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متهيد

السرعة إىل اخلدمات والتطبيقات  الدائم عايل  النفاذ  الرقمنة، والقائم على  السائر حثيثًا يف طريق  يعتمد جمتمعنا 
واحملتوى، على بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حديثة ومرنة ومعقولة التكلفة منتشرة يف كل مكان.

وتوسيع مدى النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت، ليشمل السكان املنقوصني أو احملرومني من اخلدمات بغية التقدم 
السريع حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، هو أحد الركائز األساسية للسياسة العامة والتنظيم يف 

جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل.

ويف هناية عام 2018، كشف االحتاد الدويل لالتصاالت، ألول مرة، أن أكثر من نصف سكان العامل أصبح يستخدم 
اإلنرتنت. ولئن كانت هذه النسبة مشجعة، فيجب أال يغرب عن بالنا أن نصف العامل املوصول يعين أيضًا أن 

النصف اآلخر "غري موصول".

والنقص املزمن يف البنية التحتية للشبكات هو أحد األسباب الرئيسية – أي الندرة يف شبكات النقل وشبكات النفاذ 
وعجز املستعملني النهائيني عن احلصول على املطاريف واملعدات أو حىت حتّمل تكلفة اخلدمات إذا تيسرت – الذي 

يتمثل يف قلة مزودي اخلدمات الراغبني يف توفري النفاذ واخلدمات أو حىت القادرين على توفريها.

واختاذ الرتتيبات التنظيمية الصحيحة وإجراءات التوصيلية واألدوات املناسبة لتعزيز نشر البنية التحتية، وال سيما يف 
املناطق الريفية والنائية، أمر حيوي لتعزيز الشمول الرقمي الكامل من خالل النفاذ الشامل إىل التقنيات واخلدمات 

السريعة املوثوق هبا عرب اإلنرتنت.

للتقييم  وعملية  واضحة  منهجية  السياسات  وواضعي  التنظيمية  للهيئات  هذه  اجلديدة  األدوات  وتوفر جمموعة 
االقتصادي الدقيق للخطط املقرتحة لرتكيب ونشر البنية التحتية للنطاق العريض. وحنن نرى أن من شأن توجيهات 
اخلرباء املعروضة يف هذا املنشور أن تسهل إىل حد كبري وضع خطة أعمال موثوقة ومتماسكة قابلة للتكيف يف طائفة 

واسعة من مشاريع نشر البنية التحتية للنطاق العريض.

وحيدوين األمل يف أن تكون جمموعة األدوات اجلديدة هذه مبثابة دليل مثني يف متناول اهليئات التنظيمية وواضعي 
السياسات يف كل مكان، يف جهودهم الرامية إىل وضع شبكات النطاق العريض والنفاذ إليها يف متناول اجلميع.

 

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد
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جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ختطيط أعمال النطاق العريض  1
مقدمة

املادية  البيئات  الواسع يف  استثمارات ضخمة. ونظرًا لالختالف  العريض ونشرها  النطاق  تطوير شبكة  يتطلب 
واالقتصادية اليت يتعّني أن يعمل فيها مقدمو اخلدمات، فإن معظم هذا االستثمار – من البحث والتطوير إىل املعدات 
املتخصصة القادرة على العمل يف الظروف القاسية – يهدف إىل متكني نشر البىن التحتية لشبكة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وجناح تشغيلها يف شىت األسواق يف مجيع أحناء العامل.

ويف املناطق اجلذابة اقتصاديًا، مثل املدن املتوسطة والكبرية، يكاد جيري نشر البنية التحتية بشكل طبيعي، ألن قوى 
السوق تعمل لتلبية الطلب. غري أن الصورة، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية، غالبًا ما تكون خمتلفة متامًا، حيث 
حتد احلواجز االقتصادية واجلغرافية و�أو الدميغرافية من النفاذ إىل البنية التحتية لشبكة النطاق العريض، والنتيجة هي 

استبعاد أعداد كبرية من الناس من العامل الرقمي.

وقد سعى املنظمون وواضعو السياسات إىل إجياد آليات لتوسيع شبكات النطاق العريض بتسخري اسرتاتيجيات 
خمتلفة، من قبيل التمويل العام وصناديق اخلدمة الشاملة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص وختفيض سعر 
احتياطي طيف الرتددات الراديوية وآليات الدعم األخرى. وتركز هذه األهداف عمومًا على بناء وتوفري الشبكات 
يف املناطق اليت تعترب جاذبيتها االقتصادية منخفضة، حيث ال تستطيع قوى السوق وحدها تقدمي اخلدمات دون نوع 

ما من أنواع اإلعانة لتشجيع االستثمار.

الفجوة الرقمية

هنالك تقنيات قادرة على تقدمي اخلدمات يف املناطق النائية واملعزولة، ومثة تقنيات أحدث عهدًا جيري تطويرها 
خصيصًا لتلبية هذه االحتياجات، ومع ذلك ما زال توصيل النصف الثاين من سكان العامل ميثل مشكلة مستعصية 

 تنطوي على بعض التحديات األساسية. وتوضح خارطة اإلرسال التفاعلية لالحتاد الدويل لالتصاالت 
لعام 2018 1 بشكل كبري النقص املستمر يف الشبكات األساسية عالية السرعة يف معظم أحناء العامل.

املصدر: خارطة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى االحتاد من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، متاحة يف املوقع:   1

.h�ps:�� itu .int� go� map -public
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 جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الشكل 1: خارطة اإلرسال التفاعلية لالحتاد الدويل لالتصاالت: الطرق السريعة األرضية للمعلومات 
(ديسمرب 2018)2

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

وباإلضافة إىل ذلك، تكشف املقارنة بني تغلغل النطاق العريض وعدد السكان الذين ميكنهم النفاذ إىل توصيالت 
األلياف أن مليارات األشخاص ما زالوا يعيشون يف بلدان ومناطق ال تشملها شبكة اإلرسال األرضية العاملية هذه.

اجلدول 1: مقارنة تغلغل النطاق العريض وعدد السكان الذين ميكنهم النفاذ إىل األلياف

الدول إفريقيا
العربية

آسيا واحمليط 
اهلادئ

كومنولث 
العاملاألمريكتانأوروباالدول املستقلة

51,2%69,6%79,6%71,3%47,0%54,7%24,4%األفراد الذين يستعملون اإلنرتنت

14,1%20,6%31,3%19,0%13,6%5,1%0,6%اشرتاكات النطاق العريض الثابت

69,3%97,1%93,6%79,2%68,3%62,7%29,7%اشرتاكات النطاق العريض النشطة

السكان ضمن 10 كم من عقدة 
ألياف

%23,6%23,3%20,0%35,1%58,1%40,6%27,2

السكان ضمن 25 كم من عقدة 
ألياف

%47,5%53,8%47,2%65,9%87,5%75,1%55,4

السكان ضمن 50 كم من عقدة 
ألياف

%68,6%78,3%70,3%82,9%96,9%90,1%75,9

 املصدر: البيانات الرئيسية لالحتاد بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2005-2018 
h�ps:�� www .itu .int� en� ITU -D� Sta�s�cs� Documents� sta�s�cs� 2018� ITU _Key _2005 -2018 _ICT _data _with %20LDCs _rev27Nov2018 .xls

وباستخدام اخلارطة املستكملة باستمرار لشبكات اإلرسال يف العامل، جيد االحتاد أن من أصل ما يقدر بنحو 7,5 
مليار نسمة من سكان العامل،3 يعيش 2,0 مليار (27,2%) ضمن 10 كم من عقدة ألياف، و4,2 مليار (%55,4) 
ضمن 25 كم، و5,7 مليار (75,9%) ضمن 50 كم، و6,8 مليار (90,5%) ضمن 100 كم من عقدة شبكة ألياف 

.ITU: h�ps:�� itu .int� go� Maps :املصدر  2

بيانات نوفمرب 2018.  3

https://itu.int/go/Maps
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جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بصرية فاعلة. وعلى النقيض من ذلك، يعيش 5,5 مليار نسمة خارج مدى 10 كم، و3,3 مليار خارج 25 كم، 
و1,8 مليار خارج 50 كم، و710 مليون خارج 100 كم من عقدة ألياف بصرية فاعلة.

وينبغي أال يقتصر اهتمام السياسة العامة فيما يتعلق بالنفاذ إىل شبكة النطاق العريض على استبانة الثغرات يف البنية 
التحتية والتكليف بتوفري اخلدمات، بل جيب أن تركز قبل كل شيء على وسائل أفضل الستبانة مصادر متويل ممكنة 

واسرتاتيجيات أجنع لتشجيع وتيسري تقدمي اخلدمات.

وقد دار الكثري من النقاش حول هذه املسألة، مبا يف ذلك العديد من الدراسات ومعايري املقارنة واملقرتحات بشأن 
العريض، ومع ذلك فإن أفضل اسرتاتيجية  النطاق  اليت هتدف إىل تعزيز تطوير  العامة اجلديدة  حتليالت السياسة 
تنطوي دومًا على فهم متعمق لكل مشروع يف حد ذاته. مثال ذلك، ما هو أفضل هنج لتوفري خدمات النطاق 
العريض لفئة معينة من سكان الريف - بنية حتتية ساتلية أم أرضية؟ أو، مرة أخرى، كيف ميكن للمرء حتديد اجلدوى 

االقتصادية من نشر شبكة أساسية من األلياف البصرية يف مدينة ما؟

لذلك، مثة حاجة واضحة الستبانة وقياس خمتلف مشاريع البنية التحتية ومقارنتها موضوعيًا من أجل تقييم سياسة 
عامة تستند إىل معلمات تقنية متينة. ولكن يف العديد من البلدان، غالبًا ما يغفل املنظمون وواضعو السياسة عن 
فعالية هلذه  األكثر  بالضرورة  ليست  آليات  بدًال من ذلك على  ويعتمدون  املهمة،  منهجيات حمددة ألداء هذه 
التقييمات، مما قد يفضي إىل مشكالت يف بناء البنية التحتية تتسم بالقصور أو حىت املبالغة يف بعض األحيان بالنسبة 

ملنطقة حمددة.

ختطيط أعمال النطاق العريض لرتكيب البنية التحتية ونشرها

تقدم جمموعة األدوات هذه للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات منهجية إلجراء تقييم اقتصادي دقيق ملشاريع 
النطاق العريض املقرتحة. وهي هتدف إىل أن تكون مبثابة أداة عملية لتيسري التقييم الوايف خلطط إقامة البنية التحتية 

ونشرها.

وتضم جمموعة األدوات عددًا من املبادئ النظرية باإلضافة إىل مبادئ توجيهية عملية بشأن كيفية تقدير صايف القيمة 
احلالية ملشروع ما. وهي تبحث، على وجه التحديد، يف اآلليات اليت حتدد الطلب على مشروع ما، وتكاليف 

التشغيل والصيانة، واإليرادات الناجتة، ومقدار االستثمار املطلوب، وحتديد مجيع التكاليف الرأمسالية الالزمة.

واملفاهيم االقتصادية واحملاسبية املستخدمة يف هذه املنهجية مقبولة على نطاق واسع وموثقة، وعليه ال ُيقرتح التعمق 
يف حتليلها أو مناقشتها. وإمنا ُتستخدم، بدًال من ذلك، مبثابة دليل عملي لوضع إسرتاتيجية لبناء بنية حتتية للنطاق 
العريض وتقييم خطط أعمال املشغلني احملتملني: ما هي أنواع البيانات اليت يتعني استخدامها؟ كيف جيري تقييم 
املتغريات مثل الطلب واالستثمارات والتكاليف التشغيلية؟ كيف يتم تقدير تكلفة رأس املال ملختلف عناصر املشروع؟

ولتعزيز الفهم على حنو ملموس، تساق أمثلة للمشاريع الشائعة، مثل إنشاء شبكات األلياف البصرية األساسية 
وشبكات النطاق العريض الالسلكية من اجليل الرابع (التطور طويل األجل) 4G LTE ومشاريع شبكة النفاذ من 

.(FTTH) األلياف إىل املنزل

ومن باب التوضيح، ميكن تقسيم جمموعة األدوات هذه إىل األقسام التالية:

مبادئ ختطيط أعمال النطاق العريض.  (1

تقدير الطلب على خدمات النطاق العريض.  (2

تقدير اإليرادات من توفري خدمات النطاق العريض.  (3
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.(CAPEX) تقدير االحتياجات االستثمارية لشبكات النطاق العريض - النفقات الرأمسالية  (4

تقدير النفقات التشغيلية (OPEX) لتوفري خدمات النطاق العريض.  (5
.(WACC) تقدير املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال  (6

تقدير صايف القيمة احلالية (NPV) ملشاريع البنية التحتية للنطاق العريض.  (7

آليات التمويل.  (8

يوضح القسم األول املبادئ واملنهجية النظرية لتقدير صايف القيمة احلالية ملشروع ما. ويقدم ذلك كأساس لبناء أي 
خطة أعمال لتوفري خدمات النطاق العريض. ويناقش القسم أيضًا ملاذا ميكن للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات 

اعتماد هذه املنهجية يف التقييم االقتصادي ألنواع خمتلفة من مشاريع النطاق العريض.

ويف القسم الثاين، تناقش النماذج والتقنيات لتقدير الطلب على خدمات النطاق العريض، إىل جانب أنواع البيانات 
اخلام اليت ميكن استخدامها. وتشمل األسئلة املطروحة يف هذا القسم: كيف ميكن لواضعي السياسات تقدير الطلب 
على اخلدمة؟ كيف حيتمل أن يتطور الطلب مبرور الزمن؟ كيف ميكن تلبية هذا الطلب يف البيئة التنافسية الراهنة؟

ويتناول القسم الثالث اإليرادات املقدرة اليت يدّرها املشروع قيد النظر. وهلذا املتغري دور أساسي، ألنه حيدد مىت 
وكيف يتم تنفيذ املدخالت يف مشروع البنية التحتية. ويسوق القسم أمثلة عن كيفية تقدير اإليرادات، وكيفية 

مطابقتها مع الطلب املقدر، وكيف ميكن أن تتفاوت مبرور الزمن.

ويتناول القسم الرابع منذجة اإلنفاق الرأمسايل. وهلذا املتغري أمهية حامسة للنظام اإليكولوجي بأكمله، حيث جتري 
لنمذجة  العملية  واالقرتاحات  النظرية  واألسس  املعدات  أنواع  النظر:  قيد  للمشروع  التحتية  البنية  منذجة  هنا 

االستثمارات على مر الزمن ألنواع خمتلفة من املشاريع.

ويتناول القسم اخلامس نفقات التشغيل. ما هي املتغريات ذات الشأن يف منذجة شبكة النطاق العريض؟ من أين 
التكاليف  لنمذجة  السياسات  املنظمون وواضعو  أن يستخدمه  أفضل هنج ميكن  ما هو  املعلومات؟  تستقى هذه 

التشغيلية للمشروع؟

ويف القسم السادس، نلقي نظرة على متوسط التكلفة املرجح لرأس املال، وهو ميثل معدل اخلصم للمشروع املطلوب 
حتليله. وماذا يعين هذا املعدل؟ ملاذا يتسم بقدر عال من األمهية؟ كيف ميكن تقديره يف حالة عدم وجود بيانات 

ملموسة؟ ويوفر هذا القسم اجتاهًا عمليًا حلساب هذا املتغري املعقد.

أما القسم السابع من جمموعة األدوات فهو عبارة عن ملخص يتضمن إرشادات بشأن توليف كل املتغريات يف أداة 
واحدة من أجل تقدير صايف القيمة احلالية للمشروع.

ويناقش القسم الثامن واألخري آليات التمويل ويبحث يف البدائل املختلفة القابلة للتطبيق واليت ميكن اعتمادها يف 
السياسة العامة للنطاق العريض.

وجمموعة األدوات هذه هي مبثابة دليل عملي مثني يف يد اهليئات التنظيمية وواضعي السياسات الذين يعملون من 
أجل توسيع نطاق نشر شبكة النطاق العريض والنفاذ إليها. ويعمد مشغلو شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أيضًا إىل استخدام أدوات تقييم املشاريع التكميلية اخلاصة هبم لتلبية االحتياجات احملددة لدى اإلدارة وأصحاب 
األسهم، ولكن هذه املجموعة من األدوات هي يف خدمة اجلميع كدليل أساسي ومفهوم لبناء خطة أعمال موثوقة 

ومتسقة وقابلة للتكيف مع طائفة واسعة من مشاريع البنية التحتية للنطاق العريض.
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خطة األعمال  1.1

خطة األعمال هي أداة ختطيط تستعرض املتغريات الرئيسية اليت تدخل يف إقامة وتشغيل مشروع أعمال بطريقة 
منظمة. وليس هنالك من بنية واحدة جامدة وحمدد ة لوضع خطة أعمال ما. ومع ذلك، ينبغي أن تتضمن أي خطة 

أعمال جيدة حدًا أدىن من اجلوانب اليت يتعني حتليلها لفهم النشاط قيد النظر.

وينبغي أن حتتوي األهداف اليت توجه تنفيذ خطة األعمال إلقامة ونشر النطاق العريض على تقييم دقيق للمتغريات 
الرئيسية اليت يتضمنها مشروع األعمال. وتبعًا لذلك، وباستثناء عناصر مثل معدالت الضرائب اليت تتحدد يف 
الصكوك القانونية ذات الصلة لكل بلد، ميكن بل ينبغي للمتغريات التجارية، مثل الطلب واإليرادات واالستثمار 

والنفقات وتكلفة رأس املال، أن ختضع للدراسة والتقدير حبيث تعكس النتيجة النهائية قيمة املشروع قيد النظر. 

وفضًال عن ذلك، ينبغي عدم إغفال أمهية حتليل البيئة التنافسية اليت متارس فيها أنشطة مشروع األعمال، إذ سيكون 
لذلك أثر كبري على مسائل من قبيل الطلب واإليرادات املخصصة للمشروع.

وغالبًا ما يكون النهج املتبع لتقييم القيمة االقتصادية ألصول االتصاالت من منظور التدفق النقدي. ومن هذا املنظور، 
ينبغي أن يكون سعر األصول (من قبيل الرتددات الراديوية) متناسبًا مع النتيجة االقتصادية اليت يتمخض عنها مشروع 

األعمال جراء استخدام األصول خالل فرتة زمنية حمددة مسبقًا.

ويستخدم صايف القيمة احلالية (NPV) للتدفقات النقدية احلرة (FCF) مبثابة منهجية لتقييم شركات ومشاريع حمددة. 
ويستخدم هذا النهج على نطاق واسع من قبل املصارف االستثمارية واملكاتب االستشارية ومؤسسات األعمال 
عندما ترغب يف حساب قيمة املؤسسة أو أحد أنشطة أعماهلا، سواء ألغراض داخلية أو لتحليل االستثمار أو 

لعمليات الدمج واالستحواذ.

ويف هذا النهج، يتم حتديد قيمة مشروع األعمال حبساب القيمة احلالية للتدفق النقدي مبعدل يعكس املخاطر املرتبطة 
باالستثمار. ويشتمل منوذج صايف القيمة احلالية على ثالثة مبادئ عامة أساسية لتحديد معيار أمثل لقرار االستثمار:

حيتسب تقييم االستثمار على أساس التدفقات النقدية التشغيلية؛  ‘1’
تدمج املخاطر يف التقييم االقتصادي لالستثمار، مع مراعاة تفضيالت املستثمر فيما يتعلق بتنازع العائدات   ‘2’

واملخاطر؛
حيدد احلساب الناتج القيمة احلالية لألصول بناًء على معدل اخلصم املناسب لتعويض أصحاب رأس املال.  ‘3’

وبناًء على هذا اإلطار التحليلي، ميكن للهيئات التنظيمية استخدام جمموعة قياسية من األدوات املالية حلساب قيمة 
أي مشروع بعينه وفقًا ألحوال السوق.

ويعكس صايف القيمة احلالية، احملسوب على أساس القيمة احلالية للتدفق النقدي، املبلغ الذي حتصل عليه الشركة 
يف مشروع معّني يتجاوز تكلفة االستثمار، والذي يكون قد تعوض فعًال مبعدل معني من العائدات - بتكلفة الفرصة 
البديلة لرأس املال. وهو، بعبارة أخرى، الربح الذي ميكن أن حيصل عليه صاحب املشروع، خمصومًا منه تكلفة 

الفرصة البديلة والرحبية الناجتة اليت ميكن أن حيصل عليها صاحب املشروع من ممارسة أنشطة أخرى.4

هناك، من الناحية املالية، منهجيات أخرى مثرية لالهتمام لتقييم الشركات ومشاريع األعمال. وتستخدم أيضًا املؤشرات، مثل العائد ومعدل   4

العائد الداخلي (IRR) أو العائد على االستثمار (ROI)، على سبيل املثال، من قبل الشركات اليت تسعى إىل تقييم املشاريع. ومن زاوية 
جمموعة األدوات هذه، اليت هي مبثابة دليل عملي للمنظمني وواضعي السياسات، من املهم فهم املنهجية كمفهوم أساسي يكفي لغرض 

مقارنة مشاريع البنية التحتية للنطاق العريض.



6

 جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ويأخذ حساب صايف القيمة احلالية يف االعتبار تقديرات مجيع اإليرادات والنفقات لكل سنة طوال فرتة املشروع، 
وكذلك إمجايل االستثمار الالزم لتنفيذ اخلدمة.

بعبارة أخرى:

حيث:

NPV =  صايف القيمة احلالية
 t التدفق النقدي احلر يف الفرتة  = FCF

t

r = معدل اخلصم (املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال) 
t =  عدد الفرتات

ويكون النموذج العام حلساب التدفق النقدي احلر لفرتة معينة:  

و

EBIT5 = revenue – OPEX

حيث:

De = اإلهالك

Am = االستهالك

tax rate = معدل الضريبة
CAPEX = النفقات الرأمسالية

OPEX = النفقات التشغيلية

وفيما يلي ملخص موجز ملا يعنيه كل من هذه املتغريات، وتقدم األقسام التالية طريقة عملية ومفصلة لتقديرها.

الطلب

للمتغري الذي ميثل الطلب دور هام بصفة خاصة يف أي خطة أعمال، ألن بيانات الطلب هذه حتدد أبعاد السوق 
ملشروع األعمال املقرتح. ويرتبط حتديد املتغريات األخرى، مثل االستثمار واإليرادات والنفقات، ارتباطًا وثيقًا 

بالتنبؤ بالطلب.

ويف هذه املرحلة، ال بد من التأكيد على أن تقييم سلوك الطلب حيدث ضمن إطار زمين حمدد يشمل، للغرض 
املتوخى، اإلطار الزمين للمشروع. ومن مث ال تتطلب اهليئة التنظيمية جمرد فكرة دقيقة عن مشروع األعمال الذي 

EBIT: األرباح قبل الفوائد والضرائب.  5



7

جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يستهدف تقدمي اخلدمة املطلوبة فحسب، بل يتطلب أيضًا فكرة عن املستعملني احملتملني للخدمة وكيف ميكن أن 
تتطور هذه اإلمكانات مبرور الزمن.

ولذلك، فإن البيانات اإلحصائية عن الدخل والنزعة لإلنفاق والظروف االجتماعية االقتصادية للجمهور املستهدف 
من مشروع األعمال هلا دور أساسي يف بناء منوذج دقيق لتقدير الطلب. وهذه البيانات هي املصادر اليت يستخدمها 
كل أولئك الذين يسعون لتقييم إمكانات مشروع األعمال. وغين عن القول أنه كلما ازدادت دقة النمذجة تزداد 

متانة التقييم النهائي.

اإليرادات

عند حساب اإليرادات املرتقبة من مشروع األعمال ال بد من اإلملام جيدًا بالظروف الراهنة لتقدمي اخلدمات. وتعترب 
منتجات  مباشرة  تنافس  اليت  املنتجات  بديلة (أي  منتجات  توفر  املقارنة مع األسواق األخرى، وكذلك مراعاة 

مشروع األعمال اجلديد املقرتح)، أمر ال بد منه يف إجراء أي حتليل دقيق.

وينبغي أن يشمل التقدير النهائي لإليرادات املجموعة الكاملة من املنتجات، مثل خدمات البيانات والصوت وما 
إىل ذلك. ويف هذه املرحلة، فإن معرفة متوسط اإليراد لكل مستعمل (ARPU) أمر بالغ األمهية لبناء منوذج متسق، 
ال سيما عندما يقرتح املشروع خدمة متوفرة أصًال. وينبغي ألي حتليل أن يكون متسقًا مع الظروف االجتماعية 
االقتصادية للمنطقة املعنية، لذلك من املستحسن النظر يف الدراسات الدميغرافية املوجودة مسبقًا واملتعلقة باإلنفاق.

(OPEX) النفقات التشغيلية

يشمل هذا املتغري مجيع نفقات التشغيل اخلاصة بنموذج األعمال، واملعروف إمجاًال باسم النفقات التشغيلية. ويصعب 
على اهليئات التنظيمية حساب هذا املتغري نظرًا لعدم توفر بيانات عامة مفصلة متاحة عمومًا من شأهنا تيسري القياس.

ويف حالة عدم توفر البيانات، يتعني على اهليئات التنظيمية اللجوء إىل دراسات حمددة حول أنشطة األعمال قيد 
النظر، مع مراعاة التقنيات الرئيسية املتوفرة لتنفيذ البنية التحتية املتوخاة وكذلك امليزانية اخلتامية للشركات اليت 

تقدم خدمات مماثلة، مثل مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة يف نطاقات تردد أخرى.

احملليني  اخلدمات  املستقاة من مقدمي  احملاسبية  البيانات  استخدام  التنظيمية  للهيئات  إىل ذلك، ميكن  وباإلضافة 
الستكمال حتليل عناصر هذه النفقات.

ومثة جانب هام آخر يستحق البحث وهو سلوك النفقات طوال فرتة الرتخيص. ونظرًا ألن مشروع األعمال املقرتح، 
من الناحية النظرية، مل يبدأ التشغيل بعد، فإن الدراسة املعنية تتعلق مبزود جديد للخدمة حيث يبدأ الطلب متواضعًا 

مث ينمو على مر السنني. ونتيجًة لذلك، فإن منحىن اإلنفاق يتبع سلوكًا يتناسب مع الطلب املقدر.

ومع ذلك، متيل العوامل من قبيل نفقات التسويق إىل السلوك وفقًا ملنحىن االستثمار، نظرًا الرتباطها بتوفر النشاط 
التجاري يف موقع معني.

(CAPEX ،النفقات الرأمسالية) االستثمارات

متثل االستثمارات أحد الركائز الرئيسية يف أي خطة أعمال. ويشمل هذا املتغري، الذي يشار إليه عمومًا باسم 
النفقات الرأمسالية، بالدرجة األوىل االستثمارات يف مجيع البىن التحتية للشبكات واألنظمة الالزمة لتوفري اخلدمات. 
لذلك من املهم أن يكون لدى اهليئة التنظيمية املعرفة التقنية الكافية للحصول على عروض األسعار من املوردين 
خبصوص التقنيات واملعدات ذات الصلة من أجل حماكاة بناء شبكة افرتاضية قادرة على تلبية الطلب املتوقع املبني 

يف خطة األعمال.
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وأخريًا، وألغراض النمذجة، ال بد من اإلشارة إىل أن البنية التحتية املقرتحة جيب أن تليب الطلب املقدر على مر 
الزمن، حبيث يتعني النظر يف جوانب مثل إعادة االستثمار واستبدال التكنولوجيا.

التحديات املاثلة لدى وضع خطة أعمال  2.1

والسؤال الرئيسي أمام اهليئات التنظيمية وواضعي السياسات عند تصميم خطة تقييم مشروع ما باتباع هذه املنهجية 
هو كيفية تقدير كل من املتغريات املذكورة أعاله. وسواء كان ذلك يعزى إىل عدم تناظر املعلومات أم إىل عدم 
اليقني بشأن السلوك املقبل ملشروع أعمال ما، فإن إجراء دراسة تقديرية دقيقة هلذه املتغريات مهمة عسرية حقًا.

إذ أن عدد املتغريات املعنية، وكذلك سلوكها على مر الزمن، من شأنه أن جيعل عملية النمذجة شديدة التعقيد، 
وميكن أن يصبح تقدير تكلفة املشروع على وجه الدقة مهمة مستعصية ما مل تستند إىل أساس منهجي قوي وبيانات 

مفصلة كافية.

ونظرًا ألن اهليئات التنظيمية وواضعي السياسات لديهم عادة معرفة جزئية هبذه املتغريات والبيانات، فإن النهج 
املعياري هو إجراء تقديرات تقريبية لكل متغري باتباع منهجيات تنبؤية إحصائية و�أو اقتصادية موثوقة.

وهذا يثري سؤاًال أساسيًا: ما هي مصداقية دراسة قائمة على التنبؤ هتدف إىل حتديد جدوى سياسة عامة أو عدم 
جدواها؟ وتكمن اإلجابة على هذا السؤال يف أن اهليئة املنفذة هلذه السياسة سوف تستخدم عادًة نفس املنهجية 
إلجراء تقديراهتا اخلاصة هبا، لذلك مثة مناهج ميكنها التوفيق بني هذه املسائل. ولتقليل أحوال عدم تناظر املعلومات 

بني اهليئة التنظيمية والقطاع اخلاص، ميكن اتباع ثالث اسرتاتيجيات خمتلفة:

 (ARPU) مقارنة أو مقابلة حسابات الشركة املعروفة لدى اهليئة التنظيمية - مثل متوسط اإليراد لكل مستعمل  ‘1’
ودقائق االستعمال (MOU) وإيراد كل دقيقة (RPM) - مع احلسابات األساسية لدى الشركة؛

استخدام وثائق املزاد العلين، إذ ميكن للهيئة التنظيمية حتديد السعر املرجعي والسعر النهائي بعد أن يكشف   ‘2’
املزاد عن عدم تناظر املعلومات؛

نشر املشروع (يف استشارات عامة مثًال) مما ميّكن اجلميع من املسامهة يف النموذج القائم على التنبؤ الذي   ‘3’
اقرتحته اهليئة العامة.

الواردة يف  تباينات بني االفرتاضات  للتخفيف من أي  التنظيمية إلجراء تقييم منهجي دقيق  باهليئة  واألمر منوط 
الدراسة اليت تستند إليها خطة مشروع األعمال.

ومثة مسألة أساسية أخرى وهي احلاجة إىل قابلية التدقيق. إذ خيضع املنظمون وواضعو السياسات للرقابة بشكل 
مستمر من جانب خمتلف السلطات واهليئات االستهالكية ووسائط اإلعالم. ولضمان الشفافية وقابلية التدقيق، 
يتعني أن تكون كل خطة مصحوبة ببيانات مفتوحة ومناذج نظرية متينة مبا فيه الكفاية لتجنب االنتقاد أو املالمة 

القائمة على أساس االعتماد التعسفي املتصور لقيم مشكوك فيها للمتغريات التقديرية.

وهناك فرق بني اهليئات اخلاصة، اليت تعرف تكاليفها وأهداف إيراداهتا ومشاريعها، وبني اهليئة العامة. ولدى وضع 
خطة ما، يكون لدى اهليئة اخلاصة معرفة كاملة باملتغريات املعنية، وميكنها استخدامها (أو عدم استخدامها) عند 
التواصل مع أصحاب األسهم دون احلاجة إىل ضمان مستوى معني من املتانة أو قابلية التدقيق لبعض املتغريات املعنية.

ومن ناحية أخرى، وعند إجراء تقدير للتدفقات النقدية ملشروع ما، جيب أن تكون اهليئة العامة، باإلضافة إىل عدم 
تناظر املعلومات لتقدير املشروع، حمايدة وقابلة للتدقيق مبا فيه الكفاية لضمان مستويات املوثوقية والشفافية اليت 

تقتضيها العملية.
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وباإلضافة إىل ذلك، وتبعًا لإلطار املؤسسي والقانوين للبلد املعين، غالبًا ما يتعني وضع السياسات العامة وتقييمها 
وتدقيقها من قبل هيئات الرقابة، مثل دواوين احلسابات أو مراجعي احلسابات اخلارجيني، ويف بعض احلاالت نظام 
العدالة. وتتطلب هذه احلالة أن تكون خطط العمل اليت يضعها املنظم�واضع السياسة متينة مبا فيه الكفاية ال للحصول 

على املوافقة فحسب بل لتكون مبثابة نقاط مرجعية اجتماعية وقانونية يف املستقبل.

ويتمخض ذلك عن بعض التوصيات اهلامة. ويتعني على اهليئة التنظيمية�واضع السياسة الذي جيري الدراسة أن 
يقوم مبا يلي:

استخدام أكرب قدر ممكن من البيانات املفتوحة: استخدام البيانات املفتوحة يفضي إىل الشفافية، حيث من   •
السهل تتّبع التقديرات وفهمها.

إقامة الدراسات على أساس مصادر معرتف بها: تستند كل خطة أعمال إىل مصادر. ومع ذلك، فإن   •
بالغ األمهية. ومن شأن استقاء املعلومات والبيانات والتحليالت من املنظمات  مصداقية هذه املصادر أمر 

أو اهليئات الدولية أو املؤلفني املعروفني أن يضفي مزيدًا من املتانة على اخلطة.
استخدام األدوات القابلة للتدقيق: إن جمموعة العالقات املتبادلة بني مجيع املتغريات اليت تشكل خطة أعمال   •
ما كبرية جدًا. لذلك من األمهية مبكان وضع النماذج بطريقة قابلة للتتبع حبيث يتم تصحيح أي أخطاء. ومن 

شأن أي خطأ بسيط ال يستبان يف حينه أن جيعل مشروعًا جمديًا غري قابل للتطبيق - والعكس صحيح.
توخي التحفظ يف وضع التقديرات: تتسم كل خطة أعمال مبستويات من عدم اليقني. سواء أكان ذلك   •
بسبب عدم تناظر املعلومات أم وجود عدد كبري من التنبؤات بالضرورة، فإن السيناريوهات اليت تؤدي إىل 
طائفة من النتائج أمر شائع. ويف ضوء ذلك، من احلكمة وضع خيارات متحفظة للسماح هبامش خطأ معني 

دون النيل أساسًا من املشروع.

ختطيط مشروع األعمال مبثابة أداة سياسة عامة  3.1

عندما يكون للمشروع عائد اقتصادي إجيايب (أي يعود بقدر إجيايب من صايف القيمة احلالية، NPV)، يكون من 
املتوقع بشكل معقول أنه سيتم تنفيذه يف مرحلة ما دون احلاجة إىل إجراء أو تدخل حكومي، يف شكل إعانات 
مثًال. وقد عكف املنظمون وواضعو السياسات، تقليديًا، على تقييم احلاجة إىل حوافز حكومية لتعزيز نشر الشبكات 
وتوفري اخلدمات يف منطقة معينة حمرومة من اخلدمة باعتبارها مسألة تعزيز الرفاه االجتماعي. ويستند هذا التقييم 
إىل فرضية التنظيم االقتصادي اليت تقضي بأن يعمد املنظم أو واضع السياسة إىل حتفيز تقدمي اخلدمة يف ظروف 
انعدام العائد االقتصادي. وهذا يعين أن الشركة ينبغي أن يكون رأس ماهلا املستثمر جمزيًا إىل حد ما على أساس 

متوسط   تكلفة رأس املال يف السوق. ومن شأن تقدمي اخلدمة يف هذه املرحلة تعزيز الرفاه االجتماعي.

ولتحقيق هذا التعزيز تستخدم عادًة اسرتاتيجيتان: تشجيع املنافسة وتنظيم التسعري. ويف األسواق التنافسية، تتحرك 
األسعار بشكل طبيعي حنو الكفاءة االقتصادية. ويف غياب املنافسة غالبًا ما يتطلب األمر بعض التدخل التنظيمي 

يف التسعري توخيًا للحصول على نتائج بيئة تنافسية.

ومن ناحية أخرى، تبدأ املشروعات ذات العائد االقتصادي السليب من موقع عدم اجلدوى االقتصادية، حيث حتدد 
درجة عدم اجلدوى عمومًا احلاجة إىل إجراء سياسة عامة ومداها إذا اعترب واضعو السياسات املشروع ضروريًا.

وختتار اهليئات اخلاصة مشاريعها عادة وفقًا للعائد االقتصادي املرتقب. وهي تقوم برتتيب أولوية املشاريع اسرتاتيجيًا 
انطالقًا من نتائج حتليلها خلطط األعمال املقرتحة، وبصفة عامة، ال تعمد إىل تنفيذ املشاريع اليت يكون صايف قيمتها 
احلالية سلبيًا، ألهنا تنطوي على خسائر يف مشروع األعمال إمجاًال. لذلك، ُتستبعد مشاريع صايف القيمة احلالية 
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السلبية من التنفيذ، ويكون نصيب املناطق اجلغرافية املرتبطة هبا، مثل املجتمعات الريفية واملجتمعات املعزولة، اإلمهال 
بسبب عدم اجلدوى االقتصادية وعدم الرحبية.

ويف هذا السياق حتديدًا تسعى جمموعة األدوات هذه إىل مساعدة املنظمني وواضعي السياسات على تقييم القيمة 
اإلمجالية اليت تعود على املجتمع من املشاريع اليت ال ترجح كفتها اقتصاديًا على الفور. ونظرًا ألن السياسة العامة 
ال تعدو كوهنا مبادرة بشأن ما يقرر اجلمهور القيام به (أو عدم القيام به)، فإن قرار تقييم صالحية مشروع بنية 
حتتية للنطاق العريض ال يعترب يف حد ذاته مرحبًا اقتصاديًا يعين أنه يعترب بالفعل مشروع مصلحة عامة. ومن هنا 
تنفيذه يف  أو حىت حتول دون  قد حتدد  اإلجابة  املشروع سؤاًال حامسًا، ألن  يصبح حتديد مدى عدم صالحية 

هناية املطاف.

ويف هذه املرحلة، يقع الكثري من املنظمني وواضعي السياسات يف حمذور مفاهيم تقنية خاطئة يتعني عالجها. فهنالك 
مثًال افرتاض شائع بضرورة أن تستند جدوى االستثمار يف مشروع ما فقط إىل تقدير تكاليف االستثمار، أي 
النفقات الرأمسالية (CAPEX)، اليت ينطوي عليها املشروع. فإذا كانت تغطية منطقة معينة مثًال من خالل النفاذ إىل 
بنية حتتية السلكية 4G LTE تتحقق من خالل النفقات CAPEX بقيمة 10 ماليني دوالر أمريكي، غالبًا ما يفهم أن 
املالية، هذا خطأ أساسي  الناحية  العامة. ومن  املبلغ بالضبط الذي يتعني متويله من قبل واضع السياسة  هذا هو 

خطري، ألنه:

يأخذ يف االعتبار متغري واحد فقط من مشروع األعمال، ويتجاهل االعتبارات احلامسة األخرى؛  ‘1’
ال ينظر إىل مشروع األعمال على مر الزمن.  ‘2’

ويف إطار التقييم احلقيقي والدقيق جلدوى االستثمار، يتعني النظر يف مجيع متغريات املشروع. فقد يكون املشروع 
مثًال غري جمٍد من الناحية االقتصادية، ال ألن تكاليف االستثمار مرتفعة فحسب وإمنا ألن اإليرادات املتوقعة لن تكون 
كافية السرتداد إمجايل التكاليف. أو، على العكس من ذلك، قد تكون اإليرادات وفرية، ولكن جمموع تكاليف 

التشغيل والصيانة املستمرة جتعل املشروع غري ممكن اقتصاديًا.

ومن هذا املنظور، فإن أفضل آلية لقياس مدى عدم اجلدوى االقتصادية هو حتليل صايف القيمة احلالية، ألنه يقيس 
بدقة مجيع متغريات مشروع األعمال، اليت جيري تقييمها على مر الزمن، ويشري إىل فجوة العائد االقتصادي - مما 

يعطي املنظمني صورة شاملة ألسباب عدم اجلدوى االقتصادية.

وإلجراء تقييم دقيق ملشروع السياسة العامة للبنية التحتية للنطاق العريض، من الضروري وضع خطة أعمال ذات 
أفق زمين كاٍف لتطوير مشروع األعمال وتقييم سلوكه.

وتبحث األقسام التالية من جمموعة األدوات هذه اآلن بتعمق يف كل من متغريات مشروع األعمال.

تقدير الطلب على خدمات النطاق العريض  2
مثة جزء أساسي من أي خطة أعمال وهو تقدير الطلب على اخلدمات املزمع تقدميها. والتقصري يف استخدام أدوات 
موثوق هبا لتقدير الطلب يعين أن واضعي السياسة خياطرون بإطالق سياسة عامة ال تليب االحتياجات الفعلية للسكان. 
فقد تقرر احلكومة مثًال االستثمار يف شبكة نقل بصرية يف إحدى البلديات استجابة للطلب املتزايد املتصور على 
شبكات النفاذ إىل النطاق العريض جدًا. ومع ذلك، ونظرًا لعوامل اجتماعية اقتصادية، قد ال ترى البلدية طلبًا 
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كافيًا لتربير إنشاء شبكة نقل ألياف بصرية. ولو أمكن حتديد مستوى الطلب على حنو أفضل ألمكن لواضعي 
السياسة اختيار مشروع من شأنه أن يعكس احتياجات البلدية.

وفهم دوافع الطلب أمر حاسم لنجاح أي تقدير للطلب. وطرائق تقدير الطلب دقيقة عمومًا لتخطيط األعمال 
على املدى القصري. وميثل تقدير الطلب على املدى األطول حتديًا أكرب، ألن هناك العديد من العوامل غري املتوقعة 
اليت تؤثر حتمًا على الطلب على مر الزمن، وال سيما يف قطاع االتصاالت سريع التطور. فقد ال يأخذ تقدير الطلب 
يف االعتبار اخلدمات اليت تظهر فجأة بظهور تقنيات جديدة. ومن شأن الركود االقتصادي واالضطرابات السياسية 
أو غريها من املشاكل املالية أن تؤثر أيضًا على الطلب. وللتنبؤ بالطلب طويل األجل، جيب على واضعي السياسة 
أن يأخذوا يف احلسبان التاريخ االجتماعي والسياسي واالقتصادي لبلداهنم وأن يكون لديهم فهم عميق لدوافع 

الطلب. وقد متثل هذه العوامل يف بعض األحيان الفرق بني جناح املشروع وفشله.

وبالطبع، ال ميكن لدقة تقدير الطلب وحدها ضمان جناح املشروع. ولكن بدوهنا، ميكن أن تستند القرارات املتعلقة 
باالستثمار والتكاليف التشغيلية واإليرادات وغريها من ختصيص املوارد إىل افرتاضات خفية غري واعية - افرتاضات 
قد تكون خاطئًة يف كثري من األحيان. ومن شأن توخي الدقة يف تقييم الطلب يف السوق أن يوفر فرصة أفضل 
للسيطرة على العوامل الرئيسية اليت تؤثر على املشروع. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن عملية التقدير أن جترب واضعي 
السياسات على إعادة التفكري وحتليل بيئة السوق اليت يتم فيها تنفيذ السياسة العامة، وأن حتسن فرص السياسة العامة 

اليت تليب على أفضل حنو احتياجات العدد املتزايد من السكان.

وهناك تقنيات متعددة لتقدير الطلب. فالبيانات التارخيية وطرائق القياس االقتصادي واملقابالت واالختبارات التجريبية 
كلها طرائق شائعة االستخدام لتقدير الطلب احملتمل على اخلدمة.

ويف األسواق املستقرة ميكن عادة تقدير الطلب باستخدام مناذج القياس االقتصادي مع الرتكيز على تقدير مرونة 
األسعار. وميكن اعتبار السوق املستقرة خلدمة اتصاالت معينة سوقًا تعمل فيها هذه اخلدمة منذ سنوات عديدة.

وهناك العديد من املنشورات األكادميية اليت تتناول تقدير الطلب على خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة. وهي 
الزمنية  السالسل  بيانات  القائمة على  النماذج  باستخدام  اخلدمة  الكلي على  الطلب  تقدير  تعكف عمومًا على 

أو البيانات املستعرضة. والدوافع الرئيسية املستخدمة لتقدير الطلب هي:

السعر؛  •
الدخل؛  •

تكافؤ القدرة الشرائية؛  •
الكثافة اهلاتفية؛  •

الدميغرافية املنزلية.  •
للطلب. وميكن  السعر والدخل كدافع  الغالب  اخلدمات واستعماهلا يف  إىل  النفاذ  الطلب على  تقدير  وَيستخدم 
استخدام هذا النوع من منوذج الطلب ملختلف البلدان طاملا ُتستخدم بيانات املتغريات املستقلة املستقاة من البلد 
املعين. ومن احملتمل أن يتوقف تقدير مرونة األسعار على الدخل وأمناط التبادل التجاري وخمتلف اجلوانب الثقافية 

داخل البلد. ولذلك، تكون مرونة األسعار املقّدرة خاصة بكل بلد يف حد ذاته.
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 (GDP) وميكن االطالع على قواعد بيانات امللخصات القطرية ومؤشرات التنمية العاملية والناتج احمللي اإلمجايل
االطالع على  املفتوحة.6 وميكن  للبيانات  الدويل  البنك  موقع  السكانية يف  والتقديرات  الشرائية  القدرة  وتكافؤ 
 7.(ITU ICT-Eye) املؤشرات واإلحصاءات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرقاب االحتاد هلذه التكنولوجيا
االتصاالت�تكنولوجيا  ملؤشرات وإحصاءات  واحدة  مبثابة حمطة  ICT-Eye هي  االحتاد  مرقاب  بيانات  وقاعدة 
املعلومات واالتصاالت واملعلومات التنظيمية والسياساتية والسياسات الوطنية للتعريفات وممارسات تقدير التكاليف. 
وباإلضافة إىل ذلك، يعكف االحتاد على إجراء البحوث التقنية واالقتصادية والسياساتية والتنظيمية ومجع البيانات 
لتنمية  االحتاد  بوابة  متاحة عرب  املعلومات  العامل، وهذه  أحناء  وتقامسها يف مجيع  التحتية  البنية  تنمية  تطور  حول 

البنية التحتية.8

وميثل تقدير الطلب على اخلدمات اجلديدة حتديًا أكرب. وترتبط اخلدمات اجلديدة باستعماالت جديدة وتدعمها 
معدات جديدة وتقنيات جديدة. ومن حيث املبدأ، ال خيتلف التنبؤ خبدمات االتصاالت اجلديدة عن املجاالت 
األخرى، إال أن التحدي املتمثل يف التنبؤ بسوق غري مستكشفة دفع معظم املتنبئني األكادمييني إىل االبتعاد عن هذا 

املجال.

وبالنسبة للخدمات اجلديدة، سواء قبل إطالقها أو بعده، جيب معاجلة مشكلتني رئيسيتني يف جمال التنبؤ ومها: تقدير 
إمكانات السوق ملختلف أجيال اخلدمة، وما ال يقل أمهية عنها، مسار االنتشار - أي معدل وتوقيت اعتماد املنتج 
اجلديد، مما يعطي بدوره مبيعات كل فرتة على حدة.9 وبالنسبة للعديد من التطبيقات، حيتاج األمر أيضًا إىل حتديد 
معدل استخدام التكنولوجيا اجلديدة. وعوامل ما قبل اإلطالق وإمكانات السوق والوافدين اجلدد هي عوامل رئيسية 
حتدد النجاح، ولكن مبرور الزمن تزداد أمهية معدل التحول (الذي يصف سلوك التحول بني التقنيات واملنافسني) 

ومعدل االنسحاب ومعدل االستعمال.

والعناصر الرئيسية املستخدمة لتقدير الطلب على اخلدمة اجلديدة هي ما يسمى استقصاءات النوايا، وتقييمات مزايا 
اخلدمة، ومناذج اخليار، واألسواق التجريبية، والقياس نسبة ملنتجات أخرى، أو حىت نسبة لبلدان أخرى.

وجتمع البيانات املستخدمة لتقدير الطلب على خدمة جديدة إما من خالل طرائق املسح أو (يف بعض األحيان) من 
خالل التجارب. وميكن النظر يف جمموعة من اخلدمات البديلة، أو طرح سؤال بسيط حول ما إذا كان املستجيب 
يعتزم شراء خدمة معينة أم ال. وميكن أيضًا تتميم استبيان على جمموعة من اخلرباء اللتماس درجة من احلكم املهين 

10.(Delphi) بشأن اخلدمة اجلديدة. ومثة طريقة بارزة ميكن استخدامها يف احلالة األخرية وهي طريقة دلفي

وملعظم خدمات االتصاالت استعماالت عمومية، فاألجيال اجلديدة من التكنولوجيا تقدم على السواء خدمة قائمة 
وتوسع مدى االستعماالت املمكنة، من قبيل التكنولوجيا املتنقلة 4G LTE اليت تقدم نفس خدمات تكنولوجيا اجليل 
الثالث 3G. ويف هذه احلالة، حتل التكنولوجيا اجلديدة حمل اخلدمات الصوتية اليت تقدمها تكنولوجيا 3G مع توسيع 
مدى االستخدام من خالل دعم تطبيقات البيانات األكثر تقدمًا. وهكذا ميكن تقدير إمكانات السوق من خالل 
النظر إىل املشكلة بوصفها توليفة من السوق السابقة والسوق اجلديدة املكتسبة نتيجة لتوسيع مدى االستعماالت. 

.h�ps:�� data .worldbank .org� data -catalog :موقع البنك الدويل للبيانات املفتوحة  6

.h�p:�� www .itu .int� net4� itu -d� icteye� Default .aspx :متاح يف املوقع ITU ICT-Eye  7

.h�ps:�� www .itu .int� en� ITU -D� Regulatory -Market� Pages� InfrastructurePortal .aspx :بوابة االحتاد لتنمية البنية التحتية  8

.Fildes and Kumar (2002)  9

تتألف طريقة Delphi من طريقة تقدير تتضمن استشارة جمموعة من اخلرباء بشأن حدث مستقبلي من خالل تكرار مترير استبيان حىت يتم   10

 التوصل إىل اإلمجاع - ملناقشة أكمل انظر صفحة 29. ملعرفة املزيد، انظر: 
 Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004) The Delphi method as a research tool: an example, design considera�ons

.and applica�ons, Informa�on & management, Volume 42 Issue 1, 15-29

https://data.worldbank.org/data-catalog
http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/Default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/InfrastructurePortal.aspx
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وميكن استخدام مناذج القياس االقتصادي لتقدير الطلب الكلي على اخلدمات، بينما ميكن استخدام طريقة "دلفي" 
لتفصيل هذا الطلب وفقًا جلاذبية كل جيل من أجيال التكنولوجيا.

ومن املهم أن نالحظ أن االفرتاضات غري الدقيقة ليست نتيجة االفتقار إىل تقنيات التنبؤ. إذ أن منهجيات حتليل 
االحندار، وتسوية االجتاه التارخيي، وحكم دلفي�اخلرباء، وتقييمات املزايا، وأسواق التجارب، ومنهجيات أخرى، 
هي يف متناول اجلميع. وتشرتك معظم توقعات الطلب غري الدقيقة يف افرتاض خاطئ مفاده أن العالقات املعقدة اليت 
تدفع الطلب يف املاضي سوف تستمر دون تغيري. وينبغي لواضعي السياسات أال يغرب عن باهلم أن التاريخ قد 
يكون دليًال غري موثوق به يف ضوء ظهور تقنيات جديدة وتغيري تفضيالت املستهلكني واستمرار تطور الصناعات 

والقواعد التنظيمية.

تقدير الطلب باستخدام طرائق القياس االقتصادي  1.2

لتقدير االحتياجات من النطاق العريض يف منطقة معينة، ميكن وضع منوذج احندار بسيط (على غرار مناذج الكثافة 
اهلاتفية األصلية) بناًء على حجم االقتصاد. ويستخدم منوذج االحندار البسيط هذا املستويات الراهنة لتغلغل النطاق 

العريض يف جمموعة من البلدان والناتج احمللي اإلمجايل (GDP) يف كل بلد.

وقد استخدم هذا النموذج Katz (2009) 11 لتقدير الطلب على النطاق العريض يف أمريكا الالتينية. وتبعًا للنموذج، 
هناك عالقة إجيابية بني الناتج احمللي اإلمجايل وتغلغل النطاق العريض، حيث من املتوقع أن يكون لدى البلدان ذات 

الدخل الفردي األعلى نسبة أكرب من السكان املشرتكني يف النطاق العريض.

الشكل 2: منحىن االحندار (تغلغل النطاق العريض × الناتج احمللي اإلمجايل GDP للفرد)12

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

االستخدام ونشرته يف  (OECD) هنجًا آخر سهل  االقتصادي  امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة  وقد وضعت 
عام 13.2008 ويقوم هذا النهج على منوذج مستعرض ويستخدم بيانات من بلدان املنظمة OECD. وقد وجد عمل 

 Katz, Raul L. (2009) Es�ma�ng broadband demand and its economic impact in La�n America, in Proceedings of  11

.the 3rd ACORN-REDECOM Conference, Mexico City
.Katz (2009)  12

Cadman, R. and Dineen, C. (2008) Price and income elas�city of demand for broadband subscrip�ons: A cross-  13

.sec�onal model of OECD countries, SPC Network 19, 03-08



14

 جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هذه املنظمة أن أفضل منوذج لتقدير الطلب على النطاق العريض يستند إىل القيم املسجلة للتغلغل والسعر والناتج 
احمللي اإلمجايل للفرد (GDPPC) وعدد السنوات منذ إطالق خدمات خط املشرتك الرقمي (DSL) التجارية.

ومن اخلصائص املفيدة هلذا النموذج أن قيمة معامل لوغاريتم السعر (price) ولوغاريتم الناتج (GDPPC) ميكن 
تفسريها بوصفها املرونة:

( ) ( ) 2log(PEN)= log logPRICE GDPPC YSL YSL+ + + + +α β γ δ θ ε

ويشري منوذج املنظمة OECD إىل ما يلي:

مرونة السعر للطلب على املدى الطويل تقع يف املجال غري املرن. ويشري املعامل -0,43 إىل أن اخنفاض السعر   أ ) 
بنسبة 1 يف املائة يؤدي إىل زيادة الطلب بنسبة 0,43 يف املائة على املدى الطويل. وال يبدو أن الطلب يتأثر 
كثريًا بالسعر. غري أن هذه املرونة تتجه حنو احلد األعلى من مرونة السعر املعتادة للطلب على استئجار خطوط 

اهلاتف والنداءات احمللية والبعيدة املوجودة يف البلدان املتقدمة.
مرونة الدخل للطلب على املدى الطويل، مقيسة بالناتج احمللي اإلمجايل للفرد، أقوى إىل حد ما. ومن شأن  ب) 
زيادة مبقدار 1 يف املائة يف الثروة أن تؤدي إىل زيادة بنسبة 0,78 يف املائة يف الطلب، مرة أخرى على املدى 
الطويل. وهذا يتماشى أيضًا مع الدراسات األخرى خبصوص مرونة الدخل للطلب واليت تشري إىل أن البلدان 

ذات الدخل األعلى هلا معامل أقل من واحد.
يشري معامل YLS وYLS2 إىل أن منو الطلب على النطاق العريض غري خطي ويقع يف مرحلة النمو القوية.  ج) 

وكما هو متوقع، فإن معامل YSL2 سالب.
وميكن استخدام هذا النموذج املستعرض لتقدير تغلغل اخلدمة يف بلد معني أو حىت لتقدير منوذج جديد يستند إىل 
خصائص بلدان منطقة معينة أو بلدان لديها بعض أوجه الشبه مع البلد املستهدف، من قبيل املؤشرات االجتماعية 

االقتصادية أو اجلغرافية.

ومع أن النماذج املعروضة أعاله قد وضعت لتقدير طلب خدمة النطاق العريض الثابت، فإنه ميكن استخدامها أيضًا 
لتقدير الطلب على خدمة النطاق العريض املتنقل باستبدال تغلغل النطاق العريض الثابت وأسعار االشرتاك يف اخلدمة 

الثابتة لتغلغل اخلدمة املتنقلة وأسعار االشرتاك يف اخلدمة املتنقلة.

وميكن أيضًا للمنظمني الذين لديهم نفاذ إىل البيانات ذات الصلة تقدير الطلب على اخلدمة من خالل مناذج بيانات 
اخلرباء. وقد قام Hausman and Ros (2013) 14 بتقدير مناذج الطلب على خدمات االتصاالت املتنقلة والثابتة 
باستخدام بيانات اخلرباء اخلاصة ببلدان مماثلة للمكسيك، وذلك باختيار عينة من البلدان املماثلة بناًء على مستويات 
الدخل (الناتج احمللي اإلمجايل للفرد). ومع أن دراسة Hausman and Ros استخدمت أسعار الصرف يف السوق 
يف التصنيف، فإن عينة البلدان النظرية ال تتغري لو استخدم مؤشر تكافؤ القدرة الشرائية. ومت اختيار عينة انتشار من 
البلدان اليت تقع بالكاد فوق املكسيك وحتتها يف تصنيف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. وكانت معايري 
االختيار هي البلدان اليت تتمتع مبستويات مماثلة ملستوى املكسيك من حيث الناتج احمللي اإلمجايل للفرد واليت تتوفر 

هلا بيانات تسعري اخلدمات املتنقلة.

وجرى تقدير مناذج القياس االقتصادي للطلب على اخلدمات املتنقلة وأسعار اخلدمات املتنقلة بواسطة معادالت 
الطلب على اخلدمات املتنقلة من أجل 17 عينة من البلدان لتحديد مدى مرونة األسعار للطلب ومرونة الناتج احمللي 

 Hausman, J. A., and Ros, A. J., (2013) An econometric assessment of telecommunica�ons prices and consumer  14

.surplus in Mexico using panel data, Journal of Regulatory Economics, Volume 43 Issue 3
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اإلمجايل للفرد للطلب على اخلدمة املتنقلة يف املكسيك. ويف معادالت الطلب هذه، يكون تغلغل اخلدمة املتنقلة هو 
املتغري التابع للجانب األيسر (أي أن الباحثني كانوا يقيسون كيفية تغري تغلغل اخلدمة املتنقلة عندما تتغري متغريات 

أخرى، مثل الدخل والسعر).

واعتمد هنج تقدير األثر الثابت من أجل استبعاد التقديرات املتحيزة وغري املتسقة. ومت على وجه الدقة تقدير كل 
من مرونة السعر املقدرة للطلب مبقدار -0,50 تقريبًا ومرونة إمجايل الناتج احمللي للفرد املقدرة للطلب بنحو إىل 
يف  االشرتاكات  على  هام  أثر  هلا  االقتصادية  املتغريات  أن  وتبني  إحصائية)  داللة  ذات  أهنا  (أي  تقريبًا   0,45

اخلدمة املتنقلة.

وأظهرت النماذج الناجتة أن السعر والناتج احمللي اإلمجايل للفرد كالمها عامل هام يف حتديد الطلب على اخلدمة 
املتنقلة. 

(Delphi) تقدير الطلب بطريقة دلفي  2.2

تتألف منهجية "دلفي" من طريقة تقدير تتضمن استشارة جمموعة من اخلرباء بشأن حدث يف املستقبل من خالل 
استبيان يتكرر تعميمه حىت يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء. وبفضل تاريخ يرجع إىل أكثر من 50 عامًا، أصبحت 
هذه املنهجية واحدة من أفضل األدوات للتنبؤ على املدى الطويل وهي تستخدم على نطاق واسع لوضع السياسات 

العامة يف عدد من البلدان.

ويف اجلولة األوىل، ترسل األسئلة إىل جمموعة خمتارة من خرباء صناعة االتصاالت. وخيتار هؤالء اخلرباء على نطاق 
التجارية  البحوث والصحافة  الوطنيني وموردي املعدات واملؤسسات األكادميية ومراكز  واسع من بني املشغلني 

املتخصصة والرابطات الصناعية واهليئات التنظيمية.

مث يتم دمج وحتليل ردود اجلولة األوىل. ويتم للجولة الثانية انتقاء األسئلة اليت تتسم بأعلى درجة من االختالفات 
امللحوظة (بني املتوسط   والوسيط من اإلجابات املستقاة). ويف هذه اجلولة، يعرض املتوسط والوسيط واإلجابة 
املقدمة يف اجلولة األوىل على كل من اخلرباء، الذين ُيسألون عما إذا كانوا يرغبون يف االحتفاظ بإجابتهم األصلية 

أو تغيريها.

وبعد اجلولة الثانية، تدمج النتائج ويتم بالنسبة لكل سؤال حتديد مؤشر االجتاه املركزي املطلوب يف توقعات الطلب: 
متوسط   أو وسيط. ويتم لكل سؤال تفصيل املؤشر الذي مت اختياره ومعيار االختيار والنتائج املستخلصة. فإذا 
استمرت النتائج يف االختالف، ميكن إطالق جوالت جديدة. واهلدف هو تقليص مدى االستجابات والتوصل إىل 

ما يقرب من توافق آراء اخلرباء.

وقد يتناول االستبيان أسئلة من قبيل الكثافة اهلاتفية واستخدام واستهالك خدمة أو تكنولوجيا جديدة، والتطور 
املتوقع لألجيال اجلديدة من التكنولوجيا. وميكن، يف االستبيان، تقدير القيم لكل مخس أو عشر سنوات، أي يف 

األعوام 2020 و2025 و2030 و2040 و2050، مثًال.
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اجلدول 2: أمثلة على أسئلة استبيان دلفي 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

وانطالقًا من النتائج املدجمة لكل سنة من السنوات املقدرة ميكن تقدير السنوات املتبقية بأسلوب االستيفاء اخلطي 
.s أو منحىن

وحتاول هذه املنهجية االستفادة بشكل فعال من احلكم احلدسي املستنري يف التنبؤ بعيد املدى، وهي منهجية مثالية 
لتقدير الطلب على املدى الطويل والطلب على اخلدمات والتقنيات اجلديدة.

حتليل الطلب إىل مكونات خمتلفة   3.2

بعد تقدير الطلب الكلي، تكون اخلطوة التالية هي تقسيم الطلب الكلي إىل مكوناته الرئيسية من أجل حتليل منفصل. 
وميكن أيضًا استخدام نتائج طريقة دلفي للمساعدة يف هذا التحليل.

وهناك معياران جيب مراعاهتما عند اختيار قطاعات السوق: جعل كل فئة صغرية ومتجانسة بدرجة كافية حبيث 
يتم تطبيق دوافع الطلب بشكل متسق عرب عناصرها املختلفة، ويف الوقت ذاته جعل كل منها كبريًا مبا فيه الكفاية 

حبيث يستحق التحليل اجلهد املبذول. وهنا من الضروري لكل جهة ممارسة حكمها اخلاص هبا.

ولدى اختاذ هذا القرار، قد يكون من املفيد تصور تقسيمات بديلة – باالستناد مثًال إىل جمموعات عمالء االستعمال 
النهائي (سكين أو غري سكين) أو إىل نوع الشراء (خطط الدفع املسبق أو الدفع الالحق). واخلطوة التالية هي افرتاض 
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دوافع طلب رئيسية لكل جزء وحتديد مقدار التفصيل املطلوب لتكوين صورة صادقة. ويف معرض مواصلة التقييم، 
ميكن معاودة النظر يف هذه املرحلة وتفحصها ملعرفة ما إذا كانت القرارات األولية ال تزال صائبة.

ولدى التفكري يف مستوى جتزئة الطلب، من الضروري أن نقرر ما إذا كنا نريد استخدام البيانات املوجودة خبصوص 
أحجام األجزاء أو إجراء حبث جديد للوصول إىل تقدير مستقل. وتتوفر طائفة واسعة من املعلومات العامة عن 
مستويات الطلب التارخيية حبسب كل جزء للعديد من البلدان عرب قاعدة بيانات مرقاب االحتاد ICT-Eye.15 وتوفر 
بعض اهليئات التنظيمية الوطنية أيضًا طائفة واسعة من اإلحصاءات واملؤشرات خبصوص قطاع االتصاالت السلكية 

والالسلكية لديها واليت ميكن استخدامها أيضًا.

وحىت بوجود مصادر بيانات جيدة، قد ال تكون املعلومات املتاحة جمزأة إىل أفضل الفئات لدعم حتليل ثاقب. ويف 
هذه األحوال، من املهم حتديد ما إذا كانت ستبىن التوقعات على أساس البيانات التارخيية املتاحة أم ينبغي القيام 

جبولة جديدة من حكم اخلرباء، واليت قد تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويًال.

مثال ذلك، ميكن أن يتبع حتليل الطلب الكلي على اخلدمة املتنقلة البنية املوضحة يف الشكل 3.

الشكل 3: مثال لتحليل الطلب على النطاق العريض املتنقل

Fields and Kumar (2002) املصدر: تفصيل بناء على

ميكن أن يتبع حتلل الطلب الكلي على النطاق العريض الثابت البنية الواردة يف الشكل 4.

.h�ps:�� www .itu .int� ITU -D� icteye�  :متاح يف موقع االحتاد ITU ICT-Eye املرقاب  15

https://www.itu.int/ITU-D/icteye/
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الشكل 4: مثال على حتلل الطلب على النطاق العريض الثابت

Fields and Kumar (2002) املصدر: تفصيل بناء على

ولدى حتليل الطلب الكلي، من املهم أن يأخذ واضعو السياسة يف االعتبار هدف السياسة العامة الذي يسعون إىل 
حتقيقه، وذلك من أجل احلصول على أفضل مواصفات خلطة األعمال، تبعًا لتوفر البيانات. 
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تقدير حصة السوق للمشغل اجلديد احملتمل  4.2

بعد حتديد الطلب على اخلدمات، تكون اخلطوة التالية هي منذجة كيفية تقسيم السوق فيما يتعلق بوافد جديد 
حمتمل أو شركة قائمة تقوم بتنفيذ أهداف السياسة العامة يف سياق البيئة التنافسية الراهنة.

وينبغي أن تتضمن منذجة السوق دومًا القواعد واملعايري التنظيمية القائمة لتوفري اخلدمة، واحلد األقصى للطيف، 
وتوجيه نطاق�نطاقات الرتدد الراديوي، وسلوك السوق الراهنة.

وعند تقدير حصة السوق ملشغل حمتمل للنطاق العريض الثابت، ينبغي أوًال النظر يف الوضع الراهن لألطراف الناشطة 
حاليًا يف السوق وحتديد ما إذا كانت هناك أي أحكام تنظيمية موجهة لتعزيز املنافسة قد تؤثر على السيناريو 
التنافسي الراهن على املدى املتوسط. وإذا كان من املرجح احلفاظ على الوضع الراهن، فمن املمكن ببساطة حماكاة 

حصة السوق احلالية للمشغلني القائمني مع بعض الفوارق البسيطة حىت هناية املشروع. 

وعلى العكس من ذلك، إذا كان من املتوقع حدوث حتسن يف السيناريو التنافسي، على املدى الطويل، ينبغي أن 
نتوقع أن حصة السوق من املشغلني القائمني سوف ختتلف مبرور الزمن وأن الوافدين اجلدد قد يكتسبون حصة يف 

السوق. عندئذ ميكن استخدام منحىن S للنمذجة للتنبؤ بكيفية تطور حصة السوق حىت هناية املشروع.

ولدى تقدير حصة السوق ملشغل حمتمل للنطاق العريض املتنقل، إىل جانب مراعاة االعتبارات املذكورة أعاله، من 
الضروري أن تؤخذ يف االعتبار قواعد احلد األقصى للطيف وأي أحكام تنظيمية تشمل مشغلي الشبكات االفرتاضية 
املتنقلة أو تقاسم شبكة النفاذ الالسلكي. وعندما تتوفر هذه املعلومات، من املمكن منذجة كيف ميكن أن يتطور 
مناذج  باستخدام  أخرى  مرة  سينفذه،  الذي  للمشغل  السوق  وتقدير حصة  املشروع  أثناء  التنافسي  السيناريو 

16.S منحىن

ميكن استخدام مناذج منحىن S يف قطاع االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوصف سلوك خدمة جديدة يف السوق. ويتميز   16

منوذج منحىن S ببداية ضحلة، حيث يستفيد من اخلدمة فقط من يتبنون التقنية مبكرا وأسواق الكّوة. مث يرتفع املنحىن حبدة حيث تشهد 
اخلدمة اجلديدة منوًا سريعًا وتكتسب مكانة مهيمنة يف السوق. وبعد هذه الفرتة من النمو املرتفع، حتافظ اخلدمة على مستوى أداء عاٍل 

ولكن مع منو ضئيل، مما يشري يف كثري من األحيان إىل سوق ناضجة ولكنها مشبعة.
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تقدير حصة السوق ملشغل جديد حمتمل
السيناريو: مشروع عريض النطاق ثابت ملدة مخسة عشر عامًا سيقوم بنشره وافد جديد. ويف هذا املجال، 
تعمل اهليئة التنظيمية لالتصاالت على ترويج عدد من التدابري املوجهة حنو املنافسة واليت هتدف إىل حتقيق 
مستوى من املنافسة طويل األجل من شأنه أن يدفع املشغلني إىل تقاسم السوق بالتساوي تقريبًا. وهناك 
يف سوق النطاق العريض الثابت بالفعل مخسة مشغلني، وسيكون الوافد اجلديد املشغل السادس. وسيبدأ 
منحىن حصته يف السوق بالقرب من الصفر، ولكن حصته يف السوق ستتطور خالل املشروع حىت تصل 
إىل مستوى احلصة يف السوق اليت تستهدفها اهليئة التنظيمية. وميكن استخدام منحنيات S لنمذجة سلوك 

هذا الوافد اجلديد خالل مدة املشروع. 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

تقدير اإليرادات من تقدمي خدمات النطاق العريض  3
تتضمن هذه اخلطوة تقدير اإليرادات املرتبطة بالطلب املتوقع. وأبسط طريقة لتقدير صايف اإليرادات هي حساب 

متوسط اإليراد لكل مستعمل (ARPU) للخدمات أو أجزاء اخلدمات اليت يتعني توفريها مبوجب خطة األعمال.

وبعد احلصول على قيمة املتوسط ARPU، تضرب بقيمة الطلب املقدر وذلك للتوصل إىل صايف اإليرادات كما هو 
مبني يف الشكل 5.
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الشكل 5: خمطط لتقدير صايف اإليرادات

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

ومع ذلك، ال ميكن دائمًا احلصول على متوسط اإليراد لكل مستعمل (ARPU) للخدمة احملددة املراد إطالقها، 
لذلك قد حيتاج األمر إىل إجراء بعض التعديالت، من قبيل استخدام املتوسط ARPU خلدمة مماثلة. وباإلضافة إىل 
ذلك، من غري املعتاد أن تبقى قيمة املتوسط ARPU ثابتة طوال املشروع بأكمله، لذلك من الضروري وضع بعض 

االفرتاضات من أجل التنبؤ بكيفية تطور هذه القيمة أثناء املشروع.

وفيما يلي بعض اخليارات اليت ميكن استخدامها لتقدير إيرادات مشاريع النطاق العريض، إىل جانب هنج مقرتح 
لتقدير كيفية تطور اإليرادات خالل املشروع.

تقدير اإليرادات ملشاريع النطاق العريض املتنقل  1.3

أوًال، ال بد من اإلشارة إىل أن املشروع الذي يتعني تنفيذه هو شبكة نفاذ إىل نطاق عريض متنقل ولكن، من وجهة 
نظر املستعمل النهائي، فإن املشروع هو توفري اتصاالت متنقلة بشكل فعال، أي خدمة صوت متنقلة وخدمة بيانات 
اليت  املتنقلة  للخدمات   ARPU املتوسط  إىل  للمشروع   ARPU املتوسط  تقدير  يستند  أن  ُيقرتح  لذلك  متنقلة. 

سوف تطلق.

وباإلضافة إىل ذلك، يكشف التحليل أن على الرغم من تطور التقنيات املتنقلة (2G و3G و4G LTE)، مل حتدث 
تغيريات كبرية يف املتوسط ARPU املتعلقة هبذه األجيال اجلديدة من التكنولوجيا. وعمومًا، ظلت قيمة خطط خدمة 
املستعمل النهائي يف الواقع كما هي، أي على الرغم من االرتقاء باخلدمة من حيث حجم البيانات وجودهتا، فإن 
القيمة اليت يدفعها املستعمل مل تتغري كثريًا. وباختصار، وعلى مر السنني، استفاد املستعملون بنفس السعر من زيادة 
أحجام النداءات والرسائل وزيادة استخدام البيانات، مبعدالت سرعة أعلى، بل من خدمات إضافية ذات قيمة 
مضافة. وألغراض النمذجة، يعين ذلك أنه ميكن استخدام بيانات املتوسط ARPU خلدمة االتصاالت املتنقلة التارخيية 

لتقدير إيرادات خدمات النطاق العريض املتنقلة األحدث عهدًا.

فإذا توفرت البيانات وكان من املمكن جتزئة الطلب، فإن تقسيم املتوسط ARPU إىل اشرتاكات مسبقة الدفع والحقة 
الدفع ميكن أن يضفي قدرًا أكرب من الدقة على التوقعات.

تقدير اإليرادات ملشاريع النطاق العريض الثابت  2.3

لتقدير إيرادات مشاريع النطاق العريض الثابت، يوصى باستخدام متوسط اإليراد لكل مستعمل (ARPU) خلدمات 
النطاق العريض الثابت. وعمومًا، يقدم مقدمو اخلدمات يف سوق النطاق العريض الثابت ما ال يقل عن اثنني من 
اجلانبيات الرئيسية للخطة: جانبية منخفضة السرعة وجانبية عالية السرعة. ويف الوقت احلاضر، تشري اجلانبية املنخفضة 
السرعة إىل اخلطط اليت تصل إىل 25-20 ميغابتة�ثانية، بينما تشري اجلانبية عالية السرعة إىل اخلطط مبعدل حوايل 25 

ميغابتة�ثانية وما فوق.
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ومرة أخرى، إذا توفرت البيانات وأمكن جتزئة الطلب، فإن تقسيم املتوسط ARPU إىل خطط منخفضة السرعة 
وخطط عالية السرعة مييل إىل إضفاء املزيد من الدقة على التوقعات.

تقدير اإليرادات ملشاريع النطاق العريض الثابت
لنفرتض أن مشروع نطاق عريض ثابت ملدة عشر سنوات سوف ينشر يف البلد "W". ويقرتح املشغلون 
يف البلد "W" بشكل عام نوعني رئيسيني من النطاق العريض: نطاق عريض منخفض السرعة ونطاق 

عريض عايل السرعة.

:W يف البلد (ARPU) ويكون متوسط اإليراد لكل مستعمل

نطاق عريض منخفض السرعة: 22 دوالرًا أمريكيًا؛  –
نطاق عريض عايل السرعة: 48 دوالرًا أمريكيًا.  –

وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، ظل املتوسط ARPU ينخفض على حنو ثابت مبعدل 0,5 يف املائة 
سنويًا. ويفرتض أن هذا االجتاه سيستمر على مدى السنوات العشر للمشروع. وبعد تقدير إمجايل متوسط 
اإليراد لكل مستعمل جلميع سنوات املشروع، ميكن تقدير إمجايل اإليرادات بضرب الطلب يف سنة ما 

بإمجايل املتوسط ARPU يف نفس السنة.

ويالحظ أنه يوصى، يف السنة األوىل من التشغيل، بأن ينظر يف اإليرادات ملدة ستة أشهر فقط، إذ يتعني 
السماح بقدر من الزمن بني نشر الشبكة وتسويق اخلدمات.

مالحظة – القيم املستخدمة توضيحية.



23

جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تقدير اإليرادات ملشاريع شبكة النقل  3.3

مبا أن مشاريع شبكة النقل مرتبطة بشدة خبدمات االتصاالت باجلملة فمن املستحسن، لتقدير صايف اإليرادات هلذه 
املشاريع، أن يستخدم كمرجع عرض خدمات اخلطوط املؤجرة العامة ملقدم اخلدمة احلايل (أو مقدم اخلدمة الذي 

يتمتع هبيمنة سوقية).

ويف احلاالت اليت ال يكون فيها للبلد املعين أي عرض عام يتعلق هبذا النوع من خدمات اجلملة، قد يكون أحد 
البدائل هو الرجوع إىل مواقع الويب للهيئات التنظيمية األخرى من أجل الوصول إىل مرجع أساسي موثوق ميكن 
استخدامه فيما يتعلق باخلطوط املؤجرة والتوصيلية. وميكن بعد ذلك إخضاع مؤشر تكافؤ القدرة الشرائية من أجل 
إزالة أي فرق يف مستوى األسعار بني أسعار صرف العمالت. وجيب أن تستبعد من األسعار املستخدمة كمرجع 

معدالت الضرائب وتوقعات التضخم.

سلوك اإليرادات خالل املشروع  4.3

ينبغي أن تعكس قيمة متوسط اإليراد لكل مستعمل (ARPU) األولية للمشروع أحدث القيم احملتسبًة. وميكن تقدير 
تطور املتوسط ARPU طوال خطة األعمال بناًء على تطور حديث العهد لقيمة املتوسط ARPU. ويف احلاالت اليت 
ال تتوفر فيها معلومات املتوسط ARPU، من املمكن أيضًا استقاء هذه املعلومات من مواقع الويب لبعض اهليئات 
لبلد ذي جانبية   ARPU املتوسط  باستخدام  أو من مصارف االستثمار،  بلدان أخرى،  التنظيمية لالتصاالت يف 

اجتماعية اقتصادية مماثلة، من باب التقريب.

ومثة إسرتاتيجية صاحلة أخرى وهي استخدام سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IPB) لدى االحتاد17 
لتقدير صايف اإليرادات. وتتضمن قاعدة البيانات الشاملة هذه سالل فرعية للخدمات الثابتة واملتنقلة وعريضة النطاق 
حلوايل 165 بلدًا. ومن املهم أن نتذكر استبعاد اآلثار الضريبية يف تقدير صايف اإليرادات. ولدى حتليل االجتاهات 
التارخيية لقيمة ARPU، ينبغي أيضًا إزالة اآلثار التضخمية من التقدير للتأكد من أن خطة األعمال تتعامل يف مجيع 

احلاالت مع قيم حقيقية.

وبعد تقدير توقعات املتوسط ARPU، وبعد تقدير الطلب املتوقع، يتم احلصول على اإليرادات املتوقعة سنويًا وفقًا 
للخدمة احملددة اليت سوف ترتبط بالشبكة اليت يتم تنفيذها.

ويالحظ أنه ينبغي، يف السنة األوىل من التشغيل، اعتبار اإليرادات ملدة ال تقل عن ستة أشهر، إذ يتعني السماح 
بقدر من الزمن بني نشر الشبكة وتسويق اخلدمات.

(CAPEX ،النفقات الرأمسالية) تقدير االستثمارات يف شبكات النطاق العريض  4
من أكرب التحديات اليت تواجه احلكومات اليت هتدف إىل وضع سياسات عمومية مستدامة اقتصاديًا وموجهة حنو 
دفع االستثمار يف توسيع شبكة النطاق العريض هو التوصل إىل تقدير صحيح ملستوى النفقات الرأمسالية الالزمة 

لسد الفجوات يف البنية التحتية للشبكة يف البلد املعين.

.h�p:�� www .itu .int� ITU -D� ict� ipb�  :سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة يف املوقع  17

http://www.itu.int/ITU-D/ict/ipb/
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وتعترب املعلومات املتعلقة مبستوى االستثمار املطلوب أمرًا أساسيًا لتمكني واضعي السياسة من وضع خطة متماسكة 
ذات مصداقية وموثوق هبا ميكن أن تساعدهم يف تقييم جاذبية واستدامة عملية تشغيل اتصاالت افرتاضية على املدى 

الطويل يف مناطق جغرافية حمرومة من اخلدمة.

واملدخالن الرئيسيان يف تقدير النفقات الرأمسالية مها:

الطلب املتوقع على خدمات النطاق العريض املتنقلة والثابتة، فضًال عن معلومات مفصلة عن الفجوات احلالية   –
يف البنية التحتية – من قبيل قائمة بالبلديات اليت ال ختدمها شبكات النقل البصرية؛

الطلب املتوقع (عدد املستعملني أو كثافة احلركة أو معدل السرعة بوحدة ميغابتة�ثانية) لشبكات النطاق   –
العريض املتنقلة والثابتة للسنوات القادمة، حبسب البلدية، وهذه املعلومات هامة لكل من قرارات تصميم 

الشبكات وتقدير االستثمار.
واستنادًا إىل هذين املدخلني، تتوقف النفقات الرأمسالية املطلوبة ملعاجلة النقص املستبان يف البنية التحتية جوهريًا 
على اخلدمة والتكنولوجيا املختارة. مثال ذلك، ميكن لواضعي السياسات الذين يرغبون يف معاجلة سريعة لنقص 
 3G، 4G) عروض النطاق العريض يف منطقة معينة أن خيتاروا منذجة نشر شبكات النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل
LTE، وما إىل ذلك) على حنو سريع وفعال من حيث التكلفة، بينما قد يفضل أولئك الذين خيططون على املدى 

األطول منذجة نشر شبكات النفاذ من األلياف إىل املنازل (FTTH). وحىت بالنسبة لنشر شبكات النقل األساسية�
التوصيلية، يتوقف اختيار النمذجة – شبكات املوجات الصغرية الشائعة القياسية أو شبكات األلياف البصرية من 
اجليل اجلديد – على أهداف السياسة العامة وكثافة احلركة املتوقعة لكل بلدية أو منطقة، وميكن أن يؤثر مباشرة 

على مستوى االستثمار املطلوب.

ولتوفري إرشادات مفيدة بشأن كيفية تقدير النفقات CAPEX املطلوبة لتلبية احتياجات البنية التحتية للنطاق العريض، 
ونظرًا لعدم تناظر املعلومات الذي ال مفر منه يف أي حتليل يقوم به واضع السياسة، تقدم األقسام التالية من جمموعة 
األدوات هذه أمثلة على النـُُهج املوثوقة اليت ميكن أن تتبعها احلكومات بغية تشجيع نشر شبكات النطاق العريض 
4G LTE املتنقلة، وشبكات النطاق العريض FTTH الثابتة، وشبكات النطاق العريض باملوجات الصغرية، وشبكات 

نقل األلياف البصرية، حيث هذه هي التقنيات األكثر شيوعًا اليت يتم اختيارها حاليًا يف عمليات توسيع شبكة 
النطاق العريض.

شبكات النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل  1.4

اهلدف من هذا النموذج هو تقدير البنية التحتية للشبكة املطلوبة للوفاء مبتطلبات كل من التغطية والسعة بوحدة 
ميغابتة�ثانية (Mbit/s) ملستعملي النطاق العريض املتنقل 4G LTE احملتملني يف البلديات أو املناطق اليت ال تشملها 

اخلدمة بعد، من أجل تقييم اجلدوى االقتصادية هلذه االستثمارات.

 4G LTE وألداء هذا احلساب، ُيقرتح اعتماد منوذج مشغل لديه فقط فدرة تردد راديوي واحدة لالستخدام يف ُعقد
e-NodeBs التقليدية (يشار إليها فيما يلي باسم اخلاليا الكربية) مع خلية صغرية أقل تكلفة ومكيفة على حنو أفضل 
لتلبية الطلب املتزايد على سعة نقل البيانات، واليت يتعني تنفيذها يف البلديات اليت يتجاوز فيها الطلب السعة اليت 

توفرها اخلاليا الكربية.

ويتألف هذا احلل املبسط باخلاليا الصغرية من نظام هوائي قطاعي ونقطة ساخنة WiFi تستخدم لتفريغ احلركة 
مباشرة إىل شبكة النقل الثابتة. ويوضح الشكل 6 طوبولوجيا شبكة النفاذ للنطاق العريض املتنقلة املزمع استخدامها.
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الشكل 6: شبكة تطور طويل األجل (LTE) غري متجانسة

ومن اجلدير باملالحظة أن مكاسب السعة الناجتة عن هذا النهج هائلة، وهي تقلل من احلاجة إىل توسيع الشبكة يف 
املستقبل الذي تستدعيه متطلبات السعة فقط، أي أن املشغلني يقللوا من احلاجة إىل االستثمار على مدى فرتات 
قصرية من الزمن، ويستغلون بنيتهم التحتية على حنو أفضل. ويف الواقع، فإن احلل املنمذج لنشر بنية حتتية هجينة 
من خاليا كربية + خاليا صغرية + نقاط ساخنة WiFi هو اجتاه عاملي لشبكات النطاق العريض 4G LTE الالسلكية 
غري املتجانسة، تدفعه احلاجة إىل ختفيض النفقات الرأمسالية الالزمة لتلبية الطلب املتفجر على النطاق العريض املتنقل.18 
وتوفر هذه اإلسرتاتيجية اهلجينة ميزة ثالثية تتمثل يف تلبية احلاجة إىل التغطية، ودعم تنقلية املستعمل واالستجابة 

للطلب على السعة، وتوفري استثمارات تدرجيية وخمصصة على حنو أفضل على امتداد سنوات من التشغيل.

حساب االستثمار يف نشر موقع تغطية (خلية كربية)
حلساب عدد اخلاليا الكربية الالزمة لتغطية كل بلدية ال تشملها اخلدمة، يتم تقسيم مساحة املنطقة املستهدفة املراد 

تغطيتها على أقصى مساحة تغطيها عقدة واحدة e-NodeB منوذجية، وفقًا للمعادلة:

N =
avg

t
macrocells

eNb

A
A

حيث:

عدد اخلاليا الكربية املراد تقديرها  Nmacrocells

املساحة الكلية، بوحدة كيلومرت مربع، للمنطقة املستهدفة املراد تغطيتها   tA

املساحة القصوى اليت تغطيها عقدة e-NodeB منوذجية واحدة.  avgeNbA

، ميكن اعتبار املرجع مبثابة متوسط نصف قطر التغطية ملواقع شبكة النطاق العريض الالسلكية  avgeNbA وبالنسبة لتقدير
4G LTE املنشورة يف البلديات اليت ختدمها بالفعل شبكات 4G LTE باستخدام نفس الطيف. وميكن أيضًا استخدام 

املراجع الدولية املستخلصة من نشر شبكات النطاق العريض الالسلكية 4G LTE يف بلدان أخرى.

  :Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016-2021 :املصدر  18 

h�ps:�� www .cisco .com� c� en� us� solu�ons� collateral� service -provider� visual -networking -index -vni� mobile -white 
.-paper -c11 -520862 .html

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
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وبعد حساب عدد مواقع التغطية املطلوبة، من الضروري احلصول على تكلفة الوحدة لكل موقع حىت يتسىن تقدير 
االستثمار املطلوب. وقد ختتلف تكلفة الوحدة اختالفًا كبريًا من بلد آلخر. لذلك ينبغي، توخيًا للدقة، احلصول 

على هذه التكلفة من مشغلي خدمة النطاق العريض املتنقلة احملليني وموردي الشبكات احمللية.

وأخريًا، جيب أن يستفيد نشر تكنولوجيا 4G الفعال من حيث التكلفة من البنية التحتية املنفعلة (أبراج، وغريها) 
املتاحة للتقاسم، ألن من شأن التقاسم حتقيق وفر كبري يف التكلفة يف نشر اخلاليا الكربية.

اخلاليا الكربية
يوضح املثال التايل تقدير عدد عناصر البنية التحتية املنفعلة والنشطة الالزمة لنشر اخللية الكربية.

 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة – القيم املستخدمة توضيحية.

WiFi حساب االستثمار يف نشر اخلاليا الصغرية والنقاط الساخنة
بعد حتديد احتياجات البنية التحتية ملواقع التغطية (اخلاليا الكربية)، يتعني تقييم أفضل اسرتاتيجية ملواجهة التحدي 
املتمثل يف إنشاء شبكة هلا سعة كافية بوحدة ميغابتة يف الثانية (Mbit/s) لتلبية الطلب على حركة الشبكة الالسلكية 

4G LTE بالقدر األمثل املمكن من النفقات الرأمسالية.

واخلطوة األوىل هي التنبؤ بالطلب املتوقع على احلركة يف كل بلدية طوال األعوام املقبلة19، بناًء على الطلب من 
مستعملي الشبكات 4G LTE الالسلكية اليت تغطي جانبيات متنوعة، مثل مستعملي الصوت والبيانات على أساس 

الدفع املسبق أو الالحق ومستعملي املودم الذين ال يولدون سوى حركة بيانات، وما إىل ذلك.

ولتحويل طلب املستعمل إىل ذروة سعة احلركة املطلوبة (Mbit/s) على حنو أكثر فائدة لتخطيط الشبكة، من 
الضروري وضع مصفوفة من معدالت السرعة لكل جانبية مستعمل، مع مراعاة التطور على مر السنني، ويف سياق 

الزيادة التدرجيية املعتادة يف الكفاءة الطيفية (bit/s/Hz) لشبكات LTE التجارية.

يتوقف عدد السنوات على اإلطار الزمين احملدد حلساب NPV. مثال ذلك، استخدمت الربازيل التنبؤ بالطلب ملدة 10 سنوات حلساب صايف   19

القيمة احلالية (NPV) ملشروع النطاق العريض الثابت.
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وبناء على هذه املنهجية، وبفضل تقديرات الطلب من املستعمل على شبكة 4G LTE الالسلكية لكل بلدية حبسب 
نوع جانبية املستعمل باإلضافة إىل املصفوفة املقدرة ملعدالت السرعة اليت ميكن توفريها يف خطط بيانات الشبكة 
الالسلكية 4G LTE، من املمكن احلصول على السعة املقدرة للحركة اليت يتعني دعمها بواسطة شبكة النفاذ الالسلكي 

4G LTE املزمع نشرها يف كل بلدية تشملها اخلدمة.

ولدى معرفة هذا الطلب على احلركة بوحدة ميغابتة�ثانية (Mbit/s)، وحتديد الطلب التدرجيي الذي يتعني تلبيته 
يف كل عام من التشغيل، ميكن إجراء حساب لعدد اخلاليا الصغرية والنقاط الساخنة WiFi اليت يتعني نشرها كل 
عام لتلبية الطلب الذي يتجاوز السعة اليت ختدمها بالفعل اخلاليا الكربية. وميكن حساب عدد اخلاليا الصغرية املطلوبة 

يف كل عام لتقدمي اخلدمات يف كل بلدية باستخدام املعادلة التالية:

( )
AT

 

max{ D . 1 . ( . );0}
N =

off load s macrocells macrocell
small cells

smallcell

F F N C

C
−

 − − 

حيث: 

A من مجيع املستعملني يف البلدية يف سنة معينة (Mbit/s) هو الطلب على احلركة  ATD

هو عامل تقاسم الشبكة، يسمى عادة نسبة املزامحة  Fs

مها السعة (Mbit/s) اليت توفرها كل خلية كربية (e-NodeBs تقليدية ذات 3 قطاعات)   C
smallcell

C و 
macrocell

أو خلية صغرية (قطاع واحد فقط). ويتم حساب هذه السعة بضرب مقدار الطيف (MHz) املتاح لشبكات 
 A 4 التجارية يف السنةG LTE لشبكات (bit/s/Hz) بالكفاءة الطيفية (A (BA 4 يف البلدية يف السنةG LTE

4G LTE يف شبكة (S) وعدد القطاعات لكل موقع ((ηA

هو عامل تفريغ احلركة يف شبكة 4G LTE عرب شبكات WiFi، أي النسبة املئوية للحركة اليت   F
off-load

WiFi ختدمها خلية صغرية يتم تفريغها حنو نقطة ساخنة
وبعد تقدمي املعادلة املستخدمة حلساب عدد اخلاليا الصغرية + النقاط الساخنة WiFi اليت ستقام يف كل بلدية يف 

سنة معينة، تناقش االفرتاضات املستخدمة لتحديد قيم كل من املتغريات اليت تشكل حدود املعادلة.

هو الطلب يف السنة A، أي الطلب على احلركة (Mbit/s) يف السنة A يف بلدية معينة.  ATD وكما ذكر من قبل، فإن
ويوضح القسم اخلاص باخلاليا الصغرية أدناه تطبيق هذه الصيغة.

F على فرضية مفادها، يف ضوء النمو السريع للحركة وشيوع مطاريف الشبكة 
off-load

ويقوم استخدام عامل التفريغ 
املتنقلة 4G LTE، أن هناك اجتاه عاملي الستخدام شبكات WiFi لتفريغ قدر من هذه احلركة20، ال سيما يف املناطق 
احلضرية عالية الكثافة. وباإلضافة إىل ذلك، يتوخى عامل التفريغ الكفاءة يف نشر الشبكات، نظرًا ألن بعض املناطق 
(مثل املراكز احلضرية الصغرى ومراكز التسوق واملطارات، وما إىل ذلك) ذات الرتكيز املرتفع على الطلب قد 

.WiFi يشملها قدر كبري من اخلدمة من خالل النقاط الساخنة

 h�p:��  docp layer .net� 13989507 -Smartphone -use -transforming -with -the -rise -of -4g -and -wi -fi .html  : انظر  20 

.Smartphone use transforming with the rise of 4G and Wi-Fi, 2014 Informa UK Ltd

http://docplayer.net/13989507-Smartphone-use-transforming-with-the-rise-of-4g-and-wi-fi.html
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وتشري التقديرات احلديثة العهد21 إىل أن ما يصل إىل 63 يف املائة من حركة النطاق العريض املتنقلة ستتدفق عرب 
شبكات WiFi، مما يقلل من متطلبات الطلب اليت يتعني مراعاهتا عند حتديد أبعاد شبكة متنقلة برتددات مرخصة. 

وعالوة على ذلك، تتيح هذه الفرضية استمثال النفقات الرأمسالية إىل حد كبري.

F، املعروف أيضًا يف النظام البيئي لالتصاالت باسم نسبة املزامحة، معلمة شائعة االستخدام 
s
وعامل تقاسم الشبكة 

يف تصميم الشبكات اليت تعمل بتبديل الرزم، مثل شبكات البيانات الالسلكية 4G LTE. ويف معادالت حتديد أبعاد 
الشبكة، تستخدم هذه املعلمة ملراعاة أن املستعملني، يف معظم احلاالت، حيتاجون إىل موارد الشبكة (إرسال واستقبال 
رزم البيانات) يف أوقات خمتلفة. ومبا أن املستعملني ال يستغلون كلهم سعة الشبكة املتنقلة يف نفس الوقت متامًا، 
فلن يكون من الكفاءة أن تكون الشبكة قادرة على دعم احلد األقصى حلركة البيانات املتوقعة، نظرًا ألن هذه احلالة 
لن حتدث أبدًا. وبدًال من ذلك، يستخدم عامل تقاسم الشبكة (نسبة املزامحة) للتعبري عن عدد املستعملني الذين 
جيب أن تكون الشبكة قادرة على دعمهم يف آن واحد. وقد خيتلف هذا العامل باختالف البلد ويتم حتديده يف 
بعض األحيان من خالل اإلطار التنظيمي الوطين جلودة اخلدمة. وتكون القيمة النموذجية اليت تؤخذ يف االعتبار يف 
حتديد أبعاد شبكة النطاق العريض (الثابتة أو املتنقلة) هي 20:1 (5%)، أي لكل 20 ميغابتة�ثانية من السعة املتعاقد 
عليها يتعني على الشبكة توفري 1 ميغابتة�ثانية فقط، ألنه يف الظروف العادية لن يستخدم الشبكة يف نفس الوقت 

سوى 5 يف املائة فقط من املستعملني.22

وميكن احلصول على الكفاءة الطيفية ηA، (bit/s/Hz) لشبكات LTE التجارية يف السنة A من املشغلني احملليني 
 .QAM 256 هي النقطة املرجعية للشبكات اليت تستخدم تشكيل bit/s/Hz 4 وموردي الشبكات. وعمومًا، فإن
وعالوة على ذلك، ميكن إجراء تنبؤات لتطور الكفاءة الطيفية بتحليل السلوك التارخيي للمنحىن املتزايد يف الكفاءة 
الطيفية لتقنيات نقل البيانات يف الشبكات املتنقلة، من بداية تقنيات اجليل الثالث (النفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري 
يف النطاق العريض (WCDMA) والنفاذ عايل السرعة بأسلوب الرزم (HSPA)، وما إىل ذلك) حىت ظهور شبكات 
LTE والرتقيات الالحقة (اإلصدارات) من قبل منتدى 3GPP. وبناًء على ذلك، ميكن توقع زيادة منحىن الكفاءة 

الطيفية على مدى السنوات القليلة املقبلة حىت تنضج شبكات LTE واإلطالق التجاري لتقنيات الشبكات املتنقلة 
.(5G مثل) األكثر تقدمًا

B، يف كل بلدية يف سنة معينة A، والذي 
A
واملتغري النهائي هو مقدار الطيف (MHz) املتاح لشبكات LTE، أي 

يتوقف على البلد وهو قيمة معروفة عادًة لدى املنظمني.

ومن خالل فهم مجيع املتغريات املستخدمة حلساب عدد اخلاليا الصغرية املطلوبة يف كل عام A لتلبية الطلب على 
حركة البيانات يف كل بلدية، من املمكن التوصل إىل كمية البنية التحتية الواجب نشرها، ال ملعاجلة مسائل التغطية 

فحسب وإمنا لضمان السعة الكافية لدعم الطلب على النطاق العريض املتنقل على حنو واٍف.

Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016-2021 h�ps:�� www .cisco  :املصدر  21

.com� c� en� us� solu�ons� collateral� service -provider� visual -networking -index -vni� mobile -white -paper -c11 -520862 
..html

h�p:�� businessdocbox .com� Logis�cs� 66514074 -Lte -network -design -from -a -techno -economic -perspec�ve  :انظر  22

.html. LTE Network Design from a Techno-Economic Perspec�ve

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html.
http://businessdocbox.com/Logistics/66514074-Lte-network-design-from-a-techno-economic-perspective.html.
http://businessdocbox.com/Logistics/66514074-Lte-network-design-from-a-techno-economic-perspective.html.
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اخلاليا الصغرية
يوضح اجلدول التايل تقدير عدد اخلاليا الصغرية الالزمة لنشر شبكة 4G LTE ما حبسب السنة، مع مراعاة 

السيناريو التايل:

حيتاج األمر إىل 19 من اخلاليا الكربية للتغطية؛   ‘1’
ترتاوح توقعات الطلب الكلي من Gbit/s 100 يف السنة األوىل إىل Gbit/s 520 يف السنة    ‘2’

العاشرة للتشغيل؛
تبلغ نسبة التفريغ WiFi مقدار 67 يف املائة؛   ‘3’

نسبة التنازع هي 5 يف املائة؛   ‘4’
الكفاءة الطيفية لشبكة 4G LTE ثابتة مبعدل bit/s/Hz 3 لكل خلية صغرية.   ‘5’

يف هذا السيناريو، حيتاج األمر لتوفري سعة أكرب للشبكة الالسلكية يف السنة اخلامسة فقط. ويف هناية 
املشروع، ينشر ما جمموعه 104 خاليا صغرية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.
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تكاليف وحدة البنية التحتية
بعد حتديد عدد مواقع شبكات النطاق العريض 4G LTE الالسلكية اليت يتعني نشرها، فإن اخلطوة التالية لتقدير 

النفقات الرأمسالية هي حساب تكاليف الوحدة اليت ينطوي عليها نشر كل من هذه املواقع.

ومن أجل فهم أفضل لنهج تسعري اخلاليا الكربية، تصنف عناصر الشبكة إىل ثالث فئات:

البنية التحتية املنفعلة (األبراج، وما إىل ذلك)، حيث ميكن ختفيض عبء التكلفة فيها (أحيانًا إىل حد كبري   ‘1’
جدًا) من خالل تقاسم البىن القائمة بالفعل؛

التحكم واإلرسال  اليت تشكل جهاز  املعدات  الكاملة من  املجموعة  LTE e-NodeBs، وهي تشمل  ُعقد   ‘2’
والنظام الالسلكي؛

النقل (البصرية عادة) ملوقع LTE إىل شبكة  البيانات باجتاه املصدر، وهي تتألف من عناصر  شبكات نقل   ‘3’
املشغل. وميكن احلصول على تكاليف الوحدة لكل عنصر من عناصر الشبكة هذه من املشغلني احملليني وموردي 

الشبكات.
وبعد احلصول على أسعار اخلاليا الكربية، ميكن استخدام هذه القيم كمرجع لتقدير تكلفة هنج اخلاليا الصغرية. 
وقد قدرت دراسات السوق23 تكلفة موقع منوذجي من خلية صغرية منوذجية + نقطة ساخنة WiFi بنسبة 21 يف 
املائة من تكلفة اخللية الكربية. ومتثل هذه النسبة دليًال مفيدًا، ومع ذلك ينبغي دومًا استخدام معلومات التسعري 

الراهنة املستقاة من املشغلني احملليني وموردي الشبكات ألغراض التخطيط الفعلي.

(CAPEX) نتائج تقدير النفقات الرأمسالية
بعد تقدير جمموع عدد مواقع شبكة النطاق العريض 4G LTE الالسلكية (اخلاليا الكربية واخلاليا الصغرية + النقاط 
الساخنة WiFi) اليت يتعني إقامتها كل عام يف كل بلدية من البلديات، وبعد احلصول على تكاليف وحدة عناصر 

البنية التحتية لشبكة النفاذ، ميكن حساب جمموع االستثمار (النفقات الرأمسالية) املطلوب حبسب السنة.24

وحتدد مصفوفة النفقات الرأمسالية صايف القيمة احلالية ملشروع شبكة النطاق العريض 4G LTE الالسلكية وتكون 
أحد العوامل احلامسة يف تقييم إدراج املناطق املنقوصة اخلدمة يف السياسة العامة الرامية إىل تشجيع إنشاء البنية التحتية 

للنطاق العريض املتنقل.

شبكات النفاذ إىل النطاق العريض الثابت  2.4

ميكن أن تقوم عملية النمذجة اليت تضطلع هبا اهليئة التنظيمية لتقدير االستثمار الالزم لبناء شبكة األلياف إىل املنازل 
(FTTH) على أساس مراجع معرتف هبا دوليًا تتعلق مبعمارية الشبكات والتقنيات لتقدير املعدات واأللياف البصرية. 
وبعد حساب كمية املعدات والكبالت املطلوبة وحتديد تكلفة الوحدة، ميكن احلصول على جمموع النفقات الرأمسالية 

لنشر الشبكة.

واخلطوة األوىل هي اختيار تقنية شبكة األلياف إىل املنازل FTTH اليت يتعني استخدامها كمرجع لتحديد أبعاد 
الشبكة. وبعد تقييم خمتلف التقنيات يف السوق، مت هلذا التمرين اختيار تقنية GPON (الشبكات البصرية املنفعلة 

.Paolini, M. (2012), The economics of small cells and Wi-Fi offload, Senza Fili Consul�ng, page 2 :املصدر  23

مل يتم تقدير احلاجة إىل االستثمار يف املعدات األساسية للشبكة الالسلكية 4G LTE هنا ألنه من املفرتض أن العملية اليت متت منذجتها هلا   24

بالفعل عمليات G LTE4 يف املناطق األكثر جاذبية من الناحية االقتصادية يف البلد ومن مث لديها هذه املعدات بالفعل.
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باجليغابتات، سلسلة توصيات قطاع تقييس االتصاالت G.984.6-G.984.1)، بسبب النشر املكثف هلذه التقنية 
يف مجيع أحناء العامل.

وتتميز الشبكات البصرية GPON، وفقًا للتوصية ITU-T G.984.1،25 بأنظمة انتهاء اخلط البصري وانتهاءات الشبكة 
البصرية ومطاريف  اخلطوط  ما بني مطاريف  فوالق تصل  منفعلة مكونة من  توزيع بصرية  البصرية، مع شبكة 

الشبكة البصرية.

وألغراض هذا البحث، يكون النهج األكثر مباشرة هو بناء منوذج للبنية التحتية للشبكة باستخدام الطوبولوجيا 
األكثر تقليدية لشبكات FTTH، أي الطوبولوجيا النجمية. وهكذا، يفرتض حتديد أبعاد الشبكة يف هذا التمرين 
وجود مكتب مركزي لشبكة FTTH يف كل بلدية، مع مطاريف اخلط البصري والفوالق املقامة وفقًا للعدد املطلوب 

من "املنازل املشمولة" يف كل بلدية. ويوضح الشكل 7 طوبولوجيا الشبكة املقرتحة.

(FTTH) الشكل 7: طوبولوجيا شبكة األلياف إىل املنازل

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

واستنادًا إىل هذه الطوبولوجيا، يتمثل التحدي التايل يف تقدير مطاريف اخلطوط البصرية، والفوالق، ومطاريف 
 FTTH الشبكة البصرية، وكيلومرتات كبالت األلياف البصرية يف طبقات التجميع26 والنفاذ27 الالزمة لتنفيذ شبكة

وتوفري خدمات النطاق العريض جدًا.

(OLT) مطاريف اخلطوط البصرية
من أجل حتديد عدد املطاريف OLT املطلوبة، من املهم النظر يف التوصية ITU-T G.984.1 "الشبكات البصرية 
العامة"، واليت تشري إىل معدل 1: 128 مبثابة املعدل األقصى للتقسيم  املنفعلة باجليغابتات (GPON): اخلصائص 
البصري. وهذا يعين أنه ميكن توصيل ما يصل إىل 128 مستعمًال بكل منفذ بصري للمطراف OLT. ويكون القرار 
املتعلق بشأن سعة OLT (من حيث عدد املنافذ) هو خيار تصميم، نظرًا ألن مطاريف OLT اليت هلا 16 منفذًا متاحة 
بسهولة يف السوق. وبالنظر إىل احلد األقصى ملعدل التقسيم البصري واحلد األقصى لسعة املطاريف OLT، من 

.h�ps:�� www .itu .int� rec� T -REC -G .984 .1� en  25

تشتمل طبقة التجميع على الشبكة بني املكتب املركزي احمللي للشبكة FTTH والفوالق على مستوى الشارع.  26

تشتمل طبقة النفاذ على الشبكة بني الفوالق على مستوى الشارع ومنازل املشرتكني.  27

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/en
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 OLT وهكذا ميكن عمومًا حساب عدد املطاريف .OLT املمكن توصيل ما يصل إىل 2048 مستعمًال لكل مطراف
اليت يتعني تركيبها يف شبكة FTTH على النحو التايل:

_
hp

OLT p
OLT R

N
N

K S
=

×

حيث:

عدد املطاريف OLT اليت يتعني تقديرها بناء على عدد املنافذ الالزمة  N
OLT_p

العدد املطلوب من املنازل املشمولة   N
hp

عدد املنافذ يف املطراف OLT املختار  K
OLT

معدل التقسيم البصري املستخدم   S
R

ومع ذلك، وبالنظر إىل أن سعة تدفق احلركة الكلية النموذجية للمطراف OLT تقتصر عمومًا على 10 جيغابتة�
ثانية، فكلما ازداد عدد املنافذ (ومن مث عدد املستعملني املوصولني بنفس املطراف OLT) اخنفضت إمكانية تقدمي 

توصيالت نطاق عريض عالية السرعة.

مثال ذلك، ميكن أن يوفر مطراف OLT، ذو أقصى عدد من املستعملني املوصولني وسعة حركة كلية مبقدار 10 
جيغابتة�ثانية وعامل تقاسم منوذجي للشبكة بنسبة 5% (20:1)، معدالت سرعة تصل (تقريبًا) إىل 100 ميغابتة�

الضروري زيادة عدد  أكثر من ذلك، من  املعروضة إىل  السرعة  لزيادة  النهائي. ومع ذلك،  املستعمل  ثانية حنو 
املطاريف OLT لتلبية الطلب من نفس العدد من املستعملني. ومتثل املعادلة الواردة أدناه صيغة حساب عدد املطاريف 

OLT على أساس سرعة التوصيل املعروضة:

_
hp u S

OLT s
OLT

N Tx F
N

C
×

=
×

حيث:

عدد املطاريف OLT اليت يتعني تقديرها بناء على سرعة التوصيل املعروضة على املشرتكني  N
OLT_s

العدد املطلوب من املنازل املشمولة   N
hp

Mbit/s منوذجي بوحدة FTTH سرعة التوصيل املعروضة ملشرتك  Tx
u

عامل تقاسم الشبكة   F
S

.Mbit/s بوحدة OLT سعة إرسال البيانات ملطراف  C
OLT

F (نسبة التنازع) يف احلساب هو معلمة تؤخذ يف االعتبار عادًة يف 
S
وعلى نفس املنوال، فإن عامل تقاسم الشبكة 

تصميم شبكات تبديل الرزم مثل شبكات النطاق العريض الثابتة. وكما هو موضح هنا ويف القسم 6، يضيف هذا 
العنصر إىل معادلة حتديد أبعاد الشبكة واقع أن املشرتكني ال ينفذون كلهم إىل اإلنرتنت يف نفس الوقت، مما يعزز 
الكفاءة حبكم االمتناع عن اإلفراط يف توفري السعة. وعلى غرار شبكات النطاق العريض املتنقلة اليت حبثت أعاله، 

.(F
S
فإن القيمة النموذجية لشبكات النطاق العريض الثابتة هي 20:1 (%5 = 
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مطاريف اخلطوط البصرية
 FTTH الالزمة يف شبكة (OLT) نظرًا للنهجْني املتبعْني يف حساب عدد مطاريف اخلطوط البصرية
املراد نشرها، حيث يعتمد األول على عدد املنافذ املادية املطلوبة لتوصيل مجيع املنازل ويعتمد الثاين 
على السرعة املعروضة على املشرتكني، يتم احلساب النهائي لعدد املطاريف OLT بأخذ الرقم األكرب 

بني النهجني، كما هو موضح يف املثال التايل.

 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

الفوالق
إن حتديد أبعاد الفوالق اليت ستقام يف كل بلدية لتغطية العدد املرغوب من املنازل املشمولة هو خيار تصميم إىل حد 
كبري، وهو يتوقف على خصائص املنطقة احلضرية املطلوب خدمتها والطلب املتوقع من جانب املستعمل. وبالنظر 
إىل احلاجة إىل توصيل ما يصل إىل 128 مستعمًال لكل منفذ مطراف OLT منوذجي، ميكن اختيار عدد من تشكيالت 
الفوالق، من قبيل 2:1 و4:1 و8:1 و16:1، وما إىل ذلك. وإذا نظرنا يف نشر طبقة واحدة من الفوالق 16:1، فإن 
األمر حيتاج إىل مثانية فوالق لتوصيل كل منفذ مطراف OLT إىل 128 مستعمًال. وبصفة عامة، تكون الصيغة حلساب 

عدد الفوالق املطلوبة يف شبكة ما بطبقة واحدة فقط من الفوالق هي:

hp
splitter

splitter

N
N

K
=

حيث:

عدد الفوالق املطلوبة عرب الشبكة  N
Spli�er

العدد املطلوب من املنازل املشمولة  N
hp

عدد املنافذ املتاحة تبعًا لنوع الفالق املختار، أي العدد األعظمي للمستعملني لكل فالق.  KSpli�er
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حساب األلياف البصرية (طبقة الفوالق)
يوضح املثال التايل تقدير عدد الفوالق الالزمة لنشر شبكة FTTH ما.

 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

النمذجة الرياضية لتحديد أبعاد كبالت األلياف البصرية
بعد حساب عدد الفوالق واملطاريف OLT الالزمة لتلبية العدد املطلوب من املنازل املشمولة، فإن اخلطوة التالية يف 
منذجة االستثمار املطلوب هي حساب عدد الكيلومرتات من األلياف البصرية الالزمة لتوصيل مجيع العناصر يف 
الرتاتب النجمي حنو املكتب املركزي لشبكة FTTH. وبعد تقييم املنهجيات األكثر استخدامًا لتقدير عدد الكيلومرتات 

من األلياف الالزمة لتنفيذ شبكات FTTH، يربز هنجان – هنج مكاين وهنج هندسي.

ويقوم النهج املكاين على توفر بيانات جغرافية مكانية للمنطقة احلضرية املراد خدمتها، مع معلومات عن جانبية 
توزيع األسر وشبكات الطرق وحتديد املوقع اجلغرايف لعناصر االتصاالت القائمة، وما إىل ذلك. وبناًء على هذه 
 OLT والفوالق واملطاريف FTTH املعلومات التفصيلية يتم حتديد املوقع اجلغرايف للمكتب املركزي احمللي للشبكة
بطريقة مثلى الستيعاب العدد املرغوب من املنازل املشمولة مع تقليل عدد الكيلومرتات من الكبالت الالزمة لتوصيل 
املعدات املطلوبة فيما بينها. وعلى الرغم من دقة هذا النموذج فإن عيبه هو بالتحديد احلاجة إىل معلومات جغرافية 

مكانية شاملة وهي بكل بساطة غري متوفرة يف معظم احلاالت.

وبديًال من ذلك، َيستخدم النهج اهلندسي مناذج رياضية حلساب كمية األلياف البصرية املطلوبة على أساس تبسيط 
األحوال اجلغرافية املكانية والتضاريس اجلغرافية وشبكات الطرق وتوزع املنازل. ولئن كان أقل دقة من النهج املكاين 
فإنه ميكن أن يوفر تقديرًا جيدًا لكمية األلياف املطلوبة حىت يف حالة عدم توفر معلومات جغرافية مكانية، وميثل 

وسيلة سريعة ودقيقة إىل حد معقول لتحديد أبعاد الشبكة.

ويقدم املنشور "النماذج اهلندسية مقابل النماذج اجلغرافية لتقدير نشر FTTH"28 حتليًال مقارنًا لنموذج احلساب 
املكاين ومنوذجني للحساب اهلندسي، منوذج املثلث (TM) ومنوذج طول الشارع املبسط (SSL). وتوضح نتيجة 
هذا التحليل املقارن أن النموذج اهلندسي SSL يوفر نتائج أكثر دقة من منوذج املثلث، ولكنه مع ذلك أقل دقة بكثري 
من النموذج املكاين. وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن املصادر الرئيسية لعدم الدقة بني النموذج اهلندسي والنموذج 

.h�ps:�� biblio .ugent .be� publica�on� 4402261 :2013 يف عام IEEE ورقة أكادميية نشرها املعهد  28

https://biblio.ugent.be/publication/4402261


35

جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املكاين تعزى إىل حد كبري إىل عيوب مل تكتشف يف التضاريس اجلغرافية والتوزع املكاين للمنازل. ولتحسني الدقة 
ُيقرتح استخدام عوامل تصحيح يتعني تطبيقها على نتائج النموذج اهلندسي.

البيانات اجلغرافية املكانية للبلديات املراد خدمتها دون  ويف ضوء ذلك، ويف احلاالت اليت حيول فيها عدم توفر 
املذكورة وذلك  الورقة  املوضح يف  املصحح   SSL اهلندسي  النموذج  استخدام  ُيقرتح  املكاين،  النموذج  استخدام 

حلساب كمية كبالت األلياف البصرية الالزمة لتوصيل خمتلف عناصر الشبكة البصرية.

ويعتمد منوذج طول الشارع املبسط (SSL)، كفرضية أساسية، توزيعًا منتظمًا للعناصر املراد توصيلها باأللياف 
البصرية يف منطقة مربعة الشكل، حيث يكون عنصر الطبقة العليا، الذي توصل به مجيع األجزاء األخرى، يف وسط 

هذا املربع، كما هو مبني يف الشكل 8.

الشكل 8: منوذج طول الشارع املبسط SSL اهلندسي 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

حيث:

مساحة املربع بالكيلومرتات املربعة  A
طول أحد أضالع املربع بالكيلومرتات  D

املسافة بني كل عنصر بالكيلومرتات  L
عدد العناصر املوجودة يف املربع  N

عدد العناصر يف أحد أضالع املربع.  n
يف هذا السيناريو، وبالنظر إىل التقييد الشائع يف مد األلياف البصرية على طول الشوارع واملمرات القائمة (مرتبة 
يف النموذج SSL يف خطوط أفقية ورأسية)، يكمن التحدي يف حساب املسافة من كل عنصر إىل مركز املربع، 
حيث تتوقف هذه املسافة جوهريًا على املسافة بني العناصر املوزعة بشكل منتظم وكمية هذه العناصر يف املربع. 
وباإلضافة إىل ذلك، هناك عامل آخر ينبغي مراعاته يف احلساب وهو وجود عنصرين أو أكثر مرتاكبة يف نفس 

املوضع. ويشار إىل هذا األثر بواسطة املتغري K، وهو متوسط   عدد العناصر يف نفس املوضع يف املربع قيد النظر.
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ومن النقاط اهلامة اجلديرة باملالحظة يف هذا التمثيل اهلندسي هو أننا إذا قسمنا املربع قيد النظر إىل أربعة أرباع 
متساوية يف املساحة وصنفنا كًال من العناصر اليت تنتمي إىل نفس قطر املربع، فإن مجيع عناصر الفئة نفسها تقع 
على نفس املسافة من مركز املربع األصلي. مثال ذلك، إذا قمنا بتصنيف العناصر إىل فئات من a إىل g، كما يف 
 c = (n-3) ؛b = (n-2) .L ؛a = (n-1) .L :الشكل 8 أعاله، فإن املسافة بني كل عنصر ومركز املربع ستكون

g = L ؛ ...؛.L

وعلى هذا النحو، فإن حاصل ضرب مسافة عنصر منوذجي من كل فئة بعدد العناصر يف الفئة يعطي املسافة اإلمجالية 
جلميع عناصر كل فئة إىل مركز املربع األكرب. ولدى حساب جمموع املسافات جلميع الفئات، ميكن احلصول على 
املسافة املضافة اإلمجالية جلميع عناصر الربع إىل مركز املربع األكرب. ومن مث، حلساب املسافة اإلمجالية جلميع العناصر 
املوجودة يف املربع، يكفي ضرب املسافة اإلضافية للربع بأربعة أمثال (مبا أن هناك أربعة أرباع) وأخريًا ضرب هذه 
القيمة بالعامل K، حيث جيب أن يكون لكل عنصر ليف بصري يصله مبركز املربع، حىت لو كان مرتاكبًا مع 

عنصر آخر.

L) املطلوبة لتوصيل مجيع العناصر مبركز املربع.
fo
وتلخص الصيغة الواردة أدناه حساب كمية األلياف البصرية (

( ) ( )
1

1

4 min ,
n

fo
i

L xKxLx i n i x n i
−

=

 = − − ∑

ومن هنا، تكون اخلطوة التالية هي حتديد قيم املتغريات K وL وn لكل بلدية ولكل طبقة يف الشبكة، وهي تبحث 
الحقًا.

حساب األلياف البصرية
النموذج اهلندسي SSL، من الضروري حتديد عناصر  البصرية باستخدام  حلساب عدد الكيلومرتات من األلياف 
الشبكة وقيم متغريات النموذج A وD وLN وn وK. وبالنظر إىل وجود مكتب حملي للشبكة FTTH، ومطاريف 
OLT، والفوالق واملنازل اليت يتعني توصيلها باأللياف يف كل بلدية، فإن األمر حيتاج إىل إجراء هذا احلساب يف 

سلسلة من اخلطوات.

 FTTH يف كل بلدية باملكتب املركزي OLT يف اخلطوة األوىل، حتتسب كمية األلياف املطلوبة لتوصيل املطاريف
 OLT ويتم تعيني عدد املطاريف ،A احمللي. ويف هذه اخلطوة، يتم تعيني قيمة املنطقة احلضرية املراد تغطيتها للمتغري
املطلوب إقامتها للمتغري N. ومن هذين املتغريين، حتتسب قيم n وD وL، ومبا أن K = 1 (التوزيع املنتظم للمطاريف 
 OLT يف مجيع أحناء املناطق احلضرية املشمولة)، ميكن تقدير كمية األلياف الالزمة لتوصيل مجيع املطاريف OLT

.SSL احمللي باستخدام صيغة النموذج اهلندسي FTTH باملكتب املركزي

وبعد حساب عدد الكيلومرتات من كبالت األلياف البصرية الالزمة لتوصيل املطاريف OLT باملكتب املركزي 
FTTH احمللي يف كل بلدية باستخدام منوذج SSL، يتم تقسيم النتيجة بعد ذلك على عامل التصحيح املذكور أعاله 

.SSL وهو 55.5 يف املائة للتعويض عن أي نقص يف التقدير الناتج عن النموذج اهلندسي

 .OLT ويف اخلطوة الثانية، حيسب عدد الكيلومرتات من األلياف الالزمة لتوصيل فوالق الطبقة األوىل باملطاريف
 OLT والفوالق التابعة له، مث تضرب النتيجة بكمية املطاريف OLT وهلذا الغرض، يتم إجراء احلساب لكل مطراف

املراد إقامتها.

ويف هذه اخلطوة الثانية، تنسب قيمة نفس املنطقة احلضرية قيد النظر يف اخلطوة األوىل للمتغري A، ولكن يتم تقسيمها 
على عدد املطاريف OLT لكي تنطبق على املنطقة احلضرية املقابلة ملجرد مطراف OLT واحد. وينسب عدد الفوالق 
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لكل OLT املطلوب إقامتها للمتغري N. ومن هذين املتغريين نشتق قيم n وD وL، وكذلك مبا أن K = 1 (التوزيع 
املنتظم للفوالق عرب املنطقة احلضرية ملطراف OLT واحد)، يتم تقدير كمية األلياف الالزمة لتوصيل مجيع الفوالق 
باملطراف OLT املقابل بتطبيق معادلة النموذج SSL ونفس عامل التصحيح بنسبة 55,5 يف املائة على النتيجة. وإذا 
كان األمر يتناول أكثر من طبقة واحدة من الفوالق بني املطاريف OLT واملشرتكني، يتم تكرار نفس احلساب 

للطبقات األخرى من الفوالق املنمذجة.

وأخريًا، جيب حساب عدد الكيلومرتات من األلياف الالزمة لتوصيل املشرتكني بالفوالق يف كل بلدية. وهلذا الغرض، 
جيرى احلساب لفالق واحد واملشرتكني املرتبطني به، مث تضرب النتائج بعدد الفوالق اليت يتعني تركيبها.

وتنسب إىل املتغري A قيمة نفس املنطقة احلضرية قيد النظر يف اخلطوة األوىل، ولكن مقسومة على عدد الفوالق املراد 
 ،Lو Dو n عدد املنازل املوصولة لكل فالق. ومن هذين املتغريين، ميكن استخالص قيم N تركيبها. وينسب للمتغري
ومبا أن K = 1 (التوزيع املنتظم29 للمنازل يف مجيع أحناء املنطقة احلضرية اليت يغطيها كل فالق) ميكن احتساب كمية 
األلياف الالزمة لتوصيل مجيع املنازل املوصولة بالفالق اخلاص هبا بتطبيق معادلة النموذج SSL وتقسيم النتيجة على 
عامل تصحيح، هذه املرة 67 يف املائة30، من أجل تصحيح التقدير الناقص الناتج عن استخدام النموذج اهلندسي املبسط.

حىت اآلن، كل شيء على ما يرام. ولكن لن تتحول مجيع املنازل املشمولة إىل منازل موصولة. لذلك ينبغي أن 
يرتاوح عدد املنازل املوصولة بني صفر وعدد املنازل املشمولة املتاحة، على أن يقتصر حساب األلياف البصرية على 
املنازل املوصولة فقط. وإلدخال هذا العامل يف احلسبان، علمًا بأنه من غري املعروف ما هي املنازل املشمولة اليت 
سوف تتحول فيما بعد إىل منازل موصولة (تلك األقرب إىل الفالق أم األبعد عنه)، فإن التقريب املعقول هو حساب 
متوسط عدد الكيلومرتات من األلياف لتوصيل منزل مشمول واحد بالفالق اخلاص به يف كل بلدية، وضرب هذه 
القيمة مبجموع املنازل اجلديدة املوصولة املقدرة من سنة آلخرى. ويكشف هذا احلساب عن إمجايل كمية كبالت 

األلياف البصرية الالزمة لتوصيل كل املنازل املوصولة كل عام يف كل بلدية.

وهناك نقطة هامة جيب مراعاهتا عند حساب إمجايل عدد املنازل املوصولة، وهي أثر التبديل يف قاعدة املشرتكني. 
والتبديل هو مقياس التغري يف قاعدة املشرتكني لدى املشغل. وعلى صعيد الواقع، ميثل معدل التبديل النسبة املئوية 

للعمالء الذين يلغون اشرتاكهم يف خدمة معينة يف فرتة معينة.

ونتيجة ألثر التبديل، يكون عدد الرتكيبات اجلديدة كل عام أعلى من صايف التغري يف قاعدة املشرتكني لدى املشغل. 
أي إذا كان املشغل لديه قاعدة من 000 1 مشرتك، ومنت هذه القاعدة إىل 1 100 مشرتك يف السنة التالية، فإن أثر 
التبديل يعين أن عدد اخلدمات اجلديدة املتعاقد عليها يف هذه الفرتة يزيد عن 100. والتفسري بسيط: إذا كان قياس 
التغري بنسبة 5 يف املائة يف تلك السنة، عندئذ جند أن 50 مشرتكًا، من أصل 000 1 مشرتك أويل، قد ألغوا عقودهم 

بينما تعاقد على اخلدمة 150 مشرتكًا جديدًا، ليصبح قوام قاعدة املشرتكني اجلديدة 100 1 مشرتك.

 .FTTH يف مشروع شبكة (CAPEX) وهذا التجديد التدرجيي يف قاعدة املشرتكني يؤثر بشدة على النفقات الرأمسالية
ففي كل عام، جيب مراعاة احلاجة إىل تركيب صايف التغري يف الطلب باإلضافة إىل النسبة املئوية للتبديل مضروبة 
بإمجايل عدد املشرتكني يف هناية العام األسبق. وهذا يعين احلاجة إىل مزيد من كبالت األلياف البصرية واملزيد من 
 (ONT) اليت تشمل جهاز توجيه املستعمل النهائي ومطراف الشبكة البصرية ،(CPE) رزم معدات أماكن العميل
املراد تركيبها يف منازل املشرتكني. وبالطبع، ميكن إعادة استخدام غالبية وحدات CPE وONT املركبة سابقًا يف 

يستخدم هذا التبسيط نظرًا لعدم توفر املعلومات عادة عن سوية ارتفاع املنازل.  29

 Geometric versus geographic models for the’ متوسط النسبة املئوية من نقص التقدير يف طبقة النفاذ يف املناطق الكثيفة؛ انظر  30

.es�ma�on of an FTTH deployment’, Telecommunica�on Systems Volume 54, page 21
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منازل املشرتكني الذين ألغوا عقودهم بل ينبغي، إن أمكن، إعادة استخدامها يف منازل املشرتكني اجلدد – حيث 
تتوقف النسبة املئوية إلعادة االستخدام على أحوال لوجستيات التخزين والنقل.

فيما يلي معادلة حلساب عدد الكيلومرتات من كبالت األلياف البصرية الالزمة لتوصيل املنازل املوصولة بالفوالق 
اخلاصة هبا، وأخرى حلساب عدد رزم معدات أماكن العميل املطلوبة:

( )_ 1_ _ .[ . 1 ]total t avg hct hctFiber HC Fiber HC N N churn−= − −

( )_ _ 1 1  . 1Pct CPE t hct hct rN N N churn F−  = − − − 

حيث:

جمموع األلياف البصرية (بالكيلومرتات) املراد تركيبها يف سنة معينة لتوصيل املنازل  __ total tFiber HC

املوصولة بالفوالق اخلاصة هبا

متوسط جمموع الكبالت البصرية (بالكيلومرتات) الالزمة لتوصيل منزل مشمول واحد  _ avgFiber HC

بالفالق اخلاص به

t عدد املشرتكني (املنازل املوصولة) يف سنة معينة    hctN

t-1 عدد املشرتكني (املنازل املوصولة) يف سنة معينة t-1 1hctN −

t الذين غادروا قاعدة املشرتكني يف السنة t-1 النسبة املئوية من املشرتكني املوجودين يف السنة   churn

t املراد تركيبها يف سنة معينة CPE عدد رزم املعدات  _ _Pct CPE tN

النسبة املئوية إلعادة استعمال املطاريف ONT املسرتجعة من منازل املشرتكني الذين ألغوا اشرتاكاهتم يف   F
r

t السنة
ويالحظ أن معدل التبديل والنسبة املئوية إلعادة استخدام أجهزة CPE وONT ميكن أن ختتلف اختالفًا كبريًا من 
بلد آلخر، لذلك من املستحسن جدًا أن حتصل اهليئات التنظيمية على إحصاءات دقيقة من املشغلني احملليني. ومع 
ذلك، عندما يستحيل احلصول على هذه املعلومات، فإن معدل تبديل بنسبة 5 يف املائة سنويًا وعامل إعادة استخدام 

بنسبة 80 يف املائة يعتربان معقولني عمومًا لتحديد أبعاد الشبكة.
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حساب األلياف البصرية (املنازل املشمولة)
اخلطوة األوىل:

اخلطوة الثانية عند النظر يف طبقة واحدة من الفوالق:
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 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

FTTH تكاليف وحدات شبكة األلياف إىل املنازل
يتكون منوذج شبكة FTTH املعروض حىت اآلن من مكاتب FTTH املركزية احمللية اليت تقوم بتوجيه احلركة احمللية 
البصرية ورزم معدات  حنو الشبكة األساسية لدى املشغل، ومطاريف OLT، والفوالق، وأخريًا كبالت األلياف 
أماكن العميل (CPE). وجدير باملالحظة أنه ميكن استخدام كبل ليفي بصري ذي سعة أقل (تكلفة أقل) لتوصيل 
الفوالق واملنازل املوصولة، بينما ميكن حجز األلياف البصرية ذات السعة األكرب (تكلفة أكرب) للتوصيل بني الفوالق 

واملطاريف OLT واملكتب املركزي FTTH احمللي.

وكما سبق القول، ينبغي احلصول على تكاليف وحدة كل من عناصر الشبكة هذه مباشرة من املشغلني احملليني 
وموردي الشبكات.
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(CAPEX) نتائج تقدير النفقات الرأمسالية
بعد حساب عدد املكاتب املركزية FTTH احمللية واملطاريف OLT والفوالق ورزم املعدات CPE والكيلومرتات من 
األلياف البصرية الالزمة لنشر شبكة FTTH يف كل من البلديات، باإلضافة إىل حساب تكاليف وحدة هذه املعدات، 

ميكن احلصول على إمجايل النفقات الرأمسالية (CAPEX) حبسب السنة.31

ومن املهم التأكيد يف هذه املرحلة على أن أثر تقدير االستثمار على التدفق النقدي للعملية املنمذجة يتوقف على 
التوقيت احملدد لرتكيب البنية التحتية - عادة يف السنوات األوىل من التشغيل. وبالنسبة للسنوات الالحقة، لن يكون 
هناك سوى النفقات CAPEX متعلقة مبد كبالت األلياف البصرية الالزمة لتوصيل املشرتكني اجلدد بالفوالق وتكلفة 
احلصول على رزمة معدات CPE وتوزيعها على املشرتكني - االحتياجات من البنية التحتية اليت ختتلف وفقًا لتطور 

طلب املشرتك يف الشبكة FTTH على مر السنني.

شبكات النقل  3.4

يف ظل تزايد الطلب على شبكات النفاذ عريض النطاق جدًا، يعاين العديد من البلدان من نقص يف البنية التحتية 
لشبكة نقل قادرة على تسيري مجيع البيانات الواردة والصادرة بني البلديات أو املناطق والشبكة األساسية للمشغل.

وغالبًا ما يواجه واضعو السياسات اآلن التحدي املتمثل يف تعزيز نشر شبكة النقل البصرية بوضع سياسات عمومية 
توفر شروطًا مالئمة جلذب االستثمارات اخلاصة لسد هذه الفجوة يف البنية التحتية. ويف هذا السياق، كثريًا ما 
يكون تقدير النفقات CAPEX لنشر شبكات نقل األلياف البصرية مفيدًا لتطوير أو تقييم مشاريع نشر البنية التحتية 

املستدامة اقتصاديًا.

ورغبة يف تبسيط املشروع وتقدير النفقات CAPEX ميكن، ألغراض هذا التمرين، اعتبار شبكة نقل األلياف البصرية 
كمجموعة من وصالت األلياف البصرية مع مرسالت ومضخمات بأسلوب الرتاتب الرقمي املتزامن (SDH) يف 
نقاط النهاية اخلاصة هبا، موصولة بكبالت ألياف بصرية مدفونة، مع بعض مكررات األلياف املوضوعة على طول 
الكبالت. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على عناصر الشبكة، مثل أنظمة تعدد اإلرسال بالتقسيم املكثف للطول املوجي 
ومعددات إرسال اإلضافة واحلذف البصرية القابلة إلعادة التشكيل (DWDM ROADM) وأرتال التوزيع البصرية 

(ODF)، أن تدمج حركة البيانات يف الشبكة األساسية الوطنية.

ويتوقف عدد عناصر الشبكة الالزمة وسعتها املطلوبة إىل حد كبري على احلد األدىن من الصبيب املطلوب (الطلب 
الكلي على احلركة يف مستوى البلدية أو املنطقة) واملسافة بني البلدية أو املنطقة وأقرب نقطة اتصال للشبكة األساسية 
للمشغل. وعندما ُتعرف هاتان املعلمتان احليويتان بالنسبة جلميع وصالت النقل الالزمة، ميكن تقدير جمموع النفقات 

.CAPEX الرأمسالية

ويف حالة معدات شبكة نقطة النهاية - وحتديدًا املرسالت - يعتمد عدد العناصر املطلوبة على الطلب يف كل بلدية. 
أي ُينظر يف استخدام املعدات اليت هلا سعة نقل بيانات (Mbit/s) حمددة، وبناًء على الطلب على البيانات، يتم 

تقدير الكمية الالزمة من املعدات.

ومع ذلك، فإن معدات الشبكة األساسية متثل تعديالت ممكنة يف الشبكة ضرورية لدعم الطلب من بلدية معينة. 
ويف الواقع، قد يتطلب توصيل بلدية جديدة بالشبكة األساسية توسيع سعة بعض عناصر الشبكة. ويف هذه احلالة، 

يتعني على كل بلدية القيام بالتقدير الكمي لتحسني عناصر الشبكة األساسية.

مل ينظر يف النفقات CAPEX الالزمة لتسيري حركة البيانات خارج البلديات (باجتاه مصدر مركز التبادل FTTH احمللي)، على افرتاض وجود   31

.FTTH شبكة أساسية وطنية موجودة مسبًقا تصل ما بني مجيع البلديات املراد إدراجها يف مشروع الشبكة
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وترتبط املجموعة األخرية من عناصر الشبكة بطول الشبكة اإلمجايل. ويف شبكة األلياف البصرية، تتوقف كمية 
األلياف وعدد القنوات واخلنادق املطلوبة بشكل مباشر على طول الشبكة، مع تركيب مكررات عند مسافات 
معينة، تبعًا ملداها. وخيتلف مدى املكررات باأللياف تبعًا ملوّرد الشبكة وقد ُيتوقع أيضًا أن يتطور مبرور الزمن. 
النقل  شبكات  لتصاميم  مقبوًال  معيارًا  كم   70 كل  املكررات  تركيب  يكون  عامة،  وكقاعدة  ذلك،  ومع 

باأللياف البصرية.

وحلساب تكلفة جمموعة عناصر الشبكة هذه، من الضروري حتديد طول كل وصلة شبكة يتعني إنشاؤها. وميكن 
القيام بذلك بأن تستخدم، مبثابة مرجع، أقصر مسافة طريق بني البلدية اليت يتعني توصيلها والشبكة األساسية لأللياف 
البصرية الوطنية، ذلك إلن مد األلياف على طول الطرق السريعة والعادية بني البلديات يقلل عادة من التكاليف 

ومن زمن النشر.

ويالحظ أن اسرتاتيجية احلساب هذه تقوم على نشر الشبكة يف طبولوجيا جنمية (توصيل من نقطة إىل نقطة دون 
استمثال). ومع ذلك، ومبا أن من املمكن توصيل أكثر من بلدية بالنقطة ذاهتا على الشبكة األساسية الوطنية، ينبغي 
البلديات فيما بينها ولديها نقطة  تقييم إمكانية تنفيذ أجزاء من الشبكة يف طوبولوجيا حلقية، يتم فيها توصيل 
مشرتكة من تدفق احلركة حنو الشبكة األساسية الوطنية. وهذا النهج اهلجني يقلل إىل حد كبري من عدد الكيلومرتات 

من األلياف الالزمة، لكنه يتطلب من اهليئات التنظيمية أوًال حتديد الطوبولوجيا املادية للشبكة اليت يتعني نشرها.

وأخريًا، بعد حساب حجم املعدات وكبالت األلياف البصرية الالزمة، تضرب النتيجة بتكلفة الوحدة من هذه 
املعين.  البلد  يعملون أصًال يف  الذين  واملوردين  املصنعة  الشركات  مباشرة من  عليها  املعدات، ويفضل احلصول 

وتتمخض النتيجة النهائية لكل هذه احلسابات عن التقدير الكلي للنفقات الرأمسالية (CAPEX) للمشروع.

تقدير النفقات التشغيلية (OPEX) لتوفري خدمة النطاق العريض  5
يتناول هذا القسم تقدير التكاليف والنفقات التشغيلية (OPEX) اجلارية ملشروع نطاق عريض من أجل تقدير دقيق 

:OPEX للتدفقات النقدية لوضع خطة األعمال. وسوف ننظر يف ثالثة نـُُهج رئيسية لتقدير النفقات

استخدام مناذج التكلفة؛   -
استخدام التكاليف والنفقات السابقة؛   -

استخدام معايري املقارنة.   -
وبالنسبة لواضعي السياسات، يتوقف قرار اختيار النهج على توفر البيانات.

(OPEX) استخدام مناذج التكلفة لتقدير النفقات التشغيلية  1.5

ميكن اشتقاق توقعات قيمة النفقات عند حساب صايف القيمة احلالية للمشروع من املعلومات املستخرجة من منوذج 
التكلفة للحاالت اليت يكون فيها للهيئات التنظيمية لالتصاالت، كالتزام تنظيمي، فصل يف احملاسبة وعرض مناذج 

التكلفة لغرض تنظيم تعريفات اجلملة.

ومع أن هذه االلتزامات التنظيمية مرتبطة بتقدير تكاليف املنتجات باجلملة، فإن البيانات املرتبطة حبساب التكلفة 
هذا توفر مدخالت قّيمة ميكن استخدامها لتقدير النفقات OPEX ملشاريع النطاق العريض.
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ومثة طريقة مثرية لالهتمام وهي استخدام بيانات التكاليف املخصصة بالكامل، وهو هنج من أعلى إىل أسفل32 
لتقدير التكاليف التشغيلية املرتبطة بتقدمي خدمات النطاق العريض. ويف هذا النهج، تشتمل التكلفة اإلمجالية للخدمة 
اليت يقدمها املشغل على مجيع التكاليف احملاسبية اليت تتحملها الشركة يف تقدمي تلك اخلدمات - مبا يف ذلك التكاليف 

الرأمسالية. وهكذا ميكن متثيل التكلفة اإلمجالية للمنتج باملعادلتني التاليتني:

جمموع تكلفة املنتج (TC) = النفقات + تكلفة رأس املال

(WACC) املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال x رأس املال املستخدم يف املنتج = (CC) تكلفة رأس املال

حيث:

املالية املرتبطة بشكل  العامة واإلدارية والنفقات  النفقات هي جمموع تكلفة اخلدمات واملبيعات والنفقات 
مباشر أو غري مباشر بإنتاج املنتج؛

تكلفة رأس املال (CC) هي املكافأة االفرتاضية اليت ينبغي أن حيصل عليها املزود للحفاظ على رأس املال 
املستثمر يف أصوله؛

WACC هو املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.

الشكل 9: تكوين التكاليف اإلمجالية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

وال بد من اإلشارة أيضًا إىل أن خمتلف خدمات االتصاالت اليت يقدمها املشغلون أنفسهم تستخدم خدمات أخرى 
الداخلية،  التحويالت  هبذه  املتعلقة  النفقات  للمنتج  اإلمجالية  التكلفة  تغطي  أن  لذا جيب  داخليًا،  إنتاجها  يتم 

إن وجدت.

وميكن تقييم التحويالت الداخلية بطريقتني:

إذا كان للمنتج تسويق خارجي، فيجب أن يكون سعر التحويل الداخلي هو نفس السعر املفروض على   ‘1’
مزودي خدمات االتصاالت اآلخرين؛

إذا مل يكن للمنتج تسويق خارجي، فإن سعر التحويل الداخلي يقوم على التكلفة اإلمجالية للمنتج، وحيسب   ‘2’
باملعادلة (الشكل 9) على أساس إمجايل تكلفة املنتج.

وبناًء على املعلومات املتوفرة من مقدمي اخلدمة يف أحكام الفصل احملاسيب اخلاصة هبم واملنهجية اليت تضعها اهليئة 
التنظيمية مبوجب منوذج التكلفة من أعلى إىل أسفل، ميكننا حتديد تكوين التكلفة اإلمجالية لكل خدمة من اخلدمات 

املقدمة.

يف هذا النهج، يبدأ احلساب من املعلومات احملاسبية الفعلية للمشغلني ويتم ختصيصه لكل خدمة بطريقة حمددة.  32
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وميكن أن يستند التنبؤ بقيمة النفقات OPEX، الالزمة حلساب صايف القيمة احلالية (NPV) ملشروع النطاق العريض، 
النفقات مقابل توفري جمموعة من اخلدمات اليت يقدمها مزود أو جمموعة من مزودي  إىل حاصل قسمة جمموع 

اخلدمات، على جمموع صايف إيرادات التشغيل لنفس هذه املجموعة من اخلدمات.

الشكل 10: نسبة النفقات إىل صايف اإليرادات

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

وينبغي تطبيق النسبة الناجتة من إمجايل التكاليف والنفقات إىل صايف اإليرادات على اإليرادات املقدرة سنة بعد سنة 
.(OPEX) يف خطة األعمال، مما يؤدي إىل تقدير جزء من النفقات التشغيلية

إىل  (استنادًا  تصنيف هذه  اخلدمات"، ميكن  "تكاليف  فئة  تشمل  اليت  اإلنفاق  وعند حتليل جمموعة خمصصات 
للمقرضني  املدفوعة  التعويضات  والصيانة؛ (ب)  التشغيل  تكاليف  (أ)  متميزتني:  فرعيتني  فئتني  إىل  خصائصها) 

اآلخرين (من قبيل نفقات التوصيل البيين واستئجار الشبكة وغريها من النفقات).

ويف هذه املرحلة، يبقى فقط تقدير جزء من النفقات املتعلقة بتكاليف التشغيل والصيانة (OPEX والتشغيل والصيانة) 
اليت استبعدت من تكاليف حسابات اخلدمة ألهنا تتوقف جوهريًا على النفقات الرأمسالية CAPEX للمشروع. ولتقدير 
هذا اجلزء من النفقات OPEX، ميكن استخدام معلومات وحدة OPEX السنوية لكل عنصر من عناصر الشبكة 

املطلوبة لبناء الشبكة.

اجلدول 3: تكاليف التشغيل والصيانة
CAPEXOPEXعناصر الشبكة

X% of Xالعنصر 1

Z% of Zالعنصر 2

Y% of Yالعنصر 3

.........

نفقات التشغيل والصيانة

ونظرًا ألن حسابات تكاليف التشغيل والصيانة مرتبطة بشكل صارم بالنفقات الرأمسالية CAPEX اليت سيتم تنفيذها، 
فيمكن حساب التكاليف املتعلقة هبذه الفئة الفرعية من النفقات باستخدام نسبة مئوية من منهجية توقعات النفقات 

CAPEX، بدًال من استخدام املتوسطات املستخرجة من البيانات التارخيية ملقدم اخلدمة.
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(OPEX) اجلدول 4: جمموع النفقات التشغيلية
…السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1

…XZYWاإليرادات الصافية

نسبة النفقات إىل 
اإليرادات

r%r%r%r%r%

…%X . r%Z . r%Y . r%W . rالنفقات التشغيلية 1

نفقات التشغيل 
والصيانة

نفقات التشغيل 
والصيانة

نفقات التشغيل 
والصيانة

نفقات التشغيل 
والصيانة

نفقات التشغيل 
والصيانة

جمموع نفقات 
التشغيل

 (X . r%) + Opex
E&M

 (Z . r%) + Opex
E&M

 (Y . r%) + Opex
E&M

 (W . r%) +
Opex E&M

(OPEX) استخدام مناذج التكلفة لتقدير النفقات التشغيلية

 

السيناريو: مشغل اتصاالت متنقلة يطلق مشروع شبكة نطاق عريض السلكية 4G LTE. ولتقدير النفقات 
التشغيلية (OPEX) للمشروع اجلديد، فإن أحد النـُُهج املمكنة هو استخدام مناذج التكلفة املوضوعة�

املطبقة أصًال من قبل اهليئة التنظيمية بشأن اخلدمات املتنقلة األخرى.
 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 

مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

(OPEX) استخدام التكاليف والنفقات السابقة لتقدير النفقات التشغيلية  2.5

يف غياب منوذج تكلفة ناضج إىل حد كاف لتقدير النفقات OPEX للمنتج الذي سوف يطلق، قد يكون البديل 
هو استخدام بيانات امليزانية اخلاصة بالشركات القائمة يف البلد واليت تقدم خدمة مكافئة (أو مشاهبة جدًا) للخدمة 

املقرتحة يف خطة األعمال.
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والنهج املوصى به هو تقييم االجتاه التارخيي لكيفية سلوك نفقات التشغيل كدالة لصايف اإليرادات. وحاملا تستبان 
.OPEX عالقة مستقرة بني هذين املتغريين، ميكن استخدام هذه النسبة لتقدير النفقات

الشكل 11: نسبة النفقات التارخيية إىل صايف اإليرادات

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

احلسابات  استعراض  اسرتاتيجية هي  أفضل  فإن  والنفقات،  اإليرادات  استبانة عالقة مستقرة بني  يتعذر  وعندما 
التحليلية وإزالة التحيزات احملتملة، حبيث ميكن استخدام تقدير مستقر عرب العملية للتدفق النقدي.

وبعد تقدير النسبة بني النفقات التشغيلية (مبا يف ذلك تكلفة اخلدمة، واملبيعات، والنفقات العامة واإلدارية) وصايف 
اإليرادات، ينبغي تطبيق هذه النسبة على جمموع اإليرادات السنوية املقدرة يف التدفق النقدي. وتتمخض النتيجة 

عن النفقات التشغيلية لكل عام.

(OPEX) اجلدول 5: جمموع النفقات التشغيلية
…السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1

…XZYWصايف اإليرادات

نسبة النفقات إىل 
اإليرادات

r%r%r%r%r%

جمموع النفقات 
Opex

X . r%Z . r%Y . r%W . r%…

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

(OPEX) استخدام معايري املقارنة لتقدير النفقات التشغيلية  3.5

عندما تكون اخلدمة جديدة نسبيًا وليست هنالك عمليات جتارية ناضجة بدرجة كافية يف البلد املعين من شأهنا أن 
جتعل من املمكن تقدير النفقات OPEX استنادًا إىل بيانات امليزانية اخلتامية احلقيقية، فإن استخدام معايري املقارنة 

يوفر بديًال معقوًال.

وميكن العثور بسهولة على النقاط املرجعية لنمذجة جمموع نفقات خطة األعمال يف األدبيات املتخصصة، مبا يف 
ذلك تقييم سلوك الشركة اليت تقدم خدمة مبتكرة (رمبا مل جترب من قبل). ويتعلق أحد معايري املقارنة األكثر 
انتشارًا بالعالقة بني النفقات الرأمسالية (CAPEX) والنفقات التشغيلية (OPEX) من خالل نسبة النفقات الرأمسالية 
إىل جمموع تكلفة امللكية (CAPEX/TCO)33 للمشاريع اليت تنطوي على تقنيات جديدة. وينبغي حتديد ثالثة مراجع 

سوقية خمتلفة على األقل، ومن هذه املراجع ميكن حتديد قيمة معيارية مقارنة لتطبيقها يف خطة األعمال.

CAPEX + OPEX = (جمموع تكلفة امللكية) TCO  33
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النفقات  بناًء على عالقة مباشرة مع جمموع   OPEX التشغيلية النفقات  النهج، يتم تقدير جمموع  من خالل هذا 
الرأمسالية CAPEX، كما هو مبني يف الشكل 12.

(OPEX) إىل النفقات التشغيلية (CAPEX) الشكل 12: نسبة النفقات الرأمسالية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

ومع ذلك، ومبا أن التكاليف والنفقات اجلارية هلا عالقة قوية عمومًا بعدد املستعملني النشطني يف الشبكة، فإذا 
املقّدرة كدالة   - التشغيلية  النفقات  فإننا نقرتح تقسيم جمموع  السنوية،   (OPEX) التشغيلية النفقات  تقدير  أردنا 
ملجموع النفقات الرأمسالية CAPEX - على جمموع املستعملني يف كل سنة من خطة األعمال، مث ضرب احلاصل 
مبجموع عدد املستعملني املتوقع كل عام، لنتوصل إىل تطور سنوي للنفقات التشغيلية وفقًا للطلب من جانب املستعمل.

(OPEX) الشكل 13: وحدة النفقات التشغيلية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

(OPEX) اجلدول 6: جمموع النفقات التشغيلية
املجموعالسنة n…السنة 2السنة 1

جمموع الطلبXZ…Wالطلب

Opex وحدةuuuuU

OpexX . uZ . uY . uW . uOpex جمموع

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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(OPEX) استخدام التكاليف والنفقات السابقة لتقدير النفقات التشغيلية
السيناريو: مشغل نطاق عريض ثابت سيطلق مشروع FTTH يف بلد ما إىل جانب مشغلني آخرين يقدمون 
بالفعل هذه اخلدمة. ولتقدير النفقات التشغيلية (OPEX) للمشروع اجلديد، يتمثل أحد النهج املمكنة يف 
استخدام بيانات امليزانية اخلتامية لشركات التشغيل الراسخة يف البلد واليت تقدم خدمة مكافئة (أو مشاهبة 

جدًا) للخدمة اليت سوف تطلق.

ويوضح هذا املثال ميزانية ختامية توضيحية ملشغل راسخ. ولتقدير نسبة النفقات�اإليرادات، من الضروري 
إزالة تكاليف اإلهالك واالستهالك، حيث حتتسب النسبة مباشرًة من النفقات الرأمسالية (CAPEX). ويتم 

.(OPEX) تطبيق النسبة املقدرة على اإليرادات املقدرة من أجل تقدير النفقات التشغيلية

 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

(WACC) تقدير املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال  6
إن حتديد املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال (WACC) خطوة هامة يف عملية حتديد األسعار لقطاع االتصاالت وله 
املتوسط WACC يف مستوى  الطيف. فإذا جرى حتديد  أثر كبري على مناذج مزادات االتصاالت ومناذج تسعري 
منخفض جدًا، فقد يؤدي ذلك إىل تثبيط االستثمارات اجلديدة وإىل اخنفاض األسعار دون حتقيق كفاءة يف التكاليف. 
ومن ناحية أخرى، إذا حتدد هذا املتوسط يف مستوى عاٍل جدًا، فقد يشجع فرط االستثمار ويؤدي إىل ارتفاع 

كبري يف األسعار.

وبصفة عامة، يكون املتوسط WACC هو النسبة املئوية اليت تعادل املتوسط املرجح لتكاليف الفرصة البديلة ملصادر 
التمويل الدائم لدى مقدمي اخلدمات. وتتوفر معلمات هذه احلسابات من خالل صيغة مشتقة من منوذج تسعري 

األصول الرأمسالية (CAPM)، احملدد على النحو التايل:
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( )( ) ( ) 1 | |After Tax j
J d eWACC K D D E K E D E= − + + +τ

حيث:

تكلفة الدين   K
d

معدل الضريبة   τ

)  النسبة املئوية من راس املال يف شكل دين )|D D E+

تكلفة األسهم  
j

eK j
eK

)   النسبة املئوية من راس املال يف شكل أسهم )|E D E+

ويالحظ يف بعض البلدان أن املديونية الفعلية لدى مقدمي خدمات االتصاالت ميكن أن ختتلف اختالفًا كبريًا، 
ال سيما بني مقدمي اخلدمات الوطنيني وأولئك الذين مقرهم يف اخلارج والذين ميكنهم االستفادة من الرمسلة خارج 

املجموعة ومن التمويل داخل املجموعة.

وبالنظر إىل هذا املدى الواسع من املديونية احملتملة، قد ختتار اهليئة التنظيمية حتديد مستوى املديونية على أساس 
متوسط مستوى الدين الذي تعتمده املصارف االستثمارية واهليئات التنظيمية حول العامل واملتوسط لدى الشركات 

العاملية.

تقدير تكلفة الديون
تقدر تكلفة الديون مبوجب املعادلة:

( )1T
d fK rd Spread= +

حيث:

السند عدمي املخاطر  
T
frd T

frd

معدل خماطر االئتمان، وهو متوسط الفارق املدفوع من مجيع مقدمي االتصاالت يف تلك السوق  Spread

تقدير تكلفة األسهم
تقدر تكلفة األسهم مبوجب املعادلة:

( ) )( )(( )1 | 1   j T
e f j local USK re MRP CRP= + + × + +β π π
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حيث:

املعدل عدمي املخاطر، استنادًا إىل املفهوم العام لعائدات السند على أساس األصول ذات العائد   
T
fre

عند االستحقاق الذي ال يقل عن مخس سنوات

سهم جترييب (بيتا). ميكن حساب ذلك وفقًا لسعر سهم مقدم االتصاالت مقابل سوق األسهم   jβ

ككل، أو بدًال من ذلك استخدام معيار مقارنة دولية. وينبغي أن يستخدم أيًا من النهجني سهمًا جتريبيًا 
(بيتا) دون أثر يستند إىل بنية رأمسال أمثل حمدد وفًقا لبنية رأس املال لدى مشغلي االتصاالت احملليني

بدل املخاطر القطري  CRP

 CRP قيمة
j

eK عندما يتم تقدير تكلفة األسهم وفًقا للنهج اإلمجايل، من الضروري أن يدرج يف معادلة  
والفرق بني التضخم احمللي والتضخم يف الواليات املتحدة األمريكية

بدل خماطر السوق.  MRP

(MRP) تقدير بدل خماطر السوق
يقدر بدل خماطر السوق مبوجب املعادلة:

( )
1

1 p
T h T h
m f

h

MRP r re
P

− −

=

= −∑

حيث:

املعدل عدمي املخاطر  
T h
fre −

عائد مؤشر السوق  
T h
mr
−

ينبغي أال يقل اإلطار الزمين للبيانات التارخيية املستخدم لتقدير بدل خماطر السوق عن مخس سنوات. وعالوة على 
ذلك، ينبغي جتاهل الفرتات اليت تعكس حاالت الشذوذ يف السوق.

(CAPM) النموذج احمللي أو العاملي لتسعري األصول الرأمسالية
الرأمسالية (CAPM)، أو منوذج حملي  هناك هنجان رئيسيان لتقدير تكلفة األسهم: منوذج عاملي لتسعري األصول 
لتسعريها. ويستخدم النموذج CAPM العاملي بشكل شائع من قبل املصارف، بينما يستخدم النموذج CAPM احمللي 
 CMT(فرنسا)؛ و ARCEPهيئة تنظيم النقل يف الربازيل؛ و ،ANTT بشكل أكثر شيوعًا من قبل اهليئات التنظيمية (مثل
النموذج  تقدير  املمكن  (السويد)). ومن   PTSاملتحدة)؛ و (اململكة   Ofcom(إيرلندا)؛ و  ComReg(إسبانيا)؛ و
CAPM باستخدام املعلمات احمللية تبعًا لتوفر البيانات املستقرة. ولكل من املنهجيتني مزايا وعيوب، ومع ذلك، 

أفضل  تكوين صورة  إىل  أكثر شفافية ومييل  البيانات، ألنه  توفر  احمللي عند   CAPM النموذج  باستخدام  يوصى 
للسوق احمللية.

وحياول النموذج CAPM العاملي تكوين صورة حقيقية للبلد باستخدام البيانات الدولية. ويوصى باستخدامه يف 
حاالت قلة توفر املعلومات عن السوق احمللية و�أو املعلومات املتعلقة بأصول االتصاالت املدرجة يف سوق األوراق 

املالية يف البلد املعين.
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ومثة أسلوب بديل لتحديد املخاطر غري احملسوبة وهو إضافة عوامل أخرى للنموذج CAPM العاملي ميكن أن متثل 
خماطر سياسية وتنظيمية وغريها من املخاطر - ولكن هذه النماذج ال تزال جتريبية يف الوقت احلاضر. ويكشف حبث 
سريع عرب اإلنرتنت عن طائفة واسعة من البيانات اليت ميكن أن تساعد يف حساب النموذج CAPM34 كتلك املعروضة 

يف اجلدول 7.

اجلدول 7: مزايا وعيوب النموذج CAPM احمللي مقابل النموذج CAPM العاملي
منوذج CAPM عامليمنوذج CAPM حملي

- الشفافية.مزايا
- عكس منظور السوق احمللية.

- ال يعتمد على قواعد البيانات احمللية. يستخدم معايري 
املقارنة.

- يستخدم بيانات اقتصادية أنضج.

- يعتمد على توفر قواعد البيانات.عيوب
- من الضروري توفر سيناريو اقتصاد كلي مستقر.

- قابلية مقارنة املعايري.
- استخدام املخاطر القطرية، مع مدى واسع من التغري.

- عملية إضافة وإزالة األثر بني البلدان غري دقيقة.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يستخدم النموذج CAPM احمللي البيانات الداخلية. واملزايا الرئيسية الستخدام النموذج CAPM احمللي هي الشفافية 
بفضل القبول الواسع هلذه املنهجية من قبل املجتمع األكادميي والسوق، والرؤية الدقيقة للسوق احمللية اليت يوفرها 
هذا النهج. وعلى النقيض من ذلك، قد تشمل العيوب فلة توفر قواعد البيانات و�أو عدم توفر سيناريو مستقر 

لالقتصاد الكلي احمللي.

ويف البلدان اليت تتمتع باستقرار اقتصادي طويل األجل، ومؤشرات مالية طويلة األجل وأصول ثابتة، يوصى باعتماد 
منهجية النموذج CAPM احمللي.

حتويل املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال WACC االمسي إىل متوسط WACC حقيقي
بعد تقدير املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال (WACC) بالقيم االمسية، ينبغي خصم القيمة التضخمية للفرتة ذات 

:Fisher الصلة من أجل التوصل إىل املؤشر بالقيمة احلقيقية، باستخدام ما يسمى مبعادلة

( )
( )

1
 1

1
Nominal

Real

WACC
WACC

+
= −

+π

حيث:

املتوسط WACC احلقيقي  RealWACC

املتوسط WACC اإلمسي  NominalWACC

معدل التضخم   π

.h�p:�� people .stern .nyu .edu� adamodar� New _Home _Page� home .htm :مثة اقرتاح مفيد هنا  34

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/home.htm
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وطرح القيمة التضخمية من املتوسط WACC االمسي لن يؤدي ببساطة إىل النتيجة الصحيحة، بل مييل إىل املبالغة 
يف تقدير املعدل احلقيقي - على الرغم من أن اخلطأ سيكون ضئيًال يف احلاالت اليت تكون فيها معدالت الفائدة 

والتضخم منخفضة نسبيًا.

التقديرات لفرتة زمنية  ينبغي أن تكون  املثالية،  الناحية  التطلعية. ومن  التضخم  وهنا يوصى باستخدام تقديرات 
مساوية الستحقاق السند عدمي املخاطر، على الرغم من أن هذا األمر غري ممكن دائمًا يف املمارسة العملية بسبب 

األفق الزمين احملدود لتوقعات التضخم.

الرأمسالية  األصول  تسعري  منوذج  بأسلوب   (WACC) املال  رأس  لتكلفة  املرجح  املتوسط  تقدير 
(CAPM) العاملي
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 املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 
مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

تقدير صايف القيمة احلالية (NPV) ملشاريع للبنية التحتية للنطاق العريض
كما جاء بالتفصيل يف القسم اخلاص مببادئ ختطيط األعمال، فإن حساب صايف القيمة احلالية هو أهم خمرجات 
النفقات الرأمسالية  التنظيمية وواضعي السياسات. فهو جيمع ما بني بني  عملية ختطيط األعمال بالنسبة للهيئات 
(CAPEX) والنفقات التشغيلية (OPEX) وتقدير اإليرادات والتدفقات النقدية طوال سنوات نشر الشبكة وتوفري 
اخلدمات، وذلك يف معادلة اقتصادية مصممة للمساعدة يف التقييم الدقيق لالستدامة االقتصادية وجاذبية مشروع 

البنية التحتية، وكذلك املساعدة يف حتديد مقدار النقص يف البنية التحتية الوطنية للنطاق العريض.

وللتعمق يف فهم كيفية حساب صايف القيمة احلالية ملشروع البنية التحتية، تقسم املخططات املعروضة يف الشكلني 
14 و15 احلساب إىل ست خطوات، يتم شرحها بشكل أكمل يف القسم التايل.
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(NPV) الشكل 14: اخلطوات من 1 إىل 4 يف حساب صايف القيمة احلالية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

NPV الشكل 15: اخلطوتان 5 و6 يف حساب

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت



55

جمموعة أدوات ختطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الفوائد والضرائب  قبل  األرباح  تقدير  التحتية هي  البنية  احلالية ملشروع  القيمة  اخلطوة األوىل يف حساب صايف 
واإلهالك واالستهالك (EBITDA) لكل سنة تشغيل. وميكن حساب ذلك ببساطة بأخذ الفرق بني صايف اإليرادات 

ومبلغ النفقات OPEX املقّدر سنة بعد أخرى، وفقًا للمنهجيات املعروضة يف جمموعة األدوات هذه.

 (DA) وتستلزم طرح اإلهالك واالستهالك ،(EBIT) واخلطوة الثانية هي حساب األرباح قبل الفوائد والضرائب
املقدر من EBITDA.35 وميكن حساب DA لسنة تشغيل معّينة i باستخدام الصيغة الواردة أدناه:

1

1

  ,  

  ,  

i
k

k
i i

k

k i t

CAPEX if i t
t

DA
CAPEX if i t

t

=

= − +


≤= 

 >

∑

∑

حيث:

i اإلهالك واالستهالك يف سنة تشغيل معينة  iDA

 k النفقات الرأمسالية املقدرة لسنة تشغيل معينة kCAPEX

t  متوسط العمر االفرتاضي (بالسنوات) لألصول (CAPEX) أو عدد سنوات االستهالك حبسب قواعد احملاسبة 
احمللية

i  سنة تشغيل معينة، أي السنة 1، 2، 2، وهكذا ...
اخلطوة الثالثة يف حساب صايف القيمة احلالية هي تقدير التدفق النقدي التشغيلي لكل سنة، مع مراعاة الفرق بني 
EBITDA وجمموع الضرائب املقدرة لكل سنة حيث EBIT موجبة. وميكن حساب جمموع الضرائب حبسب السنة 

باستخدام الصيغة الواردة أدناه:

( )0;i i localT Max EBIT TR= ×

حيث:

i املجموع الكلي للضرائب اليت تؤخذ يف احلسبان يف التدفقات النقدية احلرة لسنة معينة   iT

i األرباح قبل الفوائد والضرائب لسنة معينة  iEBIT

معدل الضرائب احمللية املفروضة على أرباح املشغل الذي تكون خطته قيد التقييم.   localTR

واخلطوة الرابعة يف حساب صايف القيمة احلالية ملشروع البنية التحتية هي احلصول على نتيجة التدفقات النقدية احلرة 
(FCF) لكل سنة تشغيل، وذلك ببساطة حبساب الفرق بني التدفق النقدي التشغيلي (OCF) وإمجايل النفقات الرأمسالية 

.i املستثمرة يف سنة معينة (CAPEX)

وبعد احلصول على نتيجة التدفقات النقدية احلرة (FCF) لكل سنة تشغيل، تتألف اخلطوتان اخلامسة والسادسة من 
حساب صايف القيمة احلالية لنتائج التدفقات النقدية احلرة لكل سنة تشغيل، وأخريًا جتميع الكل للحصول على 

قد ختتلف النسبة املئوية وفرتة اإلهالك�االستهالك من بلد آلخر.  35
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القيمة اإلمجالية لصايف القيمة احلالية ملشروع البنية التحتية. وميكن تنفيذ هاتني اخلطوتني األخريتني باستخدام الصيغة 
الواردة أدناه:

( )1 1

z
i

i
FCFNPV
WACC

=
+

∑

حيث:

NPV   جمموع صايف القيمة احلالية ملشروع البنية التحتية

 i36 نتيجة التدفق النقدي احلر يف سنة معينة   iFCF

WACC  املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال

z  جمموع عدد سنوات التشغيل قيد النظر لتقييم مشروع البنية التحتية.

 (NPV) حساب صايف القيمة احلالية
يوضح املثال التايل حساب صايف القيمة احلالية ملشروع بنية حتتية معينة.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

مالحظة: القيم املستخدمة توضيحية.

آليات التمويل لتمكني مشاريع البنية التحتية للنطاق العريض  7
ينبغي أن يعمد واضعو السياسات الذين يسعون إىل متكني مشاريع البنية التحتية للنطاق العريض، اليت هي بطبيعتها 
كثيفة االستخدام لرأس املال وتتضمن مبالغ ضخمة لتطوير املشاريع والرتخيص ونشر الشبكات والتكاليف اإلدارية 
والتشغيلية، إجراء دراسة متعمقة لبدائل التمويل اليت ميكن (أو ينبغي) أن تقدمها احلكومة، وتوفر االئتمان اخلاص 

جيب إضافة البقية املتبقية من األصول غري املستهلكة إىل التدفق النقدي احلر يف السنة األخرية من التشغيل؛ وميكن إجراء ذلك ببساطة حبساب   36

الفرق بني جمموع النفقات الرأمسالية وجمموع اإلهالك واالستهالك احملسوب طوال سنة التشغيل.
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لرأس  االقتصادية  املشروع  تعزز من جاذبية  أن  اليت من شأهنا  الالزمة  والشروط  للمشروع،  احمللية  السوق  يف 
املال األجنيب.

التحتية إىل جاذبية  البنية  املقدرة ملشروع   (NPV) القيمة احلالية اليت يشري فيها صايف  وبصفة خاصة يف احلاالت 
منخفضة إزاء نشر الشبكة وتوفري اخلدمات يف املناطق اليت حددت احلكومة أولوياهتا الستثمارات البنية التحتية 
النجاح احملتمل  تقييم  املتاحة سيكون عنصرًا حامسًا يف  التمويل  لبدائل  فإن تكوين صورة واضحة  لالتصاالت، 

للسياسة العامة أو فشلها.

وللتعمق يف فهم آليات التمويل ذات الصلة مبشاريع البنية التحتية الكربى للنطاق العريض وحتديد اجلهات الفاعلة 
الرئيسية وظروف االستثمار الالزمة، من املفيد تقسيم تكاليف مشروع اتصاالت منوذجي إىل ثالث مراحل:

ختطيط املشروع وترخيصه؛  ‘1’
نشر البنية التحتية؛  ’2‘

تقدمي اخلدمات.  ’3‘
ولكل مرحلة من هذه املراحل، سننظر اآلن يف بعض اآلليات النموذجية لتمويل مشاريع البنية التحتية؛ وال سيما 

األسهم والتمويل العام واخلاص، وإصدار األسهم والسندات.

الشكل 16: توزيع آليات التمويل النموذجية ملشاريع البنية التحتية 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

آليات متويل املشروع والرتخيص  1.7

تستوجب مرحلة حساب التكلفة األوىل ملشروع البنية التحتية للنطاق العريض من منظور الشركة إجراء دراسات 
شاملة للسوق، وختطيط األعمال، وتصميم الشبكات، وحتديد أبعادها، واحلصول على الرتاخيص احلكومية املطلوبة 
لتشغيلها، واليت قد تتضمن – تبعًا للمشروع - املشاركة يف املزادات العامة للحصول على تراخيص باهظة (للنفاذ 

إىل الطيف املرخص واستخدامه مثًال).

ويتم متويل مرحلة تقدير التكلفة هذه عمومًا، يف حالة عدم وجود تدفق نقدي أو أي نشر لبنية حتتية للشبكة، من 
خالل األسهم أو التمويل العام، وذلك لصعوبة احلصول على االئتمان من قنوات التمويل املعتادة نظرًا للمستوى 
العايل للمخاطر اليت ينطوي عليها املشروع. وميكن ملشغل حمتمل مهتم بتوفري النطاق العريض يف املناطق املستهدفة 
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يف إطار مبادرات السياسة العامة التعاقد بشأن إجراء دراسات السوق من أجل املساعدة يف اختاذ قرار مستنري بشأن 
االستدامة االقتصادية ملشروع البنية التحتية الذي تقدمه احلكومة. ويف الواقع، ميكن للحكومة نفسها التعاقد إلجراء 

هذه الدراسات ونشر النتائج من أجل حتفيز االهتمام وجذب أكرب عدد ممكن من املشغلني احملتملني.

وكما رأينا يف العديد من األسواق، فقد بلغت تكلفة احلصول على تراخيص استحواذ الطيف لشبكات النطاق 
العريض الالسلكية 4G LTE املتنقلة ماليني بل مليارات الدوالرات. وكانت عملية دفع رسوم الرتخيص هذه تتم 
باستخدام األسهم - ولكن لتجنب إنفاق األسهم اليت ميكن توجيهها حنو االستثمار يف البنية التحتية للشبكة، فإن 
التمويل العام لرسوم الرتخيص (الذي يسدد طوال سنوات التشغيل بأسعار فائدة منخفضة) يوفر هنجًا بديًال ال 
جيتذب الشركات الكبرية القائمة على املستوى الوطين فحسب بل جيتذب أيضًا الشركات األصغر اليت تسعى إىل 

دخول سوق النطاق العريض املتنقل.

ويعين توفر هذا النوع من التمويل العام ختفيض حواجز الدخول ويزيد من اجلاذبية االقتصادية ملشروع البنية التحتية 
لالتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن سداد دفعة سنوية واحدة لرسوم الرتخيص اليت تشمل سنة كاملة من 

التشغيل أن يوفر السيولة النقدية للشركات املهتمة باالستثمار بشكل مكثف يف نشر الشبكة.

وأخريًا، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة االئتمان املعتادة يف هذه املرحلة األوىل من تقدير التكاليف، فقد يتمكن 
املشغلون الراسخون يف سوق االتصاالت احمللية، والذين لديهم عالقة قوية بسوق املصارف اخلاصة، من احلصول 

على ائتمان ملرحلة تقدير التكلفة هذه بأسعار فائدة معقولة.

آليات متويل نشر البنية التحتية  2.7

إن مرحلة تقدير تكلفة نشر البنية التحتية للشبكة هي املرحلة األكثر كثافة من حيث استخدام رأس املال يف مشاريع 
النطاق العريض. وهلذا، ميكن استخدام توليفة من آليات التمويل لدعم عملية نشر البنية التحتية املنفعلة والنشطة 

يف مجيع البلديات اليت تستهدفها السياسة العامة.

ومن املؤكد أن استخدام األسهم يف هذه املرحلة من تقدير التكاليف هو أحد اخليارات، ولكن رمبا من املستغرب 
أنه أقل شيوعًا مقارنًة بآليات التمويل األخرى. ويعزى ذلك عمومًا إىل ارتفاع تكلفة األسهم مقارنة بأسعار الفائدة 
لتمويل االئتمان العام واخلاص املوجه حنو االستثمار يف مشاريع البنية التحتية. إذ أن معظم احلكومات متنح حوافز 
ضريبية لالئتمان االستثماري، مما يسمح لسوق املصارف اخلاصة بتقدمي ائتمان استثماري بأسعار فائدة منخفضة. 
وتقدم احلكومات نفسها ائتمانات استثمارية بأسعار فائدة مدعومة، من خالل مصارف التنمية اليت هتدف إىل 

تشجيع بناء البنية التحتية الوطنية.

هلذه األسباب، ميثل االئتمان االستثماري الذي تقدمه املصارف العامة واخلاصة أهم آلية متويل تستخدم لدعم املرحلة 
املكلفة لنشر الشبكة، على الرغم من أن هذا النوع من آليات التمويل يفضل حتمًا مشاريع البنية التحتية املستدامة 
اقتصاديًا على املدى الطويل. ويف الواقع، يتطلب النفاذ إىل سوق ائتمان االستثمار اخلاص عادًة ختطيط أعمال شامل 

وصارم يثبت اجلدوى االقتصادية من مشروع البنية التحتية املراد متويله.

ومع ذلك، فإن العديد من مشاريع البنية التحتية املدرجة يف مبادرات السياسة العامة غري جذابة بطبيعتها من الناحية 
االقتصادية، وإال فإن إدراجها يؤدي إىل آثار مزامحة غري مرغوب فيها، أي أهنا تعيق االستثمار اخلاص باستبدال 
هذا االستثمار باالستثمار العام. وبالنسبة ملشاريع البنية التحتية غري اجلذابة اقتصاديًا، ميكن أن تكون اإلعانات 
احلكومية أهم آلية متويل متاحة. وميكن تطبيق هذه اإلعانات بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق االتصاالت 

احمللية بغية حتسني جاذبية املشروع.
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وميكن مثًال توفري اإلعانات املباشرة من خالل صناديق االلتزام باخلدمة الشاملة اليت تنشأ خصيصًا لتعزيز تنمية 
االتصاالت، أو حىت من خالل اإلعفاءات الضريبية احملددة املطبقة على املشغلني الذين يشاركون يف املشروع. 
وميكن توفري اإلعانات غري املباشرة عن طريق خفض رسوم ترخيص الطيف مقابل االلتزام بالنشر وتقدمي اخلدمة يف 
مناطق غري جذابة مثًال، أو عن طريق حتويل الغرامات املرتاكمة لدى املشغل إىل التزامات للنشر وتوفري خدمات 

النطاق العريض يف املناطق غري اجلذابة.

وأخريًا، قد يستخدم بعض املشغلني التزامهم يف مشاريع النطاق العريض اجلديدة لرفع توقعات السوق وبالتايل 
احلصول على متويل من إصدار األسهم والسندات، ولكن آلية التمويل هذه أكثر شيوعًا يف مرحلة حساب تكلفة 

تقدمي اخلدمات، لألسباب املعروضة يف القسم 3.7 أدناه.

آليات التمويل لتقدمي اخلدمات  3.7

تبدأ املرحلة النهائية واألطول يف حتديد التكلفة ملشروع النطاق العريض عند تشغيل الشبكة وتقدمي اخلدمات. وتتميز 
هذه املرحلة بكثافة توليد السيولة النقدية واحلاجة إىل تعومي رأس املال لدعم تكاليف اإلدارة والتشغيل والصيانة، 

باإلضافة إىل مواصلة االستثمارات يف توسيع الشبكة وحتديثها.

بالنظر إىل أن تعومي رأس املال عملية مكلفة عادة يف أسواق االئتمان، فإن استخدام األسهم هلذا الغرض أمر شائع 
جدًا. ومن ناحية أخرى، فإن تكلفة الفرصة البديلة لتخصيص األسهم لدعم التدفق النقدي لعملية طويلة األجل 
متيل إىل الزيادة بسرعة، مما جيعل آليات التمويل األخرى، مثل إصدار األسهم والسندات، بدائل أفضل للتمويل 

طويل األجل.

ويف الواقع، من شأن عملية سليمة حتقق إيرادات غزيرة ومتنامية أن جتتذب املستثمرين الذين يرغبون يف احلصول 
على مكافأة عادلة طويلة األجل من سندات الدين. وهكذا، كلما ازدادت سالمة التدفق النقدي للعملية، كانت 
الشركة أكثر جاذبية لضمان التمويل من خالل إصدار األسهم والسندات، ذلك ألن االستدامة االقتصادية للعملية 

تتجسد يف قيمة أعلى لألسهم وأسعار فائدة أخفض على سندات الدين.

ولئن كان من املكلف عمومًا تأمني التمويل املصريف اخلاص لدعم تعومي رأس املال الالزم يف هذه املرحلة، فإن بعض 
املشغلني متعددي اجلنسيات ميكنهم حقًا النفاذ إىل سوق االئتمان الدولية واحلصول على أسعار فائدة أدىن لتوفري 
خدمات التمويل. ولكن يف معظم احلاالت، يكون من العسري اجتذاب رأس املال الدويل لنشر النطاق العريض، 
بالنظر إىل العديد من املخاطر اليت تنطوي عليها العملية - ومنها خماطر زيادة التكلفة املالية، وخماطر إحباط الطلب، 

وخماطر تقلب أسعار الصرف.

ويف الواقع، قد يكون من املستحسن للحكومات اليت تسعى إىل تعزيز نشر شبكة النطاق العريض يف املناطق املنقوصة 
اخلدمات أن توفر آلية ما لتخفيف خماطر الطلب – من قبيل الضمانات املالية للمشغل لدعم اخنفاض اإليرادات يف 
حالة اخنفاض الطلب دون سبب، أو ربط مبلغ رسوم الرتخيص السنوية بقدرة املشغل السنوية على توليد الدخل.

وتتجلى خماطر تقلب أسعار الصرف عندما ختتلف العملة اليت يتم فيها التمويل (سواء كانت أسهم املشغل أم أسهم 
طرف ثالث) عن العملة اليت يتعني هبا دفع تكاليف املشروع. ومن اآلليات اليت تستخدمها احلكومات عادة للتخفيف 
من هذه املخاطر هي التعاقد على محاية سعر الصرف، من أجل ختفيف أثر تقلبات أسعار الصرف اهلامة على خطة 

أعمال املشغل.

ويعزى السبب يف زيادة التكاليف املالية خالل املشروع إىل أثر التقلبات الكبرية يف سعر الفائدة يف االقتصاد على 
سعر الفائدة يف التمويل املتعاقد عليه داخل البلد. ومن السبل اليت ميكن للحكومات من خالهلا احلد من هذا احملذور 
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منظور رأس  للمشروع من  االقتصادية  اجلاذبية  زيادة  إىل  يؤدي  مما  الفائدة،  أسعار  مقايضات  التعاقد على  هو 
املال األجنيب.

االستنتاجات  8
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أساس االقتصاد الرقمي اليوم، وهي توفر إمكانات هائلة لدفع 
عجلة التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة وحتسني أحوال الناس املعيشية يف جماالت أساسية.

وميثل تصميم خطة األعمال اليت هتدف إىل توصيل شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل املناطق املنقوصة 
اخلدمة يف املناطق النائية والريفية حتديًا كبريًا لواضعي السياسات الذين يتعني عليهم التفكري يف تركيب البنية التحتية 
الوطنية والعابرة للحدود وتشغيلها ونقلها وتطويرها، وكذلك يف التكاليف النسبية املرتبطة برتكيب الشبكة ونشرها 

واالسرتاتيجيات املثلى لتمويل االستثمارات الالزمة.

وقد توخت جمموعة أدوات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه معاجلة كل من االعتبارات الرئيسية 
وآليات أفضل املمارسات للتخطيط، وتقدير التكاليف والطلب واإليرادات، وتقييم خيارات التمويل، مع الرتكيز 
بشكل خاص على املشاريع اليت ختدم مناطق غري جذابة اقتصاديًا. واجلمهور املستهدف من جمموعة األدوات هذه 
هو الدول األعضاء يف االحتاد اليت تلتمس اإلرشاد بشأن كيفية وضع خطط أعمال موثوقة ومتماسكة وراسخة 

لتوسيع تغطية الشبكة وضمان قابلية االستدامة.

واستنادًا إىل هذه املبادئ التوجيهية، ميكن لواضعي السياسات واهليئات التنظيمية استبانة مدى اجلدوى االقتصادية، 
على وجه الدقة، من خالل حساب صايف القيمة احلالية للمشروع.

العريض، وهي عادًة كثيفة  للنطاق  التحتية  البنية  إىل متكني مشاريع  يهدفون  الذين  السياسات  لواضعي  وينبغي 
االستخدام لرأس املال إىل حد كبري، إجراء دراسة متعمقة لبدائل التمويل احملتملة اليت ميكن للحكومة أن تقدمها، 
وكذلك لتوفر االئتمان اخلاص يف السوق احمللية، من أجل اإلملام بشكل واضح بالشروط الالزمة اليت ميكن أن تعزز 
جاذبية املشروع االقتصادي من منظور رأس املال األجنيب. وهذا يتسم بأمهية خاصة عندما يشري صايف القيمة احلالية 
املقّدرة للمشروع إىل عدم جاذبية نشر الشبكة وتوفري اخلدمات يف املناطق اليت صنفتها احلكومة مبثابة مناطق ذات 

أولوية لزيادة االستثمار يف البنية التحتية لالتصاالت.

أخريًا، دعونا نؤكد مرة أخرى املبادئ األربعة األساسية جلميع خطط األعمال اليت تشملها السياسة العامة:

استخدام أكرب قدر ممكن من البيانات املفتوحة؛  –
استخدام الدراسات من مصادر معرتف هبا وذات مصداقية دولية؛  –

استخدام األدوات القابلة للتدقيق؛  –
توخي التحفظ عند إجراء التقديرات.  –

وهذه التوصيات ضرورية إلضفاء املصداقية على العملية برمتها.

وبالنظر إىل الفجوات اهلائلة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ما زالت قائمة يف العديد من 
البلدان - حىت يف بعض البلدان األكثر تقدمًا يف العامل - يأمل املؤلفون أن تنهض جمموعة األدوات هذه بدور هام 

يف املساعدة على توفري النطاق العريض للجميع، واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.
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قائمة املختصرات
ARPU(Average Revenue Per User) متوسط اإليراد لكل مستعمل
CAPM(Capital Asset Pricing Model) منوذج تسعري األصول الرأمسالية
CAPEX(Capital Expenditure) النفقات الرأمسالية

CPE(Customer Premises Equipment) معدات أماكن املستعمل
CRP(Country Risk Premium) بدل املخاطر القطرية

DWDM(Dense Wavelength Division Mul�plexing) تعدد إرسال مكثف بتقسيم طول املوجة
DSL(Digital Subscriber Line) خط مشرتك رقمي

EBIT(Earnings Before Interest and Taxes) األرباح قبل الفوائد والضرائب
EBITDA Earnings before interest, taxes,) األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

(deprecia�on and amor�za�on

FTTH(Fibre to the home) توصيل األلياف إىل املنازل
FTTO(Fibre to the office) توصيل األلياف إىل املكاتب

4G(Fourth Genera�on Standard) معيار اجليل الرابع
FCF(Free Cash Flow) التدفق النقدي احلر
FAC(Full Allocated Cost) كامل التكلفة املخصصة
GDP(Gross Domes�c Product) الناتج احمللي اإلمجايل

GDPPC(Gross Domes�c Product Per Capita) الناتج احمللي اإلمجايل للفرد
HC(Home-connected) منزل موصول
HP(Home-passed) منزل مشمول

HSPA(High Speed Packet Access) نفاذ عايل السرعة بأسلوب الرزم
HFC(Hybrid Fibre Coax) كبل ليفي متحد احملور هجني
ICT(Informa�on and Communica�ons Technology) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

IEEE Ins�tute of Electrical and Electronics) واإللكرتونيات  الكهرباء  مهندسي  معهد 
(Engineers

IRR(Internal Rate of Return) معدل العائد الداخلي
LTE(Long Term Evolu�on) التطور طويل األجل

MOU(Minutes of Usage) دقائق االستعمال
MRP(Market Risk Premium) عالوة خماطر السوق
NPV(Net Present Value) صايف القيمة احلالية
OCF(Opera�ng Cash Flow) التدفق النقدي للتشغيل

OPEX(Opera�onal Expenditure) نفقات تشغيلية
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ODN(Op�cal Distribu�on Network) شبكة توزيع بصرية
OLT(Op�cal Line Terminal) مطراف خط بصري
ONT(Op�cal Network Terminal) شبكة خط بصري

OECDOrganisa�on for Economic Co-) االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
(opera�on and Development

PPP(Public Private Partnership) شراكة بني القطاعني العام واخلاص
QAM(Quadrature Amplitude Modula�on) تشكيل اتساع تربيعي
RAN(Radio Access Network) شبكة نفاذ راديوي
R&D(Research and Development) البحوث والتنمية
ROI(Return on Investment) عائد االستثمار

RPM(Revenue per Minute) اإليراد لكل دقيقة
SDH((Synchronous Digital Hierarchy تراتب رقمي متزامن

3G(Third Genera�on Standard) معيار اجليل الثالث
TCO(Total Cost of Opera�on) جمموع تكاليف التشغيل
USF(Universal Service Fund) صندوق اخلدمة الشاملة

WACC(Weighted Average Cost of Capital) املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال
WCDMA Wide-Band Code-Division Mul�ple) النطاق  عريض  الشفرة  بتقسيم  متعدد  نفاذ 

(Access
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