اتصالنا من السوق واحندار أعداد املشرتكني 
الشركات اليت استطاعت البقاء والتواجد يف املنافسة، إنَّ الرخصة هلذه التقنية قد انتهت يف عام 
0	0	 ومن املتوقع أْن تقوم هيئة اإلعالم واالتصاالت مبنح رخص النطاق الثابت العريض بتقنية 
اجليل الرابع أو اخلامس كبديل عن التقنية املستخدمة يف تلك الرخصة وللشركات الباقية يف السوق 
والراغبة ابالستمرار وهي شركة كلمات )عراق سيل حالياً( والشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 

على عكس شركيت اتصالنا وفانوس اللتني أهنتا عملهما يف تلك التقنية.
اثنياً:- واقع التحول الرقمي واحلكومة اإللكرتونية

الدول، ودلياًل على مواكبة  على منو األنظمة اإلدارية يف  تـَُعدُّ احلكومة اإللكرتونية مؤشراً 
اآلليات املتبعة عاملياً يف العالقة بني مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واملواطنني، لكْن وعلى مدى 

	.  قرارات جملس الوزراء لألعوام 	00	 – 		0	 – 0	0	 اخلاصة مبنح تراخيص اهلاتف النقال.
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السنني املاضية من التغيري يف العراق ووضع أسس احلكومة اإللكرتونية مل تنجح يف ذلك. ومع التطور 
التكنولوجي السريع والنمو السكاين واحلاجة إىل تواصل غري بطيء يف العامل ال يـَُعدُّ الذهاُب حنو 
احلكومة اإللكرتونية ترفاً ، بل صار ضرورة عصرية تربطك ابلعامل وتربطه بك. لقد وضعت احلكومة 
العراقية أساساً لبدء العمل وتطوير النظام اإلداري يف الدولة ابعتماد آليات احلكومة اإللكرتونية، 
إجيابياً على وجود بداية حنو تطور إداري خيدم الدولة واملواطن والسوق العراقية  وكان هذا مؤشراً 
، لكن ذلك التطور مل يتحقق، واستمر مشروع احلكومة اإللكرتونية جمرَد مصطلٍح يتداوله رؤساء 
احلكومات ومسؤولون آخرون، وتعهداٍت ابملضي به قدماً إاّل أنه مل يتحقْق شيٌء على أرض الواقع، 
وظل الربط اإللكرتوين بني مؤسسات الدولة مقتصراً على بعض الدوائر فيما بينها، بينما بقيت 

النسبة األكرب منها تعتمد النظام البدائي يف األرشفة والرتاسل والتوثيق. 
مما  وآليات أسهل  وتنفيذ مشاريعها أبوقات  الدولة يف متشية  اإللكرتونية  ُتساعد احلكومة 
اُعُتِمد على مدى العقود املاضية، ومُيكنها أيضاً أن ختلق عالقة إجيابية غري »مضطربة« بني املواطن 
واملوظف احلكومي، فإجيابيات هذا املشروع ال حمدودة، وال تقتصر على قطاع حمدد. إنَّ حاجة 
العام واخلاص  اليوم إىل احلكومة اإللكرتونية، ضرورية، واقتصادية، فالعالقة بني القطاعني  العراق 
مازالت مبنية على أساس التداول والتبادل الورقي للكتب الرمسية، وما مُيكن إجنازه عرب احلكومة 
احلكومة  وستوفر  حالياً  املعتمد  اإلداري  النظام  يف  أايماً  يستغرق  قد  قليلة،  بدقائق  اإللكرتونية 
اإللكرتونية اجلهد والوقت على القطاعني العام واخلاص، وتقلِّل التكالَب على التوظيف احلكومي 
عند  املواطن  يتبعها  اليت  والروتينية  الطويلة  اإلجراءات  وُتسهِّل  العراقية،  الدولة  أثقل كاهل  الذي 

مراجعة الدوائر احلكومية، و قد ال حيتاج أساساً إىل مراجعتها.
اثلثاً: -واقع اإليرادات املتحققة من خدمات االتصاالت 

إن اإليرادات املتحققة أتيت نتيجَة اخلدمات املقدمة من قبل شركات اهلاتف النقال للمستهلكني 
من خدمات صوتية )مكاملات دولية وحملية( وخدمات البياانت ابإلضافة إىل اإليرادات املتحققة من 
ترخيص اخلدمات األخرى ومن املالحظ أنَّ اإليرادات  قد اخنفضت تدرجيياً ولعدة عوامل جمتمعة 
حيث إنَّ احتكار شبكات الكابل الضوئي وبواابت النفاذ الدولية من قبل شركة واحدة وارتفاع 
األسعار مع رداءة جودة اخلدمة املقدمة من قبلها أسهَم يف خلق األسواق السوداء وتفشي التحايل 
)التواصل  اإلنرتنت  تطبيقات  استخدام  الصادرة مع توسع  أو  الواردة  للمكاملات  على حد سواء 
االجتماعي( مقارنة ابألجور واجلودة للمستخدمني عرب شبكات اهلاتف النقال األمر الذي أسهم 
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نسبياً  أثَّر  األخرى وابلتايل  الوسائل  استخدام  وترجيح  للشبكة  الصوتية  اخلدمة  استخدام  قلة  يف 
على اإليرادات املتأتية من املكاملات الصوتية  مع العرض أنَّ مجيع عقود اإلنرتنت املربمة من قبل 
شركات الوزارة ال تتضمن أيَّ نسبة للدولة وإمنا هي فقط عقود إجيار وابلتايل فإن سياسة االحتكار 
مع ارتفاع األسعار ورداءة اخلدمة وفرض أجور إضافية على كارت الشحن )ضريبة املبيعات على 
كاراتت الشحن( يف الوقت الذي ال ينفذ من قبل جمهزي اإلنرتنت والذين هم يف نفس الوقت 
)تضارب  ابملفرد  البيع  يف  منافسوهم  وهم  النقال  اهلاتف  لشركات  االنرتنت  خدمة  مجلة  جمهزو 

املصاحل( أثَّر سلباً على اإليرادات.
ومن انحية أخرى فإنَّ وترية التسارع يف استخدام البياانت مقارنة ابخلدمة الصوتية وملختلف 
الفئات العمرية والطبقات االجتماعية والثقافية إضافًة إىل مالحظة نسبة مستخدمي اهلواتف الذكية 
والعدد الالمتناهي من تطبيقات التواصل االجتماعي والتحول إىل فلسفة التعايش مع بيئة استخدام 
انرتنت األشياء ُتظهُر جبالٍء أنَّ هذه املسألة أصبحت تتطلب اسرتاتيجيًة يف التعامل ختتلف عن آلية 
التسويق والرتويج خلدمات الصوت األساسية وأن القلب النابض هلذه العملية هو اإلنرتنت، وابلتايل 
املستهلك والدولة واملستثمر  إدارة هذه اخلدمة وتسويقها واالنتفاع منها على مستوى  فإن جناح 
مرتبط ابإلدارة االقتصادية الصحيحة هلذا امللف وقد أسلفنا اإلشارة إىل طبيعة االحتكار لتجهيز 
خدمة اإلنرتنت واحتكار البنية التحتية وحتديد األسعار وارتفاعها بنسبة كبرية جداً . كل ذلك ال 
السعات وابلتايل فإنَّ اخلسارة كانت مضاعفة  الدول اجملاورة مما شجَّع على هتريب  يتناسب مع 
إيرادات اخلزينة  النقال أسهم يف اخنفاض  اهلاتف  املتحققة من شركات  اإليرادات  لكون اخنفاض 
مع انعدام أيِّ نسبة للدولة عن اإليرادات املتحققة عن هتريب السعات أو التحايل كما وأن فرض 
تكاليف إضافية على املستهلك شجَّع على العزوف عن استخدام اخلدمة املتنقلة إاّل للضرورة وامليل 
إىل استخدام اإلنرتنت من قبل جمهزي خدمة اإلنرتنت مقابل تكاليف تشغيلية بسيطة جداً مع 

أرابح هائلة ال متتلك الدولة حصة فيها مع عدم التزامهم بدفع ضريبة املبيعات.
وتشري اإلحصائيات املعلنة من قبل البنك الدويل بشأن العراق من العام 		0	 إىل هناية 
عام 		0	 إىل اخنفاض ملحوظ يف الناتج احمللي اإلمجايل مما يعين اخنفاض الدخل للمواطن العراقي 
، لذا فمن الطبيعي أْن يواجه املواطن ذلك بتقليل الصرف على االحتياجات الرتفيهية األخرى مثل 
خدمات االتصاالت وغريها اليت ميكن التنازل عنها دون أن يرتتب على ذلك األمر تبعات جوهرية 

أو أتثري على حالة املعيشة للعائلة.
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ومما الشك فيه أنَّ فرض ضريبة املبيعات بنسبة 0	% على أسعار كارت الشحن الذي أّدى 
إىل رفع األسعار الفعلية ملكاملات املشرتكني، واستمرار السياسة احلالية اليت تتسم بفرض ضرائب 
عالية على خدمات االتصاالت الصوتية ، وفرض أسعار ابهظة على خدمات اإلنرتنت ، كلها 
إجراءات ستؤول حتماً إىل تضرر املستهلك وإعاقة منو قطاع االتصاالت وابلتايل تراجع عائدات 

الدولة.
احللول املقرتحة ملعاجلة املشاكل:

و بعد ما مت تشخيصه من تراكمات أدت إىل تراجع ملحوظ وحالت دون تطوير متسارع 
يواكب احلركة العاملية للتطور يف املنطقة ، ويف إطار السعي لتحقيق اإلصالح يف هذا القطاع احليوي 
على وفق خطط ممنهجة ومدروسة تعتمد تغليب األولوايت والعمل على بلورة اسرتاتيجية احللول يف 
دوائر صنع القرار سواء كانت هليئة اإلعالم واالتصاالت ابعتبارها املنظم احلصري للقطاع أو لوزارة 
االتصاالت ابعتبارها واضع السياسية العامة للقطاع ،  نقرتح احللول التالية لغرض النهوض بواقع 

االتصاالت ابلعراق:-
أواًل: - التنافس يف سوق االتصاالت 

تـَُعدُّ البنيُة التنافسية لسوق االتصاالت احملفَز الرئيس لنمو قطاع االتصاالت يف الدول، حيث 
إنَّ التنافس حيثُّ كافة املشغلني ومقدمي اخلدمات على توفري خدمات ذات جودة عالية وأبسعار 
تنافسية وابلتايل فإن التنافس يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينعكس إجياابً على تشغيل 
األيدي العاملة ومنو االقتصاد وتوفري عائدات ذات وفرة للدولة فضاًل عن خدمات ذات جودة عالية 
أبسعار تنافسية كما وحيث املشغلني على االبتكار وجذب استثمارات جديدة وإدخال تكنولوجيا 

حديثة للبلد.
اثنياً: - حترير سوق االتصاالت 

يـَُعدُّ مفهوم حترير السوق والبىن التحتية من املفاهيم األساسية يف تطوير قطاع االتصاالت، 
ذلك ألنَّ حترير وخصخصة القطاع والبىن التحتية للدولة يسرّع عملية اإلصالح االقتصادي للقطاع 
على طبيعة  اليت تنعكس إجياابً  الشاملة  املنافسة  ويساهم يف جذب االستثمارات األجنبية ويعزز 
املعلوم  أو السلكية ومن  تلك اخلدمات سلكية  املقدمة لألفراد واملؤسسات سواء كانت  اخلدمة 
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والعمل  املفهوم  هذا  لتنظيم  وتشريعات  بقوانني  مصحوابً  يكون  أْن  التحتية جيب  البىن  حترير  أنَّ 
العادل والنفاذ الشامل   املعلومات واتمني الوصول  عليه فضاًل عن ضوابط وتعليمات حلفظ أمن 
خلدمات االتصاالت وحَتقُّق املنافسة يف السوق بشفافية اتمة متكِّن املواطنني واملؤسسات من اختيار 
نوع اخلدمة ومقدم اخلدمة على أساس جودهتا وتناسب أسعارها. إنَّ السماح ملشغلي خدمات 
االتصاالت ابالستثمار يف شبكات األلياف الضوئية بغية تلبية متطلبات التقنيات احلديثة كتقنيات 
ووضع  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة  الشركة  بني  املربمة  العقود  ومراجعة  واخلامس  الرابع  اجليل 
ضوابط جديدة SLA وتنظيم األسعار على أسس اقتصادية وتنافسية سليمة يضمن حتقيق هدف 

تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية االستثمار فيه خالل وقت قصري. 
اثلثاً: - تطوير اسرتاتيجية االقتصاد الرقمي

لغرض حتقيق التطوير يف قطاع االتصاالت جيب أْن متتلك الدولة اسرتاتيجية لتطوير االقتصاد 
الرقمي حيث جيب أْن أتخذ بنظر االعتبار دور التقنيات الرقمية يف كافة القطاعات االقتصادية 
وتوسيع اخلدمات لتشمل مجيع املواطنني يف مجهورية العراق من خالل مفهوم اخلدمة الشاملة والنفاذ 
الشامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن املالحظ أنَّ األساس يف تطوير االقتصاد الرقمي 
املايل  والشمول  اإللكرتونية  احلوكمة  مشروع  استكمال  على  والعمل  الرقمية  املهارات  تطوير  هو 

الرقمي للبنوك واملنصات اإللكرتونية كافة.
رابعاً: - تطوير اخلدمات الالسلكية 

االتصاالت  لقطاع  الناظمة  اجلهة  على  الالسلكية جيب  االتصاالت  قطاع  تطوير  لغرض 
والتكنولوجيات  التقنيات  إلدخال  االسرتاتيجية  رؤيتها  تطوير  واالتصاالت  اإلعالم  هبيئة  املتمثلة 
احلديثة من خالل وضع خطة شاملة تضمن توفري الطيف الرتددي الالزم والبىن التحتية املتكاملة 
سواء كانت  البياانت  تناقل  خدمات  على  املتزايد  املستقبلي  والطلب  التقنيات  هذه  الستيعاب 
تقنيات اجليل اخلامس  التكنولوجيات احلديثة مثل  الضوئي. إنَّ إدخال  الكابل  السلكية أو عرب 
الثابت )Fixed Broadband( واملتنقل يوفر خدماٍت ذاَت جودٍة  العريض  وتقنيات اإلنرتنت 
عالية وأبسعار تنافسية ويفتح السوق ويساهم يف بناء اقتصاد تكاملي مع ابقي القطاعات الصناعية 
والزراعية ويوفر فرص عمل كبرية وأيدي عاملة تضمن تطوير سوق االتصاالت وخلق بيئة تنافسية 
عادلة، وجيب أْن ال تقتصر اخلطط املوضوعة من قبل اجلهات الناظمة للقطاع على سوق اخلدمة 
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بل جيب  املتنقل  أو  الثابت  العريض  النطاق  خدمات  توفري  أو  احملمول  اهلاتف  خلدمات  املتنقلة 
الرتكيز أيضاً على توفري خدمات االتصاالت الالسلكية لبقية القطاعات سواء كانت األمنية منها 
أو   )LMR( الـ  اجلديدة خلدمات  التقنيات  الصناعية مثل  القطاعات  أو  اخلدمية  القطاعات  أو 
الفضائية  االتصاالت  وخدمات   )ESMP( املتنقلة  املنصات  خدمات  أو   )GPRS( خدمات 

وغريها من خالل لوائح وسياسات وتشريعات تسهم يف تنظيم بيئة العمل وتنمية القطاع. 
خامساً: - تطوير خدمات اإلنرتنت

تـَُعدُّ خدمات اإلنرتنت أو خدمات تناقل البياانت  من اخلدمات الضرورية وامللحَّة اليت جيب 
تلبيتها بشكل آين وجبودة عالية وأبسعار تنافسية حيث تشكل تلك اخلدمات العصب األساس 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقد مت يف الفقرة السابقة إيضاح أهمِّ اآللّيات اليت من 
أنه من املمكن أن نضيف ضرورة أن تعمل الشركة  القطاع احليوي، كما  يتم تطوير هذا  خالهلا 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية على تطوير بناها التحتية املتمثلة ابلكابل الضوئي وبواابت النفاذ 
للمشغلني  السعات  البياانت من خالل زايدة  تنظيم حركة  املركزية املسؤولة عن  الدويل والبدالت 
أنَّ  )املواطنني واملؤسسات( حيث من املالحظ  النهائي  املستهلك  تنعكس على  تنافسية  أبسعار 
سعر امليكا ابيت يف العراق يبلغ 0	 ضعف ابملقارنة مع أيِّ دولة من دول اجلوار ومن املؤكد أنَّ 
تفعيل مشروع نقاط تبادل اإلنرتنت)IXP( سيمّكن الشبكات احمللية من تبادل املعلومات بفعالية 
يف نقاط مشرتكة داخل العراق ويؤدي إىل ختفيض التكاليف وختفيض التعرفة على املشرتكني وتفعيل 

االستثمارات للمشغلني احملليني.
سادساً: -التعاقد مع شركات استشارية عاملية 

إنَّ املمارسات العاملية غالباً ما تذهب ابجتاه التعاقد مع كربى الشركات االستشارية يف العامل 
لتقدمي دراسة اسرتاتيجية لدراسة السوق وبيان املتطلبات وتطوير التشريعات واملوارد البشرية وإدخال 
أفضل وأحدث التقنيات لتحقيق مفهوم النفاذ الشامل وسد الفجوات الرقمية ووضع خطط مخسية 

وخارطة طريق لنمو وتطوير االستثمار يف هذا القطاع.
سابعاً: - تطوير ودعم األمن املعلومايت 

تشري أغلب الدراسات الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت وغريها من املنظمات املختصة إىل 
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أنَّ العراق حيتل مرتبة متدنية يف أمن املعلومات ويرجع سبب هذا التدين إىل عدم توفر البىن التحتية 
الالزمة إلنشاء أمن معلومايت رصني قائم على أسس ومعايري دولية. إنَّ عدم وجود بيئة آمنة لقطاع 
االتصاالت واملعلوماتية ينعكس سلباً على االستثمار يف االقتصاد الرقمي وحركة األموال والشمول 
الرقمي وعليه جيب على الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية أتمني سعات تناقل البياانت لتحقيق 
اإللكرتونية.  الرقمي وإجناز احلكومة  املستدامة واملتمثل ابلتحول  التنمية  أهمِّ متطلبات  واحد من 
كما يـَُعدُّ أتمني البىن التحية نواًة حنو أتسيس ركيزة مهمة من ركائز املؤسسات احلديثة واليت تسهم 
بيئة آمنة  التحتية وتوفري  بناها  يف تطوير عمل شركات مزودي خدمة اإلنرتنت من خالل اتمني 
ورصينة. وعليه جيب االطالع ودراسة التجارب الناجحة لالستفادة من التجارب السابقة لتقليل 
 )Deep Packet Inspection(األخطاء واالستجابة للمخاطر لتوفري بيئة آمنة، وتوفري أجهزة الـ

والـ)Anti-DDoS( لكي يتم تضمينها للمراحل القادمة من تطوير مشروع بواابت النفاذ.
)IGW( اثمناً: - بناء بواابت نفاذ رصينة للسيطرة على مشاكل املنافذ احلدودية

إنَّ بناء بوابة إنرتنت دولية رصينة مزودة مبعدات وبرامج أمنية حديثة له انعكاس واضح على 
تطوير خدمات االتصاالت والسيطرة على حركة البياانت ومرورها حيث تقوم شبكة النفاذ الدولية 
احلالية على ما يقرب من )		( منفذ حدودي تربط العراق ابإلنرتنت وعن طريق الدول اجملاورة، 
كما أنَّ املشاريع اجلديدة تتطلب سعات بياانت عالية مما سوف يزيد الطلب على السعات يف 
شبكة النفاذ الدولية لإلنرتنت بشكل كبري و على سبيل املثال ال احلصر فإنَّ أعداد املشرتكني يف 
مشاريع الـ FTTHيتزايد ومن املتوقع أن يصل إىل ثالثة ماليني مشرتك مما يعين أبنَّ السعات 
املطلوبة لتلك املشاريع تكون حبدود 00		 كيكا ابيت وعليه ينبغي إنشاء مشروع بواابت نفاذ 
احلدودية  املنافذ  مواقع  أجهزة  زايدة سعات  من خالل  الطلب  زايدة  مع أتمني  ينسجم  متكامل 
املنافذ  الربط ولكافة  الداخلة واخلارجة من مواقع  السعات  للشبكة وزايدة  وإضافة مواقع جديدة 

احلدودية إضافة إىل الدعم الفين واللوجسيت للمواقع املذكورة آنفاً.
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اخلالصة 
مما تقدم يظهر جلياً وجود تراكم للعديد من اإلشكاالت املتعلقة يف جوانب خمتلفة سواء 
كانت تشريعية أو تنافسية أو فنية تتعلق بتطور التكنلوجيا املتسارع وعلى الرغم من هذا الرتاكم 
والتحدايت ولكون سوق االتصاالت يف العراق سوقاً تنافسياً واعداً فمن املمكن تطوير هذا القطاع 
بصورة كبرية ابالعتماد على ما مت ذكره من مقرتحات سابقة أو أي مقرتحات أخرى قد يراها املشرع 
هذا  مفاصل  لكافة  مراجعة شاملة  إجراء  بضرورة  ونوصي  القطاع  هذا  لتطوير  املنظم ضرورية  أو 
القطاع احليوي الفنية والقانونية والتنظيمية  من خالل عقد وإجراء ورش عمل متعددة ابلشراكة مع 
املنظمات الدولية املختصة والقطاع اخلاص والشركات االستشارية ذات الصلة على أْن تكون حمددة 

جبداول زمنية منسقة لغرض الوصول إىل استثمار أمثل لقطاع االتصاالت واإلنرتنت يف العراق.

مراجع الدراسة:
األمر التشريعي 		 النافذ لسنة 	00	 .. 	
عقود شركات اهلاتف النقال 	00	 .. 	
عقود شركات اهلاتف الالسلكي الثابت لعام 	00	 .. 	
الضوابط والتعليمات التنظيمية لشركات مزودي خدمات اإلنرتنت .. 	
ملحق عقد اجليل الثالث لشركات اهلاتف النقال لعام 		0	 .. 	
ملحق عقد اجليل الرابع لشركات اهلاتف النقال لعام 		0	.. 	
جمموعة البنك الدويل - تقرير مراقبة االقتصاد العراقي لشهر نيسان 	0	.. 	
اهلاتف . 	 تراخيص  0	0	 اخلاصة مبنح   – 	0		 الوزراء لألعوام 	00	 –  قرارات جملس 

النقال .
9 ..)IDI( املؤشرات الصادرة من االحتاد الدويل لالتصاالت تقرير الـ


