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 مذكرة تفسيرية

 
 

  (ITU-D)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2014فرباير  17جنيف، 

 

مؤشرات جديدة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من مصادر البيانات  الموضوع:
  2011-2013اإلدارية، 

 

 

تتضمن هذه الوثيقة تعاريف مؤشرات االحتاد الدويل لالتصاالت استنادًا إىل مصادر البيانات اإلدارية اليت وضعت بني 
 . وتعربدليل االحتاد عن مجع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بعد نشر 2013و 2011عامي 

على  ،(EGTI)  توصل إليها فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتهذه اإلضافات عن النتائج اليت 
 النحو الذي أقرته الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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  حركة بيانات اإلنترنت

 (i135tfb)الحركة على شبكة اإلنترنت الثابتة (السلكية) عريضة النطاق (بوحدة اإلكسابايتة) 

  تعريف:
إىل احلركة املتولدة من املشرتكني يف النطاق العريض الثابت  احلركة على شبكة اإلنرتنت الثابتة (السلكية) عريضة النطاق (بوحدة اإلكسابايتة)تشري 

زيل والرفع. وينبغي استبعاد حركة اجلملة، واحلركة مقيدة النفاذ، وحركة  ملستخدم النهائي. وينبغي قياسها جبمع حركيت التنواملقيسة عند نقطة نفاذ ا
  تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت والتلفزيون الكبلي.

 

 (i136mwi)الحركة على شبكة اإلنترنت المتنقلة عريضة النطاق (داخل البالد) 

 تعريف:

إىل حجوم احلركة عريضة النطاق املتولدة داخل البالد من شبكات اجليل  شبكة اإلنرتنت املتنقلة عريضة النطاق (داخل البالد) احلركة علىتشري 
أو غريها من شبكات االتصاالت املتنقلة األكثر تقدماً، مبا يف ذلك ترقيات اجليل الثالث أو تطوراته أو املعايري املكافئة له من حيث  (3G)الثالث 

ات إرسال البيانات. وينبغي مجع بيانات احلركة وجتميعها على املستوى القطري جلميع شبكات اجليل الثالث أو شبكات االتصاالت املتنقلة سرع
ينبغي اإلبالغ زيل والرفع واإلبالغ عنهما معاً. وينبغي استبعاد حركة اجلملة، واحلركة مقيدة النفاذ. و  األكثر تقدماً داخل البلد. وينبغي مجع حركيت التن

 عن احلركة باإلكسابايتات.

 

 (i136mwo)الحركة على شبكة اإلنترنت المتنقلة عريضة النطاق (خارج البالد، التجوال خارجاً) 

 تعريف:

إىل حجوم احلركة عريضة النطاق املتولدة خارج البالد من  احلركة على شبكة اإلنرتنت املتنقلة عريضة النطاق (خارج البالد، التجوال خارجاً)تشري 
أو غريها من شبكات االتصاالت املتنقلة األكثر تقدماً، مبا يف ذلك ترقيات اجليل الثالث أو تطوراته أو املعايري املكافئة  (3G)شبكات اجليل الثالث 

ها على املستوى القطري جلميع عمالء املشغلني احملليني الذين يتجولون له من حيث سرعات إرسال البيانات. وينبغي مجع بيانات احلركة وجتميع
زيل والرفع  أو غريها من شبكات االتصاالت املتنقلة األكثر تقدماً. وينبغي مجع حركيت التن (3G)خارج البالد ويستخدمون شبكات اجليل الثالث 

 يدة النفاذ. وينبغي اإلبالغ عن احلركة باإلكسابايتات.واإلبالغ عنهما معاً. وينبغي استبعاد حركة اجلملة، واحلركة مق

 
 

 جودة الخدمة

 (i146u)نسبة النداءات المتنقلة الخلوية غير الناجحة 

 تعريف:

على نسبة النداءات املتنقلة اخللوية غري الناجحة إىل العدد اإلمجايل حملاوالت النداء املتنقل اخللوي يف  النداءات املتنقلة اخللوية غري الناجحةتدل نسبة 
ال   ال توجد نغمة طرف مشغول، و(ج) ال يُرد على النداء، و(ب) )  أ سنة معينة. والنداء غري الناجح هو حماولة نداء موجه إىل رقم صحيح حيث (

ثانية من حلظة تلقي الشبكة آلخر خانة رقمية من الرقم املتَصل به. وجيب أن يقع طالب النداء  40املتِصل خالل  توجد نغمة رنني على اجلانب
 ضمن تغطية شبكة االتصاالت املتنقلة اخللوية.

 

 (i146d)المبتورة  نسبة النداءات المتنقلة الخلوية

 تعريف:

نسبة النداءات املتنقلة اخللوية الواردة والصادرة اليت بُرتت أو ُقطعت بعد أن أنشئت على الوجه على  املبتورةالنداءات املتنقلة اخللوية تدل نسبة 
 الصحيح وُخصص هلا قناة حركة وقبل أن ينهيها املستخدم بشكل طبيعي، ويكمن سبب اإلاء املبكر داخل شبكة املشغل.
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 (i146c)اشتراك في االتصاالت المتنقلة الخلوية  100الشكاوى في كل 

 تعريف:

إىل عدد الشكاوى املتعلقة بتقدمي اخلدمات املتنقلة اخللوية الواردة يف سنة معينة،  اشرتاك يف االتصاالت املتنقلة اخللوية 100الشكاوى يف كل تشري 
تشمل اإلحصاءات مجيع الشكاوى اليت . وينبغي أن 100مقسوماً على العدد الكلي لالشرتاكات النشطة يف االتصاالت املتنقلة اخللوية، مضروباً يف 

النظر عن وردت يف سنة معينة واملتعلقة بتقدمي اخلدمات املتنقلة اخللوية (مبا فيها اخلدمات الصوتية وخدمات الرسائل القصرية والبيانات)، بغض 
ي أن ُحتسب كل واقعة شكوى على صحة الشكوى وموضوعها. وحيثما ترد أكثر من شكوى واحدة من العميل نفسه بشأن املوضوع نفسه، ينبغ

حدة. وإذا اشتكى أحد العمالء مرة أخرى قبل إغالق شكوى قائمة، فإن ذلك ينبغي أال يعامل ذلك على أنه شكوى منفصلة، بل كاستمرار 
 للشكوى األوىل غري املغلقة.

 

 (i146mw)اشتراك في النطاق العريض المتنقل  100الشكاوى في كل 

 تعريف:

إىل عدد الشكاوى املتعلقة بتقدمي اخلدمات املنتقلة عريضة النطاق الواردة يف سنة  اشرتاك يف النطاق العريض املتنقل 100الشكاوى يف كل تشري 
. وينبغي أن تشمل اإلحصاءات مجيع الشكاوى 100معينة، مقسومًا على العدد الكلي لالشرتاكات النشطة يف النطاق العريض املتنقل، مضروبًا يف 

كوى اليت وردت يف سنة معينة واملتعلقة بتقدمي اخلدمات املتنقلة عريضة النطاق، بغض النظر عن صحة الشكوى وموضوعها. وحيثما ترد أكثر من ش
واحدة من العميل نفسه بشأن املوضوع نفسه، ينبغي أن ُحتسب كل واقعة شكوى على حدة. وإذا اشتكى أحد العمالء مرة أخرى قبل إغالق 

 ئمة، فإن ذلك ينبغي أال يعامل ذلك على أنه شكوى منفصلة، بل كاستمرار للشكوى األوىل غري املغلقة.شكوى قا

 

 (i147c)اشتراك في النطاق العريض الثابت (السلكي)  100الشكاوى في كل 

 تعريف:

إىل عدد الشكاوى املتعلقة بتقدمي اخلدمات السلكية (الثابتة) عريضة  اشرتاك يف النطاق العريض الثابت (السلكي) 100الشكاوى يف كل تشري 
. وينبغي أن 100النطاق الواردة يف سنة معينة، مقسومًا على العدد الكلي لالشرتاكات النشطة يف النطاق العريض الثابت (السلكي)، مضروبًا يف 

بتقدمي خدمات النطاق العريض الثابت (السلكي)، بغض النظر عن صحة  تشمل اإلحصاءات مجيع الشكاوى اليت وردت يف سنة معينة واملتعلقة
الشكوى وموضوعها. وحيثما ترد أكثر من شكوى واحدة من العميل نفسه بشأن املوضوع نفسه، ينبغي أن ُحتسب كل واقعة شكوى على حدة. 

مل ذلك على أنه شكوى منفصلة، بل كاستمرار للشكوى وإذا اشتكى أحد العمالء مرة أخرى قبل إغالق شكوى قائمة، فإن ذلك ينبغي أال يعا
 األوىل غري املغلقة.

 

 (i147t)الوقت المستغَرق لتفعيل خدمة النطاق العريض الثابت (السلكي) (باأليام) 

 تعريف:

إىل الوقت الفاصل بني تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ تفعيل اخلدمة. وينبغي  الوقت املستغَرق لتفعيل خدمة النطاق العريض الثابت (السلكي)يشري 
 توفري متوسط الوقت املستغَرق لتفعيل اخلدمة جلميع الطلبات اجلديدة اليت وردت يف سنة معينة.

 

 التلفزيون غير المجاني

  االشتراكات بتلفزيون بروتوكول اإلنترنت
 تعريف:

تقوم على  ، أي التلفزيون املرَسل عرب شبكة(IPTV)إىل عدد االشرتاكات يف تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  بروتوكول اإلنرتنتاالشرتاكات بتلفزيون تشري 
عرب شمل الفيديو الذي يُنفذ إليه يال  ووه .واألمن والتفاعلية واملوثوقية وجودة االنطباعات اخلدمة جودةبروتوكول اإلنرتنت مدارة لدعم املستوى املطلوب من 

  .، وال االشرتاكات لدى مقدمي احملتوى السمعي البصري اخلارج عن سيطرة املشغلخالل التدفق مثالً  اإلنرتنت العمومية، منشبكة 
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 االشتراكات بالتلفزيون الساتلي

 تعريف:

املستَلم  غري ااين، أي التلفزيون (DTH)زل  مباشرة إىل املن غري اانيةإىل عدد االشرتاكات باخلدمة الساتلية  االشرتاكات بالتلفزيون الساتليتشري 
 عرب طبق ساتلي قادر على استقبال البث التلفزيوين الساتلي. وهذا ال يشمل التلفزيون الساتلي الذي يُبث على اهلواء جماناً.

 

 االشتراكات بالتلفزيون الكبلي

 تعريف:

إىل الربامج التلفزيونية متعددة القنوات املرَسلة عرب شبكات الكبالت متحدة احملور. وهي تشمل االشرتاكات  االشرتاكات بالتلفزيون الكبليتشري 
ع من أنواع بالتلفزيون الكبلي التماثلي/الرقمي. ويف حال توفر فرز لالشرتاكات بالتلفزيون الكبلي التماثلي/الرقمي، ينبغي حتديد البيانات لكل نو 

 ون الكبلي يف مالحظة. وُيستبعد من ذلك تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت املرَسل عرب شبكات التلفزيون الكبلي.االشرتاكات بالتلفزي

 

 االشتراكات التلفزيونية األخرى

 تعريف:

والتلفزيون الكبلي والتلفزيون الساتلي.  (IPTV)إىل التلفزيون غري ااين املغاير لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  االشرتاكات التلفزيونية األخرىتشري 
 غري ااين، والتلفزيون الرقمي األرضي (MMDS)ويشمل ذلك االشرتاك يف منصات تلفزيونية مثل شبكات توزيع متعددة النقاط باملوجات الصغرية 

)DTT اينرة يف مالحظة إىل املنصات التلفزيونية املقابلة للبيانات ). وينبغي أال يُدرج التلفزيون الذي يُبث على اهلواء جماناً. وتنبغي اإلشاغري ا
 الواردة.

 
 

 أسعار النطاق العريض المتنقل

يف  (WTIS)مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل  ةاملعني ةعشر  ةاحلادي عمًال مبا اتُفق عليه يف الندوة
، جيمع االحتاد الدويل لالتصاالت بيانات عن اخلطط التالية للنطاق العريض 2013ديسمرب  6إىل  4من مكسيكو سييت 

انطالقًا من جهاز اتصال يدوي، بالدفع   ’2‘؛ MB  500انطالقًا من جهاز اتصال يدوي، بالدفع املسبق،   ’1‘املتنقل: 
  .GB 1ب، بالدفع اآلجل، نطالقاً من حاسو ا  ’4‘؛ GB 1انطالقاً من حاسوب، بالدفع املسبق،   ’3‘؛ MB  500اآلجل، 

 وُتطبق جمموعة مشرتكة من القواعد واالفرتاضات على مؤشرات النطاق العريض املتنقل:

، وعائلة LTE، وعائلة HSPA، وعائلة UMTSينبغي مجع األسعار على أساس واحدة من التكنولوجيات التالية:  1
CDMA EV-DOو ، WiMAX  املتنقلة (مبعياريIEEE 802.16e  وIEEE 802.16m وينبغي استبعاد األسعار املطبقة .(
 أو البقع الساخنة. (WiFi)على واي فاي 

 وينبغي مجع األسعار بالعملة الوطنية، مبا يف ذلك الضرائب. 2

ويف حال اختالف األسعار بني املناطق املختلفة من البالد،  وينبغي مجع أسعار فرادى املستخدمني السكنيني فقط. 3
 ينبغي تقدمي األسعار املطبقة على أكرب املدن (من حيث عدد السكان) أو على العاصمة.

اشرتاكات   وينبغي مجع األسعار لكل من: أ) اشرتاكات النطاق العريض املتنقل انطالقاً من جهاز اتصال يدوي وب) 4
  تنقل انطالقاً من حاسوب.النطاق العريض امل
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وينبغي مجع أسعار النطاق العريض املتنقل من املشغل صاحب أكرب حصة يف السوق (وهي تقاس بعدد االشرتاكات  5
بالنطاق العريض املتنقل). ويف حال عدم توفر هذه املعلومات، ينبغي مجع أسعار النطاق العريض املتنقل من مشغل 

حب أكرب حصة يف السوق (وهي تقاس بعدد االشرتاكات باالتصاالت اخللوية االتصاالت املتنقلة اخللوية صا
 املتنقلة) يف البالد.

 وجود قادة خمتلفني للسوق يف شرائح  )  أ :ميكن اختيار مشغلني خمتلفني للخدمات املتنقلة عريضة النطاق املختلفة يف حال 6
عدم توفر عرض  القاً من جهاز اتصال يدوي) ؛ ب)حمددة (الدفع اآلجل، الدفع املسبق، انطالقاً من حاسوب، انط

 لسلة فرعية حمددة من اخلدمات.

وينبغي مجع أسعار خدمات الدفع املسبق والدفع اآلجل للخطط القائمة على حاسوب والقائمة على جهاز اتصال  7
 الزمة من حجم البيانات.يدوي معاً. وإذا كان هناك العديد من اخلطط، ينبغي أن تستخدم اخلطة امللبية للمتطلبات ال

 12وحيثما يعرض املشغلون فرتات التزام خمتلفة خلطط النطاق العريض املتنقل آجلة الدفع، ينبغي اختيار خطة مدا  8
 شهراً (أو تلك األقرب إىل فرتة االلتزام هذه). وينبغي أن تضاف مالحظة حيثما ال تُعرض إال فرتات التزام أطول.

 ألرخص، وتوخي أال يقل حجم البيانات عن:اأسعار اخلطة وينبغي مجع بيانات  9

1  GB 1  لالشرتاك عرب قابسUSB(انطالقاً من حاسوب) دنغل/ 

2 MB 500 .لالشرتاك انطالقاً من جهاز اتصال يدوي 

 MB 500/ GB 1، بل ينبغي أن تتضمن هذه اخلطة GB 1أو  MB 500وينبغي أال يكون سقف اخلطة املختارة األقرب إىل   
ينبغي اختيار ، MB 800وخطة  MB 300ذلك على سبيل املثال، إذا كان املشغل يعرض خطة  باحلد األدىن. ومفاد

 MB 500لسلة  )MB 600(إذا أمكن شراء احلزمة مرتني بسعة شهرية قدرها  MB 300أو مثلي خطة  MB 800خطة 
  الفرعية. وينبغي اختيار اخليار األرخص.

زيل البيانات على السواء. وإذا رُبطت األسعار "بساعات  يانات إىل حجوم رفع وتنوينبغي أن تشري حجوم الب  
    االستخدام" وليس حبجوم البيانات، ينبغي أن تضاف هذه املعلومات يف مالحظة منفصلة.

 يرجح أن ال يتمكن االحتاد من إدراج هذه احلاالت يف مقارنة. مالحظة:

يوماً. فعلى سبيل املثال، إذا كانت مدة صالحية خطة خمتارة  30حية مدا وينبغي مجع بيانات األسعار لفرتة صال 10
 يوماً. 30أيام، ُحتتسب ثالث مرات كي تعرب عن فرتة صالحية مدا  10

وينبغي إيالء األفضلية للحزم (مبا يف ذلك حجوم بيانات معينة). وينبغي أن تستخدم عروض دفع االستحقاقات أوالً  11
لدفع ن اخليار األرخص لسلة معينة أو اخليار الوحيد املتاح. وإذا استوىف املشغلون أسعارًا خمتلفة بأول عندما تكو 

تسجيل متوسط كليهما.  خارج وقت الذروة)، ينبغي عندئذسب أوقات االستعمال (وقت الذروة/االستحقاقات أوالً بأول ح
 ينبغي أال يؤخذ ذلك يف االعتبار.وإذا كان السعر خارج وقت الذروة هو ملا بعد منتصف الليل، 

وحىت لو كانت اإلعالنات تسّوق اخلطة على أا "غري حمدودة"، ينبغي أن تُقرأ النصوص املكتوبة باألحرف الصغرية  12
بعناية ألن هناك حدودًا حلجوم البيانات يف أغلب األحيان، وهي ُتطبق إما خبنق اخلدمة (احلد من سرعتها) أو 

 بقطعها.

 مع البيانات عن الرسوم غري املتكررة، مثل رسوم الرتكيب/اإلعداد.ال جتُ  13
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وينبغي إيالء األفضلية للحزم غري امعة (مع خدمات الصوت، على سبيل املثال). فإذا اختريت خطة تتضمن  14
 خدمات أخرى إىل جانب النفاذ املتنقل عريض النطاق، ينبغي بيان ذلك يف مالحظة.

ىل خطة عادية (غري تروجيية) وتستبعد العروض الرتوجيية واخلصومات احملدودة أو جمموعات وتشري األسعار إ 15
املستخدمني اخلاصة (كالعمالء احلاليني مثالً). وينبغي استبعاد األسعار اخلاصة اليت تنطبق على نوع معني من 

 ل.ُتدرج البدالت املقدمة أثناء اللي باد). وال بريي، آي فون/بالك األجهزة (آي
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 بالدفع المسبق انطالقاً من جهاز اتصال يدوي MB 500خطة 

 سعر الخطة:

 .MB 500بتعريفة الدفع املسبق وحبجم بيانات قدره  انطالقاً من جهاز اتصال يدويسعر اخلطة بالعملة احمللية للنطاق العريض املتنقل 

 :MBسقف الحجم بوحدة 

لنطاق العريض املتنقل انطالقاً ا يوماً واملدرجة يف خطة 30) اليت ميكن نقلها يف غضون MBبايتة، امليغان بيانات اإلنرتنت (بوحدة الكمية القصوى م
 .من جهاز اتصال يدوي

 :MBسعر االستخدام الزائد لكل 

  .انطالقاً من جهاز اتصال يدويخطة النطاق العريض املتنقل زلة مبا يعلو عن سقف  من بيانات اإلنرتنت املن (MB)بايتة إضافية السعر لكل ميغا

 صالحية الخطة باأليام:

 .بالدفع املسبق MB 500طة خل بعدد األيام الصالحية

 

 بالدفع اآلجل انطالقاً من جهاز اتصال يدوي MB 500خطة 

  سعر الخطة:
 .MB 500بتعريفة الدفع اآلجل وحبجم بيانات قدره  انطالقاً من جهاز اتصال يدويسعر اخلطة بالعملة احمللية للنطاق العريض املتنقل 

 :MBسقف الحجم بوحدة 

لنطاق العريض املتنقل انطالقاً ا يوماً واملدرجة يف خطة 30) اليت ميكن نقلها يف غضون MBبايتة، ن بيانات اإلنرتنت (بوحدة امليغاالكمية القصوى م
  .من جهاز اتصال يدوي

 :MBسعر االستخدام الزائد لكل 

 خطة النطاق العريض املتنقل انطالقاً من جهاز اتصال يدوي.زلة مبا يعلو عن سقف  من بيانات اإلنرتنت املن (MB)بايتة إضافية السعر لكل ميغا

 صالحية الخطة باأليام:

 اآلجل.بالدفع  MB 500طة خل بعدد األيام الصالحية

 

 /دنغل)USBعبر قابس بالدفع المسبق انطالقاً من حاسوب ( GB 1خطة 

 سعر الخطة:

 .GB 1بتعريفة الدفع املسبق وحبجم بيانات قدره  حاسوبانطالقاً من سعر اخلطة بالعملة احمللية للنطاق العريض املتنقل 

 :GBسقف الحجم بوحدة 

لنطاق العريض املتنقل انطالقاً ا يوماً واملدرجة يف خطة 30) اليت ميكن نقلها يف غضون GBبايتة، ن بيانات اإلنرتنت (بوحدة الغيغاالكمية القصوى م
 حاسوب. من

  :GBسعر االستخدام الزائد لكل 
 .حاسوبخطة النطاق العريض املتنقل انطالقاً من زلة مبا يعلو عن سقف  من بيانات اإلنرتنت املن (GB)بايتة إضافية السعر لكل غيغا

 صالحية الخطة باأليام:

 .بالدفع املسبق GB 1طة خل األيامبعدد  الصالحية
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 /دنغل)USBعبر قابس بالدفع اآلجل انطالقاً من حاسوب ( GB 1خطة 

 سعر الخطة:

 .GB 1بتعريفة الدفع اآلجل وحبجم بيانات قدره  حاسوبانطالقاً من سعر اخلطة بالعملة احمللية للنطاق العريض املتنقل 

 :GBسقف الحجم بوحدة 

لنطاق العريض املتنقل انطالقاً ا يوماً واملدرجة يف خطة 30) اليت ميكن نقلها يف غضون GBبايتة، بيانات اإلنرتنت (بوحدة الغيغان الكمية القصوى م
 حاسوب. من

 :GBسعر االستخدام الزائد لكل 

 .حاسوبخطة النطاق العريض املتنقل انطالقاً من زلة مبا يعلو عن سقف  من بيانات اإلنرتنت املن (GB)بايتة إضافية السعر لكل غيغا

 صالحية الخطة باأليام:

 اآلجل.بالدفع  GB 1طة خل بعدد األيام الصالحية

 


