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   يف العاملتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/مؤشرات االتصاالتتعاريف 
  )2007أبريل (النسخة النهائية 

  
  التعريف  املؤشر  رمز االحتاد 

  الشبكة اهلاتفية الثابتة
اخلطوط اهلاتفية الرئيسية  112 1

   اخلدمةقيد) الثابتة(
شترك  يصل املعدات الطرفية للم)ثابت (اخلط الرئيسي هو خط هاتفي

. بالشبكة العمومية التبديلية وله منفذ خمصص يف معدات البدالة اهلاتفية
 أو خط البدالة املباشر احملطة الرئيسيةوهذا املصطلح يرادف مصطلح 

(DEL)وقد ال يكون هذا .  الذي يشيع استعماله يف وثائق االتصاالت
ت  عدد قنواوينبغي إدراج. اخلط هو نفسه خط النفاذ أو خط املشترك

؛ وينبغي أيضاً إدراج املشتركني (ISDN)الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات 
، ينبغي النص على ذلك يتم إدراجهم وإذا مل .يف اخلدمة الالسلكية الثابتة

  .بالتحديد يف حاشية
جمموع سعة البداالت  117 2

  العمومية احمللية
 ط الرئيسيةيناظر جمموع سعة البداالت العمومية العدد األقصى من اخلطو

ولذلك يشمل هذا العدد اخلطوط الرئيسية .  اليت ميكن توصيلها)الثابتة(
املوصولة فعالً واخلطوط الرئيسية املتاحة للتوصيل يف املستقبل، مبا يف ذلك 

وينبغي أن ). أرقام االختبار(اخلطوط املستعملة للتشغيل التقين للبدالة 
يس اإلمكانات النظرية بعد يكون املقياس هو السعة الفعلية للنظام ول

  . النظام أو يف حالة استخدام تكنولوجيا االنضغاطحتسني
النسبة املئوية للخطوط  1142 3

 )الثابتة (الرئيسية
املوصولة بالبداالت 

  الرقمية

 يتم التوصل إىل هذه النسبة املئوية بقسمة عدد اخلطوط الرئيسية املوصولة
وال . ية على جمموع عدد اخلطوط الرئيسية بالبداالت اهلاتفية الرقم)الثابتة(

يقيس هذا املؤشر النسبة املئوية للبداالت الرقمية أو النسبة املئوية للخطوط 
الرقمية املشتركة بني البداالت أو النسبة املئوية لنقاط االنتهاء يف الشبكة 

 كانت اخلطوط الرئيسية الداخلة إذاوينبغي أن توضح الردود ما . الرقمية
 كانت متثل إذاتعريف متثل اخلطوط املوجودة يف اخلدمة فقط أو ما يف ال

  .جمموع السعة
النسبة املئوية للخطوط  116 4

 )الثابتة (الرئيسية
  السكنية

 )الثابتة (يتم التوصل إىل هذه النسبة املئوية بقسمة عدد اخلطوط الرئيسية
تجارية أو أي اخلطوط غري املستعملة يف الشركات ال(اليت ختدم املساكن 

على ) احلكومة أو األغراض املهنية األخرى أو احملطات اهلاتفية العمومية
الردود التعريف وينبغي أن توضح . جمموع عدد اخلطوط الرئيسية

  .املستخدم للمساكن، ومصدر هذا التعريف
النسبة املئوية للخطوط  1162 5

 يف )الثابتة (الرئيسية
  املناطق احلضرية

 )الثابتة (ذه النسبة املئوية بقسمة عدد اخلطوط الرئيسيةيتم التوصل إىل ه
وينبغي . يف املناطق احلضرية على جمموع عدد اخلطوط الرئيسية يف البلد

  .تقدمي التعريف املستعمل يف البلد للمنطقة احلضرية
عدد األماكن اليت تتمتع  1163 6

  باخلدمة اهلاتفية
.  حسبما حيددها البلدبلدات والقرى يف أي األماكن هي املدن والبلد

 السلكية ويوضح هذا املؤشر عدد األماكن اليت تتوفر فيها اخلدمة اهلاتفية
ولتعزيز الفائدة، ينبغي تقدمي جمموع عدد . والالسلكية أو كلتامها معاً

  .األماكن إىل جانب جمموع عدد سكان األماكن اليت تشملها اخلدمة اهلاتفية
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جمموع عدد مجيع أنواع اهلواتف العمومية، مبا فيها هواتف العملة وهواتف   ألجر بااهلواتف العمومية 1112 7

وينبغي أيضاً إدراج . بطاقات االئتمان واهلواتف العمومية يف مكاتب النداء
اهلواتف املتاحة للجمهور واملركبة يف أماكن خاصة كما ينبغي إدراج 

العمومية بغض النظر وينبغي عد مجيع اهلواتف . اهلواتف العمومية املتنقلة
وعندما ). مثل املكاملات احمللية أو املكاملات القطرية فقط(عن قدرا 

عن التعريف الوارد " باألجراهلاتف "خيتلف التعريف الوطين املطبق على 
فيجب )  األماكن اخلاصة يفباألجرمثالً عندما تستبعد اهلواتف (أعاله 

  .ايبون تعريفهم اخلاصوضح عندئذ أن ي
   املتنقلةاخللويةشبكة ال
املشتركون يف اخلدمة  271 8

اهلاتفية اخللوية املتنقلة 
خدمات مدفوعة الحقاً (

خدمات مدفوعة + 
  )سلفاً

يشري ذلك إىل مستعملي اهلواتف احملمولة املشتركني يف خدمة عمومية 
 (PSTN)تتيح نفاذاً إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية وللهواتف املتنقلة 

وميكن أن يشمل ذلك األنظمة اخللوية . باستعمال التكنولوجيا اخللوية
يضاً املشتركني يف خدمة االتصاالت  أ يشملأنينبغي و ،التماثلية والرقمية

وينبغي عدم إدراج املشتركني . )3Gاجليل الثالث،  (2000املتنقلة الدولية 
وإذا . عاء الراديوييف خدمات البيانات املتنقلة العمومية أو خدمات االستد

كان هلذه اخلدمة اسم فريجى بيان هذا االسم يف حاشية كما يرجى 
  .توضيح السنة اليت بدأت فيها اخلدمة

1.8 271p  املشتركون يف اخلدمة
املدفوعة : اخللوية املتنقلة

  سلفاً

جمموع عدد املشتركني يف اخلدمة اخللوية املتنقلة الذين يستعملون البطاقات 
وهؤالء هم املشتركون الذين خيتارون شراء فترات من وقت . سلفاًاملدفوعة 

وينبغي إدراج املشتركني . االستخدام بدالً من دفع رسم اشتراك شهري ثابت
يف اخلدمة املدفوعة سلفاً الناشطني الذين استخدموا النظام يف غضون فترة 

  .ةينبغي توضيحها يف حاشي)  أشهر مثال3ً(وهذه الفترة . معقولة فقط
املشتركون يف اخلدمة  2712 9

  اخللوية املتنقلة الرقمية
مثل النظام العاملي (جمموع عدد املشتركني يف األنظمة اخللوية الرقمية 

 (D-AMPS) والنظام اهلاتفي املتنقل املتقدم الرقمي (GSM)لالتصاالت املتنقلة 
 لشفرة والنفاذ املتعدد بتقسيم ا(TDMA) والنفاذ املتعدد بتقسيم الزمن

((CDMA) . وينبغي أن يشمل ذلك املشتركني يف اخلدمة املدفوعة الحقاً أو
  . املدفوعة سلفاً على السواء

1.9 271L  عدد املشتركني جمموع
النفاذ منخفض يف 

السرعة ومتوسط 
 إىل اتصاالت السرعة
  البيانات

عدد املشتركني يف اخلدمة املتنقلة اخللوية ذات النفاذ إىل اتصاالت 
مثل  (kbit/s 256بسرعات منخفضة أدىن من ) مثل اإلنترنت(يانات الب

والنفاذ املتعدد بتقسيم ، GPRS)( بأسلوب الرزماخلدمة الراديوية العامة 
ويعد بروتوكول ). وما إىل ذلك) 0اإلزاحة  (× (CDMA) 1 الشفرة

 خدمات )i-mode( وخدمة اإلنترنت املتنقلة (WAP)التطبيق الالسلكي 
ويشار إىل هذه .  اتصاالت البيانات هذهتذها بتكنولوجياميكن تنفي

ة النفاذ املتعدد بتقسيم  وإن كان يف حالG2,5اخلدمات عادة على أا 
، ميكن أيضاً أن تكون جزءاً من )0اإلزاحة  (× (CDMA) 1 الشفرة

. G3 لالحتاد اخلاصة خبدمات 2000 –أسرة االتصاالت املتنقلة الدولية 
  :ات ما يليوتشمل هذه اخلدم

 هي معيار (GPRS) اخلدمة الراديوية العامة بأسلوب الرزم - 
 يعتمدها عادة مشغلو النظام العاملي لالتصاالت G2,5لالتصاالت املتنقلة 

  .G3 (W-CDMA) كخطوة ارحتال حنو اجليل الثالث GSM)(املتنقلة 
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 لالتصاالت  هو بروتوكول،(WAP)  التطبيق الالسلكيبروتوكول - 

ية جيعل يف اإلمكان إنشاء خدمات اتصاالت متقدمة والنفاذ إىل الالسلك
  .صفحات اإلنترنت من هاتف متنقل

 - i-mode،سلكياً  يف نقل البيانات ال الرزم  هو أسلوب يستند إىل
 بدالً من لغة (CWML) لغة العالمات الالسلكية املكثفةويستعمل 

 وقد أدخل. ت لعرض البياناWAPالعالمات الالسلكية اخلاصة بنظام 
 متيسراً اً مبكراً وكان أسلوب1999 عام  اليابان يف يفi-mode نظام

  .لتصفح الويب من هاتف خلوي
 هو جزء من )0اإلزاحة  (× CDMA 1 تقسيم الشفرةالنفاذ املتعدد ب - 

ويوفر حتسيناً ملستعملي ، 2000–أسرة معايري االتصاالت املتنقلة الدولية
CDMA لكن قدرته أدىن من ،kbit/s 256.  

2.9 271mb  عدد املشتركني يف
اخلدمات املتنقلة اخللوية 

ذات النفاذ إىل اتصاالت 
البيانات بسرعات 

  عريضة النطاق

عدد املشتركني يف الشبكات املتنقلة اخللوية ذات النفاذ إىل اتصاالت 
تعرف هنا على أا (بسرعات عريضة النطاق ) مثل اإلنترنت(البيانات 

 يف اجتاه واحد أو االجتاهني على kbit/s 256ساوية لـ أكرب من أو م
 بتقسيم الشفرة النطاق بواسع من مثل النفاذ املتعدد *)السواء

(WCDMA)اهلابطة عالية السرعة ت، والنفاذ بأسلوب رزم الوصال 
(HSDPA) ،1 والنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة CDMA2000 × EV-DO،  

1 CDMA 2000 × EV-DVا ويشار إ.  إخلىل هذه اخلدمات عادة على أ
G3 أو G3.5وتشمل ما يلي :  
، هي (W-CDMA) ةتقسيم الشفربواسع النطاق النفاذ املتعدد  - 

 IMT-2000 G3 شبكة متنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية تكنولوجيا
 الذي ينفذ حالياً إرساالً بالبيانات حبزم مبدلة CDMAتستند إىل النفاذ 

.  عندما تنفذ تنفيذاَ كامالMbit/s 2ًإىل و kbit/s 384تصل سرعتها إىل 
  . يف أوروبا(UMTS)  نظام االتصاالت املتنقلة العامليةوتعرف باسم

، وهو (HSDPA) النفاذ عايل السرعة بأسلوب رزم الوصلة اهلابطة - 
 ليتيح (W-CDMA) واسع النطاق بتقسيم الشفرةحتسني للنفاذ املتعدد 

  هلابطة بسرعات تتراوح عادة بنيإرسال بيانات الوصلة ا
Mbit/s 10-8 . ويستكمل نظام نفاذ عايل السرعة بأسلوب رزم الوصلة

 الذي يوفر سرعات وصلة صاعدة تبلغ حنو (HSUPA)الصاعدة 
Mbit/s 5.  

التطور،  (DCMA2000 × EV-DO 1 النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة - 
كة متنقلة لالتصاالت ، تكنولوجيا شب)حتقيق املستوى األمثل للبيانات

  تستند إىل النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة3G 2000-املتنقلة الدولية
(CDMA)ًللبيانات برزم مبدلة بسرعات تصل إىل  الذي ينفذ إرساال 

Mbit/s 4,9.  
 تعريفاً خمتلفاً للنطاق العريض فينبغي اإلشارة إىل ذلك يف  إذا استخدمت بلدان*

  .حاشية
10 271land ة املئوية اليت تغطيها النسب

الشبكات اخللوية املتنقلة 
  )املنطقة الربية(

وحتسب هذه . تغطية اخلدمة اخللوية املتنقلة للمنطقة الربية بالنسبة املئوية
النسبة بقسمة املساحة الربية اليت تغطيها اإلشارات اخللوية املتنقلة على 

  .جمموع املساحة الربية
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11 271pop يت تغطيها النسبة املئوية ال

الشبكات اخللوية املتنقلة 
  )السكان(

مؤشر تغطية يقيس . تغطية اخلدمة اخللوية املتنقلة للسكان بالنسبة املئوية
النسبة املئوية للسكان يف نطاق اإلشارات اخللوية السكان باخلدمة املتنقلة 

وحتسب هذه النسبة املئوية بقسمة . املتنقلة سواء كانوا مشتركني أم ال
 .لسكان داخل نطاق اإلشارات اخللوية املتنقلة على جمموع السكانعدد ا

ويالحظ أن هذه النسبة املئوية ليست نفسها النسبة املئوية لكثافة 
  .املشتركني يف اخلدمة املتنقلة أو ملدى تغلغل اخلدمة

  التلكس
خطوط املشتركني يف  311 12

  خدمات التلكس
اف املشترك إىل شبكة خط مشترك التلكس هو خط يوصل معدات مطر
  .التلكس العمومية وله منفذ خمصص يف بدالة التلكس

  اإلنترنت
جمموع املشتركني يف  4213 13

  )الثابت(اإلنترنت 
4213 = 4213tfb + 4213d  

 النفاذ الثابت الذي يشمل اإلنترنت ذياملشتركني يف جمموع عدد إن 
، يودم الكبلاملابت، وة، وجمموع املشتركني يف النطاق العريض الثاملراقم

، وغريهم من DSL)(رقمي الشترك املومشتركي اإلنترنت يف خط 
وينبغي أن يدرج فقط .  اإلنترنت عريض النطاق واملستأجريمشترك

املشتركون الناشطون الذين استخدموا النظام ضمن فترة معقولة من 
   . حاشيةيف)  أشهر3مثالً (وينبغي بيان هذه الفترة . الوقت

1.13 4213d  املشتركون يف املراقمة
  من خالل اإلنترنت

واملراقمة هي توصيل . عدد املشتركني يف املراقمة من خالل اإلنترنت
باإلنترنت من خالل مودم وخط هاتف يقتضي أن يراقم املودم رقماً 

وينبغي أال يشمل العدد إال . هاتفياً عندما يلزم النفاذ إىل اإلنترنت
. ين استخدموا النظام ضمن فترة معقولة من الوقتاملشتركني الناشطني الذ

  .يف حاشية)  أشهر3مثالً (وينبغي أن يشار إىل هذه الفترة 
2.13 4213tfb  جمموع املشتركني يف

اإلنترنت ذي النفاذ 
  الثابت عريض النطاق

4213tfb = 4213cab + 4213dsl + 4213ob + 4213l  

لنطاق إىل مشترك يدفع ويشري جمموع املشتركني يف اإلنترنت عريض ا
توصيل بروتوكول (أجراً لقاء النفاذ عايل السرعة إىل اإلنترنت العمومي 

، بسرعات مساوية أو أكرب من )بروتوكول اإلنترنت/التحكم يف اإلرسال
kbit/s 256وإذا .  يف اجتاه واحد أو يف كال االجتاهني على السواء

 فينبغي اإلشارة إىل ذلك يف استخدمت بلدان تعريفاً خمتلفاً للنطاق العريض
وهو يستبعد . ويقاس هذا اموع بغض النظر عن أسلوب الدفع. حاشية

عن ) مبا يف ذلك اإلنترنت(املشتركني ذوي النفاذ إىل بيانات االتصاالت 
  .لويةاخلتنقلة املشبكات الطريق 

1.2.13 4213cab  املشتركون يف اإلنترنت
  عن طريق املودم الكبلي 

ن يف اإلنترنت الذين يستعملون املودم املوصول بالشبكات املشتركو
 أو تزيد عن kbit/s 256وينبغي أن تساوي السرعة . التلفزيونية الكبلية

  .ذلك كمجموع للسعة يف االجتاهني
2.2.13 4213dsl  املشتركون يف اإلنترنت

باستعمال تكنولوجيا 
 خط املشترك الرقمي

(DSL)  

رقمي ين يستعملون تكنولوجيا خط املشترك الرنت الذاملشتركون يف اإلنت
(DSL) .هو تكنولوجيا لتوصيل معلومات بعرض الرقمي ملشترك ا وخط

نطاق كبري إىل املساكن واألعمال التجارية الصغرية على خطوط هاتفية 
 أو تزيد عن ذلك kbit/s 256وينبغي أن تساوي السرعة . حناسية عادية

  .كمجموع للسعة يف االجتاهني
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3.2.13 4213ob  املشتركون يف اإلنترنت

عن طريق تكنولوجيات 
  ثابتنطاق عريض

  أخرى

ت نفاذ ثابت عريض املشتركون يف اإلنترنت الذين يستعملون تكنولوجيا
  واملودم الكبليDSL)( خط املشترك الرقميخالف (النطاق إىل اإلنترنت 

اإلنترنت  تكنولوجيات ،وتشمل هذه التكنولوجيات. )واخلطوط املستأجرة
 والنفاذ إىل اإلنترنت عن طريق األلياف املمتدة إىل ،الساتلية عريضة النطاق

، وشبكات املنطقة احمللية إثرنت، وشبكات النفاذ الالسلكي الثابت، املساكن
وشبكة املنطقة احمللية الالسلكية، وشبكة املناطق املتروبوليتية الالسلكية 

(WiMAX)عة وينبغي أن تساوي السر. ، إخلkbit/s 256 أو تزيد عن 
د بعستوينبغي أن ي.  أو يف كليهمااالجتاهنيأحد ذلك، كمجموع للسعة يف 

 بني النقاط الساخنة التجوالمثل (املستعملون للنفاذ املؤقت عريض النطاق 
 واملستعملون ذوو) )(PWLANلشبكة املنطقة احمللية الالسلكية العمومية 

  . الشبكات املتنقلة اخللويةالنفاذ إىل اإلنترنت عن طريق
3.13 4213l  املشتركون يف اخلطوط

  املستأجرة على اإلنترنت
وينبغي أن .  املشتركني يف اخلطوط املستأجرة التماثلية على اإلنترنتعدد

 أو أزيد منها يف اجتاه واحد أو يف kbit/s 256تكون السرعة مساوية لـ 
  .االجتاهني على السواء

عملي تقدير مست 4212 14
  اإلنترنت

يتزايد عدد البلدان اليت تقيس ذلك عن . العدد التقديري ملستعملي اإلنترنت
وتشري هذه الدراسات عادة إىل .  دراسات استقصائية منتظمة إجراءطريق

).  سنة15-74مثل سن (نسبة مئوية من السكان يف جمموعة عمرية حمددة 
ه اموعة العمرية وليس وينبغي تقدمي جمموع عدد مستعملي اإلنترنت يف هذ

النسبة املئوية ملستعملي اإلنترنت يف هذه اموعة العمرية مضروباً يف جمموع 
ويف حالة عدم توفر الدراسات االستقصائية، ميكن . السكان بأكملهم

وينبغي بيان املنهجية . الوصول إىل رقم تقديري استناداً إىل عدد املشتركني
  ).مثالً يف الشهر األخري(رة إىل تواتر االستعمال املستعملة مبا يف ذلك اإلشا

1.14 4212f  النسبة املئوية ملستعملي
   اإلناث مناإلنترنت

وحتسب هذه .  عدد مستعملي اإلنترنت تقديرنسبة اإلناث يف جمموع
 اإلناث على جمموع عدد  منالنسبة بقسمة عدد مستعملي اإلنترنت

 .100مستعملي اإلنترنت مث ضرب الرقم يف 
2.14 4212f%f  مستعملي اإلنترنت

اإلناث كنسبة مئوية من 
  جمموع اإلناث

وحتسب هذه . نسبة مستعملي اإلنترنت اإلناث إىل جمموع عدد اإلناث
اإلناث على جمموع عدد من النسبة بقسمة عدد مستعملي اإلنترنت 

 .100اإلناث وضرب الناتج يف 
  املنطقةشبكةمواقع  424 15

ية احمللية الالسلك
  العمومية

أي  ((PWLAN)  احمللية الالسلكية العمومية املنطقةشبكةعدد مواقع 
 الذي IEEE 802.1bوتستند هذه الشبكات إىل املعيار ). النقاط الساخنة

  .(WiFi)يشار إليه عموماً باسم 
املشتركون يف الشبكة  28 16

الرقمية متكاملة 
  اخلدمات

وميكن . (ISDN)ملة اخلدمات عدد املشتركني يف الشبكة الرقمية متكا
  ، التوصية2B+Dأي (تقسيم هذا العدد إىل خدمة مبعدل أساسي 

(ITU-T I.420ويلعدل أمب و.  
 باملعدل املشتركون 281 1.16

 يف شبكات األساسي
ISDN   

  . باملعدل األساسيخدمة السطح البيينعدد املشتركني يف 

املشتركون باملعدل  282 2.16
األويل يف شبكات 

ISDN  

  . باملعدل األويلخدمة السطح البيينعدد املشتركني يف 
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3.16 28c  مكافئات القنوات

الصوتية يف شبكات 
ISDN 

 بتحويل عدد خطوط املشتركني يف شبكات Bتقوم مكافئات القنوات 
ISDN إىل ما يكافئها من القنوات الصوتية وهي متثل جمموع مكافئات 

م ضرب عدد مشتركي املعدل ويت. املعدل األساسي واملعدل األويل
 حسب املعيار 30 أو 23 وعدد مشتركي املعدل األويل يف 2األساسي يف 

  .الذي جيري تنفيذه
عرض نطاق اإلنترنت  4214 17

  (Mbit/s) الدويل
. (Mbit/s)جمموع سعة عرض نطاق اإلنترنت الدويل بامليغابت لكل ثانية 

فيتعني ) كثر من اخلارجأي أن الداخل أ(وإذا كانت السعة غري متناظرة 
  .ذكر السعة الداخلة

1.17 4214og جمموع السعة اخلارجة لعرض نطاق اإلنترنت الدويل بامليغابت لكل ثانية  االجتاه اخلارج.  
2.17 4214ic جمموع السعة الداخلة لعرض نطاق اإلنترنت الدويل بامليغابت لكل ثانية  االجتاه الداخل.  

  نوعية اخلدمة
مة االنتظار للحصول قائ 123 18

 على اخلطوط الرئيسية
  )الثابتة(

الطلبات املعلقة للتوصيل بالشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية اليت مل ميكن 
.). املعدات أو اخلطوط، إخل(تنفيذها بسبب االفتقار إىل التسهيالت التقنية 

  قائمة االنتظار جمموع العدد الذي أبلغه مجيع مورديتعكسأن وينبغي 
  . يف البلد(PSTN)خدمات الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية 

  خط100األعطال لكل  143 19
   سنوياً)ثابت(رئيسي 

 )الثابتة (جمموع عدد األعطال املبلغ عنها يف اخلطوط اهلاتفية الرئيسية
ينبغي استبعاد األعطال اليت ال تقع املسؤولية املباشرة عنها و. خالل السنة
وحتسب األعطال بقسمة جمموع .  االتصاالت العموميةغلمشعلى شركة 

 على جمموع عدد اخلطوط خالل السنةعدد األعطال اهلاتفية املبلغ عنها 
وينبغي أن يعكس عدد . 100الرئيسية يف اخلدمة وضرب الناتج يف 

 املبلغ عنها من  خط رئيسي يف السنة جمموع األعطال100األعطال لكل 
  . يف البلد(PSTN)مجيع موردي خدمات 

النسبة املئوية لألعطال  141 20
اهلاتفية اليت يتم إصالحها 

  يف يوم العمل التايل

النسبة املئوية ألعطال الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية اليت يبلغ عنها ويتم 
مثل (ات جازإلأي بدون حساب أيام ا(إصالحها بنهاية يوم العمل التايل 

وينبغي أن تعكس النسبة )). جازات الرمسيةعطالت اية األسبوع واإل
 العدد اإلمجايل  مت إصالحها يف يوم العمل التايللألعطال اهلاتفية اليتاملئوية 

  . يف البلدPSTNلدى مجيع موردي خدمات 
  احلركة

21 1311m الثابتةاحلركة اهلاتفية  
  )بالدقائق(احمللية 

كة خطوط اهلاتف الثابتة الفعلية  احمللية من حر الثابتةتتألف احلركة اهلاتفية
. املتبادلة داخل منطقة الرسوم احمللية اليت تقع فيها حمطة النداء) املستكملة(

وهذه هي املنطقة اليت يستطيع فيها أحد املشتركني مكاملة شخص آخر 
وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر يف ). إن وجدت(بدفع رسم مكاملة حملية 

  .شكل عدد دقائق
22 1312m  املهاتفة الوطنيةحركة 

 من املقاسم) الثابتة(
  )بالدقائق(

تتألف حركة املهاتفات الوطنية الثابتة من املقاسم من حركة هاتفية وطنية 
. ثابتة متبادلة مع حمطة كائنة خارج منطقة الرسوم احمللية للمحطة الطالبة

  وينبغي اإلبالغ عن املؤشر باعتباره عدد دقائق حركة املهاتفة
1.22 1313wm  احلركة اهلاتفية الوطنية

املتنقلة اخلارجة الثابتة 
  )بالدقائق(

جمموع الدقائق اخلارجة من الشبكة الثابتة الوطنية إىل الشبكة املتنقلة 
  .أراضي البلداخللوية داخل 
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2.22 1311im  حركة املراقمة على

  )بالدقائق(اإلنترنت 
لى الشبكة اهلاتفية العمومية احلجم اإلمجايل بالدقائق لدورات املراقمة ع

  .التبديلية من أجل النفاذ إىل اإلنترنت
23 132mb  احلركة اهلاتفية الدولية

الداخلة ) الثابتة(
  )بالدقائق(واخلارجة 

  .(i132m+i132mi) الداخلة واخلارجة  الثابتةجمموع احلركة الدولية

1.23 132m الثابتةاحلركة اهلاتفية  
الدولية اخلارجة 

  )قائقبالد(

 خارج ذلك جهاتيف أي بلد إىل ) املستكملة(يغطي ذلك احلركة الفعلية 
  .وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد دقائق احلركة. البلد

2.23 132mi الثابتةاحلركة اهلاتفية  
الدولية الداخلة 

  )بالدقائق(

 داخل جهة مقصودةالناشئة خارج البلد إىل ) املستكملة(احلركة الفعلية 
  .وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد دقائق احلركة. بلدال

24 133wm دقائق االتصاالت 
   املتنقلة اخلارجةالوطنية

مبا يف  ( يف بلد ماجمموع عدد الدقائق ملكاملات املشتركني يف اخلدمة املتنقلة
ركني اآلخرين ذلك الدقائق إىل املشتركني يف اخلدمة الثابتة والدقائق إىل املشت

  .(i133wm = 1331wm + 1332wm + 1332wmf)) اخلدمة املتنقلةيف 
1.24 1331wm  دقائق اخلدمة املتنقلة

الناشئة إىل /اخلارجة
  نفس الشبكة املتنقلة

عدد دقائق املكاملات اليت يقوم ا املشتركون يف اخلدمة املتنقلة إىل نفس 
  .)داخل بلد ما (الشبكة املتنقلة

2.24 1332wm ة املتنقلة دقائق اخلدم
الناشئة إىل /اخلارجة

  شبكات متنقلة أخرى

املشتركون يف اخلدمة املتنقلة إىل عدد دقائق املكاملات اليت يقوم ا 
  ).داخل بلد ما(شبكات متنقلة أخرى 

3.24 1332wmf  دقائق اخلدمة املتنقلة
 إىل شبكات اخلارجة

  ثابتة

ركي اخلدمات املتنقلة إىل املكاملات الوطنية اخلارجة ملشت عدد دقائق اخلدمة
  .شبكات ثابتة

1.25 1333wm  اخلدمة املتنقلة دقائق
الناشئة إىل /اخلارجة

  اخلدمة الدولية

الناشئة يف بلد ما  اخلدمة املتنقلة مشتركوعدد دقائق املكاملات اليت يقوم ا 
  .إىل جهات خارج ذلك البلد

2.25 1335wm  دقائق املكاملات الدولية
 الشبكة الداخلة إىل

  املتنقلة

اليت تتلقاها الشبكات املتنقلة ) الثابتة واملتنقلة(عدد دقائق املكاملات الداخلة 
  .من بلد آخر

3.25 1334wm  دقائق خدمة التجول
خارج الشبكة (

  )املنـزلية

جمموع عدد دقائق التجول ملشتركي اخلدمات املتنقلة إلجراء واستقبال 
، على سبيل )خارج الشبكة املنـزلية(لد النداءات أثناء وجودهم خارج الب

  .املثال عند سفرهم إىل اخلارج
4.25 1336wm  دقائق خدمة التجول من

  املشتركني األجانب
يف ) األجانب(جمموع عدد الدقائق اليت يستغرقها املشتركون الزائرون 

  . داخل بلد ماالنداءاتطلب وتلقي 
5.25 133sms  خدمة الرسائل القصرية

(SMS)رسلة امل  
املرسلة إىل جهات ) SMS(جمموع عدد رسائل خدمة الرسائل القصرية 

  .وطنية ودولية
6.25 133mms  خدمة الرسائل متعددة

 (MMS) الوسائط
املرسلة إىل ) MMS(متعددة الوسائط  خدمة الرسائل جمموع عدد رسائل

  .جهات وطنية ودولية
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  املرسلة

7.25 133rm  عدد البلدان اليت أُبرم
  .اتفاق جتولمعها 

وإذا كان هناك مشغلون . جمموع عدد البلدان اليت أُبرم معها اتفاق جتول
 يكون العدد اإلمجايل هو عدد ،عديدون ذوو أعداد اتفاقات جتول خمتلفة

على سبيل املثال، إذا كان للمشغل . البلدان اليت أُجري معها اتفاق جتول
‘A’ل  وحيث للمشغ’5’ و’4‘، ’3‘، ’2‘، ’1‘لبلد  ا‘B’ اتفاق مع البلدان 
فإن العدد اإلمجايل للبلدان اليت أُبرم معها اتفاق للتجول . ’7’ و’6‘، ’1‘

  .’7‘ينبغي أن يكون هو 
26 132tb  جمموع احلركة اهلاتفية

الدولية الداخلة واخلارجة 
  )بالدقائق(

حاصل مجع حركة املكاملات الدولية الثابتة واملتنقلة الداخلة واخلارجة 
(i132t+i132ti).  

1.26 132t  جمموع احلركة اهلاتفية
الدولية اخلارجة 

  )بالدقائق(

للمكاملات اهلاتفية للخدمة الثابتة ) املستكملة(يغطي هذا احلركة الفعلية 
وينبغي . واملتنقلة الناشئة يف بلد معني إىل جهات تقع خارج ذلك البلد

  .التبليغ عن املؤشر من حيث عدد دقائق حركة املكاملات
2.26 132ti  جمموع حركة املكاملات

اهلاتفية الداخلة الدولية 
  )بالدقائق(

الناشئة ) املستكملة( الفعلية يف اخلدمة الثابتة واملتنقلة املكاملاتحركة 
وينبغي اإلبالغ عن املؤشر من حيث . خارج البلد مع جهة داخل البلد

  .عدد دقائق حركة املكاملات
  التعريفات

   املساكن- تعريفات اخلدمة اهلاتفية احمللية الثابتة 27

 للخدمة التثبيترسم  151 1.1.27
  اهلاتفية السكنية

إىل الرسم املدفوع مرة واحدة عند تقدمي ) أو التوصيل (التثبيتيشري رسم 
ويف حالة وجود . طلب احلصول على اخلدمة اهلاتفية األساسية السكنية

طق البدالة، يستعمل الرسم املطبق يف أكرب عدة رسوم خمتلفة ملختلف منا
  .منطقة حضرية ويتم توضيح ذلك يف حاشية

االشتراك الشهري  152 2.1.27
  للخدمة اهلاتفية السكنية

يشري االشتراك الشهري إىل الرسم الثابت املتكرر لالشتراك يف الشبكة 
 دون وينبغي أن يشمل الرسم استئجار اخلط. اهلاتفية العمومية التبديلية

إذا كان سوق املعدات الطرفية ) مثل جهاز اهلاتف(استئجار اجلهاز الطريف 
وينبغي ذكر الرسوم منفصلة حسب االقتضاء بالنسبة للخط األول . حمرراً

وإذا كان رسم اإلجيار يشمل أي مساح بوحدات . واخلطوط التالية
 ويف حالة وجود. مكاملات جمانية أو بسعر خمفض، فينبغي توضيح ذلك

رسوم خمتلفة ملختلف مناطق البدالة، ينبغي استعمال الرسم املطبق يف أكرب 
  .منطقة حضرية وتوضيح ذلك يف حاشية

سعر مكاملة هاتفية حملية  153 3.1.27
على اخلطوط الثابتة ملدة 

يف فترة (ثالث دقائق 
  )الذروة

ذروة مبا يف تشري املكاملة احمللية إىل تكلفة مكاملة ملدة ثالث دقائق يف فترة ال
ذلك رسوم اإلنشاء، إن كانت تنطبق، داخل نفس منطقة البدالة مع 

  ).أي ليس من هاتف عمومي(استعمال اجلهاز الطريف اخلاص باملشترك 

4.1.27 153o  سعر مكاملة هاتفية حملية
على اخلطوط الثابتة ملدة 

خارج (ثالث دقائق 
  )فترة الذروة

كاملة ملدة ثالث دقائق خارج فترة الذروة تشري املكاملة احمللية إىل تكلفة م
مبا يف ذلك رسوم اإلنشاء، إن كانت تنطبق، داخل نفس منطقة البدالة مع 

  ).أي ليس من هاتف عمومي(استعمال اجلهاز الطريف اخلاص باملشترك 
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   األعمال التجارية–تعريفات اخلدمة اهلاتفية احمللية الثابتة 

1.2.27 151b  ة  للخدمالتثبيترسم
  اهلاتفية لألعمال التجارية

إىل الرسم املدفوع مرة واحدة عند تقدمي ) أو التوصيل (التثبيتيشري رسم 
ويف . طلب احلصول على اخلدمة اهلاتفية األساسية يف األعمال التجارية

حالة وجود رسوم خمتلفة ملختلف مناطق البدالة، يستعمل الرسم املطبق يف 
  .ذلك يف حاشيةأكرب منطقة حضرية ويتم توضيح 

2.2.27 152b  االشتراك الشهري
للخدمة اهلاتفية يف 

  األعمال التجارية

يشري االشتراك الشهري إىل الرسم الثابت املتكرر لالشتراك يف الشبكة 
وينبغي أن يشمل الرسم استئجار اخلط دون . اهلاتفية العمومية التبديلية
 يكون سوق املعدات عندما) مثل جهاز اهلاتف(استئجار اجلهاز الطريف 

وينبغي ذكر الرسوم منفصلة حسب االقتضاء للمشتركني . الطرفية حمرراً
وإذا كان رسم اإلجيار يشمل . اخلطوط التالية وأسواء رسوم اخلط األول 

. أي مساح بوحدات مكاملات جمانية أو بسعر خمفض، فينبغي توضيح ذلك
، ينبغي استعمال ويف حالة وجود رسوم خمتلفة ملختلف مناطق البدالة

  .الرسم املطبق يف أكرب منطقة حضرية وتوضيح ذلك يف حاشية
28 153tm  أسعار املكاملات اهلاتفية

  الدولية
أي بدون تدخل (ميثل ذلك تكلفة مكاملة ملدة ثالث دقائق يتم طلبها مباشرة 

وينبغي تقدمي السعر املطبق على . من داخل البلد إىل بلد آخر) مشغل البدالة
حسب ) (املخفضة(ملات فترة الذروة واملكاملات خارج فترة الذروة مكا

وينبغي ذكر التكلفة بالعملة الوطنية مع بيان أنواع الضرائب ). االقتضاء
  .وينبغي إذا أمكن تقدمي التعريفات الدولية للمكاملات إىل مجيع البلدان. املطبقة

   تعريفات االتصاالت اخللوية املتنقلة29
1.29 151c سوم توصيل اخلدمة ر

  اخللوية املتنقلة 
وينبغي عدم . الرسم األويل لالشتراك اجلديد الذي يدفع مرة واحدة

ورغم أن بعض شركات . حساب مبلغ الضمان الذي ميكن استرداده
التشغيل تلغي رسم التوصيل فإن ذلك ال يشمل تكلفة بطاقة وحدة هوية 

. ل يف رسم التوصيل ينبغي أن يدخSIMوسعر بطاقة . (SIM)املشترك 
أم ) مفضلة(وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة 

  .وينبغي أيضاً اإلشارة إىل ما إذا كانت دقائق جمانية مدرجة يف اخلطة. ال
2.29 151pcard  اخلدمة اخللوية املتنقلة– 

طاقة دفع لبأرخص قيمة 
  الرسوم

  .رسومللاملسبق تشري إىل أرخص قيمة متيسرة لبطاقة الدفع 

3.29 152c  االشتراك الشهري يف
  اخلدمة اخللوية املتنقلة 

وبسبب تباين اخلطط . رسم االشتراك الشهري يف اخلدمة اخللوية املتنقلة
. التوصيل/للبدءأرخص رسم املتاحة يف كثري من البلدان، يفضل استعمال 

يت لديها بالنسبة للبلدان ال( مسبقاًوإذا استخدمت اخلدمة املدفوعة 
، )الحقاً أكثر من املشتركني الذين يدفعون مسبقاًمشتركون يدفعون 

إذا كانت اخلطة تشمل دقائق و. اًيكون رسم االشتراك الشهري صفر
وينبغي أن يبني يف حاشية ما إذا . حاشية ذلك يف وضحفينبغي أن يجمانية 

  .أم ال وما هو معدهلا) مفضلة(كانت الضرائب مدرجة 
4.29 153c  اخلدمة اخللوية املتنقلة– 

سعر مكاملة حملية ملدة 
فترة (ثالث دقائق 

  )الذروة

 دقائق يف فترة الذروة من هاتف خلوي متنقل ثالثسعر مكاملة حملية ملدة 
وينبغي إدراج حاشية . إىل مشترك يف خدمة خلوية متنقلة يف الشبكة ذاا

غي اإلشارة أيضاً وينب. أم ال) مفضلة(توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة 
  . أم مدفوع الحقاًمسبقاًإىل ما إذا كان السعر يشري إىل اشتراك مدفوع 
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5.29 153co  اخلدمة اخللوية املتنقلة– 

سعر مكاملة حملية ملدة 
خارج (ثالث دقائق 

  )الذروةفترة 

سعر مكاملة حملية ملدة ثالث دقائق خارج الذروة من هاتف خلوي متنقل 
وينبغي إدراج حاشية . خلوي متنقل يف الشبكة ذااإىل مشترك يف هاتف 

وينبغي اإلشارة أيضاً . أم ال) مفضلة(توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة 
  . مدفوع الحقاً أممسبقاًإىل ما إذا كان السعر يشري إىل اشتراك مدفوع 

6.29 153sms  اخلدمة اخللوية املتنقلة– 
  SMSسعر رسائل 

 الوطنية من جهاز (SMS)رسائل القصرية سعر إرسال رسالة خدمة ال
  .هاتف متنقل حممول باليد

  تعريفات اإلنترنت
   تعريفات املراقمة عن طريق اإلنترنت30
1.30 4213c  رسم توصيل املراقمة عن

  طريق اإلنترنت 
. الرسم األويل لالشتراك اجلديد الذي يدفع مرة واحدة للتوصيل باإلنترنت

وينبغي إدراج . ضمان الذي ميكن استردادهوينبغي عدم حساب مبلغ ال
  .أم ال) مفضلة( كانت الضرائب مدرجة إذاحاشية توضح ما 

2.30 4213s  االشتراك الشهري
للمراقمة عن طريق 

  اإلنترنت

وينبغي إدراج .  اإلنترنت املراقمة عن طريقدمةخلرسم االشتراك الشهري 
وينبغي أن . م الأ) مفضلة( كانت الضرائب مدرجة إذاحاشية توضح ما 

 ،حتدد احلاشية أيضاً مقدار الساعات الشهرية اانية الداخلة يف االشتراك
  .إن وجدت

3.30 4213p  املراقمة عن طريق
 سعر دقيقة –اإلنترنت 
  ) الذروةفترة(التوصيل 

بعد استهالك ساعات اإلنترنت )  الذروة فترةأثناء(سعر دقيقة التوصيل 
 كانت إذاوينبغي إدراج حاشية توضح ما . شتراكاانية الداخلة يف اال

  .أم ال) مفضلة(الضرائب مدرجة 
4.30 4213po  املراقمة عن طريق

 سعر دقيقة –اإلنترنت 
خارج فترة (التوصيل 

  )الذروة

بعد استهالك ساعات اإلنترنت ) خارج فترة الذروة(سعر دقيقة التوصيل 
 حاشية توضح ما إذا كانت وينبغي إدراج. اانية الداخلة يف االشتراك

  .أم ال) مفضلة(الضرائب مدرجة 

5.30 4213_t20  تعريفة النفاذ إىل
 ساعة (20اإلنترنت 

  )شهرياً

 ساعة من استعمال اإلنترنت 20يشري هذا املؤشر إىل أقل سعر لكل 
وهو يشمل عناصر التعريفة إلجيار اخلط الشهري ورسم استعمال . شهرياً

 اإلنترنت باإلضافة إىل أي ضرائب قد يتم حتصيلها اخلط ورسم النفاذ إىل
حيث إن هذه اخلدمة يستعملها املستهلكون السكنيون والتجاريون على (

والتعريفة املختارة ألي بلد بعينه ستكون أرخص صفقة مقابل ). السواء
أو املتاحة يف العاصمة، يف ( ساعة شهرياً واملتاحة على نطاق واسع 20

واملتاحة للجمهور العام دون أي تقييد )  اإلقليمينيحالة مقدمي اخلدمة
وذلك مثالً باستبعاد االستعمال داخل الشركة أو العروض احملدودة (

املؤشر يفترض و). مبواعيد زمنية واستبعاد العروض امعة مع خدمة أخرى
  . دورة شهرياً مبتوسط مدة يبلغ ساعة واحدة للدورة20

   العريض  تعريفات اإلنترنت بالنطاق31
1.31 4213bc  رسم االتصال باإلنترنت

  بالنطاق العريض
هو الرسم األويل الذي يدفع مرة واحدة للتوصيل اجلديد باإلنترنت 

وينبغي . وينبغي عدم حساب مبلغ الضمان الذي يسترد. بالنطاق العريض
  .أم ال) مفضلة(اإلشارة يف حاشية إىل ما إذا كانت الضرائب مدرجة 

2.31 4213bs  االشتراك الشهري يف
  اإلنترنت بالنطاق العريض

وينبغي . هو رسم االشتراك الشهري يف خدمة اإلنترنت بالنطاق العريض
  .أم ال) مفضلة(اإلشارة يف حاشية إىل ما إذا كانت الضرائب مدرجة 
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  املوظفون

جمموع موظفي  51 32
  االتصاالت املتفرغني

 شبكات االتصاالت يف البلد لتقدمي لومشغستخدمهم املوظفون املتفرغون الذين ي
وينبغي اإلشارة إىل . خدمات االتصاالت العمومية، مبا يف ذلك اخلدمات املتنقلة

  .املوظفني العاملني بدوام جزئي مبا يعادهلم من أرقام املوظفني املتفرغني
1.32 51f عدد موظفي االتصاالت املتفرغني من اإلناث  موظفو االتصاالت اإلناث.  
2.32 51fp  موظفو االتصاالت

  املهنيون اإلناث
واملوظفون املهنيون هم أولئك املدرجون . عدد املوظفات املهنيات املتفرغات

  .ISCO-88  وفقاً للمعيار الدويل لتصنيف الوظائف2يف اموعة 
33 51w  موظفو االتصاالت

  املتنقلة
. لوية املتنقلةجمموع عدد املوظفني املستخدمني يف شركة تشغيل الشبكة اخل

 االتصاالت ملشغلي شبكاتويشري هذا العدد إىل العاملني يف البنية التحتية 
  .املتنقلة وليس إىل املوظفني املستخدمني يف شركات إعادة البيع

1.33 51wf  موظفو االتصاالت
  املتنقلة اإلناث

جمموع عدد املوظفني اإلناث املستخدمني لدى مشغلي شبكات اخلدمة 
ويشري هذا الرقم إىل موظفي مشغلي اخلدمات املتنقلة فقط . املتنقلةاخللوية 

  .وليس إىل املوظفني املستخدمني يف شركات إعادة البيع
2.33 51wfp  موظفو االتصاالت

  املتنقلة املهنيون اإلناث
 لدى مشغلي شبكات اتاإلناث املستخدمجمموع عدد املوظفني املهنيني 

 ويشري هذا العدد إىل املوظفني املستخدمني يف .االتصاالت اخللوية املتنقلة
واملوظفون املهنيون هم املوظفون املدرجون يف . شركات إعادة البيع

  .ISCO-88 وفقاً للمعيار الدويل لتصنيف الوظائف 2 اموعة
  اإليرادات

جمموع اإليرادات من  75 34
  كل خدمات االتصاالت 

 يتم حتصيلها من مجيع اخلدمات ميثل ذلك جمموع إيرادات االتصاالت اليت
وينبغي أن يستبعد من هذا ). الثابتة واملتنقلة وخدمات البيانات اإلمجالية(

وتتألف . الرقم اإليرادات املتجمعة من خدمات ال تتصل باالتصاالت
من خدمات االتصاالت املتحصلة أثناء السنة ) رقم األعمال(اإليرادات 

أال تشمل اإليرادات األموال الواردة يف وينبغي . املالية قيد االستعراض
صدد اإليرادات املتحصلة أثناء السنوات املالية السابقة وال تشمل األموال 
الواردة عن طريق القروض من احلكومات أو املستثمرين اخلارجيني وال 

. األموال الواردة من مسامهات أو تأمينات املشتركني مستحقة التسديد
  .دات صافية من العوائدوينبغي أن تكون اإليرا

إيرادات اخلدمة اهلاتفية  71 1.34
  الثابتة

  .اإليرادات الواردة من اشتراكات ومكاملات التوصيل اهلاتفي الثابت

إيرادات رسوم التوصيل  711 1.1.34
   الثابتاهلاتفي

وميكن أن . اخلدمة اهلاتفية الثابتة) تثبيت(اإليرادات الواردة من توصيل 
  .إاءها اخلدمة أو تشمل رسوم نقل

إيرادات رسوم االشتراك  712 2.1.34
  اهلاتفي الثابت

إيرادات الرسوم املتكررة لالشتراك يف الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية مبا 
  .يف ذلك استئجار املعدات عند اللزوم

مكاملات اإليرادات من  713 3.1.34
  اهلواتف الثابتة 

كاملات احمللية والوطنية ومكاملات هي حاصل مجع اإليرادات من امل
  .املسافات الطويلة واملكاملات الدولية

713 = 7131 + 7132 + 7133.  
 احمللية الثابتة استناداً إىل رسوم التجزئة اإليرادات املتحصلة من املكاملات  إيرادات املكاملات احمللية 7131 1.3.1.34

  .املطبقة على املستعملني
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ات املكاملات إيراد 7132 2.3.1.34

  الوطنية بعيدة املسافة
اإليرادات املتحصلة من املكاملات الوطنية بعيدة املسافة من هواتف ثابتة 

  .استناداً إىل رسوم التجزئة املطبقة على املستعملني
إيرادات املكاملات  7133 3.3.1.34

  الدولية 
رسوم اإليرادات من املكاملات الدولية من هواتف ثابتة باالستناد إىل 

  .التجزئة املطبقة على املستعملني
إيرادات االتصاالت  741 2.34

  املتنقلة
اإليرادات من توفري مجيع أنواع خدمات االتصاالت املتنقلة مثل 

  .االتصاالت اخللوية والتقاسم الراديوي اخلاص واالستدعاء الراديوي
3.34 741d خدمة املراسلة القصرية وخدمة انات املتنقلة مثل اإليرادات من خدمات البي  إيرادات البيانات املتنقلة

 والنفاذ عايل السرعة إىل الشبكة، واستعمال املراسلة متعددة الوسائط
  .، إخل(WAP)بروتوكول التطبيق الالسلكي 

4.34 741m  النصيةرسائل الإيرادات 
متعددة راسالت املو

  الوسائط

ئل غري النصية  ومن الرساSMS)مثل (اإليرادات من الرسائل النصية 
  .(MMS)الوسائط متعددة راسالت املو

 إيرادات خدمات 731 5.34
  البيانات

على سبيل املثال (اإليرادات من خدمات البيانات مثل اتصاالت البيانات 
  .والنفاذ إىل اإلنترنت دون أن تشمل الربقيات أو التلكس) التبديل بالرزم

إيرادات خدمات  7311 6.34
  اإلنترنت

ات من خدمات اإلنترنت باالستناد إىل رسوم التجزئة املطبقة على اإليراد
  .املستعملني

إيرادات الدارات  732 7.34
  املؤجرة

  .اإليرادات املتحصلة من اخلطوط املؤجرة

إيرادات القيمة املضافة  733 8.34
  من خدمات االتصاالت

لقيمة ميثل ذلك اإليرادات املتولدة من قطاع خدمة االتصاالت بالنسبة ل
على سبيل املثال، إعادة (املضافة خلدمات االتصاالت الثابتة واليت يتم منها 

  ).يلية، إخل املؤمتري، الفوترة التفص، النداءتسيري النداء
 اتصاالتإيرادات  74 9.34

  أخرى
أي إيرادات أخرى غري مدرجة يف أي مكان آخر مقابل توفري خدمات 

ح الرد يف حاشية ما هي املصادر وينبغي أن يوض. االتصاالت العمومية
  .من االتصاالت" األخرى"الرئيسية لإليرادات 

  االستثمار
جمموع االستثمار  81 35

  السنوي يف االتصاالت
يشار إليه أيضاً باعتباره النفقات الرأمسالية وهي إمجايل االستثمار السنوي 

) من اخلدماتمبا يف ذلك اخلدمات الثابتة واملتنقلة وغريها (يف االتصاالت 
وتعين لفظة االستثمار النفقات . من أجل احتياز املمتلكات والشبكات

مبا يف ذلك امللكية الفكرية وامللكية غري (املرتبطة باحتياز ملكية املمتلكات 
مل هذه النفقات على توتش.  واملنشآت)امللموسة مثل برجميات احلواسيب

تركيبات القائمة عندما التركيبات األولية وعلى اإلضافات الستكمال ال
ويالحظ أن . يكون من املتوقع أن ميتد االستعمال طوال فترة من الزمن

ذلك ينطبق على خدمات االتصاالت املتاحة للجمهور، ويستبعد 
  .االستثمار يف برجميات أو معدات االتصاالت لالستعمال اخلاص

االستثمار يف اخلدمة  83 1.35
  اهلاتفية الثابتة

  .سنوي يف معدات اخلدمة اهلاتفية الثابتةاالستثمار ال

2.35 841m  االستثمار يف االتصاالت
  املتنقلة

  .االستثمار الرأمسايل السنوي يف معدات شبكات االتصاالت املتنقلة
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3.35 841f االستثمار السنوي يف االتصاالت عندما يأيت من مصادر خارجية، ويشار   االستثمار األجنيب

  .(FDI) االستثمار األجنيب املباشر إليه أيضاً باعتباره
  مؤشرات النفاذ اتمعي

36 PIAC5  العدد اإلمجايل ملراكز
إىل النفاذ العمومي 

 (PIACs)اإلنترنت 

هو موقع أو مكان أو مركز . (PIAC)مركز النفاذ العمومي إىل اإلنترنت 
قت للتعليم يتاح فيه النفاذ إىل اإلنترنت أمام اجلمهور على أساس كل الو

وميكن أن يشمل ذلك مراكز االتصاالت اتمعية . أو بعض الوقت
واملراكز اتمعية الرقمية ومقاهي اإلنترنت واملكتبات واملراكز التعليمية 

 نفاذاً إىل  للجمهورواملؤسسات املشاة األخرى كلما كانت تتيح
وينبغي أن يوجد يف كل هذه املراكز حاسوب عمومي واحد . اإلنترنت

  . األقل للنفاذ إىل اإلنترنتعلى
1.36 PIAC6  جمموع عدد املراكز

اتمعية الرقمية 
(DCCs) 

واملركز . يشري ذلك إىل جمموع عدد املراكز اتمعية الرقمية يف البلد
اتمعي الرقمي هو مكان ميكن فيه للجمهور النفاذ إىل خدمات اإلنترنت 

شروع يستند إىل إطار من تسهيالت طرفية توضع حتت تصرفهم، وهو م
 منصفاً وشامالً وبتكلفة وينبغي أن يتيح نفاذاً. حكومي للنفاذ الشامل

، لكن (PIAC) واملركز اتمعي الرقمي هو فئة فرعية من املركز .حمتملة
هناك بعض املتطلبات الدنيا اليت ينبغي أن تتوفر يف مركز النفاذ العمومي 

وينبغي أن . (DCC) جمتمعياً رقمياً  كي يعترب مركزاً(PIAC)إىل اإلنترنت 
يوجد يف كل مركز جمتمعي رقمي حاسوب واحد وطابعة واحدة على 
األقل وأن تكون سرعة التوصيل الدنيا ملقدم خدمة اإلنترنت هي 

kbit/s 64 لكل مركز إىل مورد خدمة اإلنترنت (ISP) . ًوينبغي أيضا
ا ينبغي أن تفتح أبواا  كم،تزويد مستعملي هذه املراكز بالدعم والصيانة

  .ملدة عشرين ساعة أسبوعياً على األقل
2.36 PIAC7  جمموع عدد املراكز

األخرى للنفاذ العمومي 
  إىل اإلنترنت

يشري ذلك إىل جمموع عدد املراكز األخرى للنفاذ العمومي إىل اإلنترنت 
 وخالف املراكز (PIACs)خالف مراكز النفاذ العمومي إىل اإلنترنت (

تمعية الرقميةا (DCCs) .(وتشمل هذه املراكز(PIACs)  األخرى 
وميكن تصنيف املراكز التعليمية بوصفها مراكز جمتمعية . املقاهي السيربانية

 حسب (PIAC) أو مراكز نفاذ عمومي إىل اإلنترنت (DCC)رقمية 
  .1.36) و36انظر املؤشرين (الشروط اليت تتوافر فيها 

3.36 PIAC3 ن املزودة عدد األماك
لنفاذ العمومي مبركز ل

 (PIAC)إىل اإلنترنت 

اليت لديها ) بلد مايف قرى أو بلدات أو مدن (يشري إىل مجيع األماكن 
واملركز هو . (PIAC)مركز واحد على األقل للنفاذ العمومي إىل اإلنترنت 

موقع أو مكان أو مركز للتعليم يتاح فيه للجمهور النفاذ إىل اإلنترنت على 
  .س كل الوقت أو بعض الوقتأسا

4.36 PIAC1  النسبة املئوية لألماكن
ذات مراكز النفاذ 

العمومي إىل اإلنترنت 
(PIACs) 

 هو موقع أو مكان أو مركز (PIAC)مركز النفاذ العمومي إىل اإلنترنت 
للتعليم يتاح فيه للجمهور النفاذ إىل اإلنترنت على أساس كل الوقت أو 

يشمل ذلك مراكز االتصاالت اتمعية الرقمية وميكن أن . بعض الوقت
ومقاهي اإلنترنت واملكتبات واملراكز التعليمية واملؤسسات املشاة 

وينبغي أن .  النفاذ إىل اإلنترنت عامةاألخرى حيثما كانت تتيح للجمهور
يوجد يف كل هذه املراكز حاسوب عمومي واحد على األقل للنفاذ إىل 

ويتم . كن إىل القرى والبلدات واملدن يف البلدوتشري األما. اإلنترنت
بقسمة . (PIACs)حساب النسبة املئوية لألماكن اليت توجد فيها مراكز 
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عدد األماكن اليت يوجد فيها مركز واحد على األقل للنفاذ العمومي إىل 
اإلنترنت على جمموع عدد األماكن املوجودة يف البلد وضرب الناتج يف 

. السكان) أعداد( هذا املؤشر حسب شرائح وينبغي تقسيم. ئةام
وستستخدم هذه املؤشرات يف قياس هدف القمة العاملية تمع املعلومات 

(WSIS)"  توصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنشاء نقاط
  .2015حبلول عام " نفاذ جمتمعية

5.36 PIAC2  النسبة املئوية للسكان
ذوي النفاذ إىل مركز 

اذ العمومي إىل النف
  PIACاإلنترنت 

 كنسبة من PIACقياس عدد السكان الذين يتمتعون بتغطية املراكز 
.) قرية أو بلدة أو مدينة، إخل(وعندما يكون ملكان . جمموع سكان البلد

 خيدم جمموع PIAC واحد على األقل يعترب أن ذلك املركز PIACمركز 
  .السكان الذين يعيشون يف هذا املكان

6.36 PIAC4  السكان املستهدفون
خبدمات املراكز اتمعية 

 (DCC)الرقمية 

السكان احملتملون هم أي شخص (يشري ذلك إىل عدد السكان احملتملني 
مطروحاً منه عدد املستعملني لإلنترنت غري ) يف سن السادسة أو أكثر

املستعملون لإلنترنت غري اتمعيني هم املواطنون الذين (اتمعيني 
متعون بالنفاذ إىل اإلنترنت من نقطة غري مراكز النفاذ العمومي إىل يت

  ).اإلنترنت أي من املنـزل مثالً
7.36 PIAC8  جمموع عدد احلواسيب

يف املراكز اتمعية 
  الرقمية

يشري ذلك إىل جمموع عدد احلواسيب املتوافرة يف كل املراكز اتمعية 
 مكان يستطيع فيه اجلمهور النفاذ إىل واملركز اتمعي الرقمي هو. الرقمية

انظر املؤشر . خدمات اإلنترنت من تسهيالت طرفية توضع حتت تصرفهم
  . لالطالع على تعريف املركز اتمعي الرقمي1.36

8.36 PIAC9  النسبة املئوية لالستعمال
الفعلي للمراكز اتمعية 

  الرقمية

اكز اتمعية الرقمية ينبغي حلساب النسبة املئوية لالستعمال الفعلي للمر
 على عدد السكان DCCللبلدان أن تقسم العدد الفعلي ملستعملي املراكز 

 لالطالع 6.36انظر املؤشر (املستهدفني خبدمات املراكز اتمعية الرقمية 
للحصول على خدمات هذه املراكز وضرب الناتج يف ) على التعريف

نفذ إىل اإلنترنت مرة واحدة وتعريف املستعمل هو الشخص الذي ي. 100
  .يف الشهر على األقل

  مؤشرات أخرى

وجهاز الراديو هو جهاز يستطيع استقبال . جمموع عدد أجهزة الراديو  عدد أجهزة الراديو 955 37
اإلشارات الراديوية اإلذاعية باستعمال ترددات شائعة مثل تشكيل التردد 

(FM)  والتشكيل االتساعي(AM)لة  واملوجة الطوي(LW) واملوجة 
وقد يكون جهاز الراديو جهازاً منفصالً أو قد يكون . (SW)القصرية 

  .داخالً يف جهاز آخر مثل جهاز ووكمان أو يف سيارة أو يف منبه
وجهاز التلفزيون هو جهاز يستطيع . جمموع عدد أجهزة التلفزيون  عدد أجهزة التلفزيون 965 38

ذاعية باستعمال وسائل نفاذ شائعة مثل استقبال اإلشارات التلفزيونية اإل
وقد يكون جهاز التلفزيون جهازاً . النفاذ الراديوي أو الكبلي أو الساتلي

منفصالً أو قد يكون داخالً يف جهاز آخر مثل احلاسوب أو اهلاتف 
وقد يكون من املفيد التمييز بني أجهزة توصيل اإلشارات الرقمية . املتنقل

التلفزيون اليت تستقبل عدداً حمدوداً فقط من والتماثلية وبني أجهزة 
واألجهزة اليت تتيح قنوات ) ويكون ذلك عادة على اهلواء(اإلشارات 

  ).وذلك مثالً عن طريق السواتل أو بالكبل(متعددة 
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39 965m  جمموع عدد مشتركي

  التلفزيون متعدد القنوات
965m=965c+965s   

 القنوات ظمة التلفزيون متعددشتركني يف أنيشري ذلك إىل جمموع عدد امل
  ).األرضية والساتلية(

1.39 965c  عدد املشتركني يف
التلفزيون متعدد القنوات 

  األرضية

عدد املشتركني يف التلفزيون متعدد القنوات األرضية مثل التلفزيون الكبلي 
والتلفزيون الرقمي األرضي وأنظمة التوزيع متعددة النقاط باملوجات الصغرية 

(MMDS) وائي واحد رئيسي وأجهزة التلفزيون الساتلية (SMATV).  
2.39 965s  املشتركون يف اهلوائيات

الساتلية املباشرة إىل 
  املسكن

عدد املشتركني يف اهلوائيات الساتلية السكنية اليت ميكنها استقبال اإلذاعة 
  .التلفزيونية مباشرة من السواتل

40 965cp  ا املساكن اليت مير
  زيون متعدد القنواتالتلف

الساتلية (عدد املساكن اليت يوجد فيها توصيل بالتلفزيون متعدد القنوات 
  .سواء كانت املساكن مشتركة يف هذا التوصيل أم ال) واألرضية

عدد احلواسيب  422 41
  الشخصية

.  يف أي بلداملثبتة يقيس عدد احلواسيب (PC)عدد احلواسيب الشخصية 
اسيب الشخصية واحلواسيب احملمولة واحلواسيب وتشمل اإلحصاءات احلو

ولكن العدد يستبعد األجهزة الطرفية املوصولة جبهاز رئيسي . الصغرية، إخل
واحلواسيب الصغرية جداً املوجهة أساساً لالستعماالت املشتركة واألجهزة 
من قبيل اهلواتف الذكية اليت يوجد فيها بعض وظائف احلاسوب فقط 

فقد تفتقر مثالً إىل لوحة مفاتيح كاملة احلجم أو (ولكن ليس مجيعها 
  .).شاشة كبرية أو توصيل باإلنترنت أو حمركات، إخل

  


