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  تصدير
، الذي أعده االحتاد الدويل دليل مجع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيسرين أن أقدم لكم 

مؤشرًا متفقًا عليها دوليًا لتساعد على تتبع تطورات تكنولوجيا املعلومات  80لالتصاالت. وهذا الدليل، الذي يضم أكثر من 
واالتصاالت على صعيد العامل، هو عبارة عن وثيقة مرجعية هامة جلمع وحتليل البيانات عن قطاع خدمات االتصاالت. وهو 

 لى معايري إحصائية دولية، ومن مث فهو يسهميساعد البلدان على رصد التقدم الذي حترزه حنو حتقيق جمتمع املعلومات فيها بناء ع
  حتسني عملية التحليل واملقارنة املرجعية عرب خمتلف البلدان. يف

مجع وتنسيق وتعميم اإلحصاءات عن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  يف واالحتاد الدويل لالتصاالت له تاريخ طويل
هذا اجملال. وقد صدرت الطبعة األوىل  يف البيانات القابلة للمقارنة دولياً  يف واالتصاالت، وهو معرتف به على أنه املرجع األول

. ومنذ ذلك احلني، خضعت مؤشرات وتعاريف تكنولوجيا 1994عام  يف سنة تقريباً، 20من دليل االحتاد الدويل لالتصاالت قبل 
تصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك جمال اال  يف عن بيئة سريعة التغري نمُّ املعلومات واالتصاالت لتعديالت هامة تَ 

مرحلة  يف من حيث التكنولوجيات واجتاهات السوق والقواعد الناظمة هلا. فعلى سبيل املثال، كانت التكنولوجيا اخللوية املتنقلة
العامل أمجع،  يف اشرتاك مليون 55االتصاالت اخللوية املتنقلة اشرتاكات  ، حيث مل يتجاوز عدد1994عام  يف الوالدة
اية عام اشرتاك  مليارات 6 بنحو مقارنة  مليوناً  20يتجاوز  ال . وكذلك األمر، كاد عدد مستعملي اإلنرتنت2011حبلول 

اية 1994 عام يف ، وكان األسلوب الوحيد للنفاذ إىل اإلنرتنت هو من خالل توصيل مراقمة منخفض السرعة. وحبلول 
ئن  والغالبية من خالل توصيل نطاق عريض عايل السرعة. ولَ  -‘ على اخلط’قدر بأن ثلث سكان املعمورة موصول ، يُ 2011 عام

كان هنالك عدد من املراجعات املتعاقبة لقائمة مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ صدورها ألول مرة، 
  واء من حيث النطاق أم من حيث مستوى التفصيل.فإن هذا الدليل ميثل دون منازع أمشل صيغة هلا س

قطاع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف وال يقتصر توسيع املؤشرات ومراجعتها طوال العقدين املاضيني على التغيريات
مسرح التنمية  يف واالتصاالت فحسب وإمنا يراعي أيضًا تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت أصبحت عنصرًا بارزاً 

هذا الدليل هي جزء من جمهود أوسع لرصد جمتمع املعلومات. وهذا  يف يومنا هذا. وبعض املؤشرات الواردة يف اإلمجالية الشاملة
، اليت وضعتها الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات القائمة األساسية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيشمل 
يشمل الدليل أيضًا املؤشرات  ت من أجل التنمية، ومؤشرات قياس بلوغ أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات. كماواالتصاال
  مبادرات إمنائية دولية أخرى، منها األهداف اإلمنائية لأللفية. يف الواردة

جماالت  يف والقطاع اخلاص. وكما هو احلال وقد أُنشئ االحتاد الدويل لالتصاالت انطالقاً من مبدأ التعاون الدويل بني احلكومات
ا االحتاد بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ومع أعضاء القطاعات، إىل جانب  أخرى، تتم األعمال اإلحصائية اليت يقوم 

دمت به من تق جمال قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن مث كان من شأن ما يف املنظمات اإلقليمية والدولية الناشطة
إسهامات وخربات على مر السنني أن مّكن االحتاد من إصدار جمموعة من إحصاءات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت املنسقة والقابلة للمقارنة على الصعيد الدويل.
قياس جمتمع  يف - غري مباشرة أو بصورة مباشرة - يد كل من يسهم يف وأنا واثق من أن هذا الدليل سيكون وثيقة مرجعية رئيسية

  املعلومات.

  
  سانو ابراهيم
  مدير

  مكتب تنمية االتصاالت
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  شكر وتقدير
شعبة بيانات  2011دليل مجع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام قامت بإعداد 

االحتاد الدويل لالتصاالت. وقد مشل الفريق  يف االتصاالتمكتب تنمية  يف وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
السيدات والسادة سوزان تيلتشر (رئيسة الشعبة) وإسبريانثا ماغبانتاي وفانيسا غراي ودوريس أواليا وإيفان فاييخو. وأسهم 

يس مث قام بتوليفه شرييدان أوليفييه بوبريت جبمع البيانات من أجل األمثلة. وقام بإعداد مسودة أولية من الدليل مايكل منغ
إطار فريق خرباء االحتاد املعين مبؤشرات  يف روبرتس، وكالمها مستشار لدى االحتاد. وجيسد الدليل نواتج املناقشات اليت دارت

 دة الدليلاالعتبار املالحظات واالقرتاحات املفيدة خبصوص مسوَّ  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقد أخذت
إطار التوجيه اإلمجايل من جانب كومساس زافازافا، القائم  يف اليت وردت من عدد من أعضاء الفريق املذكور. وقد مت العمل

  مكتب تنمية االتصاالت. يف بأعمال رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف
خدمت البيانات اليت تنشرها اهليئات ص، استُ إعداد هذا املنشور. وعلى وجه اخلصو  يف خدمتشريت مراجع خمتلفة واستُ وقد استُ 

التنظيمية الوطنية ومكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات واملشغلون لتوضيح خمتلف األمثلة اليت يضمها الدليل. ومن املراجع األخرى 
املعنية بقياس تكنولوجيا  امليدان االقتصادي والشراكة يف هذا الدليل املواد اليت تنشرها منظمة التعاون والتنمية يف املستخدمة

  األمم املتحدة. يف املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وشعبة اإلحصاءات
االحتاد، بقيادة أنتوين بيت. وقامت بعملية النشر مبساعدة احلاسوب ناتايل  يف نكليزيةوقام بتحرير الدليل قسم الرتمجة اإل

  ديلماس، وقامت بتصميم الغالف سيلني ديتوما.
   



 v | الصفحة

  جدول المحتويات
  iii    ........................................................................................................................  تصدير
  iv    ..................................................................................................................  وتقدير شكر
  viii    ................................................................................  والجداول واألشكال واألمثلة، باإلطارات، قائمة
  1    ..............................................................................................................  مقدمة 1. الفصل
  5    ....................................................................................  وتعميمها وتجميعها البيانات جمع 2. الفصل
  6    ..............................................................................................................  البيانات مجع

  6    ............................................................................................................  املسؤولية
  7    .............................................................................................................  املصادر
  8    .............................................................................................................  الدورية

  9    ..................................................................................................................  التجميع
  9    ..............................................................................................  املشغل حبسب التفصيل
  10    .............................................................................  اإلدارية الوحدة حبسب اإلحصاءات تفصيل

  11    ...................................................................................................................  التعميم
  13    .................................  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بيانات وتعميم مجع يف لالتصاالت الدويل االحتاد دور
  15    ..........................................................................................................  المؤشرات 3. الفصل

  16    .....................................................................................................  الثابت اهلاتف شبكات
  18    ....................................................................  (i117) احمللية العمومية االتالبدّ  سعة جمموع: 1 املؤشر
  19    ...............................................................................  (i112) الثابت اهلاتف اشرتاكات: 2 املؤشر
 i112a(  .......................................................................    21: خطوط اهلاتف الثابت التماثلية (3املؤشر 
  22    ...............................................  (i112IP) (VoIP) اإلنرتنت بروتوكول بواسطة الصوت نقل اشرتاكات: 4 املؤشر
  24    ................................................................  (i112w) الثابتة الالسلكية احمللية العروة اشرتاكات: 5 املؤشر
  25    ..........................................................  (i116) السكنية الثابت اهلاتف الشرتاكات املئوية النسبة: 6 املؤشر
  27    ...............................................  (i1162) احلضرية املناطق يف الثابت اهلاتف الشرتاكات املئوية النسبة: 7 املؤشر
  28    .......................................................  (i28) (ISDN) اخلدمات املتكاملة الرقمية الشبكة اشرتاكات: 8 املؤشر
  29    ......................................  (i28c) (ISDN) اخلدمات املتكاملة الرقمية الشبكة  يف الصوت قنوات مكافئات: 9 املؤشر
  30    ..........................................................................  (i112pt) الثابت اهلاتف أرقام تنقلية: 10 املؤشر

  32    ....................................................................................................  املتنقلة اخللوية الشبكات
  33    ...........................................  (i271) املسبق/املؤجل الدفع حبسب املتنقلة، اخللوية اهلاتفية االشرتاكات: 11 املؤشر
  34    .......................................  (i271) البيانات إىل النفاذ سرعة حبسب املتنقلة، اخللوية اهلاتفية االشرتاكات: 12 املؤشر
  36    ......................................  (i271Land) املتنقلة اخللوية الشبكة تشملها اليت األرض ملساحة املئوية النسبة: 13 املؤشر
  37    .......................................  (i271pop) املتنقلة اخللوية الشبكة تشملهم الذين السكان من املئوية النسبة: 14 املؤشر
  3G  ..................................    38 (i271G)  املتنقلة الشبكة األقل على تشملهم الذين السكان من املئوية النسبة: 15 املؤشر
  40    ..............................................................  (i271pt) املتنقلة اخللوية اخلدمة يف املنقولة األرقام: 16 املؤشر

  40    ..................................................................................................................  اإلنرتنت
  40    ....................................................................................................  اإلنرتنت نطاق عرض

  41    .....................................................  (i4214) ثانية/ميغابتة بوحدة الدولية، اإلنرتنت نطاق عرض: 17 املؤشر
  43    ....................................................  (i4214d) ثانية/ميغابتة بوحدة الوطنية، اإلنرتنت نطاق عرض: 18 املؤشر
  43    .......................................................................  )السلكية( الثابتة اإلنرتنت اشرتاكات
  44    ................................................................. (i4213) الثابتة) السلكية( اإلنرتنت اشرتاكات: 19 املؤشر
  45    .................................................................  الثابت) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات
  46    .....................................  التكنولوجيا حبسب ،(i4213tfb) الثابت) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات: 20 املؤشر
  48    .........................................  السرعة حبسب ،(i4213tfb) الثابت) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات: 21 املؤشر



 viالصفحة | 

  49    .......................................................................  الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات
  51    ..............................................................  (i271twb) الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات: 22 املؤشر
  53    ....................................................................  (i271s) الساتلي العريض النطاق اشرتاكات: 23 املؤشر
  53    ..................................................  (i271fw) لألرض الثابت الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات: 24 املؤشر
  54    ...........................................................  (i271mw) النشطة املتنقل العريض النطاق اشرتاكات: 25 املؤشر

  55    .....................................................................................................................  احلركة
  56    ......................................................................................................  الثابت اهلاتف حركة

  56    ....................................................  (i131m) بالدقائق ثابت، إىل ثابت من الوطنية اهلاتف حركة: 26 املؤشر
  57    ........................................................(i1313wm) بالدقائق متنقل، إىل ثابت من اهلاتف حركة: 27 املؤشر
  58    ................................................  (i132mb) بالدقائق والواردة، الصادرة الدولية الثابت اهلاتف حركة: 28 املؤشر
  59    .....................................................................................................  املتنقلة املهاتفة حركة

  59    ..............................................................  (i133wm) بالدقائق الوطنية، املتنقلة املهاتفة حركة: 29 املؤشر
  61    ................................................  (i1333wm) بالدقائق الدولية، اجلهات إىل الصادرة املتنقلة احلركة: 30 املؤشر
  62    ..................................................  (i1335wm) بالدقائق املتنقلة، الشبكة إىل الواردة الدولية احلركة: 31 املؤشر
  63    ..................  (i1334wm)  بالدقائق ،)الصادر التجوال( اخلارج يف الوطنية الشبكات مشرتكي جانب من التجوال: 32 املؤشر
  63    ......................................  (i1336wm) بالدقائق ،)الوارد التجوال( أجانب مشرتكني جانب من التجوال: 33 املؤشر
  64    ..............................................................................(i133sms) املرسلة SMS رسائل: 34 املؤشر
  64    .............................................................................  (i133smsi) الدولية SMS رسائل: 35 املؤشر
  65    ...........................................................................  (i133mms) املرسلة MMS رسائل: 36 املؤشر
  66    ..........................................  (i131VoIP) بالدقائق ،(VoIP) اإلنرتنت بروتوكول بواسطة الصوت حركة: 37 املؤشر
  67    .................................................  (i132tb) بالدقائق والصادرة، الواردة الدولية اهلاتف حركة جمموع: 38 املؤشر
  68    ........................................................................  الوطين املستوى على اإلنرتنت حركة

  68    ...........................................................................  الوطين املستوى على اإلنرتنت حركة: 39 املؤشر
  69    .................................................................................................................  التعريفات

  70    .......................................................................  الثابتة احمللية اهلاتفية اخلدمة تعريفات
  70    ........................................................  (i151) سكنية هاتف خلدمة الرتكيب رسوم: 40 املؤشر
  71    .....................................................  (i152) سكنية هاتف خلدمة الشهري االشرتاك: 41 املؤشر
  72    ................................................  ثابت هاتف خط إىل دقائق ثالث ملدة حملي نداء مثن: 42 املؤشر
  73    ......................................  (i153fm) خلوي متنقل هاتف إىل دقائق ثالث ملدة حملي نداء مثن: 43 املؤشر
  74    .......................................................  (i151b) جتارية هاتف خلدمة الرتكيب رسوم: 44 املؤشر
  75    .....................................................  (i152b) جتارية هاتف خلدمة الشهري االشرتاك: 45 املؤشر
  77    ...........................................................................  اخللوي املتنقل اهلاتف تعريفات
  79    .............................................  (i151p) الدفع املسبقة املتنقلة اخللوية اخلدمة توصيل رسم: 46 املؤشر
  80    .................................  (i151pcard) الشحن إلعادة بطاقة أرخص قيمة - اخللوي املتنقل اهلاتف: 47 املؤشر
  81    .........................................  دقيقة ملدة حملي نداء مثن - الدفع املسبق اخللوي املتنقل اهلاتف: 48 املؤشر
  SMS  ...............................................    82 رسالة مثن - الدفع املسبق اخللوي املتنقل اهلاتف: 49 املؤشر
  83    .............................................................  الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت تعريفات
  84    ............................................  (i4213bc) الثابت) السلكي( العريض النطاق توصيل رسم: 50 املؤشر
  85    ..................................  (i4213bs) الثابت) السلكي( العريض النطاق يف الشهري االشرتاك رسم: 51 املؤشر
  86    ................................  (i4213bs_s) ثانية/ميغابتة بوحدة الثابت،) السلكي( العريض النطاق سرعة: 52 املؤشر
  87    .....................  (i4213bs_c) جيغابايتة بوحدة الثابت،) السلكي( العريض النطاق الستعمال األقصى احلد: 53 املؤشر
  88    ...............................  (i4213bs_cp) الفائض االستعمال مثن -  الثابت) السلكي( العريض النطاق: 54 املؤشر

  89    ..............................................................................................................  اخلدمة نوعية
  89    .............................................  (i143) السنة يف ثابت هاتف خط 100 كل يف األعطال: 55 املؤشر
  90    ..........................  (i141) التايل العمل يوم حبلول أصلحت اليت الثابت اهلاتف أعطال من املئوية النسبة: 56 املؤشر



 vii | الصفحة

  91    ..................................................................................................................  املوظفون
  92    ............................  املشغل منط حبسب ،(i51) االتصاالت جمال يف الكامل الدوام يعادل مبا املوظفون: 57 املؤشر
  94    ................................  اجلنس حبسب ،(i51) االتصاالت جمال يف الكامل الدوام يعادل مبا املوظفون: 58 املؤشر

  95    .................................................................................................................  اإليرادات
  96    .....................................................  (i75) االتصاالت خدمات مجيع من اإليرادات: 59 املؤشر
  98    .......................................................  (i71) الثابت اهلاتف خدمات من اإليرادات: 60 املؤشر
  99    ...................................................  (i711) الثابت اهلاتف توصيل رسوم من اإليرادات: 61 املؤشر
  100    ...................................................  (i712) الثابت اهلاتف اشرتاك رسوم من اإليرادات: 62 املؤشر
  101    .......................................................  (i713) الثابت اهلاتف نداءات من اإليرادات: 63 املؤشر
  102    ...........................................................(i741) املتنقلة الشبكات من اإليرادات: 64 املؤشر
  103    ............................................  (i7311) الثابتة) السلكية( اإلنرتنت خدمات من اإليرادات: 65 املؤشر
  104    .............................................  األخرى الالسلكي العريض النطاق خدمات من اإليرادات: 66 املؤشر

  105    ............................................................  (i732) املؤجرة اخلطوط من اإليرادات: 67 املؤشر
  106    .....................................  (i733) املضافة القيمة ذات الثابتة االتصاالت خدمات من اإليرادات: 68 املؤشر
  107    ..............................................................  (i74) األخرى االتصاالت إيرادات: 69 املؤشر
  108    ........................................................  (i76ri) الوارد الدويل التجوال من اإليرادات: 70 املؤشر

  108    .................................................................................................................  االستثمار
  109    ...................................................  (i81) االتصاالت خدمات يف السنوي االستثمار: 71 املؤشر
  111    ..................................................  (i81t) امللموسة غري األصول يف السنوي االستثمار: 72 املؤشر
  112    ..................................................  (i841f) االتصاالت يف السنوي األجنيب االستثمار: 73 املؤشر

  113    .............................................................................................................  العمومي النفاذ
  113    .....................................  (i1163%) هاتف خدمة لديها اليت احمللية اجملتمعات من املئوية النسبة: 74 املؤشر
  114    ..............................................................  (i1112) املأجورة العمومية اهلواتف: 75 املؤشر
  116    .........................................  (i424) العمومية الالسلكية احمللية املنطقة شبكة إىل النفاذ نقاط: 76 املؤشر

  116    ....................................................................................................  وغريها اإلذاعية املؤشرات
  117    ......................................................  (i965m) القنوات املتعدد التلفزيون اشرتاكات: 77 املؤشر
  118    .................................................  (i965c) لألرض القنوات املتعدد التلفزيون اشرتاكات: 78 املؤشر
  119    ...........................................  (i965s) (DTH) زلاملن إىل املباشر الساتلي اهلوائي اشرتاكات: 79 املؤشر
  120    ..............................................................  الكبلي التلفزيون يصلها اليت املنازل: 80 املؤشر
  121    .............................................................  (i4213l) املؤجرة اخلطوط اشرتاكات: 81 املؤشر

  123    .......................................................................  وعالقاتها المؤشرات موجز: 1 الملحـق
  129    ..........................................  *الدليل هذا في واردة وغير سابقاً  االتحاد جمعها التي المؤشرات: 2 الملحـق
  130    .......................................................................  والمختصرات المصطلحات: 3 الملحـق
  136    .........................  (ISIC) الموحد الدولي الصناعي للتصنيف 4 المراجعة المعلومات، اقتصاد أنشطة تصنيف: 4 قـالملح



 viiiالصفحة | 

  قائمة باإلطارات، واألمثلة، واألشكال والجداول
 

  اإلطارات
  7    ......................................................................  ماليزيا وتعميمها، املعلومات جلمع القانوين األساس - 1 اإلطار

  

  األمثلة:
  18    ..........................................................................  ماليزيا الثابتة، اهلاتفية اخلطوط سعة جمموع -  1 املثال
 20    ............................................................................  2010اشرتاكات اهلاتف الثابت، أملانيا،  -  2املثال 
  20    .........................................................................  اهلند ،)ماليني( السلكية اخلطوط اشرتاكات -  3 املثال
  23    .................................................2010 السويد، اإلنرتنت، بروتوكول بواسطة - الثابتة املهاتفة اشرتاكات -  4 املثال
  26    ............................................................................  ماليزيا السكنية، الثابتة اهلاتف اشرتاكات -  5 املثال
  27    ........................................  2011 مارس اهلند، احلضرية، واملناطق الريفية املناطق يف الثابت اهلاتف اشرتاكات -  6 املثال
  29    ............................................................  2009 سويسرا، النفاذ، وخطوط ISDNو PSTN اشرتاكات -  7 املثال
  31    ...................................................................  )باآلالف( املتحدة الواليات يف اهلاتف أرقام تنقلية -  8 املثال
  35    ...................................................  2011 يوليو ،)الصني( كونغ هونغ اخللوي، املتنقل اهلاتف اشرتاكات -  9 املثال
  39    ....................................................................  2009 سويسرا، املتنقلة، اخللوية باخلدمة التغطية -  10 املثال
  42    .........................................................................  الدولية البصرية األلياف شبكات يف السعة -  11 املثال
  43    ................................................................  تايلند والوطنية، الدولية اإلنرتنت نطاق عرض جمموع -  12 املثال
  45    ....................................................  2010 السويد، ،)باآلالف( الثابتة) السلكية( اإلنرتنت اشرتاكات -  13 املثال
  47    ..........................  2011 يونيو كوريا، مجهورية التكنولوجيا، حبسب الثابت،) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات -  14 املثال
  49    .................  2010 من الثاين الربع ،الدامنارك اهلابط، التدفق سعة حبسب الثابت) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات -  15 املثال
 50    .................................................  2010، ديسمرب OECDاشرتاكات النطاق العريض الالسلكي، بلدان  -  16املثال 
  55    .......................................................  املتنقل العريض النطاق بيانات خطط تصنيف كيفية عن أمثلة -  17 املثال
  57    .......................................................  2010 الدقائق، مباليني السويد، الصادرة، الثابتة املهاتفة حركة -  18 املثال
  59    ...............................................................  إسبانيا بالدقائق، الواردة، الدولية الثابت اهلاتف حركة -  19 املثال
  60    .........................................................  املتحدة اململكة واملشغل، النداء منط حبسب النداءات حجم -  20 املثال
  62    ......................................................................  إسبانيا بالدقائق، الواردة الدولية املتنقلة احلركة -  21 املثال
  65    .......................................................  2010 ليتوانيا، ،)الدقائق بآالف( الصادرة املتنقلة اخلدمة حركة -  22 املثال
  66    .........................................................  بالدقائق ،(VoB) العريض النطاق بواسطة الصوت نقل حركة -  23 املثال
  68    .................................................................................  هنغاريا اليومية، احلركة إحصاءات -  24 املثال
  76    ............................................................  2011 أكتوبر موريشيوس، الثابت، اهلاتف خط تعريفات - 25.املثال
  76    .....................................................  املالئم املؤشر إىل التحويل منهجية الثابت، اخلط هاتف تعريفات -  26 املثال
  83    ....................................................  2011 أكتوبر السنغال، Orange الدفع، املسبقة اخلدمة تعريفات -  27 املثال
  83    ....................................................  املالئم املؤشر إىل التحويل منهجية الدفع، املسبقة اخلدمة تعريفات -  28 املثال
  88    ..............................................................  2011 أكتوبر ،ADSL، Batelco خلط الشهرية الرسوم -  29 املثال
  90    .........................................................  2011 األول، الربع اهلند، الثابتة، اهلاتف شبكة خدمة نوعية -  30 املثال
  93    ...........................................  2007 ،)الصني( كونغ هونغ القطاع، حبسب االتصاالت جمال يف املوظفون -  31 املثال
  95    .........................................................  2009 شيلي، اجلنس، حبسب االتصاالت قطاع يف املوظفون -  32 املثال
  97    ....................................  2009 السويد، ،)السويدي الكرونر مليارات( بالتجزئة االتصاالت خدمات إيرادات -  33 املثال
 121    ..................................................................................  االتصاالت، فرنسا االستثمار يف -  34املثال 
  112    ....................................................  باكستان يف االتصاالت قطاع  يف (FDI) املباشر األجنيب االستثمار -  35 املثال
  114    .........................................................  2010 املكسيك، هاتف، خدمة لديها اليت احمللية اجملتمعات -  36 املثال
  121    ..............................  الصني ماكاو، ،Wi-Fi الساخنة النقاط - 38 املثال املأجورة الثابتة، ماليزيا. اهلواتف العمومية 37املثال 
 122    ............................................................................  ، ماكاو، الصنيWi-Fiالنقاط الساخنة  -  38املثال 
  118    ........................................................  املتحدة اململكة ،)باآلالف( القنوات املتعدد التلفزيون منازل -. 39 املثال
  120    ...............................................................  املتحدة الواليات الكبلي، التلفزيون يصلها اليت املنازل -  40 املثال
 122    .........................................................................................  السويد املؤجرة، اخلطوط -  41 املثال



 ix | الصفحة

  األشكال
  5    ................................................................................................  املؤشرات جتهيز دورة -  1 الشكل
  5    ..............................................  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مؤشرات يف املصلحة أصحاب -  2 الشكل
  17    ...............................................................................................  الثابتة اهلاتفية اخلطوط -  3 الشكل
  50    ...................................................................................  الالسلكي العريض النطاق مؤشرات -  4 الشكل
  78    .......................................................................................  املتنقلة اخللوية اخلدمة تعريفات -  5 الشكل

  الجداول
  3    .........................................................................  العاملية اإلمنائية الربامج  يف االتصاالت مؤشرات - 1 اجلدول
  10    ...............................................  2006 سبتمرب شيلي، الوطنية، املتنقل اهلاتف سوق يف اإليرادات يف املشاركة - 2 اجلدول
  11    ..................................  2010 مارس 31 يف املنتهية املالية السنة ،)الصني( كونغ هونغ بشأن االتصاالت مؤشرات - 3 اجلدول
  12    ..............................................  إليها والنفاذ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بنية بشأن األساسية املؤشرات - 4 اجلدول
  ISIC.........................................    137 للتصنيف 4 املراجعة على بناء واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعريف - 5 اجلدول
  ISIC  .......................................................    139 للتصنيف 4 املراجعة على بناء والوسائط احملتوى قطاع تعريف - 6 اجلدول

  
  





  

  مقدمة 1.الفصل 
  

 1 | الصفحة

  مقدمة 1.الفصل 
هو تقدمي وثيقة  دليل مجع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالغرض الرئيسي من   1.

مرجعية أساسية جملموعة من املؤشرات القابلة للمقارنة دوليًا عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالستناد إىل 
مؤشرًا وما يقابلها من مؤشرات فرعية متفق عليها دولياً.  81ل مصادر إدارية. ويضم الدليل تعاريف وتوضيحات منهجية تشم

الدليل بالدرجة األوىل إىل أنشطة االتصاالت ضمن قطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  يف وتشري املؤشرات الواردة
للتصنيف  4املراجعة  يف هو معرفويف بعض احلاالت احملددة تشري أيضًا إىل أنشطة إذاعية ضمن قطاع احملتوى والوسائط كما 

. ويستهدف الدليل بالدرجة األوىل القائمني جبمع البيانات، مثل السلطات الوطنية لتنظيم 1(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 
  الوزارات املسؤولة عن االتصاالت. أو (NRA)االتصاالت 

ومنذ ذلك  19942عام  يف األصل الذي صدر عن االحتاد دليل مؤشرات االتصاالتوقد تطور هذا الدليل انطالقًا من   2.
االتصاالت اخللوية املتنقلة واستمرار تطور شبكة  يف قطاع االتصاالت، منها النمو العارم يف ات هائلةاحلني، حدثت تغريُّ 

ا اإلنرتنت. ويعكس هذا الدليل هذه التطورات، حبيث تشمل املؤشرات الشبكات اخللوية املتنقلة وشبكة اإل نرتنت وخدما
وخدمات املهاتفة الثابتة التقليدية. ويالحظ أن تقارب الشبكات  (PSTN)باإلضافة إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية 

واخلدمات واألجهزة يغري أيضاً أسلوب نفاذ الناس إىل خدمات االتصاالت واستعماهلم هلا، وأن احلدود تتالشى بني فئات كانت 
يًا مثل األنشطة اإلذاعية وأنشطة االتصاالت. ويشمل الدليل جمموعة مؤشرات تتناول اخلدمات اإلذاعية. ويف ضوء متمايزة تقليد

تتبع هذه الظاهرة. ويعكس  يف ما يتبلور من تطورات جديدة من حيث التقارب، قد حيتاج األمر إىل مؤشرات إضافية للمضي
تيسري تنفيذ االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية، باإلحالة إىل  يف علومات واالتصاالتالدليل أيضًا األمهية املتنامية لتكنولوجيا امل

ومؤشرات اهليكلية  (WSIS)4 وأهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،3(MDG) املؤشرات املقرتحة لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية
األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها اليت وضعتها الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  .5)1اجلدول  انظرمن أجل التنمية (
  

                                                            
أنشطة الربجمة التلفزيونية فئة   يف يشري إىل التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية. ومثة عدد ضئيل من املؤشرات ميكن أن تقع ISICاملختصر    1

للتصنيف  4علومات ضمن املراجعة مزيد من املعلومات عن تصنيف أنشطة اقتصاد امل 4. ويف امللحق ISICللتصنيف  4املراجعة   يف ضمن قطاع احملتوى والوسائط واإلذاعية
ISIC.  

 Tim Kelly (1990): انظرلالطالع على واحد من أوائل تطبيقات مؤشرات االتصاالت، دليل مؤشرات االتصاالت. ، (1994)االحتاد الدويل لالتصاالت    2
Performance Indicators for Public Telecommunications Operators, OECD. 

  .http://www.un.org/millenniumgoalsاملوقع:  يف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفيةأهداف  انظر   3
املوقع   يف ، متاحةجنيف وثائق حصيلة القمة العاملية جملتمع املعلومات،‘, خطة العمل’، (2003)االحتاد الدويل لالتصاالت  انظر   4

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html. 
  .D/ict/coreindicators/index.html-http://www.itu.int/ITUاملوقع:   يف متاحة مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ، (2010) الشراكةانظر    5

http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html
http://www.itu.int/ITU-D/ict/coreindicators/index.html
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االحتاد الدويل لالتصاالت ومع   يف اءوقد متت مراجعة املؤشرات القائمة وتعريف املؤشرات اجلديدة بالتشاور الوثيق مع األعض  3.
الذي يعقده االحتاد سنوياً  (WTIM)اخلرباء الدوليني. ويوفر االجتماع العاملي ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

نشئ فريق اخلرباء املعين أُ ، 2009حمفًال عامليًا ملناقشة املسائل الناشئة املتصلة بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف مايو 
. ويعمل هذا الفريق، وباب املشاركة فيه مفتوح أمام أعضاء االحتاد (EGTI)مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتقضي والية الفريق مبراجعة مؤشرات ‘. على اخلط’تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل حمفل مناقشة   يف واخلرباء
. وقد خضعت WTIMبالغ عن أعماله إىل االجتماع العاملي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يضعها االحتاد واإل

  وهي جتسد نتائجها. EGTIإطار الفريق   يف هذا الدليل للمناقشة  يف املؤشرات الواردة
التشغيلية  يتناوهلا هذا الدليل. وهي تشمل البيانات وتشكل اإلحصاءات اإلدارية األساس الذي تقوم عليه املؤشرات اليت  4.

 قطاع خدمات االتصاالت، وكذلك بعض البيانات التشغيلية من هيئات ضالعة يف والتقنية واملالية املستقاة من هيئات التشغيل
عن تزويد خدمات األنشطة اإلذاعية. وتشمل املؤشرات عددًا من االشرتاكات ودقائق االستخدام واإليرادات املتولدة  يف

بعض خدمات اإلذاعة التلفزيونية. وتقوم جبمع  يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل جانب بيانات االشرتاكات
الوزارات)، اليت تقوم بعدئذ بتجميع اإلحصاءات لتوليد  أو هذه البيانات عادة الوكاالت احلكومية (السلطات التنظيمية الوطنية

  املستوى القطري. مؤشرات على
مع من مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حصاءات اليت جتُ هذا الدليل عن اإل  يف وختتلف أمناط املؤشرات  5.

 مؤسسات األعمال. وتقوم هذه االستقصاءات جبمع املعلومات عن ملكية أو سر املعيشيةوغالبًا من خالل استقصاءات األُ 
  .6من جانب األفراد أو سر املعيشية ومؤسسات األعمالومات واالتصاالت ضمن األُ استعمال تكنولوجيا املعل أو
ا متاحة بسهولة ويُ   6. ر بالنسبة لعدد كبري من البلدان. وهي كذلك معاصرة بصفة عامة سْ وتتميز اإلحصاءات اإلدارية بأ

ا تستند إىل سجالت إدارية. ومن توفر البيانات اإلدارية بالضرورة صورة  ال جهة أخرى وتوليدها زهيد التكلفة نسبياً، نظراً إىل أ
ستقصاءات. مثال ذلك أن مؤشرات االشرتاكات ميكن أن تشمل صادقة الستعمال هذه التكنولوجيا مثلما توفره بيانات اال

ت حيث بيانات االستقصاءا يف عن مدى التغلغل؛ وهذه ليست مشكلة الً مزدوجة قد تعطي تفسريًا مضلِّ  أو حسابات خاملة
ما إذا استعملوا خدمة ما أم ال. وتتميز بيانات االستقصاءات بسمة خاصة وهي أنه ميكن  ،على وجه التحديد ،سأل اجمليبونيُ 

تبويبها حبسب خصائص اجمليبني، وبالتايل توفر معلومات إضافية هامة. وميكن تصنيف البيانات حبسب اخلصائص الدميغرافية 
) وخصائص األسرة املعيشية (مثل عدد األفراد) وخصائص مؤسسات األعمال (مثل احلجم اإلفرادية (مثل العمر واجلنس

  والصناعة).
   

                                                            
االحتاد الدويل  انظرللحصول على املعلومات عن بيانات املؤشرات األساسية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لألسر املعيشية واألفراد،    6

انات ، دليل لقياس النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها من قبل األسر املعيشية واألفراد. وللحصول على املعلومات عن بي(2009)  لالتصاالت
  اد املعلومات.، دليل لتوليد اإلحصاءات عن اقتص(2009)األونكتاد  انظراملؤشرات األساسية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة ملؤسسات األعمال، 
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  الربامج اإلمنائية العاملية يف مؤشرات االتصاالت -  1اجلدول 

األهداف اإلمنائية  
  لأللفية

القمة العاملية جملتمع
  واالتصاالت من أجل التنميةالشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات  *املعلومات

الغايات
واألهداف واُألطُر 

  الدولية

اهلدف الثامن، الغاية
واو: التعاون مع  18

القطاع اخلاص إلتاحة 
فوائد التكنولوجيات 
اجلديدة، وخباصة 
تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت

املؤشرات املقرتحة
لتتبُّع األهداف العشرة 
للقمة (خطة العمل، 

الغايات باء: 
  واألهداف واملقاصد)

املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن البنية التحتية 
  هلذه التكنولوجيا والنفاذ إليها

املؤشرات
هذا  يف املشمولة
  الدليل

: عدد14.8  •
اخلطوط اهلاتفية 

فرد من  100لكل 
  السكان

: عدد 15.8  •
اشرتاكات اهلاتف 

اخللوي املتنقل 
فرد من  100لكل 

  السكان

:1اهلدف •
النسبة من سكان 
الريف املشمولني 

بشبكة هاتف 
  خلوي متنقل

: عدد 10اهلدف   •
االشرتاكات 

باهلاتف اخللوي 
 100املتنقل لكل 

  فرد من السكان

• A1 فرد من السكان 100: عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة لكل  
•  A2 فرد من  100: عدد اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل لكل

  السكان
•  A3فرد من السكان 100اإلنرتنت الثابتة لكل  يف : عدد املشرتكني  
•  A4100اإلنرتنت/النطاق العريض الثابت لكل   يف : عدد املشرتكني 

  فرد من السكان
•  A5 فرد من  100: عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل لكل

  السكان
•  A6(بتة/ثانية/فرد) نصيب الفرد من النطاق العريض الدويل لإلنرتنت :  
•  A7النسبة املئوية للسكان املشمولني بشبكة اهلاتف اخللوي املتنقل :  
•  A8الشهر يف : تعرفة النفاذ إىل اإلنرتنت/النطاق العريض الثابت  
• A9 ًالشهر يف : تعرفة اهلاتف اخللوي املتنقل املدفوعة سلفا  

الشراكة املعنية بقياس  يف املؤشرات الكمية لألهداف. واملؤشرات املبينة هنا هي املؤشرات املقرتحة خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلوماتحتدد  ال مالحظة: *
إطار إحصائي، االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف،  ،املعلوماتقياس أهداف القمة العاملية جملتمع ، (2011)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

  .D/ict/partnership/wsistargets/index.html-http://www.itu.int/ITU املوقع:  يف متاحة

املسائل املتصلة جبمع املؤشرات وجتميعها  2اجلزء املتبقي من هذا الدليل معروض على النحو التايل: يناقش الفصل   7.
وتعميمها. ويقدم الفصل الثالث كل مؤشر ويوفر التعاريف مشفوعة بتوضيح التعاريف واملصطلحات املستخدمة والنطاق وطريقة 

ا. ويضم  1ئل املنهجية وبعض األمثلة. ويقدم امللحق اجلمع والعالقة مع املؤشرات األخرى واملسا جدوًال يوجز املؤشرات وعالقا
عبارة عن قائمة  3 هذا الدليل. وامللحق يف قائمة باملؤشرات اليت سبق أن مجعها االحتاد ولكنها غري مشمولة 2امللحق 

املراجعة  يف املرتبطة باقتصاد املعلومات الواردة تفصيل القطاعات واألنشطة 4باملصطلحات واملختصرات املفيدة. ويقدم امللحق 
  .(ISIC)الرابعة للتصنيف الصناعي الدويل املوحد 

  
 

  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/wsistargets/index.html
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  وتجميعها وتعميمهاجمع البيانات  - 2الفصل 
يوفر هذا الفصل اإلرشاد بشأن اجلوانب املنهجية والتقنية جلمع مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   8.

). وهو يستهدف اهليئات املسؤولة عن هذه املهام، ولكنه مفيد أيضًا للجهات 1واالتصاالت وجتميعها وتعميمها (الشكل 
طائفة أصحاب املصلحة  2األخرى املهتمة باملفاهيم األساسية والتحديات اإلحصائية املرتبطة باملؤشرات. ويبني الشكل 

  استخدام هذه املؤشرات. أو جتهيز يف الضالعني

  دورة جتهيز املؤشرات -  1الشكل 

  
  

  مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أصحاب املصلحة -  2الشكل 

  
  االحتاد الدويل لالتصاالت.املصدر: 

اجلمع

التماس البيانات من  •
واملصادر األخرىاملشغلني 

التجميع

التنسيق واجتميع على  •
املستوى الوطين

التعميم

النشر من خالل مواقع  •
الويب والتقارير

/مؤشرات االتصاالت
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

سلطات التنظيم 
الوطنية

مكاتب 
اإلحصاءات 

الوطنية

ملشغلونا

وزارات القطاع

عامة اجلمهور

القطاع اخلاص
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مقدمي اخلدمات، مبن فيهم مشغلو شبكات اهلاتف الثابت واملتنقل ومقدمو  2و 1الشكلني  يف يعين املشغلون  9.
  خدمات اإلنرتنت وبعض هيئات اإلذاعة التلفزيونية.

  جمع البيانات
  المسؤولية

غالبية البلدان، هي املسؤولة عن مجع وجتميع وتعميم اإلحصاءات  يف تكون السلطة التنظيمية الوطنية لالتصاالت،  10.
من والية السلطة اليت تقضي  داهةً اليت تشمل قطاع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وينبع ذلك بَ 

حصاء الوطنية هي املسؤولة مكاتب اإل أو ). ويف بعض البلدان، تكون وزارات القطاع1 قبة القطاع (اإلطاربتنظيم وحتليل ومرا
  عن مجع مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استناداً إىل املصادر اإلدارية.

اإلحصائية وغريها من املوارد الالزمة حصاء الوطين جبمع البيانات هو أنه ميلك املهارات ومن مزايا قيام مكتب اإل  11.
حصاء الوطين يستطيع لتجميع وإدارة البيانات واليت قد تفتقر إليها سلطة التنظيم الوطنية. ومثة اعتبار آخر وهو أن مكتب اإل

أن جيمع بيانات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن إدماجها مع مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
موريشيوس، حيث يعمم مكتب   يف . وهذا هو احلال7البلد يف التصاالت لتوفري منظور مشويل حلالة هذه التكنولوجياوا
. ويتضمن التقرير بيانات إدارية عن البنية 8حصاء املركزي تقريرًا سنويًا يتضمن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاإل

سر واالستعمال إىل جانب إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االقتصادية التحتية وبيانات استقصائية عن ملكية األ
  واملرتبطة بالتجارة.

بعض البلدان فيما يتعلق بتجميع بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   يف وميكن لوزارة القطاع أيضًا أن تؤدي دوراً هاماً   12.
 البيانات من مصادر أخرى لتقدمي صورة شاملة حلالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت وحتليلها. وقد تستمد الوزارة 

البلد. ففي مصر مثالً، تقوم سلطة التنظيم الوطنية جبمع اإلحصاءات األساسية لشبكات االتصاالت، بينما تصدر وزارة   يف
سنوية أوسع نطاقاً، تتضمن حتليالت لالجتاهات والتقدم  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بيانات شهرية ونشرات ربع سنوية وتقارير

  .9ز حنو حتقيق أهداف القطاع. مثال ذلك الكتاب السنوي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماترَ احملُ 
حصاء وبصرف النظر عن املسؤولية، ينبغي أن يكون هنالك تعاون وثيق بني وزارة القطاع وسلطة التنظيم الوطنية ومكتب اإل  13.

ح أن تكون الوزارة وسلطة التنظيم الوطنية على دراية مبؤشرات البنية التحتية الوطين. وهذا أمر ضروري لعدة أسباب. أوالً، من املرجّ 
، تلالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اهلامة واليت ينبغي مجعها. ثانياً، وإن كانت سلطة التنظيم الوطنية هي اليت جتمع البيانا

فإن اخلربة اإلحصائية لدى مكتب اإلحصاء الوطين ميكن أن تكون مثينة جداً. ثالثاً، ميكن أن يقوم مكتب اإلحصاء الوطين جبمع 
بيانات استخدام األفراد واألسر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل االستقصاءات اليت ميكن استكماهلا ببيانات 

  معها.  ت واالتصاالت من املصادر اإلدارية، وغالباً توليفهااالتصاالت/تكنولوجيا املعلوما

                                                            
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب مكتب اإلحصاء الوطين، أن سلطة التنظيم الوطنية تقوم بإجراء غياب استقصاءات جارية ل  بعض البلدان، يف  يالحظ أن يف   7

ماليزيا، تقوم سلطة التنظيم الوطنية باستقصاءات بشأن اإلنرتنت   ، يفاستقصاءات بشأن استعمال األسر واألفراد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها. مثال ذلك
تقوم سلطة التنظيم الوطنية بإجراء  )؛ ويف شيلي،http://www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=190واهلاتف اخللوي املتنقل (انظر املوقع 

اململكة   )؛ ويفl#T0http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20100205/pags/20100205163927.htmاستقصاءات لدى املستهلكني (انظر املوقع 
research/market-data-ethttp://stakeholders.ofcom.org.uk/mark-املتحدة، تقوم سلطة التنظيم الوطنية بإجراء استقصاءات تتبع كل أربعة أشهر (انظر املوقع 

reports/ce09/-experience-data/consumer.(  
املوقع:   متاحة يف، 2009، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحصاءات، (2010)مكتب اإلحصاءات املركزي (موريشيوس)    8

http://www.gov.mu/portal/goc/cso/ei846/toc.htm  
. ملزيد من األمثلة، انظر بوابة مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى http://www.mcit.gov.eg/DocDetails.aspx?ID=434انظر املوقع    9

  .http://www.mcit.gov.eg/Indicators.aspxوقع امل الوزارة يف

http://www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=190
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20100205/pags/20100205163927.html#T0
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/consumer-experience-reports/ce09/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/consumer-experience-reports/ce09/
http://www.gov.mu/portal/goc/cso/ei846/toc.htm
http://www.mcit.gov.eg/DocDetails.aspx?ID=434
http://www.mcit.gov.eg/Indicators.aspx
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  األساس القانوين جلمع املعلومات وتعميمها، ماليزيا - 1اإلطار 
 ماليزيا األساس القانوين لسلطة التنظيم الوطنية، وهي جلنة االتصاالت والوسائط املتعددةيفحتدد قوانني قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ، جلمع معلومات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميمها.(MCMC)ليزيا ما يف
 MCMC)، للجنة االتصاالت 2006يناير  1(وتعديالته حىت  1998قانون االتصاالت والوسائط املتعددة لعام من  73ُيسمح، مبوجب القسم 

  باحلصول على املعلومات الالزمة لالضطالع مبهامها:
  -ينطبق هذا البند على أي شخص إذا كان لدى اللجنة سبب يدعوها لالعتقاد بأنه   (1) 73

ا ووظائفها  أو ذلك دون حصر احلسابات والسجالت) يف ميلك أي معلومات (مبا  )  أ  أي وثيقة هلا صلة مبمارسة اللجنة لصالحيا
  التشريعات املنبثقة عنه؛ أو أو مبوجب هذا القانون

ا ووظائفها مبوجب هذا قادر على توفري   ب)  أي إثبات يكون لدى اللجنة سبب يدعوها لالعتقاد بأنه ذو صلة مبمارسة اللجنة لصالحيا
  التشريعات املنبثقة عنه. أو القانون

  -بصرف النظر عن أحكام أي قانون مكتوب آخر، جيوز للجنة، بواسطة إشعار خطي، أن تطلب من أي شخص   (2)
  ؛  10شعار، أي معلومات من هذا القبيلاإل يف املهلة وباألسلوب والشكل احملددأن يقدم للجنة، ضمن   )  أ 

ا: MCMC من القانون اللجنة 80على ذلك، مينح القسم  عالوةً    حق نشر املعلومات اليت تتلقاها فيما يتعلق مبمارسة واجبا
ا ووظائفها مبوجب هذا الفصل إذا اقتنعت من أن نشرها متسق معرض ممارسة صالحيا  يف جيوز للجنة أن تنشر املعلومات اليت تتلقاها  (1) 80

  .11مع أغراض هذا القانون

  المصادر
وهيئات اإلذاعة بتجميع املعلومات اإلحصائية لدعم  (ISP)يقوم مشغلو االتصاالت ومقدمو خدمات اإلنرتنت   14.

ا. مثال ذلك، استخدام معلومات االشرتاكات  األنشطة التشغيلية والتقنية واملالية وأنشطة الفوترة والتسويق اليت يضطلعون 
نشرون درجات متفاوتة من وحركة االتصاالت لتوليد الفواتري، واليت ُجتمع بدورها الستخالص اإليرادات. واملشغلون املعتمدون ي

  تقارير التشغيل.  يف املعلومات اإلحصائية
حتتفظ سلطات التنظيم الوطنية بسجل للرتاخيص ميكن استخدامه لتعرف هوية مصادر مؤشرات   15.

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأحد التحديات هو تعريف نطاق املشغلني بوصفهم مصادر معلومات. فقد 
أحد البلدان مثًال جهات وسيطة ملعاودة بيع خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من قبيل الشركات اليت  يف يكون

إنرتنت. ويف هذا الدليل،  أو متنقل أو تشرتي قدرات باجلملة من مشغلني ذوي مرافق وذلك لتقدمي خدمات هاتف ثابت
هذا املثال. ويف البلدان اليت يعمل فيها مقدمو خدمات  يف معاودة البيعأي نشاط  –تشري البيانات إىل مستوى البيع بالتجزئة 

اإلنرتنت دون ترخيص، يكون مجع البيانات أصعب. ومهما يكن من أمر، هنالك عموماً نوع ما من الطلب اإلداري املطلوب 
  لتوفري النفاذ إىل اإلنرتنت وميكن استخدام هذا الطلب ألغراض استقاء املعلومات.

 بعض األحيان، يعرب املشغلون عن شواغل السرية خبصوص البيانات اليت جيري مجعها. ويف هذه األحوال، ميكن ويف  16.
لسلطات التنظيم الوطنية أن تضمن عدم اإلفصاح عن البيانات التفصيلية. ويف حالة املشغلني املعتمدين، فإن غالبية املعلومات 

تقارير التشغيل لدى الشركة. ويف حالة هيئات التشغيل اليت متلكها الدولة،  يف ردةختتلف كثريًا عن البيانات الوا ال امللتمسة
  ينبغي أن يكون للهيئات احلكومية املالكة إمكانية النفاذ إىل املعلومات اليت تتناول عمليات التشغيل. 

                                                            
املوقع   متاح يف ، 2006يناير  1، مبا فيه كل التعديالت حىت 1998قانون االتصاالت والوسائط املتعددة لعام  ، "تزويد املعلومات" يف73القسم    10

http://www.skmm.gov.my/link_file/the_law/NewAct/Act%20588/Act%20588/a0588s0073.htm.  
املوقع   متاح يف ، 2006يناير  1، مبا فيه كل التعديالت حىت 1998قانون االتصاالت والوسائط املتعددة لعام  ، "تزويد املعلومات" يف80القسم    11

http://www.skmm.gov.my/link_file/the_law/NewAct/Act%20588/Act%20588/a0588s0073.htm. 

http://www.skmm.gov.my/link_file/the_law/NewAct/Act 588/Act 588/a0588s0073.htm
http://www.skmm.gov.my/link_file/the_law/NewAct/Act 588/Act 588/a0588s0073.htm
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قبل الرتخيص، أن ومن شأن توضيح أحكام القانون، من حيث متطلبات البيانات لدى هيئات التشغيل عندما ت  17.
التماس املعلومات  يف يقلل إىل احلد األدىن شواغل السرية. ففي العديد من البلدان، يكون حق سلطات التنظيم الوطنية

شروط الرتخيص. وميكن أيضًا مراعاة السرية بتجميع البيانات وعدم اإلفصاح عن البيانات  أو قانون االتصاالت يف مندرجاً 
. وينبغي لسلطات التنظيم الوطنية أن جتتمع مع أصحاب املصلحة وتوضح هلم ضرورة احلصول على اخلاصة بفرادى املشغلني

. وميكن لسلطات التنظيم 12املعلومات وتؤكد املنافع اليت تعود على املشغلني من حيث تعميق فهمهم للصناعة اليت يعملون فيها
ا سرية، على  ال ل على أن املعلومات املطلوبةالوطنية أن تشري إىل املؤشرات املتوفرة من بلدان أخرى كدلي تعترب عمومًا على أ

  املستوى التجميعي. يف األقل
وتتوفر البيانات أحيانًا من رابطات دوائر صناعة االتصاالت. وهذا يضمن االتساق، ألن كل مشغل يقدم البيانات   18.

توقيتًا من البيانات اليت توفرها الوكاالت احلكومية. واملأخذ هو أن شكل موحد. وكثرياً ما تكون البيانات أفضل  يف إىل الرابطة
املؤشرات تنزع إىل تغطية جزء واحد فقط من السوق، مما يتطلب اجلمع من مصادر إضافية لتكوين صورة شاملة لقطاع 

الوكاالت  أو الوطنية الرمسيةتكون التعاريف مماثلة متامًا للتعاريف اليت تستخدمها اهليئات  ال خدمات االتصاالت. وكذلك قد
الدولية. ومع ذلك، ميكن أن تكون رابطات دوائر الصناعة مصدر معلومات مفصلة وحسنة التوقيت وميكنها أيضًا أن ختفف 

  من شواغل السرية لدى املشغلني.
خلدمات املتنقلة. وهنالك عدة أمثلة عن رابطات صناعة االتصاالت اليت جتمع البيانات املنبثقة أساسًا من قطاع ا  19.

كندا، مفصلة حبسب   يف مثال ذلك، تنشر رابطة االتصاالت الالسلكية الكندية بيانات ربع سنوية عن االشرتاكات املتنقلة
. ويف اليابان، تقوم رابطة شركات االتصاالت بتجميع 13املشغل وما بني اخلدمات املسبقة الدفع واخلدمات املؤجلة الدفع

  .14قطاع اخلدمات املتنقلة، إىل جانب تقارير سنوية عن سوق االتصاالت إمجاالً  بيانات شهرية شاملة عن
  الدورية

هذه السلسلة يشري  يف تتخذ مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنية سلسلة زمنية. وكل رصد  20.
نية هذه البُ  يف وينبغي من الناحية املثالية أن يستمر فرتة من الزمن (شهرياً، ربع سنوياً، نصف سنوياً، سنوياً) أو إىل تاريخ حمدد

هذا الدليل عمومًا إىل بيانات سنوية، على قدر كاف من  يف الزمنية مبا يسمح بتحليل االجتاهات. وتشري املؤشرات الواردة
  .االتساق مثالياً لتمكني بناء سلسلة زمنية (أي جمموعة من الرصدات القابلة للمقارنة على مر الزمن)

وقد يكون هنالك ما يربر جتميع البيانات على أساس أكثر تواترًا (أقل من سنوياً). وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا   21.
بعض جوانبه منوًا سريعًا يتطلب القياس على حنو أكثر تواتراً. ومن شأن  يف املعلومات واالتصاالت قطاع دينامي، وهو ينمو

سن توقيت البيانات. ومن بني سلطات التنظيم الوطنية اليت توفر اإلحصاءات بوترية ًا حُ تقليص الفرتات الزمنية أن يعزز عموم
أقل من سنوية، فإن الفرتة ربع السنوية هي الفرتة األكثر رواجاً. وهذه الوترية متسقة أيضًا مع ممارسات املشغلني املعتمدين 

ضئيل من سلطات التنظيم الوطنية اليت تقدم املؤشرات  الذين يبلغون أصحاب األسهم بأنشطتهم كل ثالثة أشهر. ومثة عدد
  نصف سنوي. أو على أساس شهري

  

                                                            
تقاريرهم التشغيلية. على سبيل املثال،  تمد عدد من املشغلني على بيانات سلطة التنظيم الوطنية لتقدمي معلومات شاملة عن السوق يفيف الواقع، يع   12

 31 نة املنتهية يفمناقشة اإلدارة وحتليل احلالة املالية، نتائج العمليات والتدفقات النقدية للربع األخري من الس، (2011)انظر شركة اتصاالت سنغافورة احملدودة 
املوقع:  متاح يف، 2011مارس 

mda.pdf-Documents/4thqtr1011http://www.optus.com.au/dafiles/OCA/AboutOptus/MediaCentre/SharedStaticFiles/Shared.  
  . http://www.cwta.ca/CWTASite/english/industryfacts.htmlانظر املوقع:    13
  .http://www.tca.or.jp/english/database/index.htmlانظر املوقع:    14

http://www.optus.com.au/dafiles/OCA/AboutOptus/MediaCentre/SharedStaticFiles/SharedDocuments/4thqtr1011-mda.pdf
http://www.cwta.ca/CWTASite/english/industryfacts.html
http://www.tca.or.jp/english/database/index.html
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قد تشمل فرتة من الزمن (مثل إيرادات سنة  أو وقد ترتبط البيانات مبوعد حمدد (مثل التعداد عند تاريخ معني)  22.
هذا الدليل إىل  يف ركة االتصاالت الواردةمعينة). وتشري مؤشرات اإليرادات واالستثمارات واالنتقالية ونوعية اخلدمة وح

البيانات السنوية، بينما تشري املؤشرات الباقية إىل بيانات مرتبطة مبوعد حمدد. ويفرتض الدليل أن بيانات املوعد احملدد مقدمة 
غ بعض بلّ ديسمرب. ويُ  31 يف ديسمرب) وبيانات الفرتة من الزمن تشري إىل السنة املنتهية 31بالنسبة لنهاية السنة التقوميية (أي 

ديسمرب. ويف هذه احلالة ينبغي للبلدان أن تبني  31 يف البلدان عن بيانات فرتة و/أو موعد حمدد على أساس سنة غري منتهية
 أقرب يف إليها. وينبغي نشر البيانات أو تشري البيانات إليه ،اليت أو ،فرتة الزمن الذي أو مالحظة إىل جانب التاريخ يف ذلك

اية العام الذي تعود إليه (مثال ذلك، ينبغي لبيانات السنة املالية املنتهية  شرتنشر مثلما نُ مارس أن تُ  31 يف وقت من 
  أبريل). 1 يف مشفوعة مبالحظة تقول إن البيانات تشمل السنة املبتدئة سابقةالسنة ال يف

  التجميع
غالبية البلدان، من املشغلني بواسطة  يف جيا املعلومات،تُلتمس اإلحصاءات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولو   23.

استبيان عموماً. مث جيري جتميع البيانات لتوليد بيانات على املستوى القطري. وقد يتم تفصيل البيانات الوطنية حبسب املشغل 
التفصيل الثاين من حتليل وحبسب الوحدة اجلغرافية. وميّكن التفصيل األول من حتليل حصة املشغل من السوق، بينما ميّكن 

توزع الشبكات واخلدمات عرب خمتلف مناطق البلد. وكذلك ميكن جتميع إحصاءات شبكات خمتلفة لتوليد جماميع إمجالية، من 
  بلد ما.  يف قبيل دمج حركة اهلاتف الثابت واهلاتف املتنقل معاً للحصول على جمموع حركة االتصاالت اهلاتفية

ة املسؤولة عن مجع البيانات على املستوى الوطين استبيانات منفصلة لكل منط من الشبكات وقد تستخدم الوكال  24.
حال احتياج  يف (مثل خطوط اهلاتف الثابت واهلاتف املتنقل). وينبغي أن تستفسر االستبيانات أيضًا عن عدة فرتات مرجعية

تستخدم سلطة التنظيم الوطنية استبيانات خمتلفة  املشغلني إلدخال تعديالت على البيانات السابقة. ويف حالة لكسمربغ،
  . 15الويب زيلها من موقع السلطة على لشبكات اهلاتف الثابت واهلاتف املتنقل والشبكات اإلذاعية، واليت ميكن تن

املؤشرات احملسوبة. ويف هذا الدليل، تشري غالبية  أو ومثة مسألة معينة بصدد جتميع البيانات تتصل باملؤشرات املشتقة  25.
مث   اهلاتف املتنقل،اشرتاكات  إىل رقم أساس ميكن استخدامه بعدئذ الشتقاق مؤشر آخر. مثال ذلك، حيدد الدليل عدد

 3الفصل  يف فرد من السكان. واملؤشرات املشتقة معّرفة 100اهلاتف املتنقل لكل اشرتاكات  يستخدم هذا العدد حلساب عدد
  للمؤشرات األخرى ذات الصلة.الذي يتناول أيضاً مسائل التجميع 

  التفصيل بحسب المشغل
يسمح تفصيل البيانات حبسب املشغل بإجراء حتليل حصة املشغل من السوق. وقد يكون ذلك ضروريًا للقيام بتحديد   26.

  خمتلفة. تنظيميةسوق ما فإنه خيضع عادة ملعاملة   يف ن أن مشغالً ما له تأثري مهيمن. وعندما يُعلَ 16السوق  يف مدى اهليمنة
هو  (HHI)هريمشان - السوق وهو قياس مدى التمركز. ودليل هريفندال يف ومثة استخدام آخر لبيانات حصة املشغل  27.

السوق. وترتاوح  يف بإضافة تربيع حصة كل مشغل HHI بىن مؤشر. ويُ 17ستخدم على نطاق واسع لقياس مدى التمركزمؤشر يُ 
 من الصفر كانت السوق أقل متركزاً. وقد  HHI كلما اقرتبت قيمة املؤشرو  -  000 10قيمة املؤشر بني صفر و

    

                                                            
، ”Communications électroniques > Statistiques > Questionnaires ILR“مؤسسة لكسمربغ لتنظيم االتصاالت،    15

http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques_new/questionnaires_ILR/index.html.  
  ./en/Section.1711.html#Dominancehttp://www.ictregulationtoolkit.orgاملوقع:  انظر   16
  .http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2880.htmlاختبارات كمية لقوة السوق، جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    17

http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques_new/questionnaires_ILR/index.html
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1711.html#Dominance
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2880.html
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 شيلي، حيث استخدمت إيرادات حصص مشغلي اهلاتف املتنقل يف قضية أمام سلطة املنافسة يف HHI خدم مؤشراستُ 
  .18)2اجلدول  انظر( HHIالسوق الستخالص مؤشر  يف

  2006سوق اهلاتف املتنقل الوطنية، شيلي، سبتمرب  يف اإليرادات يف املشاركة -  2اجلدول 
 تربيع حصة السوق (%)حصة السوق الشركة

TEM 45,4 2 061  
ENTEL PCS 38,41 475  

Claro 16,2262  
HHI 3 798  

  ، شيلي.Fiscalia Nacional Economicaمقتطف من  املصدر:

 حة من أجل املؤشرات اليت يتعذر جتميعهامتوسطات مرجَّ بناء  يف السوق مفيدة أيضاً  يف ومعلومات احلصة 28.
 حساب متوسطها بسهولة (بيانات التسعري مثًال). ومثة حالة معينة هي حساب متوسط معدالت التوصيل البيين أو
  . 19اخلدمات املتنقلة من أجل البلدان وذلك برتجيح معدل كل مشغل تبعاً لعدد االشرتاكات يف

  الوحدة اإلداريةتفصيل اإلحصاءات بحسب 
مستوى الوحدات  يف قدم بعض سلطات التنظيم الوطنية مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتت  29.

الواليات. وهذا ميّكن من حتليل البيانات للوقوف على أوجه التفاوت بني خمتلف  أو بيل املقاطعاتاإلدارية ضمن البلد، من قَ 
بعض البلدان أحيانًا تفصيًال على حنو أعم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية. واملعلومات اليت تتقبل املناطق اجلغرافية. ويوفر 

بسهولة هذا النوع من التحليل هي بيانات الشبكات الثابتة، حيث املشرتكون معروفون ومواقعهم ثابتة. وما زال من األصعب 
شرتاكات املسبقة ات املتنقلة، وال سيما بسبب نقص املعلومات عن االتوفري تفصيل حبسب الوحدة اإلدارية من أجل الشبك

  الدفع. وتتغري هذه احلالة اآلن بقدر ما تشرتط البلدان تسجيل هذه االشرتاكات املسبقة الدفع.
ومن استعماالت التفصيل اجلغرايف رصد انتشار شبكات وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.   30.
يرتبط ذلك حبلول تنظيمية حمددة ترمي إىل تقليص أوجه التفاوت. ففي ماليزيا مثًال، تتوفر املساعدة لتعميم اخلدمات من وقد 

ا املناطق اليت يكون دَّ أجل النفاذ إىل النطاق العريض لصاحل املناطق اليت تفتقر إىل هذه اخلدمات، وحتُ  د هذه املناطق على أ
اشرتاكات  ماليزيا يف . وتنشر سلطة التنظيم الوطنية20ت النطاق العريض دون املعدل الوطينفيها معدل التغلغل الشرتاكا

 املناطق التجارية، وبذلك تتمكن من حساب نسبة يف أو املناطق السكنية يف النطاق العريض على أساس االستعمال
على ذلك يتقرر ما هي الواليات  . وبناءً 21ةكل والي  يف أسرة معيشية 100املناطق السكنية لكل  يف النطاق العريضاشرتاكات 

    لة للدعم من أجل اخلدمة الشاملة.املؤهَّ 

                                                            
18   Fiscalía Nacional Económica (2007), Requerimiento en contra de Telefónica Moviles de Chile s.a., Telefónica Móviles Chile 

s.a., Claro Chile s.a., y Entel Pcs Telecomunicaciones s.a., por exclusión de operadores móviles virtuales, 14 املوقع يف أغسطس، متاح 
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/f81156e731dc3a808425733e005de0c3/60948D06182891A084257348005C4114/$FIL

dfE/OMV.p.  
حصص املشغلني من السوق (بناء على االشرتاكات) حلساب  (BEREC)مثال ذلك، تستخدم جمموعة هيئات التنظيم األوروبية لالتصاالت اإللكرتونية    19

، املوقع MTR Benchmark snapshot (as of January 2010) انظرمتوسط معدالت التوصيل البيين للخدمات املتنقلة من أجل البلدان. 
http://www.erg.eu.int/documents/berec_docs/index_en.htm.  

20   MCMC, Universal Service Provision Pushing Broadband to Communities, myBroadband, September 2009املوقع  يف ، متاح
http://www.skmm.gov.my.  

21   Communications and Multimedia: Selected Facts and Figures Q4 2010MCMC, املوقع  يف ، متاحhttp://www.skmm.gov.my. 

http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/f81156e731dc3a808425733e005de0c3/60948D06182891A084257348005C4114/$FILE/OMV.pdf
http://mailweb.fne.gob.cl/db/jurispru.nsf/f81156e731dc3a808425733e005de0c3/60948D06182891A084257348005C4114/$FILE/OMV.pdf
http://www.erg.eu.int/documents/berec_docs/index_en.htm
http://www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=190
http://www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=190
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  التعميم
هنالك وسائل عديدة لتعميم مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن هذه الوسائل مواقع   31.

ويقتصر بعض البلدان على إرسال البيانات إىل  الوزارات على شبكة الويب والتقارير املنشورة. أو سلطات التنظيم الوطنية
منظمات دولية لتعميمها. ولكن هذا األسلوب قد يفتقر إىل السياق والتعليقات اليت تصاحب اإلبالغ على املستوى الوطين. 

البلد.  القوائم الدولية واليت تكون مفيدة على مستوى يف تندرج ال على ذلك، قد يكون هنالك بعض املؤشرات اليت وعالوةً 
مستوى البلد خيدم أيضًا أغراضًا حتليلية هامة.  أو وكما سبقت اإلشارة إليه، فإن تفصيل اإلحصاءات على مستوى املشغل

سن التوقيت. ويسعى بعض البلدان إىل مراعاة التوازن بني الدورية والتفاصيل، هذا الصدد مسألة الدورية وحُ  يف تقل أمهية وال
موقع على الويب وإعداد تقارير حتليلية  يف بالنسبة لعدد من املؤشرات‘ على اخلط’ثات متواترة حيث تعمد إىل إجراء حتدي

  أكثر تفصيًال على أساس أقل تواتراً.
استخدام أساليب خمتلفة لتعميم املؤشرات. فالسلطة التنظيمية  يف وهونغ كونغ (الصني) مثال جيد ألفضل ممارسة  32.

، تنشر بيانات شهرية ملؤشرات رئيسية على موقع الويب اخلاصة به وكذلك لديه صفحة الوطنية، مكتب سلطة االتصاالت
. ويصدر مكتب اإلحصاء الوطين، دائرة التعداد واإلحصاءات، 22)3أيضاً اجلدول  انظرويب يدرج فيها بيانات سنوية رئيسية (

. وهي 23ع إحصاءات شىت من مصادر خمتلفة، وهو جيم‘هونغ كونغ بوصفها جمتمع معلومات’التقرير السنوي ثنائي اللغات 
ذلك موجزًا ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف تتناول مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا

  ).5األساسية (اجلدول 

  2010مارس  31 يف مؤشرات االتصاالت بشأن هونغ كونغ (الصني)، السنة املالية املنتهية -  3اجلدول 
  الديمغرافيا، االقتصاد

مليون السكان 7,033  

مليون  اُألسر املعيشية 2,311  

  شبكة الهاتف
مليون خطوط اهلاتف الرئيسية قيد التشغيل 4,19 

 100% اخلطوط الرئيسية الرقمية

 56,33%املناطق السكنية يف اخلطوط الرئيسية
 797 4اهلواتف العمومية املأجورة

  المتنقلةالخدمات 
  12,597 مليون اشرتاكات اهلاتف املتنقل
مليون  اشرتاكات رقمية خلوية 12,597 

 178,9% النسبة املئوية من السكان (%)

  خدمات أخرى
 ISDN  19 899اشرتاكات

 ISDN B  80 074مكافئات القناة 

                                                            
 .http://www.ofta.gov.hk/en/datastat/main.htmlاملوقع  انظر   22
 املوقع انظر   23

ce_and_industry/ http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commer
indexcd_B1110006_dt_detail.jsp. 

http://www.ofta.gov.hk/en/datastat/main.html
http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce_and_industry/ indexcd_B1110006_dt_detail.jsp
http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce_and_industry/ indexcd_B1110006_dt_detail.jsp
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  الحركة
مليار   مهاتفة دولية خارجة (دقائق) 7,8 
مليار   مهاتفة دولية داخلة (دقائق)  2,305 

مليار  االجتاهني (دقائق) يف مهاتفة دولية 10,105 
  موظفون

 437 17  موظفو اتصاالت دوام كامل
  فاتيتعر 

 0 منطقة سكنية (دوالر هونغ كونغ) يف رسم توصيل خدمة هاتف

 0 منطقة جتارية (دوالر هونغ كونغ) يف رسم توصيل خدمة هاتف

 66 سكنية (دوالر هونغ كونغ)منطقة يف خدمة هاتف  يف اشرتاك شهري

 88 منطقة جتارية (دوالر هونغ كونغ) يف خدمة هاتف  يف اشرتاك شهري

  إيرادات
ديسمرب  31جمموع إيرادات خدمات االتصاالت (دوالر هونغ كونغ) (للفرتة من  يناير إىل

مليار  )2009 57,093 

  اإلنفاق الرأسمالي
مليار    )2009ديسمرب 31يناير إىل1االتصاالت (دوالر هونغ كونغ) (للفرتة من  يف االستثمار السنوي 6,273 
  البث اإلذاعي

 132 983 2 اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض

 200 14  زلية اهلوائيات الساتلية املن

  .(OFTA): مقتطف من مكتب سلطة االتصاالت املصدر

  بشأن بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها املؤشرات األساسية -  4اجلدول 
 2010  بنية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها

 60,0   نسمة100عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل 

 189,0 نسمة100اهلاتف املتنقل العمومي لكل يف عدد وحدات االشرتاك

 40,4   نسمة100اإلنرتنت الثابتة لكلاشرتاكات عدد

 30,0   نسمة100اإلنرتنت الثابتة ذات النطاق العريض لكلاشرتاكات عدد

 74,0   نسمة100النطاق العريض املتنقل لكلاشرتاكات عدد

 616,9 عرض نطاق اإلنرتنت الدولية لكل فرد (كيلوبتة/ثانية)

 100,0 من السكان املشمولني بالشبكة اهلاتفية اخللوية املتنقلة%

 10,5   دقيقة من االستعمال شهرياً) (دوالر هونغ كونغ)100اخللوية (-متوسط التعريفات املتنقلة

 تعريفات النفاذ إىل اإلنرتنت (شهرياً) (دوالر هونغ كونغ)
  مودم مراقمة  

  نطاق عريض ثابت 

 
  68,0 
123,0 

 100,0 من البلديات اليت فيها مراكز نفاذ عمومية إىل اإلنرتنت%

  : مقتطف من دائرة التعداد واإلحصاءات، هونغ كونغ (الصني).املصدر
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، وهي ‘بوابة مؤشرات موريشيوس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت’ومثة مثال جيد آخر هو موريشيوس، اليت استحدثت   33.
. وهذه املبادرة هي حصيلة اخلطة االسرتاتيجية الوطنية 24موقع ويب مكرس إلحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  مؤشراً مصنفة ضمن سبع فئات. 147، وتقدم البوابة 2011-2007 (NICTSP)لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
رنات وتعمد اهليئات اإلقليمية والدولية إىل مجع وتعميم مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملقا  34.

مع باستعمال معايري موحدة وميكن النفاذ إليها عرب واجهة معيارية. ويوفر مكتب بني البلدان متيسرة ألن البيانات جتُ 
 (T/ICT)الكثري من مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (Eurostat)االحتاد األورويب  يف اإلحصاءات

بوابة  (OECD)امليدان االقتصادي  يف . ولدى منظمة التعاون والتنمية25‘على اخلط’فتوحة قاعدة بياناته امل يف للبلدان األعضاء
  .T/ICT. وفيما يلي أدناه معلومات عن قيام االحتاد بتعميم مؤشرات 26مكرسة ملؤشرات النطاق العريض

  واالتصاالتجمع وتعميم بيانات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  في دور االتحاد الدولي لالتصاالت
كيان اقتصادي من   200من حوايل  (T/ICT)يقوم االحتاد جبمع بيانات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   35.

شىت أحناء العامل، ويتحقق من هذه البيانات وينسقها. وهنالك ثالث جمموعات رئيسية من البيانات اليت جيمعها االحتاد 
  :27مباشرة من البلدان

الوطنية  ع من الوزاراتوهي جتمُّ  -بيانات البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إليها   •
T/ICT  ُالدليل’هذا  يف مع هذه البيانات اإلدارية استناداً إىل املؤشرات الواردةوالسلطات التنظيمية. وجت.‘  

ع من مكاتب اإلحصاء الوطنية وهي جتمُّ  -اهلا من جانب األفراد واستعم ICTسر املعيشية إىل بيانات نفاذ األُ   •
(NSO) ُّدليل قياس النفاذ إىل ’منشور االحتاد  يف ع بيانات االستقصاءات هذه استنادًا إىل املؤشرات املعّرفة. وجتم

ولذلك فإن هذه . ITU)  ،(2009‘تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا من جانب األسر املعيشية واألفراد
  ‘.الدليل ’هذا  يف املؤشرات ليست مشمولة

والسلطات التنظيمية (وهي تشمل أسعار  T/ICTع من الوزارات الوطنية وهي جتمُّ  -بيانات التعريفات (أو األسعار)   •
انات استنادًا إىل مع هذه البيالتجزئة للمهاتفة الثابتة واملهاتفة اخللوية املتنقلة وخدمات النطاق العريض الثابت). وجتُ 

  ‘.الدليل ’هذا  يف املؤشرات الواردة
بأساليب متعددة، ومنها عرب قاعدة بيانات املؤشرات العاملية  ICTويقوم االحتاد بتعميم إحصاءات   36.

. وفضًال عن ذلك، ينشر ICT‘28مرقاب ’واملوقع العمومي على الويب  (WTI)لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حتاد تقارير إقليمية وعاملية تقارن قياس تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفر وسيلة لتوسيع نطاق تعميم البيانات اال

رصد  يف كما يسهم االحتاد‘. الكتاب السنوي لإلحصاءات’ أو ‘قياس جمتمع املعلومات’اجملموعة، من ذلك مثًال تقارير 
دوليًا (مثل األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات) من خالل مجع األهداف والغايات املتفق عليها 

  وتعميم املؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ية، مبا ويعكف االحتاد على تقييس املؤشرات ومراجعتها بالتعاون الوثيق مع غريه من املنظمات واهليئات اإلقليمية والدول  37.

والشراكة  (OECD)امليدان االقتصادي   يف ومنظمة التعاون والتنمية (Eurostat)فيها األمم املتحدة ومكتب اإلحصاءات األورويب 

                                                            
  .http://www.gov.mu/portal/sites/indicators/index.htmlانظر املوقع    24
  .http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/databaseانظر املوقع    25
 .http://www.oecd.org/sti/ict/broadbandانظر املوقع    26
  D/ict/datacollection/-http://www.itu.int/ITU انظرملزيد من املعلومات عن استبيانات االحتاد وفرتات مجعها،    27
  .D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx-http://www.itu.int/ITUانظر    28

http://www.gov.mu/portal/sites/indicators/index.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database
http://www.oecd.org/sti/ict/broadband
http://www.itu.int/ITU-D/ict/datacollection/
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx
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املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. ويقوم االحتاد بتنظيم االجتماع العاملي ملؤشرات 
  .ICTعقد سنوياً ملناقشة القضايا ذات الصلة بقياس الذي يُ  (WTIM)ومات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعل

االحتاد فريق اخلرباء املعين مبؤشرات  يف نشئ، أُ T/ICTمواءمة املؤشرات الدولية  يف ضي حثيثاً وللمُ   38.
يق اخلرباء هذا عبارة عن فريق ). وفر 1الفصل  انظر( 2009مايو  يف (EGTI)االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

صيغتها  يف ومراجعتها ووضعها T/ICT؛ وهو مكلف باستعراض مؤشرات االحتاد ICTعمل مفتوح أمام أعضاء االحتاد وخرباء
  .WTIMالنهائية وهو يرفع تقاريره بذلك إىل االجتماع العاملي 

، ومن مث T/ICTمواءمة تعاريف مؤشرات  يف دورهحصيلة هامة لعملية االستعراض الدولية، ويتمثل ‘ الدليل ’وهذا   39.
  الرتويج لتوفر البيانات القابلة للمقارنة دولياً.
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  المؤشرات - 3الفصل 
فق عليها دولياً. وهذه املؤشرات مبنية على أساس منط الشبكة وحركة مؤشرًا ومؤشرًا فرعيُا متَّ  81يقدم هذا الفصل   40.

  ذلك.  االتصاالت والتعريفات ونوعية اخلدمة واملوظفني واإليرادات واالستثمارات والنفاذ من قبل اجلمهور واإلذاعة، وغري
  يلي: املقدمة لكل مؤشر ماوتشمل املعلومات   41.

  تعريف املؤشر  •
  التوضيحات والنطاق  •
  طريقة اجلمع  •
  العالقة مع املؤشرات األخرى  •
  املسائل املنهجية  •
  األمثلة ذات الصلة.  •

بعض احلاالت عبارة عن جتميع  يف شكلها البدائي. وهي يف ومعظم هذه املؤشرات هي مؤشرات قاعدة معروضة  42.
كما حتدد املؤشرات اليت كثرياً ‘. العالقة مع املؤشرات األخرى ’يث حتدد هذه املؤشرات األخرى حتت عنوان ملؤشرات أخرى، ح

شكل نسب مئوية إلجراء مقارنات على مستوى البلد، إىل جانب املؤشر املشتق ذي الصلة. ويسلط الضوء على  يف ما تستعمل
ا األسا (ICT)مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ’سية اليت حدد

  ‘. من أجل التنمية
عت وبالنسبة للعديد من املؤشرات، تقدم أمثلة مستقاة من مصادر وطنية شىت، توضح مدى وتنوع األساليب اليت مجُ   43.

ا جلمع البياناتتيسري املقارنات وأن ت يف فةا. ويرجى أن تسهم املؤشرات املعرَّ    وتعميمها.  وفر للبلدان منهجية تستعني 
  إطار الفئات العريضة التالية: يف صنف املؤشراتوتُ   44.

  شبكات اهلاتف الثابت  •
  شبكات اهلاتف املتنقل اخللوي  •
  اإلنرتنت  •
  حركة االتصاالت  •
  التعريفات  •
  نوعية اخلدمة  •
  املوظفون  •
  اإليرادات  •
  االستثمارات  •
  النفاذ العمومي  •
  اإلذاعة واملؤشرات األخرى.  •
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 مؤجلة الدفعاشرتاكات  نشطة. واالشرتاكات النشطة هياشرتاكات  أو ويشري العديد من املؤشرات إىل خطوط  45.
 ’سلكية. وتأخذ صفة  مسبقة الدفع نشطة، وهي حمددة للهاتف الثابت واهلاتف املتنقل اخللوي واشرتاكات إنرتنت سلكية وال أو

  املعاين التالية:‘ نشطة
  عمل على األقل مرة واحدة أثناء األشهر الثالثة املاضيةاستُ  -اشرتاك هاتف ثابت نشط مسبق الدفع   •
 عمل على األقل مرة واحدة أثناء األشهر الثالثة املاضية (إلجراءاستُ  - وي نشط مسبق الدفع ياشرتاك هاتف متنقل خل  •

النفاذ إىل اإلنرتنت)، باستخدام الرقم  أو قراءة رسالة قصرية أو غري صويت مثل إرسالالقيام بنشاط  أو استقبال نداء أو
  املخصص، عرب الشبكة اخللوية املتنقلة

عمل للتوصيل باإلنرتنت مرة واحدة أثناء األشهر الثالثة استُ  -اشرتاك نطاق ضيق (مراقمة) ثابت (سلكي) نشط   •
  املاضية

عمل إلجراء توصيل بيانات بواسطة بروتوكول استُ  - سلكي نشط، مسبق الدفع  ال عريض أو اشرتاك إنرتنت نطاق ضيق  •
  أثناء األشهر الثالثة املاضية. (IP)اإلنرتنت 

سر املعيشية. فقد يكون للمستعمل الفرد أكثر من اشرتاك، وال بد من مراعاة الفرق بني االشرتاكات ونفاذ املستعملني واألُ   46.
ني نفس االشرتاك (ضمن أسرة معيشية مثالً). وقد يتوفر ألسرة معيشية نفاذ إىل التكنولوجيا، إنرتنت النطاق وقد يكون لعدة مستعمل

اخلدمة مع أسرة معيشية أخرى، وقد يكون ألسرة معيشية أكثر من اشرتاك واحد.    يف العريض الثابت مثالً. ولكنها قد تتقاسم االشرتاك
  رتاكات السكنية واالشرتاكات التجارية.ميكن دوماً الفصل ما بني االش  ال كما
إطار اخلدمة  يف تصنيف بعض املؤشرات (مثال ذلك، ما إذا كان النطاق العريض املتنقل يقع  يف ولسوف ختتلف البلدان  47.

ا. يف املتنقلة أم   إطار اإلنرتنت) وقد تعيد ترتيب بنية املؤشرات مبا يتالءم مع احتياجا
شكل تقدمي اخلدمات، فإن قائمة  يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعاظم أثر التقاربونظراً الستمرار تطور   48.

  املؤشرات هذه سوف ختضع حتماً للمراجعة الحقاً.

  شبكات الهاتف الثابت
. وكانت حمور تركيز عاماً  125شبكة املهاتفة الثابتة هي واحدة من أقدم شبكات االتصاالت، فقد ُعرفت منذ   49.

إحصاءات االتصاالت طوال سنوات عديدة. وقد ُرسم مدى تغلغل اهلاتف الثابت إزاء الناتج القومي اإلمجايل الستحداث 
، 1972 عام يف ‘الكتاب السنوي لإلحصاءات املوحدة لشركات االتصاالت’. وأطلق االحتاد 196329عام  يف الشهري Jippمنحىن 

 اهلاتف أن يكون "...‘ احللقة املفقودة ’، متىن تقرير 301985شرات الشبكات اهلاتفية. ويف عام الذي تضمن عددًا من مؤ 
   .31أوائل القرن املقبل" يف متناول كل سكان املعمورة يف

تقليديًا زوجًا من أسالك النحاس املفتولة لتوصيل مشرتك ما  (PSTN)وقد استخدمت الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية   50.
ببدالة هاتفية، حيث تبدل النداءات وتسّري إىل مقصدها. وعلى مر الزمن، تطورت هذه الشبكة لكي تتناول اخلدمات الرقمية 

مة والنفاذ إىل اإلنرتنت بالنطاق ، والنفاذ إىل اإلنرتنت باملراق(ISDN)باستعمال تكنولوجيا الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات 
العروة احمللية   أو . ومثة تطور آخر هو الالسلكي الثابت(DSL)العريض الثابت القائم على تكنولوجيات خط املشِرتك الرقمي 

وتتوفر ستخدم التكنولوجيا الراديوية بدًال من السلك النحاسي لتوصيل املشرتك إىل البدالة اهلاتفية. ، حيث تُ (WLL)الالسلكية 
أيضاً خدمات اهلاتف الثابت على يد مشغلي التلفزيون الكبلي، ومنذ حني عْرب شبكات النطاق العريض باستخدام تكنولوجيات 

  ).3الشكل  انظر( (IP)بروتوكول اإلنرتنت 

                                                            
29   Jipp, A. (1963), Wealth of nations and telephone density, Telecommunications Journal, July 1963, pp. 199-201  
30   CCITT Recommendation C.1, Yearbook of Common Carrier Statistics (Geneva, 1972)  
  ‘.احللقة املفقودة’، (1985)اللجنة املستقلة املعنية بتطور االتصاالت على صعيد العامل    31
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ي، حيث وقد أثّر هذا التطور على كيفية تصميم شبكة اهلاتف الثابت وقياسها وحتليلها. فهنالك من جهة جانب ماد  51.
يرتكز االهتمام على استعمال األسالك لتوفري اخلدمات اهلاتفية. ومن جهة أخرى، هنالك جانب اخلدمات، حيث يرتكز االهتمام 
على تقدمي خدمات اتصاالت خمتلفة عرب بنية حتتية ثابتة. وقد صاحبت هذه التطورات مسائل منهجية ليس من اليسري دائماً 

ا توفري خدمات اهلاتف هذ يف حلها. وتسعى املؤشرات ه الفئة إىل التوصل إىل حل وسط بتفريق خمتلف األساليب اليت ميكن 
عرب شبكات ثابتة. وهذا يفضي إىل مرونة حتليلية، إذ ميكن ترتيب املؤشرات لدعم مفاهيم خمتلفة لشبكات اهلاتف الثابتة. 

  ل مسألة النفاذ.هذا القسم بضعة مؤشرات تتناو  يف وتتضمن أيضاً املؤشرات الواردة
وُجتمع غالبية هذه املؤشرات من مشغلي شبكات اهلاتف الثابت املرخص هلم من جانب السلطة التنظيمية الوطنية   52.

نتظر من غالبية هذه اهليئات التنظيمية أن تكون لديها معلومات عن الكيانات املرخص هلا بتوفري خدمات . ويُ (NRA)لالتصاالت 
  تة.اخلطوط اهلاتفية الثاب

 ديسمرب. وعندما 31 يف وتستند هذه اجملموعة من املؤشرات إىل بيانات سنوية (سنة مرجعية) فيما يتعلق بالسنة املنتهية  53.
ديسمرب، ينبغي توفري البيانات عن أقرب فرتة لنهاية السنة اليت تعود إليها (ينبغي مثًال  31 يف تتوفر البيانات عن السنة املنتهية  ال

غ البلدان عن بيانات السنة اجلارية مبثابة بيانات السنة السابقة). وعندما تبلِّ  يف مارس 31 يف السنة املالية املنتهية توفري بيانات
  مالحظة. يف ديسمرب، ينبغي بيان ذلك 31 يف تنتهي ال على أساس سنة

  
  اخلطوط اهلاتفية الثابتة -  3الشكل 
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 (i117)االت العمومية المحلية: مجموع سعة البدّ 1المؤشر
 التعريف:

إىل العدد األعظمي من اخلطوط اهلاتفية الثابتة اليت ميكن توصيلها. ويشمل هذا الرقم اخلطوط اهلاتفية الثابتة  االت العموميةجمموع سعة البدّ يشري 
 املستقبل، مبا فيها اخلطوط املستعملة للتشغيل التقين للبدالة (أرقام االختبار). والقياس هو السعة الفعلية يف املوصولة فعًال واخلطوط الثابتة املتاحة للتوصيل

  لدى استعمال تكنولوجيا الضغط. أو للنظام، وليس اإلمكانية النظرية عند االرتقاء بالنظام
  التوضيحات والنطاق:

، بصرف النظر عما إذا كانت مستعملة أم ال. وميكن تقسيم عدد اخلطوط اهلاتفية PSTNالشبكة  يف يقيس هذا املؤشر جمموع عدد اخلطوط املادية املتوفرة
الشبكة  أو االستعمال على جمموع السعة للداللة على كمية السعة املستعملة. وهو يستبعد سعة الشبكات األخرى (بروتوكول اإلنرتنتالثابتة قيد 

  املتنقلة).
  طريقة الجمع:

واملوصولة فعًال وعن عدد ميكن مجع البيانات على املستوى القطري بسؤال مجيع مشغلي اخلطوط اهلاتفية الثابتة املرخص هلم عن عدد اخلطوط لديهم 
  املستقبل. وينبغي أن يشمل ذلك اخلطوط السكنية واخلطوط التجارية على السواء.  يف اخلطوط الثابتة املتاحة للتوصيل

  العالقة مع المؤشرات األخرى:
(مكاِفئات  9لتماثلية مسبقة الدفع غري النشطة، واملؤشر (اخلطوط اهلاتفية الثابتة التماثلية)، واخلطوط اهلاتفية الثابتة ا 3هو جمموع قيميت املؤشر  1املؤشر 

  املستقبل. يف )، وأي خطوط ثابتة متاحة للتوصيلISDNقنوات الصوت 
  المسائل المنهجية:

  ).1) على جمموع السعة (املؤشر 3ميكن جتميع مؤشر استعمال السعة بتقسيم عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة التماثلية (املؤشر 
املاضي. وكلما اقرتبت الشبكة من كامل سعتها ازداد حمذور االختناقات واحلاجة إىل استثمارات إضافية.  يف أكثر جدوى PSTNكانت سعة خطوط 

ع الفجوة إىل اتسا  (VoIP)مثًال، ورواج الشبكات اخللوية املتنقلة ونقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت  ISDNويشري توفر اخلطوط االفرتاضية، من خالل 
  بني السعة الكلية للخطوط الثابتة واخلطوط اهلاتفية الثابتة قيد االستعمال.

 مثال:
). وهو 1مؤشر استعمال سعة على أساس السعة الكلية للبداالت العمومية احمللية (املثال  (MCMC)ماليزيا  يف تستخدم جلنة االتصاالت والوسائط املتعددة

  قيد التشغيل والبيانات عن جمموع السعة املستمدة من املشغلني املرخص هلم.  PSTNُيستخلص من جمموع خطوط
  ، ماليزيامجموع سعة الخطوط الهاتفية الثابتة -  1المثال 

  
، متاحة من املوقع: 2010وقائع وأرقام خمتارة، الربع األخري من  -، االتصاالت والوسائط املتعددة MCMC (2011): مقتطف من اللجنة املصدر

http://www.skmm.gov.my/link_file/facts_figures/stats/pdf/Q4%202010%20Text.pdf.  
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(i112): اشتراكات الهاتف الثابت2المؤشر

  التعريف:
إىل جمموع العدد الفعال من خطوط اهلاتف الثابت التماثلية واشرتاكات نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت  اشرتاكات اهلاتف الثابتتشري 

(VoIP)  واشرتاكات العروة احمللية الالسلكية الثابتة(WLL)  ومكاِفئات قناة الصوتISDN .واهلواتف العمومية الثابتة  
  يد التشغيل.كان هذا املؤشر يسمى سابقاً خطوط اهلاتف الرئيسية ق

  التوضيحات والنطاق:
دمات يشري هذا املؤشر إىل كل أنواع النفاذ عرب بنية حتتية ثابتة توفر مهاتفة صوتية، مبا فيها خطوط اهلاتف اليت تستعمل السلك النحاسي وخ
 (DSL)نقل الصوت اليت تستعمل بروتوكول اإلنرتنت عرب بنية حتتية من النطاق العريض (السلكي) الثابت، مثل خط املشرتك الرقمي 

ا الثابتة، املعرَّ  WLLليف البصري والتلفزيون الكبلي املتحد احملور (املودم الكبلي). وهو يشمل أيضًا توصيالت العروة وشبكات ال فة على أ
للمشرتك باستخدام تكنولوجيا راديوية (حيث ‘ امليل األخري ’ص هلم والذين يوفرون نفاذ خدمات يقدمها مشغلو خطوط اهلاتف الثابت املرخَّ 

تسيري النداء فيما بعد عرب شبكة خطوط اهلاتف الثابت وليس عرب شبكة متنقلة خلوية). وهو يشمل االشرتاكات املؤجلة الدفع واملسبقة يتم 
حالة الدفع املسبق، ينبغي أن يكون اشرتاك اهلاتف الثابت فعاًال، أي أن يكون قد استخدم مرة واحدة على األقل  يف الدفع على السواء.

، ينبغي أن VoIPحالة  هر الثالثة األخرية. وينبغي أن يشمل بيانات من مجيع مشغلي خطوط اهلاتف الثابت املرخص هلم. ويفأثناء األش
اء يشمل مجيع املشغلني املرخص هلم بتوفري املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت، شريطة أن تشمل اخلدمة رقم هاتف املشِرتك، ومتّكن من إجر 

  السواء. أي وقت وأال حتتاج إىل حاسوب. وينبغي أن يشمل ذلك االشرتاكات السكنية والتجارية على يف واستقبال نداءات
السعة غري  أو خدمات املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت وبوساطة احلاسوب أو وال يشمل املؤشر اشرتاكات املهاتفة اخللوية املتنقلة

تدرج بعض  ال )، فينبغي بيان ذلك. وقد75aتعذر تضمني اهلواتف العمومية (املؤشر  شبكة خطوط اهلاتف الثابت. وإذا  يف املستخدمة
  .مالحظة يف هذا املؤشر يف البلدان كل العناصر املذكورة. ويف هذه احلالة، ينبغي أن حتدد البلدان البنود املشمولة

  طريقة الجمع:
ميكن مجع البيانات على املستوى القطري بسؤال مجيع مشغلي خطوط اهلاتف الثابت املرخص هلم عن عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت لديهم. 

مقدم خدمة تلفزيون كبلي  أو PSTNوعموماً، يتطلب تزويد أي خدمة هاتف ثابت ترخيصاً، سواء وفر هذه اخلدمة مشغل يستخدم شبكة 
  سلكي ثابت. ال مقدم خدمة أو PSTNشبكة  مقدم أو متحد احملور

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
شرتاكات العروة احمللية ا( 5) واملؤشر VoIPشرتاكات ا( 4(خطوط اهلاتف الثابت التماثلي) واملؤشر  3هو جمموع قيم املؤشر  2املؤشر 

  (اهلواتف العمومية الثابتة). 75a) واملؤشر ISDN(مكاِفئات قناة الصوت  9الالسلكية الثابتة) واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

من إمكانية املقارنة. مثال ذلك، يشمل املؤشر عدد  يشمل تعريف هذا املؤشر البنود االفرتاضية والبنود اليت هلا تبعات تنظيمية، مما قد حيدّ 
  .ISDNاكات عدد اشرت   يف يدرجها أو يدرجها بعض البلدان ال ، وهي ليست خطوطاً مادية،ISDNقنوات 
اVoIPيدرج بعض البلدان عدد اشرتاكات  ال وكذلك ا أو تعتربها خطوط هاتف ثابت ال ، إما أل   البيانات. تستطيع احلصول على ال أل

 الثابتةويتوقف إدراج اشرتاكات الالسلكي الثابت على متييز تنظيمي أكثر منه تصنيف مادي، ذلك ألن معمارية شبكات غالبية اخلدمات الالسلكية 
هذه  ختتلف جوهريًا عن معمارية الشبكة اخللوية املتنقلة. ومن شأن تغيري تنظيمي يقضي بإزالة التقييد على تنقلية الالسلكي الثابت أن جيعل  ال

ا متنقلة خلوية بدًال من خطوط هاتف ثابت. ويف ضوء هذه العوامل، يكون من الصعب مقارنة خطوط اهلاتف ا لثابت على االشرتاكات تصنف بأ
  مر الزمن. 

نسمة، مؤشر الشراكة  100للحصول على عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل  100وتُقسم قيمة هذا املؤشر على عدد السكان وُتضرب برقم 
  .A1األساسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
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 أمثلة:
حالة أملانيا، يتم جتميع عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت من مكونات يوضح املثاالن أدناه أسلوبني حلساب عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت. ويف 

  خمتلفة. ويف حالة اهلند، يتم جتميعها من بيانات املشغلني.
  ، من وكالة الشبكة االحتادية األملانية، كيف حتسب اشرتاكات اهلاتف الثابت القائمة على تكنولوجيات خمتلفة.2املثال  يف توضح البيانات

  2010اشتراكات الهاتف الثابت، ألمانيا،  -  2المثال 

  
  

  نفاذ الصوت عرب الكبل. (VoIP): تشمل اشرتاكات نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت مالحظة
 املوقع:   يف ، متاحJahresbericht 2010، (2011)مقتطف من وكالة الشبكة االحتادية  املصدر:

_blob=publicationFilehttp://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Presse/Berichte/2011/Jahresbericht2010pdf.pdf?_.  
، كيفية جتميع اشرتاكات اهلاتف الثابت من كل مشغل (TRAI)اهلند  يف ، املستمدة من السلطة التنظيمية لالتصاالت3املثال  يف تبني البيانات

  للحصول على اجملموع القطري.
  اشتراكات الخطوط السلكية (ماليين)، الهند -  3المثال 

  مقدمو اخلدمات
الربع املنتهي

 مارس  يف
2010 

الربع املنتهي
  يونيو يف

2010 

الربع املنتهي 
  سبتمرب يف

2010  

الربع املنتهي 
  ديسمرب يف

2010 

الربع املنتهي 
 مارس  يف

2010  
BSNL 27,83 26,94 26,22 25,65 25,22 

MTNL 3,50 3,49 3,47 3,47 3,46 

Bharti 3,07 3,15 3,22 3,26 3,30 

Reliance 1,18 1,19 1,21 1,22 1,23 

Tata 1,16 1,20 1,23 1,27 1,28 

Quadrant (HFCL) 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 

Sistema 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

 34,73 35,09 35,57 36,18 36,96 اجملموع

املوقع:  يف متاح، 2011مارس  - اهلند، يناير يف ، مؤشرات أداء خدمات االتصاالتTRAI (2011): مقتطف من املصدر
11.pdf-Mar-http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report.  

 

:إشرتاكات اهلاتف الثابت

مليون  53,3

:التماثلية PSTNخطوط 
مليون 19,2 

: ISDNقنوات 
مليون   26,4

:الھواتف العمومية
مليون  0,1

:VoIPاشتراكات  
مليون  7,7

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Presse/Berichte/2011/Jahresbericht2010pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report-Mar-11.pdf
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)i112a: خطوط الهاتف الثابت التماثلية (3المؤشر
:التعريف

واليت هلا بوابة   PSTNإىل عدد اخلطوط الفعالة اليت توصل معدات مطراف املشرتكني بالشبكة  خطوط اهلاتف الثابت التماثليةتشري 
مكرسة يف معدات التبديل اهلاتفي. وهي تشمل كل اخلطوط املؤجلة الدفع وتلك اخلطوط املسبقة الدفع اليت سجلت نشاطًا ما يف 

 ) الرائج االستعمال يف وثائق االتصاالت.DEL‘ (خط تبديل مباشر’و‘ حمطة رئيسية’الثالثة األخرية. وهذا التعبري مرادف لتعبري  األشهر
 :التوضيحات والنطاق

(السلك . وهو يشمل اخلط املادي PSTNيشري هذا املؤشر إىل عدد خطوط اهلاتف الثابت التماثلية الفعالة اليت هلا توصيل مباشر بشبكة 
). وهو DSLالنحاسي عموماً) قيد االستعمال. كما يشمل أيضًا اخلطوط الثابتة التماثلية املستعملة يف خدمات خطوط املشرتك الرقمية (

. ISDNواشرتاكات  ISDN يستثين حاالت النفاذ الالسلكي الثابت واخلطوط الليفية البصرية وخطوط التلفزيون الكبلي متحد احملور وقنوات 
 بغي أن يشمل اخلطوط السكنية والتجارية على السواء.وين

 :طريقة الجمع
 ميكن مجع البيانات من مشغلي خطوط اهلاتف الثابت املرخص هلم يف البلد، مث جتميعها على املستوى القطري.

 :العالقة مع المؤشرات أخرى
 اهلاتف الثابت). اشرتاكات( 2هو مكّونة من مكونات املؤشر 3املؤشر 

 :المسائل المنهجية
. وهو عبارة عن مؤشر متسق لتحليل PSTNهذا املؤشر العدد املادي خلطوط اهلاتف الثابت التماثلية قيد التشغيل املوصولة بشبكة  يتناول

 نه، خالفاً ملؤشر خطوط اهلاتف الثابت، ال يتأثر بالتسويات العشوائية.إاالجتاهات إذ 
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  (i112IP) (VoIP)سطة بروتوكول اإلنترنت: اشتراكات نقل الصوت بوا4المؤشر
  التعريف:

هذا النمط من نقل الصوت.  يف إىل عدد اشرتاكات اخلطوط الثابتة (VoIP)اشرتاكات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت يشري مؤشر 
من خالل الالسلكي الثابت، وخطوط   VoIPشرتاكاتا، وهو يشمل (VoB)وهو يعرف أيضًا بتعبري نقل الصوت بواسطة النطاق العريض 

والكبل والليف البصري وغريها من منصات اإلنرتنت العريض النطاق الثابتة اليت توفر املهاتفة الثابتة بواسطة بروتوكول  (DSL)املشرتك الرقمية 
من حاسوب إىل  أو حاسوب من حاسوب إىل Skype بواسطة VoIPالقائمة على الربجميات (مثل  VoIP اإلنرتنت. وهو يستثين تطبيقات

صادرة أثناء األشهر  أو إذا وّلدت حركة واردة أال تتضمن رسومًا شهرية متكررة ال هذه اليت VoIPحتسب اشرتاكات  أال هاتف). وينبغي
  الثالثة األخرية.

  التوضيحات والنطاق:
م وميكنهم إرسال VoIP يكون ملشرتكي أي وقت. والفارق  يف قبل مشرتكي هاتف آخريناستقبال نداءات من  أو رقم اهلاتف اخلاص 

) هو أن األوىل تشمل رقماً هاتفياً وتكون موصولة دوماً وميكنها إجراء Skypeقائم على برجمية (مثل  VoIPوتطبيق  VoIP الرئيسي بني خدمة
ا بعد VoIPواستقبال نداءات هاتفية مع مشرتكي هاتف آخرين وال تتطلب وساطة حاسوب. وإذا مل تكن خدمة  البلد، حىت  يف مسموح 

  مالحظة. وينبغي أن تشمل االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.  يف من خالل مشغلي هاتف مرخص هلم، ينبغي بيان ذلك
  طريقة الجمع:

من مشغلي اهلاتف  IPفة أعاله، الرتخيص كخدمة هاتفية، ولذا ميكن مجع عدد اشرتاكات اهلاتف عموماً، كما هي معرَّ  IPتتطلب املهاتفة 
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف املرخص هلم

تقابل عمومًا التعريف الوارد أعاله. ومع  ال ، فإن هذه اخلدمةVoIPقادرين على تقدمي اخلدمة  (ISP)ئن كان مقدمو خدمات اإلنرتنت ولَ 
رادى املستهلكني تفي بالتعريف ولكنها غري مرخصة كخدمة هاتف ثابت، عندئذ ينبغي مجع لفُ  VoIPذلك، وعندما يقدم هؤالء خدمة 

  البيانات من مقدمي خدمات اإلنرتنت هؤالء.
املودم  أو (DSL)(من قبيل خط املشرتك الرقمي  IP م عربها املهاتفةوقد يرغب جامعو البيانات أيضًا االستفسار عن نوع الشبكة اليت تقد

  الكبلي).
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  شرتاكات اهلاتف الثابت).ا( 2هو مكونة من مكونات املؤشر  4املؤشر 
  المسائل المنهجية:

ا بعد، حىت بواسطة مشغلي هاتف  VoIPبعض البلدان. وإذا مل تكن اخلدمة  يف غري أكيد  VoIPقد يكون الوضع القانوين خلدمة مسموح 
غري قانوين  VoIPالبلد. ويف احلالة اليت يكون فيها توفري اخلدمة  يف مرخص هلم، فمن غري احملتمل أن تكون اخلدمة كما هي معرفة أعاله متاحة

  ، كما هي معرفة أعاله، من مشغلي اهلاتف املرخص هلم.VoIPشرتاكات فقط للمشغلني غري املرخص هلم، ينبغي احلصول على عدد ا
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 مثال:
السنة باستخدام استقصاء إلزامي قائم على  يف ، جبمع البيانات مرتني(PTS)تقوم سلطة تنظيم االتصاالت السويدية، وكالة الربيد واالتصاالت 

  )".IPاالستبيان ما إذا كان املشغل يقدم "خدمات نداءات ثابتة (مبا فيها املهاتفة  يف الويب. ويسأل
حيث يوصل هاتف عادي  IPوالتعريف الذي تستخدمه السويد الشرتاكات اهلاتف هو كما يلي: "ما يتصل بشكل املهاتفة القائمة على 

ما يقابله، موصول مباشرة بتوصيل عريض  أو IPستعمل هاتف بتوصيل عريض النطاق من خالل مكّيف مطراف مثًال. وبديًال من ذلك، ي
املوصولة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. وينبغي للنداء اهلاتفي الذي يقوم به مشرتك  (PBX)النطاق. وينبغي أيضًا إدراج البداالت الفرعية اخلاصة 

  .32وأن تكون هي قادرة على الوصول إليه" ISDNو  PSTN أن يكون قادراً على الوصول إىل اهلواتف املوصولة بشبكات IP ما ملهاتفة
، وغريها). LAN، مودم كبلي، DSLالسنة، وتفصل إىل سكنية (خاصة) وجتارية وحبسب نوع تكنولوجيا النقل (أي  يف م البيانات مرتنيعمَّ وتُ 

  .4املثال  انظر
  2010بواسطة بروتوكول اإلنترنت، السويد،  -اشتراكات المهاتفة الثابتة  -  4المثال 

اإلنرتنتبواسطة بروتوكول-شرتاكات املهاتفة الثابتةا  1 189 

 064 1 خاصة

 125 جتارية

 xDSL426عرب النفاذ من

 382 عرب النفاذ من التلفزيون الكبلي

 LAN299عرب النفاذ من شبكة

 82أخرىIPعرب النفاذ بوسائل

(شبكة حملية، شبكة ملكية خاصة)، يقوم عادة على  LAN توصيل ثابت ميكن الوصول إليه عرب شبكة LAN النفاذ إىل شبكة: يعين مالحظة
(اليت قد تشمل كبًال  LANبشبكة ليف بصري عمومية، مثال ذلك شبكة منطقة. وتوصل الشبكة  LANتكنولوجيا إثرنت. وتوصل الشبكة 

املكان املقصود، وهي موصولة بدورها مع مسّريات  يف موقع مركزي يف فرادى املنازل/العمليات مع بدالة بياناتكبًال حناسياً)  أو ليفيًا بصرياً 
  شبكات فقرية. املنطقة ويف يف متاحة
  ./http://www.statistik.pts.se/pts2010eاملوقع:يف، متاح2010، سوق االتصاالت السويديةPTS(2011 (: مقتطف من املصدر

  

                                                            
32   PTS (2011) ، املوقع:  يف ، متاح2010سوق االتصاالت السويديةhttp://www.statistik.pts.se/pts2010e/.  مالحظة: تشريPBX   ّالة فرعية إىل "بد

  خاصة"، وهي نظام تبديل هاتفي ضمن مؤسسة ما.

http://www.statistik.pts.se/pts2010e/
http://www.statistik.pts.se/pts2010e/
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(i112w): اشتراكات العروة المحلية الالسلكية الثابتة5المؤشر

  التعريف:
إىل االشرتاكات اليت يقدمها مشغلو هاتف اخلط الثابت املرخص هلم والذين يوفرون نفاذ  (WLL)يشري مؤشر اشرتاكات العروة احمللية الالسلكية الثابتة 

ستعمل حمدودة من حيث اجملال الذي تُ   أو للمشرتك باستعمال التكنولوجيا الراديوية، وحيث تكون معدات مطراف املشرتك إما ثابتة‘ امليل األخري ’
  فيه.

  التوضيحات والنطاق:
الة سلكية بني معدات البدّ   ال عدد من البلدان حيث من األرخص واألسرع نشر تكنولوجيات  يف رواجها (WLL)أثبتت العروة احمللية الالسلكي 

شر عدد من التكنولوجيات حول العامل. ومع أن البعض يستعمل التكنولوجيات اخللوية، فإن التمييز الرئيسي هو أن اهلاتفية واملستعِمل. وقد نُ 
وينبغي هنا إدراج االشرتاكات السكنية ‘). حراكة حمدودة(’د من حيث املسافة (املدى) اليت ميكنه ضمنها أن يستعمل اهلاتف املستعمل النهائي مقيّ 
  والتجارية على السواء.

  طريقة الجمع:
، مث جتميعها على املستوى WLLالبلد الذي يوفر خدمة تستعمل تكنولوجيات  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم

  القطري.
  العالقة مع مؤشرات أخرى:

  شرتاكات اهلاتف الثابت).ا( 2نات املؤشر هو مكّونة من مكوِّ  5املؤشر 
  المسائل المنهجية:

 هو أن املشرتك، WLL دمة اخللوية املتنقلة والعروةإىل تكنولوجيات خلوية، والتمييز األساسي بني اخل WLL تستند بعض تكنولوجيات
يستطيع إرسال نداء من اهلاتف احملمول يدوياً عندما يكون خارج مدى منطقة النداء. ومبا أن هذا التمييز قانوين أكثر منه تقين،  ال ،WLL يف

ا اشرتاكات متنقلة خلوية.على  القائمة WLLعاد تصنيف اشرتاكات تمل أن يُ إذا تغريت قواعد التنظيم، عندئذ ُحي  تكنولوجيات خلوية على أ
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(i116): النسبة المئوية الشتراكات الهاتف الثابت السكنية6المؤشر

  التعريف:
الفعالة ت يشري مؤشر النسبة املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت السكنية إىل النسبة املئوية اليت ُحيصل عليها بتقسيم عدد اشرتاكات اهلاتف الثاب

كمحطات هاتفية  أو ألغراض مهنية أخرى أو احلكومة أو أغراض األعمال يف ستخدمتُ  ال اليت ختدم األسر املعيشية (أي اخلطوط اليت
ا تتألف من فرد100) مث ضربه برقم 2عمومية) على عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت (املؤشر   أكثر، قد يكون أو . وتعّرف األسرة املعيشية بأ

م من الطعام. وتشمل االشرتاكات الفعالة كل االشرتاكات مؤجلة الدفع  يف يكون بينهم قرابة، يشاركون ال أو املسكن ويف مشرتيا
  األخرية.  واالشرتاكات مسبقة الدفع اليت سجلت نشاطاً أثناء األشهر الثالثة

  التوضيحات والنطاق:
األسر املعيشية، مقسومًا على عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت  يف بت قيد التشغيليشري هذا املؤشر إىل جمموع عدد اشرتاكات اهلاتف الثا

يشمل  ال يشري إىل النسبة املئوية من األسر املعيشية اليت لديها هاتف (واليت ُحيصل عليها من االستقصاءات)، كما ال ). وهو2(املؤشر 
  النسبة املئوية من االشرتاكات اخللوية املتنقلة السكنية.

  طريقة الجمع:
البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. ويف البلدان اليت تفرض رسوم  يف ميكن احلصول على البيانات من مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم

وية، يسأل اشرتاك خمتلفة لالستعمال السكين، يكون من السهل معرفة عدد االشرتاكات اهلاتفية السكنية. وبدًال من السؤال عن النسبة املئ
جامعو البيانات عن عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت اليت تستعملها األسر املعيشية ويقومون بعملية احلساب بأنفسهم (عدد اشرتاكات اهلاتف 

 مييز فيها بني ال البلدان اليت يف السكنية مقسومًا على جمموع عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت). وقد يكون من الصعب مجع هذه البيانات
  االشرتاكات السكنية وغري السكنية.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  شرتاكات اهلاتف الثابت).ا( 2هو املؤشر  6مقام كسر املؤشر 

  المسائل المنهجية:
 إن النسبة من اشرتاكات اهلاتف الثابت السكنية هي مؤشر مفيد لبيان توزيع اشرتاكات اهلاتف الثابت. وميكن استعماهلا أيضًا حلساب نسبة

ا 100االشرتاكات السكنية لكل  ميكن استعماهلا الستخالص  ال تشري سوى إىل اشرتاكات اهلاتف الثابت فإنه ال أسرة معيشية. ولكن مبا أ
  ة املئوية من األسر املعيشية اليت لديها هاتف من أي نوع كان.النسب
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  مثال:
). ويف الربع األخري من عام 5ماليزيا بيانات عن اشرتاكات اهلاتف السكنية (املثال  يف (MCMC)جتمع جلنة االتصاالت والوسائط املتعددة 

 000 406 4 ماليزيا وعددها يف اشرتاك هاتف ثابت سكين من أصل جمموع اشرتاكات اهلاتف الثابت 000 804 2 كان هنالك  2010
 MCMC. وتقوم اللجنة (2 804 4/000 406 000) 63,6% شرتاك. لذلك تبلغ النسبة املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت السكنية مقدارا

ى هذا املؤشر. وهو يستند إىل عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت السكنية مقسومًا على األسر املعيشية بناء عل يف تاحةجبمع قياس عن توفر اإل
  .42,5% مقدار 2010الربع األخري من عام  يف ماليزيا يف . وقد بلغت هذه النسبة100عدد األسر املعيشية ومضروباً برقم 

  اشتراكات الهاتف الثابتة السكنية، ماليزيا -  5المثال 
 * ونسبة التغلغل(DEL)عدد توصيالت خطوط التبديل املباشر

 الربع  السنة

 االشرتاكات عدد سكنية
 (باآلالف)

جمموع 
 االشرتاكات
  (باآلالف)

عدد االشرتاكات
 التجارية

 (باآلالف)

(لكلنسبة التغلغل
 سرة معيشية)أ 100

2000  3 392 66,4 1 236 4 628 

2001  3 400 65,1 1 310 4 710 

2002  3 323 62,3 1 347 4 670 

2003  3 194 58,0 1 378 4 572 

2004  2 938 52,3 1 508 4 446 

2005  2 839 49,5 1 527 4 366 

2006  2 831 48,3 1 511 4 342 

2007  2 851 47,8 1 499 4 350 

2008  2 734 44,9 1 558 4 292 

2009 1 2 734 44,7 1 563 4 297 

 2 2 741 44,5 1 570 4 311 

 3 2 735 44,2 1 574 4 309 

 4 2 734 44,0 1 578 4 312 

2010 1 2 745 42,5 1 583 4 328 

 2 2 767 42,3 1 592 4 359 

 3 2 796 42,4 1 595 4 391 

 4 2 804 42,5 1 602 4 406 
  

  بدالة هاتفية. يف سوله منفذ مكرَّ  (PSTN)يوصل معدات العميل بشبكة هاتفية عمومية تبديلية  (DEL): * خط التبادل املباشر مالحظة
 املوقع: يف ، متاحة2010وقائع وأرقام خمتارة، الربع األخري  -، االتصاالت والوسائط املتعددة MCMC (2011) : مقتطف من اللجنةاملصدر

http://www.skmm.gov.my/link_file/facts_figures/stats/pdf/Q4%202010%20Text.pdf.  

  

http://www.skmm.gov.my/link_file/facts_figures/stats/pdf/Q4 2010 Text.pdf
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 (i1162)المناطق الحضريةفي: النسبة المئوية الشتراكات الهاتف الثابت7المؤشر
  التعريف:

املناطق احلضرية إىل النسبة املئوية اليت يتم احلصول عليها بتقسيم عدد اشرتاكات  يف يشري مؤشر النسبة املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت
مفهوم . وينبغي تعريف 100البلد مضروبًا برقم  يف )2املناطق احلضرية على عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت (املؤشر  يف اهلاتف الثابت

  الذي يستخدمه البلد.‘ احلضرية ’
  التوضيحات والنطاق:

رصد توزع  يف ستعان بهاملناطق الريفية. ويُ  يف املناطق احلضرية وبالتايل، ضمناً، يف يتقصى هذا املؤشر نسبة اشرتاكات اهلاتف الثابت
ل هذه النسبة االشرتاكات الفعالة (أي مجيع االشرتاكات املؤجلة اشرتاكات اهلاتف الثابت بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية. وينبغي أن متث

املناطق احلضرية.  يف األشهر الثالثة األخرية). وهو يستثين حاالت النفاذ إىل اهلاتف املتنقل يف الدفع واالشرتاكات املسبقة الدفع املستعملة
  وينبغي أن يشمل االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.

  الجمع:طريقة
املناطق احلضرية. وينبغي مواءمة ذلك مع  يف ص هلم بتزويد نسبة اشرتاكات اهلاتف الثابت لديهمميكن مجع البيانات بسؤال املشغلني املرخَّ 

جانب املناطق احلضرية ويتم احلساب من  يف البلد. وبديًال من ذلك، ميكن مجع عدد اشرتاكات اهلاتف يف تعريف املناطق احلضرية املستخدم
  املناطق احلضرية مقسوماً على جمموع اشرتاكات اهلاتف الثابت). يف شرتاكات اهلاتف الثابتاجامع البيانات (

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  شرتاكات اهلاتف الثابت).ا( 2هو املؤشر  7مقام كسر املؤشر 

  المسائل المنهجية:
ع اشرتاكات اهلاتف. ولقياس مدى التفاوت، حيتاج األمر إىل الربط ما بني املؤشر والنسبة توزي  يف حد ذاته غري كاف لبيان الفوارق يف املؤشر

املناطق احلضرية، وهي متيل إىل االفتقار إىل   يف املناطق احلضرية. وحترص غالبية البلدان على رصد النفاذ يف املئوية من السكان الذين يعيشون
  املناطق الريفية. يف يُقلب للداللة على نسبة اشرتاكات اهلاتف الثابتاخلدمة، ومن مث فإن هذا املؤشر كثرياً ما

 مثال:
املناطق احلضرية من مشغلي اهلاتف   يف جبمع البيانات عن عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت (TRAI)اهلند  يف تقوم السلطة التنظيمية لالتصاالت

 34,73مليون) على جمموع عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت ( 26,042احلضرية (). ويقسم عدد االشرتاكات 6الثابت املرخص هلم (املثال 
  ).75%=  34,73÷  26,04املناطق احلضرية ( يف مليون) للحصول على النسبة املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت

  2011المناطق الريفية والمناطق الحضرية، الهند، مارس  في اشتراكات الهاتف الثابت -  6المثال 

 مقدم اخلدمة
حصة االشرتاكات  قاعدة املشرتكني (ماليني)

 اجملموع حضرية  ريفية احلضرية
BSNL 8,6416,5825,22 %65,74  

MTNL -3,463,46 - 
Bharti - 3,303,30 - 

Tata 0,041,241,28 %96,72  
Reliance 0,0021,231,23 %99,87  

Quadrant (HFCL) -0,190,19 - 
Sistema 0,0050,030,04 %86,87  
  74,97% 8,6926,0434,73 اجملموع

 املوقع: يف ، متاح2011مارس  -اهلند، يناير يف مؤشرات أداء خدمات االتصاالت،  TRAI (2011): مقتطف من السلطةاملصدر
11.pdf-Mar-http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report.  

  

http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report-Mar-11.pdf
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(i28) (ISDN): اشتراكات الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات8المؤشر

  التعريف:
الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات. وميكن تفريق  يف إىل عدد االشرتاكات (ISDN)يشري مؤشر اشرتاكات الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات 

نحو ). لذلك ميكن تفصيل املؤشر، على الITU-T I.420ذلك إىل خدمة سطح بيين مبعدل أساسي وخدمة سطح بيين مبعدل أويل (التوصية 
  التايل:

  (i281)بمعدل أساسي  ISDNشتراكاتا: 8aالمؤشر 
  مبعدل أساسي. ISDNالشبكة  يف خدمة سطح بيين يف يشري إىل عدد االشرتاكات

  (i282)بمعدل أساسي   ISDNشتراكاتا: 8bالمؤشر 
  مبعدل أويل. ISDNالشبكة  يف خدمة سطح بيين يف يشري إىل عدد االشرتاكات

  التوضيحات والنطاق:
معدل  ‘ B- قنوات ’من  ISDN لتوفري اخلدمات الرقمية اهلاتفية وإلرسال البيانات. وتتألف شبكة PSTNفوق شبكة  ISDN يتم تنفيذ شبكة

  كيلوبتة/ثانية. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.  64كل منها 
  طريقة الجمع:

، مث جتميعها على املستوى ISDNالبلد والذين يقدمون خدمات  يف هلاتفية الثابتة املرخص هلمينبغي مجع البيانات من مجيع مشغلي اخلطوط ا
  القطري. وينبغي احلرص على إدراج االشرتاكات فقط وليس القنوات.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل ’ يف ومؤشراه الفرعيان باملؤشرات األخرى 8. وال يتعلق املؤشر 8bواملؤشر  8a جمموع قيميت املؤشر 8تساوي قيمة املؤشر 
  المسائل المنهجية:

  .ISDNتتوفر فيها خدمات  ال لن يكون هذا املؤشر جمدياً للبلدان اليت
 مثال:
  .7املثال  انظر
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(i28c) (ISDN)الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات في: مكافئات قنوات الصوت9المؤشر

  التعريف:
 إىل جمموع مكافئات قنوات الصوت (مكافئات القنوات (ISDN)الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات  يف مكافئات قنوات الصوتيشري مؤشر 

- B مبعدل أساسي ومبعدل أويل. ومؤشر مكافئات قنوات الصوت مبعدل أساسي هو عدد اشرتاكات (ISDN  املؤشر) 8مبعدل أساسيa (
 23) مضروبًا برقم 8bمبعدل أساسي (املؤشر  ISDNهو عدد اشرتاكات  مكافئات قنوات الصوت مبعدل أويل، ومؤشر 2مضروبًا برقم 

  ، تبعاً للمعيار املأخوذ به.30 أو
  التوضيحات والنطاق:

معدل  ‘ B - قنوات ’من   ISDNلتوفري اخلدمات الرقمية اهلاتفية وإلرسال البيانات. وتتألف شبكة PSTNفوق شبكة  ISDN يتم تنفيذ شبكة
  . وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.33كيلوبتة/ثانية  64كل منها 

  طريقة الجمع:
، مث جتميعها على املستوى ISDNالبلد والذين يقدمون خدمات  يف ينبغي مجع البيانات من مجيع مشغلي اخلطوط اهلاتفية الثابتة املرخص هلم

إدراج االشرتاكات فقط وليس القنوات. وبدًال من ذلك، ميكن طلب عدد االشرتاكات مبعدل أساسي وعدد  القطري. وينبغي احلرص على
، تبعًا للمعيار 30 أو 23وكل اشرتاك مبعدل أويل برقم  2االشرتاكات مبعدل أويل وإجراء احلساب بضرب كل اشرتاك مبعدل أساسي برقم 

  املأخوذ به.
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

، كما يلي: قيمة املؤشر 8bو 8aباملؤشرين  9شرتاكات اهلاتف الثابت). ويتصل املؤشر ا( 2هو مكونة من مكونات املؤشر  9املؤشر 
  ).)30 أو 8b *23() + (قيمة املؤشر 8a *2= (قيمة املؤشر  9

  المسائل المنهجية:
  .ISDNتتوفر فيها خدمات  ال لن يكون هذا املؤشر جمدياً للبلدان اليت

 مثال:
إىل عدد خطوط  ISDNكيف تضاف مكافئات القنوات   (OFCOM)تبني البيانات املقتطفة من مكتب االتصاالت االحتادي السويسري 

  للسطح البيين مبعدل أويل. 30 - ). وتعتمد سويسرا معيار تنفيذ القناة7للحصول على عدد خطوط النفاذ (املثال  PSTNالشبكات 
  ، نصل إىل املعادلة:2009وباستخدام البيانات السويسرية املبينة أدناه لعام 

 ISDN + قنوات (x 726 678 2 = 356 454 1)مبعدل أساسي   ISDN+ قنوات (150 743 2) التماثلية PSTN شرتاكاتاخطوط النفاذ = 
  . (x 14 591 30 = 730 437) = 236 644 4مبعدل أويل 

  2009وخطوط النفاذ، سويسرا،  ISDNو PSTNاشتراكات  -  7المثال 

  
 املوقع: يف ، متاحة2009إحصاءات رمسية لالتصاالت ، (OFCOM)مقتطف من مكتب االتصاالت االحتادي  املصدر:

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=fr.  

  

                                                            
 .I/e-REC-http://www.itu.int/rec/Tاملوقع:  يف الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت Iسلسلة التوصيات  انظر، ISDNللمزيد عن شبكات    33

:خطوط النفاذ
4 644 236

:ISDN قنوات

1 891 086

أساسية
(726 678x2): 

1 453 356

أولية
(14 591x30): 

437 730
:التماثلية PSTN اشرتاكات

2 753 150

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=fr
http://www.itu.int/rec/T-REC-I/e
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(i112pt): تنقلية أرقام الهاتف الثابت10المؤشر

  التعريف:
إىل عدد معامالت التنقيل ضمن شبكة خطوط اهلاتف الثابت اليت جرت ألرقام اهلاتف الثابت أثناء  تنقلية أرقام اهلاتف الثابتيشري مؤشر 

  السنة املرجعية.
  التوضيحات والنطاق:

كل مرة يتنقل فيها الرقم، وميكن أن يتنقل نفس الرقم عدة مرات).  يف تعّرف تنقلية األرقام من حيث عدد معامالت التنقيل (وحتدث املعاملة
حال تغيري مقدم اخلدمة. وبعبارة   يف التجارية على االحتفاظ برقم اهلاتف لديهم أو اخلطوط السكنية يف ويشري هذا املؤشر إىل قدرة املشرتكني

أخرى، يشري إىل عدد املعامالت اليت نقلت مبوجبها أرقام هاتف خط ثابت من مشغل خط هاتف ثابت إىل مشغل خط هاتف ثابت آخر 
تعملني الذين طلبوا االحتفاظ بنفس رقم اهلاتف. وينبغي أن تشري البيانات إىل معامالت التنقيل الفعلية اليت متت، وليس إىل بالنسبة للمس

ة املعامالت املعلقة. ويستبعد املؤشر تنقيل أرقام اهلاتف املتنقل وتنقيل رقم خط هاتف ثابت إىل رقم شبكة متنقلة خلوية وتنقيل رقم شبك
  إىل رقم شبكة هاتف ثابت.متنقلة خلوية 

  طريقة الجمع:
البلد. وهي الكيان املسؤول عن إدارة قاعدة بيانات األرقام  يف ميكن مجع البيانات هلذا املؤشر من اجلهة املسؤولة عن إدارة التنقلية إن وجدت

كن هنالك من جهة مسؤولة عن إدارة التنقلية، املتنقلة اليت ينفذ إليها املشغلون من أجل تسيري النداءات إىل الشبكة الصحيحة. وإذا مل ي
  ميكن مجع البيانات من املشغلني باالستفسار عن عدد األرقام املنقولة الواردة اليت تناولوها أثناء السنة.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل ’هذا  يف بأي مؤشرات أخرى 10ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
بالنسبة للبلدان اليت لديها أكثر من مشغل  أال البلد لكي يكون املؤشر جمدياً. وال يكون املؤشر جمدياً  يف تنقلية األرقام الثابتة يتعني أن تتوفر

السلطة التنظيمية نظامًا مركزيًا لتنقلية األرقام، ينبغي أن يكون من املمكن  أو واحد يقدم خدمات اهلاتف الثابت. وإذا وضع املشغلون
لتماس ذلك من اجلهة املسؤولة عن إدارة التنقلية. وينبغي أن تشري البيانات إىل جمموع األرقام الواردة ا أو ار عن عدد األرقام املنقولةاالستفس

بديًال من ذلك جمموع األرقام الصادرة املنقولة من كل مشغل. وينبغي أن يكون اجملموع الذي يتم التوصل إليه هو  أو املنقولة لكل مشغل،
  تشري البيانات إىل جمموع صايف التنقلية لدى كل مشغل. أال ته طاملا أبلغ كل املشغلني عن نفس أرقام التنقلية (الواردة أم الصادرة). وينبغيذا
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  :مثال
). وهي جتمع 8بنشر إحصاءات ربع سنوية عن تنقلية أرقام اهلاتف الثابت (املثال  (FCC)الواليات املتحدة   يف تقوم جلنة االتصاالت االحتادية

رقام. البيانات من قاعدة بيانات تنقلية األرقام، املصممة لغرض تسيري النداءات. وقد عينت هذه اللجنة هيئة إلدارة قاعدة بيانات تنقلية األ
سنة إىل املشغلني الذين يستخدمون موارد الرتقيم لتوفري خدمات هاتفية لعمالئهم. ال  يف ويقوم مدير هذه اهليئة بإرسال استبيانات مرتني

قاعدة البيانات ويرفعها إىل اللجنة. ويبني اجلدول الوارد أدناه إحصاءات التنقلية ربع السنوية اليت تنشرها  يف وكذلك يقوم بإدراج البيانات
  .FCCاللجنة 

  واليات المتحدة (باآلالف)ال في تنقلية أرقام الهاتف -  8المثال 

من سلكي إىل الربع  السنة
 +سلكي

 من سلكي
 سلكي إىل ال

سلكي  المن
 سلكي* ال إىل

سلكي ال من
 اجملموع سلكي إىل

 032 2 2 817 14 199 1  الرابع 2003

 404 4 4 936 1 168 296 2  األول 2004

 729 4 4 175 2 287 263 2 الثاين 

 845 4 4 417 2 281 143 2 الثالث 

 029 5 4 384 2 314 327 2 األخري 

 462 5 5 358 2 208 891 2 األول 2005

 880 5 4 812 2 149 915 2 الثاين 

 213 6 6 750 2 135 323 3 الثالث 

 911 5 6 723 2 88 093 3 األخري 

 659 6 9 562 2 78 011 4 األول 2006

 840 5 6 422 2 95 318 3 الثاين 

 828 5 5 658 2 152 012 3 الثالث 

 683 5 7 628 2 114 933 2 الرابع 

 149 6 6 225 3 117 801 2 األول 2007

 382 6 8 290 3 160 925 2 الثاين 

 619 7 11 283 3 363 963 3 الثالث 

 093 9 7 489 3 257 340 5 األخري 

 326 7 10 266 3 63 987 3 األول 2008

 067 7 8 169 3 62 828 3 الثاين 

 059 8 12 006 4 134 907 3 الثالث 

 827 7 13 983 3 134 696 3 األخري 

 743 7 14 010 4 118 601 3 األول 2009

 773 7 14 802 3 113 844 3 الثاين 

 337 8 15 134 4 215 973 3 الثالث 

 969 7 16 961 3 181 812 3 األخري 

 954 7 13 797 3 97 048 4  األول 2010

 813 167 211 057 78 097 4 448 85 الرتاكمياجملموع  

عد ذلك معاملة تنقيل إضافية، : عندما يقطع عميل ما يستخدم رقمًا منقوًال اخلدمة كلياً، يعود الرقم املنقول إىل املشغل األصل. ولذلك، يُ مالحظة
  وتندرج ضمن أرقام التنقيل.

  .10 تشري إىل املؤشر+ . 2004أكتوبر  يف ندماجهماابعد استكمال  AT&T Wirelessو Cingular* تستثين نشاط تنقيل هام بني 
 املوقع: يف الواليات املتحدة، متاح يف . استخدام موارد الرتقيم(FCC 2011): مقتطف من املصدر

303900A1.pdf-http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-303900A1.pdf
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  الشبكات الخلوية المتنقلة
وشبكة اخلدمة اخللوية املتنقلة. واملهاتفة اخللوية اشرتاكات  املؤشرات املتصلة بتغطية‘ الدليل ’يتناول هذ القسم من   54.

غالبية البلدان. وهو يشمل أيضاً مؤشرات تتناول بيانات االشرتاكات عرب   يف املتنقلة هي شكل سائد من أشكال املهاتفة الصوتية
  الشبكات املتنقلة.

 ديسمرب. وعندما 31 يف وتقوم هذه اجملموعة من املؤشرات على البيانات السنوية (سنة مرجعية) بالنسبة للسنة املنتهية  55.
اية السنة اليت تعود إليها (مثال  يف ي توفري البياناتديسمرب، ينبغ 31 يف تتوفر البيانات عن السنة املنتهية  ال أقرب وقت من 

غ البلدان عن مارس من السنة اجلارية مبثابة بيانات السنة األسبق). وعندما تبلِّ  31 يف ذلك ينبغي توفري بيانات السنة املالية املنتهية
  الحظة.م يف ديسمرب، ينبغي بيان ذلك 31 يف تنتهي ال بيانات على أساس سنة

  وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية واالشرتاكات التجارية على السواء.  56.
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 (i271): االشتراكات الهاتفية الخلوية المتنقلة، بحسب الدفع المؤجل/المسبق 11المؤشر
  التعريف:

اخللوية املتنقلة العمومية اليت توفر النفاذ إىل اخلدمة اهلاتفية   يف إىل عدد االشرتاكات االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلةمؤشر  يشري
باستخدام تكنولوجيا خلوية. ويتضمن املؤشر (وينقسم إىل) عدد االشرتاكات املؤجلة الدفع، وعدد احلسابات املسبقة الدفع  PSTN شبكة

لوية املتنقلة اليت توفر االتصاالت الصوتية. األشهر الثالثة األخرية). وينطبق املؤشر على كل االشرتاكات اخل يف خدمتالفعالة (أي اليت استُ 
خدمات البيانات املتنقلة العمومية، واخلدمات الراديوية  يف ، واالشرتاكاتUSB مودمات أو االشرتاكات عرب بطاقات البيانات وهو يستثين

  عد.واالستدعاء الراديوي والقياس عن بُ  telepoint املتنقلة لالتصاالت اخلاصة، واملهاتفة
  وميكن تفصيل االشرتاكات اخللوية املتنقلة حبسب نوع الَعقد، كما يلي:

  (i271p): االشتراكات الخلوية المتنقلة المسبقة الدفع 11aالمؤشر 
يشري إىل جمموع عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة اليت تستخدم بطاقات الدفع املسبق. وهي اشرتاكات يشرتي فيها املستعمل وحدات معينة 

زمن االستعمال، بدًال من دفع رسوم شهرية جارية. وينبغي تضمني االشرتاكات الفعالة فقط (أي تلك املستخدمة مرة على األقل أثناء من 
  اإلنرتنت). النفاذ إىل أو SMSقراءة رسالة أو القيام بنشاط غري صويت مثل إرسال أو تلقي نداء أو األشهر الثالثة األخرية إلجراء

  شتراكات الخلوية المتنقلة المؤجلة الدفع: اال11bالمؤشر 
اية كل   يف يشري إىل جمموع عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة حيث يتلقى املشرتكون فاتورة احلساب، بعد استعماهلم اخلدمات املتنقلة،

املشرتك، عموماً، على حد أعلى م اخلدمة املؤجلة الدفع على أساس ترتيب مسبق مع مشغل خدمة متنقلة خلوية. وينص عقد شهر. وتقدَّ 
يقل عن احلصة احملددة.   أو غري ذلك. وتتضمن فاتورة املشرتك مبلغًا مقطوعًا مقابل أي استعمال يعادل  أو الرسائل النصية  أو من الدقائق

على استعمال  هذه احلالة أي حدود  يف فرض على املشرتكيُ   ال وأي استعمال فوق هذه احلصة يرتتب عليه رسوم إضافية. ونظرياً،
  اخلدمات املتنقلة، ومن مث فهو يتمتع بائتمان غري حمدود. 

  التوضيحات والنطاق:
شبكات تستخدم التكنولوجيا اخللوية املتنقلة. وهو يشمل االشرتاكات املؤجلة الدفع واملسبقة الدفع  يف يشري هذا املؤشر إىل اشرتاكات اهلاتف

اهلاتفية اخللوية املتنقلة مع النفاذ إىل توصيل البيانات مبعدالت سرعة منخفضة ومتوسطة واشرتاكات على السواء. كما يشمل االشرتاكات 
متنقلة خلوية مع نفاذ إىل توصيل البيانات مبعدالت سرعة النطاق العريض. وهو يستثين االتصاالت الراديوية البعيدة واشرتاكات آلة 

  وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء. االستدعاء الراديوي واشرتاكات البيانات فقط.
  طريقة الجمع:

البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. وإذا توفرت أيضاً  يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اخلدمات اخللوية املتنقلة املرخص هلم
خدمات متنقلة خلوية بالتجزئة من جانب مشغلني ليس لديهم قاعدة مرافق (أي مشغلو الشبكات االفرتاضية املتنقلة)، ينبغي توخي احلرص 

(أي ‘ النشطة’اريف خمتلفة خبصوص اخلدمة زدواج التعداد. ومن الصعوبات اليت قد تنشأ هو أن املشغلني قد يكون لديهم تعالتجنب 
  يتمكنون من توفري البيانات حبسب التعريف املوصى به. ال االستعمال أثناء األشهر الثالثة األخرية) ومن مث قد

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة،  12باملؤشر  11. وُيستكمل املؤشر 11b واملؤشر 11a جمموع قيميت املؤشر 11تساوي قيمة املؤشر 

  حبسب سرعة النفاذ إىل البيانات)، حيث يتم تفصيل عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة حبسب سرعة النفاذ.
  المسائل المنهجية:

املتنقلة القائمة على تكنولوجيات أخرى. الشبكات  يف يشمل االشرتاكات ال يشري هذا املؤشر إىل االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة ومن مث
الستخالص  100ميثل عدد املستعملني. وتقسم قيمة املؤشر على عدد السكان وتضرب برقم  ال ومبا أن املؤشر يشري إىل االشرتاكات، فإنه

  نسمة). 100لدى الشراكة (االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة لكل  A2املؤشر األساسي 
 مثال:
  .9املثال  انظر
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 (i271): االشتراكات الهاتفية الخلوية المتنقلة، بحسب سرعة النفاذ إلى البيانات 12المؤشر
  التعريف:

  ) حبسب السرعة، كما يلي: 11(املؤشر  االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلةميكن تفصيل عدد 
   (i271L): االشتراكات الهاتفية الخلوية المتنقلة مع النفاذ إلى توصيل البيانات بمعدالت سرعة منخفضة ومتوسطة 12aالمؤشر 

الوصلة اهلابطة دون  يف وهو يشري إىل عدد االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة مع النفاذ إىل توصيل البيانات (مثل اإلنرتنت) مبعدالت سرعة
وغالبية معدالت البيانات املعززة للتطور العاملي  CDMA2000 1xو GPRSوهذا يشمل التكنولوجيات اخللوية املتنقلة مثل  كيلوبتة/ثانية.  256

(EDGE) كما يشري إىل قدرة املشرتكني نظريًا على استعمال خدمات بيانات متنقلة بسرعة غري النطاق العريض، بدًال من عدد املستعملني .
  النشطني هلذه اخلدمات. 

: االشتراكات الهاتفية الخلوية المتنقلة مع النفاذ إلى توصيل البيانات بمعدالت سرعة النطاق العريض 12bالمؤشر 
(i271mb_access)   

الوصلة  يف وهو يشري إىل عدد االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة مع النفاذ إىل توصيل البيانات (مثل اإلنرتنت) مبعدالت سرعة نطاق عريض
كيلوبتة/ثانية). كما يشري إىل قدرة املشرتكني نظريًا على استعمال خدمات بيانات متنقلة   256يزيد عن  أو ف هنا بأنه يساويعرَّ ابطة (يُ اهل

  بسرعة النطاق العريض، بدًال من عدد املستعملني النشطني هلذه اخلدمات.
ذلك التكنولوجيات اخللوية املتنقلة  يف السرعة مع النفاذ إىل توصيل البيانات، مباوهذا يشمل كل االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة عالية 

والتكنولوجيات املصاحبة هلا  WCDMA (UMTS)النطاق العريض (يف نظام االتصاالت املتنقلة العاملي)  يف مثل النفاذ املتعدد بتقسيم شفري
. وهو (LTE)املتنقلة والتطور طويل األجل  WiMAX 802.16eو EV-DO x CDMA2000 1) وHSPAمثل النفاذ الرزمي فائق السرعة (

  يستثين اشرتاكات النطاق العريض املتنقل املنخفض السرعة واشرتاكات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة.
  التوضيحات والنطاق:

املؤشر إىل قدرة املشرتكني نظريًا على استعمال مالحظة. ويشري  يف إذا استخدمت البلدان تعريفًا خمتلفًا للنطاق العريض، ينبغي بيان ذلك
خدمات بيانات متنقلة بسرعة النطاق العريض وغري النطاق العريض، بدًال من عدد املستعملني النشطني هلذه اخلدمات. وتبعًا للمنهجية 

بطاقات  إمكانية النطاق العريض املتنقل و/أوإىل عدد املشرتكني الذين لديهم أجهزة حممولة مزودة ب 12b البلد، قد يشري املؤشر يف املستخدمة
شبكات متنقلة قادرة على توفري النطاق العريض، بصرف النظر عما إذا كان املشرتك يستخدم الشبكة للنفاذ  يف إىل اشرتاكات أو البيانات،

ستخدم بصورة املعياري) االشرتاكات اليت تُ شرتاكات النطاق العريض املتنقل ا( 25aإىل اإلنرتنت أم ال. وعلى النقيض من ذلك، يقيس املؤشر 
  السواء. نشطة النطاق العريض املتنقل للنفاذ إىل اإلنرتنت. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على

  طريقة الجمع:
القطري. وإذا توفرت أيضاً  البلد، مث جتميعها على املستوى يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اخلدمات اخللوية املتنقلة املرخص هلم

خدمات متنقلة خلوية بالتجزئة من جانب مشغلني ليس لديهم قاعدة مرافق (أي مشغلو الشبكات االفرتاضية املتنقلة)، ينبغي توخي احلرص 
(أي ‘ شطةالن’زدواج التعداد. ومن الصعوبات اليت قد تنشأ هو أن املشغلني قد يكون لديهم تعاريف خمتلفة خبصوص اخلدمة التجنب 

  يتمكنون من توفري البيانات حبسب التعريف املوصى به. ال االستعمال أثناء األشهر الثالثة األخرية) ومن مث قد
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

املتنقلة،  (االشرتاكات اهلاتفية اخللوية 11باملؤشر  12. وُيستكمل املؤشر 12bواملؤشر  12a جمموع قيميت املؤشر 12تساوي قيمة املؤشر 
  حبسب الدفع املؤجل/املسبق)، حيث يتم تفصيل عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة حبسب سرعة النفاذ.

  المسائل المنهجية:
  أخرى.  الشبكات املتنقلة القائمة على تكنولوجيات يف يشمل االشرتاكات  ال يشري هذا املؤشر إىل االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة ومن مث
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  أمثلة: 
). وميكن تكييف 9هونغ كونغ (الصني) إحصاءات مفصلة عن اشرتاكات اخلدمة املتنقلة (املثال  يف (OFTA)ينشر مكتب سلطة االتصاالت 

وجمموع هذا الدليل. إذ تشمل البيانات احلسابات املؤجلة الدفع واحلسابات املسبقة الدفع  يف البيانات املنشورة جزئياً لتساير تعاريف املؤشرات
بالضرورة. ومبا أن هذه البيانات تشمل ‘ نشطة’ اجملموع ليست  يف عدد اشرتاكات اخلدمة املتنقلة. غري أن احلسابات املسبقة الدفع املبينة

وية أيضًا احلسابات املسبقة الدفع اليت مت تفعيلها، فيمكن إضافة ذلك إىل االشرتاكات املؤجلة الدفع للحصول على عدد االشرتاكات اخلل
  املتنقلة النشطة.

ميكن استعماهلا للحصول على عدد اشرتاكات اخلدمة املتنقلة اليت تتضمن النفاذ  3G + 2,5G وكذلك األمر، هنالك بيانات عن عدد زبائن
ري أن . غG2,5 مبني أيضًا بصورة منفصلة، فيمكن استعمال البيانات ملعرفة عدد زبائن G3إىل توصيل البيانات. ومبا أن عدد زبائن 

 CDMA2000توفر ذلك مثًال تكنولوجيا   ال ال توفر مجيعها النفاذ إىل توصيل البيانات مبعدالت سرعة النطاق العريض (إذ3G  تكنولوجيات
1x  وغالبية تكنولوجياتEDGEولذا تستدعي إحصاءات ( G3  12املزيد من التسوية الستخالص املؤشرb فإذا تعذر ذلك، ينبغي اإلبالغ .

  مالحظة حتدد ما هي التكنولوجيات املنخفضة واملتوسطة السرعة اليت تشملها اإلحصاءات.بإدراج 
  2011اشتراكات الهاتف المتنقل الخلوي، هونغ كونغ (الصين)، يوليو  -  9المثال 

   
 املوقع: يف هونغ كونغ. خدمة الالسلكي، متاحة يف ، أبرز إحصاءات االتصاالتOFTA: مقتطف من املصدر

http://www.ofta.gov.hk/en/datastat/eng_wireless.pdf. 

  

اشرتاكات اهلاتف 
:املتنقل اخللوي

12 559 047

:املؤجلة الدفع
6 995 125

:املسبقة الدفع النشطة
5 563 922

اشرتاكات البيانات 
:املتنقلة

7 458 803

2,5G: 
735 410

3G:
6 723 393

http://www.ofta.gov.hk/en/datastat/eng_wireless.pdf
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  (i271Land): النسبة المئوية لمساحة األرض التي تشملها الشبكة الخلوية المتنقلة 13المؤشر
  التعريف:

إىل جمموع مساحة األرض اليت تغطيها الشبكة كنسبة مئوية.  اليت تشملها الشبكة اخللوية املتنقلةمؤشر النسبة املئوية ملساحة األرض يشري 
  .100ويتم حسابه بتقسيم مساحة األرض اليت تشملها اإلشارة اخللوية املتنقلة على جمموع مساحة األرض وضرب احلاصل برقم 

  التوضيحات والنطاق:
يقيس النسبة املئوية من السكان الذين  ال أرض البلد اليت تغطيها إشارة الشبكة اخللوية املتنقلة. وهو يشري هذا املؤشر إىل النسبة من مساحة

اخلدمة اخللوية املتنقلة. وينبغي أن تشري التغطية إىل مجيع  يف تشملهم اإلشارة اخللوية املتنقلة وال نسبة عدد السكان الذين يشرتكون
  مالحظة.يفذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيان ذلكالتكنولوجيات اخللوية املتنقلة. وإ

  طريقة الجمع:
البلد. ولكن من احملتمل أن يكون لديهم مواقع تغطية خمتلفة. ومثة طريقة أخرى  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمات اخللوية املتنقلة

اخلرائط لتحديد جمموع مساحة األرض اليت تشملها أي إشارة تنقلية وهي التماس خرائط التغطية لدى كل مشغل. وميكن بعدئذ مقارنة هذه 
 خلوية.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة اخللوية  14، ولكنه يكمل املؤشر ‘الدليل’ يف باملؤشرات األخرى 13ال يتصل املؤشر 

  املتنقلة).
  المسائل المنهجية:

تشري البيانات  ال حساب التغطية اإلمجالية ملساحة األرض باخلدمة اخللوية املتنقلة. ويف كثري من احلاالت، يف بعض البلدان صعوبةيصادف 
سوى إىل املشغل الذي حيقق أوسع تغطية، ما قد يقلل من مدى التغطية الفعلية. وإذا كانت التغطية تشري فقط إىل مشغل واحد، عندئذ 

  مالحظة. يف ينبغي بيان ذلك
 مثال:
  .10املثال انظر
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 (i271pop): النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية المتنقلة 14المؤشر
  التعريف:

إىل النسبة املئوية للسكان ضمن مدى اإلشارة اخللوية املتنقلة،  النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة اخللوية املتنقلةيشري مؤشر 
مستعملني أم ال. ويتم حساب املؤشر بتقسيم عدد السكان ضمن مدى اإلشارة اخللوية املتنقلة على  أو بصرف النظر عما إذا كانوا مشرتكني

  .100جمموع عدد السكان وضرب احلاصل برقم 
  التوضيحات والنطاق:

 ؤشر إىل نسبة السكان الذين يعيشون ضمن مدى إشارة الشبكة اخللوية املتنقلة، بصرف النظر عما إذا كانوا مشرتكني فعالً يشري هذا امل
ا أم ال. وهو يقوم على أساس مكان إقامة الناس، وليس مكان عملهم  أو اخلدمة يف غري ذلك. وخيتلف هذا  أو مدرستهم، أو يستعملو

مدى التغلغل. ويف حال وجود عدة مشغلني يقدمون اخلدمة، ينبغي اإلبالغ عن العدد  أو اخلدمة املتنقلة يف االشرتاكاملؤشر عن مؤشر كثافة 
 األعظمي من السكان. وينبغي أن تشري التغطية إىل مجيع التكنولوجيات اخللوية املتنقلة. وإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيان ذلك

  مالحظة. يف
  طريقة الجمع:

مجع البيانات من مشغلي اخلدمات اخللوية املتنقلة املرخص هلم. غري أنه من األرجح أن يكون لديهم مستويات ومواقع خمتلفة من حيث  ميكن
 طلب من كل مشغل تقدمي خرائط التغطية لديه، مث تطابق هذه اخلرائط مع خرائط توزع السكانالتغطية. ومثة طريقة أخرى وهي أن يُ 

  البلد. يف
 مع المؤشرات األخرى:العالقة

 13يكمل املؤشر  14). واملؤشر 3G (النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم على األقل الشبكة املتنقلة 15قيمة املؤشر  14يتضمن املؤشر 
  (النسبة املئوية ملساحة األرض اليت تشملها الشبكة اخللوية املتنقلة).

  المسائل المنهجية:
تشري البيانات  ال حساب التغطية اإلمجالية لتغطية السكان باخلدمة اخللوية املتنقلة. ويف كثري من احلاالت، يف صعوبةيصادف بعض البلدان 

تشري سوى إىل مشغل واحد، عندئذ  ال ل الذي حيقق أوسع تغطية، ما قد يقلل من مدى التغطية الفعلية. وإذا كانت التغطيةسوى إىل املشغّ 
  ظة.مالح يف ينبغي بيان ذلك

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  A7مؤشر النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة اخللوية املتنقلة هو املؤشر األساسي 
  الشراكة. لدى

 مثال:
  .10املثال  انظر
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  3G (i271G) : النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم على األقل الشبكة المتنقلة 15المؤشر
  التعريف:

إىل النسبة املئوية للسكان الواقعني على األقل ضمن  3G يشري مؤشر النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم على األقل الشبكة املتنقلة
على ، بصرف النظر عما إذا كانوا مشرتكني أم ال. ويتم حساب املؤشر بتقسيم عدد السكان الذين تشملهم 3Gمدى اإلشارة اخللوية املتنقلة 

  .100على جمموع عدد السكان وضرب احلاصل برقم  3G األقل الشبكة املتنقلة
  التوضيحات والنطاق:

، 3Gيتناول هذا املؤشر التغطية خبدمة النطاق العريض املتنقلة، إىل نسبة السكان الذين يعيشون ضمن مدى إشارة الشبكة اخللوية املتنقلة 
ا أم ال. وهو يقوم على أساس مكان إقامة الناس، وليس مكان عملهم  أو اخلدمة يف فعالً بصرف النظر عما إذا كانوا مشرتكني   يستعملو

 WCDMA (UMTS)غري ذلك. وهو يشمل النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم التكنولوجيات اخللوية املتنقلة مثل  أو مدرستهم، أو
ا مثل CDMA2000 و HSPA والتكنولوجيات املصاحبة هلا مثل املتنقلة والتطور  WiMAX 802.16eو EV-DOوالتكنولوجيات املتصلة 

 وأولئك الذين تشملهم تكنولوجيات 3G . وهو يستثين النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة اخللوية املتنقلة(LTE)الطويل األجل 
GPRS وEDGEوية املتنقلة للنطاق العريض. وإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيان . وينبغي أن تشري التغطية إىل مجيع التكنولوجيات اخلل
  مالحظة. يف ذلك

  طريقة الجمع:
البلد. غري أنه من األرجح أن يكون لديهم مستويات ومواقع  يف املرخص هلم 3Gميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمات اخللوية املتنقلة 

لديه، مث تطابق هذه اخلرائط مع خرائط 3G خمتلفة من حيث التغطية. ومثة طريقة أخرى وهي أن يطلب من كل مشغل تقدمي خرائط التغطية 
  البلد. يف توزع السكان

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة اخللوية املتنقلة). 14ملؤشر هو مكونة من مكونات ا 15املؤشر 

  المسائل المنهجية:
 حساب التغطية اإلمجالية لتغطية السكان باخلدمة اخللوية املتنقلة للنطاق العريض. ويف كثري من احلاالت، يف يصادف بعض البلدان صعوبة

تشري سوى إىل  ال قق أوسع تغطية، ما قد يقلل من مدى التغطية الفعلية. وإذا كانت التغطيةتشري البيانات سوى إىل املشغل الذي حي ال
  مالحظة. يف مشغل واحد، عندئذ ينبغي بيان ذلك
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 مثال:
النظام العاملي لالتصاالت   يف سويسرا بيانات عن تغطية األرض والسكان بالشبكات املتنقلة يف تنشر السلطة التنظيمية الوطنية لالتصاالت

  ).10النطاق العريض (املثال  (UMTS)ونظام االتصاالت املتنقلة العاملي  (GSM)املتنقلة 
  2009التغطية بالخدمة الخلوية المتنقلة، سويسرا،  - 10المثال 

   
  .3G إىل نظام االتصاالت املتنقلة العاملي، وهو املصطلح األورويب املستخدم للشبكات املتنقلة UMTS: يشري مالحظة
 املوقع: يف ، متاحة2009، إحصاءات رمسية لالتصاالت (OFCOM): مقتطف من مكتب االتصاالت االحتادي املصدر

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=fr.  
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(i271pt)الخدمة الخلوية المتنقلةفي رقام المنقولة: األ16المؤشر

 التعريف:
  اخلدمة املتنقلة اليت متت أثناء السنة املرجعية. يف إىل عدد معامالت التنقيل اخلدمة اخللوية املتنقلة يف األرقام املنقولةيشري مؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
م عندما ينتقلون من مقدم خدمة إىل آخر.  يف يشري هذا املؤشر إىل قدرة املشرتكني اخلدمة اخللوية املتنقلة على االحتفاظ برقم اهلاتف اخلاص 

نفس  يف هذه اخلدمة إىل مشغل آخر يف اخلدمة اخللوية املتنقلة من مشغل يف أرقامبعبارة أخرى، يشري إىل عدد املعامالت اليت نقلت فيها 
م. وينبغي أن تشري البيانات إ ىل اخلدمة تعود إىل مستعملني انتقلوا من مشغل خدمة متنقلة إىل آخر وطلبوا االحتفاظ برقم اهلاتف اخلاص 

اخلدمة اخللوية املتنقلة اليت نقلت أثناء  يف املعلقة. وتشري البيانات إىل عدد أرقام اهلاتفمعامالت التنقيل الفعلية اليت متت، وليس إىل املعامالت 
رقام السنة، وليس إىل العدد الرتاكمي ملعامالت التنقيل. ويتضمن املؤشر عمليات التنقيل ضمن الشبكة اخللوية املتنقلة. وهو يستثين تنقيل أ

  ابت إىل رقم شبكة متنقلة خلوية ونقل الرقم من شبكة متنقلة خلوية إىل شبكة هاتفية ثابتة.هاتف اخلدمة الثابتة ونقل رقم خط هاتف ث
  طريقة الجمع:

السلطة التنظيمية نظامًا مركزياً  أو البلد. وبديًال من ذلك، وحيث أنشأ املشغلون يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اخلدمة اخللوية املتنقلة
احلصول عليها من اجلهة املسؤولة عن إدارة التنقلية. وينبغي أن تشري البيانات إىل  أو من املمكن استقاء عدد املعامالت لتنقلية األرقام، يكون

بديًال من ذلك جمموع األرقام الصادرة املنقولة من كل مشغل. وينبغي أن يكون اجملموع الذي يتم  أو جمموع األرقام الواردة املنقولة لكل مشغل،
تشري البيانات إىل جمموع صايف التنقلية  أال ه هو ذاته طاملا أبلغ كل املشغلني عن نفس أرقام التنقلية (الواردة أم الصادرة). وينبغيالتوصل إلي

  لدى كل مشغل.
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا  يف من املؤشرات األخرى بأيٍّ  16ال يتصل املؤشر 
  المسائل المنهجية:

بالنسبة للبلدان اليت لديها  أال يكون املؤشر جمدياً  ال البلد لكي يكون هذا املؤشر جمدياً. وكذلك يف تتوفر تنقلية أرقام اخلدمة املتنقلةيتعني أن 
غي أن السلطة التنظيمية نظامًا مركزيًا لتنقلية األرقام، ينب أو أكثر من مشغل واحد يقدم خدمات اهلاتف املتنقل اخللوي. وإذا وضع املشغلون

  لتماس ذلك من اجلهة املسؤولة عن إدارة التنقلية.ا أو يكون من املمكن االستفسار عن عدد األرقام املنقولة
  

  اإلنترنت
اشرتاكات  فيتناول هذا القسم املؤشرات املتصلة بعرض نطاق اإلنرتنت وحركة االتصاالت واالشرتاكات. وتصنَّ   57.

  والالسلكية. فئتني: الثابتة (السلكية) يف اإلنرتنت
 ديسمرب. وعندما 31 يف وتقوم هذه اجملموعة من املؤشرات على البيانات السنوية (سنة مرجعية) بالنسبة للسنة املنتهية  58.
اية السنة اليت تعود إليها (مثال  يف ديسمرب، ينبغي توفري البيانات 31 يف تتوفر البيانات عن السنة املنتهية  ال أقرب وقت من 

مارس من السنة اجلارية مبثابة بيانات السنة األسبق). وعندما تبلغ البلدان عن  31 يف توفري بيانات السنة املالية املنتهيةذلك ينبغي 
  مالحظة. يف ديسمرب، ينبغي بيان ذلك 31 يف تنتهي ال بيانات على أساس سنة
  عرض نطاق اإلنترنت

البنية التحتية لإلنرتنت. وتدور شبكات اإلرسال الفقرية  يف امةالشبكات الفقرية الوطنية والدولية هي لِبنات بناء ه  59.
السرعة اليت  يف الشبكات الفقرية يف عمومًا حول بنية ساتلية وشبكة ألياف بصرية وموجات صغرية. ويؤثر عرض نطاق اإلرسال

ا املعلومات إىل مستعملي اإلنرتنت وتأيت منهم. وهي تقاس بعدد البتات اليت ميكن نق ثانية. ومن وحدات القياس  يف لهاتصل 
  السكان. سب بتقسيم عرض نطاق اإلنرتنت على عددالثانية لكل نسمة، وهي حتُ  يف املرجعية الشائعة هي عدد البتات
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ستقى من توصيلية الشبكة الفقرية لإلنرتنت على الصعيدين الدويل والوطين على السواء. وتُ  وميكن مجع البيانات لكلٍّ   60.
  الذين لديهم بنية حتتية توصيلية وطنية ودولية. (ISP)مقدمي خدمات اإلنرتنت  من البيانات

  
(i4214): عرض نطاق اإلنترنت الدولية، بوحدة ميغابتة/ثانية17المؤشر

 التعريف:
الثانية   يف إىل جمموع السعة املستخدمة من عرض نطاق اإلنرتنت الدولية مقدرًا بوحدة ميغابتة عرض نطاق اإلنرتنت الدوليةيشري مؤشر 

)Mbit/sكل نقاط تبادل اإلنرتنت (املواقع حيث يتم تبادل حركة اتصاالت اإلنرتنت) اليت   يف ). وهو يقاس بوصفه جمموع السعة املستخدمة
  تقدم عرض نطاق دولياً.

  (i4214og)إلنرتنت الدولية الصادر، بوحدة ميغابتة/ثانية : عرض نطاق ا17aاملؤشر 
عرض نطاق اإلنرتنت الدولية مقدرًا بوحدة ميغابتة/ثانية. وهو يقاس بوصفه جمموع  يف احلركة الصادرة يف يشري إىل جمموع السعة املستخدمة
  دولياً. رتنت اليت تقدم عرض نطاقكل نقاط تبادل اإلن يف السعة الصادرة (الوصلة الصاعدة)

  (i4214ic): عرض نطاق اإلنرتنت الدولية الوارد، بوحدة ميغابتة/ثانية 17bاملؤشر 
عرض نطاق اإلنرتنت الدولية، مقدرًا بوحدة ميغابتة/ثانية. وهو يقاس بوصفه جمموع  يف احلركة الواردة يف يشري إىل جمموع السعة املستخدمة

  بادل اإلنرتنت اليت تقدم عرض نطاق دولياً.كل نقاط ت يف السعة الواردة (الوصلة اهلابطة)
  التوضيحات والنطاق:

للتوصيالت الدولية بني البلدان من أجل حركة اتصاالت اإلنرتنت. ومن أصل جمموع عرض النطاق  ‘املستخدمة’يشري هذا املؤشر إىل السعة 
املشرتاة. وتشري هذه السعة املتعاقد عليها إىل  أو السعة املتعاقد عليهاالبلد (أي السعة الكامنة للتوصيالت) هنالك جزء يقابل  يف الدويل املتاح

اإلطناب. وهكذا يشري  أو يستخدم كله، إذ ُحيتفظ بالبعض من قبيل االحتياط ألغراض االستعادة ال اخلدمة، ولكن يف عرض النطاق املوضوع
تناظرياً، ينبغي تقدمي السعة الواردة  ال حلمل احلركة. فإذا كان عرض النطاق اليت استخدمت فعالً  هذا املؤشر إىل اجلزء من السعة املتعاقد عليها

  (الوصلة اهلابطة).
ميكن ضرب هذا املؤشر مبقدار مليون وتقسيمه على عدد السكان للحصول على معدل عرض نطاق اإلنرتنت الدويل لكل نسمة 

  ‘.الشراكة’ تصاالت لدى األساسي لتكنولوجيا املعلومات واالA6(بتة/ثانية/نسمة)، املؤشر 
  طريقة الجمع:

البلد الذين يربمون عقودًا بشأن عرض نطاق اإلنرتنت   يف )ISPsميكن مجع البيانات بشأن عرض النطاق من مجيع مقدمي خدمات اإلنرتنت (
املرافق اليت توفر التوصيلية الدولية جتميع البيانات على املستوى القطري. والبديل اآلخر هو مجع البيانات من الشركات صاحبة  الدويل، مث

  باجلملة.
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

فيما لو كان عرض النطاق الدويل  17، وتساوي قيمة كل منهما قيمة املؤشر 17bو 17a جمموع قيميت املؤشرين 17ال تساوي قيمة املؤشر 
  .18يكمل املؤشر  17. واملؤشر 17bو 17يمتا املؤشرين تناظرياً، تتساوى ق ال متناظراً. وعندما يكون عرض النطاق الدويل

  المسائل المنهجية:
احلسبان. وبالنسبة جملموع عرض نطاق  يف قد خيتلف تعريف مؤشرات عرض النطاق من بلد آلخر تبعًا لكيفية أخذ عرض النطاق الالتناظري

الوصلة اهلابطة) والصادر (يف الوصلة الصاعدة)، وإمنا جمرد اإلبالغ عن تضيف البلدان عرض النطاق الوارد (يف  أال اإلنرتنت الدويل، ينبغي
  جمموع السعة الواردة.
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 مثال:
شبكات األلياف البصرية الدولية.  يف واملستخدمةة (أو "املتعاقد عليها") السعة الكامنة واملضاءة واملشرتاأوجه االختالف بني  11يبني املثال 

املضاءة وتشري السعة الكامنة إىل جمموع عرض النطاق املتاح نظرياً. ويف حالة األنظمة الليفية، يشمل ذلك السعة املضاءة (النشطة) والسعة غري 
الشبكات الليفية حيث يكون الليف نشطًا وجاهزاً  يف (الليف الداكن غري املتاح لالستعمال). وهكذا تشري السعة املضاءة إىل عرض النطاق

الالستعمال. وتشمل السعة "املشرتاة" (أي  اخلدمة ولكنه غري مستعمل بأكمله، إذ حيتفظ جبزء منه  يف ) عرض النطاق املوضوعاملتعاقد بشأ
اح حلمل احلركة. وهذه السعة املستخدمة هي اإلطناب. وتشمل السعة املستخدمة عرض النطاق املت أو من باب االحتياط ألغراض االستعادة

  .12أيضاً املثال  انظر. 17اليت يشري إليها املؤشر 
  شبكات األلياف البصرية الدولية في السعة -  11المثال 

  

  
 : املوقع انظر، EQUINIX: االحتاد الدويل لالتصاالت، مقتطف من املصدر

ix.equinix.com/joomladev/images/repository/Equinix_TGMap_MTS_15.pdf-http://eu.  

  

السعة املشرتاة السعة املضاءة

 السعة الكامنة
السعة املستخدمة

http://eu-ix.equinix.com/joomladev/images/repository/Equinix_TGMap_MTS_15.pdf
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(i4214d): عرض نطاق اإلنترنت الوطنية، بوحدة ميغابتة/ثانية18المؤشر

 التعريف:
الثانية  يف إىل جمموع السعة املستخدمة من عرض نطاق اإلنرتنت الوطنية مقدرًا بوحدة ميغابتةعرض نطاق اإلنرتنت الوطنية يشري مؤشر 

(Mbit/s).  
  التوضيحات والنطاق:

جمموع عرض النطاق الوطين من أجل تبادل حركة اتصاالت اإلنرتنت على الصعيد الوطين. ومن أصل  ‘املستخدمة’يشري هذا املؤشر إىل السعة 
إىل عرض  املتعاقد عليهااملشرتاة. وتشري هذه السعة  أو الكامنة للتوصيالت)، هنالك جزء يقابل السعة املتعاقد عليها السعةالبلد (أي  يف املتاح

اإلطناب. وهكذا يشري هذا  أو يستخدم كله، إذ حيتفظ بالبعض من قبيل االحتياط ألغراض االستعادة ال اخلدمة، ولكن يف النطاق املوضوع
 (ISP)اليت تستخدم فعًال حلمل احلركة. وهو يشري إىل السعة اليت يستخدمها مقدمو خدمات اإلنرتنت  املؤشر إىل اجلزء من السعة املتعاقد عليها

  اإلنرتنت. يف للتوصيل مبواقع التبادل
  طريقة الجمع:

لبلد، واليت ينبغي أن تكون قادرة على تزويد اجملموع اإلمجايل لكل موقع. وإذا كان هنالك ا يف ميكن مجع البيانات من مواقع تبادل اإلنرتنت
  أكثر من موقع تبادل واحد، ميكن جتميع البيانات للحصول على البيانات على املستوى القطري.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  .17يكمل املؤشر ، ولكنه ‘الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 18ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
 (ISP)يشري هذا املؤشر إىل جمموع عرض نطاق اإلنرتنت الوطنية لتبادل احلركة الوطنية. وقد ختتلف سعة عرض النطاق من مقدم خدمة إنرتنت 

ا هي إضافة عرض النطاق املتاح لكل مقدم  آلخر وذلك تبعًا ملسار وشكل الشبكة الفقرية لديه. ولذلك فإن املنهجية اليت يتعني األخذ 
  نقاط النفاذ إىل الشبكة.  أو املواقع حيث يتم تبادل حركة اإلنرتنت، مثل نقاط تبادل اإلنرتنت يف خدمة إنرتنت

 أمثلة:
جبمع بيانات شهرية عن  (NECTEC)املركز الوطين لإللكرتونيات وتكنولوجيا احلاسوب  يف شبكة أحباث معلومات اإلنرتنت يقوم خمترب تكنولوجيا

  إنرتنت. ). وجتمع البيانات بإضافة عرض النطاق املتاح لدى كل مقدم خدمة12تايلند (املثال  يف عرض نطاق اإلنرتنت الوطنية والدولية
  مجموع عرض نطاق اإلنترنت الدولية والوطنية، تايلند - 12المثال 

  (Mbit/s)جمموع عرض النطاق الوطين (Mbit/s)جمموع عرض النطاق الدويل  التاريخ
2010-08-18 158 680 721 217 

2010-01-01 110 243 641 317 

2009-08-07 70 561 272 427 

2009-01-09 56 385 251 091 

2008-08-05 30 071 226 060 

2008-01-07 23 272 157 910 

 .http://internet.nectec.or.th/webstats/bandwidth.iir?Sec=bandwidthاملوقعيف، متاحNECTEC: مقتطف من املصدر

  (السلكية)شتراكات اإلنترنت الثابتة ا
النطاق العريض  يف كانتأاإلنرتنت (السلكية) الثابتة، سواء اشرتاكات  هذه اجملموعة مجيع يف تتناول املؤشرات  61.
  شرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت) مكونة النطاق العريض.اق الضيق. ويتناول القسم التايل (النطا يف أم

  التجارية على السواء.ت السكنية و وينبغي تضمني االشرتاكا  62.

http://internet.nectec.or.th/webstats/bandwidth.iir?Sec=bandwidth
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(i4213): اشتراكات اإلنترنت (السلكية) الثابتة19المؤشر

 التعريف:
كيلوبتة/ثانية   256إىل عدد اشرتاكات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة مبعدالت سرعة أقل من  اشرتاكات اإلنرتنت (السلكية) الثابتةيشري مؤشر 

ا (مثل اشرتاكات املراقمة وغريها من اشرتاكات غري النطاق العريض الثابتة) وجمموع اشرتاكات النطاق العريض الثابت (السلكي). ويتضمن هذ
  ثنني):إلاملؤشر (ولكنه ليس بالضرورة جمموع ا

  (i4213d): اشتراكات اإلنترنت بالمراقمة 19aلمؤشر ا
 اشرتاكات اإلنرتنت النشطة اليت تستخدم مودماً وخطاً هاتفياً ثابتاً للتوصيل باإلنرتنت، واليت تتطلب من املودم املراقمة عند احلاجةوهو يشري إىل مجيع 

ني (أي النشطإىل النفاذ إىل اإلنرتنت. وإذا مل تكن هنالك حاجة إىل االشرتاكات من أجل النفاذ باملراقمة، عندها يشري املؤشر إىل عدد املستعملني 
املواقع الساخنة   أو مقاهي اإلنرتنت  يف أولئك الذين يتصلون باإلنرتنت مرة واحدة على األقل أثناء األشهر الثالثة األخرية). وهو يستثين املستعملني

Wi-Fi.  
  (i4213tfb): اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت 19bالمؤشر 

كيلوبتة/ثانية.   256تزيد عن  أو )، مبعدالت تدفق هابط تساويTCP/IPاإلنرتنت العمومية (توصيل يشري إىل اشرتاكات النفاذ عايل السرعة إىل 
زل/املبىن وغري ذلك من اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت.  وتوصيل ليفي إىل املن (DSL)ويشمل ذلك مودم كبلي وخط مشِرتك رقمي 
الدفع. وهو يستثين االشرتاكات اليت هلا نفاذ إىل توصيل البيانات (مبا فيها اإلنرتنت) عرب الشبكات ويقاس هذا اجملموع بصرف النظر عن طريقة 

  فئة النطاق العريض الالسلكي. يف اخللوية املتنقلة. وينبغي أن يستثين التكنولوجيات املدرجة
  التوضيحات والنطاق:

اليت تستخدم الشبكات (السلكية) الثابتة. ويشمل ذلك النفاذ باملراقمة عرب شبكة  يشري هذا املؤشر إىل جمموع عدد اشرتاكات اإلنرتنت الفعالة
PSTN كيلوبتة/ثانية وشبكات النطاق العريض (السلكية) الثابتة مثل   256، وغريها من االشرتاكات (السلكية) الثابتة مبعدالت سرعة أقل من

 Wi-Fiية والثابتة. وهو يستثين اشرتاكات اإلنرتنت اليت تستخدم الالسلكي مثل واملودم الكبلي واإلثرنت الليف (DSL)خط املشِرتك الرقمي 
كل أشكال النفاذ إىل اإلنرتنت   19bو 19aاملؤشران  ي، واشرتاكات اإلنرتنت اليت تستخدم الشبكات اخللوية املتنقلة. وال يغطWiMAXو

تعمل باملراقمة. ونطاق املؤشر هو االشرتاكات النشطة، أي إذا مل تشمل  ال (السلكية) الثابتة، إذ إن بعض اخلدمات تعترب ضيقة النطاق ولكنها
ستخدم للتوصيل باإلنرتنت مرة واحدة على األقل أثناء األشهر الثالثة األخرية. مدفوعات شهرية متكررة فينبغي أن يقتصر العد على تلك اليت تُ 

ا نشطة. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية ومن جهة أخرى، ينبغي عد كل االشرتاكات اليت تتضمن رسوماً ش هرية متكررة على أ
  على السواء.

  مالحظة أي احنراف عن التعريفات الواردة أعاله (مثل معاملة النطاق العريض املتنقل باستخدام بطاقات البيانات). يف كما ينبغي أن يبني
  مالحظة. يف تعريفاً خمتلفاً للنطاق العريض، ينبغي بيان ذلك، إذا كانت البلدان تستعمل 19bوفيما يتعلق باملؤشر 

  طريقة الجمع:
البلد. وينبغي جتميع البيانات من كل مقدم خدمة  يف (ISP)ينبغي مجع البيانات من أجل هذين املؤشرين من مقدمي خدمات اإلنرتنت 

طاق املعاملة التنظيمية، ومن مث قد يكون من الصعب مجع للحصول على اجملموع القطري. ويف بعض البلدان، تقع سوق اإلنرتنت خارج ن
اإلحصاءات. ومن احملتمل أيضًا حدوث ازدواج إذا أدرج املشغلون أصحاب املرافق اشرتاكات اجلملة لديهم. وباستطاعة البلدان التغلب على 

م فقط، مبا فيها اشرتاكات اجلملة، و  لتماس البيانات من مقدمي خدمات اإلنرتنت اعدم ذلك بسؤال املشغلني أصحاب املرافق عن اشرتاكا
  من غري أصحاب املرافق. وبديًال من ذلك ميكن للبلدان طلب بيانات اشرتاكات التجزئة فقط من مجيع مقدمي خدمة اإلنرتنت.

نسمة،  100لكل  الستخالص عدد اشرتاكات اإلنرتنت الثابتة 100وميكن تقسيم قيم هذا املؤشر على عدد السكان وضرب احلاصل برقم 
  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الشراكة. A3املؤشر األساسي 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
يساوي قيمة املؤشرين. ومرد ذلك اشرتاكات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة اليت  ال ، ولكنه قد19bواملؤشر  19a قيميت املؤشر 19يتضمن املؤشر 

شرتاكات النطاق العريض ا( 19bوينقسم املؤشر ‘. الدليل’هذا  يف مبؤشرات أخرى 19a ليس مراقمة. وال يتصل املؤشرتعترب نطاقًا ضيقًا و 
  (حبسب التكنولوجيا والسرعة، على التوايل). 21و 20(السلكي) الثابت) إىل املؤشرين 

  المسائل المنهجية:
 إذ يدرجها بعض البلدان -ختتلف معاملة النطاق العريض الثابت الالسلكي والنطاق العريض املتنقل باستخدام بطاقات البيانات من بلد آلخر 

  النطاق العريض إمجاًال. أو فئة النطاق العريض الثابت يف
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 مثال:
) ضمن فئة 13دد اشرتاكات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة (املثال السويدية إحصاءات كل ستة أشهر عن ع (PTS)تنشر وكالة الربيد واالتصاالت 

  اشرتاكات اإلنرتنت.
  2010اشتراكات اإلنترنت (السلكية) الثابتة (باآلالف)، السويد،  - 13المثال 

 231 3 مجموع اشتراكات اإلنترنت

A  كيلوبتة/ثانية)  56(مودمات حىتPSTN [1]  241 

B ISDN [2] 3 

C xDSL [3] 1 591 

D 596 مودم كبلي 

E  ليف وليفLAN  [4] 787 

F 13 نفاذ نطاق عريض آخر 

 2 987 (F+E+D+C)جمموع اشرتاكات النطاق العريض الثابت 

  
  مالحظات:

تناظري)  ال (خط مشِرتك رقمي ADSLا ثنني مهاخط مشِرتك رقمي. وأشهر  [3]شبكة رقمية متكاملة اخلدمات.  [2]شبكة هاتفية عمومية تبديلية.  [1]
  (خط مشِرتك رقمي عايل السرعة جداً). VDSLو

موصولة بشبكة ليف  LAN، تستند عادة إىل تكنولوجيا إثرنت. وشبكة (LAN)يتم النفاذ إىل اإلنرتنت عرب شبكة خصوصية، أي شبكة منطقة حملية  [4]
كبل حناسي، توصيل املساكن/العمليات  أو على كبل ليف بصري . وتؤمن الشبكة اخلصوصية، اليت قد تشتمل(WAN)عمومية، مثل شبكة منطقة واسعة 

  الواسعة.  الفردية مع العقدة اخلصوصية، املوصولة بدورها بشبكات املنطقة
  .http://www.statistik.pts.se/pts2010e/index.html، املوقع يف ، متاحPTS: مقتطف من املصدر

  شتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابتا
دعم معدالت السرعة املتزايدة اليت  يف النطاق العريض الثابت هو جزء هام من البنية التحتية لإلنرتنت. وله أمهية جوهرية  63.

تقل عن  ال زيل ف النطاق العريض بأنه خدمة توفر معدالت سرعة تنويعرَّ ة االستعمال للنطاق العريض. تتطلبها التطبيقات كثيف
كيلوبتة/ثانية. ويتألف النطاق العريض (السلكي) الثابت من تكنولوجيات توفر النفاذ إىل اإلنرتنت عرب شبكات خطوط   256

في البصري، وكبل اإلثرنت داخل املباين، سلكية، مثل خطوط اهلاتف الثابتة، وشبكات التلفزيون الكبلي متحد احملور، والكبل اللي
جمموعة  يف نفرادا)، ويعامل على 22هذه الفئة النطاق العريض الالسلكي (املؤشر  يف وخطوط الطاقة الكهربائية. وال يندرج

ة كوريا مجهوري يف النطاق العريض (السلكي) الثابت املستخدمةاشرتاكات  خمتلف أمناط 14خمتلفة من املؤشرات. ويبني املثال 
  هذه الفئة. يف وكيف تتواءم مع املؤشرات

  وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.  64.
    

http://www.statistik.pts.se/pts2010e/index.html
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 ، بحسب التكنولوجيا(i4213tfb): اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت20المؤشر
 التعريف:

 إىل عدد اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت ،التكنولوجيااشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت، حبسب يشري مؤشر 
  ) مفصلة حبسب التكنولوجيا املستخدمة. وميكن تفصيل املؤشر على النحو التايل:19bاإلنرتنت العمومية (املؤشر  يف

  (i4213cab): اشتراكات اإلنترنت بالمودم الكبلي 20aالمؤشر 
تزيد عن  أو اليت تستند إىل خدمة مودم كبلي للنفاذ إىل اإلنرتنت، مبعدالت سرعة تدفق هابطة تساويوهو يشري إىل عدد اشرتاكات اإلنرتنت 

  كيلوبتة/ثانية. واملودم الكبلي هو مودم متصل بشبكة تلفزيون كبلي.  256
  (i4213dsl ) (DSL): اشتراكات اإلنترنت بخط المشتِرك الرقمي 20bالمؤشر 

 للنفاذ إىل اإلنرتنت، مبعدالت سرعة تدفق هابطة تساوي (DSL)رقميًا  اً مشرتِك اً اإلنرتنت اليت تستعمل خطوهو يشري إىل عدد اشرتاكات 
ا توصيل معلومات النطاق العريض العايل السرعة إىل املنازل  (DSL)كيلوبتة/ثانية. وخط املشرتك الرقمي   256تزيد عن  أو هو تكنولوجيا من شأ

 (VDSL)طوط هاتف حناسية عادية. وينبغي أن يستثين املؤشر اشرتاكات خط املشِرتك الرقمي عايل السرعة جداً وصغار مشاريع األعمال عرب خ
  إذا استخدم فيها توصيل الليف مباشرة إىل املكان املقصود.

  (i4213ftth/b)زل/المبنى  : اشتراكات اإلنترنت بتوصيل الليف إلى المن20cلمؤشر ا
تزيد  أو الليف إىل املبىن، مبعدالت سرعة تدفق هابطة تساوي أو زل اإلنرتنت اليت تستعمل توصيل الليف إىل املنوهو يشري إىل عدد اشرتاكات 

املبىن اليت اشرتاكات توصيل الليف إىل  أو كيلوبتة/ثانية. وينبغي أن تشمل االشرتاكات اليت يصل فيها الليف مباشرة إىل مكان املشرتك  256عن 
  ستثىن من ذلك توصيالت الليف إىل اخلزانة والليف إىل العقدة.زيد عن مرتين من اجلدار اخلارجي للمبىن. ويُ ت  ال تنتهي ضمن مسافة

  (i4213ob): اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت األخرى 20dالمؤشر 
 DSLوهو يشري إىل عدد اشرتاكات اإلنرتنت اليت تستعمل تكنولوجيات النطاق العريض (السلكي) الثابت األخرى للنفاذ إىل اإلنرتنت (عدا 

كيلوبتة/ثانية. ويشمل ذلك تكنولوجيات من قبيل إثرنت شبكة   256تزيد عن   أو واملودم الكبلي والليف)، مبعدالت سرعة تدفق هابطة تساوي
 IEEEإىل استخدام تكنولوجيا  LAN. وتشري اشرتاكات إثرنت (BPL)واتصاالت النطاق العريض عرب خطوط الكهرباء  (LAN)احمللية املنطقة 
ستثىن من ذلك مستعملو إىل االشرتاكات اليت تستخدم خدمات النطاق العريض عرب خطوط الكهرباء. ويُ  BPL. وتشري اشرتاكات 802.3

 WiMAX )، ومستعملو(PWLAN)النفاذ املؤقت بالنطاق العريض (مثل التجوال بني املواقع الساخنة لشبكة املنطقة احمللية الالسلكية العمومية 
  فذون إىل اإلنرتنت عرب الشبكات اخللوية املتنقلة.وأولئك الذين ينْ 

  التوضيحات والنطاق:
نفاذ النطاق العريض (السلكي) الثابت إىل شبكة اإلنرتنت العمومية. وهو يستثين النفاذ إىل  يف جمموع عدد االشرتاكاتيشري هذا املؤشر إىل 

، اشرتاكات 24املؤشر  يف كيلوبتة/ثانية واشرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابت (املتضمنة  256اإلنرتنت الثابت مبعدالت سرعة أقل من 
مالحظة. وينبغي تضمني  يف خدمات السرعة األخفض، فينبغي بيان ذلك يف ض). وإذا تعذر استثناء االشرتاكاتالالسلكي الثابت لألر 

  االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.
  بيانات).مالحظة أي احنرافات عن التعاريف الواردة أعاله (مثل معاملة النطاق العريض املتنقل باستعمال بطاقات ال يف كما ينبغي أن يبني

  طريقة الجمع:
البلد تقدمي عدد ما لديهم من اشرتاكات النطاق العريض  يف (ISP)ميكن مجع البيانات بأن يطلب من مجيع مقدمي خدمات اإلنرتنت 

  ، ليف بصري، غريها).DSLكبل،   -(السلكي) الثابت (حبسب النمط 
الستخالص عدد اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت لكل  100وميكن تقسيم قيمة املؤشر على عدد السكان وضرب احلاصل برقم 

  نسمة. 100
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

، الذي ينقسم إىل 19bشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت هو املؤشر ا. و 20b إىل  20aجمموع قيم املؤشرات 20يساوي املؤشر 
  .21املؤشر  20على التوايل). ويكمل املؤشر  (حبسب التكنولوجيا والسرعة، 21و 20املؤشرين 

  المسائل المنهجية:
أكثر  أو كيلوبتة/ثانية  256استعمال تعريف النطاق العريض. إذ يعّرف بعض البلدان النطاق العريض بأنه أقل من  يف قد خيتلف بعض البلدان

فئة النطاق العريض  يف إذ يشمله بعض البلدان -لالسلكي الثابت كيلوبتة/ثانية. واملسألة األخرى هي معاملة النطاق العريض ا  256بكثري من 
  جمموع النطاق العريض. أو الثابت
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  مثال:
مجهورية  يف عن طائفة متنوعة من تكنولوجيات النطاق العريض (السلكي) الثابت (KCC)تكشف البيانات اليت جتمعها هيئة االتصاالت الكورية 

اليت تستخدم كبل إثرنت لتوزيع نفاذ النطاق العريض  (LAN)). والنصيب األكرب من االشرتاكات ينوب شبكة املنطقة احمللية 14كوريا (املثال 
  البلد عايل الكثافة بالسكان. يف ضمن الشقق السكنية ومباين املكاتب

  2011اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت، بحسب التكنولوجيا، جمهورية كوريا، يونيو  - 14المثال 

  
ا وكالة اإلنرتنت واألمن الكورية  KCC : مقتطف من بياناتاملصدر  املوقع: يف ، متاحة(KISA)اليت نشر

ttp://isis.nida.or.kr/eng/sub01/index.jsp?pageId=010500#h. 
    

مجموع النطاق العريض 
:الثابت

17 604 503

DSL:
2 568 578

:مودم كبلي
5 073  254

FTTH:

3 708 279

:(LAN)غيرھا
6 254 392

http://isis.nida.or.kr/eng/sub01/index.jsp?pageId=010500
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 ، بحسب السرعة(i4213tfb): اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت21المؤشر
 التعريف:

اإلنرتنت  يف ، حبسب السرعة إىل عدد اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابتاشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابتمؤشر يشري 
  زيل. )، مصنفة حبسب سرعة التن19bالعمومية (املؤشر 

   (256to2_4213) ميغابتة/ثانية 2كيلوبتة/ثانية إلى أقل من   256: اشتراكات 21aالمؤشر 
تزيد  أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي

  ميغابتة/ثانية. 2كيلوبتة/ثانية وتقل عن   256 عن
   (2to10_4213)ميغابتة/ثانية  10ميغابتة/ثانية إلى أقل من  2: اشتراكات من 21bالمؤشر 

 2 تزيد عن أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي
  ميغابتة/ثانية. 10ميغابتة/ثانية وتقل عن 

   (G10_4213) ميغابتة/ثانية 10تزيد عن  أو : اشتراكات تساوي21cالمؤشر 
 10 تزيد عن أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي

  ميغابتة/ثانية.
   (10to100_4213) ميغابتة/ثانية 100تقل عن  أو : اشتراكات تساوي21dالمؤشر 

 10 تزيد عن أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي
  ميغابتة/ثانية. 100ميغابتة/ثانية وتقل عن 

  (100to1G_4213)جيغابتة/ثانية  1ميغابتة/ثانية وتقل عن  100: اشتراكات تساوي 21eالمؤشر 
تزيد  أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي

  جيغابتة/ثانية. 1ميغابتة/ثانية وتقل عن  100 عن
  (G1Gb_4213) جيغابتة/ثانية 1: اشتراكات تزيد عن 21fالمؤشر 

 1 تزيد عن أو وهو يشري إىل مجيع اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت املعلنة على أساس معدالت سرعة تدفق هابط تساوي
  جيغابتة/ثانية.

  التوضيحات والنطاق:
الثابت املعلنة على أساس معدالت السرعة املعلنة. وتشري كلمة ف هذه اجملموعة من املؤشرات اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) تصنِّ 

ا مقدم خدمة اإلنرتنت االشرتاك، وليس السرعة الفعلية اليت قد يشهدها املستعمل. وتقاس السرعة بوحدة ‘ املعلنة ’ إىل السرعة اليت يسوق 
ض (السلكي) الثابت، ويستثين تكنولوجيات النطاق العريض . ويشري هذا املؤشر إىل تكنولوجيات النطاق العري(Mbits/s)ميغابتة/ثانية 

  الالسلكي. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.
  طريقة الجمع:

البلد تزويد عدد اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت حبسب السرعات  يف ميكن مجع البيانات بأن يطلب من كل مقدم خدمة إنرتنت
  هذه اجملموعة من املؤشرات. ومن مث ميكن جتميع البيانات للحصول على اجملاميع على املستوى القطري. يف دةاحملد

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
شرتاكات النطاق ا. و 21fإىل  21d هي جمموع قيم املؤشرات 21c، وقيمة املؤشر 21cإىل  21a جمموع قيم املؤشرات 21تساوي قيمة املؤشر 

  .20 يكمل املؤشر 21. واملؤشر 21و 20، الذي ينقسم إىل املؤشرين 19bالعريض (السلكي) الثابت هو املؤشر 
  المسائل المنهجية:

أن  مباقد تتفاوت اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت تفاوتًا كبريًا حبسب السرعة، مما يؤثر على نوعية ووظيفة النفاذ إىل اإلنرتنت. و 
زيل، فينبغي أن يكون مجع البيانات هلذه املؤشرات عملية بسيطة نسبياً. وقد  غالبية مقدمي خدمات اإلنرتنت يقدمون خططًا مرتبطة بسرعة التن

عدد أكرب من  يف تتواءم مع معدالت السرعة املستعملة هلذه اجملموعة من املؤشرات. وتشجع البلدان على مجع البيانات ال تستخدم البلدان رزماً 
  فئات السرعة حبيث ميكن جتميع البيانات وفق التقسيم املبني أعاله.
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 مثال:
بيانات عن اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت حبسب سعة  الدامنارك يف تنشر الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اجملاالت اليت يتضمنها هذا املؤشر. ويف الربع الثاين  الدامنارك يف تقابل اجملاالت املستعملة). ويبني الشكل أدناه كيف 15التدفق اهلابط (املثال 
  ميغابتة/ثانية. 10ميغابتة/ثانية وأقل من  4، كانت أكثر معدالت السرعة رواجاً هي على األقل 2010من 

  2010من  ني، الربع الثاالدانماركط، اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت بحسب سعة التدفق الهاب - 15المثال 
 

 
 املوقع: يف ، متاحة2009 ، إحصاءات االتصاالت للنصف الثاين من عام(2010) الدامنارك: مقتطف من الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املصدر
2009-of-part-http://en.itst.dk/statistics/telestatistik/halvarsstatistik/2009/second. 

  
  شتراكات النطاق العريض الالسلكيا

ز ما بني اإلنرتنت العمومية ومتيِّ  يف النطاق العريض الالسلكياشرتاكات  املعلومات عن 25إىل  22تتضمن املؤشرات   65.
  توصيالت النطاق العريض الساتلي والنطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض والنطاق العريض املتنقل النشط.

 ذَ فَ جيب أن يكون املستعمل قد نَـ أي  -تفي بشرط االستعمال  أو متكرراً اشرتاك  وجيب أن تتضمن االشرتاكات رسم  66.
). والغرض من هذا االشرتاط اإلضايف الشرتاكات النطاق العريض املتنقل هو 4إىل اإلنرتنت أثناء األشهر الثالثة األخرية (الشكل 

ذا النفاذ. ستخدم هلاهلاتف املتنقل القادرة على النفاذ إىل اإلنرتنت مبعدالت سرعة نطاق عريض ولكنها مل تُ اشرتاكات  استبعاد
نفاذ النطاق العريض املتنقل النشط. وينبغي  25، بينما يقيس املؤشر 12bاملؤشر  يف قاس إمكانية نفاذ النطاق العريض املتنقلوتُ 

  تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.
حمتوى على  أو ز مغلقوليس جمرد حيِّ  هذه الفئة ينبغي أن توفر النفاذ إىل اإلنرتنت األعرض يف ولكي تدخل االشرتاكات  67.

 ينبغي م اخلدمة اخلاص به على الشبكةزل جمرد نغمة رنني من تطبيق مقدِّ  الشبكة. مثال ذلك أن نفاذ املستعمل الذي يستن
الربيد  مؤشرات النطاق العريض الالسلكي، استبعاد االشرتاكات اليت توفر النفاذ إىل خدمات يف عترب نشطاً. وكذلك ينبغي،يُ  أال

  اإللكرتوين فقط، وليس إىل اإلنرتنت املفتوحة.

:اجملموع
2 048 802

≥256 kbit/s <2 Mbit/s 
100 234

≥2 Mbit/s <10 Mbit/s
1 097 585

≥2 Mbit/s <4 Mbit/s 
182 276

≥4 Mbit/s <10 Mbit/s 
915 309

≥ 10 Mbit/s 
850 983

≥10 Mbit/s <30 Mbit/s 
806 642

≥30 Mbit/s <50 Mbit/s 
13 323

≥50 Mbit/s <100 Mbit/s 
16 446

≥100 Mbit/s 
14 572

http://en.itst.dk/statistics/telestatistik/halvarsstatistik/2009/second-part-of-2009
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  مؤشرات النطاق العريض الالسلكي -  4الشكل 

  
 

 املوقع:  يف ، منهجية مؤشرات النطاق العريض الالسلكي، متاح(2010)امليدان االقتصادي  يف : االحتاد الدويل لالتصاالت، مقتطف من منظمة التعاون والتنميةاملصدر
en-methodology_5kmh7b6sw2d4-indicator-broadband-technology/wireless-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd. 

  

 النطاق اشتراكات
 الساتلي العريض

 )23 المؤشر(

 
 

 مبعدالت اشرتاكات
 256 مبقدار معلنة سرعة

 أكثر أو ثانية/كيلوبتة

 النطاق اشتراكات
 الالسلكي العريض
 لألرض الثابت

 )24 المؤشر(

 

 مبعدالت شرتاكاتا
 256 مبقدار معلنة سرعة

 أكثر أو ثانية/كيلوبتة

 نشطةال المتنقل العريض النطاق اشتراكات
 )25 المؤشر(

 القياسية المتنقلة العريض النطاق اشتراكات
 )25a المؤشر(

 األوسع اإلنرتنت إىل النفاذ توفر متنقلة اشرتاكات
 256 سرعة مبعدالت) مغلق حيز على تقتصر ال أي(

 توصيل إلجراء استخدمت أكثر، أو ثانية/كيلوبتة
 األشهر أثناء اإلنرتنت بروتوكول عرب إنرتنت بيانات
.األخرية الثالثة

المكرسةالمتنقلالعريضالنطاق اشتراكات
 )25b المؤشر(

 شبكة عرب مكرسة بيانات خدمات يف اشرتاكات
 خدمات عن منفصلة بصورة شراؤها يتم متنقلة،
ا قائمة كخدمة إما الصوت،  ،)دونغل/مودم( بذا

 الصوت خدمات إىل مضافة بيانات كرزمة أو
 كل وتدرج. إضافيا اشرتاكا تتطلب واليت

 على القائمة املكرسة املتنقلة البيانات اشرتاكات
 اشرتاكات" بوصفها املتكررة االشرتاك رسوم أساس
 استخدامها عن النظر بصرف" نشطة بيانات
 مسبقة املتنقل العريض النطاق خطط أما. الفعلي
 يكن مل إذا الفعلي، االستخدام فتتطلب الدفع
 .شهرياشرتاك من هنالك

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/wireless-broadband-indicator-methodology_5kmh7b6sw2d4-en
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 (i271twb)اشتراكات النطاق العريض الالسلكي: 22المؤشر
 التعريف:

إىل جمموع اشرتاكات النفاذ النطاق العريض الساتلي والنطاق العريض الالسلكي الثابت  اشرتاكات النطاق العريض الالسلكييشري مؤشر 
 لألرض والنطاق العريض املتنقل النشط إىل اإلنرتنت العمومية.

  التوضيحات والنطاق:
املتنقلة  أو لألرض الالسلكية الثابتة أو املؤشر إىل جمموع اشرتاكات اإلنرتنت العريض النطاق الالسلكي اليت تستخدم التوصيالت الساتليةيشري 

كيلوبتة/ثانية. ويف حالة النطاق العريض   256 تقل عن ال زيل لألرض. واشرتاكات النطاق العريض هي االشرتاكات املعلنة على أساس سرعة تن
 األخريةاملتنقل، يقتصر األمر على االشرتاكات النشطة فقط (أي االشرتاكات اليت هلا نفاذ واحد إىل اإلنرتنت على األقل أثناء األشهر الثالثة 

ا، أو شر خدمة مضافة إىل خطة الصوت. وال يشمل املؤ  أو هلا خطة بيانات مكرسة). وميكن أن تكون اخلدمة بواسطة بطاقة بيانات قائمة بذا
  . وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.Wi-Fiاشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت وال اشرتاكات

  طريقة الجمع:
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مجيع املشغلني الذين يقدمون خدمات النطاق العريض الالسلكي

 مع المؤشرات األخرى:العالقة
شرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابت ا( 24شرتاكات النطاق العريض الساتلي) واملؤشر ا( 23جمموع قيم املؤشر  22تساوي قيمة املؤشر 

 شرتاكات النطاق العريض املتنقل النشط).ا( 25لألرض) واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

  تف البلدان باالشرتاط القاضي بضرورة نشاط اشرتاكات النطاق العريض املتنقل من خالل النفاذ إىل اإلنرتنت.قد تتأثر قابلية املقارنة إذا مل 
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  مثال:
 جبمع البيانات ونشرها فيما يتعلق باشرتاكات النطاق العريض الالسلكي، مبا (OECD)قتصادي امليدان اال يف تقوم منظمة التعاون والتنمية

  ).16ذلك التفصيل حبسب خمتلف أمناط اشرتاكات النطاق العريض الالسلكي (املثال  يف
  2010، ديسمبر OECDاشتراكات النطاق العريض الالسلكي، بلدان  - 16المثال 

  
اشرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض  † : * التفصيل بني اشرتاكات النطاق العريض املتنقل القياسية واملكرسة غري متاح.مالحظة
  ** اشرتاكات النطاق العريض املتنقل القياسية غري متاحة.   غري متاحة.اشرتاكات النطاق العريض الساتلي   و/أو

  .www.oecd.org/sti/ict/broadband املوقع:يف، متاحOECD: االحتاد الدويل لالتصاالت، مقتطف من بوابة النطاق العريض للمنظمةاملصدر

  

اشرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض
اشرتاكات النطاق العريض الساتلي

القياسي اشرتاكات النطاق العريض املتنقل
اشرتاكات النطاق العريض املتنقل املكرسة

 الواليات املتحدة
 اليابان*
 †كوريا
 إيطاليا

 اململكة املتحدة
 فرنسا*
 أملانيا
 بولندا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 كندا

 السويد
 الربتغال
 هولندا
 فنلندا
 النرويج
 إسرائيل
 سويسرا
 الدامنارك
 اليونان
 أيرلندا
 النمسا
 نيوزيلندا
 سلوفاكيا

 تركيا*
اجلمهورية التشيكية**+

 شيلي
 بلجيكا
 هنغاريا
 سلوفينيا

 املكسيك*
 إستونيا

 لكسمربغ
 أيسلندا

http://www.oecd.org/sti/ict/broadband
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 (i271s): اشتراكات النطاق العريض الساتلي23المؤشر
 التعريف:

  256تقل عن  ال زيل معلنة إىل عدد اشرتاكات اإلنرتنت الساتلية على أساس سرعة تن مؤشر اشرتاكات النطاق العريض الساتلييشري 
  كيلوبتة/ثانية. وهو يشري إىل تكنولوجيا اشرتاكات التجزئة وليس إىل تكنولوجيا الشبكات الفقرية.

  التوضيحات والنطاق:
زيل  النطاق العريض باستخدام التوصيل الساتلي. وينبغي أن توفر اخلدمة قدرة ثنائية االجتاه لتن يف يشري هذا املؤشر إىل اشرتاكات اإلنرتنت

بالنطاق العريض عرب توصيل ثابت ولكنه يستخدم  أو البيانات وحتميلها على السواء. وإذا كان مقدم خدمات اإلنرتنت يوفر النفاذ باملراقمة
تعترب اشرتاكات إنرتنت عريض النطاق ساتلي. وينبغي  ال احمللية، فإن هذه االشرتاكات أو الساتل من أجل توصيلية الشبكة الفقرية الوطنية

  مني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.تض
  طريقة الجمع:

  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مجيع املشغلني الذين يقدمون خدمات النطاق العريض الساتلي
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  نطاق العريض الالسلكي).شرتاكات الا( 22هو مكونة من مكونات املؤشر  23املؤشر 
 مثال:
  .16املثال  انظر

  
 (i271fw): اشتراكات النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض24المؤشر

 التعريف:
إىل عدد اشرتاكات اإلنرتنت الالسلكي الثابت لألرض على أساس سرعة  مؤشر اشرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرضيشري 

واالشرتاكات الالسلكية الثابتة ولكنه يستثين املستعملني من   WiMAXشرتاكاتاكيلوبتة/ثانية. ويتضمن املؤشر   256تقل عن  ال زيل معلنة تن
. وهو يستثين أيضًا اشرتاكات النطاق العريض املتنقل حيث ميكن للمستعمل Wi-Fiالنقاط الساخنة ومشرتكي النقاط الساخنة  يف حني آلخر

  كل أحناء البلد حيث تكون التغطية متاحة. يف النفاذ إىل اخلدمة
  التوضيحات والنطاق:

سلكيًا ثابتًا لألرض. ويستخدم املستعمل   ال يشري هذا املؤشر إىل جمموع اشرتاكات اإلنرتنت العريض النطاق الالسلكي اليت تستخدم توصيالً 
مقدم خدمة اإلنرتنت. ومع أن املستعمل يتمتع بقدر ما من إمكانية التنقل يشرتيه املستعمل) ميّكنه من التوصيل بشبكة  أو ده املشغلهوائياً (يزوّ 

  فهي حمدودة عموماً ضمن مدى حمطة قاعدة واحدة. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية على السواء.
ا توصيًال مباشراً  يف توفر ال Wi-Fiكما ينبغي استثناء مستعملي املواقع الساخنة لدى تبليغ البيانات عن هذا املؤشر، ذلك أن مواقع  حد ذا

واملودم الكبلي وتوصيل الليف البصري  (DSL)إىل اإلنرتنت وإمنا تعيد توزيع توصيل النطاق العريض (مثال ذلك، من خالل خط املشِرتك الرقمي 
  واملتنقل اخللوي العريض النطاق). (WiMAX)وإمكانية التشغيل املتبادل عاملياً لنفاذ املوجات الصغرية  (FTTH)زل  إىل املن

  ).25عن املؤشر  24مالحظة أي احنراف عن التعريف الوارد أعاله (ال سيما متييز املؤشر  يف وينبغي أن يبنيِّ 
  طريقة الجمع:

ها على املستوى البلد، مث جتميع  يف ميكن مجع البيانات من مجيع املشغلني الذين يقدمون خدمات النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض
  القطري.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  شرتاكات النطاق العريض الالسلكي).ا( 22هو مكونة من مكونات املؤشر  24املؤشر 

  المسائل المنهجية:
حاسوب  يف تصنيف النطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض، خاصة عندما ميكن استخدام بطاقات البيانات يف قد تصادف صعوبات

عموم البلد. ويف هذه احلالة ليس من اليسري التمييز بني هذه اخلدمة  يف حممول للنفاذ إىل اخلدمة وعندما تكون اخلدمة متاحة على نطاق واسع
  ).25bشرتاكات النطاق العريض املتنقل املكرس (املؤشر او 

 مثال:
  .16املثال  انظر
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(i271mw): اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة25المؤشر

 التعريف:
إىل جمموع اشرتاكات النطاق العريض املتنقل القياسية واملكرسة من أجل النفاذ إىل  اشرتاكات النطاق العريض املتنقل النشطةيشري مؤشر 

ميكن اإلنرتنت العمومية. وهو يشمل املشرتكني احلاليني، وليس املشرتكني احملتملني حىت لو كان لديهم أجهزة حممولة مهيأة للنطاق العريض. و 
  إىل مؤشرين فرعيني: 25تفصيل املؤشر 

  (i271mb_active)شتراكات النطاق العريض المتنقل القياسية : ا25aالمؤشر 
ن من النفاذ إىل اإلنرتنت األكرب أكثر متكِّ  أو كيلوبتة/ثانية  256وهو يشري إىل االشرتاكات اخللوية املتنقلة النشطة على أساس سرعة معلنة مبقدار 

أثناء  (IP)خدمت إلقامة توصيل بيانات باستخدام بروتوكول اإلنرتنت وتكون قد استُ  (HTTP)من خالل بروتوكول نقل النصوص املرتابطة 
مبثابة توصيالت بيانات إنرتنت نشطة، حىت لو مت توصيلها بواسطة بروتوكول  MMSو SMS األشهر الثالثة األخرية. وال يعترب الرتاسل بأسلوب

  اإلنرتنت.
وهو يستثين ‘. الدفع حبسب االستعمال’العريض املتنقل على أساس  وهو يشمل االشرتاكات املتنقلة اليت تستفيد من خدمات النطاق

، اشرتاكات النطاق العريض 25bاملؤشر  انظراالشرتاكات املتنقلة على أساس خطة بيانات شهرية منفصلة للنفاذ إىل النطاق العريض املتنقل (
  املتنقل املكرسة).

  (i271md). اشتراكات النطاق العريض المتنقل المكرسة 25bالمؤشر 
ن من النفاذ إىل اإلنرتنت األكرب ويتم شراؤها بصورة منفصلة عن خدمات سة (عرب شبكة متنقلة) متكِّ وهو يشري إىل خدمات البيانات املكرّ 

ا (مثال ذلك استعمال بطاقة البيانات من قبيل مودم/دونغل  كرزمة بيانات مضافة إىل خدمات   أو )USBالصوت، إما كخدمة قائمة بذا
الصوت اليت تتطلب اشرتاكًا إضافياً. ويتم تضمني كل اشرتاكات النطاق العريض املتنقل املكرسة على أساس رسوم اشرتاك متكرر مبثابة 

تعماهلا أثناء األشهر بصرف النظر عن استعماهلا الفعلي. وتستوجب خطط النطاق العريض املتنقل املسبقة الدفع اس‘ اشرتاكات بيانات نشطة’
  البلد. يف جدتاملتنقلة، إن وُ  WiMAXالثالثة األخرية إذا مل يكن هنالك من اشرتاك شهري. وميكن أن يتضمن هذا املؤشر أيضاً اشرتاكات 

  التوضيحات والنطاق:
لألرض. وينبغي تضمني االشرتاكات السكنية والتجارية  يشري هذا املؤشر إىل اشرتاكات إنرتنت النطاق العريض الالسلكية اليت تستخدم التوصيالت املتنقلة

  على السواء.
  مالحظة. يف ختضع لرسم متكرر، وتستند البيانات إىل تقديرات، ينبغي بيان ذلك ال وعندما يتعذر تقييم اشرتاط االستعمال لالشرتاكات اليت

والقياسية، وذلك تبعًا هليكل التعريفات لدى املشغلني. وإذا مل يتمكن يتضح التمييز بني اشرتاكات النطاق العريض املتنقل املكرسة  ال وقد
  أكثر من توفري هذا الفصل، ينبغي اإلبالغ عن الرقم اإلمجايل مشفوعاً مبالحظة. أو مشغل

  ).25واملؤشر  24مالحظة أي احنراف عن التعريف الوارد أعاله (ال سيما التمييز ما بني املؤشر  يف وينبغي أن يبني
  ريقة الجمع:ط

البلد والذين يقدمون خدمات النطاق العريض املتنقل لتوفري النفاذ  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمات املتنقلة املرخص هلم
  256تقل عن  ال زيل مبعدالت سرعة اإلنرتنت. وينبغي أن يتوفر لدى هؤالء املشغلني شبكات نطاق عريض متنقل توفر التن إىل

). ومن مث يتم جتميع البيانات LTEو WiMAX IEEE 802.16eو CDMA2000 1x EV-DOو HSPAو WCDMA(مثال ذلك،  كيلوبتة/ثانية
  القطري. على املستوى

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
شرتاكات النطاق العريض ا( 22هو مكونة من مكونات املؤشر  25. واملؤشر 25bواملؤشر  25a جمموع قيميت املؤشر 25تساوي قيمة املؤشر 

  الالسلكي).
  المسائل المنهجية:

البلدان باالشرتاط القاضي بضرورة نشاط االشرتاكات من خالل النفاذ إىل اإلنرتنت. ويبلغ بعض البلدان عن  قد تتأثر قابلية املقارنة إذا مل تفِ 
(اشرتاكات اهلاتف  12bوهذا هو املؤشر  -العدد اإلمجايل لالشرتاكات املتنقلة اليت تتمتع نظريًا بالنفاذ إىل خدمات النطاق العريض املتنقلة 

إىل اتصاالت البيانات مبعدالت سرعة النطاق العريض) بدًال من عدد االشرتاكات النشطة (أي االشرتاكات اليت املتنقل اخللوي مع النفاذ 
  خدمت فعًال من أجل النفاذ إىل اإلنرتنت من خالل اخلدمة). استُ 

  .24ملؤشر ا انظروقد يتعذر التمييز بني هذه اخلدمة والنطاق العريض الالسلكي الثابت لألرض. ملزيد من املعلومات 
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 مثال:
مناقشة مؤشرات النطاق العريض الالسلكي ووضعت منهجية جلمع  يف اقةبّ سَ  (OECD)امليدان االقتصادي   يف كانت منظمة التعاون والتنمية

متوائمة مع املؤشرات اليت اقرتحتها املنظمة املذكورة. ‘ الدليل’هذا  يف البيانات هلذه املؤشرات. ومؤشرات النطاق العريض الالسلكي املعروضة
  ) بعض األمثلة التوضيحية عن كيفية تصنيف أكثر خطط بيانات النطاق العريض املتنقل شيوعاً:17ويقدم اجلدول التايل (املثال 

  أمثلة عن كيفية تصنيف خطط بيانات النطاق العريض المتنقل - 17المثال 
  كيفية العد جزء البيانات جزء الصوت  نمط الخطة

شرتاك. بيانات الدفع وقت اال اشرتاك صوت اعتيادي  صوت قائم بذاته
  .االستهالك

ال بد من استعمال نشط. إذا كان 
  .25aعد ضمن املؤشر نشطاً، يُ 

املؤشر  يف عد أوتوماتيُا كاشرتاك نشطيُ   شرتاك شهري من أجل البياناتا ال شيء  3Gشرتاك دونغل/مودم ا
25b.  

االشرتاك  يف بعض البيانات داخلة اشرتاك صوت اعتيادي رزمة صوت وقدر حمدود من البيانات
  الشهري

ال بد من استعمال نشط ألن خطة 
البيانات غري مشرتاة بصورة منفصلة. 

عد ضمن املؤشر إذا كان نشطاً، يُ 
25a.  

رزمة صوت وقدر غري حمدود من
  البيانات

معلن على أساس بيانات "غري  اشرتاك صوت اعتيادي
‘ سقوف’الرزمة ولكن  يف حمدودة"

  البيانات ما زالت شائعة

ال بد من استعمال نشط ألن خطة 
البيانات غري مشرتاة بصورة منفصلة. 

عد ضمن املؤشر إذا كان نشطاً، يُ 
25a.  

ا حيث يشرتك خطة صوت قائمة بذا
  خطة بيانات مضافة يف املستعمل

املؤشر  يف عد أوتوماتيُا كاشرتاك نشطيُ   خطة بيانات منفصلة دياشرتاك صوت اعتيا
25b  ألن املستعمل اشرتى خطة

  بيانات منفصلة.
ا حيث خطة صوت قائمة بذا

ئتمان ايشرتي املستعمل دوريًا مقادير 
  للبيانات لتموين احلساب

ال اشرتاك بيانات قائم بذاته. فقط  اشرتاك صوت اعتيادي
  االستهالك.ئتمانات دفع وقت ا

ال بد من استعمال نشط ألن خطة 
البيانات غري مشرتاة بصورة منفصلة 

عد عن الصوت. إذا كان نشطاً، يُ 
  .25aضمن املؤشر 

خطة بيانات فقط مسبقة الدفع
  سلكياً  ال تستعمل مودماً 

ال بد من استعمال نشط. إذا كان  شرتاكاال شرتاكاال
  .25bعد ضمن املؤشر نشطاً، يُ 

، OECD، "منهجية مؤشرات النطاق العريض الالسلكي"، أوراق االقتصاد الرقمي الصادرة عن (2010)امليدان االقتصادي   يف : مقتطف من منظمة التعاون والتنميةاملصدر
  .http://dx.doi.org/10.1787/5kmh7b6sw2d4-enاملوقع:  يف ، متاحةOECD، منشورات 169الرقم 

  الحركة 
غ الشبكات، استعمال شبكات االتصاالت. ويزداد هذا القياس أمهية عندما تبلُ  يف عن االجتاهات يكشف قياس احلركة  68.

 وخاصة الشبكات املتنقلة، حد اإلشباع ويصبح حتليل االستعمال أكثر مثارًا لالهتمام من قياس التغلغل. وتشمل املؤشرات
وحركة اإلنرتنت على الصعيد الوطين. وميكن استخدامها هذه الفئة شبكات اهلاتف الثابت والشبكات اخللوية املتنقلة  يف

املرسلة لكل اشرتاك. ويشمل هذا  SMS اشرتاك ومتوسط عدد رسائل الستخالص مؤشرات من قبيل عدد دقائق االستعمال لكل
ا تزداد أمهية حركة القسم أيضًا حركة الصوت والرسائل النصية، اليت ما فتئت متثل نصيبًا هامًا من إيرادات قطاع االتصاالت. كم

  كيفية إبالغ البلدان عنها. يف البيانات، ولكن مؤشرات قياسها ما زالت غري موثوقة نظراً لقلة املواءمة
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 ديسمرب. وعندما 31 يف وتستند هذه اجملموعة من املؤشرات إىل البيانات السنوية (سنة مرجعية) بالنسبة للسنة املنتهية  69.
اية السنة اليت تعود إليها (مثال  يف ديسمرب، ينبغي توفري البيانات 31 يف السنة املنتهيةتتوفر البيانات عن   ال أقرب وقت من 

مارس من السنة اجلارية مبثابة بيانات السنة األسبق). وعندما تبلغ البلدان عن  31 يف ذلك ينبغي توفري بيانات السنة املالية املنتهية
  مالحظة. يف ديسمرب، ينبغي بيان ذلك 31 يف تنتهي ال بيانات على أساس سنة
  حركة الهاتف الثابت

  هذا القسم إىل احلركة الوطنية والدولية عرب شبكات اخلطوط اهلاتفية الثابتة. يف تشري املؤشرات  70.
  

 (i131m): حركة الهاتف الوطنية من ثابت إلى ثابت، بالدقائق26المؤشر
 التعريف:

إىل حركة املهاتفة الصوتية املستكملة احمللية والوطنية (البعيدة املسافة) بواسطة اهلاتف الثابت.  الوطنية من ثابت إىل ثابتحركة اهلاتف يشري مؤشر 
وميكن  ذلك الدقائق املستهلكة للنفاذ إىل اإلنرتنت باملراقمة. وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد دقائق احلركة أثناء السنة املرجعية. وينبغي أن يستثين

  تفصيل هذا املؤشر على النحو التايل:
  (i1311m): حركة الهاتف المحلية من ثابت إلى ثابت، بالدقائق 26aالمؤشر 

احملطة املنادية.  وهو يشري إىل حركة املهاتفة الصوتية (املستكملة) الفعلية بواسطة اهلاتف الثابت املتبادلة ضمن منطقة الرتسيم احمللية اليت تقع فيها
جد). وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد الدقائق وهذه املنطقة هي اليت ميكن فيها ملشرتك أن ينادي مشرتكاً آخر مقابل دفع الرسم احمللي (إن وُ 

  الذي ينبغي أن يستثين الدقائق املستهلكة للنفاذ إىل اإلنرتنت باملراقمة.
  (i1312m): حركة الهاتف الوطنية (البعيدة المسافة) من ثابت إلى ثابت، بالدقائق 26bالمؤشر 

ارج منطقة وهو يشري إىل حركة املهاتفة الصوتية (املستكملة) الوطنية (البعيدة املسافة) الفعلية بواسطة اهلاتف الثابت املتبادلة مع حمطة تقع خ
احلركة. وهو يستثين النداءات احمللية والنداءات حنو  يف . وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد الدقائقالرتسيم احمللية اليت تقع فيها احملطة املنادية

  الشبكات املتنقلة والنداءات حنو اخلارج والنداءات حنو أرقام اخلدمة اخلاصة مثل مقدمي اخلدمة للنفاذ إىل اإلنرتنت باملراقمة.
  التوضيحات والنطاق:
جمموع حركة املهاتفة من ثابت إىل ثابت ضمن البلد. وهو يستثين احلركة من الثابت إىل املتنقل وحركة الثابت حنو اخلارج  يشري هذا املؤشر إىل

  وحركة الثابت لالتصال بأرقام خاصة. 
دخلون هذه الشهري وال يُ اشرتاك اهلاتف   يف الدقائق أو كلهم عدداً غري حمدود (أو عدداً حمدوداً) من النداءات أو وحيثما يقدم بعض املشغلني

  مالحظة. يف احلساب، ينبغي بيان ذلك يف احلركة
  طريقة الجمع:

  البلد، مث جتميع البيانات على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’ومؤشراه الفرعيان باملؤشرات األخرى يف هذا   26. وال يتصل املؤشر26bواملؤشر   26aجمموع قيميت املؤشر 26 تساوي قيمة املؤشر
  المسائل المنهجية:

بعض البلدان وبالنسبة لبعض املشغلني، ضمن منطقة واحدة وخيضع لنفس التعريفة.  يف يقع جمموع حركة اهلاتف من ثابت إىل ثابت الوطنية،
بعض البلدان عدداً  يف متييز بني احلركة احمللية واحلركة الوطنية (البعيدة املسافة). وإضافة إىل ذلك، يقدم املشغلون ويف هذه احلالة ليس هنالك من

  احلساب. يف اشرتاك اهلاتف الشهري وال يدخلون هذه احلركة يف الدقائق أو غري حمدود (أو عدداً حمدوداً) من النداءات
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(i1313wm): حركة الهاتف من ثابت إلى متنقل، بالدقائق27المؤشر

 التعريف:
إىل جمموع احلركة من مجيع شبكات اهلاتف الثابت إىل مجيع الشبكات اخللوية املتنقلة ضمن  حركة اهلاتف من ثابت إىل متنقلشر ؤ يشري م

  البلد. وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد دقائق احلركة أثناء السنة املرجعية.
  التوضيحات والنطاق:

اهلاتف الثابت إىل الشبكات املتنقلة ضمن البلد. وينبغي يشري هذا املؤشر إىل حجم احلركة (املستكملة) الفعلية بالدقائق املرسلة من خطوط 
  مالحظة إذا مل تكن مشمولة هنا. يف بيان معاملة حركة شبكة اهلاتف العمومي حنو املتنقل

  طريقة الجمع:
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم

  ؤشرات األخرى:العالقة مع امل
  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 27ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
غ بعض املشغلني عن ينبغي أن تشري البيانات إىل حركة الصوت عرب خطوط اهلاتف الثابتة حنو مجيع الشبكات املتنقلة الوطنية، بالدقائق. وقد يبلِّ 

ُقد   أو خطط شهرية، يف دقائق مشمولة   جاً خمتلفة لتدوير احلركة املفوترة بالثواين.يتبعون 
 

 مثال:
 ، جبمع البيانات عن حركة اهلاتف الثابت الوطنية كما هو مبني(PTS)تقوم سلطة تنظيم االتصاالت السويدية، وكالة الربيد واالتصاالت 

  .18املثال  يف
  2010حركة المهاتفة الثابتة الصادرة، السويد، بماليين الدقائق،  - 18المثال 

  

  
 ./http://www.statistik.pts.se/pts2010eاملوقع:  يف ، متاحة2010، سوق االتصاالت السويدية PTS (2011) : مقتطف مناملصدر

 

 :جمموع احلركة الثابتة
22 438

:وطنية
16 692

: مراقمة إنرتنت
435

882 :دولية

725 3 :متنقلة

703 :غريها

http://www.statistik.pts.se/pts2010e/
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 (i132mb): حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة والواردة، بالدقائق28المؤشر
 التعريف:

شبكة اهلاتف الثابت الدولية. وينبغي  يف يشري مؤشر حركة اهلاتف الثابت الدولية الصادرة والواردة إىل جمموع حركة الصوت الصادرة والواردة
  املرجعية. وميكن تفصيله على النحو التايل: التبليغ عن هذا املؤشر بعدد دقائق احلركة أثناء السنة

  (i132m): حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة، بالدقائق 28aالمؤشر 
بلد ما حنو جهات خارج ذلك البلد. وينبغي أن يشمل ذلك احلركة  يف وهو يشري إىل حركة املهاتفة الصوتية الثابتة (املستكملة) الفعلية الصادرة

ينبغي أن حنو اهلواتف املتنقلة خارج البلد. وينبغي التبليغ عن املؤشر بعدد دقائق احلركة. وهو يستثين النداءات الصادرة من بلدان أخرى. ولكن 
  .(VoIP)يشمل حركة الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 

  (i132mi)ة الهاتف الثابت الدولية الصادرة، بالدقائق : حرك28bالمؤشر 
إذا كان وهو يشري إىل حركة املهاتفة الصوتية الثابتة (املستكملة) الفعلية الصادرة من خارج البلد والواردة إىل داخل البلد، بصرف النظر عما 

بلدان أخرى، ولكن ينبغي أن يشمل حركة الصوت بواسطة  يف هاتف ثابت أم متنقل. وهو يستثين دقائق النداء املنتهية يف النداء من مشرتك
  .(VoIP)بروتوكول اإلنرتنت 

  التوضيحات والنطاق:
جمموع احلركة الدولية الصادرة، خاصة إذا مل يشمل النداءات اليت متت باستخدام املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت  28a ميثل املؤشر ال قد
جمموع احلركة الدولية الواردة، خاصة النداءات اليت تتم باستخدام املهاتفة بواسطة   28bميثل املؤشر  ال املسائل املنهجية أدناه). وقد انظر(

  أدناه). املسائل املنهجية انظربروتوكول اإلنرتنت اليت يعاد تسيريها لتبدو مبثابة نداءات حملية (
  مالحظة. يف وينبغي بيان أي احنراف عن التعريف

  طريقة الجمع:
  البلد الذين يقدمون خدمات النداءات اهلاتفية الدولية، مث جتميعها على املستوى القطري.  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اهلاتف الثابت

  
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

(جمموع حركة املهاتفة  38a هو أيضًا مكونة من مكونات املؤشر  28a. واملؤشر28bواملؤشر  28aر جمموع قيميت املؤش 28 تساوي قيمة املؤشر
  الدولية). (جمموع حركة املهاتفة الواردة 38b هو مكونة من مكونات املؤشر  28bالصادرة الدولية). واملؤشر

  المسائل المنهجية:
املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. وقد تؤثر أيضًا معاملة احلسبان   يف جمموع احلركة الدولية الصادرة، خاصة إذا مل تؤخذ 28aميثل املؤشر   ال قد

أدىن. لنفرتض   احلسبان. وتتناول معاودة النداء إقامة نداء دويل عرب بلد ثالث لالستفادة من أسعار  يف خدمات معاودة النداء على كيفية أخذ النداء
. ومن مث ينادي Bالبلد   يف جيد أن معاودة النداء أرخص من النداء املباشرولكنه  Bالبلد   يف نداء طرف  يف يرغب A البلد  يف مثًال أن املستعمل

. ومع أن املشرتك يقيم نداء خارجياً B، ويقفل اخلط قبل الرد على النداء، وينتظر معاودة النداء مث يراقم البلد Cالبلد   يف رقماً  Aالبلد   يف املستعمل
  .Aإىل البلد  Cا واردة من البلد ، فإن األرجح أن تسجل احلركة على أBحنو البلد 

عاد تسيريها لتبدو مبثابة نداءات حملية. اليت يُ  IP كل احلركة الدولية الواردة، خاصة النداءات املنشأة باستعمال املهاتفة  28bميثل املؤشر  ال وقد
عرب الشبكة احمللية. وقد تؤثر أيضًا معاملة  البلد، الذي يسّريها بعدئذ  يف شبكة مقدم خدمة اإلنرتنت IPوهذا ما حيدث عندما يدخل نداء 

  صادراً). احلسبان (فقد يعترب النداء املعاَود  يف خدمات معاودة النداء على كيفية أخذ النداء
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 مثال:
إسبانيا، هيئة سوق االتصاالت  يف تقارير السلطات التنظيمية الوطنية. فالسلطة التنظيمية الوطنية يف تتفاوت معاملة احلركة الدولية الواردة عموماً 

(CMT) 19، تبلغ عن الدقائق من احلركة الدولية الواردة مبثابة خدمة توصيل باجلملة (املثال.(  
  حركة الهاتف الثابت الدولية الواردة، بالدقائق، إسبانيا - 19المثال 

 حركة خدمات التوصيل الثابت بالجملة (ماليين الدقائق)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 844,51 21 379,10 20 734,24 19 330,66 19 567,32 20 064,18 22 خدمات اإلنهاء

 076,22 4 960,51 3 777,88 3 537,56 3 393,02 3 325,86 3 الدولية

  املوقع: يف ، متاح2010، التقرير السنوي CMT (2011): مقتطف من املصدر
http://informeanual.cmt.es/docs/INFORME%20ANUAL%20CMT%202010.pdf. 

  حركة المهاتفة المتنقلة
 العديد من البلدان. وحلجم احلركة املتنقلة أمهية حامسة يف متثل احلركة من شبكات املهاتفة املتنقلة غالبية االستعمال  71
رصد االستعمال ويف استخالص مؤشرات األداء الرئيسية مثل عدد دقائق االستعمال ومتوسط اإليرادات لكل دقيقة ومتوسط  يف

  لكل مستعمل. SMSعدد رسائل 
  

 (i133wm): حركة المهاتفة المتنقلة الوطنية، بالدقائق29المؤشر
 التعريف:

اخلدمة املتنقلة ضمن البلد (مبا فيها الدقائق حنو  يف دقائق النداءات الصادرة عن املشرتكنييشري مؤشر حركة املهاتفة املتنقلة الوطنية إىل جمموع 
  مشرتكي املهاتفة الثابتة ومشرتكي املهاتفة املتنقلة). وميكن تفصيل املؤشر على النحو التايل:

  (i1331wm): الحركة المتنقلة الصادرة نحو نفس الشبكة المتنقلة، بالدقائق 29aالمؤشر 
ئق وهو يشري إىل عدد دقائق النداءات الصادرة من مشرتكي اخلدمة املتنقلة حنو نفس الشبكة املتنقلة (ضمن البلد). كما يشري إىل عدد الدقا

يشمل دقائق النداءات من الشبكات املتنقلة إىل  ال نفس الشبكة املتنقلة (ضمن الشبكة). ولكنه يف الصادرة عن الشبكات املتنقلة واملنتهية
  من الشبكات املتنقلة إىل شبكات متنقلة أخرى. أو الشبكات الثابتة

  (i1332wm): الحركة المتنقلة الصادرة نحو شبكات متنقلة أخرى، بالدقائق 29bالمؤشر 
د الدقائق وهو يشري إىل عدد دقائق النداءات الصادرة من مشرتكي اخلدمة املتنقلة حنو شبكات متنقلة أخرى (ضمن البلد). كما يشري إىل عد

يشمل دقائق النداءات من الشبكات املتنقلة إىل  ال شبكات متنقلة وطنية (خارج الشبكة). ولكنه يف الصادرة عن الشبكات املتنقلة واملنتهية
  من الشبكات املتنقلة إىل نفس الشبكات املتنقلة. أو الشبكات الثابتة

  (i1332wmf)بالدقائق : الحركة المتنقلة الصادرة نحو شبكات ثابتة، 29cالمؤشر 
دقائق وهو يشري إىل عدد دقائق النداءات الصادرة من الشبكات اخللوية املتنقلة حنو شبكات املهاتفة الثابتة ضمن البلد. كما يشري إىل عدد ال

  شبكات املهاتفة الثابتة ضمن البلد. يف الصادرة عن الشبكات املتنقلة واملنتهية
  التوضيحات والنطاق:

  البلد. يف متنقلة أو املؤشر إىل جمموع حجم احلركة (بالدقائق) الصادرة من اهلواتف املتنقلة واملوجهة إىل مشرتكي هواتف ثابتةيشري هذا 
  طريقة الجمع:

  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اهلاتف املتنقل
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا  يف ومؤشراته الفرعية باملؤشرات األخرى 29. وال يتصل املؤشر 29cإىل  29a جمموع قيم املؤشرات 29املؤشر تساوي قيمة 
  المسائل المنهجية:
  االشرتاكات.  يف إدراج الدقائق أو تدوير الثواين إىل دقائق يف أسلوب معاملتها يف قد ختتلف البلدان
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 مثال:
اململكة املتحدة، بنشر بيانات ربع سنوية خبصوص حركة االتصاالت  يف وهو السلطة التنظيمية لشؤون االتصاالتيقوم مكتب االتصاالت، 

  ).20املتنقلة تبني حجم احلركة لدى كل مشغل خدمة متنقلة (املثال 
  حجم النداءات بحسب نمط النداء والمشغل، المملكة المتحدة - 20المثال 

والمشغل (ماليين الدقائق)*حجم النداءات بحسب نمط النداء
 Vodafone O2 Everything

Everywhere T-Mobile Orange 

      المملكة في النداءات
2009 Q4 6 306 9 725  4 461 6 030 
2010 Q1 6 502 9 712  4 473 6 181 
2010 Q2 6 280 9 527 10 558   
2010 Q3 6 272 9 692 10 473   
2010 Q4 6 457 9 789 10 708   

     النداءات الدولية الصادرة
2009 Q4 127 215  47 85 
2010 Q1 114 197  45 82 
2010 Q2 122 197 131   
2010 Q3 119 199 133   
2010 Q4 123 201 134   

      الخارج في أثناء التجوال
2009 Q4 143 149  34 62 
2010 Q1 147 152  26 63 
2010 Q2 177 193 116   
2010 Q3 190 225 104   
2010 Q4 151 146 64   

       جميع النداءات
2009 Q4 6 576 10 089  4 542 6 177 
2010 Q1 6 763 10 061  4 544 6 326 
2010 Q2 6 579 9 917 10 805   
2010 Q3 6 581 10 116 10 710   
2010 Q4 6 731 10 136 10 906   

  

  : * تشمل األرقام تقديرات بشأن جهات معاودة البيع. مالحظة
 املوقع: يف ، متاحةQ4 2010: مقتطف من مكتب االتصاالت، جداول بيانات سوق االتصاالت املصدر

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/Q4_2010.pdf. 
   

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/Q4_2010.pdf
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  (i1333wm): الحركة المتنقلة الصادرة إلى الجهات الدولية، بالدقائق30المؤشر
 التعريف:

  إىل عدد دقائق النداءات املتنقلة الصادرة من بلد إىل أي جهة خارج ذلك البلد. مؤشر احلركة املتنقلة الصادرة إىل اجلهات الدوليةيشري 
  التوضيحات والنطاق:

اخلارج، بصرف النظر عما إذا كان النداء موجهاً إىل   يف يشري هذا املؤشر إىل دقائق النداءات الصادرة من الشبكات اخللوية املتنقلة اليت وجهتها
  . وهو يستثين دقائق النداءات الصادرة من بلدان أخرى ودقائق التجوال.مشرتك خدمة ثابتة أم متنقلة

  احلسبان النداءات املنشأة باملهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت). يف مالحظة (مثال ذلك إذا مل تؤخذ يف وينبغي بيان أي قيود على املؤشر
  طريقة الجمع:

  البلد الذين يقدمون خدمات النداءات اهلاتفية الدولية، مث جتميعها على املستوى القطري.  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمة املتنقلة
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  (جمموع حركة املهاتفة الدولية الصادرة).  38aهو مكونة من مكونات املؤشر 30املؤشر 
  المسائل المنهجية:

احلسبان النداءات املنشأة باملهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. وقد تؤثر  يف اصة إذا مل تؤخذميثل املؤشر كل احلركة الدولية الصادرة، خ ال قد
احلسبان. وتتناول معاودة النداء إقامة نداء دويل عرب بلد ثالث لالستفادة من  يف أيضًا معاملة خدمات معاودة النداء على كيفية أخذ النداء

 ولكنه جيد أن معاودة النداء أرخص من النداء املباشر Bالبلد  يف نداء طرف يف يرغب Aد البل يف أسعار أدىن. لنفرتض مثًال أن املستعمل
. ومع B، ويقفل اخلط قبل الرد على النداء، وينتظر معاودة النداء مث يراقم البلد Cالبلد  يف رقماً  Aالبلد  يف . ومن مث ينادي املستعملBالبلد  يف

ا واردة من البلد Bأن املشرتك يقيم نداء خارجياً حنو البلد   .Aإىل البلد  C، فإن األرجح أن تسجل احلركة على أ
 مثال:
  .22املثال  انظر

  



 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن
 

 62الصفحة | 

 (i1335wm): الحركة الدولية الواردة إلى الشبكة المتنقلة، بالدقائق31المؤشر
 التعريف:

إىل عدد دقائق النداءات الواردة (الثابتة واملتنقلة) اليت تتلقاها الشبكات املتنقلة من  إىل الشبكة املتنقلةمؤشر احلركة الدولية الواردة يشري 
  آخر. بلد

  التوضيحات والنطاق:
النداء من الشبكات اخللوية املتنقلة والصادرة من اخلارج، بصرف النظر عما إذا كان  يف يشري هذا املؤشر إىل عدد دقائق النداءات املنتهية

  املتنقلة. وينبغي أن يستثين ذلك حركة التجوال.  أو اخلدمة الثابتة يف مشرتك
 حملية).  مالحظة (مثال ذلك إذا ظهرت النداءات املنشأة باملهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت مبثابة نداءات يف وينبغي بيان أي قيود على املؤشر

  طريقة الجمع:
  البلد الذين يقدمون خدمات النداءات اهلاتفية الدولية، مث جتميعها على املستوى القطري.  يف اخلدمة املتنقلة ميكن مجع البيانات من مشغلي

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (جمموع حركة املهاتفة الدولية الواردة).  38bهو مكونة من مكونات املؤشر 31املؤشر 

  المسائل المنهجية:
املعاد تسيريها لتبدو مبثابة  (IP)ميثل املؤشر كل احلركة الدولية الواردة، وخصوصًا النداءات املنشأة باملهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت  ال قد

ضاً البلد يسّريها بعدئذ عرب الشبكة احمللية. وقد تؤثر أي يف شبكة مقدم خدمة اإلنرتنت IPنداءات حملية. وهذا ما حيدث عندما يدخل نداء 
  احلسبان (فقد تعترب معاودة النداء مبثابة نداء صادر). يف معاملة خدمات معاودة النداء على كيفية أخذ النداء

 مثال:
، (CMT) هيئة سوق االتصاالتتقارير السلطات التنظيمية الوطنية. فالسلطة التنظيمية اإلسبانية،  يف ختتلف عموماً معاملة احلركة الدولية الواردة

  ).21ن عدد دقائق احلركة الدولية الواردة مبثابة خدمة توصيل باجلملة (املثال غ عتبلّ 
  الحركة المتنقلة الدولية الواردة بالدقائق، إسبانيا - 21المثال 

حركة خدمات التوصيل املتنقلة باجلملة (ماليني الدقائق)
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 551,21 31 554,41 29 083,16 29 831,09 27 914,31 26 135,60 24 641,62 20   انتهاء احلركة املتنقلة

 875,18 29 928,79 27 352,94 27 227,19 26 365,45 25 609,7 22 170,21 19  االنتهاء وطنياً 

 676,03 1 625,61 1 730,22 1 603,90 1 548,86 1 525,9 1 471,41 1 االنتهاء دولياً 

 http://informeanual.cmt.es/docs/INFORME%20ANUAL%20CMT%202010.pdfاملوقع:يف، متاح2010، التقرير السنوي  2011CMT)(: مقتطف من املصدر
   

http://informeanual.cmt.es/docs/INFORME ANUAL CMT 2010.pdf
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 (i1334wm)  (التجوال الصادر)، بالدقائقالخارج في: التجوال من جانب مشتركي الشبكات الوطنية32المؤشر
 التعريف:

إىل جمموع دقائق النداءات من زبائن الشبكة الوطنية  اخلارج (التجوال الصادر) يف مؤشر التجوال من جانب مشرتكي الشبكات الوطنيةيشري 
شبكات  يف بالتجزئة من مشرتكي الشبكة الوطنية أثناء التجوالشبكات أجنبية (التجوال الصادر)، أي دقائق التجوال الدويل  يف املنشأة واملتلقاة

هذه  يف الشبكات املتنقلة الوطنية أثناء التجوال مؤقتاً  يف اخلارج. ويستثين املؤشر دقائق االتصال من مستعملني ليسوا مشرتكني يف أجنبية
  الشبكات.

  التوضيحات والنطاق:
من جانب مشرتكي اخلدمة املتنقلة الوطنية، بالدقائق. وهي احلركة اليت يولدها املشرتكون عند يشري هذا املؤشر إىل حركة التجوال الدولية 

 البلد، وال إىل مشرتكي اخلدمة املتنقلة يف يشري إىل احلركة الدولية الصادرة من الشبكات املتنقلة ال اخلارج. ولكنه يف استعمال هواتفهم املتنقلة
  البلد الذي ختصه البيانات. يف ركة التجوالدون حشبكات أجنبية الذين يولّ  يف

  مالحظة (من قبيل معاملة خمتلفة حلركة التجوال). يف وينبغي بيان أي احنراف عن التعريف
  طريقة الجمع:

  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمة اهلاتفية املتنقلة
 ى:العالقة مع المؤشرات األخر 

  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 32ال يتصل املؤشر 
  المسائل المنهجية:

اخلدمة  يف النداءات املنشأة ضمن البلد املوجهة إىل مشرتكني أو بعض البلدان على حركة التجوال املعادة إىل البلد، يف ميكن أن يقتصر التبليغ
  غري ذلك. أو اخلارج، يف املتنقلة أثناء جتواهلم

 مثال:
  .22املثال  انظر

  
  (i1336wm): التجوال من جانب مشتركين أجانب (التجوال الوارد)، بالدقائق 33المؤشر

 التعريف:
ون ويتلقون ؤ (التجوال الوارد) إىل جمموع دقائق نداءات املشرتكني الزوار (األجانب) الذين ينش مؤشر التجوال من جانب مشرتكني أجانبيشري 

  ما (التجوال الوارد).نداءات ضمن بلد 
  التوضيحات والنطاق:

رتكون أثناء يشري هذا املؤشر إىل حركة التجوال من قبل مشرتكي اخلدمة املتنقلة األجنبية، بالدقائق. كما يشري إىل احلركة اليت يولدها هؤالء املش
 البلد، وال إىل املشرتكني  يف اليت تصدر من شبكات اخلدمة املتنقلةيشري إىل احلركة الدولية   ال البلد الذي تشري إليه البيانات. ولكنه يف التجوال

  اخلارج. يف اخلدمة املتنقلة الوطنية الذين يولدون حركة جتوال يف
  بيل معاملة خمتلفة حلركة التجوال).مالحظة (من َق يف وينبغي بيان أي احنراف عن التعريف

  طريقة الجمع:
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف اهلاتفية املتنقلةميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمة 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 33ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
  الصادرة اليت يولدها املشرتكون األجانب أو بعض البلدان على حركة التجوال الواردة يف قد يقتصر اإلبالغ

 مثال:
  .22املثال  انظر
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 (i133sms)المرسلة SMS : رسائل34المؤشر
 التعريف:

املرسلة عرب اخلدمة املتنقلة إىل جهات وطنية ودولية على السواء. وينبغي أن  SMSإىل جمموع عدد الرسائل  املرسلة SMSمؤشر رسائل يشري 
  إىل احلواسيب األخرى.أويستثين ذلك الرسائل املرسلة من احلواسيب إىل األجهزة املتنقلة احملمولة يدوياً 

  التوضيحات والنطاق:
 SMS حممول يدويًا وتُرسل منه إىل جهاز آخر مثله. وهي تشمل كل الرسائلجهاز متنقل  يف يشري هذا املؤشر إىل الرسائل النصية اليت ُتكتب

 املتلقاة ورسائل SMS  الرسائلاملرسلة من األجهزة املتنقلة احملمولة يدويًا (من الند إىل الند)، إىل جهات وطنية ودولية على السواء. وهو يستثين 
SMS ذات القيمة املضافة ورسائل SMS املمتازة ورسائل SMS ا   شبكة الويب.  يف املرسلة من اخلدمات اليت قاعد

  مالحظة.يفاملرسلة واملتلقاة على السواء، فينبغي بيان ذلك SMSوإذا مشل املؤشر الرسائل 
  طريقة الجمع:

يتمكن بعض  ال وقدالبلد، مث جتميعها على املستوى القطري.   يف ميكن مجع البيانات من كل مشغلي خدمات املهاتفة املتنقلة املرخص هلم
املرسلة كجزء من الرزم اخلاصة املضافة  SMSاحلسبان رسائل   يف يأخذوا ال اخلاضعة للرسوم، إذ قد SMSاملشغلني من اإلبالغ سوى عن رسائل 

  إىل اشرتاكات اخلدمة املتنقلة.
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

 الدولية).SMS(35قيمة املؤشر  34يتضمن املؤشر 
  المسائل المنهجية:

املرسلة من مستعمل خدمة متنقلة واحد، يستخدم جهازه احملمول يدوياً، إىل جهاز حممول يدويًا آخر.  SMSيقتصر هذا املؤشر على رسائل 
اليت اخلاضعة للرسوم. ورغم التعريف، فإن بعض البلدان، وخاصة البلدان  SMSيتمكن بعض املشغلني من اإلبالغ سوى عن رسائل  ال وقد

يتمكن  ال املرسلة واملستلمة على السواء. ويف بعض البلدان قد SMS، تبلغ عن رسائل (RPP)تستخدم نظام الدفع من جانب املرسل إليه 
احلسبان الرسائل من آلة إىل آلة ومن آلة إىل  يف ، وبذلك تؤخذSMSاليت متر من خالل مركز  SMSاملشغلون من اإلبالغ سوى عن رسائل 

 مالحظة.يفإنسان إىل آلة. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي بيانه إنسان ومن
 مثال:
  .22املثالانظر

  
(i133smsi)الدولية SMS : رسائل35المؤشر

 التعريف:
املتنقلة املرسلة إىل جهات دولية. وينبغي أن يستثين ذلك الرسائل املرسلة  SMSإىل جمموع عدد رسائل خدمة  الدولية SMSمؤشر رسائل يشري 

 إىل احلواسيب األخرى. أومن احلواسيب إىل األجهزة املتنقلة احملمولة يدوياً 
  التوضيحات والنطاق:

متنقل حممول يدويًا واملرسلة إىل جهاز جهاز  يف املكتوبة SMSاملرسلة إىل خارج البلد. وهو يشمل الرسائل  SMSيشري هذا املؤشر إىل رسائل 
ذات القيمة  SMS املرسلة إىل مستعملني ضمن البلد ورسائل SMSاملتلقاة ورسائل  SMS اخلارج. وهو يستثين الرسائل يف متنقل حممول يدوياً 

اSMSاملمتازة ورسائل SMS املضافة ورسائل   .شبكة الويبيفاملرسلة من اخلدمات اليت قاعد
  الجمع:طريقة

  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري.يفميكن مجع البيانات من كل مشغلي خدمات املهاتفة املتنقلة املرخص هلم
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

 املرسلة).SMS(رسائل34هو مكونة من مكونات املؤشر35املؤشر
  المسائل المنهجية:
االعتيادية، وخاصة  SMS املمتازة ورسائل SMS ذات القيمة املضافة ورسائل SMS التمييز بني رسائل بعض احلاالت،  يف قد يكون من املتعذر،

اليت متر من  SMSبعض البلدان من اإلبالغ سوى عن مجيع رسائل  يف يتمكن املشغلون ال من بلد آلخر. وقد SMSعندما ختتلف تعاريف 
آلة إىل آلة ومن آلة إىل إنسان ومن إنسان إىل آلة. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي  احلسبان الرسائل من يف ، وبذلك تؤخذSMSخالل مركز 

  مالحظة.يفبيانه
 مثال:
  .22املثالانظر
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 (i133mms)المرسلة MMS: رسائل 36المؤشر
 التعريف:

املرسلة عرب اخلدمة املتنقلة إىل جهات وطنية ودولية على  MMSإىل جمموع عدد الرسائل املتعددة الوسائط  املرسلة MMSمؤشر رسائل يشري 
  إىل احلواسيب األخرى. أو السواء. وينبغي أن يستثين ذلك الرسائل املرسلة من احلواسيب إىل األجهزة املتنقلة احملمولة يدوياً 

  التوضيحات والنطاق:
هي رسالة ميكنها أن  MMSمولة إىل مجيع اجلهات املقصودة. ورسالة املرسلة من األجهزة املتنقلة احمل MMSيشمل هذا املؤشر عدد الرسائل 

  املرسلة. SMSصوت. وهو يستثين رسائل  أو حتتوي على صور
  مالحظة. يف املرسلة فقط. وإذا تعذر ذلك فينبغي بيانه MMSوينبغي احتساب رسائل 

  طريقة الجمع:
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف املرخص هلم ميكن مجع البيانات من كل مشغلي خدمات املهاتفة املتنقلة

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 36ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
 MMSسوى عن رسائل غ بعض البلدان يبلّ  ال املرسلة واملستلمة على السواء (رغم التعريف). وقد MMSغ بعض البلدان عن رسائل قد يبلّ 

ا املشغلون. ويف بعض البلدان قد ال اجملانية اليت MMSاخلاضعة للرسوم، حبكم خيارات التعريفة اليت تشمل رسائل  يتمكن املشغلون من   ال يدو
ة إىل إنسان احلسبان الرسائل من آلة إىل آلة ومن آل يف ، وبذلك تؤخذMMSاليت متر من خالل مركز  MMSاإلبالغ سوى عن مجيع رسائل 

  مالحظة. يف ومن إنسان إىل آلة. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي بيانه
 

 مثال:
ذلك إحصاءات حركة اخلدمة  يف بنشر تقارير ربع سنوية عن قطاع االتصاالت اإللكرتونية، مبا (RRT)ليتوانيا  يف تقوم سلطة تنظيم االتصاالت

  ).22املتنقلة (املثال 
 2010حركة الخدمة المتنقلة الصادرة (بآالف الدقائق)، ليتوانيا،  -  22المثال 

  

  
   املوقع: يف ، متاح2010تقرير عن قطاع االتصاالت اإللكرتونية، الربع األخري، ، RRT (2010): مقتطف من املصدر

urpp/2010_617.html-the-on-reports/reports-and-http://www.rrt.lt/en/reviews. 

  

 :احلركة املتنقلة الصادرة
6 833 148

:حنو الشبكة اخلاصة باملشغل
5 165 713

:حنو شبكات متنقلة أخرى
1 487 878

:    حنو شبكات هاتفية ثابتة    
117 143

415 62 :دولية

جتوال
342 43 :واردة

729 61 :صادرة

رسائل
SMS :8 439 668

MMS :5 965
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  (i131VoIP)، بالدقائق(VoIP): حركة الصوت بواسطة بروتوكول اإلنترنت37المؤشر
  التعريف:

إىل عدد الدقائق من هذه احلركة باستخدام مهاتفة نقل الصوت بواسطة بروتوكول  (VoIP)حركة الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت يشري مؤشر 
لتوليد النداء، حيث يتحكم املشغل بنوعية  VoIPاملدارة هي خدمة مهاتفة متاحة للعموم تتوفر باستخدام  VoIPاإلنرتنت الثابتة املدارة. وخدمة 

القائم على أساس  VoIP(الوطنية والدولية). وينبغي أن يستثين احلركة املتبادلة باستخدام  VoIPاخلدمة املقدمة. وحيدد هذا املؤشر جمموع حركة 
  ات باستخدام حواسيب ليس هلا رقم هاتف خمصص.الربجميات، حيث تتولد النداء

  التوضيحات والنطاق:
،  (VoIP)يشري هذا املؤشر إىل حركة املهاتفة املرسلة من اشرتاكات النطاق العريض باستعمال خدمة نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 

. وهي عمومًا جزء من خدمة مرزومة تعمل من خالل توصيل النطاق العريض لدى املستعمل وربط جهاز اهلاتف 4املؤشر  يف فكما هو معرَّ 
عرب التطبيقات اليت تتطلب استخدام VoIPباملسّري. وتنتهي احلركة لدى مشرتك هاتف آخر، ويعرب عن املؤشر بالدقائق. وهو يستثين حركة 

  من هاتف إىل حاسوب. أو هاتف، وليس من حاسوب إىل هاتف حاسوب. كما أنه يقيس احلركة من هاتف إىل
  طريقة الجمع:

  وى القطري.ستالبلد، مث جتميعها على امل يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اهلاتف و/أو مقدمي خدمات اإلنرتنت املرخص هلم
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 37ال يتصل املؤشر 
  المسائل المنهجية:

ال من يبني هذا املؤشر حجم حركة املهاتفة املتولدة من شبكات النطاق العريض باستعمال املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. وهو جيسد االنتق
  .(NGN)التقليدية إىل شبكات اجليل التايل  (PSTN)االستخدام عرب الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية 

 مثال:
 VoIP(أي حركة  (VoB)جبمع البيانات عن حركة نقل الصوت بواسطة النطاق العريض  (ARCEP)تقوم السلطة التنظيمية الوطنية الفرنسية 

  ).23 لثااملدارة) من اشرتاكات النطاق العريض (السلكية) الثابتة، وهي مفصلة حبسب احلركة الوطنية والدولية واحلركة إىل اهلواتف املتنقلة (امل
  ، بالدقائق(VoB)حركة نقل الصوت بواسطة النطاق العريض  -  23المثال 

  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 % change (بماليين الدقائق) VoBحجم االتصاالت 
Q2 11/Q2 10 

 %0,1 193 13 915 14 633 14 518 11 182 13  االتصاالت الوطنية

 %18,8 314 2 275 2 141 2 684 1 948 1 االتصاالت الدولية

 %206,1 188 2 199 1 811 744 715 االتصاالت حنو اهلواتف املتنقلة

 VoB 15 845 13 945 17 585 18 389 17 695 11,7%مجموع االتصاالت 

  .http://www.arcep.fr/index.php?id=11054&L=0#c19655املوقع:يف ، متاحARCEP: مقتطف من املصدر

  

http://www.arcep.fr/index.php?id=11054&L=0#c19655
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  (i132tb): مجموع حركة الهاتف الدولية الواردة والصادرة، بالدقائق38المؤشر
 التعريف:

والصادرة إىل جمموع حركة املهاتفة الدولية الثابتة واملتنقلة الواردة والصادرة. وميكن تفصيل املؤشر على يشري مؤشر جمموع حركة اهلاتف الدولية الواردة 
  النحو التايل:

  (i132t): مجموع حركة الهاتف الدولية الصادرة، بالدقائق 38aالمؤشر 
ذلك حركة نقل الصوت   يف الشبكات الوطنية، الثابتة واملتنقلة، مباوهو يشري إىل عدد دقائق حركة املهاتفة الدولية (املكتملة) الفعلية الصادرة من 

  املدارة. (VoIP)بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 
  (i132ti): مجموع حركة الهاتف الدولية الواردة، بالدقائق 38bالمؤشر 

الشبكات الوطنية الثابتة واملتنقلة دون مرور  يف ملنتهيةوهو يشري إىل عدد دقائق حركة املهاتفة الدولية (املكتملة) الفعلية الواردة من خارج البلد وا
  املدارة. (VoIP)ذلك حركة نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت  يف عابر، مبا

  التوضيحات والنطاق:
ميثل  ال . كما قد(IP)احلسبان املهاتفة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت   يف كل احلركة الدولية الصادرة، وخاصة إذا مل تؤخذ   38aميثل املؤشر  ال قد

عاد تسيريها لتبدو مبثابة نداءات حملية. ملزيد كل احلركة الدولية الواردة، وخاصة النداءات اليت تتم بواسطة بروتوكول اإلنرتنت واليت يُ   38b املؤشر
  املسائل املنهجية أدناه. انظرمن املعلومات، 

  كالمها. أو 38bو 38a من املؤشرين مالحظة أي قيود بشأن أيٍّ يف حيوضَّ وينبغي أن 
  طريقة الجمع:

البلد الذين يقدمون خدمات النداءات اهلاتفية الدولية، مث جتميعها على  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي اخلدمة الثابتة واملتنقلة
  القطري.  املستوى

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(حركة املهاتفة الثابتة الصادرة  28a هي جمموع قيميت املؤشر 38a . وقيمة املؤشر38bواملؤشر   38aجمموع قيميت املؤشر 38تساوي قيمة املؤشر 

تفة الثابتة (حركة املها 28b هي جمموع قيميت املؤشر 38b (حركة اخلدمة املتنقلة الصادرة إىل اجلهات الدولية). وقيمة املؤشر 30الدولية) واملؤشر 
  (حركة اخلدمة الدولية الواردة إىل الشبكة املتنقلة). 31الواردة الدولية) واملؤشر 

  المسائل المنهجية:
احلسبان النداءات بواسطة  يف ) كل احلركة الدولية الصادرة، وخاصة إذا مل تؤخذ30واملؤشر  28a (املؤشر 38a ميثل مكونا املؤشر ال قد

ا النداء(IP)بروتوكول اإلنرتنت  احلسبان. لالستعالم عن معاودة  يف . وقد تؤثر أيضًا معاملة خدمات معاودة النداء على الكيفية اليت يؤخذ 
  .28املؤشر  انظرالنداء، 

نرتنت ) كل احلركة الدولية الصادرة، وخاصة النداءات اليت تتم بواسطة بروتوكول اإل31واملؤشر  28b (املؤشر 38b ميثل مكونا املؤشر ال وقد
عاد تسيريها لتبدو مبثابة نداءات حملية. وهذا ما حيدث عندما يدخل النداء الذي يتم بواسطة بروتوكول اإلنرتنت شبكة مقدم خدمة واليت يُ 
 ا النداءالبلد، اليت تسّريه عندئذ عرب الشبكة احمللية. وقد تؤثر أيضًا معاملة خدمات معاودة النداء على الكيفية اليت يؤخذ  يف اإلنرتنت

  احلسبان. يف
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  حركة اإلنترنت على المستوى الوطني
  هو عبارة عن قياس حلجم ذروة احلركة اليومية املتبادلة عرب نقاط تبادل اإلنرتنت العمومية. 39املؤشر   72.

  
 : حركة اإلنترنت على المستوى الوطني39المؤشر

 التعريف:
، املتبادلة عرب نقاط (Gbit/s)الثانية   يف ًا عنها بوحدة جيغابتةإىل متوسط حجم احلركة، معربَّ  مؤشر حركة اإلنرتنت على املستوى الوطينيشري 

  سنة ما. يف تبادل اإلنرتنت العمومية
  التوضيحات والنطاق:

عمومًا عن متوسط احلركة سنة ما. وتبّلغ التبادالت  يف يشري هذا املؤشر إىل متوسط حجم احلركة املتبادلة عرب نقاط تبادل اإلنرتنت العمومية
إىل السعة الواردة والصادرة، وهي متكافئة إمجاًال. وإذا مل يكن األمر كذلك، عندئذ ينبغي أن يؤخذ متوسط احلركة الواردة. وال يشري هذا املؤشر 

  املتوفرة لدى مقدمي خدمة اإلنرتنت املوصولني بنقطة التبادل.
  طريقة الجمع:

البلد. وإذا كان هنالك أكثر من نقطة تبادل إنرتنت عمومية واحدة، عندئذ   يف تبادل اإلنرتنت العمومية العاملةميكن مجع البيانات من نقاط 
حجم ميكن جتميع البيانات للتوصل إىل اجملموع الكلي على املستوى القطري. وعملياً تقوم كل نقاط تبادل اإلنرتنت العمومية جبمع بيانات عن 

املثال  انظراليت ميكن منها مجع البيانات ( (MRTG)ما يسمى خرائط رامسة احلركة املتعددة املسّريات  يف هذه البياناتاحلركة، وغالبًا ما توضع 
  أدناه). 24

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل’هذا  يف باملؤشرات األخرى 39ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
اإلمكان احلصول على البيانات. وجدير باملالحظة أن كل نقاط تبادل   يف إنرتنت عمومية، عندئذ لن يكونالبلد نقطة تبادل  يف إذا مل يكن
 تقيس احلركة باستخدام نفس املتوسط الدوري. فإذا مل توافق الفرتة اليت أبلغت عنها البيانات سنة تقوميية، عندئذ ينبغي بيان ذلك ال اإلنرتنت

  مالحظة. يف
 مثال:

حيغابتة/ثانية. وسيكون  73,3مبعدل  2011أكتوبر  6 يف هنغاريا. وكان متوسط احلركة اليومية يف إحصاءات احلركة اليومية من نقطة تبادل إنرتنت بودابست 24يبني املثال 
  من املمكن احلصول على متوسط احلركة بالنسبة لكامل السنة التقوميية بطلب البيانات املقابلة اليت تشمل كامل الفرتة.

  إحصاءات الحركة اليومية، هنغاريا  24المثال 

لالطالع على مثال لتقرير يستعمل هذا املؤشر،  Total-IPv4-http://www.bix.hu/index.php?lang=en&page=graph&swid=Summary&portid=BIX :املصدر 
 .ix_report_2010.pdf-ix.net/resources/reports/euro-http://www.euroاملوقع:انظر
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  التعريفات
ُتستعمل البيانات اليت تتناول مستوى وهيكلية التعريفات (أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) للوفاء   73.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  ن مقدرة الناس على دفع مثن خدماتأغراض حتليلية. أوًال، توفر األسعار معلومات عبعدة 
ثانياً، تكشف هيكلية األسعار عن األمهية النسبية للرسوم الثابتة إزاء رسوم االستعمال. ويتضمن هذا القسم مؤشرات تقيس 

قاء خدمات املهاتفة الثابتة واملهاتفة اخللوية املتنقلة وإنرتنت النطاق العريض (السلكي) أسعار التجزئة اليت يدفعها املستهلك ل
  ‘.الدليل’طبعة مقبلة من هذا  يف يشمل تعريفات النطاق العريض املتنقل، وهي قيد البحث حالياً لتضمينها ال الثابتة. ولكنه

 دان، فإن مؤشرات التعريفات هذه تتوخى اجلانب العملي رغبةالبل يف ونظراً لكثرة عدد خطط التعريفات وتنوع أشكاهلا  74.
هذا  يف ختفيف العبء على القائمني جبمع البيانات ويف حتسني إمكانية مقارنة البيانات بني البلدان. ومتثل املؤشرات الواردة يف

ا االحتاد الدويل لالتصاالت ف لدى القيام والتقييدات اليت تصادَ  القسم نطاق عملية مجع البيانات عن التعريفات اليت اضطلع 
توسيع نطاق عملية مجع البيانات على املستوى الوطين وذلك  يف مبثل هذه العملية الشاملة جلمع البيانات. وقد ترغب البلدان

تشمل بتوسيع نطاق عملية مجع البيانات لكي  أو هذا القسم يف على املؤشرات املقرتحة جبمع بيانات ملؤشرات إضافية عالوةً 
  املزيد من املشغلني. 

  هذا القسم: يف وينبغي االسرتشاد باملبادئ التوجيهية التالية لدى مجع البيانات من أجل املؤشرات املوصوفة  75.
  السوق (مقيساً بعدد االشرتاكات). يف ينبغي استعمال تعريفات املشغل الذي له أكرب نصيب  1.
 A املؤشرات بالنسبة للخدمة احملددة. مثال ذلك، على افرتاض اخلطة ينبغي تطبيق نفس خطة التعريفات على مجيع  2.

  يل واالشرتاك والنداءات احمللية.من أجل رسوم التوص Aاخلطة  يف خلدمة املهاتفة احمللية، ينبغي استعمال العناصر
مناطق حضرية،  يف الزبائنينبغي استعمال التعريفات اليت يدفعها غالبية املستهلكني (مثال ذلك، إذا كان غالبية   3.

، تستعمل تعريفات النطاق DSLتستعمل التعريفات احلضرية، وإذا كانت غالبية النطاق العريض الثابت من خالل 
  ). DSL العريض

ينبغي أن تشمل التعريفات الضرائب. فإذا مل تكن الضرائب مشمولة، ينبغي بيان هذه املعلومة ومعدل الضريبة املعمول   4.
  حظة.مال يف به

 العملة الوطنية. فإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيانه وبيان العملة املستخدمة يف ينبغي اإلبالغ عن التعريفات  5.
  مالحظة. يف

 اخلصومات احملدودة أو ستعمل العروض الرتوجييةتُ  أال ينبغي أن تشري التعريفات إىل خطة عادية (غري تروجيية) وينبغي  6.
  أسعار خاصة ختص أرقاماً معينة (فئة "األصدقاء واألسرة" مثًال).اخليارات من قبيل  أو

الك تعريفات ذروة خمتلفة، اليوم، أثناء ساعات العمل من أيام األسبوع عادة. فإذا كانت هن يف الذروة هي فرتة االزدحام  7.
  نتقاء أعالها أثناء النهار.اينبغي 

ستعمل أرخصها قبل منتصف الليل. فإذا كانت الفرتة خارج ندئذ تُ إذا كانت هنالك تعريفات خارج الذروة خمتلفة، ع  8.
  ستخدم هذه الفرتة. وينبغي، بدًال من ذلك، استعمال تعريفة الذروة.تُ  ال الذروة الوحيدة بعد منتصف الليل، عندئذ

  الذروة. وة وخارجمؤشرات الذر  يف ق نفس التعريفةإذا مل يكن مثة متييز بني تعريفات الذروة وخارج الذروة، تطبَّ   9.
يف ضوء التقارب، يزداد ميل املشغلني إىل تقدمي خدمات متعددة من قبيل املهاتفة الصوتية والنفاذ إىل اإلنرتنت واستقبال   10.

م. وكثريًا ما يُ  واحد. وهذا ميثل مهمة شاقة بالنسبة جلمع البيانات، اشرتاك  يف مون هذه العروضرزِّ التلفزيون عرب شبكا
يستحيل عزل التعريفات اخلاصة خبدمة وحيدة. ومن األفضل استعمال التعريفات بشأن خدمة حمددة، ولكن إذا إذ قد 

  التعريفة. يف مالحظة اخلدمات اإلضافية املشمولة يف تعذر ذلك ينبغي أن يبنيَّ 
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مع  أو وحيد عرب الزمن وتتألف التعريفات بالنسبة لكل خدمة بعدد من املؤشرات. ومن املمكن مقارنة مؤشر تعريفات  76.
بلدان أخرى. ومع ذلك، ومبا أن املستعمل يدفع طائفة من التعريفات الستعمال خدمة ما (مثل رسم االشرتاك والنداءات على 
الشبكة وخارجها) ومبا أن هيكلية هذه التعريفات قد تتفاوت بني البلدان (مثل االشرتاك األخفض مقابل رسوم االستعمال 

 النطاق العريض األخفض ولكن ضمن حدود استعمال منخفضة)، فمن املفيد جتميع خمتلف الرسوماشرتاك  األعلى، ورسوم
وُتستخدم ‘. السالل’كل خدمة املستعملني من تشكيل هذه  يف واحدة ألغراض املقارنة. ومتّكن طائفة املؤشرات املعّرفة‘ سلة’ يف

طاق العريض الثابت الشهرية وتعريفات اهلاتف املتنقل اخللوي املسبقة سلتان من سالل التعريفات، ومها تعريفات اإلنرتنت الن
  ، على التوايل.A9و  A8الدفع الشهرية، الستخالص املؤشرين األساسيني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الشراكة

  مرجعي). دة من الزمن (تاريخوفيما يتعلق بالدورية، تشري هذه اجملموعة من املؤشرات إىل بيانات مرتبطة بنقطة حمد  77.
  تعريفات الخدمة الهاتفية المحلية الثابتة

الشبكة اهلاتفية العمومية  يف تشري تعريفات اخلدمة اهلاتفية احمللية الثابتة إىل التكلفة املرتتبة على املستهلك لالشرتاك  78.
التجارية).  أو شرتاك تبعًا لفئة املستعمل (السكنيةواستعماهلا. ويف بعض البلدان، تتفاوت رسوم الرتكيب واال (PSTN)التبديلية 

شىت من خطط تعريفات اخلطوط الثابتة تنطوي  اتق. ولدى بعض البلدان أيضًا جمموعوهنالك مؤشرات منفصلة متثل هذا الفر 
بعض البلدان. وقد يقدم  يف الدقائق اجملانية. ومثة خيارات مسبقة الدفع متاحة أيضاً  أو على مستويات متفاوتة من النداءات

  العريض. باستخدام توصيل بالنطاق (VoIP)بعض املشغلني خططاً لنقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 
مستوى الدخول إىل الشبكة اهلاتفية العمومية  يف هذا القسم إىل الرسوم املؤجلة الدفع يف وتشري مؤشرات التعريفات  79.

 مكونات تعريفات اهلاتف الثابت (رسم الرتكيب واالشرتاك الشهري وتكلفة نداء حملي) إىل . وينبغي أن تشري(PSTN)التبديلية 
  نفس خطة التعريفات املختارة.

  
(i151): رسوم التركيب لخدمة هاتف سكنية40المؤشر

 التعريف:
  إىل رسم وحيد لدى طلب االنتفاع خبدمة هاتف ثابت سكنية أساسية. مؤشر رسوم الرتكيب خلدمة هاتف سكنيةيشري 

  التوضيحات والنطاق:
جدت خطط متعددة، يكون التفضيل دفع مرة واحدة لقاء توصيل خدمة هاتف ثابت سكنية أساسية. فإذا وُ يشري هذا املؤشر إىل مبلغ يُ 
 . فإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيانه(PSTN)اتفية العمومية التبديلية مستوى الدخول إىل الشبكة اهل  يف للخدمة املؤجلة الدفع الثابتة

رسوم الرتكيب  أو رسوم الرتكيب خلدمة نطاق عريض ثابت أو يشمل هذا املؤشر رسوم الرتكيب للمستعملني التجاريني مالحظة. وال يف
غ املودعة وغري ذلك من املبالغ القابلة لالسرتداد وكذلك رسوم املبال خلدمات الصوت املقدمة على الشبكات اخللوية املتنقلة. وهو يستثين

  مالحظة. يف التحويل. وإذا مل تكن الضرائب مشمولة، ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول به،
عدد السكان، كما ينبغي  وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث

زل موصوًال مسبقاً  كان املن أو تبعًا ملا إذا كانت الشقة -بقت أسعار خمتلفة بالنسبة لرتكيب خط هاتف ثابت مالحظة. وإذا طُ  يف بيان ذلك
ركيب خط جديد  مالحظة سعر ت يف ينبغي ذكر رسوم التوصيل اجلديد خبط هاتف ثابت موجود أصًال. وينبغي أن يبني - ال خبط ثابت أم

  كلياً.
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو السوق (مقيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً لِ عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت َخ

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(مثن  42(االشرتاك الشهري خلدمة هاتف سكنية) واملؤشر  41إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  40ينبغي أن يشري املؤشر 

  (مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل هاتف متنقل خلوي). 43نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط هاتف ثابت) واملؤشر 
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  المسائل المنهجية:
غ عنها. وعلى وجه التحديد، غالبًا ما يكون معاملة الضرائب واختيار اخلدمة املبلَّ  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص

اهلاتف الثابت السكنية واليت تتفاوت تبعًا للظروف. ومن هذه الظروف املبالغ هنالك جماالت من األسعار املرتبطة باحلصول على خدمات 
جمرد عملية نقل، واختالف الرسوم تبعاً ملا إذا كان متديد األسالك  ماملودعة القابلة لالسرتداد، واختالف الرسوم تبعاً ملا إذا كان الرتكيب جديداً أ

يكون  ال عدات. ورغم ضرورة االقتصار على الرسوم املطلوبة مرة واحدة وغري القابلة لالسرتداد فقدأم ال، والرسوم لقاء شراء امل الداخلي موجوداً 
  ذلك ممكناً دوماً.

  
  

(i152): االشتراك الشهري لخدمة هاتف سكنية41المؤشر

 التعريف:
سكنية  (PSTN)خدمة شبكة هاتفية عمومية تبديلية  يف إىل رسوم ثابتة متكررة لالشرتاكمؤشر االشرتاك الشهري خلدمة هاتف سكنية يشري 

مؤجلة الدفع. وينبغي أن تشمل الرسوم إجيار اخلط، وليس إجيار املطراف (أي جهاز اهلاتف)، حيث تكون سوق معدات املطاريف متحررة. 
  غي بيان ذلك.بسعر خمفض، عندئذ ينب أو شكل وحدات نداء جمانية يف فإذا كانت رسوم اإلجيار تنطوي على أي مراعاة

  التوضيحات والنطاق:
 تتضمن اخلطة أي دقائق أال يشري هذا املؤشر إىل اإلجيار الشهري عند مستوى الدخول لقاء خدمة خط هاتف ثابت سكنية. ويفضل

رسوم اإلجيار ذات مالحظة. وينبغي حتويل   يف نداءات جمانية، ينبغي بيان عددها أو نداءات جمانية. فإذا كانت كل اخلطط تتضمن دقائق أو
إنرتنت   يف اشرتاك شهري  أو خدمة خط هاتف ثابت جتارية يف ستثىن أي اشرتاك شهريالدورية املختلفة إىل ما يكافئها شهرياً. وينبغي أن يُ 

  ظة.مالح  يف نطاق عريض (سلكي) ثابت. وينبغي أن تكون الضرائب مشمولة، وإال فينبغي بيان هذه املعلومة ومعدل الضريبة املطبقة
وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث عدد السكان، كما ينبغي 

  مالحظة. يف بيان ذلك
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو املشغل قد بيعتالسوق (مقيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة  يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلِ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(مثن نداء  42(رسوم الرتكيب خلدمة هاتف سكنية) واملؤشر  40إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  41ينبغي أن يشري املؤشر 

  (مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل هاتف متنقل خلوي). 43حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط هاتف ثابت) واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

يقدم بعض  ال غ عنها. وعلى وجه التحديد، قدملبلَّ معاملة الضرائب واختيار اخلدمة ا يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
رسوم  أو البلدان/املشغلني سوى خطط تنطوي على عدد معني من الدقائق. وقد ترتتب رسوم اشرتاك أعلى نتيجة تضمني رسوم استعمال

  منخفض. استعمال
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 : ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى خط هاتف ثابت42المؤشر
 التعريف:

 إىل مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق من خط هاتف ثابت سكين، مبا مؤشر مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط هاتف ثابتيشري 
ذلك أي رسوم إلقامة النداء، ضمن نفس منطقة التبديل باستعمال مطراف املشِرتك بالذات (أي ليس من هاتف عمومي). وينبغي تقسيم  يف

  التايل: املؤشر على النحو
  (i153): ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى خط هاتف ثابت، معدل الذروة 42aالمؤشر 
  (i153o): ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى خط هاتف ثابت، معدل خارج الذروة 42bالمؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
يشري إىل نداء من  ال إىل خط هاتف ثابت سكين آخر. وهويشري هذا املؤشر إىل مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق من خط هاتف ثابت سكين 

  هاتف ثابت إىل متنقل وال إىل نداء مسافة بعيدة من هاتف ثابت إىل هاتف ثابت آخر.
مالحظة. وإذا مل يكن مثة رسوم  يف وإذا كانت الرسوم على أساس معدل مقطوع (أي سعر واحد للنداء مهما كان طوله) فينبغي بيان ذلك

مالحظة. وإذا كانت تطبق هياكل  يف رسوم االشرتاك) فينبغي إدخال قيمة صفر وبيان ذلك يف اءات احمللية (االستعمال داخلعلى الند
مالحظة. وإذا اختلفت التعريفة جلزء  يف كل ساعة) فينبغي بيان ذلك أو فرض الرسوم على أساس كل نداءتعريفات خاصة أخرى (كأن تُ 

 إذا مل تطبق رسوم استعمال اهلاتف على توصيل اإلنرتنت باملراقمة، فينبغي بيان ذلك أو اإلنرتنت باملراقمة،استعمال اهلاتف لتوصيل 
  ، إذا مل يكن هنالك من متييز بني الذروة وخارج الذروة، عندئذ ينبغي إدراج قيمة الذروة.42bمالحظة. وبالنسبة إىل املؤشر  يف

  مالحظة. يف ينبغي بيان هذه املعلومة ومعدل الضريبة املطبقةوينبغي أن تكون الضرائب مشمولة، وإال ف
وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث عدد السكان، كما ينبغي 

  مالحظة. يف بيان ذلك
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو قيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعتالسوق (مَ  يف نصيبل صاحب أكرب ينبغي مجع البيانات من املشغِّ 
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلِ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسوم الرتكيب خلدمة  40أحدمها اآلخر، وينبغي أن يشريا إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  42bو 42aل املؤشران كمِّ يُ 

  (مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل هاتف متنقل خلوي). 43(االشرتاك الشهري خلدمة هاتف سكنية) واملؤشر  41هاتف سكنية) واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

معاملة الضرائب وأساس الرتسيم (مبلغ مقطوع مثًال) وطريقة الرتسيم لقاء توصيل  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
  اإلنرتنت باملراقمة.
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 (i153fm): ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى هاتف متنقل خلوي43المؤشر
 التعريف:

 إىل مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق من خط هاتف ثابت سكين، مبا هاتف متنقل خلويمؤشر مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل يشري 
  ذلك أي رسوم إلقامة النداء، إىل رقم هاتف متنقل خلوي. وينبغي تقسيم املؤشر على النحو التايل: يف

  : ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى هاتف متنقل خلوي، معدل الذروة43aالمؤشر 
  ثمن نداء محلي لمدة ثالث دقائق إلى هاتف متنقل خلوي، معدل خارج الذروة: 43bالمؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
 يشري هذا املؤشر إىل مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق من خط هاتف ثابت سكين إىل رقم هاتف متنقل خلوي. وينطبق التعريف على النداءات

  للوقت من اليوم الذي يتم فيه النداء. فرتة الذروة وخارج الذروة على السواء، تبعاً  يف
مالحظة. وإذا مل يكن مثة رسوم  يف وإذا كانت الرسوم على أساس معدل مقطوع (أي سعر واحد للنداء مهما كان طوله) فينبغي بيان ذلك

وإذا كانت تطبق هياكل مالحظة.  يف رسوم االشرتاك) فينبغي إدخال قيمة صفر وبيان ذلك يف على النداءات احمللية (االستعمال داخل
مالحظة. وإذا اختلفت التعريفة جلزء  يف كل ساعة) فينبغي بيان ذلك أو فرض الرسوم على أساس كل نداءتعريفات خاصة أخرى (كأن تُ 

 بيان ذلكإذا مل تطبق رسوم استعمال اهلاتف على توصيل اإلنرتنت باملراقمة، فينبغي  أو استعمال اهلاتف لتوصيل اإلنرتنت باملراقمة،
  ، إذا مل يكن هنالك من متييز بني الذروة وخارج الذروة، عندئذ ينبغي إدراج قيمة الذروة.43bمالحظة. وبالنسبة إىل املؤشر  يف

  مالحظة. يف وينبغي أن تكون الضرائب مشمولة، وإال فينبغي بيان هذه املعلومة ومعدل الضريبة املطبقة
التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث عدد السكان، كما ينبغي وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق 

  مالحظة. يف بيان ذلك
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو السوق (مقيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً البيانات من املؤسسة اليت خلِ  عندئذ ينبغي مجع

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسوم الرتكيب خلدمة  40أحدمها اآلخر، وينبغي أن يشريا إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  43bو 43a يكمل املؤشران

  (مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط هاتف ثابت). 42(االشرتاك الشهري خلدمة هاتف سكنية) واملؤشر  41هاتف سكنية) واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

وطريقة الرتسيم لقاء توصيل معاملة الضرائب وأساس الرتسيم (مبلغ مقطوع مثًال)  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
  اإلنرتنت باملراقمة.
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 (i151b): رسوم التركيب لخدمة هاتف تجارية44المؤشر
 التعريف:

  إىل رسم وحيد لدى طلب االنتفاع خبدمة هاتف ثابت جتارية أساسية. مؤشر رسوم الرتكيب خلدمة هاتف جتاريةيشري 
  التوضيحات والنطاق:

دفع مرة واحدة لقاء توصيل خدمة هاتف ثابت جتارية أساسية. وهو يستثين املبالغ املودعة وغري ذلك من املبالغ يشري هذا املؤشر إىل مبلغ يُ 
مستوى الدخول إىل  يف جدت خطط متعددة، يكون التفضيل للخدمة املؤجلة الدفع الثابتةالقابلة لالسرتداد وكذلك رسوم التحويل. فإذا وُ 

مالحظة. وال يشمل هذا املؤشر رسوم الرتكيب  يف . فإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيانه(PSTN)يلية الشبكة اهلاتفية العمومية التبد
رسوم الرتكيب خلدمات الصوت املقدمة على الشبكات اخللوية املتنقلة. وإذا مل يكن هنالك من متييز بني املشرتكني  أو للمستعملني السكنيني

 عن الرسوم السكنية. وإذا مل تكن الضرائب مشمولة، ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول به،السكنيني والتجاريني، ينبغي اإلبالغ 
  مالحظة. يف

وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث عدد السكان، كما ينبغي 
تبعًا ملا إذا كان مكان العمل التجاري موصوًال مسبقاً  -بقت أسعار خمتلفة بالنسبة لرتكيب خط هاتف ثابت مالحظة. وإذا ط يف بيان ذلك

مالحظة سعر تركيب خط جديد   يف ينبغي ذكر رسوم التوصيل اجلديد خبط هاتف ثابت موجود أصًال. وينبغي أن يبني - ال خبط ثابت أم
  كلياً.

  طريقة الجمع:
ُدجمت،  أو قيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعتالسوق (مَ  يف من املشغل صاحب أكرب نصيبينبغي مجع البيانات 

  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلِ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  (االشرتاك الشهري خلدمة هاتف جتارية). 45إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  44يشري املؤشر ينبغي أن 
  المسائل المنهجية:

  غ عنها.معاملة الضرائب واختيار اخلدمة املبلَّ  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
 مثال:
  .26و 25املثالني  انظر
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(i152b): االشتراك الشهري لخدمة هاتف تجارية45المؤشر

 التعريف:
خدمة شبكة هاتفية ثابتة مؤجلة الدفع لالستعمال  يف إىل رسوم ثابتة متكررة لالشرتاك مؤشر االشرتاك الشهري خلدمة هاتف جتاريةيشري 

حيث تكون سوق معدات املطاريف متحررة. فإذا   التجاري. وينبغي أن تشمل الرسوم إجيار اخلط، وليس إجيار املطراف (أي جهاز اهلاتف)،
  بسعر خمفض، عندئذ ينبغي بيان ذلك. أو شكل وحدات نداء جمانية يف كانت رسوم اإلجيار تنطوي على أي مراعاة

  التوضيحات والنطاق:
 تتضمن اخلطة أي دقائق أال يشري هذا املؤشر إىل اإلجيار الشهري عند مستوى الدخول لقاء خدمة خط هاتف ثابت جتارية. ويفضل

النداءات  أو نداءات جمانية، ينبغي استعمال أرخصها وينبغي بيان عدد الدقائق أو نداءات جمانية. فإذا كانت كل اخلطط تتضمن دقائق أو
خدمة  يف شرتاك شهريمالحظة. وينبغي حتويل رسوم اإلجيار ذات الدورية املختلفة إىل ما يكافئها شهرياً. وينبغي أن يستثىن أي ا يف اجملانية

 ية)خط هاتف ثابت سكنية (ولكن إذا مل يكن هنالك من متييز بني املشرتكني السكنيني واملشرتكني التجاريني، ينبغي اإلبالغ عن الرسوم السكن
ومعدل الضريبة  إنرتنت نطاق عريض (سلكي) ثابت. وينبغي أن تكون الضرائب مشمولة، وإال فينبغي بيان هذه املعلومة يف اشرتاك شهري أو

  مالحظة. يف املطبقة
وعندما ختتلف الرسوم باختالف مناطق التبديل ينبغي استعمال الرسوم املطبقة على أكرب منطقة حضرية من حيث عدد السكان، كما ينبغي 

  مالحظة. يف بيان ذلك
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعتالسوق (مقيسًا بعدد  يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلِ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (رسوم الرتكيب خلدمة هاتف جتارية). 44إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  45ينبغي أن يشري املؤشر 
  المسائل المنهجية:

رسوم اإلجيار الشهرية. وعلى  يف دقائق جمانية أو معاملة الضرائب وتضمني نداءات يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
البلدان/املشغلني سوى خططاً تنطوي على عدد معني من الدقائق. ويؤدي ذلك عموماً إىل رسوم اشرتاك أعلى يقدم بعض  ال وجه التحديد، قد

من رسوم االشرتاك ورسوم  احلاالت اليت تكون فيها رسوم االستعمال منخفضة). لذلك من الضروري حتمًا تضمني كلٍّ  يف حيدث  (كما
  البلدان. االستعمال على السواء عند القيام مبقارنات بني
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 مثال:
منهجية  26رسوم تركيب اهلاتف الثابت ورسوم اإلجيار واالستعمال فيما يتعلق بشركة اتصاالت موريشيوس، بينما يبني املثال  25يتناول املثال 

  حتويل هذه الرسوم إىل املؤشر املالئم.
  2011أكتوبر  تعريفات خط الهاتف الثابت، موريشيوس، - 25المثال 

 تجارية سكنية (MUR)رسوم وحيدة المرة 

 خط هاتف تقليدي جديد
 000 0002 1 مواطنون وديعة تأمني*

000 5أجانب

 000 0002 1   رسوم الرتكيب*

 000 0001 1   تكلفة اجلهاز (خياري)**

 (MUR)تعهد خط فعال 
 000 0002 1مواطنون وديعة تأمني*

000 5أجانب

 FreeFree   الرتكيب**رسوم 

  التمديد
50 التكلفة لكل قابس**

 150350رسوم متديد األسالك لكل قابس**

** رسوم خاضعة لضريبة القيمة املضافة  * رسوم غري خاضعة لضريبة القيمة املضافة،
 سعر زبائن الخدمة التجارية سعر زبائن الخدمة السكنية تعريفات النداءات المحلية

الدقيقة األوىل   
 الصحيحة

 الثانية اإلضافية الدقيقة األوىل الصحيحةالثانية اإلضافية

 225 90  اإليجار الشهري

النداءات 
على 

المستوى 
 الوطني

الساعات 
 االعتيادية

0,850,010,850,01 

خارج الذروة
 20:30(من 

  )06:30إىل 

0,600,010,600,01 

  .http://www.mauritiustelecom.com/home_services/once_off_fees.htm املوقع: يف، متاح‘موريشيوساتصاالت’: مقتطف من املصدر

  تعريفات هاتف الخط الثابت، منهجية التحويل إلى المؤشر المالئم - 26المثال 
 الحساب القيمة  المؤشر

 VAT (15%) + 000 1 150 1. رسوم الرتكيب خلدمة هاتف سكنية40

 VAT (15%) + 000 2 300 2. رسوم الرتكيب خلدمة هاتف جتارية44

 VAT (15%) + 90 103,5. اشرتاك شهري خلدمة هاتف سكنية41

 VAT (15%) + 225 258,8. اشرتاك شهري خلدمة هاتف جتارية45

42a نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط. مثن
 هاتف ثابت (تعريفة الذروة)

2,4 (0.85 + (0.01x60) x 2) + VAT (15%) 

42bمثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط .
 هاتف ثابت (تعريفة خارج الذروة)

2,1 (0.60 + (0.01x60) x 2) + VAT (15%) 

 

http://www.mauritiustelecom.com/home_services/once_off_fees.htm
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  تعريفات الهاتف المتنقل الخلوي
غالبية البلدان طائفة واسعة شىت من تعريفات اخلدمة املتنقلة يقدمها خمتلف املشغلني. وتشمل مؤشرات  يف هنالك  80.

معظم البلدان. وتنطبق القواعد واالفرتاضات  يف تعريفات اخلدمة اخللوية املتنقلة اخلطط املسبقة الدفع، وهي األشيع استعماالً 
  دمة اخللوية املتنقلة:اإلمجالية التالية على مؤشرات تعريفات اخل

  تشري التعريفات إىل اخلدمات املسبقة الدفع.  1.

  السوق (مقيساً مبجموع عدد االشرتاكات). يف ينبغي استعمال تعريفات املشغل الذي له أكرب نصيب  2.

  الزبائن).جيب عدم استعمال العروض واخلطط اخلاصة املتاحة لفرتة حمدودة (كتلك احملجوزة لعدد حمدود من   3.

 (ألفراد األسرة واألصدقاء وغري ذلك) على أساس تعريفة خاصة، جيب‘ مفضلة’ختيار أرقام اإذا كان بإمكان املشرتكني   4.
  االعتبار. يف تؤخذ هذه التعريفة اخلاصة أال

ية والوطنية، ينبغي تشري التعريفات إىل النداء الوطنية الصادرة. وإذا اختلفت التعريفات املطبقة على النداءات احملل  5.
  استعمال تعريفات النداءات احمللية. 

كثريًا ما ختتلف أسعار النداءات تبعًا لشبكة الوجهة املقصودة. وفيما يلي وصف هلذه الشبكات اليت توجه   6.
  النداءات: إليها

ا).  •   ذات الشبكة (نداء إىل الشبكة املتنقلة ذا
البلد  يف ى). إذا اختلفت األسعار تبعًا للشبكة املتنقلة (أي إذا كانخارج الشبكة (نداء إىل شبكة متنقلة أخر   •

قيسة بعدد البلد (مَ  يف أكثر من شبكتني متنقلتني)، عندئذ تستعمل أسعار النداءات إىل ثاين أكرب شبكة
  االشرتاكات).

البلد أكثر من   يف أي إذا كانشبكة ثابتة (نداء إىل شبكة هاتف ثابتة). إذا اختلفت األسعار تبعًا للشبكة الثابتة (  •
  البلد (مقيسة بعدد االشرتاكات).  يف ستعمل أسعار النداءات إىل ثاين أكرب شبكة ثابتةشبكتني ثابتتني)، عندئذ تُ 

  مؤشر فرعي منفصل. يف يتم تضمني أي تكاليف توصيل لكل نداء  7.

 اجملانية، عندئذ ينبغي بيان التفاصيل SMS إذا كانت رسوم التوصيل تتضمن عددًا من الدقائق/النداءات/رسائل  8.
  مالحظة. يف

كثرياً ما يفرض مشغلو اخلدمة املتنقلة رسومًا خمتلفة تبعًا لتوقيت النداء. وتتفاوت املواعيد الدقيقة واأليام من بلد آلخر،   9.
  ولكنها تتبع األمناط العامة التالية:

الك تعريفات ذروة أيام العمل. فإذا كانت هن يف أثناء ساعات العملالذروة هي أكثر فرتات اليوم ازدحاماً، عادة   •
  نتقاء أعالها أثناء النهار.اخمتلفة، ينبغي 

نتقاء أرخصها قبل منتصف الليل. فإذا  ايفات خارج الذروة خمتلفة، ينبغي خارج الذروة. إذا كانت هنالك تعر   •
ئذ ينبغي عدم استعماهلا. وينبغي، بدًال من ذلك، كانت الفرتة الوحيدة خارج الذروة بعد منتصف الليل، عند

  استعمال تعريفة الذروة.
اية األسبوع عمومًا خارج أيام العمل  • ت خمتلفة لنهاية أثناء العطل. فإذا كانت هنالك تعريفا أو تطبق تعريفات 

يقع فيها يوم  ال البلدان اليت يف يوم مكافئ يف نتقاء التعريفة املطبقة يوم األحد أثناء النهار (أوااألسبوع، ينبغي 
اية األسبوع). وإذا مل يكن هنالك من تعريفة لنهاية األسبوع، ينبغي استعمال متوسط تعريفة الذروة  يف األحد

  األسبوع. وخارج الذروة النافذة أثناء
  النداء.إذا كانت رسوم النداءات حبسب النداء (وليس حبسب الدقائق)، عندئذ ينبغي استعمال تعريفة   •
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ينبغي تضمني الضرائب ذات الصلة. فإذا مل تكن الضرائب مشمولة، ينبغي بيان هذه املعلومة، ونسبة الضريبة املعمول   10.
  مالحظة. يف ا،

 ينبغي اإلبالغ عن التعريفات بالعملة الوطنية. فإذا مل يكن األمر كذلك، ينبغي بيانه وبيان العملة املستعملة  11.
  مالحظة. يف

حيث يتحمل املشرتك رسوم النداءات اليت  (RPP)يعتمد بعض البلدان نظام الدفع من جانب الطرف الذي يتلقى النداء   12.
  مالحظة. يف يتلقاها. فإذا كان األمر كذلك، ينبغي بيانه

 هذا القسم. يف فكرة إمجالية عن خمتلف تعريفات اخلدمة اخللوية املتنقلة املشمولة 5يعطي الشكل   81.

  
  تعريفات اخلدمة اخللوية املتنقلة -  5ل الشك

  
  

رسوم التوصيل
)46املؤشر (

تكلفة النداء رسوم توصيل النداء
)48j املؤشر(

ذات الشبكة 

ذروة
)48a املؤشر(

خارج الذروة
)48b املؤشر(

اية األسبوع
)48c املؤشر(

خارج الشبكة

الذروة
)48dاملؤشر (

خارج الذروة
)48eاملؤشر (

اية األسبوع
)48fاملؤشر (

إىل شبكة ثابتة

الذروة
)48gاملؤشر (

خارج الذروة
)48h املؤشر(

اية األسبوع
)48i املؤشر(

أرخص بطاقة شحن
)47املؤشر (
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  (i151p): رسم توصيل الخدمة الخلوية المتنقلة المسبقة الدفع46المؤشر
 التعريف:

 اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع. وينبغي يف هو الرسم األويل الوحيد املرة الشرتاك جديد توصيل اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفعرسم 
، ولكنه قد يتضمن رسومًا أخرى. (SIM)هوية املشرتك  شرحيةاحلسبان الودائع القابلة لالسرتداد. ويقابل رسم التوصيل عادة مثن  يف تؤخذ أال

  خدمات جمانية أخرى. أو جمانية SMS رسائل أو وينبغي بيان ما إذا كان رسم التوصيل يتضمن دقائق جمانية
  التوضيحات والنطاق:

دفع مرة واحدة للحصول على اخلدمة اهلاتفية املتنقلة املسبقة الدفع. وينبغي استثناء تكلفة جهاز اهلاتف وأي ملؤشر إىل املبلغ الذي يُ يشري هذا ا
خدمة  أو وديعة وأي مبلغ قابل لالسرتداد ورسوم التحويل ورسوم املعدات. وال يشمل هذا املؤشر رسوم التوصيل ألي خدمة متنقلة مؤجلة الدفع

  خدمة بيانات متنقلة. أو تف ثابتها
  مالحظة. يف وإذا تضمن رسم التوصيل قدراً أولياً من االتصاالت اجملانية، فينبغي بيان ذلك

ا،   مالحظة. يف وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول 
  طريقة الجمع:

ُدجمت،  أو السوق (مقيسًا بعدد االشرتاكات). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت يف املشغل صاحب أكرب نصيبينبغي مجع البيانات من 
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلِ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن)  -(اهلاتف املتنقل اخللوي  47إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني للمؤشر  46املؤشر  ينبغي أن يشري

مثن رسالة  -(اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع  49مثن نداء حملي ملدة دقيقة) واملؤشر  -(اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع  48 واملؤشر
SMS.(  

  المسائل المنهجية:
بعض  يف رسم التوصيل. ويشري رسم التوصيل يف ئتمان أويلامعاملة الضرائب وتضمني  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص

رسم التوصيل  يف ةرسائل نصية جماني أو الالزمة للنفاذ إىل الشبكة. ويعمد الكثري من املشغلني إىل تضمني نداءات SIM البلدان إىل مثن بطاقة
م. وميكن أن يؤثر ذلك جيعلها  أو إمكانية مقارنة املؤشر، ألنه جيعل قيمة رسم التوصيل تساوي الصفر يف وذلك الستمالة الزبائن إىل شبكا

  جداً. منخفضة
 مثال:
  .28و 27املثالني  انظر

    



 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن
 

 80الصفحة | 

  (i151pcard)قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن-: الهاتف المتنقل الخلوي47المؤشر
 التعريف:

  إىل أرخص بطاقة إلعادة الشحن مسبقة الدفع متاحة. قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن -اهلاتف املتنقل اخللوي يشري مؤشر 
  التوضيحات والنطاق:

مواقع   يف اليت ميكن شراؤهايشري هذا املؤشر إىل أرخص بطاقة إلعادة الشحن للخدمات املتنقلة املسبقة الدفع. وينبغي أن يشري إىل البطاقات 
شر البيانات إىل أرخص قيمة مالحظة. وإذا مل تُ  يف على اخلط. وينبغي بيان فرتة الصالحية أو البيع وليس إىل بطاقات إعادة الشحن إلكرتونياً 

  مالحظة. يف إذا كانت قيمة البطاقة تتضمن استعماًال جمانياً، ينبغي بيان ذلك أو مادية إلعادة الشحن،
ا،   مالحظة. يف وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول 

  طريقة الجمع:
السوق (مقيساً بعدد اشرتاكات اخلدمة اخللوية املتنقلة). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد  يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب

  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف فتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خِل أو بيعت
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

 48سبقة الدفع) واملؤشر (رسم توصيل اخلدمة اخللوية املتنقلة امل 46إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني للمؤشر  47ينبغي أن يشري املؤشر 
  ).SMSمثن رسالة  -(اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع  49مثن نداء حملي ملدة دقيقة) واملؤشر  -(اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع 

  المسائل المنهجية:
إذا   أو إىل أرخص قيمة مادية إلعادة الشحن، ر املؤشرشِ معاملة الضرائب، إذا مل يُ  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص

  كانت قيمة البطاقة تتضمن استعماًال جمانياً.
 مثال:
  .28و 27املثالني  انظر
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 ثمن نداء محلي لمدة دقيقة-: الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع48المؤشر
 التعريف:

نداء مسبق الدفع من هاتف متنقل خلوي  يف إىل مثن كل دقيقة مثن نداء حملي ملدة دقيقة -مؤشر اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع يشري 
  إىل املؤشرات الفرعية التالية: 48على أساس اشرتاك مسبق الدفع. وينبغي تقسيم املؤشر 

   (pn 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (ذروة، ذات الشبكة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48aالمؤشر 
  (pon 153)ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (خارج الذروة، ذات الشبكة)  - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48bالمؤشر 
   (pwn 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (نهاية األسبوع، ذات الشبكة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48cالمؤشر 
   (po 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (ذروة، خارج الشبكة) - نقل الخلوي المسبق الدفع : الهاتف المت48dالمؤشر 
   (poo 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (خارج الذروة، خارج الشبكة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48eالمؤشر 
   (pwo 153)لمدة دقيقة (نهاية األسبوع، خارج الشبكة) ثمن نداء محلي  - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48fالمؤشر 
   (pf 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (ذروة، إلى شبكة ثابتة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48gالمؤشر 
   (pof 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (خارج الذروة، إلى شبكة ثابتة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48hالمؤشر 
   (pwf 153) ثمن نداء محلي لمدة دقيقة (نهاية األسبوع، إلى شبكة ثابتة) - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48iالمؤشر 
  (pc 153)رسم توصيل النداء  - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 48jالمؤشر 

  وهو يشري إىل أي رسم نداء مطلوب إلقامة التوصيل.
  التوضيحات والنطاق:

ا (ذات الشبكة) إىل شبكة منافسة (خارج  أو يشري هذا املؤشر إىل مثن نداء مسبق الدفع لدقيقة واحدة موجه إىل الشبكة اخللوية املتنقلة ذا
أي فرتات أخرى، ينبغي حتويلها إىل مكافئ دقيقة واحدة. وإذا   أو بالثواينإىل خط هاتف ثابت. فإذا كانت رسوم النداء حتسب  أو الشبكة)

  كان الثمن ذاته ينطبق على كل الشبكات (أي ذات الشبكة وخارج الشبكة والشبكة الثابتة)، عندئذ ينبغي استعمال هذا الثمن.
ا،وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل ال  48bو 48aمالحظة. وبالنسبة للمؤشرات   يف ضريبة املعمول 

تشمل فرتات أخرى (مثل خارج   ال مالحظة. وهي  يف ، إذا اختلفت تعريفات الذروة، ُتستعمل أغالها أثناء النهار. وينبغي بيان فرتة أسعار الذروة48cو
اية األسبوع).   الذروة واملساء و

، إذا تعددت الفرتات خارج الذروة أيام أسبوع العمل، ينبغي استعمال أرخص فرتة قبل منتصف الليل. 48fو 48eو 48dوبالنسبة للمؤشرات 
  مالحظة. يف وينبغي بيان فرتة األسعار خارج الذروة

اية األسبوع، ُتستعمل تعريفة يوم األحد (أو يوم مكافئ48iو 48hو 48gوبالنسبة للمؤشرات  يقع  ال اليتالبلدان   يف ، إذا تعددت تعريفات 
  اية األسبوع) أثناء النهار. يف فيها يوم األحد

 فرتة الذروة/خارج الذروة، ينبغي بيان ذلك يف أو ، إذا اختلف الرسم تبعاً ملا إذا كان النداء إىل ذات الشبكة/خارج الشبكة48jوبالنسبة للمؤشر 
  مالحظة. يف

  طريقة الجمع:
السوق (مقيساً بعدد اشرتاكات اخلدمة اخللوية املتنقلة). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد  يف  نصيبينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب

  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً  أو بيعت
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

(رسم توصيل اخلدمة  46بعضها البعض اآلخر، وينبغي أن تشري إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني للمؤشر  48jإىل  48aؤشرات تكمل امل
(اهلاتف املتنقل اخللوي  49قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن) واملؤشر  -(اهلاتف املتنقل اخللوي  47اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع) واملؤشر 

  ).SMSمثن رسالة  -املسبق الدفع 
  المسائل المنهجية:

معاملة الضرائب ويف التعريفات (مثال ذلك استعمال أغلى تعريفة إذا كان هنالك أكثر من   يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف  يف قد حيدث نقص
  تعريفة ذروة واحدة).

 مثال:
  .28و 27املثالني  انظر
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SMSثمن رسالة-: الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع49المؤشر

 التعريف:
من هاتف متنقل خلوي على أساس  (SMS)إىل مثن إرسال رسالة قصرية  SMSمثن رسالة  -مؤشر اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع يشري 

  إىل املؤشرين التاليني: 49اشرتاك مسبق الدفع إىل رقم هاتف متنقل خلوي. وينبغي أن يقسم املؤشر 
  (psms 153)(ذات الشبكة)  SMSثمن رسالة  - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 49aالمؤشر 
  (sms_po 153) (خارج الشبكة) SMSثمن رسالة  - : الهاتف المتنقل الخلوي المسبق الدفع 49bالمؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
حساب يشري املؤشر إىل مثن رسالة نصية وطنية وليس إىل رسالة دولية. وإذا كانت هنالك تعريفات خمتلفة لفرتات الذروة وخارج الذروة، فينبغي 

قل مسبق الدفع. ولذلك، ينبغي أن يشري إىل الثمن املدفوع بصرف من هاتف متن SMSمتوسطها. وهو يشري إىل الثمن املقطوع إلرسال رسالة 
دولية وال مثن  SMS يشمل مثن ال شحن، وغري ذلك. وهوالجمانية لدى إعادة  SMSشكل رسائل  يف اخلاصة وأي خصم SMSالنظر عن رزم 

SMS  مرسلة من حاسوب. وإذا مل يكن هنالك من متييز بني التسعري إلرسالSMS ذات الشبكة وخارج الشبكة، عندئذ يستعمل مثن  يف
  عادية.  SMSإرسال 

يتحمل املستعمل رسوم الرسائل النصية اليت يتلقاها. فإذا كان  (RPP)ويف البلدان اليت تطبق نظام الدفع من جانب الطرف الذي يتلقى الرسالة 
  مالحظة. يف األمر كذلك، ينبغي بيانه

  مالحظة. يف كن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول به،وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل ت
  طريقة الجمع:

السوق (مقيساً بعدد اشرتاكات اخلدمة اخللوية املتنقلة). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد  يف ينبغي مجع البيانات من املشغل صاحب أكرب نصيب
  معظم البلدان.  يف مواقع املشغلني يف املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات متاحة عموماً ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من أو بيعت

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسم توصيل اخلدمة اخللوية  46أحدمها اآلخر، وينبغي أن يشريا إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني للمؤشر  49bو 49a يكمل املؤشران
(اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق  48قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن) واملؤشر  -(اهلاتف املتنقل اخللوي  47لدفع) واملؤشر املتنقلة املسبقة ا

  مثن نداء حملي ملدة دقيقة). -الدفع 
  المسائل المنهجية:

يكون   ال الشبكة وخارج الشبكة (مثال ذلك عندماذات   يف معاملة الضرائب ويف التعريفات  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف  يف قد حيدث نقص
  مثة فرق بينهما).
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 مثال:
السنغال  يف ، أكرب مشغل شبكة متنقلةOrange) تعريفات اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع لدى املشغل 27فيما يلي أدناه (املثال 

  ).28حيث عدد املشرتكني). مث تُنسب البيانات إىل مؤشر تعريفات اخلدمة املسبقة الدفع املقابل (املثال  (من
  2011السنغال، أكتوبر  Orangeتعريفات الخدمة المسبقة الدفع،  - 27المثال 

فرنك إفريقي من االتصاالت األوىل000 2ئتمان بقيمة افإنه حيصل على ‘رزمة البداية املسبقة الدفع’فرنك إفريقي مقابل 000 2عندما يدفع املستهلك 
  املضافة). فرنك إفريقي (مبا فيها ضريبة القيمة 000 25و 000 10و 000 5و 500 2و 000 1مسبقة الدفع بقيمة ‘ ختديش’اجملانية. وهنالك بطاقات 

 التعريفة/دقيقة الجهة المقصودة
 فرنكاً  85 )000-0600ذروة (الفرتة-متنقلة Orangeنداءات إىل شبكة 
  فرنكاً  50)0600-0000خارج الذروة (الفرتة-متنقلة Orangeنداءات إىل شبكة 

  فرنكاً  85 نداءات إىل خطوط ثابتة
  فرنكاً  85نداءات إىل شبكات متنقلة أخرى

  فرنكاً  20 إىل ذات الشبكة SMSرسائل
 فرنكاً  30 إىل شبكة أخرى SMSرسائل

  ../http://www.orange.sn: من املوقع2011أكتوبريفالسنغال. بيانات مستخلصةOrangeمقتطف من : املصدر
  تعريفات الخدمة المسبقة الدفع، منهجية التحويل إلى المؤشر المالئم - 28المثال 

خارجالذروة  املؤشر
 مالحظةنهاية األسبوع الذروة

ئتمان بقيمةامبا فيها ضريبة القيمة املضافة.  000 2 رسم توصيل اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع
  .فريقيإفرنك  000 20

 مبا فيها ضريبة القيمة املضافة.000 1 قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن -اهلاتف املتنقل اخللوي 
مثن نداء حملي ملدة دقيقة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع

 مبا فيها ضريبة القيمة املضافة. 85 85 85 (ذات الشبكة)

مثن نداء حملي ملدة دقيقة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع
 مبا فيها ضريبة القيمة املضافة. 85 85 85 )(شبكة أخرى

مثن نداء حملي ملدة دقيقة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع
 مبا فيها ضريبة القيمة املضافة. 85 85 85 (خط ثابت)

(ذات SMSمثن رسالة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع
 مبا فيها ضريبة القيمة املضافة. 20 الشبكة)

(خارجSMSمثن رسالة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع
 ضريبة القيمة املضافة.مبا فيها  30 الشبكة)

ستعمل وتتخذ بدًال منها تعريفة الذروة. ونظرًا لعدم وجود تعريفة لنهاية األسبوع، تُ  ال : مبا أن الفرتة خارج الذروة تقع بعد منتصف الليل، فهيمالحظة
  ُتستعمل التعريفة (الذروة) االعتيادية لنهاية األسبوع أيضاً.

  (السلكي) الثابتتعريفات إنترنت النطاق العريض 
ينبغي إعطاء األفضلية إىل تكنولوجيا النطاق العريض (السلكي) الثابت املستخدمة على أوسع نطاق، باستعمال تعريفات   82.

املشغل الذي يستأثر بأكرب عدد من االشرتاكات. ومؤشرات التعريفات هذه مرتابطة كلها فيما بينها، ومن مث ينبغي أن تشري القيم إىل 
زيل واحلد األقصى وتعريفة جتاوز  العرض من حيث اخلدمة. بعبارة أخرى، ينبغي أن يتصل رسم التوصيل ورسم االشرتاك وسرعة التننفس 

شرتاكات النطاق ا’بعنوان  سابقةالقسم ال  يف ثتاحلد األقصى كلها بنفس العرض. وتشري التعريفات إىل خدمات االشرتاك اليت حبُ 
  اخلدمات. حيث ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل بشأن ،‘العريض (السلكي) الثابت

إطار خدمة النطاق العريض. فإذا مل يكن   يف قد تتضمن خدمات صوت وفيديو‘ مرزومة’ويعرض بعض املشغلني خططًا   83.
  مالحظة.  يف هنالك من خطط تقتصر على النفاذ إىل إنرتنت النطاق العريض، عندئذ ينبغي بيان اخلدمات األخرى املشمولة

http://www.orange.sn/
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كيلوبتة/ثانية. وإذا    256تقل عن  ال زيل وينبغي أن يشري العرض من حيث اخلدمة إىل خطط مستوى الدخول وسرعة تن  84.
هذه الفئة  يف كان مثة متييز بني التعريفة السكنية والتعريفة التجارية، ينبغي استعمال التعريفة السكنية. وينبغي أن تشري املؤشرات

  وخطة التعريفات. إىل نفس املشغل
لك فهما إىل السرعة واحلد األقصى الشهري. وال يعترب املؤشران من مؤشرات التعريفات، ومع ذ 53و 52ويشري املؤشران   85.

  بتوفري معلومات عن جوانب نوعية اخلدمة بصرف النظر عن التكلفة. يكمالن مؤشرات التعريفات
  

(i4213bc)الثابت: رسم توصيل النطاق العريض (السلكي)50المؤشر

 التعريف:
إىل رسم أويل وحيد املرة من أجل توصيل جديد بإنرتنت النطاق العريض (السلكي)  مؤشر رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابتيشري 

  الشهري. من االستعمال (GB)جيغابايتة  1الثابت. وينبغي أن متثل التعريفات أرخص خطة لنطاق عريض (سلكي) ثابت على أساس 
  التوضيحات والنطاق:

يشري املؤشر إىل رسم أويل وحيد املرة لتوصيل إنرتنت عريض النطاق (سلكي) ثابت جديد. وينبغي أن متثل التعريفات أرخص خطة لنطاق 
سرتداد، والرسوم اخليارية من االستعمال الشهري. وينبغي أن يستثين املؤشر املبالغ املودعة القابلة لال (GB)جيغابايتة  1عريض ثابت على أساس 

ا غالبية املستعملني (مثل توصيل املودم باحلاسوب)، ورسوم تركيب خط هاتف ثابت توصيل تلفزيون   أو للرتكيب اليت ميكن عمومًا أن يقوم 
  كبلي، وإجيار املعدات وأي رسوم غري ضرورية.

  مالحظة. يف ة، ومعدل الضريبة املعمول به،وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلوم
  طريقة الجمع:

السوق (مقيسًا بعدد اشرتاكات النطاق العريض  يف ينبغي مجع البيانات من جداول تعريفات مقدم خدمة اإلنرتنت صاحب أكرب نصيب
املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من  أو (السلكي) الثابت). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت

  معظم البلدان. يف مواقع املشغلني يف متاحة عموماً 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

النطاق العريض (السلكي)  يف (رسم االشرتاك الشهري 51إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  50ينبغي أن يشري املؤشر 
(احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت)  53(سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر  52الثابت) واملؤشر 

  مثن االستعمال الفائض). -(النطاق العريض (السلكي) الثابت  54واملؤشر 
  المسائل المنهجية:

  معاملة الضرائب. يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
 ل:مثا
  .29املثال  انظر
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 (i4213bs)النطاق العريض (السلكي) الثابتفي: رسم االشتراك الشهري51المؤشر
 التعريف:

إىل رسم االشرتاك الشهري لقاء خدمة إنرتنت النطاق العريض  النطاق العريض (السلكي) الثابت يف مؤشر رسم االشرتاك الشهرييشري 
  256تزيد عن  أو (السلكي) الثابت. ويعترب النطاق العريض (السلكي) الثابت أي توصيل مكرس باإلنرتنت مبعدالت سرعة تدفق هابط تساوي

  كيلوبتة/ثانية.
  التوضيحات والنطاق:

املرتبطة بشأن النفاذ العريض النطاق الثابت. فإذا كان رسم مقدم خدمات اإلنرتنت (مثن النفاذ إىل ينبغي أن يشمل ذلك كل الرسوم الشهرية 
املؤشر إىل  حمتوى اإلنرتنت والتطبيقات) منفصًال عن رسوم الشبكة (مثن إنشاء التوصيل املادي باإلنرتنت) ينبغي مجع الرمسني معاً. وينبغي أن يشري

كيلوبتة/ثانية). وينبغي أن يستثين تكلفة اشرتاك خط اهلاتف   256تقل عن   ال زيل الدخول (أرخص خطة بسرعة تنمستوى   يف خطة النطاق العريض
يتطلب   ال ِصرف، DSLالثابت، إذا كان ميكن استعماله خلدمات أخرى. ولكن إذا مل يكن االشرتاك الشهري لقاء اخلط املادي مطلوباً (مثل خط 

مالحظة. وإذا كان االستئجار الشهري خلط هاتف ثابت مطلوباً، حىت لو كانت خدمة اهلاتف لن   يف ذلكاستئجار خط هاتفي) ينبغي بيان 
  مالحظة. وينبغي كذلك استثناء استئجار املعدات (مثل املودم).   يف تستعمل، ينبغي بيان ذلك

الربجمة الفيديوية اجملانية، قد يكون من  أو استئجار خط اهلاتفتضمني  أو وعندما تشتمل اخلطط على مزايا أخرى مثل النداءات اهلاتفية اجملانية
مالحظة ما هي اخلدمات األخرى املشمولة ضمن  يف املمكن معرفة سعر نفاذ إنرتنت النطاق العريض. ويف هذه احلالة من املهم أن يوضح

  اشرتاك النطاق العريض.
  مالحظة. يف ه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول به،وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذ

  طريقة الجمع:
السوق (مقيسًا بعدد اشرتاكات النطاق العريض  يف ينبغي مجع البيانات من جداول تعريفات مقدم خدمات اإلنرتنت صاحب أكرب نصيب

البيانات من املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع  أو (السلكي) الثابت). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت
  معظم البلدان. يف مواقع املشغلني يف متاحة عموماً 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت)  50إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  51ينبغي أن يشري املؤشر 

 54(احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر  53سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر ( 52 واملؤشر
ليسا من مؤشرات التعريفات فهما يكمالن املؤشر  53و 52مثن االستعمال الفائض). ومع أن املؤشرين  -(النطاق العريض (السلكي) الثابت 

  بتوفري معلومات عن جوانب نوعية اخلدمة إىل جانب التكلفة. 51
  المسائل المنهجية:

معاملة الضرائب، والرسوم األخرى (مثل إجيار خط هاتف ثابت) وتضمني مزايا أخرى  يف إمكانية املقارنة بسبب االختالف يف قد حيدث نقص
املقارنة دومًا ألن سرعة اخلطة الدنيا ملستوى دخول النطاق العريض (أرخص  يقبل املؤشر ال (مثل نداءات هاتفية جمانية). وإضافة إىل ذلك،

كيلوبتة/ثانية) ختتلف من بلد آلخر. ولذا قد يكون من املفيد تكملة هذا املؤشر بقياس السعر لكل   256تقل عن  ال زيل خطة بسرعة تن
بعض   يف إمكانية املقارنة وهو املمارسة يف ري إليها). ومثة عامل آخر قد يؤثرزيل اليت تش ميغابتة/ثانية (بتقسيم رسوم االشرتاك الشهري بسرعة التن

فصل رسوم النفاذ إىل النطاق العريض عن رسوم النفاذ إىل اإلنرتنت. وينبغي أن تشري البيانات فقط إىل سعر  يف لدى بعض املشغلني  أو البلدان
  النفاذ إىل إنرتنت النطاق العريض.

 مثال:
  .29املثال  انظر
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 (i4213bs_s): سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت، بوحدة ميغابتة/ثانية52المؤشر
 التعريف:

زيل النظرية العظمى املعلن عنها، وليس إىل معدالت  إىل سرعة التن مؤشر سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت، بوحدة ميغابتة/ثانيةيشري 
  إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت. يف واملرتبطة باالشرتاك الشهريالسرعة املضمونة للمستعمل 

  التوضيحات والنطاق:
النطاق العريض (السلكي) الثابت. وال يشري إىل السرعة الفعلية الواصلة. وهو يشري  يف زيل املعلنة لالشرتاك الشهري يشري املؤشر إىل سرعة التن

 النطاق العريض الالسلكي. وينبغي بيان سرعة التحميل أو معدالت سرعة أقل من النطاق العريض إىل النطاق العريض الثابت، وليس إىل
  مالحظة. يف

  طريقة الجمع:
السوق (مقيسًا بعدد اشرتاكات النطاق العريض  يف ينبغي مجع البيانات من جداول تعريفات مقدم خدمات اإلنرتنت صاحب أكرب نصيب

ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات  أو مؤسسة املشغل قد بيعت(السلكي) الثابت). فإذا كانت 
  معظم البلدان. يف مواقع املشغلني يف متاحة عموماً 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
صيل النطاق العريض (السلكي) الثابت) (رسم تو  50إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  52ينبغي أن يشري املؤشر 

(احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي)  53النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر  يف (رسم االشرتاك الشهري 51 واملؤشر
  مثن االستعمال الفائض). -(النطاق العريض (السلكي) الثابت  54الثابت) واملؤشر 

  المسائل المنهجية:
  زيل املعلن عنها، وليس إىل السرعة الفعلية الواصلة. السرعة إىل سرعة التنتشري 
 ل:مثا
  .29املثال  انظر
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 (i4213bs_c): الحد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت، بوحدة جيغابايتة 53المؤشر
 التعريف:

، اليت (GB)إىل احلد األقصى من بيانات اإلنرتنت، بوحدة جيغابايتة  الثابتمؤشر احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) يشري 
  النطاق العريض (السلكي) الثابت. يف االشرتاك الشهري يف ميكن نقلها ضمن شهر، املتضمن

  التوضيحات والنطاق:
). فإذا GBإنرتنت النطاق العريض الثابت (معرباً عنه بوحدة   يف يشري هذا املؤشر إىل أي حد أقصى لالستعمال مفروض على االشرتاك الشهري

درج قيمة الصفر. فإذا كان مثة حد منفصل للحركة الوطنية واحلركة الدولية، عندئذ ينبغي إدراج احلد مل يكن هنالك من حد أقصى، عندئذ تُ 
  مالحظة.  يف األقصى للحركة الدولية وبيان ذلك

 مثة إجراءات أخرى عندما يتم جتاوز احلد األقصى (مثل انقطاع اخلدمة حىت آخر الشهر، أو عنه بالساعات،وإذا كان احلد األقصى معربًا 
  مالحظة. يف ختفيض السرعة) عندئذ ينبغي بيان ذلك أو

  طريقة الجمع:
اكات النطاق العريض السوق (مقيسًا بعدد اشرت  يف ينبغي مجع البيانات من جداول تعريفات مقدم خدمات اإلنرتنت صاحب أكرب نصيب

ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات  أو (السلكي) الثابت). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت
  معظم البلدان. يف مواقع املشغلني يف متاحة عموماً 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت)  50إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  53ينبغي أن يشري املؤشر 

 54 (سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر 52النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر  يف (رسم االشرتاك الشهري 51 واملؤشر
  الستعمال الفائض).مثن ا -(النطاق العريض (السلكي) الثابت 

  المسائل المنهجية:
إمكانية املقارنة  يف يكون هنالك حد أقصى مفروض على اشرتاك النطاق العريض الشهري. وقد حيدث نقص ال ال ينطبق هذا املؤشر عندما

  املعاملة، من قبيل ختفيض السرعة عندما يتم جتاوز حد شهري معني. يف بسبب االختالف
 مثال:
  .29املثال  انظر
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 (i4213bs_cp)ثمن االستعمال الفائض-: النطاق العريض (السلكي) الثابت54المؤشر
 التعريف:

زلة حاملا  إضافية من بيانات اإلنرتنت املن (GB)إىل سعر كل جيغابايتة  مثن االستعمال الفائض -مؤشر النطاق العريض (السلكي) الثابت يشري 
 شهرياً الشرتاك النطاق العريض (السلكي) الثابت.ينتهي استهالك املقدار املخصص

  التوضيحات والنطاق:
النطاق العريض (السلكي) الثابت أن يدفعها حاملا يتم جتاوز احلد األقصى احملدد  يف يشري هذا املؤشر إىل رسوم إضافية يتعني على املشرتك

يدفعها املشرتك عندما يتجاوز مقدار االستعمال الشهري املخصص. وهو  لبيانات اإلنرتنت. ويشري ذلك إىل الرسم الفائض لقاء كل جيغابايتة
  غري النطاق العريض الثابت. أو ينطبق على اشرتاكات النطاق العريض الثابت، وليس على اشرتاكات النطاق العريض الالسلكي

  مالحظة. يف يكون الفائض معرباً عنه بوحدة جيغابايتة (بالساعات مثًال)، ينبغي بيان ذلك ال وعندما
 السرعة، ينبغي بيان ذلك يف ختفيض أو ضرورة اشرتاك شهري جديد أو اخلدمة يف يرتتب عليها رسم فائض، وإمنا انقطاع ال ويف احلاالت اليت

  مالحظة. يف
  مالحظة. يف وينبغي تضمني الضرائب، فإذا مل تكن مشمولة ينبغي بيان هذه املعلومة، ومعدل الضريبة املعمول به،

  قة الجمع:طري
السوق (مقيسًا بعدد اشرتاكات النطاق العريض  يف ينبغي مجع البيانات من جداول تعريفات مقدم خدمات اإلنرتنت صاحب أكرب نصيب

ُدجمت، عندئذ ينبغي مجع البيانات من املؤسسة اليت خلفتها. وبيانات التعريفات  أو (السلكي) الثابت). فإذا كانت مؤسسة املشغل قد بيعت
 معظم البلدان.يف مواقع املشغلني يف ة عموماً متاح

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت)  50إىل نفس املشغل واخلطة املستعملني من أجل املؤشر  54ينبغي أن يشري املؤشر 

 53 (سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر 52النطاق العريض (السلكي) الثابت) واملؤشر  يف (رسم االشرتاك الشهري 51 واملؤشر
 (احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت).

  المسائل المنهجية:
إمكانية   يف دث نقصيكون هنالك حد أقصى مفروض على اشرتاك النطاق العريض الشهري. وقد حي  ال ال ينطبق هذا املؤشر عندما
الوحدات (الساعات مثًال بدًال من جيغابايتة) ومعاملة احلد األقصى (ختفيض السرعة مثًال عندما يتم جتاوز   يف املقارنة بسبب االختالف

 احلد الشهري بدًال من تطبيق رسم على االستعمال الفائض).
  المسائل المنهجية:

إمكانية   يف حد أقصى مفروض على اشرتاك النطاق العريض الشهري. وقد حيدث نقصيكون هنالك   ال ال ينطبق هذا املؤشر عندما
الوحدات (الساعات مثًال بدًال من جيغابايتة) ومعاملة احلد األقصى (ختفيض السرعة مثًال عندما يتم جتاوز   يف املقارنة بسبب االختالف

 احلد الشهري بدًال من تطبيق رسم على االستعمال الفائض).
 مثال:
هو التكنولوجيا الرئيسية للنطاق  ADSL البحرين، واخلط يف تقدمي خدمات النطاق العريض الثابت يف هي الشركة املهيمنة Batelco شركة

)، إىل جانب 2011(لشهر أكتوبر  Batelco معلومات تعريفات النطاق العريض الثابت املستمدة من 29البلد. ويضم املثال  يف العريض الثابت
مستوى الدخول. وهنالك حد أقصى شهري مبقدار  يف كيلوبتة/ثانية هي عرض اخلدمة  640املؤشر املقابل والقيمة اليت ينبغي استخدامها. ورزمة 

سجيل") دينار حبريين لكل ميغابايتة. ويالحظ أن رسوم الرتكيب ("رسوم الت 0,001 جيغابايتة، وأي كمية بعد ذلك ينبغي أن تدفع مبعدل 2
  احلساب أصًال.  يف جمانية. والضرائب داخلة

  2011، أكتوبر ADSL ،Batelco الرسوم الشهرية لخط - 29المثال 
 املؤشر خفيفة-رزمة سكنية 

التعريفات الشهرية (مبا فيها ضريبة القيمة
 الثابتالنطاق العريض (السلكي)  يف رسم االشرتاك الشهري .51 دنانري حبرينية 10 املضافة)

 احلد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت.53 2حصة استعمال البيانات شهرياً (جيغابايتة)
رسم االستعمال الفائض (مبا فيه ضريبة

 القيمة املضافة)
دينار حبريين لكل0,001

 مثن االستعمال الفائض - النطاق العريض (السلكي) الثابت  .54 ميغابايتة

  سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت.52 640 زيل (كيلوبتة/ثانية) التنسرعة
 رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت.50 0 رسوم التسجيل

 http://www.batelco.com/portal/broadband/broadband_packages.aspمن املوقع2011شهر مارسيف، مستخرجBatelco: مقتطف من املصدر

http://www.batelco.com/portal/broadband/broadband_packages.asp
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  نوعية الخدمة
 التقنية املذكورةمن املهم قياس نوعية شبكات االتصاالت بغية رصد موثوقيتها ومقارنة أدائها إزاء املبادئ التوجيهية   86.
يطّلع املستهلك على مدى موثوقية خمتلف املشغلني. وتتصل  (QoS)شروط الرتخيص. وبفضل مؤشرات نوعية اخلدمة  يف

بشبكة خطوط اهلاتف الثابتة. أما مؤشرات نوعية اخلدمة للشبكات ‘ الدليل’مؤشرات نوعية اخلدمة اليت يتناوهلا هذا القسم من 
حتديثات مقبلة  يف النطاق العريض الثابتة والشبكات اخللوية املتنقلة، فهي قيد اإلعداد ولسوف ُتدرج األخرى، مبا فيها شبكات

  ‘.الدليل’هلذا 
، سابقةديسمرب من السنة ال 31 يف فرتض أن تكون السنة املنتهيةوتشري املؤشرات إىل األعطال أثناء السنة املعنية، واليت يُ   87.

اية السنة  يف تكون السنة التقوميية هي السنة املرجعية، ينبغي توفري البيانات ال ما مل حيدد خالف ذلك. وعندما أقرب وقت من 
  ).سابقةال السنة اجلارية مبثابة بيانات السنة يف مارس 31 يف اليت تعود إليها (مثال ذلك ينبغي توفري بيانات السنة املالية املنتهية

  
(i143)السنةفيخط هاتف ثابت100كل في : األعطال55المؤشر

  التعريف:
غ عنها بشأن خطوط اهلاتف الثابتة. وينبغي استثناء إىل جمموع عدد األعطال املبلَّ  السنة يف خط هاتف ثابت 100كل  يف األعطاليشري مؤشر 
 خط هاتف ثابت 100كل  يف األعطالتكون مباشرة من مسؤولية مشغل االتصاالت العمومية. وينبغي أن يعكس عدد  ال األعطال اليت

 البلد. يفغ عنه من جانب مجيع مشغلي اهلاتف الثابتالسنة اجملموع املبلَّ يف
  التوضيحات والنطاق:

 يستطيع إرسال  ال شبكة خطوط اهلاتف الثابت اليت حترم الزبون من استعمال اخلدمة (أي أن الزبون  يف يشري املؤشر إىل األعطال التقنية
ختضع لسيطرة مشغل خدمة اهلاتف. من ذلك   ال اليت  أو طبيعتها  يف استقبال النداءات). وينبغي استثناء األعطال اليت ليست تقنية  أو

 أحوال الطقس املتطرفة. أومثًال أن يغفل الزبون وصل جهاز اهلاتف
  طريقة الجمع:

لد. ومن األفضل أن ُيسأل املشغلون عن جمموع عدد األعطال بدًال من الب يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم
خط ثابت. وينبغي جتميع البيانات املستقاة من كل مشغل على املستوى القطري مث تقسيم عدد األعطال على جمموع  100كل  يف األعطال

  للبلد.للحصول على املؤشر بالنسبة100عدد خطوط اهلاتف الثابت التماثلية وضربه برقم
  العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ).3غ عنها بشأن خطوط اهلاتف الثابت التماثلية (املؤشر إىل األعطال املبلَّ 55ينبغي أن يشري املؤشر 
  المسائل المنهجية:

 املتنقلة. ويشتمل املؤشرشبكات أخرى، مثل الشبكات اخللوية  يف يشري هذا املؤشر إىل أعطال الشبكة اهلاتفية الثابتة. وال يشمل األعطال
غون عن البيانات أي معلومات عن يتوفر لدى املشغلني الذين يبلِّ  ال طبيعتها، حيث  يف بعض البلدان، على أعطال ليست تقنية يف

  األعطال.أسباب
  مثال:
  .30املثالانظر
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 (i141): النسبة المئوية من أعطال الهاتف الثابت التي أصلحت بحلول يوم العمل التالي 56المؤشر
 التعريف:

غ عنها بشأن خطوط اهلاتف إىل عدد األعطال املبلَّ  صلحت حبلول يوم العمل التايلأُ اليت  مؤشر النسبة املئوية من أعطال اهلاتف الثابتيشري 
اية األسبوع وأيام العطلة). وينبغي أن يعكس املؤشر جمموع صلحت بنهاية يوم الثابت واليت أُ  العمل التايل (أي باستثناء أيام غري العمل، مثل 

  البلد. يف صلحت لدى مجيع مشغلي اهلاتف الثابتعدد األعطال اليت أُ 
  التوضيحات والنطاق:

 انظرصلحت حبلول يوم العمل التايل. لالطالع على تعريف العطل، اليت أُ يشري هذا املؤشر إىل النسبة املئوية من أعطال اخلطوط اهلاتفية الثابتة 
  الشبكة اخللوية املتنقلة. يف يشري إىل األعطال ال املؤشر السابق. وهو

  طريقة الجمع:
صلحت طال اليت أُ البلد. وينبغي أن ُيسأل املشغلون عن جمموع عدد األع يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي اهلاتف الثابت املرخص هلم

 حبلول يوم العمل التايل وكذلك عن جمموع عدد األعطال. مث يتم جتميع هذه البيانات على املستوى القطري، بتقسيم جمموع عدد األعطال اليت
  .100أصلحت حبلول يوم العمل التايل على جمموع عدد األعطال وضربه برقم 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ).3خطوط اهلاتف الثابت التماثلية (املؤشر  يف غ عنهاإىل األعطال املبلَّ  56ينبغي أن يشري املؤشر 
  المسائل المنهجية:

 شبكات أخرى، مثل الشبكات اخللوية املتنقلة. ويشتمل املؤشر يف يشري هذا املؤشر إىل أعطال الشبكة اهلاتفية الثابتة. وال يشمل األعطال
غون عن البيانات أي معلومات عن أسباب يتوفر لدى املشغلني الذين يبلِّ  ال طبيعتها، حيث يف على أعطال ليست تقنيةبعض البلدان  يف

ا.يبلِّ  أال األعطال. ومن املمكن   غ كل املشغلني عن معدل إصالح األعطال على أساس الفرتة ذا
 مثال:

ن إحصاءات نوعية اخلدمة، تشمل بيانات عن شبكة اهلاتف الثابتة. ومن شأن عددًا م(TRAI) اهلند  يف تنشر السلطة التنظيمية لالتصاالت
  ).30البلد إزاء معايري املقارنة اليت وضعتها السلطة (املثال  يف معلمات نوعية شبكة اهلاتف الثابتة أن تقارن أداء املشغلني

  2011نوعية خدمة شبكة الهاتف الثابتة، الهند، الربع األول،  - 30المثال 
 مقدمو اخلدمة القاصرون عن الوفاء باملعيارمعيار املقارنة املعلمات

 ,BSNL – Chhattisgarh (5.56), HP (6.77), MH (6.28), UP-W (5.08) ≤5% مشرتك/شهرياً  100عدد األعطال لكل 
Uttaranchal (5.37), WB (5.19) 
MTNL – Delhi (6.06), Mumbai (6.05) 
Bharti Airtel – MP (6.00) 
HFCL – Punjab (5.29) 

صلحت حبلول يوممن األعطال اليت أُ %
  العمل التايل

%90≤ BSNL – A&N (84.85%), HP (87.86%), J&K (61.87%), Kolkata (88.80%), 
KR (79.37%), MH (82.00%), NE-II (87.81%), WB (89.19%) 
MTNL – Delhi (87.29%) 
HFCL – Punjab (88.53%) 

 ,BSNL – AP (96.79%), Assam (98.39%), Bihar (95.15%), CHN (98.55%) ≥100% أيام3غضون  يف صلحتمن األعطال اليت أُ %
Chhatisgarh (98.90%), GJ (98.19%), HP (97.74%), HR(99.98%), J&K 
(72.45%), Kolkata (97.54%), Kerala (92.58%), KTK (97.63%), MH 
(86.50%), NE-I (99.37%), OR (99.78%), PB(99.50%), Raj(98.86%), 
TN(98.77%), UP E(99.39%), UP-W(99.07%), Uttranchal (97.02%), 
WB(92.02%) 
Bharti Airtel – MP(99.23%) 
MTNL – Delhi (93.85%), Mumbai (97.51%) 
HFCL – Punjab(98.36%) 

 املوقع: يف ، متاحة2011مارس  - اهلند، يناير يف ، مؤشرات أداء خدمات االتصاالتTRAI (2011): مقتطف من املصدر
11.pdf-Mar-http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report.  

  
   

http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Reports/55/Indicator_Report-Mar-11.pdf
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  الموظفون
قطاع خدمات االتصاالت،  يف هذا القسم إىل األشخاص الذين توظفهم هيئات التشغيل يف يشري املؤشران الواردان  88.

ألنشطة اإلذاعية فقط. ومؤسسات األعمال اليت يشملها هذان املؤشران ا يف باستثناء األشخاص الذين توظفهم اهليئات الضالعة
 61 . ويشمل القسم34(االتصاالت) 61، القسم (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4املراجعة  يف فةهي الكيانات املعرَّ 

أنشطة االتصاالت السلكية وغريها من أنشطة االتصاالت (مثل توفري تطبيقات االتصاالت املتخصصة، وتشغيل مرافق 
املرافق املفتوحة أمام العموم ومؤسسات معاودة بيع االتصاالت، أي اليت تشرتي وتعاود  يف االتصاالت، وتوفري نفاذ االتصاالت

إضافية). ومستوى وهيكل التوظيف ضمن قطاع االتصاالت عنصر مهم ملختلف  بيع قدر من سعة الشبكة دون تقدمي خدمات
هذا اجملال معلومات عن اجتاهات التوظيف والتوزيع بني اجلنسني. وميكن استعمال  يف أغراض التحليل. وتوفر املؤشرات املشمولة

  موظف. ف وإيرادات اخلطوط لكلمثل عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل موظ اإلنتاجيةاملؤشرات أيضاً الشتقاق معدالت 
وميكن احلصول على البيانات عادة من مشغلي االتصاالت ومقدمي خدمات اإلنرتنت. ومثة خيار آخر هو استعمال   89.

  بيانات مؤسسات األعمال من وكالة اإلحصاءات الوطنية إذا أمكن تفصيلها لبيان قطاع االتصاالت.
خ معني (تاريخ مرجعي)، وينبغي تقدميها بالنسبة لنهاية السنة التقوميية (أي وتشري هذه املؤشرات إىل بيانات تاري  90.
اية السنة اليت تعود  يف تكون السنة التقوميية هي السنة املرجعية، ينبغي توفري البيانات ال ديسمرب). وعندما 31 أقرب وقت من 

مبثابة بيانات السنة األسبق). وعندما تبلغ  السنة اجلارية يف مارس 31 يف إليها (مثال ذلك ينبغي توفري بيانات السنة املالية املنتهية
  مالحظة. يف البلدان البيانات على أساس تاريخ خمتلف، ينبغي بيان ذلك

    

                                                            
  .5، اجلدول 4انظر امللحق    34
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 ، بحسب نمط المشغل(i51)مجال االتصاالتفي: الموظفون بما يعادل الدوام الكامل57المؤشر
 التعريف:

إىل جمموع عدد األشخاص، مقدراً بوحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل  جمال االتصاالت يف الدوام الكاملمؤشر املوظفون مبا يعادل يشري 
(FTE)البلد من أجل تقدمي خدمات االتصاالت، مبا يشمل خدمات اهلاتف الثابت واملتنقل اخللوي  يف ، الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت

تقدم سوى اخلدمات اإلذاعية التقليدية. وينبغي اإلبالغ  ال اهليئات اإلذاعية اليت يف شر املوظفني العاملنيواإلنرتنت والبيانات. ويستثين هذا املؤ 
  . وينقسم املؤشر على النحو التايل:(FTE)شكل وحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل  يف عن املوظفني بدوام جزئي

  الثابتة: األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت 57aالمؤشر 
  (i51w): األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت المتنقلة 57bالمؤشر 

اخلدمة   يف وهو يشري إىل الوحدات املكافئة من املوظفني بدوام كامل لدى مشغلي الشبكات اخللوية املتنقلة. ويقتصر على موظفي املشغلني
  املتنقلة فقط. 

  (i51_ISP)ت اإلنترنت : األشخاص الذين يوظفهم مقدمو خدما57cالمؤشر 
وهو يشري إىل الوحدات املكافئة من املوظفني بدوام كامل لدى مقدمي خدمات اإلنرتنت. وعندما يتعذر على وجه الدقة فصل عدد املوظفني 

 ة على السواء.خدمات اإلنرتنت، ينبغي تقدمي رقم تقديري. وينبغي أن يشمل املؤشر مقدمي خدمات اإلنرتنت السلكية والالسلكي يف العاملني
  التوضيحات والنطاق:

خدمة االتصاالت الذين يوظفهم املشغلون، بصرف النظر عن  يف (FTE)يشري هذا املؤشر إىل كل الوحدات املكافئة من املوظفني بدوام كامل 
ا، فة اإلنرتنت. والكيانات اليت يشملها املؤشر معرَّ خدمات االتصاالت (الثابتة واملتنقلة) ويف دوائر صناعة تقدمي خدمات  يف املهام اليت ميارسو

(االتصاالت)، وهي تستثين اخلدمات اإلذاعية وصناعة معدات  61، القسم (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4مبوجب املراجعة 
بيع مقادير من سعة الشبكة دون تقدمي الباعة (أي اجلهات اليت تشرتي وتعاود  61إطار القسم  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويدخل

اليت ختتص خبدمات االتصاالت. ‘ التعاقد اخلارجي’هذا النطاق هيئات   يف نطاق هذا املؤشر. وتقع أيضاً  يف خدمات إضافية)، ولذا فهم يقعون
من التصنيف)  8220القسم  انظراء، (مثال ذلك، أنشطة مراكز الند ISIC التصنيف يف أقسام أخرى يف غري أن هيئات التعاقد اخلارجي املصنفة

  املؤشر. تستثىن من نطاق هذا
الفصل  أو وغالبية املشغلني الذين يقدمون خدمات متعددة يعمدون عمومًا إىل الفصل بني هذه األنشطة، من خالل إنشاء مؤسسات فرعية

األحوال اليت يقوم فيها املشغلون بتوفري خدمات بينها على صعيد احملاسبة، ومن مث فهم قادرون على ختصيص املوظفني لكل خدمة. ويف 
 . وعندئذ ينبغي بيان ذلك57cإىل  57a متعددة وليس لديهم تفصيل باملوظفني حبسب نوع اخلدمة، ميكنهم تقدير قيمة كل من املؤشرات

  مالحظة. يف
  وام كامل هي استخدام يوم عمل من مثاين ساعات.والطريقة املفضلة لتحويل أوقات املوظفني بدوام جزئي إىل وحدات مكافئة من املوظفني بد

  طريقة الجمع: 
 61القسم  يف ميكن مجع البيانات من كل مشغلي االتصاالت وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت املرخص هلم والذين تندرج أنشطتهم

ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات التوظيف وهو البلد، مث جتميعها على املستوى القطري.  يف ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت)
ا مكتب اإلحصاء الوطين، ا. أو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
وظفني بدوام  ، وهو تفصيل للوحدات املكافئة من امل58املؤشر  57. ويكمل املؤشر 57cإىل  57a جمموع قيم املؤشرات 57تساوي قيمة املؤشر 

  جمال االتصاالت، حبسب اجلنس. يف (FTE)كامل 
  المسائل المنهجية:

جمال االتصاالت وحتويل أوقات العاملني بدوام جزئي   يف إمكانية املقارنة حيثما ختتلف من بلد آلخر إمكانية متييز املوظفني يف قد حيدث نقص
م بالتعاقد  ال قدر‘ مقاولة’خيتار بعض املشغلني  إىل وحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل. مثال ذلك، قد اخلارجي، بأس به من عمليا

م غري مستخدمني مباشرة)، من املمكن إدراجهم‘ الرئيسي’الكيان   يف إطار املقاولة بوصفهم موظفني  يف يدرج املوظفون العاملون  ال وبينما  (أل
  خدمات االتصاالت.  يف املقاولة اخلارجية إذا كانت هذه املؤسسة متخصصةمؤسسة أعمال   يف عملية التجميع بوصفهم موظفني  يف

  .57cإىل  7aبعض البلدان أن يقدم املشغلون تقديرات بشأن املؤشرات  يف وميكن
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 مثال:
ذلك البيانات املفصلة حبسب  يف قطاع االتصاالت، مبا  يف هونغ كونغ (الصني) بنشر بيانات عن العمالة يف تقوم  دائرة التعداد واإلحصاءات

البيانات من خالل استقصاء سنوي ملشاريع األعمال، وهو يعتمد على التصنيف الصناعي املوحد ملنطقة  ىستق). وتُ 31منط اخلدمة (املثال 
  . 35(ISIC)هونغ كونغ، وهو صيغة مكيفة حملياً للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 

  2007مجال االتصاالت بحسب القطاع، هونغ كونغ (الصين)،   في الموظفون - 31المثال 

  
  : خدمات االتصاالت األخرى تشمل خدمات اإلنرتنت.مالحظة
 املوقع: يف ، هونغ كونغ بوصفها جمتمع معلومات، متاح(2009): مقتطف من دائرة التعداد واإلحصاءات املصدر

_and_industry/index_cd_B1110006_http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce
dt_detail.jsp  

  

                                                            
واملوقع:  4امللحق  يف 5اجلدول   انظر. 61ألنشطة االتصاالت هي القسم  ISICشفرة التصنيف    35

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=27&Lg=1&Co=61  

موظفو االتصاالت بدوام  
17:  كامل 603

:  خدمة اهلاتف الثابت
6 368

:  خدمة اهلاتف الثابت
6 368

:  خدمات اهلاتف املتنقل
4 191

خدمات االتصاالت 
7: األخرى 044

http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce_and_industry/index_cd_B1110006_dt_detail.jsp
http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce_and_industry/index_cd_B1110006_dt_detail.jsp
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=27&Lg=1&Co=61
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، بحسب الجنس(i51)مجال االتصاالتفي: الموظفون بما يعادل الدوام الكامل58المؤشر
 التعريف:

جمال االتصاالت إىل جمموع عدد األشخاص، مقدراً بوحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل  يف يشري مؤشر املوظفون مبا يعادل الدوام الكامل
(FTE)البلد من أجل تقدمي خدمات االتصاالت، مبا يشمل خدمات اهلاتف الثابت واملتنقل اخللوي  يف ، الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت

تقدم سوى اخلدمات اإلذاعية التقليدية. وينبغي اإلبالغ عن  ال يئات اإلذاعية اليتاهل يف واإلنرتنت. ويستثين هذا املؤشر املوظفني العاملني
  .(FTE)شكل وحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل  يف املوظفني بدوام جزئي

  وينقسم املؤشر على النحو التايل:
  (i51f): األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت الثابتة، إناث 58aالمؤشر 
  : األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت المتنقلة، ذكور58bالمؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
خدمة االتصاالت الذين يوظفهم املشغلون، بصرف النظر عن  يف (FTE)يشري هذا املؤشر إىل كل الوحدات املكافئة من املوظفني بدوام كامل 

ا، خدمات االتصاالت (الثابتة واملتنقلة) ويف دوائر صناعة تقدمي خدمات اإلنرتنت. والكيانات اليت يشملها املؤشر معرفة  يف املهام اليت ميارسو
(االتصاالت)، وهي تستثين اخلدمات اإلذاعية وصناعة معدات  61، القسم (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4مبوجب املراجعة 

الباعة (أي اجلهات اليت تشرتي وتعاود بيع مقادير من سعة الشبكة دون تقدمي  61إطار القسم  يف ت. ويدخلتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
هذا النطاق.  يف اليت ختتص خبدمات االتصاالت تقع أيضاً ‘ التعاقد اخلارجي’نطاق هذا املؤشر. وهيئات  يف خدمات إضافية)، ولذا فهم يقعون
  (مثال ذلك، أنشطة مراكز النداء) تستثىن من نطاق هذا املؤشر. ISIC التصنيف يف أقسام أخرى يف صنفةغري أن هيئات التعاقد اخلارجي امل

  ساعات. والطريقة املفضلة لتحويل أوقات املوظفني بدوام جزئي إىل وحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل هي استخدام يوم عمل من مثاين
  طريقة الجمع: 

 61القسم  يف مشغلي االتصاالت وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت املرخص هلم والذين تندرج أنشطتهم ميكن مجع البيانات من كل
البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات التوظيف وهو  يف ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت)

ا مكتب اإلحصاء الوط ا. أو ين،االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

، وهو تفصيل للوحدات املكافئة من املوظفني بدوام  57املؤشر  58. ويكمل املؤشر 58bو 58a جمموع قيميت املؤشرين 58تساوي قيمة املؤشر 
  جمال االتصاالت، حبسب منط املشغل. يف (FTE)كامل 

  المسائل المنهجية:
جمال االتصاالت وحتويل أوقات العاملني بدوام جزئي   يف إمكانية املقارنة حيثما ختتلف من بلد آلخر إمكانية متييز املوظفني يف ث نقصقد حيد

م بالتعاقد اخلارجي،  ال قدر‘ مقاولة’إىل وحدات مكافئة من املوظفني بدوام كامل. مثال ذلك، قد خيتار بعض املشغلني  بأس به من عمليا
م غري مستخدمني مباشرة)، من‘ الرئيسي’الكيان   يف إطار املقاولة بوصفهم موظفني يف يدرج املوظفون العاملون ال وبينما  املمكن إدراجهم (أل
  االتصاالت. خدمات يف مؤسسة أعمال املقاولة اخلارجية إذا كانت هذه املؤسسة متخصصة يف عملية التجميع بوصفهم موظفني يف
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 مثال:
قطاع االتصاالت، مبا فيها التفصيل حبسب  يف شيلي بنشر بيانات سنوية عن العمالة يف (SUBTEL)تقوم األمانة الفرعية لشؤون االتصاالت 

  قطاع االتصاالت. يف ). وتستقى البيانات من مؤسسات األعمال العاملة32اجلنس (املثال 
  2009قطاع االتصاالت بحسب الجنس، شيلي،   في الموظفون - 32المثال 

  
  ذلك موظفو املقاولة اخلارجية. يف : مبامالحظة
 املوقع: يف )، متاحExcel(ملف  )2004-2009 ، إحصاءات االستثمار والعمالة (الفرتة(SUBTEL 2010) : مقتطف مناملصدر

subtel/site/artic/20070212/pags/20070212182348.htmlhttp://www.subtel.cl/prontus_.  
  

  اإليرادات
ا الدخل الذي حيققه مشغلو االتصاالت من بيع خدمات االتصاالت. ويشمل ذلك اإليرادات  36ف اإليراداتعرَّ تُ   91. بأ

األقسام املتقدمة من  يف من خدمات اهلاتف الثابت واملتنقل اخللوي واإلنرتنت والبيانات، املتصلة مبؤشرات االشرتاك واحلركة املعّرفة
بالعملة الوطنية وباألسعار اجلارية (أي دون تسوية بسبب التضخم). وينبغي تقدمي وينبغي اإلبالغ عن اإليرادات ‘. الدليل’هذا 

  على بيانات مالية موحدة. جدت، بناءً مؤشرات اإليرادات، إن وُ 
تشري مؤشرات اإليرادات سوى إىل اإليرادات من  ال (اإليرادات من حركة التجوال الدويل الواردة)، 70وفيما عدا املؤشر   92.

  التجزئة، وينبغي أن تستثين إيرادات البيع باجلملة. أنشطة بيع
ديسمرب  31 يف تشري املؤشرات إىل اإليرادات احملققة أثناء السنة املرجعية، اليت يفرتض أن تكون السنة املالية املنتهية  93.

 ية، ينبغي توفري البياناتتكون السنة التقوميية هي السنة املرجع ال بالنسبة للسنة األسبق، ما مل حيدد خالف ذلك. وعندما
اية السنة اليت تعود إليها (مثال ذلك ينبغي توفري بيانات السنة املالية املنتهية يف  السنة اجلارية يف مارس 31 يف أقرب وقت من 

  مبثابة بيانات السنة األسبق). 
  

                                                            
منشأة أعمال ما قبل خصم أي  يف األصول، املرتبطة بالعمليات الرئيسية أو أي استعمال آخر لرأس املال أو الدخل املتولد من بيع السلع واخلدمات،   36

بيان الدخل (األرباح واخلسائر) وخيصم منها كل املستحقات والتكاليف واملصروفات للتوصل  يف األولمصروفات. وتبدو اإليرادات عادة مبثابة البند  أو تكاليف
  رقم أعمال. أو إىل صايف الدخل. وقد تسمى اإليرادات أيضاً مبيعات

  :موظفو االتصاالت بدوام كامل
31 592

:إناث
 11 330

:مهنيون
 2 632

:غري ذلك
 8 698

:  ذكور
20 262

:مهنيون
11 164

:غري ذلك
 9 098

http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070212/pags/20070212182348.html
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 ت االتصاالت كما هي معّرفةقطاع خدما يف شرات اإليرادات هي كيانات عاملةؤ ومنشآت األعمال اليت تشملها م  94.
  . 37(االتصاالت) (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4من املراجعة  61القسم  يف
  

 (i75): اإليرادات من جميع خدمات االتصاالت59المؤشر
 التعريف:

إىل اإليرادات احملققة من خدمات التجزئة للهاتف الثابت واملتنقل اخللوي واإلنرتنت  اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالتيشري مؤشر 
م ضمن البلد. وتتألف اإليرادات (رقم  والبيانات اليت يقدمها مشغلو االتصاالت (الشبكية واالفرتاضية على السواء) والذين يقدمون خدما

  تستثين اإليرادات من أنشطة البيع باجلملة) أثناء السنة املالية قيد النظر. األعمال) من مكاسب خدمات االتصاالت بالتجزئة (ومن مث
  التوضيحات والنطاق:

 شكل قروض من حكومات يف أموال واردة أو وينبغي أن يستثين املؤشر األموال العائدة من إيرادات حمققة أثناء سنوات مالية سابقة،
إيرادات متولدة من  أو إيرادات من خدمات غري االتصاالت، أو ودائع مشرتكني قابلة للسداد، أو أموال واردة من مسامهات أو مستثمرين، أو

  اإليرادات من توفري خدمات حمتوى. كما تستثىن العائدات. أو خدمات اإلذاعة التقليدية
إطار  يف (االتصاالت). ويدخل 61قسم ، ال(ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4والكيانات اليت يشملها املؤشر معرفة مبوجب املراجعة 

نطاق هذا  يف الباعة (أي اجلهات اليت تشرتي وتعاود بيع مقادير من سعة الشبكة دون تقدمي خدمات إضافية)، ولذا فهم يقعون 61القسم 
أقسام  يف تعاقد اخلارجي املصنفةاليت ختتص خبدمات االتصاالت. غري أن هيئات ال‘ التعاقد اخلارجي’هذا النطاق هيئات  يف املؤشر. وتقع أيضاً 

  ستثىن من نطاق هذا املؤشر.) تُ 8220القسم  انظر(مثال ذلك، أنشطة مراكز النداء،  ISIC التصنيف يف أخرى
  طريقة الجمع:

 61القسم  يف ميكن مجع البيانات من كل مشغلي االتصاالت وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت املرخص هلم والذين تندرج أنشطتهم
البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل   يف مستوى التجزئة يف والذين يعملون ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت)

ا مكتب اإلحصاءات الوطين، ا. أو ممكن لبيانات التوظيف وهو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 األخرى:العالقة مع المؤشرات 

 65(اإليرادات من الشبكات املتنقلة) واملؤشر  64(اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت) واملؤشر  60هو جمموع قيم املؤشر  59املؤشر 
 67(اإليرادات من خدمات النطاق العريض الالسلكي األخرى) واملؤشر  66(اإليرادات من خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة) واملؤشر 

(إيرادات  69(اإليرادات من القيمة املضافة خلدمات االتصاالت الثابتة) واملؤشر  68رادات من اخلطوط املؤجرة) واملؤشر (اإلي
  األخرى). االتصاالت

  المسائل المنهجية:
 61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة االتصاالت بالتجزئة اليت حتققها كيانات خدمات االتصاالت اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 

 يشمل إيرادات خدمة االتصاالت من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو(ISIC)التصنيف الصناعي الدويل املوحد  يف 4املراجعة  من
التصنيف  يف 4من املراجعة  61القسم  يف إيرادات اجلملة من منشآت األعمال املصنفة ، والISICالتصنيف   يف 4ن املراجعة م 61القسم  يف

ISICيشمل إيرادات اخلدمات غري االتصاالت اليت حيققها مشغلو االتصاالت. وكذلك، ومبا أن املؤشر يقيس اإليرادات وليس القيمة  ال . وهو
الشتقاق مقياس   (GDI)مكونات احملاسبة الوطنية، على الرغم من أن املؤشر كثرياً ما يقسم على الدخل القومي اإلمجايل  املضافة، فهو ليس من

تسب منه مشتقات أخرى خمتلفة، مثل اإليرادات لكل أنه الرقم الذي حتُ  يف اقتصاد ما. وتتجلى أمهية املؤشر يف كثافة خدمات االتصاالت
  اشرتاك.اإليرادات لكل  أو موظف
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 مثال:
بتجميع إحصاءات مفصلة نصف سنوية تتناول قطاع االتصاالت، وتشمل اإليرادات من  (PTS)تقوم سلطة الربيد واالتصاالت السويدية 

   ).33االتصاالت (املثال 
  2009)، السويد، ةالسويدي اتتصاالت بالتجزئة (مليارات الكرونإيرادات خدمات اال - 33المثال 

  

  
  

دفع نفس الرسم جلميع النداءات الوطنية من ثابت إىل ثابت (أي ليس هنالك نداءات مسافة بعيدة يُ  **  تشمل التحويالت وتنقيل األرقام.  *: مالحظة
  النداءات من اهلواتف العمومية والنداءات إىل اخلدمات اجملانية واخلدمات األولية.  ***   على املستوى الوطين).

 .http://www.statistics.pts.se/start_en: املوقع يف PTS: مقتطف مناملصدر

  

مجموع اإليرادات 
(50.5)

الھاتف الثابت
(15.4)

رسوم التوصيل  
(0.4)*

رسوم االشتراك   
(7.0)

النداءات
(8.1)

الوطنية

(2.8)**

مراقمة اإلنترنت 
(0.06)

الدولية

(0.8)

إلى المتنقلة        
(3.1)

غيرھا
(1.3)***

المتنقلة
(22.2)

المؤجلة الدفع
(13.6)

المسبقة الدفع
(3.1)

البيانات المتنقلة

(5.4)

SMS & MMS 
(2.7+0.2)

حركة البيانات المتنقلة
(2.5)

غيرھا
(0.2)

اإلنترنت
(8.8)

النطاق العريض الثابت 
(8.7)

غيرھا
(0.1)

الخطوط المؤجرة 
(4.6)والبيانات 

http://www.statistics.pts.se/start_en
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 (i71): اإليرادات من خدمات الهاتف الثابت60المؤشر
 التعريف:

اهلاتف الثابت واإليرادات من رسوم يشري مؤشر اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت إىل اإليرادات احملققة من خدمات توصيل (تركيب) 
  واإليرادات من نداءات اهلاتف الثابت. (PSTN)الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  يف االشرتاك املتكررة

  التوضيحات والنطاق:
اجلملة والعائدات األخرى متثل اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت إيرادات التجزئة من توفري خدمات اهلاتف الثابت. وهي تستثين إيرادات 

  .59 التوضيح املبني بشأن املؤشر انظر). لالطالع على الكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظراليت ليس هلا طابع اإليرادات (
  طريقة الجمع: 

البلد   يف يوفرون خدمات اهلاتف الثابتميكن مجع البيانات من مشغلي االتصاالت املرخص هلم وغريهم من كيانات خدمات االتصاالت الذين 
، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف والذين تندرج أنشطتهم

ا مكتب اإلحصاءات الوطين، ا. أو لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

(اإليرادات من رسوم  61(اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). وهو جمموع قيم املؤشر  59هو مكونة من مكونات املؤشر  60املؤشر 
  اتف الثابت).(اإليرادات من نداءات اهل 63(اإليرادات من رسوم اشرتاك اهلاتف الثابت) واملؤشر  62توصيل اهلاتف الثابت) واملؤشر 

  المسائل المنهجية:
التصنيف  يف 4من املراجعة  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 

من املراجعة  61القسم   يف املصنفةيشمل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت من منشآت األعمال غري  ال . لذلك فهو(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 
. ويف احلاالت اليت تكون فيها خدمات اهلاتف الثابت مرزومة مع خدمات اتصاالت أخرى (مثل االشرتاكات املزدوجة اليت ISICالتصنيف   يف 4

خلدمات املرزومة إىل كل من تشمل املهاتفة الثابتة واإلنرتنت)، قد يكون لدى مقدمي اخلدمات أساليب أخرى لتخصيص جمموع اإليرادات من ا
  اخلدمات على حدة.

 مثال:
  .33املثال  انظر
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 (i711): اإليرادات من رسوم توصيل الهاتف الثابت61المؤشر
 التعريف:

يشري مؤشر اإليرادات من رسوم توصيل اهلاتف الثابت إىل إيرادات التجزئة من توصيل (تركيب) خدمات اهلاتف الثابت. وقد يشمل 
اء اخلدمة.  أو رسوم التحويلذلك    إ

  التوضيحات والنطاق:
قطع  أو يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة من رسوم توصيل اهلاتف الثابت. وهذا يشمل املبالغ املدفوعة لقاء تركيب  خطوط اهلاتف الثابت

نقلها. وينبغي أن يستثين املؤشر الرسوم القابلة لالسرتداد ورسوم التوصيل خلدمات النطاق العريض (السلكي) الثابت واإليرادات من  أو توصيلها
  .59التوضيح املبني من أجل املؤشر  انظرمبيع املعدات. لالطالع على مسائل النطاق األخرى، 

  طريقة الجمع: 
البلد  يف ت املرخص هلم وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت الذين يوفرون خدمات اهلاتف الثابتميكن مجع البيانات من مشغلي االتصاال

، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن ISICللتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف والذين تندرج أنشطتهم
ا ا. أو مكتب اإلحصاءات الوطين، لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت). 60هو مكونة من مكونات املؤشر  61املؤشر 

  المسائل المنهجية:
التصنيف  يف 4من املراجعة  61طتها ضمن القسم يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنش

من  61القسم  يف يشمل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت من منشآت األعمال غري املصنفة ال ). لذلك فهوISICالصناعي الدويل املوحد (
اتصاالت أخرى (مثل االشرتاكات . ويف احلاالت اليت تكون فيها خدمات اهلاتف الثابت مرزومة مع خدمات ISICالتصنيف  يف 4املراجعة 

املزدوجة اليت تشمل املهاتفة الثابتة واإلنرتنت)، قد يكون لدى مقدمي اخلدمات أساليب أخرى لتخصيص جمموع اإليرادات من اخلدمات 
  املرزومة إىل كل من اخلدمات على حدة.

 مثال:
  .33املثال  انظر

    



 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن
 

 100الصفحة | 

(i712): اإليرادات من رسوم اشتراك الهاتف الثابت62المؤشر

 التعريف:
الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  يف يشري مؤشر اإليرادات من رسوم اشرتاك اهلاتف الثابت إىل اإليرادات من الرسوم املتكررة لالشرتاكات

(PSTN)الثابت.ذلك النفاذ إىل اإلنرتنت إذا مل ميكن فصله عن اهلاتف  يف ، مبا  
  التوضيحات والنطاق:

الظروف املثالية، إىل إيرادات التجزئة فقط من اشرتاكات خطوط اهلاتف الثابتة. وينبغي استثناء رسوم استئجار املعدات  يف يشري هذا املؤشر،
(اإليرادات من رسوم توصيل اهلاتف  61إطار املؤشر  يف درج هذه الرسومشهرياً. فقد يُدرج بعض البلدان مثًال رسوم التوصيل، بينما ينبغي أن تُ 

مالحظة. وينبغي أن  يف بعض البلدان دقائق نداءات جمانية ضمن االشرتاك. ويف هذه احلالة، ينبغي بيان ذلك يف الثابت) وليس هنا. وقد ُتدرج
التوضيح املبني من  انظرخدمات النطاق العريض (السلكي) الثابت. لالطالع على مسائل النطاق األخرى،  يف يستثين املؤشر رسوم االشرتاك

  .59أجل املؤشر 
  طريقة الجمع: 

البلد  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي االتصاالت املرخص هلم وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت الذين يوفرون خدمات اهلاتف الثابت
، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن  ISICللتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف تندرج أنشطتهموالذين 

ا مكتب اإلحصاء الوطين، ا. أو لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  (اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت). 60ونة من مكونات املؤشر هو مك 62املؤشر 
  المسائل المنهجية:

التصنيف  يف 4من املراجعة  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 
من املراجعة  61القسم   يف إيرادات خدمة اهلاتف الثابت من منشآت األعمال غري املصنفةيشمل  ال . لذلك فهو(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 

. ويف احلاالت اليت تكون فيها خدمات اهلاتف الثابت مرزومة مع خدمات اتصاالت أخرى (مثل االشرتاكات املزدوجة اليت ISICالتصنيف   يف 4
اخلدمات أساليب أخرى لتخصيص جمموع اإليرادات من اخلدمات املرزومة إىل كل من  تشمل املهاتفة الثابتة واإلنرتنت)، قد يكون لدى مقدمي

ا ضمن اإليرادات من اشرتاكات  اخلدمات على حدة. وقد يكون لدى بعض املشغلني جمرد بيانات جتميعية عن استئجار املعدات، وقد يدرجو
  اهلاتف الثابت.

 مثال:
  .33املثال  انظر
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 (i713): اإليرادات من نداءات الهاتف الثابت63المؤشر
 التعريف:

إىل إيرادات اهلاتف الثابت بالتجزئة احملققة من رسوم النداءات احمللية ونداءات املسافات  مؤشر اإليرادات من نداءات اهلاتف الثابتيشري 
  إىل املؤشرات التالية: 63الطويلة الوطنية والنداءات الدولية. وميكن تقسيم املؤشر 

  (i7131): اإليرادات من النداءات المحلية الثابتة 63aالمؤشر 
  وهو يشري إىل إيرادات اهلاتف الثابت بالتجزئة احملققة من رسوم النداءات احمللية، باستثناء رسوم التوصيل البيين.

  (i7131): اإليرادات من نداءات المسافات الطويلة الوطنية الثابتة 63bالمؤشر 
ثال ذلك، وهو يشري إىل إيرادات اهلاتف الثابت بالتجزئة احملققة من رسوم نداءات املسافات الطويلة الوطنية. فإذا اعتربت كل النداءات حملية (م

 لبندشبكة خطوط ثابتة وطنية أخرى)، عندئذ ينبغي اإلبالغ عن هذا ا يف عندما تتساوى رسوم كل نداءات اخلطوط الثابتة اليت تنتهي
  اإليرادات من النداءات احمللية. يف

  : اإليرادات من النداءات الوطنية من ثابت إلى متنقل63cالمؤشر 
  وهو يشري إىل نداءات اهلاتف الثابت بالتجزئة من النداءات الوطنية إىل اهلواتف اخللوية املتنقلة، باستثناء رسوم التوصيل البيين.

  (i7133)الدولية الثابتة : اإليرادات من النداءات 63dالمؤشر 
  وهو يشري إىل نداءات اهلاتف الثابت بالتجزئة من النداءات الدولية، باستثناء رسوم التوصيل البيين.

  التوضيحات والنطاق:
البلدان اليت تعترب فيها كل النداءات حملية.  يف جمدياً  63b يكون املؤشر ال ينبغي أن يستثين هذا املؤشر اإليرادات من رسوم التوصيل البيين. وقد

النطاق وقد تعامل بعض البلدان النداءات إىل البلدان اجملاورة مبثابة نداءات مسافة بعيدة وطنية بدًال من نداءات دولية. لالطالع على مسائل 
  .59التوضيح املبني من أجل املؤشر  انظراألخرى، 

  طريقة الجمع: 
البلد  يف مشغلي االتصاالت املرخص هلم وغريهم من كيانات خدمة االتصاالت الذين يقدمون خدمات اهلاتف الثابت ميكن مجع البيانات من
، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف والذين تندرج أنشطتهم

ا مكتب اإلحصاء الوطين،لبيانات اإليرادات هو االستقصاء ا. أو ات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

(اإليرادات من خدمات اهلاتف  60املؤشر   يف وفروعه هي مكونات 63. واملؤشر 63dإىل  63a جمموع قيم املؤشرات 63تساوي قيمة املؤشر 
  الثابت).

  المسائل المنهجية:
التصنيف  يف 4من املراجعة  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 

من املراجعة  61القسم   يف يشمل إيرادات خدمة اهلاتف الثابت من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 
. ويف احلاالت اليت تكون فيها خدمات اهلاتف الثابت مرزومة مع خدمات اتصاالت أخرى (مثل االشرتاكات املزدوجة اليت ISICالتصنيف   يف 4

تشمل املهاتفة الثابتة واإلنرتنت)، قد يكون لدى مقدمي اخلدمات أساليب أخرى لتخصيص جمموع اإليرادات من اخلدمات املرزومة إىل كل من 
ى حدة. ويف حالة التعريفات املقطوعة، قد يكون من العسري التمييز بني اإليرادات من رسوم االشرتاك واإليرادات من النداءات اخلدمات عل

  اهلاتفية.
 مثال:
  .33املثال  انظر
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(i741): اإليرادات من الشبكات المتنقلة64المؤشر

 التعريف:
إىل إيرادات التجزئة احملققة من توفري خدمات االتصاالت اخللوية املتنقلة، مبا فيها خدمات الصوت  اإليرادات من الشبكات املتنقلةمؤشر  يشري

  يلي: ما 64والبيانات (النطاق الضيق والنطاق العريض). ويشمل املؤشر  SMSورسائل 
  : اإليرادات من خدمات الصوت64aالمؤشر 

زئة من توفري خدمات الصوت. وهو يشمل إيرادات الصوت من النداءات الوطنية والدولية، وهو يشري إىل إيرادات اخلدمة اخللوية املتنقلة بالتج
  ولكنه يستثين اإليرادات من خدمات التجوال. 

  (i76ro): اإليرادات من التجوال الصادر 64bالمؤشر 
يشمل مشرتكي اخلدمة املتنقلة  ال اخلارج. وهو يف وهو يشري إىل كل إيرادات التجزئة اخللوية املتنقلة من مشرتكي الشبكة بالذات عند التجوال

  املنتهية فيها. أو البلد وال النداءات الدولية الصادرة عن شبكات البلد املتنقلة يف األجانب عند التجوال
  (i741d): اإليرادات من خدمات البيانات المتنقلة 64cالمؤشر 

فيها خدمات الرسائل والبيانات واإلنرتنت. ويستثين اخلدمات اخللوية املتنقلة وهو يشري إىل اإليرادات من توفري اخلدمات غري الصوت، مبا 
  لألرض). أو األخرى وخدمات النفاذ الالسلكي إىل اإلنرتنت غري املرتبطة بالشبكات املتنقلة (مثل التكنولوجيات الالسلكية الثابتة الساتلية

  (i741m)دة الوسائط : اإليرادات من خدمات الرسائل النصية والمتعد64dالمؤشر 
). وقد حتتسب بعض البلدان هذه اخلدمات MMSو SMSوهو يشري إىل اإليرادات من خدمات الرسائل النصية والرسائل املتعددة الوسائط (

ف مبثابة إيرادات صوت بدًال من إيرادات رسائل جمانية قد تصنَّ  MMS أو SMS بأساليب خمتلفة. إذ تشمل بعض اخلطط املتنقلة مثًال رسائل
م  -على رسم الرسالة االعتيادي  حيث يدفع املستعمل مبلغًا إضافيًا عالوةً  -متنقلة. وقد تتفاوت معاملة الرسائل األولية بني املشغلني  إذ إ

فئات أخرى. ومن املستحسن  يف ادات من املراسلة الدوليةاإليرادات مع مقدم اخلدمة األولية. وقد يدرج املشغلون أيضًا إير  يف يشاركون عموماً 
مالحظة أي احنراف عن هذا  يف تضمني كل اإليرادات اليت حيققها املشغل من توفري خدمات الرسائل إىل زبائن التجزئة. وينبغي أن يبني

  التعريف.
  التوضيحات والنطاق:

 املؤشرات  يف اليت حيققها مقدمو خدمات االتصاالت. ويشمل ذلك اإليرادات املوصوفةيشري هذا املؤشر إىل إيرادات اهلاتف املتنقل بالتجزئة 
64a  64إىلd) ويتضمن املؤشر اإليرادات من 59املؤشر  انظر. وهو يستثين إيرادات اجلملة وغريها من العائدات اليت ليس هلا طابع اإليرادات .(

لة التوصيل واالشرتاك واستعمال النداءات وإرسال الرسائل والبيانات، ولكنه يستثين رسوم التوصيل البيين وموارد الدخل األخرى كتلك املتص
مالحظة أي احنراف عن  يف ي أن يبني. وينبغ59التوضيح الوارد بشأن املؤشر  انظربأجهزة اهلاتف. وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 

  التعاريف الواردة أعاله (من قبيل تضمني اإليرادات من أجهزة اهلاتف).
  طريقة الجمع: 

 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف البلد والذين تندرج أنشطتهم يف ميكن مجع البيانات من مشغلي خدمات االتصاالت
ستوى القطري. وميكن مجع البيانات خبصوص صغار مقدمي اخلدمات (مثل الباعة ومشغلي الشبكات ، مث جتميعها على املISIC للتصنيف

يرادات االفرتاضية املتنقلة) مباشرة من مشغلي الشبكات املضيفة. ويتم جتميع البيانات على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات اإل
ا مكتب اإلحص ا. أو اء الوطين،هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
(اإليرادات من مجيع خدمات  59املؤشر  يف وفروعه هي مكونات 64. واملؤشر 64dإىل  64aجمموع قيم املؤشرات  64تساوي قيمة املؤشر 

  االتصاالت).
  المسائل المنهجية:

 4من املراجعة  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات خدمة اهلاتف املتنقل بالتجزئة اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 
 يشمل إيرادات خدمة اهلاتف املتنقل من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو(ISIC)التصنيف الصناعي الدويل املوحد  يف
  .ISICالتصنيف   يف 4راجعة من امل 61 القسم يف

 مثال:
  .33املثال  انظر
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(i7311): اإليرادات من خدمات اإلنترنت (السلكية) الثابتة65المؤشر

 التعريف:
إىل إيرادات التجزئة احملققة من توفري خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة مثل  اإليرادات من خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتةيشري مؤشر 

ابتة االشرتاكات وتوصيل احلركة البيانات. وهو يستثين توفري خطوط النفاذ للتوصيل بشبكة اإلنرتنت (السلكية) الثابتة (مثل خطوط اهلاتف الث
  ما يلي: 65). ويشمل املؤشر (DSL)النفاذ إىل توصيالت خط املشرتك الرقمي  يف املستخدمة
   (i7311_fb): اإليرادات من خدمات النطاق العريض (السلكي) الثابت 65aالمؤشر 

ا عرب بنية حتتية   256يقل عن   ال وهو يشري إىل إيرادات التجزئة من توفري توصيلية البيانات العالية السرعة (ما كيلوبتة/ثانية) واخلدمات املتصلة 
(لالطالع  (FTTH)زل  واملودم الكبلي وتوصيل الليف البصري إىل املن (DSL)(سلكية) ثابتة. ويتضمن خدمات من قبيل خط املشرتك الرقمي 

  ).20املؤشر  انظرعلى قائمة باخلدمات، 
  التوضيحات والنطاق:
إيرادات التجزئة من توفري خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة من جانب مقدمي خدمات االتصاالت. وهو يستثين يشري هذا املؤشر إىل 

 انظر). وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظرإيرادات اجلملة وغريها من العائدات اليت ليس هلا طابع اإليرادات (
  .59التوضيح الوارد بشأن املؤشر 

مالحظة أي احنراف عن التعاريف الواردة أعاله (من قبيل إيرادات خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة املصنفة   يف وينبغي أن يبنيَّ 
  بوصفها إيرادات خطوط هاتفية ثابتة).

  طريقة الجمع: 
 يقدمون خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتةميكن مجع البيانات من مقدمي خدمات اإلنرتنت وغريهم من مشغلي خدمات االتصاالت الذين 

 . وقد يشمل ذلك شركات اهلاتف اليت توفر خدماتISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف البلد والذين تندرج أنشطتهم يف
DSL اذ إىل النطاق العريض بواسطة وشركات التلفزيون الكبلي اليت توفر خدمات النطاق العريض الكبلي واملشغلني الذين يوفرون النفFTTH .

ا مكتب اإلحصاء الوطين  ،ويتم جتميع البيانات على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم 
ا. أو   أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). 59هو مكونة من مكونات املؤشر  65. واملؤشر 65هو مكونة من مكونات املؤشر  65a املؤشر

  المسائل المنهجية:
من  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة من خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 

من  61القسم  يف يشمل اإليرادات من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو(ISIC)ي الدويل املوحد التصنيف الصناع يف 4املراجعة 
 . وقد يصنف بعض البلدان إيرادات خدمات اإلنرتنت (السلكية) الثابتة بوصفها من إيرادات خطوط اهلاتف الثابتةISICالتصنيف   يف 4املراجعة 

  ية.قد تشمل خدمات اإلنرتنت الالسلك أو
 مثال:
  .33املثال  انظر
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 : اإليرادات من خدمات النطاق العريض الالسلكي األخرى66المؤشر
 التعريف:

 إىل إيرادات التجزئة من توفري توصيلية البيانات العالية السرعة (ما اإليرادات من خدمات النطاق العريض الالسلكي األخرىيشري مؤشر 
ا عرب بنية حتتية السلكية غري البنية التحتية اخللوية املتنقلة، من قبيل البىن التحتية   256يقل عن   ال كيلوبتة/ثانية) واخلدمات املتصلة 

  لألرض.  أو للنطاق العريض الالسلكي الثابت الساتلي
  التوضيحات والنطاق:

الالسلكي من جانب مقدمي خدمات االتصاالت غري يشري هذا املؤشر إىل كل إيرادات التجزئة من توفري خدمات النطاق العريض 
). وبالنسبة للكيانات اليت 59املؤشر  انظراخللوية املتنقلة. وهو يستثين إيرادات اجلملة وغريها من العائدات اليت ليس هلا طابع اإليرادات (

  .59التوضيح الوارد بشأن املؤشر  انظريشملها هذا املؤشر، 
  طريقة الجمع: 

البلد  يف البيانات من مشغلي اخلدمات الالسلكية الثابتة الساتلية ولألرض ومن مقدمي خدمات إنرتنت النطاق العريض الالسلكيةميكن مجع 
، مث جتميعها على املستوى القطري.  ومثة مصدر بديل ممكن ISICللتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف والذين تندرج أنشطتهم

ا مكتب اإلحصاء الوطين،لبيانات اإليرادا ا. أو ت هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  (اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). 59هو مكونة من مكونات املؤشر  66املؤشر 
  المسائل المنهجية:

من  61يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة من خدمات النطاق العريض الالسلكي اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 
)، باستثناء إيرادات خدمات النطاق العريض الالسلكي اليت حيققها مشغلو الشبكات ISICالتصنيف الصناعي الدويل املوحد (  يف 4املراجعة 
  .ISICالتصنيف  يف 4من املراجعة  61القسم  يف يشمل اإليرادات من منشآت األعمال غري املصنفة ال املتنقلة. وهواخللوية 
 مثال:
  .33املثال  انظر
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 (i732): اإليرادات من الخطوط المؤجرة67المؤشر
 التعريف:

 انظرإىل إيرادات التجزئة احملققة من توفري اخلطوط املؤجرة. لالطالع على تعريف اخلطوط املؤجرة، اإليرادات من اخلطوط املؤجرة يشري مؤشر 
  (اشرتاكات اخلطوط املؤجرة). 81املؤشر 

  التوضيحات والنطاق:
العائدات اليت ليس هلا طابع يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة من توفري خدمات اخلطوط املؤجرة. وهو يستثين إيرادات اجلملة وغريها من 

  . 59 التوضيح الوارد بشأن املؤشر انظر). وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظراإليرادات (
ة غ عنها تشمل جمرد خدمات اخلطوط املؤجر وينبغي أن تدرج البلدان مالحظة عن نطاق هذا املؤشر، وخاصة عما إذا كانت اإليرادات املبلَّ 

  رة اخلاصة الدولية.الوطنية أم تشمل أيضاً اخلطوط املؤجَّ
  طريقة الجمع: 

 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف البلد الذين تندرج أنشطتهم يف ميكن مجع البيانات من مشغلي خدمات اخلطوط املؤجرة بالتجزئة
ا مكتب اإلحصاء ، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ISIC للتصنيف ممكن لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم 
ا. أو الوطين،   أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). 59هو مكونة من مكونات املؤشر  67املؤشر 

  المسائل المنهجية:
غ عنها خدمات اخلطوط املؤجرة الوطنية واخلطوط هذا املؤشر. وعلى وجه التحديد، قد تشمل اإليرادات املبلَّ كيفية تفسري  يف قد خيتلف البلدان

من  61املؤجرة اخلاصة الدولية على السواء. ويشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 
من  61القسم  يف يشمل اإليرادات من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو(ISIC)الدويل املوحد  التصنيف الصناعي يف 4املراجعة 
  .ISICالتصنيف  يف 4املراجعة 

 مثال:
  .33املثال  انظر
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 (i733): اإليرادات من خدمات االتصاالت الثابتة ذات القيمة المضافة68المؤشر
 التعريف:

قطاع خدمات االتصاالت لقاء  يف إىل إيرادات التجزئة املتولدة خدمات االتصاالت الثابتة ذات القيمة املضافةاإليرادات من يشري مؤشر 
وتعين  خدمات االتصاالت الثابتة ذات القيمة املضافة، مثل خدمات إحالة النداءات والفوترة التفصيلية والنداءات املؤمترية والرسائل الصوتية.

  على إجيار خط اخلدمة اهلاتفية األساسية والنداءات. إضافية عالوًةخدمات ‘ القيمة املضافة’
  التوضيحات والنطاق:

اهلاتف الثابت احملققة من توفري خدمات القيمة املضافة كما جاء وصفها أعاله. وهو يستثين رسوم  يف يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة
ؤشرات أخرى إليرادات اخلطوط الثابتة. كما يستثين إيرادات اجلملة وغريها من العائدات م يف التوصيل البيين وأي بنود أخرى سبق أن حددت

  . 59 التوضيح الوارد بشأن املؤشر انظر). وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظراليت ليس هلا طابع اإليرادات (
  ذا املؤشر. مالحظة، البنود املشمولة يف وينبغي أن حتدد البلدان،

  طريقة الجمع: 
 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف البلد الذين تندرج أنشطتهم يف ميكن مجع البيانات من مشغلي خطوط اهلاتف الثابتة

ا ISIC للتصنيف مكتب اإلحصاء ، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم 
ا. أو الوطين،   أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). 59هو مكونة من مكونات املؤشر  68املؤشر 

  المسائل المنهجية:
جها. يشري هذا املؤشر إىل اإليرادات بالتجزئة من خدمات خطوط اهلاتف الثابت ذات القيمة املضافة، وقد ختتلف البلدان بشأن البنود اليت تدر 

حد التصنيف الصناعي الدويل املو  يف 4من املراجعة  61وهو يشري إىل إيرادات التجزئة اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن القسم 
(ISIC)التصنيف  يف 4من املراجعة  61القسم  يف يشمل اإليرادات من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهوISIC.  
 مثال:
  .33املثال  انظر
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 (i74): إيرادات االتصاالت األخرى69المؤشر
 التعريف:

  أي مؤشر آخر. يف إىل أي إيرادات اتصاالت أخرى بالتجزئة حمققة ولكنها غري حمتسبة إيرادات االتصاالت األخرىمؤشر  يشري
  التوضيحات والنطاق:

هذه اجملموعة. وينبغي أن   يف أي من مؤشرات اإليرادات األخرى يف يشري هذا املؤشر إىل كل إيرادات خدمات اهلاتف بالتجزئة غري احملددة
إيرادات االتصاالت األخرى. ويستثين املؤشر  يف مالحظة ما هي البنود الرئيسية يف وينبغي أن يبني املستجيبونيستثين رسوم التوصيل البيين. 

 انظر). وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظرإيرادات اجلملة وغريها من العائدات اليت ليس هلا طابع اإليرادات (
  . 59التوضيح الوارد بشأن املؤشر 

ذا املؤشر. يف وينبغي أن حتدد البلدان،   مالحظة، البنود املشمولة 
  طريقة الجمع: 

البلد والذين تندرج  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي خدمات خطوط اهلاتف الثابتة واخللوية املتنقلة ومقدمي خدمات اإلنرتنت العاملني
، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات ISIC للتصنيف 4املراجعة   يف (االتصاالت) 61القسم  يف أنشطتهم

ا مكتب اإلحصاء الوطين، ا. أو اإليرادات هو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  (اإليرادات من مجيع خدمات االتصاالت). 59هو مكونة من مكونات املؤشر  69املؤشر 
  المسائل المنهجية:

  يشري هذا املؤشر إىل إيرادات التجزئة من خدمات االتصاالت األخرى، وختتلف البنود املشمولة اختالفاً واسعاً من بلد آلخر.
 مثال:
  .33املثال  انظر
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(i76ri): اإليرادات من التجوال الدولي الوارد70المؤشر

 التعريف:
إىل اإليرادات احملققة من املشرتكني الزوار (األجانب) الذين يقيمون ويتلقون النداءات ضمن  اإليرادات من التجوال الدويل الواردمؤشر  يشري

ادات التجوال البلد املعين. وحيصل مشغلو الشبكات داخل البلد على هذه اإليرادات من مشغلي شبكات املشرتكني الزوار. ويشري املؤشر إىل إير 
يشمل جتوال مشرتكي اخلدمة  ال البلد املعين. وهو يف الشبكات املتنقلة يف املتنقل اخللوي من املشرتكني األجانب الذين يستخدمون التجوال

يشري إىل اإليرادات  ال املنتهية فيها. وهو أو البلد املعين يف اخلارج، وال النداءات الدولية الصادرة عن الشبكات املتنقلة يف املتنقلة الوطنية
  اإلمجالية املتولدة عن التجوال املتنقل، ألن حصة من هذه اإليرادات سوف يشارك فيها مشغلون أجانب.

  التوضيحات والنطاق: 
هو مؤشر اإليرادات الوحيد الذي يتناول إيرادات اجلملة. وهو يقابل إيرادات اجلملة اليت حيققها مشغلو الشبكات املتنقلة الوطنية من  70املؤشر 

م ألغراض توفري خدمات التجوال الدويل. وينبغي أن يشمل اإليرادات من مجيع  مشغلي الشبكات املتنقلة األجنبية لقاء استعمال شبكا
والبيانات. وعلى غرار مؤشرات اإليرادات األخرى، فهو يستثين العائدات اليت ليس هلا طابع  SMS وال، مبا فيها الصوت ورسائلخدمات التج

  .59التوضيح الوارد بشأن املؤشر  انظر). وبالنسبة للكيانات اليت يشملها هذا املؤشر، 59املؤشر  انظراإليرادات (
  طريقة الجمع: 

 (االتصاالت) 61القسم  يف البلد والذين تندرج أنشطتهم يف من مشغلي الشبكات املتنقلة املرخص هلم العاملني 70ميكن مجع البيانات للمؤشر 
ا مكتب  ISICللتصنيف 4املراجعة  يف ، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن للبيانات هو االستقصاءات اليت يقوم 

ا. أو اإلحصاء الوطين،   أي منظمة أخرى يؤخذ 
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ألنه يشري إىل إيرادات اجلملة.‘ الدليل’هذا  يف بأي من املؤشرات األخرى 70ال يرتبط املؤشر 
  المسائل المنهجية:

التصنيف الصناعي الدويل املوحد  يف 4من املراجعة  61سم يشري هذا املؤشر إىل اإليرادات اليت حتققها الكيانات اليت تندرج أنشطتها ضمن الق
(ISIC)التصنيف  يف 4من املراجعة  61القسم  يف يشمل إيرادات خدمات اهلاتف املتنقل من منشآت األعمال غري املصنفة ال . لذلك فهو

ISIC.  
  

  االستثمار
ا. ويشري االستثمار، الذي غالبًا ما االستثمار عملية حيوية من أجل نشر شبكات االتصاالت وتوسيعها   95. واالرتقاء 

حيازة املمتلكات واملعدات. وتشمل مؤشرات  يف البيانات املالية ملنشآت األعمال، إىل اإلنفاق يف يعرف باسم اإلنفاق الرأمسايل
ا من خدمات. وت ستخدم املؤشرات الستخراج االستثمار املوصوفة أدناه الشبكات الثابتة واملتنقلة وشبكة اإلنرتنت وما يتصل 

 االتصاالت كنسبة مئوية من تشكيل رأس املال الثابت اإلمجايل، الذي يقيس حصة االستثمار يف خمتلف النسب، مثل االستثمار
  االقتصاد.  يف االتصاالت من جمموع االستثمار يف

ديسمرب  31 يف ض أن تكون السنة املالية املنتهيةوتشري املؤشرات إىل االستثمار الذي يتم أثناء السنة املرجعية، واليت يفرت   96.
أقرب  يف تكون السنة التقوميية هي السنة املرجعية، ينبغي توفري البيانات ال من السنة السابقة، ما مل حيدد خالف ذلك. وعندما

اية السنة اليت تعود إليها (مثال ذلك ينبغي لبيانات السنة املالية املنتهية السنة اجلارية أن تقدم مبثابة  يف مارس 31 يف وقت من 
  .)السابقةبيانات السنة 

) الذين يقدمون 38وينبغي أن تتضمن مؤشرات االستثمار بيانات من مجيع املشغلني (سواء كان لديهم مرافق أم ال  97.
مؤشرات البلد. وعلى غرار مؤشرات العمالة واإليرادات، فإن منشآت األعمال اليت تشملها  يف خدمات االتصاالت

للتصنيف الصناعي الدويل  4املراجعة   يف 61القسم   يف فةقطاع االتصاالت، كما هي معرَّ  يف هي كيانات عاملة االستثمار
  .39(االتصاالت) (ISIC) املوحد

                                                            
  .عدم توفرها إىل املشغل الذي يستأجر البنية التحتية من مشغل آخرأن املشغل ميلك البنية التحتية اخلاصة به، بينما يشري ‘ املرافق’يعين توفر    38
  .5، اجلدول 4انظر امللحق    39
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 (i81)خدمات االتصاالتفي: االستثمار السنوي71المؤشر
 التعريف:

 نفاق الرأمسايل السنوي، إىل االستثمار أثناء السنة املاليةالذي يشار إليه أيضاً بوصفه اإل، خدمات االتصاالت  يف االستثمار السنوييشري مؤشر 
ا.  أو ذلك اخلدمات الثابتة واملتنقلة وخدمات اإلنرتنت) بغية حيازة املمتلكات ونشر الشبكات يف خدمات االتصاالت (مبا يف االرتقاء 

املادية، واألصول الفكرية وغري امللموسة، مثل الربجميات احلاسوبية. واملؤشر هو عبارة عن  وتشمل املمتلكات األصول امللموسة، مثل املنشآت
املنشآت القائمة حيث يتوقع أن ميتد  يف املنشآت األولية والتوسع يف البلد، وهو يشمل اإلنفاق يف البنية التحتية لالتصاالت يف االستثمار

والرسوم السنوية لرتاخيص التشغيل واستخدام  (R&D)جمال البحث والتطوير  يف يستثين اإلنفاقاالستعمال أثناء فرتة مطولة من الزمن. وهو 
  معدات االتصاالت من أجل االستعمال الداخلي.  أو برجميات يف الطيف الراديوي واالستثمار

  وميكن تقسيم املؤشر على النحو التايل:
  (i83)خدمات الهاتف الثابت  في : االستثمار السنوي71aالمؤشر 

ا ضمن البلد. كما يشري إىل االستثمار  يف وهو يشري إىل االستثمار خدمات اهلاتف الثابت من أجل حيازة املمتلكات والشبكات واالرتقاء 
  األصول املتصلة بشبكات اهلاتف الثابت ويف تقدمي اخلدمات. يف السنوي

   (i87)لنطاق العريض (السلكي) الثابت خدمات ا في : االستثمار السنوي71bالمؤشر 
ا ضمن البلد.   يف وهو يشري إىل االستثمار خدمات النطاق العريض (السلكي) الثابت من أجل حيازة املمتلكات والشبكات واالرتقاء 

  اخلدمات.األصول املتصلة بشبكات النطاق العريض (السلكي) الثابت ويف تقدمي  يف يشري إىل االستثمار السنوي كما
  (i841m)الخدمات المتنقلة  في : االستثمار السنوي71cالمؤشر 

ا ضمن البلد. وينبغي أن يشمل االستثمارات  يف وهو يشري إىل االستثمار اخلدمات املتنقلة من أجل حيازة املمتلكات والشبكات واالرتقاء 
األصول املتصلة بشبكات االتصاالت املتنقلة ويف تقدمي  يف ويمن أجل خدمات النطاق العريض املتنقل. كما يشري إىل االستثمار السن

  شبكات النطاق العريض املتنقل. يف اخلدمات. وينبغي أن يشمل االستثمار
  خدمات االتصاالت األخرى في : االستثمار السنوي71dالمؤشر 

  خدمات االتصاالت األخرى، مثل النطاق العريض الالسلكي الثابت واخلدمات الساتلية واخلطوط املؤجرة.   يف وهو يشري إىل االستثمار
  التوضيحات والنطاق:

ا بالنسبة جلميع خدمات االتصاالت (مبا فيها اال أو يشري هذا املؤشر إىل جمموع اإلنفاق الرأمسايل بغية حيازة املمتلكات واملنشآت رتقاء 
. وينبغي (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4(االتصاالت) من املراجعة  61القسم  يف اليت تقدمها للجمهور الكيانات املصنفةاإلنرتنت) 

تضمني اإلنفاق الرأمسايل غري امللموس، باستثناء رسوم الرتخيص السنوية. وهو يشري إىل االستثمارات املتصلة بتوفري شبكات وخدمات 
م يف الشبكات واملمتلكات اليت هي يف يشمل اإلنفاق الرأمسايل من جانب املشغلني الوطنيني أال بلد، ولذلك ينبغيال يف االتصاالت  حوز

ا املشغلون يف تتوفر البيانات سوى على أساس تعريفي  ال كيانات أخرى. وعندما يف بلدان أخرى. ويستثين املؤشر االستثمارات اليت يقوم 
  مالحظة. يف كخمتلف، ينبغي بيان ذل

شبكات اهلاتف الثابت وشبكات النطاق العريض الثابت. ويف هذه احلالة، ينبغي  يف وقد يكون من العسري التمييز ما بني اإلنفاق الرأمسايل
  مالحظة. يف وضع تقديرات وشرحها

  طريقة الجمع: 
 البلد والذين تندرج أنشطتهم يف خدمات االتصاالت العاملةميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي االتصاالت املرخص هلم وغريهم من كيانات 

، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات االستثمار هو ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف
ا مكتب اإلحصاء الوطين، ا. أو االستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 

 القة مع المؤشرات األخرى:الع
األصول  يف (االستثمار السنوي 72قيمة املؤشر  71. ويشمل املؤشر 71dإىل  71a جمموع قيم املؤشرات 71تساوي قيمة املؤشر 

  امللموسة). غري
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  المسائل المنهجية:
للتصنيف  4من املراجعة  61القسم  يف أنشطتهايشري هذا املؤشر إىل االستثمار السنوي من جانب كيانات خدمات االتصاالت اليت تندرج 

 4من املراجعة  61القسم   يف يتضمن االستثمار من جانب مؤسسات األعمال غري املصنفة ال . ولذلك فهو(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 
صناعة  يف اق الرأمسايل السنويالتفسري واإلبالغ عن اإلنف يف . وقد تنشأ مسائل إمكانية املقارنة بسبب اختالف البلدانISICللتصنيف 

شبكات اهلاتف الثابت وشبكات النطاق العريض  يف االتصاالت. ومن املسائل احملددة معاملة رسوم الرتخيص والتمييز بني اإلنفاق الرأمسايل
ذه الشبكات األخرية، يبلغ املشغلون البيانات عادة من حيث االستثمار ابتة والشبكات املتنقلة. الشبكات الث  يف الثابت. وفيما يتعلق 

والشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، يضيق جمال التمييز بني شبكات اهلاتف الثابتة  (NGN)ضوء االنتقال حنو شبكات اجليل التايل  ويف
فإذا استثمر  -‘ ة اخلدمةثالثي’سيما فيما يتعلق بالشبكات األساسية. ومثة مسألة أخرى هي  ال وشبكات النطاق العريض والشبكات املتنقلة،

، فقد يكون من العسري متييز االستثمار بني اهلاتف والنطاق العريض إذا كان املشغل يوفر (FTTH)زل  نشر الليف البصري إىل املن يف املشغل
وخدمات اإلنرتنت والتلفزيون بواسطة بروتوكول اإلنرتنت  (VoIP)خدمات املهاتفة الثابتة على أساس الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 

(IPTV) .ا   عرب البنية التحتية ذا
فضي ذلك إىل تشوه كبري، إذ إن هذه الرسوم متيل إىل اخلدمة املتنقلة. وقد يُ  يف اإلنفاق الرأمسايل يف وتدرج بعض البلدان رسوم الرتخيص

   املنشآت واملمتلكات. يف رتفاع نسبياً مقارنة باالستثماراال

  مثال:
قطاع االتصاالت، مفصلة حبسب اخلدمات  يف الفرنسية بنشر بيانات عن االستثمار (ARCEP)تقوم سلطة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد 

يورو للخدمات الثابتة ومبلغ  3,7، وذلك مببلغ 2010عام  يف مليون يورو 6,4). وكان جمموع االستثمار 34الثابتة واخلدمات املتنقلة (املثال 
  يورو للخدمات املتنقلة. 2,7

  االتصاالت، فرنسا في االستثمار - 34المثال 

  
: املوقع يف ، متاحة2010فرنسا. إحصاءات  يف ، اإلحصاءات األساسية لالتصاالت اإللكرتونيةARCEP (2011): املصدر

juillet2011.pdf-2010-cle-cle/chiffres-http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/publications/chiffres.  
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(i81t)األصول غير الملموسةفي: االستثمار السنوي72المؤشر

 التعريف:
إىل االستثمار أثناء السنة املالية املرتبط حبيازة املمتلكات غري امللموسة، مثل امللكية  األصول غري امللموسة يف مؤشر االستثمار السنوييشري 

الفكرية والربجميات احلاسوبية. ويالحظ أن هذا ينطبق على خدمات االتصاالت املتاحة للجمهور، ويستثين االستثمار من أجل االستعمال 
  خيص السنوية.الداخلي. وهو يستثين أيضاً اإلنفاق بشأن رسوم الرت 

  التوضيحات والنطاق:
 يشري هذا املؤشر إىل جمموع االستثمار بالنسبة جلميع خدمات االتصاالت (مبا فيها اإلنرتنت) اليت تقدمها للجمهور الكيانات املصنفة

األصول غري امللموسة  يف ). وهو يشري إىل االستثماراتISICللتصنيف الصناعي الدويل املوحد ( 4(االتصاالت) من املراجعة  61القسم  يف
يشمل اإلنفاق من جانب املشغلني الوطنيني فيما يتعلق ببلدان أخرى.  أال البلد، ولذلك ينبغي يف املتصلة بتوفري شبكات وخدمات االتصاالت

  مالحظة أي احنراف عن التعريف. يف وقد جتعل طبيعة هذه األصول من العسري تقييمها ولذا ينبغي أن يوضح
  الجمع:طريقة

 البلد والذين تندرج أنشطتهم يف ميكن مجع البيانات من مجيع مشغلي االتصاالت املرخص هلم وغريهم من كيانات خدمات االتصاالت العاملة
، مث جتميعها على املستوى القطري. ومثة مصدر بديل ممكن لبيانات االستثمار هو ISIC للتصنيف 4املراجعة  يف (االتصاالت) 61القسم  يف
ا مكتب اإلحصاء الوطين،ا ا. أو الستقصاءات اليت يقوم    أي منظمة أخرى يؤخذ 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  خدمات االتصاالت). يف (االستثمار السنوي 71هو مكونة من مكونات املؤشر  72املؤشر 

  المسائل المنهجية:
للتصنيف  4من املراجعة  61القسم  يف االتصاالت اليت تندرج أنشطتها يشري هذا املؤشر إىل االستثمار السنوي من جانب كيانات خدمات

 4من املراجعة  61القسم   يف يتضمن االستثمار من جانب مؤسسات األعمال غري املصنفة ال . ولذلك فهو(ISIC)الصناعي الدويل املوحد 
  معاملة االستثمارات غري امللموسة. يف . وقد تنشأ مسائل إمكانية املقارنة بسبب اختالف البلدانISICللتصنيف 
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 (i841f)االتصاالتفي: االستثمار األجنبي السنوي73المؤشر
 التعريف:

خدمات االتصاالت (مبا فيها اخلدمات الثابتة  يف إىل االستثمار أثناء السنة املالية االتصاالت يف االستثمار األجنيب السنويمؤشر  يشري
  .(FDI)واخلدمات املتنقلة وخدمات اإلنرتنت) الوارد من مصادر أجنبية، ويعرف أيضاً باسم االستثمار األجنيب املباشر 

  التوضيحات والنطاق:
بلد ما ("املستثمر املباشر") يقوم باستثمار  يف االبلد. وهو يشري إىل كيان م يف يشري هذا املؤشر إىل االستثمار من جانب الكيانات األجنبية

املائة. ويقاس االستثمار املباشر للمعاملة األوىل  يف األسهم عن عشرة يف تقل احلصة أال بلد آخر. وينبغي يف مباشر لدى مقدم خدمة اتصاالت
  وكذلك للمعامالت الالحقة.

  طريقة الجمع:
الوطنية املسؤولة عن مجع إحصاءات ميزان املدفوعات وليس من جانب املشغلني. وهي عمومًا إما ينبغي مجع بيانات هذا املؤشر من السلطة 

مكتب اإلحصاء الوطين. وتقوم السلطة الوطنية املسؤولة عن مجع إحصاءات ميزان املدفوعات جبمع املعلومات بواسطة  أو املصرف املركزي
. ومن أحد املآخذ أن البيانات ليست مفصلة دائمًا حبسب القطاع ولذا، وإن كانت البلد يف استبيان يرسل إىل مؤسسات األعمال العاملة

يكون متاحاً.  ال بيانات جمموع االستثمار األجنيب املباشر متاحة عمومًا بشأن غالبية البلدان، فإن التفصيل حبسب قطاع االتصاالت قد
 استبيان ترسله إىل مؤسسات األعمال،  يف ة املعنية أن توفر هذا التفصيلوباستطاعة سلطة االتصاالت املسؤولة أن تطلب من السلطة الوطني

ا. وينبغي أن يذكر، أو  أن حتدد مسبقًا هوية مؤسسات االتصاالت اليت ميكن بعدئذ جتميع بيانات االستثمار األجنيب املباشر اخلاص 
أي احنرافات عن املفاهيم املعيارية لقياس   أو باالتصاالت، مالحظة، أي صعوبات تصادف بشأن فصل االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف

  هذا االستثمار.
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا   يف غري متصل بأي مؤشرات أخرى 73املؤشر 
  المسائل المنهجية:

ا يف نظرًا الختالف مفهوم االستثمار األجنيب عن مؤشرات االستثمار األخرى تقبل املقارنة مباشرة. وقد تتفاوت من بلد  ال هذه الفئة، فإ
  آلخر املفاهيم املستخدمة لقياس االستثمار األجنيب املباشر ولتحديد ما هو متصل منه باالتصاالت، مما ينال من إمكانية املقارنة.

 مثال:
متويل نشر البنية التحتية لديها  يف بغية املساعدةقطاع االتصاالت فيها وذلك  يف يسعى العديد من البلدان إىل اجتذاب االستثمار األجنيب

ا. وتقوم سلطة االتصاالت الباكستانية  قطاع  يف البيانات اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر بانتظام بنشر (PTA)والعمل على االرتقاء 
  ).35االتصاالت (املثال 

  باكستان في االتقطاع االتص في (FDI)االستثمار األجنبي المباشر  - 35المثال 
 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

االستثمار األجنيب املباشر
 373,62 815,0 438,6 1 824,2 1 905,1 1 االتصاالت يف

 199,44 2 720,0 3 410,0 5 140,0 5 521,0 3جمموع االستثمار األجنيب املباشر

 17,0 21,9 26,6 35,5 54,1(%) حصة االتصاالت

 :املوقع  يف ، متاح2009-2010التقرير السنوي ، PTA (2010) مقتطف من املصدر:
pta.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=590http://www..  

http://www.pta.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=590
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  النفاذ العمومي
إمكانية النفاذ إىل اخلدمات. وهي تشمل توفر اخلدمات اهلاتفية والنفاذ إىل اإلنرتنت من  76إىل  74تقيس املؤشرات   98.

  . Wi-Fiلالتصال الالسلكي ‘ النقاط الساخنة’خالل 
فيما يتعلق بنهاية السنة  وتقوم هذه اجملموعة من املؤشرات على أساس بيانات سنوية (سنة مرجعية) ينبغي توفريها  99.

اية السنة  يف تكون السنة التقوميية هي السنة املرجعية، ينبغي توفري البيانات ال ديسمرب). وعندما 31التقوميية ( أقرب وقت من 
ات السنة السنة اجلارية أن تقدم مبثابة بيان يف مارس 31 يف اليت تعود إليها (مثال ذلك ينبغي لبيانات السنة املالية املنتهية

  مالحظة. يف ). وعندما تبلغ البلدان البيانات على أساس تاريخ خمتلف، ينبغي بيان ذلكالسابقة
  

 (i1163%): النسبة المئوية من المجتمعات المحلية التي لديها خدمة هاتف74المؤشر
 التعريف:

 إىل النسبة املئوية من اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتف ثابت النسبة املئوية من اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتفيشري مؤشر 
ا.  أو خدمة هاتف متنقل، أو   كلتامها. وتعزيزاً للفائدة، ينبغي بيان جمموع عدد اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتفية وكذلك عدد سكا

مة واستقبال نداءات هاتفية فيه. وتشمل خدمات اهلاتف توفر خدمات املرافق ويعين توفر خدمة اهلاتف أن باستطاعة سكان اجملتمع احمللي إقا
  العمومية و/أو خدمات االشرتاك بناء على الطلب.

مبان متجاورة: أ) تشكل منطقة مبنية مستمرة هلا تشكيلة واضحة  يف ويعرف اجملتمع احمللي بأنه جمموعة متميزة من السكان، أي سكان يعيشون
ا اسم مكان أو من الشوارع؛  معروف حملياً؛ فريد ب) إن مل تكن جزءًا من منطقة مبنية على هذا النحو، تشكل جمموعة من املباين يرتبط 

  مرت.  200 يبتعد أي منها عن أقرب جار بأكثر من ال بأي من الشرطني السابقني، تشكل جمموعة من املباين فِ ج) إن مل ت أو
  التوضيحات والنطاق:

متنقل) مقسوماً على جمموع عدد  أو قرية) اليت لديها أي خدمة هاتف (ثابت أو بلدة أو املؤشر إىل عدد اجملتمعات احمللية (من مدينةيشري هذا 
  اهلاتف. من مساحة األرض املشمولة خبدمات أو يشري إىل النسبة املئوية من السكان ال . وهو100البلد ومضروباً برقم  يف اجملتمعات احمللية

ع حتقيق أهداف النفاذ العاملي. ويف بعض البلدان، ر اهلاتف هدف أساسي من أهداف النفاذ العاملي. ومن مث يوفر هذا املؤشر مقياسًا لتتبُّ وتوفُّ 
  تراخيص مشغلي االتصاالت. يف لتزامات تغطية اجملتمعات احملليةاتندرج 

  طريقة الجمع:
خدمة هاتفية أن توفر البيانات  املرخص هلم فيما يتعلق باجملتمعات احمللية اليت يقدمون هلامن شأن املعلومات اليت جتمع من كل مشغلي اهلاتف 

(حيث  الالزمة هلذا املؤشر. وميكن تقسيم هذه البيانات حبسب خدمات اهلاتف الثابت واخلدمات اخللوية املتنقلة. وينبغي إزالة ازدواج التعداد
على جمموع عدد اجملتمعات احمللية  جمشغل خدمة هاتف واحد). وميكن تقسيم هذا اجملموع النات يوفر اخلدمة لنفس اجملتمع احمللي أكثر من

الوطين. فإذا اختلف  اإلحصاءالستخالص عدد اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتف. وينبغي أن يتوفر عدد اجملتمعات احمللية من مكتب 
  مالحظة. يف هذا املؤشر، ينبغي بيان ذلك يف تعريف اجملتمع احمللي عن التعريف احملدد

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل’هذا   يف غري متصل بأي مؤشرات أخرى 74املؤشر 

  المسائل المنهجية:
ذه اخلدم ة. ومبا أن هذا املؤشر هو مقياس ملدى التوفر. غري أنه يعكس نسبة اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتف وليس تغطية السكان 

عدد كبري من اجملتمعات احمللية، فإن هذا املؤشر مبفرده قد يولد انطباعًا مضلًال إلمكانية النفاذ إىل  يف نسبة ضئيلة من السكان تعيش
  اهلاتف. خدمة

  



 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن
 

 114الصفحة | 

 مثال:
هاتف. وتفّصل الوزارة بيانات  املكسيك بتجميع البيانات عن اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة يف (SCT)تقوم وزارة االتصاالت والنقل 

 36املثال يف اجملتمعات احمللية إىل حضرية وريفية، حبيث ميكن حساب النسبة املئوية من اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتف، كما هو مبني
.  

  2010المجتمعات المحلية التي لديها خدمة هاتف، المكسيك،  - 36المثال 
 الريف احلضر  اجملموع 

 390 51 963 3 353 55اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتفعدد 

 593 188 963 3 556 192 عدد اجملتمعات احمللية

 %27 %100 %29النسبة املئوية من اجملتمعات احمللية اليت لديها خدمة هاتف

 %29 %71 %100الريفأوالنسبة املئوية من السكان حبسب احلضر

ا  ال الريف إىل اجملتمعات احمللية اليت: تشري عبارة مالحظة   نسمة. 500 2يتجاوز عدد سكا
 املوقع: يف ، امللحق اإلحصائي للتقرير اخلامس حلكومة رئاسة اجلمهورية. متاح(2011)درالية للواليات املتحدة املكسيكية ي: مقتطف من احلكومة الفاملصدر

sct/-estadistico-sector/anuario-del-cartografia/estadistica-y-gob.mx/estadisticahttp://www.sct..  
  

(i1112): الهواتف العمومية المأجورة75المؤشر

 التعريف:
بالبطاقات  أو إىل جمموع عدد مجيع أنواع اهلواتف العمومية، مبا فيها اهلواتف اليت تعمل بقطع النقود اهلواتف العمومية املأجورةمؤشر  يشري

أماكن خاصة، وكذلك اهلواتف العمومية  يف احلسبان اهلواتف املتاحة للعموم واملركبة يف مكاتب اهلاتف. وينبغي أن تدخل يف واهلواتف العمومية
ا (أي  الوطنية مثًال). وينبغي  أو قتصارها على النداءات احملليةااملتنقلة املدفوعة. وينبغي تعداد مجيع اهلواتف العمومية، بصرف النظر عن مقدر

  تفصيل اهلواتف العمومية املأجورة على النحو التايل:
  ورة الثابتة: الهواتف العمومية المأج75aالمؤشر 

  يشري مؤشر اهلواتف العمومية املأجورة الثابتة إىل اهلواتف املأجورة املتاحة للعموم باستخدام الشبكة الثابتة.
  : الهواتف العمومية المأجورة المتنقلة75bالمؤشر 

  الشبكة اخللوية املتنقلة.يشري مؤشر اهلواتف العمومية املأجورة املتنقلة إىل اهلواتف املأجورة املتاحة للعموم باستخدام 
  التوضيحات والنطاق:

مراكز االتصاالت. ويغطي هذا املؤشر مجيع اهلواتف العمومية.  يف اهلاتف املأجور هو هاتف تدفع رسومه لدى االستعمال. وقد توجد اهلواتف
عن التعريف آنف الذكر (مثال ذلك، باستثناء وينبغي اإلبالغ عن اهلواتف املأجورة املادية. فإذا اختلف التعريف الوطين للهاتف املأجور 

تضمني ترتيبات النداء غري الرمسية من خالل معاودة  أو تتطلب الرتخيص ال اهلواتف املأجورة اليت أو أماكن خاصة يف اهلواتف املأجورة املوجودة
م   مالحظة.  يف البيع)، عندئذ ينبغي للمستجيبني تقدمي التعريف اخلاص 

  طريقة الجمع:
  البلد، مث جتميعها على املستوى القطري. يف كن مجع البيانات من كل مشغلي اهلواتف العمومية املرخص هلممي

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  الثابت). (اشرتاكات اهلاتف 2هو أيضاً مكون من مكونات املؤشر  75a . واملؤشر75bو 75a جمموع قيميت املؤشرين 75تساوي قيمة املؤشر 
  المسائل المنهجية:
تشمل بيانات عدد اهلواتف املأجورة العمومية تزويد خدمات اهلاتف العمومية غري املرخصة. ويبلغ   ال البلد، قد  يف تبعًا إلطار الرتخيص

أخرى سوى  تبلغ بلدان  ال من خالل معاودة البيع عمومًا، بينما –بعض البلدان عن تغطية أوسع، مبا فيها ترتيبات النداء غري الرمسية 
إمكانية املقارنة من خالل هذه االختالفات. واهلواتف العمومية هي مرفق هام   يف عن اهلواتف املأجورة املادية. وقد حيدث قصور
ا أرخص تعريفة. وغالبًا ما   يف الذين يرغبون  أو زهلم من  يف للمستعملني الذين ليس لديهم نفاذ إىل اهلاتف استعمال اهلواتف العمومية أل

  يقسم هذا املؤشر على عدد السكان ويضرب برقم  الستخالص عدد اهلواتف املأجورة لكل ألف نسمة.
 

http://www.sct.gob.mx/estadistica-y-cartografia/estadistica-del-sector/anuario-estadistico-sct/


  المؤشرات 3.الفصل 
  

 115 | الصفحة

 مثال:
بيانات عن اهلواتف العمومية املأجورة وعن مدى تغلغل اهلواتف املأجورة (املثال  (MCMC)ماليزيا  يف تنشر هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة

37.(  
  العمومية المأجورة الثابتة، ماليزيا. الهواتف 37المثال 
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ثنني معاً. وليس اال أو البطاقات  أو : تشري اهلواتف املأجورة إىل جمموع عدد مجيع أنواع اهلواتف العمومية، مبا فيها اهلواتف اليت تعمل بقطع النقودمالحظة

  العاملة. هنالك من متييز بني اهلواتف املأجورة العاملة وغري
: املوقع يف ، متاحة2010وقائع وإحصاءات خمتارة، الربع األخري من  -، االتصاالت والوسائط املتعددة MCMC (2011): املصدر

http://www.skmm.gov.my/link_file/facts_figures/stats/pdf/Q4%202010%20Text.pdf.  

  

http://www.skmm.gov.my/link_file/facts_figures/stats/pdf/Q4 2010 Text.pdf
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  (i424): نقاط النفاذ إلى شبكة المنطقة المحلية الالسلكية العمومية76المؤشر
 التعريف:

إىل عدد نقاط النفاذ إىل شبكة املنطقة احمللية الالسلكية  (PWLAN)نقاط النفاذ إىل شبكة املنطقة احمللية الالسلكية العمومية يشري مؤشر 
، الذي يعرف بصورة IEEE 802.11على معيار  PWLANs البلد املعين. وتقوم الشبكات يف العمومية (اليت تعرف أيضًا باسم النقاط الساخنة)

  .Wi-Fiشائعة باسم 
  التوضيحات والنطاق:

البلد اليت ميكن فيها للمستعملني النفاذ إىل اإلنرتنت باستعمال التكنولوجيا الالسلكية القائمة  يف العموميةيشري هذا املؤشر إىل عدد النقاط 
، وهي مواقع ميكن فيها ألي كان النفاذ إىل Wi-Fi. ويشار إىل هذه النقاط بصورة شائعة باسم النقاط الساخنة IEEE 802.11على معيار 

تعمال جهاز النفاذ إليها. وإذا كان لدى مقدم اخلدمة مسّريات متعددة ضمن موقع ما بسبب ارتفاع الطلب، لقاء رسم باس أو اإلنرتنت جماناً 
أي مواقع أخرى، حىت لو مل تكن مقفلة  يف أو املكاتب أو املنازل يف Wi-Fiينبغي تعداد املوقع مرة واحدة فقط. وال يشمل املؤشر جتهيزات 

ا  ذ إليها من قبل أيٍّ أمنياً وبالتايل ميكن نظرياً النفا تشمل نقاط النفاذ العمومية إىل اإلنرتنت (من قبيل مقاهي اإلنرتنت) إذا مل  ال كان. كما أ
  .Wi-Fiأي أجهزة أخرى قادرة على النفاذ إىل  أو إىل املستعملني بواسطة حواسيبهم اخلاصة Wi-Fiتكن توفر النفاذ 
  طريقة الجمع:

البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري. فإذا مل يكن الرتخيص  يف املرخص هلم Wi-Fiنقاط الساخنة ميكن مجع البيانات من مشغلي ال
ا مكتب  Wi-Fiمطلوبًا لتقدمي خدمات  للعموم، عندئذ ميكن اشتقاق البيانات من استقصاءات مؤسسات األعمال اليت يضطلع 

  الوطين. اإلحصاء
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا   يف غري متصل بأي مؤشرات أخرى 76املؤشر 
  المسائل المنهجية:

مبا أن العديد من البلدان قد حررت تقدمي خدمات اإلنرتنت العمومية، قد يكون من العسري احلصول على البيانات إذا مل يكن هنالك 
  من مكتب تسجيل ملقدمي اخلدمات.

 مثال:
. ففي ماكاو، (PWLAN)بنشر بيانات عن عدد نقاط النفاذ إىل شبكة املنطقة احمللية الالسلكية العمومية  يقوم عدد من اهليئات التنظيمية

  . 38املثال  يف جبمع هذه البيانات شهرياً، كما هو مبني (DSRT)الصني، يقوم مكتب تنظيم االتصاالت 
  ، ماكاو، الصينWi-Fiالنقاط الساخنة  - 38المثال 

2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 20/0511 2011/06 

 227 230 229 233 222 222 التجارية* Wi-Fiالنقاط الساخنة 

 60 60 60 60 60 34احلكومية** Wi-Fiالنقاط الساخنة 

  توفرها حكومة ماكاو. Wi-Fi** نقاط ساخنة   يوفرها مشغلو االتصاالت احملليون.  Wi-Fi: * نقاط ساخنة مالحظة
  . http://www.dsrt.gov.mo/eng/Facts/stats/MainService2011a.html: املوقع يف ، متاحDSRT: مقتطف من املصدر

  المؤشرات اإلذاعية وغيرها
التلفزيون املتعدد القنوات ومؤشر بشأن عدد املنازل املوصولة بالكبل تشمل هذه الفئة من املؤشرات جمموعة من مؤشرات   100.

  اخلطوط املؤجرة. اشرتاكات  ومؤشر بشأن عدد
 ف أنشطتها إماصنَّ ، تنتمي املؤشرات اإلذاعية إىل كيانات تُ (ISIC)للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  4ويف املراجعة   101.
من قبل "توزيع برنامج التلفزيون الكامل  61(أنشطة الربجمة واإلذاعة). ويتضمن القسم  60القسم  أو (االتصاالت) 61القسم  يف

ذا التوزيع بواسطة األنظمة اإلذاعية  يف أطراف ثالثة، أي دون أي تغيري   .40الكبلية"  أو الساتلية  أو احملتوى ... وميكن القيام 

                                                            
  .asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic.4املوقع  يف ، متاحةISICللتصنيف  4املراجعة    40

http://www.dsrt.gov.mo/eng/Facts/stats/MainService2011a.html
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp


  المؤشرات 3.الفصل 
  

 117 | الصفحة

ية (سنة مرجعية) ينبغي توفريها فيما يتعلق بنهاية السنة وتقوم هذه اجملموعة من املؤشرات على أساس بيانات سنو   102.
اية السنة  يف تكون السنة التقوميية هي السنة املرجعية، ينبغي توفري البيانات ال ديسمرب). وعندما 31التقوميية ( أقرب وقت من 

السنة اجلارية أن تقدم مبثابة بيانات السنة  يف مارس 31 يف اليت تعود إليها (مثال ذلك ينبغي لبيانات السنة املالية املنتهية
  مالحظة. يف ). وعندما تبلغ البلدان البيانات على أساس تاريخ خمتلف، ينبغي بيان ذلكسابقةال
  

 (i965m): اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات77المؤشر
 التعريف:

إىل اخلدمات اليت توفر برجمة تلفزيونية إضافية تتجاوز قنوات اإلرسال احلر لألرض. وخدمات  مؤشر اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنواتيشري 
  زل، وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت، والتلفزيون الرقمي لألرض. التلفزيون املتعدد القنوات هي التلفزيون الكبلي، واخلدمات الساتلية املباشرة إىل املن

  املتعدد القنوات وتعّرف على النحو التايل:ف خدمات التلفزيون صنَّ تُ 
  برجمة متعددة القنوات تصل بواسطة كبل متحد احملور للمشاهدة على شاشة تلفزيون. - (CATV)خدمة التلفزيون الكبلي   •
  اتلية.ُتستقبل عرب هوائي مكافئي ساتلي قادر على استقبال برامج تلفزيونية س -  (DTH)زل  خدمات ساتلية مباشرة إىل املن  •
خدمات متعددة الوسائط مثل تلفزيون/فيديو/صوت/نصوص/رسوم/بيانات تُرسل عرب شبكة قائمة  - (IPTV)تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت   •

اذ إىل يشمل النف  ال على أساس بروتوكول اإلنرتنت مهيأة لدعم السوية املطلوبة من نوعية اخلدمة ونوعية اخلربة واألمن والتفاعلية واملوثوقية. وهذا
على شاشة حاسوب  ال عمومًا إىل املشاهدة على شاشة تلفزيون IPTV خدمات يالفيديو عرب اإلنرتنت العمومية، من قبيل التدفق مثًال. وترم

  شخصي.
  القنوات. التطور التكنولوجي من التلفزيون التماثلي لألرض، وهو يوفر إمكانية عدد كبري جداً من -  (DTT)التلفزيون الرقمي لألرض   •
 وتلفزيون اهلوائي الساتلي األساسي (MMDS)مثل أنظمة التوزيع املتعدد النقاط باملوجات الصغرية  - أنظمة تلفزيون أخرى لألرض  •

(SMATV).  
  التوضيحات والنطاق:

القنوات، كما يفعل مشغلو السواتل ذلك مقدمو خدمات تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت) خدمات متعددة  يف يقدم مشغلو التلفزيون الكبلي (مبا
على حنو فضفاض، إذ إن خدمات التوصيل  ‘شرتاكا’ستخدم مصطلح . ويُ (DTH)زل  من خالل هوائيات االستقبال الصغرية مباشرة إىل املن

دى مستهلك ما خدمة توصيل مباشر هذا املؤشر. لذلك، إذا كان ل يف درجكثري من أحناء العامل وينبغي أن تُ  يف زل اجملانية متاحة املباشر إىل املن
ال، فينبغي أن يعترب مبثابة مشرتك. ويف البلدان اليت مت فيها فعًال التحول  زل متعددة القنوات، بصرف النظر عما إذا كانت مأجورة أم إىل املن

 من القنوات مما توفره قنوات اإلرسال احلر اليت توفر عدداً أكرب (DTT)الرقمي، ينبغي أن يقتصر التعداد على اشرتاكات التلفزيون الرقمي لألرض 
 املدفوعة فقط). وال يشمل املؤشر األسر املعيشية اليت لديها تلفزيون فقط. وينبغي بيان أي احنراف عن التعريف  DTTلألرض (أي اشرتاكات

  مالحظة. يف
  طريقة الجمع:

البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري. وميكن، بديًال من ذلك، أن  يف ميكن مجع البيانات من مشغلي التلفزيون املأجور املرخص هلم
 تقدير عدد املنازل املوصولة بناء على مبيعات اهلوائيات، (DTH)زل  حالة التوصيل املباشر إىل املن يف تتوفر البيانات من رابطات الصناعة (ميكنها

الوطنية لتوفر تكنولوجيا  اإلحصاءاتاق التقديرات انطالقًا من البيانات اجملموعة من شتقاغياب االشرتاكات املدفوعة). ومثة خيار آخر وهو  يف
  املعلومات واالتصاالت لدى األسر املعيشية.

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
اهلوائي الساتلي املباشر  (اشرتاكات 79(اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض) واملؤشر  78جمموع قيميت املؤشر  77تساوي قيمة املؤشر 

  ).(DTH)زل  إىل املن
  المسائل المنهجية:

يشري هذا املؤشر إىل مجيع اشرتاكات خدمات التلفزيون املتعددة القنوات. ويف بعض البلدان ميكن تضمني االشرتاكات املأجورة فقط، 
. وعلى النقيض من ذلك، (DTH)زل  الساتل املباشر إىل املن  أو حىت لو توفرت الربجمة املتعددة القنوات اجملانية بواسطة التلفزيون الكبلي

تلفزيون هوائي ساتلي أساسي   أو تلفزيون كبلي  أو (DTT)تشمل بعض البلدان األسر املعيشية اليت لديها أي تلفزيون رقمي لألرض 
(SMATV)إزالة هذه املشكالت عندما يتم مجع  ، حىت لو اقتصر االستقبال على برامج إعادة إرسال من قنوات اإلرسال احلر. وميكن

  البيانات من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية بواسطة استقصاءات األسر املعيشية خبصوص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 مثال:
اململكة املتحدة. وهو ينشر بيانات سنوية عن عدد املنازل املتعددة القنوات،  يف هو املصدر الرمسي إلحصاءات التلفزيون (BARB)جملس حبوث االستماع واملشاهدة 

  القنوات. ). وميكن استخدام هذه البيانات من أجل مؤشرات اإلرسال املتعدد39مفصلة حبسب الكبل والساتل (املثال 
  منازل التلفزيون المتعدد القنوات (باآلالف)، المملكة المتحدة - .39المثال 

 المجموع الرقمي الكبلالساتل 
2000 3 9633 352303 7 618 
2001 4 991 3 490 529 9 010 
2002 5 732 3 794 794 10 320 
2003 6 4093 440873 10 600 
2004 6 946 3 277 2 075 12 036 
2005 7 277 3 363 4 216 14 327 
2006 7 9323 2976 363 16 815 
2007 8 437 3 301 8 831 18 637 
2008 8 860 3 405 12 017 21 276 
2009 9 3323 44214 008 22 294 
2010 10 262 3 664 16 882 23 831 
2011 11 012 3 997 18 376 24 574 

  : إحصاءات يناير من كل عام.مالحظة
 .http://www.barb.co.uk/facts/multiChannelDevelopment?_s=4:املوقع يف ، متاحBARB: مقتطف من املصدر

  
(i965c): اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات لألرض78المؤشر

 التعريف:
 مؤشر اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض إىل عدد اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض، مثل التلفزيون الكبلي وتلفزيون يشري

  .(MMDS)وأنظمة التوزيع املتعدد النقاط باملوجات الصغرية  (DTT)والتلفزيون الرقمي لألرض  (IPTV)بروتوكول اإلنرتنت 
  التوضيحات والنطاق:

اهلوائي يشري هذا املؤشر إىل عدد اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض، كما هو معّرف أعاله. ويف بعض البلدان يعترب اشرتاك التلفزيون 
  مبثابة اشرتاك ساتلي، ألن الربامج ُتستقبل بواسطة الساتل. (SMATV)الساتلي األساسي 

  طريقة الجمع:
البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري. وميكن، بديًال من ذلك، أن تتوفر  يف لتلفزيون لألرض املأجورميكن مجع البيانات من مشغلي ا

 اإلحصاءاتشتقاق التقديرات انطالقًا من البيانات اجملموعة من االبيانات من رابطات الصناعة بالنسبة لبعض البلدان. ومثة خيار آخر وهو 
  مات واالتصاالت لدى األسر املعيشية.الوطنية لتوفر تكنولوجيا املعلو 

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  (اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات). 77هو مكونة من مكونات املؤشر  78املؤشر 

  المسائل المنهجية:
 (SMATV)التلفزيون اهلوائي الساتلي األساسي  أو قد تتأثر إمكانية املقارنة عرب البلدان من جراء تضمني مجيع مستعملي التلفزيون الكبلي

بعض احلاالت على برامج إعادة إرسال من قنوات اإلرسال احلر. وقد يستثين  يف ، حىت لو اقتصر االستقبال(DTT)التلفزيون الرقمي لألرض  أو
  من هذا املؤشر. SMATVبعض البلدان اشرتاكات 

 مثال:
  .39املثال  انظر

    

http://www.barb.co.uk/facts/multiChannelDevelopment?_s=4
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 (i965s) (DTH)زلالهوائي الساتلي المباشر إلى المن : اشتراكات79المؤشر
 التعريف:

مباشرة  إىل عدد االشرتاكات اليت تستطيع أن تستقبل البث التلفزيوين (DTH)زل  اشرتاكات اهلوائي الساتلي املباشر إىل املنمؤشر يشري 
  السواتل. من

  التوضيحات والنطاق:
لة بواسطة هوائي مكافئي ساتلي. ومتكن هذه اخلدمة، املشار الربامج التلفزيونية املتعددة القنوات املستقبَ  يف يشري املؤشر إىل عدد االشرتاكات

، أولئك املشرتكني الذين لديهم اهلوائي املكافئي وصندوق فك التشفري املالئم من استقبال برامج البث (DTH)زل  إليها بالتوصيل املباشر إىل املن
اخلدمة من خالل   يف حتتاج بالضرورة إىل أن تشرتك ال -مؤسسات األعمال  أو األسر املعيشية -ويالحظ أن الكيانات التلفزيوين الساتلية. 

ضمن  (SMATV)درج اشرتاكات التلفزيون اهلوائي الساتلي األساسي توفر الربامج جماناً. وينبغي أن تُ  DTHاشرتاك مدفوع، إذ إن بعض خدمات 
  مالحظة. كما ينبغي توضيح أي احنرافات عن التعريف. يف ينبغي بيان ذلك هذا املؤشر، يف SMATVدرجت اشرتاكات . فإذا أُ 78املؤشر 

  طريقة الجمع:
البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري. وقد تنشأ صعوبات إذا  يف (DTH)زل  ميكن مجع البيانات من مشغلي التوصيل املباشر إىل املن

صندوق فك  يف استعمال بطاقة خاصة ترّكب DTHحاجة إىل اشرتاك فيها. ويتطلب بعض مشغلي  ال ربامج املتعددة القنوات اليتتوفرت جماناً ال
 قد DTHالتشفري الستقبال الربامج، ومن مث ميكن استعمال عدد البطاقات النشطة كواسطة للتعداد. ومثة مسألة أخرى وهي أن مشغل 

ذلك البلد وهناك من يستعملها. ومن املصادر البديلة للبيانات  يف بلد ما حىت لو كانت إشاراته تستقبل يف مةيسمح له قانونًا بتقدمي خد ال
ا  أو استقصاءات رابطات صناعة االتصاالت االستقصاءات بشأن توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األسر املعيشية اليت يقوم 

  مكتب اإلحصاء الوطين.
 المؤشرات األخرى:العالقة مع 

  (اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات). 77هو مكونة من مكونات املؤشر  79املؤشر 
  المسائل المنهجية:

قابلية  يف سيما إذا مل يكن االشرتاك مطلوباً. وقد يؤثر ذلك ال ،DTHقد يكون من العسري احلصول على جمموع عدد اشرتاكات 
  البيانات. مقارنة
 مثال:
  .39ملثال ا انظر
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: المنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي80المؤشر
 التعريف:

  اخلدمة أم ال. يف مؤشر املنازل اليت يصلها التلفزيون الكبلي إىل عدد األسر املعيشية اليت لديها توصيل تلفزيون كبلي، سواء كانت مشرتكة يشري
  التوضيحات والنطاق:

 اليت لديها تقنيًا إمكانية توصيل التلفزيون الكبلي من خالل توفر منفذ تلفزيون كبل متحد احملور. وقد تكونيشري هذا املؤشر إىل عدد املنازل 
  التلفزيون الكبلي. يف اخلدمة. وال يشري املؤشر إىل عدد املشرتكني يف تكون مشرتكة فعالً  ال أو

  طريقة الجمع:
  البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري. يف يميكن مجع بيانات هذا املؤشر من مشغلي التلفزيون الكبل

 العالقة مع المؤشرات األخرى:
  ‘.الدليل’هذا  يف بأي مؤشرات أخرى 80ال يتصل املؤشر 

  المسائل المنهجية:
  البلد على أن يكون لديها خدمة تلفزيون كبلي. يف لدى األسر املعيشية ‘الكامنة’يقيس املؤشر القدرة 

 مثال:
ذلك البلد  يف عن عدد األسر املعيشية اليت يصلها التلفزيون الكبلي (NCTA)الواليات املتحدة  يف الرابطة الوطنية للكبالت واالتصاالتتبلغ 

  ).40(املثال 
  المنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي، الواليات المتحدة - 40المثال 

  2011يونيو   2010يونيو 
 129,3 127,8الفيديو الكبلي (باملاليني)املنازل اليت تصلها خدمة

  .http://www.ncta.com/statistics.aspx: املوقع يف ، متاحNCTA: مقتطف من املصدر
  

http://www.ncta.com/statistics.aspx
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(i4213l): اشتراكات الخطوط المؤجرة81المؤشر

 التعريف:
إىل عدد التوصيالت اخلاصة املكرسة. ويصل اخلط املؤجر موقعني بغية تقدمي خدمة خاصة لتوصيل  املؤجرةمؤشر اشرتاكات اخلطوط  يشري

فرتاضية حتجز دارة بني نقطتني. وهو حيتفظ بدارة مفتوحة اوصلة  أو الصوت و/أو البيانات. وميكن أن يكون اخلط املؤجر إما كبًال مادياً مكرساً 
خدمات اهلاتف التقليدية اليت تعيد استخدام نفس اخلطوط حملادثات عديدة خمتلفة من خالل  يف ا هو احلالكل األوقات، خالفًا مل يف وحيدة

عملية تدعى التبديل. ومن الشائع جداً أن تستخدم اخلطوط املؤجرة من قبل مؤسسات األعمال لتوصيل املكاتب الفرعية، ألن اخلطوط تضمن 
  عرض النطاق حلركة الشبكة.

  والنطاق:التوضيحات 
يشري هذا املؤشر إىل توصيالت االتصاالت اخلاصة الستعمال املشِرتك حصراً. ويصل اخلط موقعني لدى املشرتك عرب توصيل متاح باستمرار. 

صاالت، وتشري البيانات إىل عدد اخلطوط املؤجرة املزودة لزبائن التجزئة (أي مؤسسات أعمال غري االتصاالت) ولزبائن اجلملة (أي ملشغلي االت
م أم ال). وال يشري املؤشر إىل عدد خطوط اهلاتف الثابتة وال إىل اشرتاكات النطاق العريض الثابت. وتش ري سواء كانت لديهم مرافق خاصة 

  البيانات إىل اخلطوط املؤجرة الوطنية وليس إىل الدارات املؤجرة اخلاصة الدولية.
  طريقة الجمع:

  البلد، ومن مث جتميعها على املستوى القطري.  يف تصاالت الذين يقدمون خدمات اخلطوط املؤجرةميكن مجع البيانات من مشغلي اال
 العالقة مع المؤشرات األخرى:

  ‘.الدليل’هذا  يف بأي مؤشرات أخرى 81ال يتصل املؤشر 
  المسائل المنهجية:

شبكات توصيل البيانات، وهي تعتمد عمومًا على كيفية حتميل قياس عدد اخلطوط املؤجرة عرب   أو قد يستخدم املشغلون طرائق خمتلفة لتعداد
هيئة وحدات مكافئة من حيث السرعة (مثل مكاِفئات اخلطوط  يف غ بعض املشغلني عن عدد اخلطوط املؤجرةالرسوم لقاء اخلدمة. وقد يُبلِّ 

غ بعض البلدان عن اخلطوط املؤجرة املادية. وقد يُبلِّ يُبلغ آخرون سوى عن جمموع عدد اخلطوط  ال كيلوبتة/ثانية)، بينما  64املؤجرة بسرعة 
  غ آخرون عن اخلطوط املؤجرة الوطنية والدولية على السواء، ويف هذه احلالة ينبغي تزويد اإلحصاءات بصورة منفصلة.بالتجزئة فقط. بينما يُبلِّ 
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 مثال:
  الخطوط المؤجرة، السويد - 41المثال 

عدد املنافذ/اخلطوط املؤجرة املركبة -[1]خدمات توصيل البيانات إىل املستعمل النهائي
 الوطنية

2008 2009 2010 

 553 679 039 1 [2]األرتال 

[3] IP-VPN 70 114 75 21282 279 

 558 730234 239 377 207 سعة اخلطوط للمستعمل النهائي

   899 107 منها للتوصيل التماثلي

   853 27ميغابتة/ثانية2 > منها للتوصيل الرقمي

   625 71 ميغابتة/ثانية> 2منها للتوصيل الرقمي 

 674 61547 44 516 42 عدد املنافذ خلدمات شبكات راقية أخرى للمستعملني النهائيني

 064 365 236 360 046 321مجموع عدد التوصيالت/المنافذ لخدمات توصيل البيانات للمستعمل النهائي

  مالحظات:
ما مبيعات اجلملة، أي تتصل بسوق التجزئة، أي املبيعات للمستعملني النهائيني مثل مؤسسات األعمال والدولة والعمليات البلدية وغريها من العمليات العامة. أ [1]

احلسبان. أما اخلدمات اليت  يف تدخل فال -حىت لو بعد املزيد من التفصيل  -املشغلون اخلارجيون) للبيع بدورهم   أو املبيعات للمشغلني (سواء املشغلون ضمن جمموعة
  حساب سوق التجزئة.  يف تباع للعمليات اخلاصة لالستعمال الذايت فتدخل

  .(ATM)مجلة ما تتصل به، برتحيل األرتال وأسلوب النقل غري املتزامن  يف تتصل، [2]
 عرب اخلطوط املؤجرة إما IP-VPN. وميكن النفاذ إىل خدمات IP SSL VPN) وIETF(مل يقّيس بعد من قبل  IP MPLS VPNو IPsec VPNاملعايري التالية:  IP-VPNتعين  [3]
عدد التوصيالت للنفاذ باملراقمة  يف عدد التوصيالت، ولكن ليس يف ،IP-VPNخدمات  يف بواسطة توصيالت املراقمة. ويتم تضمني اخلطوط املؤجرة، عندما تستخدم أو

(ISDN/PSTN)ائي. يف . وال يؤخذ   احلسبان سوى املنافذ اليت هلا نقطة انتهاء لدى مستعمل 
ائي.  يف . وال يؤخذIP-VPNاخلطوط املؤجرة املتضمنة كجزء من خدمات  ستثىنتُ  [4]   احلسبان سوى املنافذ اليت هلا نقطة انتهاء لدى مستعمل 

  /http://www.statistik.pts.se/pts2010eاملوقع  يف ، متاح2010السويدية سوق االتصاالت ، PTS (2011): مقتطف من املصدر

  

http://www.statistik.pts.se/pts2010e/
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  وعالقاتها المؤشرات: موجز 1ق ـالملح
 العالقات بين المؤشرات المؤشرات الفرعية اسم المؤشر ITUشفرة فئة المؤشر ورقمه

 شبكات الهاتف الثابت
1 i117 خطوط دون اشرتاك1=3+9+  جمموع سعة البداالت العمومية احمللية 
2  i112 الثابتاشرتاكات اهلاتف   a75+9+5+4+3=2 
3 i112a 2مكونة من مكونات  3  خطوط اهلاتف الثابت التماثلية 
4  i112IP شرتاكات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنتا(VoIP)  4  2مكونة من مكونات 
5  i112w 2مكونة من مكونات  5  مؤشر اشرتاكات العروة احمللية الالسلكية الثابتة 
6 i116 6=2قاسم   املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت السكنيةالنسبة 
7 i1162 7=2قاسم   املناطق احلضريةيفالنسبة املئوية الشرتاكات اهلاتف الثابت 
8 i28 شرتاكات الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدماتا(ISDN) 8a8وb 8b+8a=8 
9 i28c الشبكة الرقمية املتكاملة اخلدمات  يف مكاِفئات قنوات الصوت

(ISDN) 
  (8b*(23 or 30))+(8a*2)=9؛ 2مكونة من مكونات  9 

10  i112pt تنقلية أرقام اهلاتف الثابت    

 الشبكات الخلوية المتنقلة
11 i271 11 االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة، حبسب الدفع املؤجل/ املسبقa11وb 11=11b+11a 12ليكّم 11؛ 
12 i271 12 االشرتاكات اهلاتفية اخللوية املتنقلة، حبسب سرعة النفاذ إىل البياناتa12وb 1=12b+12a 11ليكّم 12؛ 
13 i271Land 14يكمل13 النسبة املئوية ملساحة األرض اليت تشملها الشبكة اخللوية املتنقلة  
14 i271pop 13يكمل 14؛ 15يشمل  14  الشبكة اخللوية املتنقلةالنسبة املئوية من السكان الذين تشملهم 
15 i271G  النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم على األقل الشبكة

 3G املتنقلة
 14مكونة من مكونات  15 

16 i271pt اخلدمة اخللوية املتنقلةيفاألرقام املنقولة   
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 العالقات بين المؤشرات المؤشرات الفرعية اسم المؤشر ITUشفرة فئة المؤشر ورقمه
     اإلنترنت

17 i4214  ،بوحدة ميغابتة/ثانيةعرض نطاق اإلنرتنت الدولية  a17 وb17  b17=17 ظرياً اتن  ال إذا كان عرض النطاق
a=17b17b=17  ،ًيكّمل  17إذا كان عرض النطاق تناظريا

18 

18 i4214d 17يكمل  18  عرض نطاق اإلنرتنت الوطنية، بوحدة ميغابتة/ثانية 

    شرتاكات اإلنرتنت الثابتة (السلكية)ا

19  i4213 اإلنرتنت (السلكية) الثابتةاشرتاكات a19وb19 19=19b+19a 19؛b21و20ينقسم إىل 

20 i4213tfb شرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت، حبسب التكنولوجياا a2020إىلb 20=20d+20c+20b+20a21يكمل 20؛ 

21 i4213tfb 21  شرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت، حبسب السرعةاa  21إىلf 21=21c+21b+21a 21؛f+21e+21d=20c ؛  
 20يكمل  21

    شتراكات النطاق العريض الالسلكيا

22  i271twb 22=23+24+25  شرتاكات النطاق العريض الالسلكيا 

23 i271s 22مكونة من مكونات 23  شرتاكات النطاق العريض الساتليا 

24 i271fw 22مكونة من مكونات 24  لألرضشرتاكات النطاق العريض الالسلكي الثابتا 

25 i271mw 25 شرتاكات النطاق العريض املتنقل النشطةاa25وb 24b+25a=25 22مكونة من مكونات  25؛ 

 الحركة

    حركة اهلاتف الثابت

26 i131m 26 حركة اهلاتف الوطنية من ثابت إىل ثابت، بالدقائقa26وb 26b+26a=26 

27 i1313wm ثابت إىل متنقل، بالدقائقحركة اهلاتف من   

28 i132mb 28  حركة اهلاتف الثابت الدولية الصادرة والواردة، بالدقائقa 28وb  28b+28a=28  38مكونة من مكوناتa 28؛b   مكونة
 38bمن مكونات 
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 العالقات بين المؤشرات المؤشرات الفرعية اسم المؤشر ITUشفرة فئة المؤشر ورقمه
    حركة املهاتفة املتنقلة

29 i133wm 29 حركة املهاتفة املتنقلة الوطنية، بالدقائقa29وb 29b+29a=29 
30 i1333wm 38مكونة من مكونات 30  احلركة املتنقلة الصادرة إىل اجلهات الدولية، بالدقائقa 
31 i1335wm 38مكونة من مكونات 31  احلركة الدولية الواردة إىل الشبكة املتنقلة، بالدقائقb 
32 i1334wm اخلارج (التجوال  يف التجوال من جانب مشرتكي الشبكات الوطنية

 الصادر)، بالدقائق
  

33 i1336wm التجوال من جانب مشرتكني أجانب (التجوال الوارد)، بالدقائق   
34 i133sms رسائلSMS35يشمل  34   املرسلة 
35 i133smsi رسائلSMS34مكونة من مكونات 35   الدولية 
36 i133mms رسائلMMSاملرسلة    

    أخرى
37 i131VoIP حركة الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت(VoIP)بالدقائق ،   
38 i132tb 38 جمموع حركة اهلاتف الدولية الواردة والصادرة، بالدقائقa38وb 38b+38a=38 28+30؛a=38a28+31؛b=38b  

    حركة اإلنرتنت على املستوى الوطين
   حركة اإلنرتنت على املستوى الوطين   39

 التعريفات
    تعريفات اخلدمة اهلاتفية احمللية الثابتة

40 i151 رسوم الرتكيب خلدمة هاتف سكنية   
41 i152 االشرتاك الشهري خلدمة هاتف سكنية   
 42bيكمل  42b 42aو42a مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل خط هاتف ثابت  42
43 i153fm 43 متنقل خلويمثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق إىل هاتفa43وb 43a  43يكملb 
44 i151b رسوم الرتكيب خلدمة هاتف جتارية   
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 العالقات بين المؤشرات المؤشرات الفرعية اسم المؤشر ITUشفرة فئة المؤشر ورقمه
45 i152b االشرتاك الشهري خلدمة هاتف جتارية   

    تعريفات اهلاتف املتنقل اخللوي
46 i151p رسم توصيل اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع   
47 i151pcard  قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن -اهلاتف املتنقل اخللوي   
 يكمل بعضها اآلخر 48j 48i-48aإىل48a مثن نداء حملي ملدة دقيقة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع  48
 49bيكمل  49b 49aو49a مثن رسالة-اهلاتف املتنقل اخللوي املسبق الدفع  49

    تعريفات إنرتنت النطاق العريض (السلكي) الثابت
50 i4213bc رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت   
51 i4213bs 51 النطاق العريض (السلكي) الثابت يف رسم االشرتاك الشهريa51وb  
52 i4213bs_s 51=52  سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت، بوحدة ميغابتة/ثانيةa 
53 i4213bs_c 51=53  العريض (السلكي) الثابتاحلد األقصى الستعمال النطاقb 
54 i4213bs_cp مثن االستعمال الفائض-النطاق العريض (السلكي) الثابت   

 نوعية الخدمة
55 i143 السنةيفخط هاتف ثابت 100كليفاألعطال   
56 i141  النسبة املئوية من أعطال اهلاتف الثابت اليت أصلحت حبلول يوم

 التايلالعمل
  

 الموظفون
57 i51 جمال االتصاالت، حبسب  يف املوظفون مبا يعادل الدوام الكامل

 املشغلمنط
57a  57إىلc 57=57c+57b+57a 58يكمل  57؛ 

58 i51 جمال االتصاالت، حبسب  يف املوظفون مبا يعادل الدوام الكامل
 اجلنس

58a 58وb 58=58b+58a 57يكمل  58؛ 
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 اإليرادات

59 i75 59=60+64+65+66+67+68+69  من مجيع خدمات االتصاالتاإليرادات 
60 i71 59مكونة من مكونات 60؛ 63+62+61=61  اإليرادات من خدمات اهلاتف الثابت 
61 i711 60مكونة من مكونات 61  اإليرادات من رسوم توصيل اهلاتف الثابت 
62 i712 60مكونة من مكونات 62  اإليرادات من رسوم اشرتاك اهلاتف الثابت 
63 i713 63 اإليرادات من نداءات اهلاتف الثابتa63إىلd 63=63d+63c+63b+63a60مكونة من مكونات 63؛ 
64 i741 64 اإليرادات من الشبكات املتنقلةa64إىلd 64=64d+64c+64b+64a59مكونة من مكونات 64؛ 
65 i7311 64 (السلكية) الثابتةاإليرادات من خدمات اإلنرتنتa 65a 59مكونة من مكونات 65؛65مكونة من مكونات 
 59مكونة من مكونات 66  اإليرادات من خدمات النطاق العريض الالسلكي األخرى  66
67 i732 59مكونة من مكونات 67  اإليرادات من اخلطوط املؤجرة 
68 i733 22مكونة من مكونات 68  القيمة املضافةاإليرادات من خدمات االتصاالت الثابتة ذات 
69 i74 22مكونة من مكونات 69  اإليرادات األخرى من االتصاالت 
70 i76ri اإليرادات من التجوال الدويل الوارد   

 االستثمار
71 i81 71 خدمات االتصاالتيفاالستثمار السنويa71إىلd 71=71d+71c+71b+71a71مشمول ضمن 72؛ 
 71a 71=71d+71c+71b+71aإىل71a خدمات االتصاالتيفاالستثمار السنوي 181 71
72 i81t 71مكونة من مكونات 72  األصول غري امللموسةيفاالستثمار السنوي 
73 i841f االتصاالت يف االستثمار األجنيب السنوي   

 النفاذ العمومي
74 i1163% اليت لديها خدمة هاتفالنسبة املئوية من اجملتمعات احمللية   
75 i1112 75  اهلواتف العمومية املأجورةa75وb 75=75b+75a 75؛a 2مكونة من مكونات 
76 i424 النفاذ إىل شبكة املنطقة احمللية الالسلكية العمومية(PWLAN)   
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 مؤشرات اإلذاعة والمؤشرات األخرى

77 i965m 79+78=77  اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات 
78 i965c 77مكونة من مكونات 78  اشرتاكات التلفزيون املتعدد القنوات لألرض 
79 i965s زلاشرتاكات اهلوائي الساتلي املباشر إىل املن(DTH)  79 77مكونة من مكونات 
   املنازل اليت يصلها التلفزيون الكبلي  80
81 i4213l اشرتاكات اخلطوط املؤجرة    
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  هذا الدليل* في : المؤشرات التي جمعها االتحاد سابقاً وغير واردة2ق ـالملح
 اسم المؤشر ITUشفرة

  النسبة املئوية خلطوط اهلاتف الثابت املوصولة ببداالت رقمية 1142
 قائمة االنتظار لرتكيب خطوط اهلاتف الثابت 123

1311im (دقائق) حركة مراقمة التوصيل باإلنرتنت 
133rm  ُبرم معها اتفاق جتوالعدد البلدان اليت أ 

151c رسم توصيل اخلدمة اخللوية املتنقلة املؤجلة الدفع 
152c اخلدمة اخللوية املتنقلةيفرسم االشرتاك الشهري 
153c مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق (ذروة، ذات الشبكة)-اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع  

153co مثن نداء حملي ملدة ثالث دقائق (خارج الذروة، ذات الشبكة)-اخلدمة اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع  
153tm أسعار النداءات اهلاتفية الدولية 

 االشرتاكات اخللوية املتنقلة الرقمية 2712
 التلكسخطوط اشرتاكات 311

4213c رسم توصيل اإلنرتنت باملراقمة 
4213p سعر الدقيقة (ذروة)-توصيل اإلنرتنت باملراقمة 

4213po سعر الدقيقة (خارج الذروة)-توصيل اإلنرتنت باملراقمة  
4213s االشرتاك الشهري لتوصيل اإلنرتنت باملراقمة 

 عدد احلواسيب 422
51fp اإلناثموظفو االتصاالت املهنيون 
51wf موظفو االتصاالت املتنقلة اإلناث 

51wfp موظفو االتصاالت املتنقلة املهنيون اإلناث 
 اإليرادات من خدمات البيانات 731
 عدد أجهزة الراديو 955
 عدد أجهزة التلفزيون 965

، 2010 مارس االتصاالت العاملية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،تعاريف مؤشرات االحتاد الدويل لالتصاالت،  انظرلالطالع على تعاريف هذه املؤشرات، * 
  .D/ict/handbook.html-http://www.itu.int/ITU املوقع يف متاح
  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/handbook.html
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  والمختصرات: المصطلحات 3ق ـالملح
2G mobile-cellular 

network 
اجليل الثاين من تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة. وهو خيتلف عن التكنولوجيات اليت  :2Gشبكة متنقلة خلوية 

سبقته من حيث كونه تكنولوجيا خلوية رقمية. ويشمل معايري من قبيل النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
(GSM)ونظامCdmaOne. 

2.5G mobile-cellular 
network 

يشري إىل تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة للخدمة العامة لالتصاالت الراديوية  2,5G: شبكة متنقلة خلوية
 من تقدمي خدمات بيانات GSM. وهي تكنولوجيا بيانات مرزومة متكن مشغلي النظام (GPRS)بأسلوب الرزم 

  انية.كيلوبتة/ث 115سلكية مبعدالت صبيب تصل إىلال
3G mobile-cellular 

network 
اجليل الثالث من تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة، وهو جمموعة من التكنولوجيات  :3Gشبكة متنقلة خلوية 

. وهي متكن اتصاالت IMT-2000املتنقلة أقرها االحتاد الدويل لالتصاالت بوصفها االتصاالت املتنقلة الدولية 
، بناء على توليفات شىت IMT-2000وهنالك حاليًا مخسة معايري حددت بوصفها الصوت والبيانات والفيديو. 

النطاق العريض  يف CDMAمن التكنولوجيات املتنقلة: االنتشار املباشر للنفاذ املتعدد بتقسيم شفري 
(WCDMA) ّاالتد احلمّ ، وتعدCDMA (CDMA2000) و ،CDMA  بتقسيم الزمن(TD-CDMA) ّالة ، ومح

ونفاذ تعدد  (FDMA/TDMA)، ونفاذ متعدد بتقسيم الرتدد/الزمن TDMAوحيدة لنفاذ متعدد بتقسيم الزمن 
 سلكية ال وشبكة (TDD)واإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  (OFDMA)اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 

 .(IEEE 802.16) (WMAN)منطقة حضريةيف
active subscription خدم فيه النظام مرة واحدة على األقل أثناء األشهر الثالثة األخرية.رتاك اسُتش: اشرتاك نشطا  

ADSL  ل أزواج خطوط اهلاتف املفتولة إىل مسارات نفاذ التصاالت تكنولوجيا مودم حتوّ  ي:تناظر   ال خط مشرتك رقمي
  خمتلفاً. االجتاهنييف الوسائط املتعددة والبيانات عالية السرعة. ويكون معدل إرسال البتات

bandwidth عنه بوحدة بتة/ثانيةاملستهلكة، ويعّرب  أو قياس ملعدل بتات موارد توصيل البيانات املتاحة :عرض نطاق  
ا (كيلوبتة/ثانية، ميغابتة/ثانية، وهكذا).أو   مضاعفا

bit ثنينية.نظمة االاأليفوحدة املعلومات األساسية:بتة 
BPL  تكنولوجيا متكن من إرسال بيانات اإلنرتنت عرب شبكة  :الكهرباءالنطاق العريض عرب خطوط

 ساتل) يغرس أو كبل أو الكهرباء. والستخدامها حيتاج املشرتك إىل مودم عريض النطاق خاص (هاتف خطوط
 منفذ كهربائي.يف

broadband access  اإلرسال/بروتوكول إنرتنت  يف نفاذ إىل اإلنرتنت العمومية (عرب وصلة بروتوكول حتكم :نفاذ عريض النطاق
(TCP/IP)كيلوبتة/ثانية.  256تزيد عن أو) مبعدالت سرعة هبوطاً تساوي 

byte بتات.8:بايتة 
cable modem توصيل البيانات عرب نظام  يف ستخدممواقع املشرتك يُ  يف ‘إزالة تشكيل-تشكيل’جهاز : مودم كبلي

 كبلي.تلفزيون
CATV :ل عرب كبل متحد احملور للمشاهدة على شاشة التلفزيون.برامج متعددة القنوات ترَسخدمة تلفزيون كبلي  

CDMA ختصص ترددًا معينًا لكل مستعمل، وبدًال من ذلك  ال نفاذ متعدد بتقسيم شفري: تكنولوجيا خلوية رقمية
 تستخدم كل قناة كامل الطيف املتاح.

CDMA2000 نفاذCDMA3ة اخللوية املتنقلة الشبكانظرمتعدد احلماالت؛G.  
coaxial cable ضة من السلك اجملدول. نوع من األسالك يتألف من سلك مركزي حييط به عازل مث درع مؤرَّ : كبل متحد احملور

وتقلل الدرع من التداخل الكهربائي ومن تداخل الرتدد الراديوي. والكبل املتحد احملور هو النمط األويل للكبل 
  اإلثرنت. شبكات احلواسيب، مثل يف التلفزيون الكبلي، كما يستعمل على نطاق واسعصناعةيفاملستعمل

contracted capacity حتياطاً استعمل بأكمله؛ حيث ُحيتفظ جبزء منه يُ  ال اخلدمة ولكنه يف عرض نطاق يوضع: سعة متعاقد عليها
 اإلطناب.أوألغراض االستعادة

dark fibre نظام ليف بصري. يف إرسال غري مضاءة، ليست قيد االستعمال،سعة:ليف بصري عامت  
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DEL .خط تبادل مباشر: يكافئ خط هاتف ثابت متاثلي  
dial-up Internet   ت من خالل خط هاتف ننوع من نفاذ اإلنرتنت ضيق النطاق باستعمال مودم للتوصيل باإلنرت : إنرتنت باملراقمة

 د احلاجة إىل النفاذ إىل اإلنرتنت.ثابت؛ وهو يتطلب من املودم مراقمة عن
DTT يوفر  تلفزيون رقمي لألرض: التطور التكنولوجي من التلفزيون التماثلي لألرض إىل التلفزيون الرقمي لألرض، ما

 املقدرة على استقبال عدد كبري جداً من القنوات.
DTH satellite زل: خدمات بث تلفزيوين ساتلي ُتستقبل بواسطة هوائي  خدمات ساتلية مباشرة إىل املن: زل ساتل مباشر إىل املن

 مكافئي ساتلي.
DSL  خط مشرتك رقمي: تكنولوجيا جللب معلومات عرض نطاق عاٍل إىل املنازل وصغار مؤسسات األعمال عرب

 خطوط هاتف حناسية عادية.
EDGE  معدالت بيانات معززة لتطور النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة(GSM)غة سريعة من خدمة: صي GSM 

  الالسلكية متكن من توصيل البيانات مبعدالت عالية السرعة.
EGTI .فريق خرباء االحتاد الدويل لالتصاالت املعين مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

ethernet (LAN)  إثرنت(LAN) : املنطقة احمللية جمموعة من تكنولوجيات التوصيل الشبكي احلاسويب لشبكات(LAN)  دخلت إىل
، إىل حد كبري حمل IEEE 802.3املعيار  يف . وقد حلت اإلثرنت، اليت مت تقييسها1980عام   يف السوق

 السلكية املنافسة.LANتكنولوجيات
Eurostat .مكتب اإلحصاءات لدى االحتاد األورويب 

EV-DO  بيانات التطور املستمثلة: معيار اتصاالت لإلرسال الالسلكي للبيانات بواسطة إشارات الراديو، لنفاذ إنرتنت
  .CDMA2000النطاق العريض عموماً؛ وهو جزء من طائفة معايري

FDI .االستثمار األجنيب املباشر 
fibre optic ع شعرة إنسان ويقوم مبثابة "أنبوب يتجاوز رف ال ليف شفاف مرن مصنوع من زجاج صافٍ : ليف بصري

 ضوئي" إلرسال الضوء بني طريف الليف.
FTE  مكافئ الدوام الكامل: الوحدة اليت متثل حتويل العمل بدوام جزئي إىل دوام كامل. والطريقة املفضلة هي حتويل

  ساعات مبثابة دوام كامل. 8ساعات العاملني بدوام جزئي باعتماد يوم عمل من
FTTH زل: الليف يصل مباشرة إىل موقع املشرتك.ل الليف إىل املنتوصي  
FTTB يتجاوز مرتين من جدار خارجي ملبىن املشرتك،  ال موقع يف توصيل الليف إىل املبىن: توصيل الليف الذي ينتهي

 يصل إىل داخل املبىن.الولكنه
GB .(ألف مليون بايتة) جيغابايتة 

Gbit/s ميغابتة/ثانية).000 1الثانية (يفجيغابتة 
GPRS اخلدمة العامة لالتصاالت الراديوية بأسلوب الرزم: متكن تكنولوجيا توصيل  يف تكنولوجيا اتصاالت متنقلة

سلكية  ال من تقدمي خدمات بيانات (GSM)البيانات بأسلوب الرزم مشغلي النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
 لوبتة/ثانية.كي 115مبعدالت سرعة صبيب تصل إىل

gross fixed capital 
formation 

يتألف من حيازات املنتجني املقيمني من األصول الثابتة أثناء فرتة من الزمن، : تكوين رأمسال ثابت إمجايل
ستغىن عنه، زائد بعض اإلضافات إىل قيمة األصول غري املنتجة احملققة من خالل نشاط مطروحًا منها ما يُ 
 املؤسسية.أووحدات اإلنتاجيةإنتاجي من جانب ال

GSM  النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة: معيار وضع لوصف تكنولوجيات الشبكات اخللوية الرقمية من اجليل الثاين
 )."2G"(أو

HHI  مؤشرHerfindhal-Hirschmann مؤشر مدى تركيز السوق، وهو يتألف من جمموع تربيعات حصص :
. وتقابل 000 10السوق قيد النظر. وقد يتخذ املؤشر القيم اليت ترتاوح ما بني صفر و يف افسنينالسوق لدى املت

ا شركة وحيدة، وتتناقص هذه القيمة بتناقص الرتكيز.000 10قيمة   سوقاً تتحكم 
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HSPA  وتوكوالت ثنني من بروتوكوالت املهاتفة املتنقلة من شأنه توسيع وحتسني أداء بر االنفاذ الرزمي فائق السرعة: دمج
  القائمة. WCDMAتعدد النفاذ بالتقسيم الشفري عريض النطاق

HTTP شبكة الويب العاملية. يف بروتوكول نقل النصوص املرتابطة: الربوتوكول األساسي املستخدم  
ICT .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

IMT-2000 التصاالت ولوائح الراديو لتكنولوجيات اجليل : توصيات االحتاد الدويل ل2000-االتصاالت املتنقلة الدولية
 .3Gأيضاً الشبكة اخللوية املتنقلةانظرالثالث.

Incumbent هيئة اتصاالت أنشئت أوًال مبثابة احتكار منظم هلا حقوق خاصة وحصرية منحتها هلا : شركة اتصاالت قائمة
  السوق.مشغل عمومي، وتتمتع باحتكار حبكم الواقع قبل حترير أواحلكومة

intellectual 
property/asset 

تشري إىل منتجات الفكر: االخرتاعات واألعمال األدبية والفنية، والرموز واألمساء والرسوم : ملكية/أصول فكرية
 سوق التجارة.يفوالتصاميم املستخدمة

international calls وهي تشمل أيضًا النداءات من أرقام ثابتة  اخلارج.  يف بلد ما وتنتهي  يف النداءات اليت تصدر: نداءات دولية
 جغرافياً إىل أرقام ثابتة ومتنقلة أجنبية.

IPTV  تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت: خدمات متعددة الوسائط، مثل التلفزيون والفيديو والصوت والنصوص والرسوم
طلوب من نوعية اخلدمة والبيانات، تُرسل عرب شبكة تقوم على بروتوكول اإلنرتنت مدارة لدعم املستوى امل

تشمل الفيديو الذي يُنفذ إليه عرب اإلنرتنت العمومية، من  ال ونوعية التجربة واألمن والتفاعلية واملوثوقية. وهي
خالل التدفق مثًال. وترمي هذه اخلدمات عمومًا أيضًا إىل املشاهدة على شاشة تلفزيون وليس على شاشة 

 حاسوب شخصي.
IP أشيع جمموعة قواعد من حيث االستعمال إلرسال البيانات عرب شبكة حاسوبية كبرية.بروتوكول اإلنرتنت :  

IP telephony  مهاتفةIP :،شكل رزم بالدرجة األوىل، باستخدام  يف خدمة متكن من تبادل معلومات الصوت
 اإلنرتنت. بروتوكول

ISDN  واجهات شبكات املستعملني.شبكة رقمية متكاملة اخلدمات: شبكة تؤمن توصيالت رقمية بني  
ISP .مقدم خدمات اإلنرتنت 
ITU .االحتاد الدويل لالتصاالت 
KB .كيلوبايتة 

kbit/s الثانية).يفالثانية = ألف بتةيفكيلوبتة 1الثانية (يفكيلوبتة  
LAN مبىن  يف حمدودة،منطقة  يف سلكية تصل ما بني احلواسيب ال أو شبكة منطقة حملية: شبكة حاسوبية سلكية

 مثًال.مكاتب
leased line   يصل اخلط املؤجر ما بني موقعني خلدمة اتصاالت الصوت و/أو البيانات اخلاصة، إما من خالل : خط مؤجر

 من خالل توصيل افرتاضي.أوكبل مادي مكرس
lit capacity السعة اجلاهزة لالستعمال. -نظام ليف بصري يفعرض النطاق املضاء:سعة مضيئة  

LTE سلكي من اجليل الرابع يتطور على يد مشروع شراكة اجليل  ال التطور طويل األجل: تكنولوجيا نطاق عريض
  صناعة االتصاالت.يف، وهو جمموعة جتارية(3GPP)الثالث

managed VoIP VoIP بروتوكول اإلنرتنتخدمة هاتفية متاحة للعموم تؤمن باستعمال الصوت بواسطة : مدارة (VoIP) 
  نوعية اخلدمة املقدمة.يفالستهالل النداءات حيث يتحكم املشغل

Mbit/s (or Mbps) كيلوبتة/ثانية).000 1الثانية (يفميغابتة 
MDGs .(األمم املتحدة) األهداف اإلمنائية لأللفية 

MMDS .أنظمة توزيع متعددة النقاط باملوجات الصغرية 
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MMS تبادل الرسائل متعددة الوسائط. وهي قادرة على نقل حمتوى نص ورسم وصوت.خدمة  
Modem اخلط  أو ن احلاسوب من إرسال البيانات، عرب اهلاتفعبارة عن مشكِّل ومزيل تشكيل، وهو ميّك: مودم

 مثًال.الكبلي
MRTG ات متعددة: برجمية حاسوبية لرصد وقياس عبء احلركة ن وصالت الشبكات. وهو ميكّ  يف راسم حركة مسريِّ

  شكل رسم بياين. يف شبكة ما على مر الزمنيفاملستعمل من رؤية عبء احلركة
MVNO مشغل شبكة افرتاضية متنقلة: وهو يوفر لزبائنه خدمات خلوية متنقلة، ولكن ليس له حصة خمصصة 

 الطيف.يف
naked DSL خطDSLخط هاتفي. تتطلب استئجارالخدمة خط مشِرتك رقمي ِصرف  

narrowband Internet 
access 

 نفاذ إىل اإلنرتنت العمومية (من خالل توصيل بروتوكول التحكم: نفاذ إنرتنت نطاق ضيق
  كيلوبتة/ثانية.  256) مبعدالت سرعة هبوطاً أقل من(TCP/IP)اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنتيف

national calls لصوتية العمومية الوطنية، مبا فيها النداءات احمللية ونداءات املراقمة لنفاذ مجيع نداءات املهاتفة ا: نداءات وطنية
 اإلنرتنت ونداءات املسافات الطويلة.

NGN  شبكات اجليل التايل: شبكة تعمل بأسلوب الرزم قادرة على توفري خدمات اتصاالت وقادرة على استعمال
اخلدمة تكون فيها الوظائف املتصلة باخلدمة مستقلة نطاقات عريضة متعددة وتكنولوجيات نقل تراعي نوعية 

 عن تكنولوجيات النقل اليت تقوم عليها.
NRA .سلطة تنظيمية وطنية 
NSO .مكتب إحصاء وطين 

number  portability ن املستعمل من االحتفاظ بنفس الرقم الدليل، بصرف النظر عن مقدم اخلدمة املشرتك آلية متكّ : تنقلية األرقام
  مناطق جغرافية معينة.يفلديه. وقد تنحصر تنقلية األرقام

OECD امليدان االقتصادييفمنظمة التعاون والتنمية. 
off-net شبكة متنقلة أخرى. يف إشارة إىل نداء صادر من شبكة متنقلة ومنتهٍ :خارج الشبكة  

off-peak rate بعض خطط التعريفات خلدمات الصوت وتبادل  يف املقدمةإشارة إىل التعريفات املخفضة : تعريفة خارج الذروة
احلسبان سوى الفرتات خارج الذروة قبل   يف ؤخذأثناء ساعات معينة من أيام األسبوع. وال يُ  SMS رسائل

 منتصف الليل.
on-net نفس الشبكة املتنقلة.  يف إشارة إىل نداء صادر من شبكة متنقلة ومنتهٍ :ذات الشبكة  

Operator قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يشمل مشغلي املهاتفة  يف مقدم خدمات: مشغِّل
 الثابتة واملتنقلة ومقدمي خدمات اإلنرتنت.

Partnership الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.:الشراكة  
PBX  ّديل هاتفي يشكل جزءًا من تركيب هاتفي خاص له نفاذ إىل الشبكة اهلاتفية الة فرعية خاصة: جهاز تببد

 .(PSTN)العمومية التبديلية
peak rate أيام األسبوع عادة.  يف نشغال،ساعات اال  يف خالفاً للتعريفة خارج الذروة، تشري إىل التعريفات:تعريفة الذروة  

postpaid subscription اية كل شهر. يف شرتاك يتلقى فيه املشرتك الفاتورة بعد استعمال اخلدمات، عموماً : اشرتاك مؤجل الدفعا  
potential capacity جمموع عرض النطاق املتاح نظرياً.:سعة كامنة 

prepaid subscription ُتدفع فيه رسوم شهرية جارية وإمنا يشرتي فيه املستعمل فرتات من زمن ال شرتاك: اشرتاك مسبق الدفعا 
 االستعمال قبل استعمال اخلدمة.

private trunked mobile 
radio 

  نظام راديوي متنقل خاص.: راديو متنقل خاص متقاَسم
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PSTN  شبكة هاتفية عمومية تبديلية: شبكة اتصاالت الغرض منها تقدمي خدمات هاتفية ملشرتكني عموميني، غري
 مقصورة على فئة حمددة من املستعملني.

Public Internet 
exchange 

، وبدالة اإلنرتنت العمومية هي بنية حتتية (IXP)تعرف أيضًا باسم نقطة تبادل اإلنرتنت : بدالة إنرتنت عمومية
ا.  مادية توصل فيها نقاط تبادل اإلنرتنت حبركة البدالة مباشرة بني شبكا

public payphone ببطاقة، ويشمل   أو االستعمال، يعمل بقطع نقود هاتف عمومي تدفع فيه الرسوم وقت: هاتف مأجور عمومي
 أماكن خاصة.يفاهلواتف املركبة

PWLAN سلكية عمومية، تدعى أيضًا نقطة ساخنة  ال شبكة منطقة حمليةWi-Fi تقوم هذه الشبكات على أساس :
  ).Wi-Fi(يشار إليها عموماً باسم802.11IEEEمعيار

radio paging االستدعاء (غالبًا ما يعرف باسم جهاز : استدعاء راديويbeeper هو جهاز اتصال شخصي بسيط إلرسال (
 رسائل قصرية.

RPP .الطرف املستقِبل يدفع الرسوم: آلية فوترة بالتجزئة يدفع فيها الطرف املستقِبل جزءاً من النداء  
roaming شبكة خادمة خمتلفة عن الشبكة اليت قدرة املستعمل على النفاذ إىل خدمات االتصاالت الالسلكية من : جتوال

 يشرتك فيها.
satellite broadband نفاذ إىل اإلنرتنت عريض النطاق عرب توصيل ساتلي.:نطاق عريض ساتلي  

SIM card  بطاقةSIM :هوية املشرتك: دارة متكاملة خيزن فيها بشكل آمن مفتاح املشرتك يف اخلدمة شرحية  (IMSI)  املستخدم
  أجهزة املهاتفة املتنقلة (مثل اهلواتف واحلواسيب املتنقلة). يفلتعرف هوية املشرتك

SMATV .تلفزيون له هوائي ساتلي رئيسي 
SMP سوق ما.يفمشرتكأوالسوق: موقع مهيمن وحيديفأثر بارز  
SMS االتصاالت  أو الويبشبكة  أو أنظمة اهلاتف يف خدمة رسائل قصرية: مكونة خدمة رسائل نصية

 باستخدام برتوكوالت اتصاالت مقّيسة متكن من تبادل رسائل نصية بني أجهزة اخلطوط الثابتة  املتنقلة،
 اهلواتف املتنقلة.أو

TCP/IP اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت.يفبروتوكول التحكم 
telemetry service  ُيستخدم الرسائل القصرية، ويتطلب معدل إرسال نوع من خدمات االتصاالت : عدخدمة القياس عن ب

  عد.التحكم عن بُ  أو عدمنخفض جداً، بني املستعمل والشبكة، من قبيل اإلنذار عن بُ 
UMTS :3الشبكة اخللوية املتنقلة انظرالنظام العاملي لالتصاالت املتنقلةG.  

unlit capacity نظام ليف بصري. يفالسعة غري املستعملة-ليف عامت:سعة غري مضاءة 
USB modem  مودمUSB :مودم مفتاح ذاكرة نقال: مودم ميكن توصيله حباسوب بواسطة مفتاح ذاكرة نقال (USB) وهو ،

  معيار مفتاح ذاكرة نقال خارجي قادر على استيعاب معدالت عالية لنقل البيانات.
used capacity حلمل احلركة.نظام ليف بصري متاح  يفعرض نطاق:سعة مستعملة  

VDSL  ّن من استخدام أزواج خطوط اهلاتف املفتولة مبثابة خط مشرتك رقمي عايل السرعة جداً: تكنولوجيا مودم متك
مسارات نفاذ من أجل اتصاالت الوسائط املتعددة والبيانات عالية السرعة. ويستوعب هذا اخلط معدالت 

 تكون معدالت البتات هذه خمتلفة ال أو ة. وقد تكونعرى حملية قصري  يف ADSL بتات أعلى مما يستوعبه خط
 االجتاهني.كاليف

VoB نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت يف نقل الصوت عرب النطاق العريض: وهو نفس األسلوب كما  (VoIP) 
دار.

ُ
 امل

VoIP  نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت: يشري إىلVoIP  دار، وهو نفس أسلوب املهاتفة بواسطة بروتوكول
ُ
امل

 اإلنرتنت.
WCDMA أو)W-CDMA(3الشبكة اخللوية املتنقلة  انظرلنفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري عريض النطاق: : اG.  
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Wi-Fi سلكية تقوم على أساس املعيار الدقة اإلرسال الالسلكي: شبكة منطقة حمليةIEEE 802.11.  
WiMAX  إمكانية التشغيل البيين عامليًا للنفاذ باملوجات الصغرية: جمموعة من بروتوكوالت االتصاالت توفر النفاذ إىل

  .IEEE standard 802.16اإلنرتنت الثابتة واملتنقلة على أساس املعيار
WLAN سلكية.الشبكة منطقة حملية 

WLL أول ميل" بني املشرتك -ة مبثابة توصيل "آخر ميلسلكي ال سلكية: استخدام وصلة اتصاالت ال عروة حملية
 اهلاتف.وبدالة

WSIS .القمة العاملية جملتمع املعلومات 
WTIM .االجتماع العاملي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

xDSL .أي من خمتلف أنواع تكنولوجيات خط املشِرتك الرقمي  
، (BEREC) هذا امللحق من التعاريف املستخرجة من اهليئة األوروبية ملنظمي االتصاالت اإللكرتونية يف واملختصرات الواردةبست التعاريف واملصطلحات : اقتُ املصدر

، واملكتب (OECD)امليدان االقتصادي  يف ، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنمية(GSMA)واملفوضية األوروبية، ورابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
  .(OFCOM)درايل لالتصاالت [الواليات املتحدة] يالف
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للتصنيف الصناعي الدولي  4تصنيف أنشطة اقتصاد المعلومات، المراجعة : 4ق ـالملح
  (ISIC) الموحد

سياق تصنيف صناعي. واستخدام تصنيف صناعي لتحديد  يف االتصاالتو يضع هذا امللحق مؤشرات تكنولوجيا املعلومات 
االستقصاءات الصناعية  يف مؤشرات العمالة واإليرادات واالستثمار، اليت ميكن مجعها يف نطاق املؤشرات مفيد بصفة خاصة

ا مكاتب  سيما إذا كان مجع  ال مؤشرات أخرى، يف الوطنية. وقد يكون السياق الصناعي مفيدًا أيضاً  اإلحصاءاليت تقوم 
  ة) بناء على الصناعة.البيانات جيري باستخدام إطار (أو قائم

(االتصاالت) من  61هذا الدليل على مشغلي خدمات االتصاالت، وهي تقع ضمن القسم  يف وتنطبق غالبية املؤشرات
) بشأن الكيانات اليت 80إىل  77. ولكن من املمكن مجع مؤشرات البث التلفزيوين ((ISIC)التصنيف الصناعي الدويل املوحد 

فيشمل "... أنشطة  60(االتصاالت). أما القسم  61القسم  أو (أنشطة الربجمة واإلذاعة) 60قسم ال يف تصنفها أنشطتها إما
 وميكن أن يشمل البث التلفزيون احملتوى ...".توزيع احملتوى ومن مث بث ذلك  يف احلصول على احلق أو استحداث احملتوى

 عرب شبكة كبلية أو عرب الساتل أو نولوجيات، عرب األثريالبيانات "... وميكن تنفيذه باستخدام خمتلف التك أو الراديو أو
األنشطة اليت تتناول "توزيع الربنامج التلفزيوين بأكمله بواسطة أطراف ثالثة، أي دون أي  61عرب اإلنرتنت". ويشمل القسم  أو

  .41كبلية"ال أو الساتلية أو احملتوى ... وميكن حتقيق هذا التوزيع بواسطة األنظمة اإلذاعية يف تغيري
خمتلف  يف هو املعيار العاملي لتصنيف مؤسسات األعمال (ISIC)والتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 

الصناعات حبسب ما تقوم به من أنشطة. وحمتوى هذا امللحق مستمد من منشور األمم املتحدة "التجميع البديل القتصاد 
  .ISIC42للتصنيف  4املعلومات"، الذي صدر كجزء من املراجعة 

تكنولوجيا املعلومات تقييس تعريف  يف بدور رائد (OECD)امليدان االقتصادي  يف وقد اضطلعت منظمة التعاون والتنمية
ومت استعراض التعاريف املستخدمة سابقًا وذلك من قبل فريق العمل املعين مبؤشرات جمتمع ‘. احملتوى’واالتصاالت وقطاعات 

. واجلداول ISIC من التصنيف 4املراجعة  يف ضعت توصيات جديدة باستخدام التفاصيل احملّدثة املتاحةووُ  ،(WPIIS) املعلومات
  .WPIIS ناه تتبع التوصيات اليت وضعها الفريقالواردة أد

  تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يف ستخدم املبدأ العام التايل لتحديد الصناعات االقتصاديةيُ 

متكني وظيفة معاجلة املعلومات  أو "جيب أن يكون الغرض من إنتاج (سلع وخدمات) صناعة مرشحة بالدرجة األوىل تلبية
  ذلك اإلرسال والعرض". يف وتوصيلها بالوسائل اإللكرتونية، مبا

. ويضم ICT وخدمات ICT وجتارة ICT إىل إنتاج (ICT) قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وميكن تقسيم الصناعات
تعريف  5 أ العام الوارد أعاله. وإضافة إىل ذلك، يبني اجلدولاليت تراعي املبد ISIC للتصنيف 4 صناعات املراجعة 5 اجلدول

قسم االتصاالت والفئات األربع الذي يشملها: أنشطة االتصاالت السلكية؛ وأنشطة االتصاالت الالسلكية؛ وأنشطة 
  االتصاالت. يف االتصاالت الساتلية؛ واألنشطة األخرى

                                                            
، األوراق اإلحصائية، ‘للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 4املراجعة ’، (2008)األمم املتحدة  يف شعبة اإلحصائيةال   41

  .asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic.4املوقع  يف ، األمم املتحدة، نيويورك. متاح4/املراجعة 4الرقم  M السلسلة
  املرجع نفسه.   42

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
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  ISICللتصنيف  4تعريف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بناء على املراجعة  -  5اجلدول 
  الصناعة  ISICشفرة التصنيف 

  صناعات إنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 نتاج املكونات اإللكرتونية ولوحات التحكمإ 2610
 نتاج احلواسيب واملعدات احمليطيةإ 2620
 االتصاالتنتاج معداتإ 2530
 نتاج إلكرتونيات االستهالكإ 2640
 نتاج الوسائط املغنطيسية والبصريةإ 2680

  صناعات تجارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  بيع احلواسيب واملعدات احمليطية والربجميات، باجلملة 4651
  بيع املعدات اإللكرتونية ومعدات االتصاالت واألجزاء، باجلملة 4652

  صناعات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 حترير ونشر الربجميات 5820

  التصاالتا  61
ا، أي إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو. وقد تستند  يشمل هذا القسم أنشطة توفري االتصاالت وأنشطة اخلدمات املتصلة 

ذه األنشطة إىل  هذا القسم  يف إىل توليفة من التكنولوجيات. والقاسم املشرتك لألنشطة املصنفة أو تكنولوجيا وحيدةمرافق اإلرسال اليت تقوم 
  هذا القسم على أساس منط البنية التحتية اليت يتم تشغيلها. يف استحداثه. ويقوم التفصيل يف هو إرسال احملتوى، دون الضلوع

رزم برامج من  يف )أنشطة الربجمة واإلذاعة، 60القسم  يف مي قنوات برجمة كاملة (منتجةحالة إرسال إشارات تلفزيونية، ترز  يف وقد يشمل ذلك،
  أجل التوزيع.

 أنشطة االتصاالت السلكية 6110
  يشمل هذا الصنف ما يلي:

البنية التحتية توفري النفاذ إىل املرافق من أجل إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو باستخدام  أو تعهد أو تشغيل  -
  ذلك: يف لالتصاالت السلكية، مبا

توليفة من  أو املوجات الصغرية أو تشغيل وتعهد مرافق التبديل واإلرسال لتوفري االتصاالت من نقطة إىل نقطة عرب اخلطوط األرضية  •
  اخلطوط األرضية والوصالت الساتلية

  واإلشارات التلفزيونية) تشغيل أنظمة التوزيع الكبلية (مثل أنظمة توزيع البيانات  •
  تزويد اتصاالت الربق وغريها من االتصاالت غري الصوتية باستخدام املرافق الذاتية  •

ذه األنشطة إىل تكنولوجيا وحيدة   إىل توليفة من التكنولوجيات. أو وقد تستند املرافق اليت تقوم 
  ويشمل هذا الصنف أيضاً ما يلي:

كة من مالكي ومشغلي الشبكات وتقدمي خدمات اتصاالت باستعمال هذه السعة إىل مؤسسات األعمال شراء إمكانية النفاذ وسعة الشب  -
  سر املعيشيةواألُ 
  توفري النفاذ إىل اإلنرتنت من جانب مشغل البنية التحتية السلكية  -

 أنشطة االتصاالت الالسلكية 6120
  يشمل هذا الصنف ما يلي:

إىل املرافق من أجل إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو باستخدام البنية التحتية توفري النفاذ  أو تعهد أو تشغيل  -
  لالتصاالت الالسلكية

  تعهد وتشغيل شبكات االستدعاء إىل جانب الشبكات اخللوية وغريها من شبكات االتصاالت الالسلكية -
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  إىل توليفة من التكنولوجيات. أو ة وقد يستند إىل تكنولوجيا وحيدةتوفر مرافق اإلرسال إرساًال شامل االجتاهات عرب موجات جوي
  ويشمل هذا الصنف أيضاً:

سلكية (باستثناء الساتلية) باستعمال هذه  ال شراء إمكانية النفاذ وسعة الشبكة من مالكي ومشغلي الشبكات وتقدمي خدمات اتصاالت  -
  سر املعيشيةالسعة إىل مؤسسات األعمال واألُ 

  النفاذ إىل اإلنرتنت من جانب مشغل البنية التحتية الالسلكية توفري  -
 أنشطة االتصاالت الساتلية 6130

  يشمل هذا الصنف ما يلي:
توفري النفاذ إىل املرافق من أجل إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو باستخدام بنية حتتية لالتصاالت  أو تعهد أو تشغيل  -

  الساتلية
شبكات الراديو إىل املستهلكني بواسطة  أو حمطات التلفزيون احمللية أو نصية تُنقل عرب شبكات كبلية أو مسموعة أو تقدمي برجمة مرئية  -

  تولد عموماً مواد برجمية). ال زل (الوحدات املصنفة هنا أنظمة ساتلية تصل مباشرة إىل املن
  ويشمل هذا الصنف أيضاً:

  رتنت من جانب مشغل البنية التحتية الساتليةتوفري النفاذ إىل اإلن  -
 األنشطة األخرى لالتصاالت 6190

  يشمل هذا الصنف ما يلي:
  تقدمي تطبيقات االتصاالت املتخصصة، مثل تتبع السواتل وقياس االتصاالت عن بعد وعمليات حمطات الرادار  -
ا   - أكثر من أنظمة االتصاالت لألرض والقادرة على إرسال  أو واملوصولة تشغيليًا بنظامتشغيل حمطات املطاريف الساتلية واملرافق املرتبطة 

  استقباهلا منها أو االتصاالت إىل األنظمة الساتلية
ا مقدم هذه اخلدمات، مثل النفاذ إىل  أو ميلكها ال توفري النفاذ إىل اإلنرتنت عرب شبكات بني الزبون ومقدم خدمات اإلنرتنت  - يتحكم 
  رتنت باملراقمة، وغري ذلكاإلن
  مرافق مفتوحة للعموم يف توفري النفاذ إىل اهلاتف واإلنرتنت  -
  توفري خدمات اتصاالت عرب توصيالت اتصاالت قائمة:  -

  (VOIP)توفري نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت   •
  ضافية)باعة االتصاالت (أي اجلهات اليت تشرتي وتبيع سعة الشبكة دون توفري خدمات إ  -

  أنشطة البرمجة الحاسوبية واالستشارة وما يرتبط بها 62
 أنشطة الربجمة احلاسوبية 6201
  أنشطة االستشارة احلاسوبية وإدارة املرافق احلاسوبية 6202
  تكنولوجيا املعلومات واخلدمات احلاسوبيةيفاألنشطة األخرى 6209

  بها؛ بوابات الويب أنشطة تجهيز البيانات واستضافتها وما يرتبط 631
ا 6311   أنشطة جتهيز البيانات واستضافتها وما يرتبط 
 بوابات الويب 6312

  تصليح الحواسيب ومعدات االتصاالت 951
 تصليح احلواسيب واملعدات احمليطية 9511
 تصليح معدات االتصاالت 9512
 M ، األوراق اإلحصائية، السلسلة‘للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 4املراجعة ’، (2008) األمم املتحدة  يف : الشعبة اإلحصائيةاملصدر
 ، األمم املتحدة، نيويورك.4 /املراجعة4 الرقم
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  تعريف قطاع المحتوى والوسائط
  قطاع احملتوى والوسائط: يف ستخدم املبدأ العام التايل لتحديد األنشطةيُ 

(سلع وخدمات) صناعة مرشحة بالدرجة األوىل إعالم الناس وتثقيفهم و/أو تسليتهم من "جيب أن يكون الغرض من إنتاج 
نتاج احملتوى (منتجات املعلومات والثقافة إجماالت  يف ن هذه الصناعات ضالعةخالل وسائط االتصاالت اجلماهريية. وتكو 

  س".والتسلية) ونشره و/أو توزيعه، حيث يقابل احملتوى رسالة منظمة تستهدف النا
قطاع احملتوى والوسائط إىل أنشطة النشر؛ وأنشطة الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون؛  يف وميكن تقسيم الصناعات

اليت تراعي  ISIC للتصنيف 4صناعات املراجعة  6وأنشطة الربجمة واإلذاعة؛ واخلدمات األخرى للمعلومات. ويضم اجلدول 
تعريفات قسم الربجمة واإلذاعة والفئتني اللتني يشملهما: أنشطة اإلذاعة الراديوية؛ وأنشطة  املبدأ العام الوارد أعاله، وكذلك

  الربجمة واإلذاعة التلفزيونية.

  ISICللتصنيف  4تعريف قطاع احملتوى والوسائط بناء على املراجعة  -  6اجلدول 
  الصناعة ISICشفرة التصنيف 

  األخرىنشر الكتب والدوريات وأنشطة النشر 581
 نشر الكتب 5811
 نشر األدلة وقوائم التوزيع الربيدي 5812
 نشر الصحف واجملالت والدوريات 5813
 أنشطة النشر األخرى 5819

  أنشطة الصور المتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 591
  أنشطة إنتاج الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 5911
  إنتاج الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيونأنشطة ما بعد 5912
  أنشطة توزيع الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 5913
 أنشطة عرض الصور املتحركة 5914

 أنشطة تسجيل الصوت ونشر املوسيقى 592
 أنشطة البرمجة واإلذاعة 60

 حقوق توزيعه ومن مث إذاعة ذلك احملتوى، مثل برامج الراديو والتلفزيون والبياناتاحلصول على  أو يشمل هذا القسم أنشطة استحداث احملتوى
التلفزيون.  أو جمال التسلية واألخبار واألحاديث وما شابه ذلك. ويشمل ذلك أيضًا بيانات اإلذاعة، اليت تندمج عمومًا ضمن إذاعة الراديو يف

عرب اإلنرتنت. ويشمل هذا القسم  أو بواسطة شبكة كبلية أو بواسطة الساتل أو عرب األثري وميكن تنفيذ اإلذاعة باستخدام خمتلف التكنولوجيات،
الشباب)  أو الثقافة أو الرياضة أو أيضًا إنتاج الربامج اليت تبث على نطاق ضيق عمومًا بطبيعتها (نسق حمدود، مثل الربجمة املوجهة حنو األخبار

  الث، لبثها فيما بعد لعامة اجلمهور.دفع رسوم، إىل طرف ث أو على أساس اشرتاك
  قسم االتصاالت). يف غريها من برامج االشرتاك (املشمولة أو ويستثين هذا القسم توزيع الربجمة الكبلية

 اإلذاعة الراديوية 6010
  يشمل هذا الصنف ما يلي:

  املشرتكني أو املنتسبنيأو السمعية إىل اجلمهوراستوديوهات ومرافق البث الراديوي بغية إرسال الربامج يف بث إشارات مسعية -
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  ويشمل هذا الصنف أيضاً:
  الساتل أو الكبل أو املشرتكني من خالل بث عرب األثري أو أنشطة شبكات الراديو، أي جتميع وإرسال الربامج السمعية إىل املنتسبني  -
  أنشطة بث راديوي عرب اإلنرتنت (حمطات الراديو على اإلنرتنت)  -
  البيانات املدمج مع البث الراديوي بث  -

 أنشطة الربجمة واإلذاعة التلفزيونية 6020
  يشمل هذا الصنف:

مكونات  أو استحداث برنامج قنوات تلفزيونية كامل، من مكونات الربنامج املشرتى (مثل أفالم السينما واألفالم الوثائقية، وغري ذلك)  -
  ثننيتوليفة من اال أو احمللية والتقارير احلية)الربنامج املنتج ذاتياً (مثل األخبار 

 إنتاجه من أجل اإلرسال من قبل أطراف ثالثة موزِّعة، مثل شركات الكبل أو وميكن بث برنامج التلفزيون الكامل هذا إما من قبل الوحدة املنتجة
  مقدمي خدمات التلفزيون الساتلي. أو

 الشباب) أو الثقافة أو الرياضة أو األنساق احملدودة من قبيل الربامج املوجهة حنو األنباءمتخصص (مثل  أو وقد تكون الربامج ذات طابع عام
  تتاح على أساس االشرتاك فقط. أو متناول املستعملني يف توضع جماناً  أو

  ويشمل هذا الصنف أيضاً:
  ‘الفيديو على الطلب’برجمة قنوات   -
  بث البيانات املدمج مع البث الراديوي  -

  هذا الصنف:ويستثين 
  قسم االتصاالت) يف الساتل إىل املشاهدين (مشمول أو جتميع رزمة قنوات وتوزيعها بواسطة الكبل  -

  خدمة المعلومات في أنشطة أخرى 639
 أنشطة وكاالت األنباء 6391
  مكان آخر يفخدمة املعلومات، غري مصنفةيفأنشطة أخرى 6399
 M ، السلسلةاألوراق اإلحصائية، ‘للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 4املراجعة ’، (2008)األمم املتحدة   يف : الشعبة اإلحصائيةاملصدر
  ، األمم املتحدة، نيويورك.4/املراجعة 4 الرقم
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