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 2014فرباير  17 ،فينج

 

  منهجية جلمع البيانات املتعلقة باإليرادات واالستثمارات اخلاصة باالتصاالت الموضوع:
 

 

 

باالتصاالت املتعلقة باإليرادات واالستثمارات اخلاصة  والتفاصيل املنهجية للمؤشراتتنقح هذه الوثيقة وتكمل التعاريف 
الواردة يف دليل االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن مجع البيانات اإلدارية اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

وقد  (EGTI)كنولوجيا املعلومات واالتصاالت . وتربز الوثيقة نتائج فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت/تواالتصاالت
، (WTIS) الندوة العاملية احلادية عشرة املعنية مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتصديق عليها يف  مت

  .2013ديسمرب  4-6يف الفرتة  مكسيكو سييت،يف اليت عقدت 
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منهجية جلمع البيانات املتعلقة باإليرادات 
  واالستثمارات اخلاصة باالتصاالت

 

  خلفية
االتصاالت تقدم هذه املذكرة املنهجية مبادئ توجيهية مفصلة جلمع بيانات قابلة للمقارنة دوليًا بشأن إيرادات خدمات 

اإليرادات املتحصلة من خدمات االتصاالت  ‘ 1’وتتناول املذكرة ثالثة مؤشرات رئيسية"  1واالستثمارات املوجهة إليها.
. وتنقح هذه املنهجية االستثمارات السنوية يف خدمات االتصاالت ‘3’ اإليرادات املتحصلة من اخلدمات املتنقلة؛ ‘2’ كافة؛

دليل االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن مجع البيانات اإلدارية اخلاصة املتعلقة ذه املؤشرات والواردة يف وتكمل املعلومات 
فريق اخلرباء املعين مبؤشرات داخل  2012وتضم نتائج املناقشات اليت جرت يف  2باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
كما تستفيد املذكرة   4فضًال عن مسامهات إضافية من منظمات دولية. 3،(EGTI)االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

هلذه املؤشرات من التقارير السنوية  2012من اخلربات املكتسبة من جتميع االحتاد الدويل لالتصاالت للبيانات العاملية لعام 
  للمشغلني ومن الدروس املستفادة خبصوص التنسيق الدويل هلذه البيانات.

واملتعلقة باالستثمارات من  1960،5وجيمع االحتاد البيانات املتعلقة باإليرادات املتحصلة من خدمات االتصاالت منذ عام 
. وجتمع بيانات االحتاد من خالل استبيانات سنوية ترسل إىل اإلدارات الوطنية اليت تقوم 1965خدمات االتصاالت منذ عام 

تصنفها على املستوى الوطين. وتعطي البيانات املتعلقة باإليرادات واالستثمارات نظرة عامة بتجميع هذه املؤشرات من املشغلني و 
  على الُبعد االقتصادي لقطاع االتصاالت وهيكلة وتدفقات النفقات الرأمسالية اليت تدعم عمليات تطوير االتصاالت.

الت تتاح على نطاق واسع من خالل التقارير السنوية والبيانات املتعلقة باإليرادات واالستثمارات امعة من مشغلي االتصا
للمشغلني. كما أن البيانات املتعلقة بقطاع االتصاالت واليت يتم جتميعها على املستوى الوطين، جتمع عادة من جانب اهليئات 

لو مل تنشر، فإن هذه  التنظيمية أو الوزارات يف إطار عمليات التجميع االعتيادية للبيانات، كما أا تتاح للجمهور. وحىت
البيانات تتاح داخلياً مبادة من خالل السجالت اإلدارية. ويتم تاليف قضايا السرية يف معظم احلاالت من خالل ضمان سرية هذه 
البيانات على مستوى املشغلني على أّال تنشر إال القيم امعة للقطاع. ويف البلدان اليت يستحوذ فيها املشغلون غري املدرجني 

على حصص كبرية يف السوق، من املهم وجود إطار  - د أي التزام عليهم لنشر بيانام املالية الذين قد ال يوج -بالقائمة 

                                                           
 مصطلحا "االتصاالت" و"خدمات االتصاالت" يف هذه الوثيقة بالتبادل. يستعمل  1

  .ITC_IND_HBK-IND-http://www.itu.int/pub/D-2011على  متاح  2
هو فريق اخلرباء التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت واملعين باملؤشرات املتعلقة جبمع البيانات اإلدارية اخلاصة  EGTI الفريق  3

اد باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أي البيانات امعة من املشغلني). وباب املشاركة يف هذا الفريق مفتوح لكل أعضاء االحت
ل مجع إحصاءات وبيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعمل الفريق من خالل منتدى نقاش إلكرتوين وجلميع اخلرباء يف جما

)D/ict/ExpertGroup-http://www.itu.int/ITU( الت/تكنولوجيا املعلومات ويرفع تقارير دورية إىل الندوة العاملية املعنية مبؤشرات االتصا
  .(WTIS)واالتصاالت 

ان قدمت املنظمات الدولية التالية تعليقات بشأن هذه املذكرة: اللجنة األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليد  4
  االقتصادي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

دمات املتنقلة، بدأ االحتاد يف مجع بياناا منذ أواسط مثانينات القرن املاضي، حيث كانت اإليرادات بالنسبة لإليرادات املتحصلة من اخل  5
  املتولدة عن اخلدمات املتنقلة قبل هذه الفرتة ال تذكر.
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مناسب لضمان التعيني القانوين يف عملية مجع البيانات. وميكن ذلك من إنتاج أرقام خبصوص اإليرادات واالستثمارات تفيد 
  املشغلني يف نفس الوقت.عملية صنع سياسات قائمة على األدلة مع ضمان سرية بيانات  يف

اإليرادات املتحصلة من خدمات ‘ 1’ :وتقوم معظم الدول األعضاء يف االحتاد يف الوقت الراهن بإبالغ االحتاد ببياناا بشأن
وعلى الرغم  6االستثمارات السنوية يف خدمات االتصاالت.‘ 3’اإليرادات املتحصلة من اخلدمات املتنقلة؛ ‘ 2’االتصاالت كافة؛ 

تزال قضية شائكة يف بعض البلدان النامية، فإن التحدي الرئيسي يف معظم البلدان يتمثل   من أن عملية تيسر البيانات ال
لواقع قد يتولد عن االختالفات تنسيق البيانات املبلغة يف إطار هذه املؤشرات، خاصة عندما يتعلق األمر مبقارنتها دولياً. ويف ا يف

وهو ما جيعل من الصعب تقييم البلدان  -يف املائة من إمجايل البيانات املبلغة  20-30حنو  -املنهجية أوجه حتيز كبرية يف البيانات 
  على أساس واحد إصدار أرقام عاملية سليمة.

 تُبّلغ إىل االحتاد بشأن اإليرادات املتحصلة من االتصاالت وتطرح هذه املذكرة منهجية عامة جلمع املؤشرات الرئيسية الثالثة اليت
واالستثمارات املوجهة إليها. والتصنيف الفرعي للبيانات املتعلقة باإليرادات واالستثمارات حسب نوع اخلدمة يقع خارج نطاق 

انات اإليرادات اخلاصة خبدمات ج موحد متفق عليه إلجراء هذا التصنيف. فمثًال، لفصل بي املذكرة ألنه ال يوجد بعدهذه 
دمات اخلاهلاتف الثابت وخدمات النطاق العريض الثابت، سيحتاج األمر إىل منهجية مشرتكة لتفتيت اإليرادات املتحصلة من 

املرتبطة ببعضها. وبالنسبة لبيانات االستثمارات، تتقاسم خدمات خمتلفة لالتصاالت نفس البنية التحتية، مما جيعل من فصل 
  إىل حد ما. 7ستثمارات اخلاصة باخلدمات املختلفة أمراً شاقاً اال

تركز هذه املذكرة على توحيد االختالفات املنهجية اليت تشكل املصدر األكرب لألخطاء عند إنتاج بيانات قابلة للمقارنة دولياً و 
األخرى احملتملة لتجميع البيانات على  املنهجية املقرتحة جانبًا العمليات االتصاالت واستثماراا. وال تنحيبشأن إيرادات 

ادات الصعيد الوطين، بل تسلط الضوء على البنود الرئيسية اليت ينبغي إدراجها أو استبعادها عند اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بإير 
  جل املقارنات الدولية.االتصاالت واستثماراا من أ

  
    

                                                           
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي) بيانات بشأن اإليرادات املتحصلة من  96دولة عضوًا يف االحتاد (تستحوذ على  141قدم ما إمجاليه   6

املائة من الناتج احمللي  يف 94دولة عضوًا (تستحوذ على  139خدمات االتصاالت كافة مرة واحدة على األقل خالل السنوات الثالث األخرية؛ و
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي)  يف 95دولة عضواً (تستحوذ على  128من اخلدمات املتنقلة؛ و اإلمجايل العاملي) بيانات بشأن اإليرادات املتحصلة

  بيانات بشأن االستثمارات يف خدمات االتصاالت.
مة التعاون ورشة العمل اليت نظمتها منظلالطالع على مناقشة حديثة بشأن عمليات التقسيم احملتملة لبيانات االستثمارات، انظر نتائج   7

، متاح على: 2، تقرير صادر عن فريق املقرر رقم والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن وحدات قياس النطاق العريض واقتصاد اإلنرتنت
ries/internet/oecd/Session_21.pdfhttp://stakeholders.ofcom.org.uk/bina.  
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  المنهجية

  تعريف القطاع  1
للتصنيف  4خدمات االتصاالت هي اخلدمات اليت تقدمها كيانات مصنفة داخل قطاع االتصاالت، كما هي معرفة يف املراجعة 

ويشمل القطاع األعمال التي تتولى تشغيل شبكات ). 4(انظر امللحق، اجلدول  61القسم  (ISIC)الصناعي القياسي الدويل 
  .كما يشمل باعة التجزئة لخدمات االتصاالتاالتصاالت وصيانتها وتوفير النفاذ إليها.  

)، نظرًا إىل أن أنشطة االتصاالت تقتصر على إرسال 5(انظر احمللق، اجلدول  وتستبعد األنشطة المتعلقة بإنتاج المحتوى
ونية والقنوات اإلشارة. فمثًال إذا كان املشغل الكبلي ينتج حمتوى تلفزيونيًا (مثل نشرات األخبار واملسلسالت والربامج التلفزي

ومن جهة أخرى، فإن اإليرادات إىل ذلك)، فإن اإليرادات املتولدة عن بيع حقوق توزيع احملتوى ينبغي استبعادها.   التلفزيونية وما
اليت يتحصل عليها نفس املشغل من االشرتاكات يف التلفزيون الكبلي لديه ينبغي إدراجها. وهذا هو املصدر الرئيسي ألوجه 

البيانات اليت تبلغ عنها البلدان وستظل على األرجح قضية شائكة يف املستقبل نظرًا للتقارب الذي سيؤدي إىل التناقض يف 
  تداخل احلدود بني إنتاج احملتوى وتوزيعه. وينبغي تطبيق املبدأ التايل من أجل تنسيق البيانات املبلغ عنها:

ى وتوزيعه من خالل شبكات االتصاالت، ال ينبغي التبليغ إذا كان النشاط التجاري يشارك يف عملييت إنتاج احملتو   -
بيانات اإليرادات واالستثمارات إّال بالنسبة لألنشطة املتعلقة بتوزيع احملتوى، مع استبعاد األنشطة املتعلقة   عن

  احملتوى. بإنتاج

ارات اخلاصة بقطاع االتصاالت بالنسبة وتقدم القائمة أدناه مبادئ توجيهية بشأن إدراج أو استبعاد بيانات اإليرادات واالستثم
  ):1للخدمات األكثر إثارة للمشاكل (اجلدول 

  ال ينبغي إدراج التلفزيون غري املشفر، حيث إنه يتعلق يف األساس بإنتاج احملتوى من جانب جهات البث التقليدية.  -
  توزيع احملتوى بواسطة مشغلي االتصاالت.ساسي مع اإلنرتنت، حيث إنه يتعامل بشكل أ ينبغي إدراج تلفزيون بروتوكول  -
 (PSTN)ينبغي إدراج التلفزيون الكبلي إذا كان يتعلق فقط بالنفاذ عرب اإلنرتنت/الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية   -

الوقت والتوزيع عرب قنوات متعددة. ويف احلاالت اليت يقوم فيها مشغلو التلفزيون الكبلي بإنتاج احملتوى التلفزيوين يف 
  8ذاته، ينبغي استبعاد هذا اجلزء من اإليرادات واالستثمارات اإلمجالية.

ينبغي إدراج املشغلني الساتليني الذين ال يوفرون إال النفاذ عرب اإلنرتنت والتوزيع عرب القنوات املتعددة. ويف احلاالت   -
ينبغي استبعاد هذا اجلزء من اإليرادات  اليت يقوم فيها املشغلون الساتليون بإنتاج احملتوى التلفزيوين أيضاً،

  9اإلمجالية. واالستثمارات
  ساسي بإنتاج احملتوى.غري اانية ألا تتعلق بشكل أ ينبغي استبعاد القنوات التلفزيونية الرقيمة لألرض  -

                                                           
شارة، نظرًا إىل أن معظم األصول الثابتة املتضمنة خمتلفة بشكل توى من تلك املتعلقة بتوزيع اإلادي استبعاد االستثمارات املتعلقة بإنتاج احمل من  8

أن يكون سهل االستبعاد يف حالة وجود فرعني خمتلفني (بنظامي حماسبة منفصلني): فرع توزيع  واضح. وبالنسبة لإليرادات، ينبغي للجزء املتعلق باحملتوى
ي حماسبة منفصلني، ينبغي لإلبالغ املنفصل أن يكون ممكنًا طاملا كان التصنيف الصناعي الوطين ظاماحملتوى واآلخر إلنتاجه. حىت يف حالة عدم وجود ن

املستعمل  -   نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية  لية وإنتاج احملتوى الكبلي. وينطبق هذا األمر على سبيل املثال يفاملطبق يفصل بني توزيع الربامج الكب
  باإلبالغ املنفصل عن بيانات إنتاج احملتوى وتوزيعه.نيحيث يلزم املشغلني الكبلي - يف كندا واملكسيك والواليات املتحدة 

 مكرر.  9
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من أجل االلتزام باملبدأ  1ول ويف احلاالت اليت تربر فيها الظروف الوطنية احملددة اتباع تصنيف خمتلف للخدمات املدرجة يف اجلد
  العام الذي يقضي باستبعاد إنتاج احملتوى من قطاع االتصاالت، ينبغي تقدمي البيانات مصحوبة مبذكرة تفسريية.

  للفئات املدرجة يف قطاع االتصاالت واملستبعدة منهملخص  :1الجدول 

  مستبعدة  مدرجة 
   

 نعم ال  التلفزيون غري املشفر

التلفزيونية الرقمية القنوات 
 نعم ال  لألرض غري اانية

 ال نعم  تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت

  التلفزيون الكبلي
النفاذ عرب اإلنرتنت/الشبكة   -

  اهلاتفية العمومية التبديلية

 التوزيع عرب قنوات متعددة  -

 إنتاج احملتوى  -  جزئياً 

  الساتلي
  تالنفاذ عرب اإلنرتن  -

 متعددةالتوزيع عرب قنوات   -
  إنتاج احملتوى  -  جزئياً 
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  االستثمارات  2

  االستثمارات السنوية يف خدمات االتصاالت :1 المؤشر

للكيانات أثناء السنة املالية  ات، إىل االستثمار خدمات االتصاالت يف ةالسنوي اتمؤشر االستثمار يشري  :التعريف
فضًال عن  اخلدمات الثابتة واملتنقلة وخدمات اإلنرتنت)ذلك   خدمات االتصاالت (مبا يفاليت توفر شبكات و/أو 

(يشار إليها عادة بالنفقات الرأمسالية)، قلة  االرتقاء ا أواألصول الثابتة بغية حيازة  إرسال اإلشارات التلفزيونية)
لموسة، مثل األصول املاألصول الثابتة . وتشمل اإلحجام عن االستثمار نتيجة عمليات نقل ملكية األصول الثابتة

تعريف بشكل كبري مفهوم املباين والشبكات غري امللموسة، مثل الربجميات احلاسوبية وامللكية الفكرية. ويقابل هذا ال
  .2008إمجايل تكوين رأمسال املال الثابت، على النحو املعّرف يف نظام احلسابات الوطنية 

شمل توفر شبكات و/أو خدمات االتصاالت يف البلد ويوهذا املؤشر عبارة عن قياس الستثمارات الكيانات اليت 
املنشآت القائمة حيث يتوقع أن ميتد االستعمال أثناء فرتة مطولة من الزمن.   املنشآت األولية والتوسع يف اإلنفاق يف

 10.السنوية لرتاخيص التشغيل واستخدام الطيف الراديويالنفقات املتعلقة بالرسوم وهو يستثين 

 

 

  المنهجية الرئيسيةالمسائل 
، كما هو معرف (GFCF) إجمالي تكوين رأس المال الثابتيشابه مفهوم  1المؤشر االستثمارات يف  تعريف  -

  11.(SNA) 2008الوطنية  احلساباتنظام  يف
. لو مالية الثابتة، تصرف أقل في األصاإلضافات الرأسخدمات االتصاالت إىل تشري االستثمارات السنوية يف   -

كانت البيانات جتمع على مستوى البلد، فإن أي تغيري يف ملكية األصول القائمة، كما هو احلال يف خصخصة   وملا
  12مر كهذا أالّ يظهر باملرة يف البيانات املبلغة.مشغل قطاع عام، ينبغي أل

، سواء  تدرج فقط االستثمارات التي تضخها الكيانات التي توفر شبكات و/أو خدمات االتصاالت داخل البلد  -
). فمثًال، إذا استثمرت شركة تشغيل لالتصاالت املتنقلة 2كانت من مصادر مملوكة للدولة أو مصادر أجنبية (اجلدول 

مملوكة لدولة ما يف بلدان عديدة، ال تدرج إال االستثمارات اليت ُتضخ داخل البلد. وبالعكس، تدرج االستثمارات اليت 
  بلد.تضخها شركات التشغيل األجنبية يف ال

                                                           
ى دليل االحتاد، مع بعض التعديالت. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن طريقة التجميع وعمليات يستند هذا التعريف عل  10

 .ITC_IND_HBK-IND-http://www.itu.int/pub/D-2011التصنيف احملتملة والعالقة باملؤشرين اآلخرين على: 

: احلسابات الرأمسالية" من نظام احلسابات الوطنية 10، انظر "الفصل (GFCF)ملزيد من التفصيل بشأن تعريف إمجايل تكون رأس املال الثابت   11
  .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf، املتاح على: 2008

هذه  ميكن رمسلة جزء من تكاليف املعامالت اخلاصة بنقل أي من األصول الثابتة املوجودة، وبالتايل يدرج ضمن النفقات االستثمارية. ويف  12
جزءاً   الفارق كاستثمارات، على الرغم من أنه لن ميثل على األرجح إالّ احلاالت، ينفق البائع أكثر مما حيصل عليه املشرتي، وبالتايل، حيسب هذا 

ع البيانات يقتصر على البيانات اليت تقدم خدمات االتصاالت، فإن نقل األصول الثابتة من مارات املبلغة. ونظرًا إىل أن مجيسريًا من إمجايل االستث
  االستثمارات اإلمجالية. ت لن يلغى، ومن مث، ميكن إدراج بعض عمليات النقل يفهذه الكيانات وكيانات أخرى خارج نطاق عملية مجع البيانا
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وخالف ذلك، لن تكون البيانات املبلغة قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل، ألن  13.ينبغي استبعاد رسوم الترخيص  -
لغ مقطوعة كبرية حتل بالسالسل الزمنية وتعوق املقارنات االنفقات على رسوم الرتخيص ملرة واحدة متيل إىل أن تقابل مب

  الدولية على أساس واحد.
درج، يشار ، مثل الربجميات احلاسوبية أو حقوق امللكية الفكرية. وإذا مل تمارات في أصول غير ملموسةتدرج االستث  -

  إىل ذلك من خالل مالحظة.
تعترب نفقات البحث والتطوير هي األخرى من تكوين رأس املال، وبالتايل، ينبغي إدراجها ضمن بيانات   -

  14املبلغة.  االستثمارات
املبلغة أن تشري فقط إىل قطاع االتصاالت. يف حال جتميع البيانات مع قطاع آخر (عادة قطاع الربيد ينبغي للبيانات   -

  قطاع النقل) فينبغي اإلشارة إىل ذلك يف مالحظة. ويف هذه احلالة، قد يتعذر استعمال البيانات يف املقارنات الدولية.  أو
شبكات و/أو خدمات االتصاالت. ويف حالة جتميع البيانات من ينبغي للبيانات أن تشمل كافة الكيانات اليت توفر   -

جزء فقط من هذه الكيانات (مثًال، شركات التشغيل الرئيسية أو حىت شركة التشغيل املهيمنة فقط)، تضاف مالحظة 
حتققه   ما  مع قائمة الكيانات املشمولة وبعض التفاصيل عن نسب متثيلها (مثًال النسبة املئوية إلمجايل االشرتاكات أو

  .)من إيرادات

  البنود املدرجة يف استثمارات االتصاالت :2الجدول 

 مدرجة 
  

 نعم  اإلضافات املتعلقة بتصرف أقل يف أصول ثابتة ملموسة

 نعم  اإلضافات املتعلقة بتصرف أقل يف أصول ثابتة غري ملموسة

 نعم  استثمارات لشركات تشغيل مملوكة للدولة يف البلد

 نعم  لشركات تشغيل أجنبية يف البلداستثمارات 

 ال  استثمارات لشركات تشغيل مملوكة للدولة خارج البلد

  ال  رسوم الرتاخيص

 نعم  نفقات البحث والتطوير

 

 

 

                                                           
  .2008  لعام SNA  الوارد يف النظام (GFCF)رأس املال الثابت  نيمارات مع تعريف مصطلح إمجايل تكو خيص من االستثايتفق استبعاد رسوم الرت   13
  .2008لعام  SNAيف النظام  105.10إىل  103.10انظر الفقرات من   14
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 اإليرادات  3

  اإليرادات من كافة خدمات االتصاالت :2المؤشر 
 

إىل اإليرادات احملققة من خدمات التجزئة  خدمات االتصاالت كافةاإليرادات من  يشري مؤشر  التعريف:
للهاتف الثابت واملتنقل اخللوي واإلنرتنت والبيانات اليت يقدمها مشغلو االتصاالت (الشبكية واالفرتاضية 

لف من إيرادات أخالل السنة املالية قيد املراجعة. وتت البلد داخلعلى السواء) والذين يقدمون خدمام 
سال اإلشارات التلفزيونية، مع استبعاد اإليرادات املتحصلة من إنتاج احملتوى التجزئة احملققة من إر 

 التصاالت بالتجزئة (ومن مث تستثىنوتتألف اإليرادات (رقم األعمال) من مكاسب خدمات ا التلفزيوين.
وتستبعد  .) أثناء السنة املالية قيد النظرمثل إيرادات التوصيل البيين اإليرادات من أنشطة البيع باجلملة

  15والضرائب غري املباشرة. (VAT) اإليرادات املتحصلة من بيع وتأجري األجهزة وضريبة القيمة املضافة

 

 

  اإليرادات من اخلدمات املتنقلة: 3المؤشر 
 

إىل إيرادات التجزئة احملققة من توفري خدمات  املتنقلة دماتاإليرادات من اخلمؤشر  يشري التعريف:
والبيانات (النطاق الضيق والنطاق  SMSاالتصاالت اخللوية املتنقلة، مبا فيها خدمات الصوت ورسائل 

واليت توفرها شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة (الشبكية واالفرتاضية) اليت تقدم خدماا داخل  ،العريض)
ية قيد االستعراض. وتضاف اإليرادات احملققة من خدمات القيمة املضافة (مثل الرسائل البلد خالل السنة املال

Premium SMSاء االتصاالت املاإليرادات د كذلك تنقلة. وتستبع) وتستبعد إيرادات اجلملة مثل أسعار إ
 16املباشرة.  والضرائب غري (VAT)املتحصلة من بيع وتأجري األجهزة وضريبة القيمة املضافة 

 

 

  المسائل المنهجية الرئيسية

  ).3  (اجلدولتشمل مؤشرات اإليرادات إيرادات البيع بالتجزئة المتحصلة من عمالء المنازل وشركات األعمال   - 
احلسابات. وإيرادات اجلملة هي اإليرادات املتحصلة من بيع  ازدواجيةمن األرقام املبلغة لتفادي  ينبغي استبعاد إيرادات الجملة  - 

سعار إاء االتصاالت ورسوم املنشأ اليت : اإليرادات من أخدمات االتصاالت لشركات تشغيل اتصاالت أخرى وقد تتضمن
  17.إىل ذلك  تدفعها شركات تشغيل الشبكات االفرتاضية املتنقلة ورسوم العبور والتجوال الداخلي، وما

                                                           
  يستند هذا التعريف على دليل االحتاد الدويل لالتصاالت، مع بعض التنقيحات.  15
  مكرر.  16
جتمع البيانات اخلاصة بإيرادات اجلملة عادة ألغراض التحليالت السوقية وتوفر معلومات قيمة عن أسواق االتصاالت واستبعادها من هذه   17

وطنياً؛ ببساطة، يف حالة مجعها، ينبغي هلا أن تكون بندًا منفصًال على أن تستبعد عند إبالغ بيانات املذكرة املنهجية ال يستلزم أّال يتم جتميعها 
  اإليرادات لالحتاد الدويل لالتصاالت.
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ي استبعاد ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة من ينبغومتشيًا مع املمارسات احملاسبية احلالية،   -
ينبغي   وال 19رقام اإليرادات املبلغة.ب األخرى، مثل ضرائب الشركات من أوال ينبغي استقطاع الضرائ 18اإليرادات.

الستعمال الطيف الرتددي أو املسامهات املقدمة لصناديق  مثل الرسوم السنوية -استقطاع الرسوم اإلدارية املتكررة 
  من أرقام اإليرادات املبلغة. -اخلدمة الشاملة أو رسوم الرتقيم أو رسوم حق املرور 

. فمثًال، ينبغي استبعاد اإليرادات املتحصلة من بيع ينبغي استبعاد اإليرادات المتحصلة من بيع وتأجير األجهزة  -
  .(WiFi)املودمات واملسريات الالسلكية اهلواتف املتنقلة و 

، كتلك اليت تتولد على سبيل املثال من الرسائل ينبغي إدراج اإليرادات المتحصلة من خدمات القيمة المضافة  -
(Premium SMS).  

 

  البنود املدرجة يف إيرادات االتصاالت: 1الجدول 

 مدرجة 
  

 نعم  املتحصلة من العمالء املنزلينيإيرادات التجزئة 

 نعم  إيرادات التجزئة املتحصلة من العمالء التجاريني

  ال  إيرادات اجلملة، مثل إيرادات التوصيل البيين

 نعم  الشبكات االفرتاضية املتنقلة ومن مشغلياملتحصلة من بائعي التجزئة  اإليرادات

  ال  ضريبة القيمة املضافة والضرائب غري املباشرة

  ضرائب الشركات والرسوم اإلدارية مثل رسوم الرتقيم
  نعم

 )ال تستقطع من إمجايل اإليرادات(

  ال  اإليرادات من بيع وتأجري األجهزة

  نعم Premium SMSمن خدمات القيمة املضافة، مثل رسائل  اإليرادات

يف حالة عدم التزام بيانات اإليرادات املبلغة باملسائل املنهجية أعاله، تضاف مالحظة حتدد نطاق البيانات املبلغة. إذا استدعى 
لة، قد يتعذر استعمال البيانات ألغراض املبلغة، كتلك املتعلقة بإدراج إيرادات اجلمذلك مسائل تنسيق أساسية يف األرقام 

  الدولية.  املقارنات

 

    

                                                           
ميكن للكيان "ال تشمل اإليرادات إالّ إمجايل تدفقات الفوائد االقتصادية املستلمة أو اليت للمحاسبة الدولية على:  18من املعيار  8تنص الفقرة   18

رائب استالمها يف حسابه اخلاص. فيما ال تعترب املبالغ اليت يتم حتصيلها نيابة عن أطراف ثالثة كضرائب املبيعات وضرائب السلع واخلدمات وض
  ادات."القيمة املضافة من الفوائد االقتصادية حيث تتدفق إىل الكيان وال تؤدي إىل زيادة يف احملصلة. وبالتايل، تستبعد من اإلير 

يف بعض البلدان، مثل اإلمارات العربية املتحدة، يستعمل مصطلح "العوائد" لنوع من ضرائب الشركات يطبق على مشغلي االتصاالت طبقاً   19
  ملكاسبهم أو إيرادام أو االثنتني معًا. وينبغي عدم استقطاع هذه الضرائب من أرقام اإليرادات املبلغة.
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  ملحـق لا

  ISICللتصنيف  4تعريف خدمات االتصاالت طبقاً للمراجعة  :4الجدول 

  الصناعة  ISICشفرة التصنيف 

  التصاالتا 61

 يشمل هذا القسم أنشطة توفري االتصاالت وأنشطة اخلدمات املتصلة ا، أي إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو. وقد تستند
هذا القسم   إىل توليفة من التكنولوجيات. والقاسم املشرتك لألنشطة املصنفة يف تقوم ذه األنشطة إىل تكنولوجيا وحيدة أومرافق اإلرسال اليت 

  هذا القسم على أساس منط البنية التحتية اليت يتم تشغيلها.  استحداثه. ويقوم التفصيل يف  هو إرسال احملتوى، دون الضلوع يف
رزم برامج من  ) يفأنشطة الربجمة واإلذاعة، 60القسم   حالة إرسال إشارات تلفزيونية، ترزمي قنوات برجمة كاملة (منتجة يف  وقد يشمل ذلك، يف

  أجل التوزيع.
 

 أنشطة االتصاالت السلكية 6110

  يشمل هذا الصنف ما يلي:
الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو باستخدام البنية التحتية توفري النفاذ إىل املرافق من أجل إرسال  تعهد أو  تشغيل أو  -

  ذلك:  لالتصاالت السلكية، مبا يف
توليفة من  املوجات الصغرية أو تشغيل وتعهد مرافق التبديل واإلرسال لتوفري االتصاالت من نقطة إىل نقطة عرب اخلطوط األرضية أو  •

  اخلطوط األرضية والوصالت الساتلية
  يل أنظمة التوزيع الكبلية (مثل أنظمة توزيع البيانات واإلشارات التلفزيونية)تشغ  •
  تزويد اتصاالت الربق وغريها من االتصاالت غري الصوتية باستخدام املرافق الذاتية  •

  إىل توليفة من التكنولوجيات. وقد تستند املرافق اليت تقوم ذه األنشطة إىل تكنولوجيا وحيدة أو
  الصنف أيضاً ما يلي:ويشمل هذا 

شراء إمكانية النفاذ وسعة الشبكة من مالكي ومشغلي الشبكات وتقدمي خدمات اتصاالت باستعمال هذه السعة إىل مؤسسات األعمال   -
  سر املعيشيةواألُ 

  توفري النفاذ إىل اإلنرتنت من جانب مشغل البنية التحتية السلكية  -
  

 سلكيةالأنشطة االتصاالت ال 6120

  هذا الصنف ما يلي: يشمل
توفري النفاذ إىل املرافق من أجل إرسال الكالم والبيانات والنصوص والصوت والفيديو باستخدام البنية التحتية  تعهد أو  تشغيل أو  -

  لالتصاالت الالسلكية
  تعهد وتشغيل شبكات االستدعاء إىل جانب الشبكات اخللوية وغريها من شبكات االتصاالت الالسلكية  -

  إىل توليفة من التكنولوجيات. مرافق اإلرسال إرساًال شامل االجتاهات عرب موجات جوية وقد يستند إىل تكنولوجيا وحيدة أو توفر
  :ما يلي ويشمل هذا الصنف أيضاً 

عمال سلكية (باستثناء الساتلية) باست  شراء إمكانية النفاذ وسعة الشبكة من مالكي ومشغلي الشبكات وتقدمي خدمات اتصاالت ال  -
  سر املعيشيةهذه السعة إىل مؤسسات األعمال واألُ 

 توفري النفاذ إىل اإلنرتنت من جانب مشغل البنية التحتية الالسلكية  -

 

  أنشطة االتصاالت الساتلية 6130

  يشمل هذا الصنف ما يلي:
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والصوت والفيديو باستخدام بنية حتتية توفري النفاذ إىل املرافق من أجل إرسال الكالم والبيانات والنصوص  تعهد أو  تشغيل أو  -
  لالتصاالت الساتلية

شبكات الراديو إىل املستهلكني بواسطة   حمطات التلفزيون احمللية أو  نصية تُنقل عرب شبكات كبلية أو مسموعة أو تقدمي برجمة مرئية أو  -
  د برجمية).تولد عموماً موا  زل (الوحدات املصنفة هنا ال أنظمة ساتلية تصل مباشرة إىل املن

  :ما يلي ويشمل هذا الصنف أيضاً 
  توفري النفاذ إىل اإلنرتنت من جانب مشغل البنية التحتية الساتلية  -
  

  األنشطة األخرى لالتصاالت 6190

  يشمل هذا الصنف ما يلي:
  الرادارعد وعمليات حمطات تقدمي تطبيقات االتصاالت املتخصصة، مثل تتبع السواتل وقياس االتصاالت عن بُ   -
أكثر من أنظمة االتصاالت لألرض والقادرة على   تشغيل حمطات املطاريف الساتلية واملرافق املرتبطة ا واملوصولة تشغيليًا بنظام أو  -

  استقباهلا منها إرسال االتصاالت إىل األنظمة الساتلية أو
يتحكم ا مقدم هذه اخلدمات، مثل النفاذ   ميلكها أو  ت التوفري النفاذ إىل اإلنرتنت عرب شبكات بني الزبون ومقدم خدمات اإلنرتن  -

  إىل اإلنرتنت باملراقمة، وغري ذلك
  مرافق مفتوحة للعموم توفري النفاذ إىل اهلاتف واإلنرتنت يف  -
  توفري خدمات اتصاالت عرب توصيالت اتصاالت قائمة:  -

  (VOIP)توفري نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت   •
  صاالت (أي اجلهات اليت تشرتي وتبيع سعة الشبكة دون توفري خدمات إضافية)باعة االت  -
  

للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة  4املراجعة ’، (2008)األمم املتحدة  الشعبة اإلحصائية يف المصدر:
 نيويورك.، األمم املتحدة، 4/املراجعة 4 الرقم M السلسلة ،األوراق اإلحصائية ،‘االقتصادية

  ISICللتصنيف  4تعريف قطاع احملتوى والوسائط طبقاً للمراجعة  :5الجدول 

  الصناعة ISICشفرة التصنيف 
  نشر الكتب والدوريات وأنشطة النشر األخرى 581

  نشر الكتب 5811
  نشر األدلة وقوائم التوزيع الربيدي 5812
  نشر الصحف واالت والدوريات 5813
  األخرى أنشطة النشر 5819

  أنشطة الصور المتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 591
  أنشطة إنتاج الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 5911
  أنشطة ما بعد إنتاج الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 5912
  أنشطة توزيع الصور املتحركة والفيديو وبرامج التلفزيون 5913
  عرض الصور املتحركةأنشطة  5914

  أنشطة تسجيل الصوت ونشر املوسيقى 592
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  أنشطة البرمجة واإلذاعة 60
احلصول على حقوق توزيعه ومن مث إذاعة ذلك احملتوى، مثل برامج الراديو والتلفزيون والبيانات  يشمل هذا القسم أنشطة استحداث احملتوى أو

التلفزيون.  شابه ذلك. ويشمل ذلك أيضًا بيانات اإلذاعة، اليت تندمج عمومًا ضمن إذاعة الراديو أوجمال التسلية واألخبار واألحاديث وما   يف
عرب اإلنرتنت. ويشمل هذا القسم  بواسطة شبكة كبلية أو بواسطة الساتل أو وميكن تنفيذ اإلذاعة باستخدام خمتلف التكنولوجيات، عرب األثري أو

الشباب)   الثقافة أو  الرياضة أو  نطاق ضيق عمومًا بطبيعتها (نسق حمدود، مثل الربجمة املوجهة حنو األخبار أوأيضًا إنتاج الربامج اليت تبث على 
  دفع رسوم، إىل طرف ثالث، لبثها فيما بعد لعامة اجلمهور. على أساس اشرتاك أو

  
  قسم االتصاالت).  غريها من برامج االشرتاك (املشمولة يف ويستثين هذا القسم توزيع الربجمة الكبلية أو

  اإلذاعة الراديوية 6010
  يشمل هذا الصنف ما يلي:

  املشرتكني املنتسبني أو  استوديوهات ومرافق البث الراديوي بغية إرسال الربامج السمعية إىل اجلمهور أو  بث إشارات مسعية يف  -
  

  :ما يلي ويشمل هذا الصنف أيضاً 
  الساتل  الكبل أو  املشرتكني من خالل بث عرب األثري أو الربامج السمعية إىل املنتسبني أوأنشطة شبكات الراديو، أي جتميع وإرسال   -
  أنشطة بث راديوي عرب اإلنرتنت (حمطات الراديو على اإلنرتنت)  -
  بث البيانات املدمج مع البث الراديوي  -

  أنشطة الربجمة واإلذاعة التلفزيونية 6020
  يشمل هذا الصنف:

مكونات  قنوات تلفزيونية كامل، من مكونات الربنامج املشرتى (مثل أفالم السينما واألفالم الوثائقية، وغري ذلك) أو استحداث برنامج  -
  ثننيتوليفة من اال الربنامج املنتج ذاتياً (مثل األخبار احمللية والتقارير احلية) أو

  
إنتاجه من أجل اإلرسال من قبل أطراف ثالثة موزعة، مثل شركات الكبل   أووميكن بث برنامج التلفزيون الكامل هذا إما من قبل الوحدة املنتجة 

  مقدمي خدمات التلفزيون الساتلي.  أو
  

الشباب)   الثقافة أو الرياضة أو  متخصص (مثل األنساق احملدودة من قبيل الربامج املوجهة حنو األنباء أو وقد تكون الربامج ذات طابع عام أو
  تتاح على أساس االشرتاك فقط. ول املستعملني أومتنا  توضع جماناً يف  أو
  

  :ما يلي ويشمل هذا الصنف أيضاً 
  ‘الفيديو على الطلب’برجمة قنوات   -
  بث البيانات املدمج مع البث الراديوي  -
  

  ويستثين هذا الصنف:
  )قسم االتصاالت الساتل إىل املشاهدين (مشمول يف جتميع رزمة قنوات وتوزيعها بواسطة الكبل أو  -
  

  خدمة المعلومات أنشطة أخرى في 639
  أنشطة وكاالت األنباء 6391
  مكان آخر خدمة املعلومات، غري مصنفة يف  أنشطة أخرى يف 6399
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