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Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

:األعمال المتعلقة بالمؤشرات الجديدة والناشئة في إسبانيا        
 النطاق العريض المتنقل والتقارب    

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  / االجتماع العالمي السادس لمؤشرات االتصاالت 

، جنيف، سويسرا  2007 ديسمبر  13-15

، لجنة سوق االتصاالت في إسبانياأوليفو ديل بيرتا
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عرض عام 

جمع المعطيات المتعلقة بالنطاق العريض المتنقل : الجزء األول

مؤشرات تتبع التقارب: الجزء الثاني
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جمع المعطيات المتعلقة بالنطاق العريض المتنقل         :  الجزء األول 

CMT 4

جمع المعطيات المتعلقة بالنطاق    : عرض عام
العريض المتنقل 

الخطوط والمشترآون: جمع المعطيات

                 النفاذ إلى خدمات النطاق العريض واستعمالها                       

المعامالت   : جمع المعطيات

تعريف الخطوط على نحو أدق: جمع المعطيات

مولد النطاق العريض المتنقل في إسبانيا:2006
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الخطوط والمشترآون  : جمع المعطيات  

CMT 6

(UMTS) النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة لمهتفاتعدد الخطوط المصاحبة @

:التعريف

 إلى شبكات النظام العالمي     تملك النفاذ لمهتفات المصاحبة الخطوط النشيطةمجموع عدد 
لالتصاالت المتنقلة

ضوع اتصال واحد على األقل   الخطوط المدفوعة األجر مسبقًا  أو الحقًا التي أجرت أو استقبلت مو:الخطوط النشيطة•
.تصدر فاتورته خالل الثالثة أشهر األخيرة

)(Dtacards)بطاقات المعطيات (عدد الخطوط المصاحبة لبطاقات الحاسوب @

:التعريف

 UMTSبطاقات معطيات نظام   (المصاحبة لبطاقات الحاسوب   الخطوط النشيطة  مجموع عدد 
)(HSDPA)وبطاقات معطيات نفاذ الرزم عالي السرعة على الوصلة الهابطة     

جمع لجنة سوق االتصاالت للمعطيات وتعريفها
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 اتصاالت المعطيات بسرعات عريضة النطاق     ذوي النفاذ إلىعدد المشترآين في الهواتف الخلوية المتنقلة  @
(mb271)

:التعريف

) آاإلنترنت(تصاالت المعطيات عدد المشترآين في شبكات الهواتف المتنقلة الخلوية ذوي النفاذ إلى ا
kbit/sأعلى من سرعة  ( بسرعات عريضة النطاق  )   أو مساوية لها في اتجاه واحد أو في آال االتجاهين  256

، ونفاذ الرزم عالي السرعة على الوصلة الهابطة   (WCDMA)آالنفاذ المتعدد بتقسيم شفري عريض النطاق  
(HSDPA) 1، والنفاذ المتعدد بالمعطياتxEV-DO CDMA2000   والنفاذ المتعدد بالمعطيات والصوت ،
1xEV-DV CDMA2000وما إلى ذلك ،.

جمع المعطيات وتعريفها في إطار االتحاد الدولي لالتصاالت 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

النفاذ إلى النطاق العريض واستعماله     



CMT 9

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة  @

إلى شبكات الجيل الثالثالنفاذ 

استعمال شبكات الجيل الثالث إمكانية

بطاقات المعطيات   @

إلى شبكات الجيل الثالثالنفاذ 

شبكات الجيل الثالثاستعمال 

. . .قياس النفاذ  

... قياس االستعمال المحتمل    ... 

النفاذ إلى النطاق العريض واستعماله
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ولكن آيف ُيقاس االستعمال؟... 

اإليرادات@
:مراعاة أثر ما يلي@

خطط السعر الموحَّد
)إدخال منتج جديد: تسعير مغر(عمليات الترويج 

الحرآة  @
 بايت  غيغا@
عدد المعامالت @

آيفية قياس االستعمال
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االستعمال الفعلي@

:التعريف
تفيد من خدمات   مجموع عدد المعامالت التي ينفذ بواسطتها المستعمل إلى اإلنترنت ويس           

المعطيات

الشؤون التجارية ... 

الخدمة المستهدفة لدى المستعملين على الصعيد التجاري  ... 

:التعريف
ية وبحسب العقود     مجموع عدد المعامالت والتصنيف بحسب األعمال التجارية والخطوط السكن          

عمل إلى اإلنترنت ويستعمل         القائمة على دفع األجر مسبقًا أو الحقًا، التي ينفذ بواسطتها المست             
خدمات المعطيات

عدد المعامالت: آيف ُيقاس االستعمال

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

المعامالت : جمع المعطيات  
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استبيان شبكي: آيف ُيقاس االستعمال

إجمالي الحرآة 

أخرى

تصفح شبكة الويب

)األغاني (تحميالت

UMTSالحرآة في شبكات نظام 

) معامالت(
مدفوعة األجور 

مسبقاً 

) معامالت(
مدفوعة األجور 

الحقًا

)معامالت(

مدفوعة األجور 
مسبقاً 

) معامالت(
مدفوعة األجور 

الحقًا

سكنية تجارية

)باستثناء التلفزيون المتنقل(عدد المعامالت المتعلقة بخدمات المعطيات 
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جمع المعطيات

مقياس النفاذ : الخطوط والمشترآون  

مقياس االستعمال: المعامالت 

نحو تعريف أآثر دقة للخطوط  ... 

... ليس فقط آمقياس للنفاذ، وإنما أيضًا لالستعمال   
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تعريف أآثر دقة للخطوط     : جمع المعطيات  
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 وبطاقات المعطيات   UMTS نظام   لمهتفات  عدد الخطوط المصاحبة   @

: التعريف 

 التي أجرت معاملة الستعمال خدمات المعطيات بسرعة النطاق        الخطوط النشيطة   مجموع عدد   
العريض  

 الخطوط مدفوعة األجر مسبقًا أو الحقًا التي أجرت أو              : للخطوط النشيطة   التعريف األول     •
.   خالل الثالثة أشهر األخيرة       تصدر فاتورته  على األقل    اتصال واحد موضوع    استقبلت 

خطوط مدفوعة األجر مسبقًا أو الحقًا في قطاع       :  للخطوط النشيطة   تعريف أآثر دقة   •
معاملة الستعمال خدمات معطيات شبكات        األعمال التجارية والقطاع السكني، أجرت        

.  خالل الثالثة أشهر األخيرة       الجيل الثالث   

جمع لجنة سوق االتصاالت للمعطيات وتعريفها
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2006 
 مولد النطاق العريض المتنقل في إسبانيا        
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... (UMTS) النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة         لمطاريف ازدياد القوة الدافعة    
النفاذ المتعدد بتقسيم شفري    (مطاريف مليون مطراف من    3,4: انطالق فعال للجيل الثالث   @

للنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة   ) (W-CDMA)للنطاق العريض     
@

2004 2005 2006

2002
2002= آثافة شبكات الجيل الثالث  

UMTSخطوط النظام   

الخطوط المتنقلة   

 2006 
 مولد النطاق العريض المتنقل في إسبانيا     
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 2006 
 مولد النطاق العريض المتنقل في إسبانيا     

غير الصوتيةولكن ال يزال الطريق طويًال أمام جني إيرادات معطيات الجيل الثالث  ... 

Mobile sector 
Revenue break down

2006 

UMTS data 
services 

1%

Voice 
87%

Data 
13%

Mobile sector 
Revenue break down

2005 

UMTS data 
services 

0%

Voice 
87%

Data 
13%

 2006تصنيف عام 
إليرادات قطاع 
االتصاالت المتنقلة

 2005تصنيف عام 
إليرادات قطاع 
االتصاالت المتنقلة

معطيات
%13

خدمات معطيات 
 UMTSالنظام 

%1

صوت
%87

معطيات
%13

خدمات معطيات 
 UMTSالنظام 

%0

صوت
%87
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مؤشرات لتتبع التقارب    :  الجزء الثاني  
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مؤشرات لتتبع التقارب : عرض عام

التقارب•

تقارب الشبكات •

تقارب الخدمات •

انتقال اإليرادات: تتبع التقارب من خالل اإليرادات•

CMT 22

تقارب الشبكات •

االستثمار في شبكات نفاذ الجيل التالي
االستثمار @

FTTx  بالليفة   عدد نقاط النفاذ المرآبة لتكنولوجيا التوصيل          @

تقارب الخدمات •

(VoIP)خدمات نقل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت 
الحرآة في سوق الخطوط الهاتفية الثابتة     / المجموع الفرعي لإليرادات   @

الترزيم
المرزَّمة  المشترآون في العروض   @

المرزَّمة  تغلغل العروض    @

التلفزيون متعدد المنصات     @

انتقال اإليرادات: تتبع التقارب من خالل اإليرادات•

قائمة المؤشرات المقترحة   : عرض عام
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التقارب 
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التقارب 

2002

سوية التشغيل
الفوترة

سوية المطاريف 
الجيل الثالث

سوية الخدمة
نقل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت

سوية الشبكة

 حفَّازة قوة: التالي الجيل نفاذ شبكات
للتقارب
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الشبكات تقارب
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شبكة نفاذ الجيل التالي  

2002

!المطلوب الحد إلى الترزيم فك
ك                                       لف ة  ي ن ق ة ت ي مل عمل ك ت يس نت  ر آول اإلنت تو رو م        ب زي ر لت ا

ة            ك ب يالت الش سه ت
ن              ي ضح ب ل وا ص ف

صوت                          (خدمات   و وال ي د ي ف ال يات و معط ) ال
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تتبع شبكات نفاذ الجيل التالي   

آيفية تتبع خطط نشر شبكات الجيل التالي؟   

في الشبكات االستثمار 

االستثمار في شبكات نفاذ الجيل التالي@

ال داعي للتصنيف على أساس الشبكات الثابتة أو الشبكات المتنقلة  

 حسب التكنولوجياعدد حاالت النفاذ

PLC /Wifi-Wimax/ الكبل/ FTTx /Xdslعدد نقاط النفاذ المرآبة لتكنولوجيا التوصيل @

CMT 28

:لكن الوقت مبكر للغاية من أجل إجراء تحليل اقتصادي... 
يمكن في األجل القصير غض النظر عن آثار الشبكات على األسواق

في المستقبلالمسائل التي تمثل تحديًا 

التوصيل البينيقياس 

 أسواق البيع بالجملة الترآيز على         

الثابتة والمتنقلة ونقل الصوت باستعمال  (الصوت : آثار شبكات نفاذ  الجيل التالي على التوصيل البيني فيما بين
،)  بروتوآول اإلنترنت

  والنفاذ إلى اإلنترنت

      وخدمات اإلذاعة

آثار شبكات الجيل التالي  
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 للشبكات الثابتة والشبكات المتنقلة   أسواق مستقلة    : الجماعة األوروبية   @
 الخدمات المقدمة في مواقع ثابتة بالرغم من بعض التقدم نحو تقديم عروض متقاربة، ال يزال التمييز بين”@

"والخدمات المقدمة في مواقع  غير ثابتة صحيحًا

أسواق متميزة    : مصدر النداء على الشبكة الثابتة والشبكة المتنقلة      @
 بالنسبة إلى النداءات (CPS) أو الدورات بالثانية (CS)بإمكانها استعمال نظام التحكم : الشبكات الثابتة@

الخارجة 

.ال اختيار لمشغلين بدالء فيما يخص النداءات الخارجة: الشبكات المتنقلة@

بدء التقارب بين الخدمات  

لكن التنظيم ال يزال موجهًا نحو الشبكات 

التقارب بين األنظمة الثابتة واألنظمة المتنقلة

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

الخدمات تقارب
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(VoIP)خدمات نقل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت 

آخر خطوة رئيسية في عملية التقارب: نقل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت
ال بروتوآول اإلنترنتيمكن تقديم جميع أنواع الخدمات بطريقة متكاملة عبر اإلنترنت باستعم

“هذه قفزة عمالقة للتقارب، لكنها خطوة قصيرة للقياس     ”

:نهج يسير لتتبع خدمات نقل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت

مدرج في إجمالي مبلغ اإليرادات والدقائق  

ل الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت       المجموع الفرعي لإليرادات في سوق الخطوط الهاتفية الثابتة نتيجة نق            @

الصوت باستعمال بروتوآول اإلنترنت       المجموع الفرعي للدقائق في سوق الخطوط الهاتفية الثابتة نتيجة نقل            @
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تقارب الخدمات ال ينطوي ضمنًا وبالضرورة على تقارب الشبكات 
بالدارات  يمكن توفيرها على تكنولوجيا التبديل        : توافر الرزم  فعًال في السوق    @

عملية التقارب من أجل تقديم  خدمات متعددة  : المشغلون
عمليات الدمج واالحتياز    @

الترزيم  

ل    ي ل ح ارب                    ت ق لت في ا لخدمات اآلخذة  ا     ا ه ت ارن د             ومق ل في آل ب   .
أن                     ش نات ب قار الرزم            إجراء م غل  ل غ لحصول                             ت دان، من أجل  ا ل ب ل ي ا نماطها ف  وأ

اق                                         طور األسو ة ت ي ف ي ية عن آ ف وغرا ت و لى صورة ف :ع

صات                  ن لم لخدمات وا . وصف ا
لخدمات                  ددة ا ع ت ضًا م دمون عرو ق لخدمات ي .(multiple play)موردو ا

لرزم                               غل ا ل غ ت قة ب ل ع ت لم يات ا معط ل .ا
ة                          ئ ز ج ت ل ا ة ب ي اس لرزم األس ع ا ي عار ب س . أ
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المرزَّمة المشترآون في العروض   

 المزدوجة الخدمة المرزَّمة المشترآون في العروض   •
تلفزيون  +  نطاق عريض  
صوت ثابت + نطاق عريض  
صوت متنقل  +  نطاق عريض  

صوت ثابت +  تلفزيون  
صوت متنقل   +  تلفزيون  

صوت متنقل   + صوت  ثابت 
 المزدوجة الخدمة المرزَّمة مجموع المشترآين في العروض    

 الثالثية الخدمات    المرزَّمة المشترآون في العروض   •
تلفزيون   + صوت ثابت +  نطاق عريض  
صوت متنقل   + صوت ثابت +  نطاق عريض  
تلفزيون  +  صوت متنقل   +  نطاق عريض  

صوت متنقل  + صوت ثابت  +  تلفزيون  
 الثالثية الخدمات    المرزَّمة مجموع المشترآين في العروض    

 الرباعية الخدمات   المرزَّمة المشترآون في العروض   •
تلفزيون  +  صوت متنقل    + صوت ثابت +  نطاق عريض  

 الرباعية الخدمات  المرزَّمة مجموع المشترآين في العروض    
المرزَّمة مجموع المشترآين في العروض    •

CMT 34

المرزَّمة تغلغل العروض    

ام     2006 بانيا لع ي إس روض المرزَّمة ف تغلغل الع

ط %5  نطاق عريض فق

ي   المشترآون ف
ة   روض الثالثي الع
الخدمات  %18 

ي   المشترآون ف
ة   روض المزدوج الع

ة %77  الخدم

 =المرزَّمة   تغلغل العروض    
المرزَّمة  المشترآون في العروض     

مجموع المشترآين في النطاق العريض      

 في إسبانيا المرزَّمةتغلغل العروض 
 2006
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التلفزيون متعدد مصادر بث البرامج  : اإلذاعة 

نماذج تجارية جديدةمصادر بث برامج جديدة

إعطاء دالالت لألسواق : أهمية القياس

ث     بانيا حسب مصدر ب ي إس زيون ف اِهَدة التلف ر مش تصنيف األس
و  2007 برامج، يولي ال

روتوآول   زيون ب تلف
اإلنترنت

2%

ألرض تماثلي ل
68%

ألرض   رقمي ل
16%

اتلي تلفزيون س
9%

ي تلفزيون آبل
5%

:تلفزيون متنقل! مصدر بث برنامج جديد
اعتبارًا من   ) اإليرادات، والمشترآون     ( تقاس •

 فصاعدًا2008عام 

CMT 36

أوًال، من الصوت إلى المعطيات    

 ثم، من المعطيات إلى الفيديو   

 انتقال اإليرادات    

رادات  ير اإلي ور مس تط

رادات الصوت   إي
ات  رادات المعطي إي

ديو   رادات الفي إي
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! شكرًا جزيالً 
فيريرو أوليفو ديل بيرتا

 bolivo@cmt.es



 


