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املسألة 4/1: السياسات االقتصادية 
وطرائق حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة 
بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الوطنية، مبا 
(NGN) فيها شبكات اجليل التايل
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

تولت قيادة جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيسة اللجنة السيدة روكسان 
ماكيلفان (الواليات املتحدة األمريكية) ونواهبا الذين ميثلون املناطق الست: السيدة رجيينا فلور أسومو-بيسو (كوت 
ديفوار)، والسيد بيرت نغوان مبينجي (الكامريون)، والسيدة كالميري كارودزا رودريغيز (فنزويال)، والسيد فيكتور مارتينيز 
(باراغواي)، والسيد وسام الرماضني (األردن)، والسيد أمحد عبد العزيز جاد (مصر)، والسيد ياسوهيكو كاواسومي 
تيلينباييف (مجهورية  أملاز  والسيد  (أوكرانيا)،  فادمي كابتور  والسيد  (فيتنام)،  نغوين كوي كويني  والسيد  (اليابان)، 

قريغيزستان)، والسيدة بالنكا غونزاليس (إسبانيا).
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مقدمة  '1'
اعرتافًا بالتقدم احملرز يف فرتة الدراسة السابقة بشأن املسألة 3/1-12، تراعي املسألة املراَجعة 4/1 أن بفضل شبكات 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  شبكات  إىل  النفاذ  اخلدمات  وملقدمي  للمشغلني  يتاح   (NGN) التايل اجليل 
واالتصاالت، مبا يف ذلك شبكات وخدمات البنية التحتية عريضة النطاق، ضمن سياق التقارب، من أجل إتاحة 
تقدمي واستعمال خدمات وسائط اإلعالم املتعددة والتطبيقات اإللكرتونية (احلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين 

والصحة اإللكرتونية واملعامالت املصرفية اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية).

وينفذ املشغلون حاليًا شبكات اجليل التايل هذه وقد يتطلب ذلك تغيريًا يف األدوات احملاسبية احلالية مبا يف ذلك 
وضع حماسبة تنظيمية ملواصلة تعزيز عملية املنافسة وزيادة الفوائد طويلة األجل للمستعملني النهائيني. ومع حتول 
شبكات النفاذ والشبكات األساسية إىل شبكات اجليل التايل، رمبا تكون هناك حاجة إىل وضع آليات وأدوات 
حماسبية جديدة تناسب هذه اهلياكل من الشبكات يف املستقبل. ونظرًا إىل عدم وجود إال منصة واحدة فقط جلميع 

اخلدمات، ستكون عملية حتديد التكاليف املشرتكة وتوزيعها أكثر تعقيدًا.

وعالوة على ذلك، على الرغم من أن شبكات اجليل التايل متّكن املشغل من استعمال منصة واحدة على أساس 
مشرتك لتقدمي عدد من اخلدمات املختلفة، تظل مسألة تشارك وتقاسم البىن التحتية بني املشغلني ذات صلة باملوضوع 
نظرًا ألن مزايا التقاسم ميكن أن تكون هلا آثار إجيابية على التكاليف اليت يتحملها املشغلون والتعريفات املطبقة 
على املستهلكني. ويف هذا السياق، يبدو أيضًا من املناسب النظر يف أثر ختفيض التعريفات على االستهالك واإليرادات 

واالستثمار واالبتكار.

وأخريًا، يعترب من املناسب حتليل مسألة تكاليف تراخيص تشغيل الشبكات أو توفري خدمات االتصاالت بوصفها 
من التكاليف احملددة اليت تساهم يف هيكل تكاليف املشغلني، وذلك ليس من حيث املبالغ املعنية ولكن من حيث 

الُنهج املنهجية اليت تتبعها البلدان املختلفة لتحديد هذه التكاليف.

ومن مث تركز األعمال اجلارية يف إطار هذه املسألة على املجاالت التالية:

الطرائق اجلديدة (أو النماذج اجلديدة، حسب االقتضاء) لتحديد الرسوم اليت تدفع لقاء اخلدمات املقّدمة على   (1

شبكات اجليل التايل.
النماذج املختلفة لتقاسم البىن التحتية، مبا فيها مناذج التقاسم بشروط جتارية متفاوض عليها.  (2

تطور األسعار االستهالكية وأثره على استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى االبتكار   (3

واالستثمارات وإيرادات املشغلني.
طرائق حتديد تكلفة تراخيص تشغيل الشبكات و/أو توفري خدمات االتصاالت املقدَّمة إىل املشغلني أو مقدمي   (4

اخلدمات، مبا يف ذلك تكاليف املوارد (الرتددات وأرقام اهلواتف، مثًال) املتاحة هلم يف البلد املعين يف بيئة التقارب.
احملاسبة التنظيمية يف بيئة شبكات اجليل التايل.  (5

ملخص تنفيذي
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وتتمثل النتائج املتوقعة للمسألة 4/1 بطبيعة احلال يف حتديد أفضل املمارسات يف كل من املجاالت التالية:

دعم التقاسم املناسب للبنية التحتية.  أ ) 
تشجيع ختفيض األسعار/التعريفات فيما خيص املستهلكني من خالل املنافسة. ب) 

حتفيز النفاذ إىل هذه اخلدمات واستعماهلا. ج) 

خلفية  '2'
توصلت املسألة 12-3/1 يف فرتة الدراسة السابقة إىل استنتاجات حمددة فيما يتعلق باملسائل الواردة يف واليتها.

ففيما بتعلق هبيكل تكاليف شبكات اجليل التايل، ميكن القول إنه خيتلف عن هيكل تكاليف الشبكات التقليدية، 
فيما يتعلق بالعناصر اخلاصة بشبكات اجليل التايل من جهة، وألن تكاليف شبكات اجليل التايل تشمل، باإلضافة 

إىل تكاليف الشبكات التقليدية، تكاليف مشرتكة متعلقة بالشبكة.

وبالفعل، ترى معظم البلدان أن متغريات مناذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل (LRIC) تظل الطريقة املالئمة 
لتحديد تكاليف اخلدمات املختلفة، مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة عرب شبكات اجليل التايل. ومع ذلك ليس هناك 

توافق يف اآلراء بشأن احلاجة إىل اعتماد مناذج جديدة للتكاليف والتعريفات خلدمات شبكات اجليل التايل.

وفيما يتعلق خبطط االستثمار، لوحظ على أساس جتارب البلدان اليت أجنزت االنتقال من الشبكات التقليدية إىل 
'2' الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛  العام؛  '1' االستثمار  التايل أن هناك أربعة هُنج هي:  شبكات اجليل 

'3' تبادلية التمويل اخلاص؛ '4' االستثمار اخلاص من خالل املنافسة.

أما فيما يتعلق بتقاسم البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فتوجد عدة أشكال لتقاسم البىن 
التحتية غري النشطة مبا يف ذلك املشاركة يف التأجري، وتفرقة العروة احمللية، وتبادلية التمويل. ويتزايد خضوع هذه 
الرتتيبات من التقاسم للتنظيم من أجل تيسري النفاذ إىل املرافق وضمان املنافسة. غري أنه مل يتم إثبات اآلثار املالية 
لتقاسم البىن التحتية، مبا فيها انعكاس الزيادات اإلنتاجية على املستعملني النهائيني. وال يزال النقاش مفتوحًا بشأن 
حتقيق التوازن الصحيح بني لوائح تقاسم البىن التحتية واحلوافز على االستثمار، مع ضمان تغطية الشبكات واملنافسة.

األهداف  '3'
سوف تُنشر نتائج الدراسة املتعلقة باملسألة 4/1 يف تقارير قطاع تنمية االتصاالت وموجهة إىل صناع القرار واهليئات 
التنظيمية ومقدمي اخلدمات ومشغلي االتصاالت الوطنيني، وخاصة يف البلدان النامية، فضًال عن رابطات هيئات 
تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمات اإلقليمية أو الدولية. ويتمثل اهلدف من ذلك يف تبادل املمارسات 
اجليدة للبلدان اليت وضعت سياسات ولديها جتارب ناجحة تتعلق باملوضوعات قيد الدراسة، من خالل وضع مبادئ 

توجيهية.

منهجية العمل  '4'
متثل أسلوب العمل الرئيسي الذي اعتمده فريق املقرر للحصول على أكرب قدر من املسامهات واملعلومات يف االستبيان 
الذي يغطي مجيع النقاط املطروحة للدراسة. ويتفق هذا اخليار مع املنهجية املتبعة يف أعمال الفرتات الدراسية السابقة. 

وفيما يلي املصادر املختلفة للمعلومات اخلاصة بأنشطة هذه املسألة.
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(RME) دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات اليت أعدتها شعبة التنظيم وبيئة األسواق  أ ) 
قرر فريق املقرر يف اجتماعه املنعقد يف سبتمرب 2014 تعديل بعض مسائل الدراسة االستقصائية اليت أعدهتا شعبة 
التنظيم وبيئة األسواق (RME) ملكتب تنمية االتصاالت بشأن سياسات التعريفات، واليت ترسل كل سنة إىل اهليئات 
التنظيمية الوطنية (NRA) للدول األعضاء يف االحتاد (انظر امللحق 1). وُيشار أدناه إىل عدد الردود املتلقاة على 

هذا االستبيان خالل فرتة الدراسة احلالية.

اجلدول 1: عدد البلدان اليت ردت على االستبيان بشأن سياسات التعريفات حبسب املنطقة (تصنيف مكتب 
تنمية االتصاالت)

السنةاملنطقة
201420152016*

303122إفريقيا

242622األمريكتان

13119الدول العربية

232013آسيا واحمليط اهلادئ

303035أوروبا

676كومنولث الدول املستقلة

126125107املجموع

 املصدر: دراسة استقصائية أجراها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن سياسات التعريفات
* عدد الردود لعام 2016 مؤقت والدراسة االستقصائية مفتوحة حىت مارس 2017.

دراسات احلالة حبسب البلد من أجل فهم أفضل للدراسات االستقصائية عن التأثري واجلوانب الكمية  ب) 
للمواضيع املندرجة يف إطار املسألة 4/1

تنمية  السنوية ملكتب  االستقصائية  الدراسة  إطار  عليها يف  اليت مت احلصول  البيانات  استكمال  املقرر  فريق  قرر 
إطار  املندرجة يف  باملسائل اخلمس (5)  املتعلقة  لدراسات حالة عن جتارهبا  البلدان  تقدمي  االتصاالت عن طريق 
املسألة 4/1. ووردت سبعة ردود (غينيا وموزامبيق ونيوزيلندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا وتونغا 
وتركيا). وُأعّد استبيان وأرسل يف عام 2015 إىل اهليئات التنظيمية الوطنية (امللحق 2). ويرد حتليل للدراسات يف 

هذا التقرير.

وقد أخذ فريق املقرر يف االعتبار مجيع املسامهات املقدمة خالل فرتة الدراسة هذه من أجل إعداد هذا التقرير (انظر 
امللحق 3).1

التنسيق مع القطاعني اآلخرين وجلان الدراسات األخرى يف االحتاد ج) 
فيما يتعلق بالتنسيق مع القطاعني اآلخرين وجلان الدراسات األخرى لالحتاد، أرسل فريق املقرر بيانات اتصال إىل 
D/ جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن مسائل السياسات االقتصادية والتعريفية (توصيات السلسة

حتديد التعريفات الدولية) هبدف احلصول على مسامهات بشأن املسائل اليت حيتمل أن تتعلق دراستها باملسألة 4/1. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2014-2018/Pages/sg1-and- :ميكن احلصول على املسامهات من املوقع اإللكرتوين  1

.rgq-documents-by-question.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2014-2018/Pages/sg1-and-rgq-documents-by-question.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2014-2018/Pages/sg1-and-rgq-documents-by-question.aspx


xii

وعالوًة على ذلك، دعا فريق املقرر األفرقة اإلقليمية إلفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب املعنية 
 (SG3RG-LACو SG3RG-AOو SG3RG-AFR) بالتعريفات والتابعة للجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت
إىل املشاركة يف األعمال املتعلقة باملسألة 4/1 وطلب إليها إرسال بيانات عن مناذج تعريفات اخلدمات إن أمكن. 
وفيما يتعلق بدراسة رسوم تراخيص تشغيل الرتددات، عمل فريق املقرر بالتعاون مع فريق العمل املعين بالقرار 9 

(املراَجع يف ديب، 2014).



1

املسألة 4/1: السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
(NGN) الوطنية، مبا فيها شبكات اجليل التايل

الفصل 1 - طرائق جديدة لتحديد رسوم اخلدمات  1

املعايري املطبقة على التكاليف  1.1

أنواع التكاليف املختلفة  1.1.1

للتذكري، شبكة اجليل التايل (NGN) هي شبكة تقوم على أساس الرزم ميكنها تقدمي خدمات االتصاالت إىل املستعملني 
املتصلة  الوظائف  فيها  اخلدمة وتكون  املدعومة جبودة  النطاق  النقل عريضة  تكنولوجيات  تعدد  واالستفادة من 
باخلدمات مستقلة عن التكنولوجيات األساسية ذات الصلة بالنقل. وتتيح هذه الشبكة نفاذ املستعملني دون عوائق 
إىل الشبكات ومقدمي اخلدمات املتنافسني وإىل اخلدمات اليت خيتاروهنا. وهي تدعم التنقلية املعممة اليت تسمح 

بتقدمي اخلدمات إىل املستعملني بشكل متسق يف كل مكان1.

وتتميز شبكة اجليل التايل باجلوانب األساسية التالية:

النقل على أساس الرزم؛  -
فصل وظائف التحكم بني مقدرات احلمالة والنداء/الدورة والتطبيق/اخلدمة؛  -

فصل تقدمي اخلدمة عن النقل وتوفري السطوح البينية املفتوحة؛  -
دعم جمموعة واسعة من اخلدمات والتطبيقات واآلليات القائمة على لبنات اخلدمة (مبا يف ذلك اخلدمات يف   -

الوقت الفعلي وبالتدفق ويف الوقت غري الفعلي واخلدمات متعددة الوسائط)؛
الوظائف عالية القدرة مع حتقق جودة اخلدمة من طرف إىل طرف والشفافية؛  -

التشغيل البيين مع الشبكات التقليدية عن طريق سطوح بينية مفتوحة؛  -
التنقلية املعممة؛  -

نفاذ املستخدمني دون عوائق إىل خمتلف مقدمي اخلدمات؛  -
جمموعة متنوعة من خمططات حتديد اهلوية ميكن حسمها بعناوين بروتوكول اإلنرتنت للتسيري يف شبكات   -

بروتوكول اإلنرتنت؛
خصائص اخلدمة املوحدة لنفس اخلدمة كما يراها املستخدم؛  -

اخلدمات املتقاربة بني شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة؛  -
استقالل الوظائف املتصلة باخلدمة عن تكنولوجيات النقل األساسية؛  -

دعم تعدد التكنولوجيات يف مرحلة اإليصال األخرية؛  -
االلتزام جبميع املتطلبات التنظيمية، مثًال فيما يتعلق باتصاالت الطوارئ واألمن واخلصوصية، وما إىل ذلك.  -

ويتمثل أحد أهداف اهليئات التنظيمية الوطنية يف هتيئة ظروف مؤاتية لدعم املنافسة النزيهة وتشجيعها يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسعيًا إىل حتقيق هذا اهلدف، ميكن للهيئات التنظيمية الوطنية استعمال مناذج 
املعلومات  تكنولوجيا  استعماًال يف قطاع  األكثر  التكاليف  معّينة. ومناذج  تقدمي خدمة  تكلفة  لتحديد  التكاليف 
.(FDC) ومنوذج التكاليف املوزعة بالكامل (LRIC) واالتصاالت هي منوذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل

التوصية ITU-T Y.2001 (12/2004) - حملة عامة عن شبكات اجليل التايل.  1
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(LRIC) منوذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل

إن منوذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل هو منوذج استشرايف يتعلق بالطلب املستقبلي على الشبكة. وإضافة 
إىل ذلك، ميكن إنشاؤه على أساس شبكة ملشغل افرتاضي يتسم بالكفاءة.

وميكن استعمال هنجني خمتلفني إلنشاء منوذج التكاليف، مها:

النهج التنازيل؛  -
النهج التصاعدي.  -

وُيستعمل النهج التنازيل حلساب التكاليف باستعمال النموذج LRIC استنادًا إىل هيكل الشبكة احلالية والتكاليف 
اليت يتحملها املشغل. ومن مث يقوم هذا النموذج على التكاليف املستمدة من البيانات احملاسبية للمشغل، اليت متثل 
سعر شراء املواد وفقًا لسجل األصول الثابتة. ومن جهة أخرى، ُيستعمل النموذج التصاعدي حلساب التكاليف 
استنادًا إىل النموذج LRIC عن طريق تكرار شبكة مشغِّل من خالل شبكة فّعالة تستعمل تكنولوجيا حديثة وفّعالة 
من حيث التكاليف معّدة لتلبية الطلب املستقبلي. ويقوم النموذج التصاعدي على "التكاليف احلالية" اليت تبني قيمة 
السوق احلالية لعناصر الشبكة. ويتمثل بديل عملي هلذا النهج يف استعمال هنج "العقدة املجردة" الذي يستند إىل 
القائم على التشكيلة اإلمجالية  العقد احلالية اليت يستعملها املشغل، بدًال من هنج "األرض املجردة"  عدد ومواقع 
للشبكة الذي ال يأخذ يف االعتبار عناوين العقد احلالية وأرقامها. وقد اختار بعض املنظمني تنفيذ "منوذج هجني" 

يتمثل يف تطوير كال النموذجني. ويتيح ذلك التوفيق بني نتائج النموذجني والتحقق من واقع األمور.

وقد أصبح النموذج LRIC النموذج األكثر استعماًال لتحديد أسعار اخلدمات باجلملة وخاصة حتديد رسوم إهناء 
النداءات. وقد اختارت بعض اهليئات التنظيمية الوطنية مؤخرًا استعمال شكل خمتلف للنموذج LRIC يطلق عليه 
"منوذج صايف التكاليف املتزايدة على املدى الطويل (Pure LRIC)" ويقتصر هذا النموذج على التكاليف اهلامشية 

لتقدمي اخلدمات دون مراعاة التكاليف املشرتكة.

ويتمثل منوذج تكلفة آخر يف النموذج FDC وهو منوذج تنازيل يقوم على الشبكة احلالية للمشغل والبيانات احملاسبية 
ذات الصلة. والنموذج FDC هو منوذج التكاليف املفضل لدى املشغلني القائمني نظرًا ألنه يغطي مجيع التكاليف 
اليت يتكبدها املشغلون لتوفري اخلدمات مبا يف ذلك التكاليف املشرتكة، ولذلك، تكون تقديرات التكاليف النامجة 
أعلى من تلك املتحصل عليها من خالل النموذج LRIC. وحظي النموذج FDC بشعبية يف السنوات األخرية ملا 

يتسم به من بساطة يف توزيع التكاليف اليت يتحملها املشغل. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:

التكاليف املنسوبة بصورة مباشرة: تكاليف نامجة عن اخلدمة ومرتبطة هبا مباشرة؛  -
التكاليف املشرتكة: تكاليف تتقامسها أكثر من خدمة واحدة (تكاليف منسوبة بصورة غري مباشرة)، ولكن   -
ميكن تتبعها ونسبها إىل اخلدمات املعنية. وميكن استعمال النموذج ABC (حتديد التكاليف على أساس األنشطة) 

لتوزيع التكاليف املشرتكة بني اخلدمات؛
التكاليف العامة: تكاليف ال تتصل خبدمات حمددة وال ميكن نسبها بصورة مباشرة إىل اخلدمات. ومن أمثلة   -
ذلك، تكاليف املوظفني يف الشركة. ونتيجًة لذلك، ُتنسب إىل اخلدمات وفقًا ملنطق بشأن التوزيع، وُتنسب 

عمومًا على أساس تناسيب.
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مناذج جديدة حلساب التكاليف (املتعلقة خبدمات اجلملة اخلاضعة للتنظيم)  2.1.1

تبّني الدراسات االستقصائية بشأن سياسات التعريفات اليت أجراها االحتاد يف 2015 أن العديد من البلدان يعتمد 
حاليًا مناذج تكاليف لتحديد تكاليف خدمات اجلملة اخلاضعة للتنظيم، من ناحية، وأن النموذج LRIC ُيستعمل 
بشكل متزايد لتحديد تكاليف وتعريفات اخلدمات املقدمة يف بيئة شبكات اجليل التايل، حىت وإن كان النموذج 

األصلي ال يزال حيتل مكانة بارزة يف بعض املناطق.

الشكل 1: إنهاء النداءات الثابتة – التوصيل البيين – ما هو األسلوب املطبق لتحديد تكاليف رسوم التوصيل 
البيين اخلاضعة للتنظيم؟

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.

الشكل 2: حركة املهاتفة الثابتة الصادرة

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.
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الشكل 3: إنهاء النداءات املتنقلة

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.

الشكل 4: حركة املهاتفة املتنقلة الصادرة

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.

الشكل 5: العبور الوطين

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.
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اجلدول 2: منهجية التكاليف املستعملة خلدمات اجلملة اخلاضعة للتنظيم (التوصيل البيين) حبسب املنطقة

الدول إفريقيا
العربية

آسيا 
واحمليط 

اهلادئ

كومنولث 
الدول 

املستقلة
املجموعاألمريكتانأوروبا

التوصيل البيين – ما 
هو األسلوب املطبق 

لتحديد تكاليف 
رسوم التوصيل البيين 

اخلاضعة للتنظيم؟*

63018220املقارنة املرجعية

حماسبة التكاليف احلالية 
- التكاليف املوزعة 

بالكامل

0010416

حماسبة التكاليف التارخيية 
- التكاليف املوزعة 

بالكامل

3101139

منوذج هجني - التكاليف 
املوزعة بالكامل

2010014

التكاليف املتزايدة على 
املدى الطويل

40410514

صايف التكاليف املتزايدة 
على املدى الطويل

40006111

التكاليف التصاعدية 
املتزايدة على املدى الطويل 

مع زيادة إضافية للسعر

73003114

متوسط التكاليف املتزايدة 
على املدى الطويل

1110227

2031028ال يوجد

2020105ُأخرى

جمموع البلدان اليت 
ردت

318124251898

442140124335195حجم املناطق

* يتيح هذا املؤشر طرح سؤال متعدد اخليارات لكل بلد/اقتصاد.
السنة: 2016 أو البيانات األخرية املتوافرة.

املصدر: نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) يف االحتاد - دراسة استقصائية بشأن سياسات التعريفات، 2016.

وتنزع اهليئات التنظيمية إىل تنظيم أسعار خدمات اجلملة إذ تشكل العنصر الرئيسي الذي حيدد أسعار اخلدمات 
بالتجزئة، وكذلك ملنع السلوك املناهض للمنافسة ملقدمي اخلدمات املهيمنني كتضييق اهلوامش والتسعري اجلائر. 
وسيكون ألسعار خدمات اجلملة أيضًا أثر على قدرة الوافدين اجلدد على استعمال الشبكة احلالية وتوليد اإليرادات 
قبل أن يقرروا االستثمار يف عناصر إنشاء الشبكات اخلاصة هبم. والنموذجان LRIC وFDC مها األكثر استعماًال 

لتحديد أسعار خدمات اجلملة اخلاضعة للتنظيم.

وميكن أن توفر النتائج املتحصل عليها من مناذج التكاليف أيضًا معلومات مفيدة للدراسات االستقصائية الالحقة 
بشأن املمارسات املناهضة للمنافسة وحلوًال ناجعة أخرى كاحملاسبة املنفصلة واملوافقة على التعريفات.
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اخلربة اليت اكتسبتها بعض البلدان  3.1.1

(BEREC) حالة هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية

نشرت هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية (BEREC) يف يونيو 2015 نسخة حمدثة للمؤشر املرجعي 
لرسوم إهناء النداءات الثابتة (FTR) واملتنقلة (MTR) وخدمات الرسائل القصرية. ويستند التقرير إىل نتائج طلب 

احلصول على معلومات ُوجه إىل (36) هيئة تنظيمية وطنية يف يناير 2015.

ويقدم التقرير حملة عامة عن تعريفات خدمات التوصيل البيين الثابتة واملتنقلة يف أوروبا ومنوذج التكاليف املستعمل 
يف هذه البلدان.

ويبني الشكالن 6 و7 أدناه أن معظم اهليئات التنظيمية الوطنية (36 هيئة تنظيمية) الواردة يف التقرير قامت بتنفيذ 
منوذج تصاعدي لصايف التكاليف املتزايدة على املدى الطويل. وكما أشري أعاله، فإن هذا النوع من مناذج التكاليف 
يغطي فقط التكاليف اإلضافية اليت يتحملها املشغل لتوفري اخلدمة دون أن يشمل التكاليف املشرتكة. وميكن أن 
يكون هذا النموذج أفضل أداة للمنظمني الذين يهدفون إىل ختفيض رسوم إهناء النداءات الثابتة واملتنقلة أو خدمات 
اجلملة األخرى. ومن املتوقع أن يصبح هذا النموذج منتشرًا على نطاق واسع يف مناطق خمتلفة خالل السنوات 

املقبلة.
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الشكل 6: مناذج تكاليف اخلدمات الثابتة يف أوروبا، يناير 2015

املصدر: تقرير هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية "رسوم إهناء النداءات الثابتة واملتنقلة يف االحتاد األورويب"، يونيو 2015.
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الشكل 7: مناذج تكاليف اخلدمات املتنقلة يف أوروبا، يناير 2015

املصدر: تقرير هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية "رسوم إهناء النداءات الثابتة واملتنقلة يف االحتاد األورويب"، يونيو 2015.

(Anatel)2  حالة اهليئة التنظيمية الربازيلية

طورت اهليئة التنظيمية الربازيلية ANATEL عددًا من مناذج التكلفة يستند كل منوذج منها إىل طريقة خمتلفة. فيستند 
النهج التنازيل إىل إعادة توزيع التكاليف الفعلية أو التارخيية اليت تعلنها الشركات يف السوق، على حنو يعرب عن 

الوثيقة 1/33، "منوذج التكلفة يف الربازيل"، مجهورية الربازيل االحتادية.  2

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0033/en
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التكاليف احلقيقية وأوجه نقص الكفاءة. ويفرتض النهج التصاعدي إىل أن التكاليف تستند إىل تشغيل شبكة منمذجة 
- من حيث الطوبولوجيا والبنية التحتية - لتليب الطلب املتوقع على احلركة بكفاءة.

وبالنسبة لكال النموذجني (التنازيل والتصاعدي)، اعتمدت اهليئة التنظيمية الربازيلية طريقة التكاليف املتزايدة على 
املدى الطويل (LRIC)، مع مراعاة انقضاء فرتة تطول مبا يكفي للسماح باعتبار التكاليف الثابتة على أهنا تكاليف متغرية.

ووضعت الفرضيات التالية للنموذج التصاعدي:

منذجة مقدم خدمة كفؤ افرتاضي تتسم شبكته خبصائص الشبكة النمطية عرب الزمن، كتطور اخلدمة وتطور   -
التكنولوجيا (أجيال خمتلفة مثل اجليلني الثاين (2G) والثالث (3G) من اخلدمة املتنقلة، واخلدمات الثابتة من 

قبيل تعدد إرسال بتقسيم الزمن (TDM) وشبكات اجليل التايل).
تطوير الشبكة وفقًا لاللتزامات التنظيمية، كمتطلبات احلد األدىن من التغطية على النحو احملدد يف مزادات   -

الطيف، ومعايري اجلودة احملددة تنظيميًا.
تقدير البيانات الوصفية للحركة وفق متوسط السوق.  -

منذجة الشبكة للفرتة 2064-1995.  -
"االستهالك االقتصادي"، على غرار استهالك أصول الشبكة.  -

اعتمد منهج "العقدة احملروقة" وهو ما يعين أن الشبكة املنمذجة ميكنها أن تأخذ خبيارات أكثر كفاءة يف   -
تصميمها على الرغم من اعتمادها أساسًا على طوبولوجيا فعلية.

وفيما يتعلق بتنظيم الرسوم، ستقرتح اهليئة التنظيمية الربازيلية، على أساس القيم الناجتة عن النموذج التنازيل، اخنفاضًا 
تدرجييًا يف رسوم اإلهناء على أساس نتائج النموذج التصاعدي. وينبغي أن ينطبق هذا النموذج على الشركات ذات 

قوة سوقية مؤثرة.
حالة أكادميية A.S. Popov الوطنية لالتصاالت يف أوديسا (أوكرانيا)3

تقرتح أكادميية A.S. Popov الوطنية لالتصاالت يف أوديسا (أوكرانيا) طريقة تستند إىل إنشاء واستعمال منوذج 
مرجعي لعملية تقدمي اخلدمات ومنوذج حماكاة لتحديد التكاليف التشغيلية.

وُينشأ النموذج املرجعي حبيث تؤخذ يف احلسبان عناصر الشبكة اليت تساهم يف توفري اخلدمات. ويتم ذلك من 
خالل منذجة عملية حركة االتصاالت بني العناصر املختلفة للشبكة باستعمال أنسب مسار. ويسمح لنا إنشاء هذا 
النموذج باستبعاد عناصر شبكة املشغل اليت ال تكون، بسبب الظروف املختلفة، غري ضرورية لتحقيق املدى واحلجم 

املخطط للخدمات يف الفرتة التعريفية املقرتحة.

ويتعلق وضع النموذج مبكّونْني: مكّون شبكة النقل ومكّون توفري اخلدمة.

وتشمل النتيجة النهائية لعملية النمذجة يف مرحلة وضع النموذج املرجعي حتديد العناصر األساسية (حمركات التكلفة) 
للشبكة اليت تشارك يف توفري اخلدمة وحتديد مكافئ االستهالك العددي لكل عنصر من هذه العناصر بالنسبة إىل 

مكّون النقل ومكّون توفري اخلدمة.

 A.S. Popov الوثيقة 1/147، "اجلوانب العملية لتطبيق طريقة لتحديد تعريفات خدمات االتصاالت على أساس منذجة التكاليف"، أكادميية  3

الوطنية لالتصاالت يف أوديسا (أوكرانيا).

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0147/en
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ويتيح تطوير منوذج احملاكاة حتديد التكاليف (تكاليف التشغيل) احلالية اليت تعترب أساسية لضمان التشغيل املستمر 
جلميع عناصر البنية التحتية للشبكة اليت تضمن تشغيل أحد األنظمة الفرعية. ويتم ذلك بوضع مناذج تشغيل نظام 
فرعي افرتاضي متاثلي باستعمال البيانات األولية املقابلة للحالة الراهنة للسوق والتشريعات السارية ومع مراعاة أيضًا 
مسات تشغيل النظام الفرعي يف ظل ظروف مشغل حمدد. وتسمح النمذجة يف هذه املرحلة بتحديد التكاليف املنسوبة 

إىل عنصر واحد من العناصر األساسية للشبكة (حمرك التكلفة).

بالنسبة لكل خدمة، وإىل  لكل عنصر  العددي  االستهالك  إىل مكافئ  استنادًا  املعنية  اخلدمة  تعريفة  ويتم حتديد 
التكاليف اخلاصة بكل عنصر واليت يتم احلصول عليها بواسطة النمذجة.

مناذج تكاليف شبكات اجليل التايل (املدخالت والنواتج)  4.1.1

تستند شبكات اجليل التايل إىل بروتوكول اإلنرتنت وتقدم منصة وحيدة لتقدمي اخلدمات املختلفة (الثابتة واملتنقلة 
والبيانات). ومن مث، ُتصنف تكاليف الشبكات على أهنا تكاليف ثابتة وليس تكاليف متغرية.

وخيتلف منوذج التكاليف املطبق على شبكات اجليل التايل عن منوذج التكاليف املطبق على الشبكات التقليدية وإن 
كان جزء كبري من املدخالت يف منوذج التكاليف التقليدية سيستمر استعماله مع بعض التعديالت. وتكون مدخالت 

منوذج التكاليف عمومًا كما يلي:

عناصر الشبكة: طوبولوجيا الشبكة (العقد ووحدات الربط والوصالت) الالزمة لضمان تقدمي اخلدمات فضًال   -
عن البيانات املتعلقة بتدفق احلركة.

املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال (WACC): متوسط معدل العائدات اليت ستدفعها الشركة إىل محلة األسهم   -
واملقرضني مقابل استثمارهم يف الشركة. وتعتمد صيغة WACC على عدد من العوامل املختلفة مثل مستوى 
ديون الشركة (هيكل رأس املال الذي متثله النسبة املئوية لرؤوس األموال اخلاصة والديون يف الشركة)، وبدل 

.(beta version) السوق والنسخة التجريبية
ونظرًا لالنتشار الواسع للمديونية الوطنية، اختارت بعض اهليئات التنظيمية مثل اهليئة التنظيمية الربازيلية وضع حد 
املصارف  اعتمدته  الذي  الديون  متوسط  إىل مستوى  استنادًا  الربازيل)  املائة يف  (30 يف  الديون  أقصى ملستوى 
االستثمارية واهليئات التنظيمية حول العامل واملتوسط لدى الشركات العاملية. وباملثل، تبني للسلطة التنظيمية الربازيلية 
 (CAPM) على أساس منوذج تسعري األصول الرأمسالية (WACC) أن طريقتها لتقدير املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال
العاملي املعدل شابتها بعض املشاكل اهليكلية بسبب األزمة املالية العاملية وقررت أن تعيد النظر يف تلك الطريقة 
الستعمال طريقة أخرى تستند إىل منوذج حملي لتسعري األصول الرأمسالية ونـُُهج أخرى للتعبري على حنو أفضل عن 

خصوصيات السوق احمللية.

رسوم الرتخيص: السعر الذي يدفع للحصول على الرتخيص الالزم للعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت. ونظرًا إىل أن مدة الرتاخيص تكون عمومًا عدة سنوات، ينبغي استعمال اجلزء املتعلق باإلطار 

الزمين لنموذج التكاليف من رسم الرتخيص.
تكاليف التشغيل: التكلفة اإلمجالية لألنشطة التشغيلية اليت ينطوي عليها توفري اخلدمات وصيانة الشبكة.   -
وينبغي أن تكون هذه التكلفة أقل بالنسبة لشبكات اجليل التايل مقارنة بالشبكات احلالية إذ تلزم منصة واحدة 
فقط لتقدمي مجيع اخلدمات على شبكة اجليل التايل، يف حني تستعمل منصة خمتلفة لكل خدمة (ثابتة أو متنقلة 

أو بيانات) يف حالة الشبكات احلالية.
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ما هي اخلطوات املقبلة؟  5.1.1

املعلومات واالتصاالت يف السنوات  تكنولوجيا  قطاع  اجلملة يف  املطبقة على خدمات  تطورت طرائق احلساب 
األخرية نتيجة مستوى املنافسة القوية السائدة يف القطاع والتشجيع الدينامي لتكنولوجيا الشبكة.

ونتيجًة لذلك، من املتوقع أن تستمر تعريفات إهناء النداءات املتنقلة والثابتة يف االخنفاض نظرًا لتنامي شعبية النموذج 
القائم على التكاليف املتزايدة على املدى الطويل باملقارنة مع طريقة التقليدية للتكاليف املتزايدة على املدى الطويل. 
وبالتايل، ستميل عملية إهناء النداءات إىل تطبيق منوذج اإلعفاء املتبادل من الرسوم "Bill and Keep". وعالوًة على 
ذلك، من املتوقع إزالة القيود التنظيمية عن تعريفات التوصيل البيين الثابتة واملتنقلة يف هناية املطاف نظرًا لالخنفاض 
الكبري يف تكاليف توفري اخلدمات بعد استكمال عملية االنتقال إىل شبكات اجليل التايل العاملة وفق بروتوكول 

اإلنرتنت.

الطرائق اجلديدة لتحديد الرسوم املتعلقة بشبكات اجليل التايل  2.1

جتدر اإلشارة إىل أن مسألة الطرائق اجلديدة لتحديد الرسوم قد مت التطرق إليها خالل فرتة الدراسة السابقة يف إطار 
املسألة 3/1-12. وقد أشري إىل أن الطريقة األصلية لتحديد الرسوم يف الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية شهدت 

تطورًا كبريًا من جانبني اثنني:

االنتقال من نظام التعريفات الثابتة لكل مستهلك على أساس عدد قليل من املعلمات إىل التجميع لعدة معلمات   -
للخدمات متعددة الوسائط (مثل عرض النطاق واحملتوى وقيم نوعية اخلدمة)؛

إدراج إجراءات تستند إىل السوق مثل أنظمة الرتسيم على اإلنرتنت اليت تراعي تأثري املنافسة مع عروض من   -
اخلدمات اليت تليب االحتياجات الشخصية، على أساس حجم االستهالك، وأولوية اخلدمة، والوقت من اليوم 

واألسبوع، واالتفاق على نوعية اخلدمة اليت يتم التفاوض بشأهنا، وما إىل ذلك.
وتستعمل عدة وحدات لتقييم استعمال احلركة وحساب التكاليف لتحديد التعريفات. وهي بالتحديد:

بوابات ترتبط باملستهلكني حسب الفئة؛  -
مكاملات تبدأ عند السطح البيين للمستعمل؛  -

احلمولة أو عدد دقائق احلركة اخلارجة/الداخلة إىل السطح البيين للمستعمل؛  -
الدورات/التدفقات/املعلومات/الطلبات اليت يتم توليدها عند السطح البيين للمستعمل؛  -

الرزم اليت تعاجل على مستوى أحد موارد البيانات يف الشبكة؛  -
عدد امليغابت املنقولة على وصلة/مسري ما يف الشبكة.  -

وميكن استعمال هذه الوحدات لتحديد ما يلي:

إمجايل السعة عند السطح البيين أو املتوفرة للوصلة؛  -
عرض النطاق املطلوب يف ساعة الذروة؛  -

حجم املعلومات املستهلك بالدالة اخلطية أو على درجات (الصلة بنوعية اخلدمة)؛  -
احلدث حسب احلدث الفردي أو حسب الفئة؛  -

مدة استعمال املوارد؛  -
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نوع احملتوى واخلدمة عالية النوعية واخلدمة ذات القيمة املضافة.  -

الشكل 8: حتديد األسعار وديناميات السوق - تطور وحدات حتديد التعريفات حبسب تطور السوق

وميكن استعمال الطريقة الذكية للرتسيم وتطويع اخلدمات حسب االحتياجات الشخصية، ما يسمح مبا يلي:

التكيف مع متطلبات العميل؛  -
تقدمي خدمات ذات حمتوى ذكي؛  -

قولبة احلركة؛  -
إدارة جودة اخلدمة؛  -
خفض مدد الذروة؛  -

تقدمي ختفيضات على حجم االستعمال الكبري؛  -
تقدمي العروض اليت حتتوي على خدمات عالية النوعية؛  -

رفع درجة الوالء وتدين مستوى التقلب.  -
ويسمح النظام الذكي للرتسيم بتوفري أمثل العروض واملوارد، وخاصة بفضل:

أنظمة الرتسيم على اإلنرتنت (التخفيضات أو العروض يف الوقت الفعلي، ومراقبة املصروفات وفقًا للعملة،   -
وسياسات تقاسم الرصيد)؛

أنظمة السياسات وفرض التعريفات للمشرتكني (رؤية واضحة جلميع تكاليف االستعمال، وتطبيق سياسات   -
وحدود جلميع األجهزة، وإخطارات وإنذارات بشأن التعريفات، والتقاسم والتخفيضات والسياسات استنادًا 

إىل االستعمال، والتخفيضات والعروض الدينامية اليت تليب االحتياجات الشخصية).
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وباختصار، ومع اإلشارة إىل التوصية ITU-T D.271 بشأن مبادئ الرتسيم واحملاسبة لشبكات اجليل التايل، تتمثل 
الطرائق اجلديدة املستعملة لتحديد التعريفات يف شبكات اجليل التايل يف االنتقال من تعريفات قائمة على املدة إىل 

تعريفات قائمة على عدد من املعلمات وفقًا خلصائص احلركة على بروتوكول اإلنرتنت.

ويتناول التقرير املتعلق باملسألة 6/1 أيضًا الطرائق اجلديدة لتحديد التعريفات.

مني  املنظِّ أمام  التعريفات  لتحديد  اجلديدة  الطرائق  تطرحها  اليت  التحديات  على  اآلن  تركز  املناقشات  وبدأت 
واملستهلكني على السواء. والسؤال هو معرفة مثًال ما إذا كانت تلك الطرائق، وال سيما العروض املجمعة املفتوحة + 
األسعار املوحدة، تؤدي إىل احرتام مبادئ العدالة والدقة. والواقع أن التعريفات ليست مجيعها قائمة على األنظمة 
الذكية للرتسيم على اإلنرتنت اليت تراعي االحتياجات الشخصية لكل عميل. ويبدو أن حتديد التعريفات على أساس 
العروض املجمعة + األسعار املوحدة أكثر انتشارًا ولكن السؤال هو: "هل حيتاج املستهلك فعًال إىل مجيع اخلدمات 

الواردة يف العرض املجمع الذي يقتنيه بسعر موحد، أو هل هو قادر على استهالك كل هذه اخلدمات؟"

وينبغي إمعان النظر يف هذا السؤال لتفادي أشكال جديدة من اإلعانات غري املباشرة ما بني املستهلكني.
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الفصل 2 - النماذج املختلفة لتقاسم البىن التحتية  2

النماذج املختلفة لتقاسم البىن التحتية والنفاذ إىل الشبكات  1.2

خلفية  1.1.2

يف معظم البلدان، يندرج تقاسم البىن التحتية يف إطار النصوص األساسية للبيئة التنظيمية اجلديدة لالتصاالت. ومع 
ذلك، ال تزال ثقافة تقاسم البىن التحتية غري سائدة يف بعض البلدان. فمن غري املستغرب أن نالحظ وجود صاريتني 
أو ثالث صواٍر هلوائيات يف منطقة يبلغ نصف قطرها أقل من m 500، تنتمي إىل مشغلني خمتلفني خلدمات االتصاالت 
أو التلفزيون، ما يؤدي إىل ازدواجية االستثمارات طويلة األجل اليت يفضل استعماهلا يف جماالت أخرى وبالتايل 

ختفيض األسعار املفروضة على املستهلك.

واستجابًة للشواغل العامة إزاء زيادة انتشار املنشآت الراديوية، ويف ضوء القواعد التنظيمية، وخاصة القواعد البيئية 
تقاسم  تنظيمية يف جمال  قواعد  بلدان عديدة يف وضع  للمواقع، شرعت  اجلمالية  والصحية واحلضرية والصفات 

البىن التحتية.

ومن حيث املبدأ، تتمثل البنية التحتية املؤاتية للتقاسم يف تلك اليت ميكن تقامسها دون املساس باملنافسة يف السوق. 
وتشري املؤلفات الوفرية يف هذا املجال عمومًا إىل أن تقاسم البىن التحتية ينبغي أال يتعلق أساسًا إال بالتجهيزات غري 
النشطة للشبكة. ويكون االستثمار املقابل عادًة طويل املدى ويتطلب حتقيق العائد على االستثمار فرتة طويلة (10 
 (BTS) سنوات إىل 20 سنة). وفيما يتعلق بالتجهيزات النشيطة (البداالت وأبراج احملطات القاعدة لإلرسال واالستقبال
واملسّريات وما شابه ذلك)، من املتفق عليه عمومًا أن تظل هذه التجهيزات حتت سيطرة املشغلني إذ تقع هذه 
التجهيزات يف صلب أنشطة املشغلني. وتتحقق مردودية هذه التجهيزات بشكل أسرع (3 إىل 5 سنوات) وتتيح 

هلم مفاضلة تنافسية فعلية.

1.1.1.2 البىن التحتية النشطة

ينطوي تقاسم البىن التحتية النشطة على تقاسم العناصر اإللكرتونية للشبكات وهي: '1' املعلومات اليت تتضمنها 
الشبكة املجسدة يف احملطات القاعدة واألجهزة األخرى للشبكات املتنقلة؛ و'2' بداالت ُعقد النفاذ وأخريًا '3' أنظمة 

إدارة شبكات األلياف البصرية.

ويف حالة مشغلي االتصاالت املتنقلة، يتعلق تقاسم البىن التحتية النشطة أساسًا بالعناصر النشطة يف شبكات املوجات 
الصغرية اخلاصة هبم. ويتعلق األمر باهلوائيات وأنظمة اهلوائيات وأنظمة اإلرسال. ومن الناحية العملية، جيوز أن 

يتقاسم املشغلون تلك العناصر مع مواصلة استعمال األجزاء املختلفة لطيف الرتددات الراديوية املخصصة هلم.

ومع ذلك، جدير باإلشارة أن تقاسم البىن التحتية النشطة أمر مثري للخالف إىل حد كبري ألنه ميس صميم العناصر 
املنتجة للقيمة يف سلسلة النشاط االقتصادي.

وقد اعتمدت بعض البلدان مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية 4(DRC) هنجًا حتوطيًا يقوم على إدخال تقاسم البىن 
التحتية النشطة بشكل تدرجيي مع مراعاة مستوى النضج الضعيف للسوق. وينبغي أيضًا استعمال تقديرات منو 
التحتية كمعايري  البىن  تقاسم  نتائج جتارب  وتقييمات  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  الطلب على خدمات 

إرشادية. 

وفقًا لدراسات احلالة املجمعة يف البلد.  4
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2.1.1.2 البنية التحتية غري النشطة

يتعلق األمر بالتشاور بني املشغلني لتقاسم العناصر غري الكهربائية لشبكات االتصاالت اليت تدخل يف ِعداد عناصر 
الكبالت و'3' وأبراج اإلرشاد و'4' الصواري  الطريق والتسهيالت و'2' جماري  '1' حقوق  املدنية مثل:  اهلندسة 
و'5' اخلنادق و'6' األبراج واألعمدة و'7' وغرف األجهزة وإمدادات الطاقة الكهربائية املرتبطة هبا والتكييف اهلوائي 

وأنظمة األمن.

وبالفعل، يف حالة تقاسم البىن التحتية للشبكات املتنقلة، ُتعّرف العناصر غري النشطة على أهنا املكونات املادية للشبكة 
املتنقلة أساسًا من  النشطة للشبكة  التحتية غري  البنية  بالضرورة كل مشغل. وتتألف  اليت ال ميلكها أو ال يديرها 
الكبالت الكهربائية أو كبالت األلياف البصرية والصواري وأبراج اإلرشاد والرقع األرضية واألبراج وسطوح املباين 
واملنشآت األخرى واملآوي التقنية اخلارجية وغرف الدعم وإمدادات الطاقة الكهربائية والتكييف اهلوائي وأنظمة 

اإلنذار واملعدات املتنوعة وغريها.

وسيتعني على اهليئة التنظيمية '1' التوصية بتنفيذ معمارية مفتوحة بدًال من معمارية عمودية متكاملة؛ و'2' أن يكون 
لديها نظام معلومات جغرافية (GIS) لتحديد موقع وملكية التجهيزات اليت ينبغي تقامسها؛ و'3' حتديد بعض عناصر 
البنية التحتية على أهنا مبثابة مرفق أساسي؛ و'4' فرض فصل تشغيلي عند االقتضاء على اهليئة املعنية بتسويق ترتيبات 

التقاسم.

ويف حالة بعض البلدان، مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار، تنص القواعد التنظيمية على تقاسم البىن 
التحتية  البنية  بإتاحة  القطاع، بل وتنص أيضًا على إمكانية قيام كيان من غري املشغلني  التحتية بني املشغلني يف 
للمشغلني، كما هو احلال بالنسبة لشركة TowerCo. ومع ذلك، ما زال يتعني توضيح نظام التشغيل الذي ختضع 

له هذه األطراف اجلديدة الفاعلة يف معظم القواعد التنظيمية.

3.1.1.2 التجوال املتنقل الوطين

يتمثل التجوال املتنقل الوطين يف السماح ملشرتكني يف شبكة حملية عند تواجدهم داخل منطقة أخرى، بالنفاذ إىل 
اخلدمات من خالل شبكة مضيفة أخرى يف هذه املنطقة األخرية. ويف حالة التجوال املتنقل الوطين، ال يتقاسم 
املشغلون البنية التحتية وإمنا يقتصرون فقط على ضمان استمرارية اخلدمة عندما يتعذر على كل من املشغلني تغطية 

البلد املعين بأكمله.

الوطين وذلك أساسًا  املتنقل  التجوال  املشغلون مرافق  يوفر  التنظيمية يف عدد من احلاالت أن  القواعد  وتقتضي 
الستضافة الوافدين اجلدد أو يف املناطق املعنية باخلدمة الشاملة.

4.1.1.2 فك التجميع

يتعلق فك التجميع أساسًا بالعروة احمللية اليت متثل جزء شبكة االتصاالت بني مقبس اهلاتف لدى املشرتك النهائي 
والبدالة احمللية املوصلة باملشرتك. وقد تطور مفهوم العروة احمللية خاصًة يف سياق فك جتميع وصالت األلياف البصرية.

5.1.1.2 اتفاقات تقاسم البىن التحتية

ُحتدد البنية التحتية اليت يتعني تقامسها بني املشغلني يف عقد مكتوب ينص على الرتتيبات والشروط احملددة. وتعرتف 
اهليئة التنظيمية حبق مالكي البنية التحتية اآلخرين يف إتاحة بنيتهم التحتية للمشغلني. ومع ذلك، ستقتضي اهليئة 
التنظيمية أن يتم ذلك يف إطار عرض موحد حيدده مالك البنية التحتية. وجيب أن يكون مقدم البنية التحتية خموًال 
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رمسيًا للتفاوض مع املشغلني. وتوخيًا ملزيد من الشفافية، ينبغي أن يتضمن العرض املوحد املعلومات الكافية ذات 
الصلة لتمكني اجلهات اليت تسعى إىل تقاسم البىن التحتية من التفاوض بشأن شروط عادلة على أساس مستنري.

وبصورة عامة، فإن اهليئة التنظيمية:

جيوز هلا االضطالع مبسؤولية تصميم وحتديث نظام املعلومات اجلغرافية (GIS) العمومي الذي ينبغي أن يكون   -
مفتوحًا للمشاورة ويسمح بتحديد موقع وملكية التجهيزات اليت يتم تقامسها من أجل تيسري عملية تقاسم 

البىن التحتية؛
جيب عليها ضمان حصول مالكي البنية التحتية وال سيما املالكني من القطاع اخلاص على عائد معقول على   -

االستثمار؛
جيب عليها القيام، بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية، بوضع قواعد وإجراءات واضحة وشفافة وموضوعية   -
البىن  القواعد باحلد من خطر حصول مشغلني ميلكون بعض  التحتية. وجيب أن تسمح هذه  البىن  لتقاسم 
التحتية، خاصًة البىن التحتية اليت هلا طابع مرفق أساسي، على مزايا على حساب منافسيهم يف سوق اخلدمات.

وعلى سبيل املثال، يف احلالة اخلاصة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، ُأسند إىل اهليئة التنظيمية مبوجب اإلطار التنظيمي 
مسؤولية '1' حتديد القواعد واملبادئ واإلجراءات اخلاصة برتتيبات التفاوض بشأن تقاسم املواقع والبىن التحتية بني 
املشغلني؛ و'2' مراقبة االمتثال لشروط العقود املربمة بني املشغلني و'3' تلقي اإلخطارات من املشغلني ومقدمي البنية 

التحتية.

حوافز لتشجيع القطاع على ممارسة تقاسم البىن التحتية  2.2

املبادرات الوطنية  1.2.2

تنص القواعد التنظيمية يف معظم البلدان على تقاسم البىن التحتية. وُتعتمد هُنج خمتلفة بشأن ترتيبات التقاسم حسب 
احلالة، فيمكن أن تكون يف شكل توصية هبا أو إلزام هبا. واُختذت عدة مبادرات يف بعض البلدان مثل الربازيل حيث 
قررت الوكاالت التنظيمية الثالث يف قطاعات االتصاالت والكهرباء واهليدروكربون يف 1999 وضع قواعد تنظيمية 
بشأن تقاسم البىن التحتية. وبالنسبة إىل هذه اهليئات التنظيمية، تشمل املرافق اخلاضعة لرتتيبات التقاسم اإللزامية 
حقوق املرور عرب املمتلكات اخلاصة واألبراج وجماري الكبالت والكبالت متحدة احملور واأللياف البصرية املثبتة 

يف الكبالت.

ويف إفريقيا وخاصًة يف الكامريون مثًال، أدى اتباع نفس النهج إىل قيام مشغلي االتصاالت والتلفزيون والكهرباء 
والسكك احلديدية إىل إبرام اتفاق إطاري بشأن تقاسم البىن التحتية حتت إشراف اهليئة التنظيمية لالتصاالت. وقامت 

جلنة االتصاالت يف نيجرييا (NCC) أيضًا بصياغة مبادئ توجيهية بشأن تقاسم املواقع وتقاسم البىن التحتية.

املبادرات اإلقليمية  2.2.2

اُختذت مبادرات على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي مثل مشروع االحتاد الدويل لالتصاالت/املفوضية األوروبية 
بشأن "السوق املشرتكة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف غرب إفريقيا" الذي أدى إىل إعداد تقرير يف 2005 
 (WATRA) حيتوي على جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا رابطة اهليئات التنظيمية لالتصاالت يف إفريقيا الغربية
يف اجلمعية العامة العادية الثالثة اليت ُعقدت يف أكرا يف سبتمرب 2005. ويف املنتدى الثامن بشأن تنظيم االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا (FTRA-2007) الذي عقد يف نريويب يف 6 و7 يونيو 2007، جرى 
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قائمني  باالشرتاك مع مشغلني  ّفذ  نـُ الذي   (OPGW) احلارسة البصرية  األلياف  نظام كبالت  الضوء على  تسليط 
يف مايل وموريتانيا والسنغال بالشراكة مع شركة منانتايل إلدارة الطاقة (SOGEM) بوصفه مثاًال جيدًا هلذا التقاسم.

وقام املنظمون املشاركون يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت (GSR) لعام 2008 باقرتاح مبادئ توجيهية بشأن 
أفضل املمارسات املتصلة بتقاسم البىن التحتية5 واسرتاتيجيات النفاذ احلر اليت ترمي إىل تشجيع النفاذ عريض النطاق 

ميسور التكلفة.

فوائد تقاسم البىن التحتية  3.2

جيلب تقاسم البىن التحتية مزايا خمتلفة يرد وصفها يف التقرير النهائي السابق بشأن املسألة 3/1-6.12 وتشمل هذه 
املزايا ما يلي:

املزايا االقتصادية:

تفادي إهدار املوارد بسبب ازدواجية التجهيزات؛  -
حتقيق وفورات احلجم؛  -

ختفيض تكاليف االستثمار بالنسبة للمشغلني وإمكانية ختفيض األسعار اليت يدفعها املستهلك؛  -
تيسري حصول املشغلني اجلدد أو "صغار املشغلني" على املوارد باهظة التكلفة؛  -

خفض احلواجز أمام املنافسة احلرة.  -
املزايا االجتماعية:

احلد من املخاطر (املتصلة باإلشعاعات الراديوية) على الصحة العامة؛  -
احلفاظ على املساحات املفتوحة.  -

املزايا من حيث املنافسة:

احلد من النزاعات املتصلة بالتوصيل البيين بني املشغلني نظرًا لكوهنم جمربين على التعاون؛  -
حصول املشغلني اجلدد أو صغار املشغلني على املوارد الشحيحة؛  -

خفض احلواجز اليت حتول دون املنافسة؛  -
حتسني عروض اخلدمات.  -

املزايا البيئية:

تقليل مصادر اإلزعاج املرتبطة باألعمال اهلندسية املدنية (الضوضاء وتدهور حالة الطرق العامة واحلواجز اليت   -
تعوق احلركة واحلوادث وما إىل ذلك)؛

احلد من املخاطر على الصحة املتصلة باإلشعاعات الراديوية املتعددة؛  -

https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation_contributions/GSR09_BestPractice_F.  5

.pdf

.http://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.12.3-2014  6

https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation_contributions/GSR09_BestPractice_F.pdf
https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation_contributions/GSR09_BestPractice_F.pdf
http://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.12.3-2014
http://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.12.3-2014
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احلد من خماطر األضرار النامجة عن سقوط الصواري واألبراج؛  -
احلفاظ على املساحات املفتوحة.  -

ويقرتح هذا التقرير وفقًا الختصاص املسألة 4/1 تقييم أثر تقاسم البىن التحتية ويشتمل على أرقام بشأن تكاليف 
االستثمار والتعريفات واملنافسة بوجه خاص وذلك استنادًا إىل جتارب البلدان.

األثر على تكاليف االستثمار وأسعار خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   4.2

واملنافسة يف سوق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جتربة االحتاد الروسي يف تقاسم البىن التحتية لالتصاالت7

كقاعدة عامة، عمد مشغلو االتصاالت املتنقلة يف روسيا، حىت عام 2008، إىل بناء شبكاهتم على أساس فردي 
ووضع األبراج وحمطات القاعدة يف نفس املواقع.

ويف عام 2009، توقفت فرتة املنافسة القوية يف سوق االتصاالت، وتباطأ منو اإليرادات، ويف ظل هذه الظروف 
 Megafonو Beeline) "أصبح حتقيق التكلفة املثلى االسرتاتيجية األكثر منطقية ملشغلي االتصاالت "الثالثة الكبار
وMTS). وبات تكوين التحالفات من أجل نشر وتشغيل معدات االتصاالت املشرتكة اجتاهًا لتحقيق أمثل الظروف.

وعلى مشغلي االتصاالت املتنقلة إجياد طرائق لتعزيز فعالية االستثمار يف تطوير الشبكات (اجليل الثالث واجليل 
الرابع). ويشكل تقاسم البىن التحتية كنموذج أعمال أداة فّعالة خلفض تكلفة االستثمار (النفقات الرأمسالية) وتكاليف 

التشغيل (النفقات التشغيلية)، مع اخنفاض تكاليف تطوير الشبكات وتقلص الوقت الالزم هلا بصورة كبرية.

ومن شأن االشرتاك يف بناء تركيبات اهلوائيات وجماري األلياف البصرية أن يوفر حىت 40 يف املائة من النفقات 
الرأمسالية لو أقدمت شركتان على املشاركة يف املشروع، بل وميكن توفري املزيد كلما ازداد عدد الشركات. فعلى 
سبيل املثال، حققت شركة Megafon يف عام 2010 وفورات جتاوزت 890 مليون روبل (حنو 13 مليون دوالر 
البالغة 67,24 مليار روبل (حنو 985 مليون دوالر أمريكي)، ويف عام 2011  أمريكي) على جمموع استثماراهتا 

جتاوزت وفورات التكلفة بالفعل ملياري روبل (حنو 29 مليون دوالر أمريكي).

ويستعمل االحتاد الروسي التصنيف التايل لتقاسم البىن التحتية:

تقاسم البىن التحتية غري النشطة (PIS) مبا يف ذلك النفاذ إىل البنية التحتية لالتصاالت على أساس غري متييزي؛  -
.(AIS) تقاسم البىن التحتية النشطة  -

وتؤدي إمكانية جتميع البىن التحتية إىل خفض التكاليف املتعلقة بنشر الشبكات وتشغيلها، وحتسني جودة خدمات 
االتصاالت ومستوى توافرها.

ويوضح الشكل 9 وفورات التكلفة احملققة حبسب عدد املشغلني املتعاونني وخيار التقاسم املنتقى.

الوثيقة 1/214، "جتربة االحتاد الروسي يف تقاسم البنية التحتية لالتصاالت"، االحتاد الروسي.  7

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0214/en
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الشكل 9: الوفورات يف التكاليف حبسب عدد املشغلني

املصدر: مسامهة مقدمة من االحتاد الروسي، سبتمرب 2015.

جتربة تقاسم البىن التحتية غري النشطة  (1

يقصد بذلك تقاسم عناصر البىن التحتية غري النشطة للشبكات (الصواري واحلاويات واألبراج وإمدادات الطاقة 
.(PIS) الكهربائية وتكييف اهلواء): البنية التحتية غري النشطة

الشكل 10: النموذج النمطي لتقاسم البىن التحتية غري النشطة

املصدر: مسامهة مقدمة من االحتاد الروسي، سبتمرب 2015.

وكان مشروع إنشاء شبكة خلوية على امتداد هنر "آمور"، وهو الطريق السريع االحتادي الذي يربط إقليمي شيتا 
وخارباروفسك (أكثر من km 2 100)، أول حتالف رئيسي يضم "الثالثة الكبار" يف عام 2011. ولضمان تغطية 
الطريق السريع بنسبة 100 يف املائة، مت إنشاء 102 حمطة قاعدة. وبلغ جمموع االستثمارات يف هذا املشروع حوايل 
4 مليارات روبل (حنو 58,6 مليون دوالر أمريكي)، مبا يف ذلك تكاليف شبكات حمطات الكهرباء، وإنشاء طرق 



20

 املسألة 4/1: السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
(NGN) الوطنية، مبا فيها شبكات اجليل التايل

الوصول إىل املواقع، وما إىل ذلك. وبلغ جمموع استثمارات املشغلني يف هذا املشروع حوايل ملياري روبل، ومولت 
احلكومة امللياري روبل املتبقيني.

وخبالف إنشاء مواقع ووصالت جديدة، ميثل السماح جلميع مشغلي االتصاالت بالنفاذ إىل البنية التحتية للشبكة 
عامًال مهمًا يف حتسني استعمال منوذج تقاسم البىن التحتية غري النشطة وتعزيز فعاليته.

ويف عام 2013، أنفق املشغلون "الثالثة الكبار" ما جمموعه 40 مليار روبل تقريبًا على تأجري مرافق البنية التحتية، 
وهو ما يشكل 10 يف املائة من جمموع تكاليف التشغيل السنوية. وميكن احلد من تلك التكاليف عن طريق توفري 
املعلومات وإعداد وحتديث سجل إلمكانية استعمال البنية التحتية يف استضافة شبكات االتصاالت، واعتماد منهجية 

موحدة حلساب أسعار النفاذ إىل تلك البنية التحتية.

ومن املمكن أن يصل متوسط الوفورات السنوية يف النفقات الرأمسالية والتشغيلية إىل 10 و30 يف املائة خالل مخس 
إىل سبع سنوات.

(AIS) جتربة تقاسم البىن التحتية النشطة  (2

يتضمن ذلك تقاسم عناصر شبكات النفاذ الراديوية (RAN) (اهلوائيات، وحمطة قاعدة اإلرسال، ومراقب الشبكة 
الراديوية).

مسحت حكومة االحتاد الروسي يف 27 نوفمرب 2014 بتقاسم البىن التحتية النشطة للشبكات. ويف الوقت الراهن، 
تتيح التغيريات اليت أدخلت على قواعد تسجيل األنظمة الراديوية واألجهزة العالية الرتدد تسجيل األنظمة الراديوية 
أو األجهزة العالية الرتدد بأمساء مشغلْني اثنني أو أكثر. وبالتايل رفعت مجيع القيود املفروضة على تقاسم شبكات 
النفاذ الراديوي يف إقليم االحتاد الروسي. ووضعت لوائح بشأن تقاسم معدات االتصاالت لشبكات النفاذ الراديوي 
جلميع معايري نظام االتصاالت املتنقلة العاملية، يف عام 2012، وللنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 1800/900 وشبكات 

التطور الطويل األجل يف عام 2014.

الشكل 11: النموذج النمطي للبنية التحتية النشطة

املصدر: مسامهة مقدمة من االحتاد الروسي، سبتمرب 2015.

وباستعمال البنية التحتية وفقًا لنموذج التقاسم النشط، ميكن حتقيق وفورات يف النفقات الرأمسالية والتشغيلية تصل 
إىل حوايل 50 يف املائة. ويف حالة اشرتاك عدة مشغلني يف استعمال حمطة قاعدة، يتكفل كل مشغل بسداد قيمة 

استعمال الطيف املوزع وفقًا للتصريح املمنوح.
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ويف ديسمرب 2014، وّقعت شركة VimpelCom (إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة Beeline) اتفاقًا مع 
شركة MTS للمشاركة يف إنشاء شبكات التطور الطويل األجل يف 36 إقليمًا روسيًا. ومن املفرتض أن تنشئ شركة 
MTS شبكات يف 19 إقليمًا يف حني تتوىل شركة VimpelCom إنشاء شبكات يف 17 إقليمًا آخر. ونتيجة لذلك، 

سيقوم كل مشغل بتزويد اآلخر، يف مجيع هذه األقاليم، مبحطات قاعدة ومواقع وبىن حتتية وموارد توصيل.

ويف أقاليم االحتاد الروسي البالغ عددها 36 إقليمًا (ويقطن فيها ما جمموعه 50 مليون نسمة)، من املقرر أن ينشئ 
كل مشغل حنو 000 10 حمطة قاعدة. وملا كانت تكلفة حمطة القاعدة الواحدة لشبكات التطور الطويل األجل تبلغ 
000 10 دوالر أمريكي تقريبًا، فسيكون كل مشغل قد وفر 100 مليون دوالر أمريكي من النفقات الرأمسالية 

بفضل تقاسم شبكات النفاذ الراديوي النشطة.

وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت شركة Megafon، منذ هناية عام 2011، شبكة التطور طويل األجل باالشرتاك مع 
شركة Skartel (إحدى العالمات التجارية لشركة Yota)، اليت اشرتهتا شركة Megafon يف وقت الحق. ونظرًا 
ألن اللوائح مل يكن قد مت االنتهاء من وضعها بعد، فقد تعاونت الشركتان على أساس منوذج "املشغل االفرتاضي" 

.Skartel باستعمال ترددات شركة Megafon الذي ُيسمح مبوجبه لشركة

وبالتايل، سنحت ملشغلي االتصاالت فرصة إنشاء شبكات التطور الطويل األجل يف مناطق ما كانوا لينجذبوا إليها 
لو قام كل مشغل بإنشائها مبفرده، وميكن كفالة تغطية ممتازة بفضل اختيار مواقع أفضل حملطات القاعدة. ويعين 
ذلك أنه يف غضون عامني، سيتمكن ماليني األشخاص يف مناطق خمتلفة يف روسيا من االستفادة من مزايا النفاذ 

املتنقل عايل السرعة إىل اإلنرتنت.

وتظهر جتربة روسيا أن تقاسم البىن التحتية غري النشطة أو النشطة ميكن أن حيقق وفورات للمشغلني مبقدار 10 يف 
املائة من تكاليف االستثمار والتشغيل، واحلد من التأخري يف إتاحة التغطية وضمان املنافسة.

جتربة سلطنة عمان: التمويل العام لتطوير النطاق العريض8

وضعت حكومة سلطنة عمان يف االعتبار الطريقة اليت ميكن أن يطور هبا البلد بنيته التحتية وتقدمي خدمات اإلنرتنت 
بأحدث تكنولوجيا متاحة. ولذلك، اعتمدت اسرتاتيجية وطنية للنطاق العريض تتضمن ثالثة أهداف رئيسية هي: 
حتسني خدمات النطاق العريض يف البلد بطريقة مرحبة وتنافسية وتشجيع استعمال السرعة العالية يف السلطنة وتطوير 
البنية التحتية للنطاق العريض على املدى الطويل بالتمويل العام. وحتقيقًا هلذه الغاية، أنشأت حكومة عمان، مبوجب 
قرار جملس الوزراء الصادر يف 3 أبريل 2012، الشركة العمانية للنطاق العريض هبدف تنفيذ خطة استثمار عامة 
قيمتها 275 مليون دوالر إلنشاء وإدارة شبكة توصيل األلياف إىل املنازل يف مسقط. ويتمثل الغرض من إنشاء 
الشركة العمانية للنطاق العريض يف سد الثغرات واالستفادة من الظروف املثلى لشبكة ألياف واحدة لتقدمي اخلدمة 
للمشغلني احلاليني والقادمني يف عمان، دون وجود منافسة بينهم. وستعمل الشركة على متديد شبكات األلياف 
إىل املدن الكربى ذات الكثافة السكانية العالية خارج حمافظة مسقط للمنازل والوحدات التجارية. وميكن أن يقلل 

ذلك إىل حد كبري تكاليف رأس املال املرتبطة بنشر الشبكة ملقدمي خدمات االتصاالت احلاليني والقادمني.

الوثيقة 1/78، "حوافز احلكومة العمانية لتطوير شبكة النطاق العريض"، سلطة عمان.  8

https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0078/en
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املبادئ التوجيهية لتقاسم البىن التحتية  5.2

يوصي فريق املقرر بشدة بتنفيذ املبادئ التوجيهية9 اليت سبق اقرتاحها على مستوى اهليئات التنظيمية دون اإلقليمية 
واملنتديات الدولية لالستفادة الكاملة من منافع تقاسم البىن التحتية. وعلى احلكومات واهليئات التنظيمية أن تبذل 
املزيد من اجلهد لتوجيه املشغلني، إما من خالل التنظيم أو من خالل االستثمارات العامة، لتشجيع تقاسم البىن 

التحتية من أجل خفض التكاليف وتعجيل إنشاء الشبكات، وخاصة يف إطار النطاق العريض.

GSR-UIT 2008: املبادئ التوجيهية للممارسات اجليدة املتعلقة باالسرتاتيجيات املبتكرة لتقاسم البىن التحتية من أجل توفري نفاذ معقول   9

.https://www. itu. int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/consultation.html للجميع   السعر 
 FRATEL-UIT 2009: تقاسم البىن التحتية: أفضل املمارسات 

 .http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2011/12/2009-rapport_activite.pdf 
FTRA 2007: تقاسم البىن التحتية لالتصاالت يف إفريقيا: "حتديات وآليات التنظيم". املنتدى الثامن ملنظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، إفريقيا، نريويب، كينيا، 6 و7 يونيو 2007.

https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/consultation.html
http://www.fratel.org/wp-content/uploads/2011/12/2009-rapport_activite.pdf
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الفصل 3 - تطور األسعار االستهالكية وتأثريها على خدمات االتصاالت/تكنولوجيا   3
املعلومات واالتصاالت

خلفية  1.3

جيب أال يغيب عنا الدور اهلام الذي تؤديه املنافسة يف تشجيع تنوع اخلدمات وختفيض األسعار أّيًا كان الشكل 
السابق بشأن  التقرير  الوارد وصفها يف  البلدان مثل فرنسا10  التعريفات. وقد دّلت جتارب بعض  لتنظيم  املعتمد 
املسألة 12-3/1 على وجود ترابط قوي بني اخنفاض األسعار، واالستثمار يف االبتكارات التكنولوجية والتجارية، 

وزيادة االستهالك، وزيادة إيرادات املشغلني.

وبالفعل، وحبسب مؤشر أسعار املستهلك (IPC) خلدمات االتصاالت (خدمات اهلاتف الثابت واإلنرتنت وخدمات 
اهلاتف املتنقل)، الذي نشره املعهد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية (Insee)، يتبني أن مؤشر أسعار 
املستهلك لشهر ديسمرب 2011 بلغ 81,51 مقارنًة باملؤشر البالغ قدره 100 يف شهر يناير 1998، ما يعرب عن اخنفاض 
يف أسعار االتصاالت بنسبة 18,49% (أي بنسبة متوسطة قدرها 1,4% سنويًا). وخالل الفرتة نفسها ارتفعت أسعار 

االستهالك ملجموعة املنتجات بنسبة 25,72% (أي بنسبة متوسطة قدرها 1,8% سنويًا).

والواقع أن أسعار خدمات االتصاالت تنخفض حتت ضغط املنافسة، وباإلضافة إىل ذلك فإن النمو اهلائل يف قطاع 
االتصاالت قد مسح للمشغلني باسرتداد قيمة شبكاهتم واالستثمار لكي يكونوا قادرين على تقدمي خدمات جديدة 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  نشرهتا  اليت  األرقام  لعمالئهم. وحبسب  بالنسبة  اإلمجالية  التكلفة  رفع  إىل  اللجوء  دون 
اإللكرتونية والربيد (ARCEP) يف دراساهتا االستقصائية السنوية11، فقد ارتفع عدد االشرتاكات يف خدمات اإلنرتنت 
الثابتة مبقدار 17 مثًال يف الفرتة بني عامي 1998 و2010 (أي بزيادة سنوية متوسطة نسبتها 26,5%) وارتفع عدد 
قدرها  متوسطة  (أي بنسبة سنوية  الفرتة  نفس  أمثال خالل  املتنقل مبقدار ستة  اهلاتف  االشرتاكات يف خدمات 

.(%15,8

ومنذ عام 1998، ازدادت إيرادات مشغلي االتصاالت املستوفاة من الزبائن بنسبة 82% (أي بنسبة سنوية متوسطة 
قدرها 5,1%) بينما ارتفع املبلغ اإلمجايل لالستثمارات بنسبة 32% (أي بنسبة سنوية متوسطة قدرها %2,4).

وبني عامي 1998 و2002، بلغ متوسط نسبة املبلغ اإلمجايل لالستثمارات إىل اإليرادات املستوفاة من الزبائن 24 
يف املائة يف السنة. ومنذ عام 2002، بقيت هذه النسبة ثابتة وقدرها 15 يف املائة تقريبًا، ما يدل على أن املشغلني 

واصلوا بذل اجلهود يف االبتكار التكنولوجي والتجاري.

ووفقًا الختصاص املسألة 4/1، يركز هذا الفصل على جتارب بلدان أخرى فيما يتعلق بتطور التعريفات وأثرها 
على االستثمار واالستهالك وإيرادات املشغلني واالبتكار، وذلك هبدف تشجيع احلكومات واهليئات التنظيمية على 
مواصلة جهودها خلفض التعريفات املطبقة على خدمات االتصاالت اإللكرتونية من خالل تعزيز املنافسة أو باعتماد 

وسائل تنظيمية أخرى.

انظر دراسة اجتاهات أسعار االتصاالت يف فرنسا من 1998 إىل 2011، نشرها يف 1 فرباير 2012 مكتب الرصد االقتصادي ومراقبة األسعار   10

(Bureau-1B@dgccrf.finances.gouv.fr) التابع إىل املديرية الفرعية لالتصاالت والربجمة والرصد االقتصادي.
.http://www.arcep.fr  11

mailto:Bureau-1B@dgccrf.finances.gouv.fr
http://www.arcep.fr
http://www.arcep.fr
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االجتاهات يف أسعار خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.3

تظل تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانية النفاذ إليها عنصرين مهمني يف اعتمادمها. ويظل 
ارتفاع مستويات التعريفة عائقًا كبريًا أمام استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ال سيما يف حالة النطاق 

العريض.

فعلى املستوى العاملي، تؤكد البيانات املتاحة بني عامي 2008 و2014 اختاذ األسعار اجتاهًا هبوطيًا بالدوالر األمريكي 
وعلى أساس تعادل القوى الشرائية بل وعلى مستوى الدخل القومي اإلمجايل للفرد. كما بدأ استهالك تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت مقيسًا بعدد االشرتاكات يف اخلدمات املختلفة يف التزايد.

الشكل 12: التغريات يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الرئيسية على مستوى العامل، 2016-2000*

ملحوظة: *تقديرات.

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2016 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الشكل 13: سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسالل الفرعية، على مستوى العامل،2014-2008 

ملحوظة: متوسطات بسيطة. األرقام تستند إىل بيانات األسعار املتاحة للخدمات الثالث يف 140 بلدًا خالل الفرتة 2014-2008.

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

أسعار اخلدمات املتنقلة اخللوية  1.2.3

تواصل أسعار اخلدمات املتنقلة اخللوية اخنفاضها مع بلوغ معدالت التغلغل والتغطية مستويات قياسية (7,3 مليار 
مشرتك يف خدمات االتصاالت املتنقلة اخللوية وتغطية 95 يف املائة من سكان العامل بإشارة متنقلة).

أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة  2.2.3

ارتفعت أسعار خدمات االتصاالت الثابتة عريضة النطاق ما بني عامي 2013 و2014 بعد أن شهدت اخنفاضًا يف 
شىت أحناء العامل حىت عام 2013. وال تزال أسعار النطاق العريض مرتفعة مبا حيول دون االشرتاك فيه يف كثري من 
البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية. إال أنه وإن ارتفعت أسعار النطاق العريض 
للبيانات  أعلى  أحجام  أو  تنطوي على سرعات  البلدان  اجلديدة يف بعض  العروض  فإن  عام 2014،  الثابت يف 

وبنفس السعر.
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الشكل 14: سلة النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل اإلمجايل القومي للفرد للفرتة 2015-2008

ملحوظة: متوسطات بسيطة. استنادًا إىل بيانات أسعار النطاق العريض الثابت املتاحة يف 144 بلدًا يف الفرتة 2015-2008.

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2016 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

الشكل 15: السرعات األكثر شيوعًا للنطاق العريض الثابت، يف العروض اجلديدة على مستوى العامل وحسب 
مستوى التنمية، 2014-2008

ملحوظة: استنادًا إىل بيانات أسعار النطاق العريض الثابت يف 144 بلدًا عن الفرتة 2008-2014. والسرعات األكثر شيوعًا تعين على مستوى العامل لكل فئة.

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

وتتسم خدمة النطاق العريض املتنقل بتوفرها بتكلفة ميسورة مقارنًة بالنطاق العريض الثابت يف معظم البلدان. ففي 
عام 2015، حقق 111 بلدًا، مبا يف ذلك مجيع البلدان املتقدمة و67 بلدًا ناميًا، اهلدف الذي حددته اللجنة يف 
عام 2010: "تيسري تكلفة النطاق العريض: توفري خدمات النطاق العريض األساسية بتكلفة ميسورة حبلول عام 2015 

(أقل من 5% من متوسط الدخل الشهري)".



27

املسألة 4/1: السياسات االقتصادية وطرائق حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
(NGN) الوطنية، مبا فيها شبكات اجليل التايل

واستنادًا إىل بيانات مقارنة ألسعار خدمات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة يف 160 بلدًا على مستوى العامل، متيل 
أسعار خدمات النطاق العريض املتنقلة إىل االخنفاض مقارنًة بالثابتة. ويف حني حقق 102 بلد هدف اللجنة بالنسبة 
ألسعار خدمات النطاق العريض الثابتة، حقق 105 بلدان هذا اهلدف بالنسبة ألسعار خدمات النطاق العريض املتنقلة.

أسعار خدمات النطاق العريض املتنقلة  3.2.3

تنخفض تعريفات النطاق العريض املتنقل مع ارتفاع عدد العروض واالشرتاكات.

الشكل 16: توافر خدمات النطاق العريض املتنقلة حبسب نوع اخلدمة ومستوى التنمية، 2014 و2012

ملحوظة: تعد خدمة النطاق العريض املتنقلة متوافرة إذا ُأعلن عنها على املوقع اإللكرتوين للمشغل املهيمن أو إذا وفرت بيانات األسعار إىل االحتاد عرب استبيان سلة 
أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الشكل 17: أسعار خدمات النطاق العريض املتنقلة، بالدوالرات األمريكية، على مستوى العامل وحسب مستوى 
التنمية، 2014-2013

ملحوظة: متوسطات بسيطة. استنادًا إىل البيانات املتاحة ألسعار خدمات النطاق العريض املتنقلة ألربعة أنواع من عروض اخلدمات يف 119 بلدًا عن عامي 2013 
و2014. وتشمل هذه املتوسطات: 22 بلدًا من أقل البلدان منوًا، و84 بلدًا ناميًا، و35 بلدًا متقدمًا. 

املصدر: تقرير قياس جمتمع املعلومات 2015 الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
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أسعار التجوال املتنقل  4.2.3

الشكل 18: أسعار التجوال الدويل املتنقل واالتصاالت احمللية يف أوروبا ومنطقة اخلليج، 2014

ملحوظة: ُطبقت متوسطات األسعار اإلقليمية على الرسائل القصرية حلساب سلة أسعار التجوال اخللوي املتنقل احملددة حبد أقصى يف بلدان جملس التعاون اخلليجي. 
وتتضمن سلة أسعار التجوال اخللوي املتنقل تكلفة النداءات وإرسال الرسائل القصرية أثناء اإلقامة باخلارج. وال تتوافر بيانات بشأن املتوسطات اإلقليمية لدول 

جملس التعاون اخلليجي لكل من سلة أسعار التجوال اخللوي املتنقل وأسعار التجوال العريض النطاق املتنقل.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، استنادًا إىل بيانات هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية، والفريق العامل املعين بالتجوال يف دول جملس التعاون 
اخلليجي، واالحتاد الدويل لالتصاالت.

وأوضحت مقارنة بني أسعار التجوال وأسعار االتصاالت الوطنية أن الرسوم املفروضة على النداءات والرسائل 
القصرية باستعمال خدمة التجوال أعلى من األسعار الوطنية املقابلة بثالثة إىل ستة أضعاف، باستثناء النداءات داخل 
االحتاد األورويب حيث تتماثل األسعار إىل حد كبري نتيجة تطبيق قاعدة تنظيمية. وفيما يتعلق خبدمة نقل البيانات 
بالنسبة  الفرق كثريًا  ويزداد  الوطنية،  األسعار  ثالثة أضعاف  األورويب  التجوال يف االحتاد  أسعار  بلغت  املتنقلة، 

للتعريفات غري اخلاضعة للتنظيم مبجرد خروج العمالء األوروبيني من االحتاد األورويب.

ومن الواضح أن تلك األسعار التعجيزية من شأهنا أن تثبط العمالء عن االتصال أثناء وجودهم خارج البالد وما 
هو ما يكبح النشاط االجتماعي واالقتصادي وحيد من النفاذ إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وقد جنحت 
بعض املناطق يف خفض أسعار التجوال عن طريق إخضاعه للتنظيم، مما يدل على أن التعاون الدويل واإلقليمي بشأن 

هذه املسألة ميكن أن يساعد يف انتشار منافع اخنفاض الرسوم.
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أثر اخنفاض األسعار على االستهالك واإليرادات واالستثمار  3.3

 (IPB) يتعلق التحليل التايل بالفرتة 2008-2014. وُيستعمل متوسط أسعار سلة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمؤشر لألسعار، واالشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت واملتنقل واالشرتاكات يف خدمة البيانات الثابتة واملتنقلة 
كمؤشر لالستهالك، يف حني ُتستعمل عائدات واستثمارات املشغلني كمؤشر لإليرادات. والبيانات املستعملة تأيت 
من مصادر االحتاد،12 وتتعلق بتسعة وستني بلدًا متاح بشأهنا بيانات يف ست مناطق وفقًا لتصنيف االحتاد وهو ما 

مسح بإجراء حتليل بناًء على سبع سنوات من املالحظات.

ويستند التحليل إىل حساب املتوسط اهلندسي للنمو السنوي.

ويالحظ اجتاهان:

اخنفاض األسعار؛  -
زيادة االستهالك (خدمة البيانات الثابتة واملتنقلة) بشكل كبري.  -

وخبالف هاتني املالحظتني، نالحظ أن اخنفاض األسعار يف معظم البلدان يتزامن مع زيادة االستهالك واإليرادات 
واالستثمارات. غري أنه يف بعض البلدان، وال سيما يف أوروبا، ُيالحظ اخنفاض يف االستثمارات وأحيانًا يف اإليرادات 

أيضًا مع اخنفاض األسعار، مبا يعكس مستوى تطور هذه األسواق وتشبعها.

ويرد أدناه تطور متوسط التعريفات االستهالك واإليرادات واالستثمارات يف كل بلد حسب املنطقة. ويتوافق ذلك 
مع احلسابات اليت أعدها فريق املقرِّر املعين باملسألة 4/1 استنادًا إىل بيانات االحتاد.

الشكل 19: تطور متوسط التعريفات واالستهالك واإليرادات واالستثمارات خالل الفرتة 2014-2008

املصدر: حسابات فريق املقرِّر املعين باملسألة 4/1 باستعمال بيانات االحتاد.

الكتاب السنوي لإلحصاءات، مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2014-2005.  12
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الشكل 20: منطقة إفريقيا

الشكل 21: منطقة أوروبا (1)
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الشكل 22: منطقة أوروبا (2)

الشكل 23: منطقة أوروبا (3)
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الشكل 24: منطقة أوروبا (4)

الشكل 25: منطقة أوروبا (5)
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الشكل 26: منطقة آسيا واحمليط اهلادئ (1)

الشكل 27: منطقة آسيا واحمليط اهلادئ (2)
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الشكل 28: منطقة األمريكتني (1)

الشكل 29: منطقة األمريكتني (2)
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الشكل 30: منطقة الدول العربية (1)

الشكل 31: منطقة الدول العربية (2)
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الشكل 32: منطقة كومنولث الدول املستقلة

وبصفة عامة، ميكن أن نستخلص، كما هو مبني يف األشكال أعاله، أن اخنفاض التعريفات مل يؤثر تأثريًا سلبيًا 
على املعلمات الرئيسية القابلة للقياس كميًا مثل االستهالك واإليرادات واالستثمارات.

ويتعني مواصلة تطبيق السياسات العامة اليت تشجع أو تعزز اخنفاض التعريفات مبا أن اجلهتني الفاعلتني الرئيسيتني، 
أي املستهلكون واملشغلون، تستفيدان من ذلك.
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الفصل 4 - طرائق حتديد رسوم الرتاخيص  4
ُتطبق أسعار الرتاخيص أو تكاليفها أو رسومها، تبعًا للمصطلح املستعمل يف خمتلف القواعد التنظيمية الوطنية، بطرق 
شىت سواء من حيث الطرائق املستعملة لتحديدها أو من حيث الغرض الذي ُتطبق من أجله. وُمتنح الرتاخيص يف 
بعض البلدان ألغراض استعمال الرتددات الراديوية كما هو احلال بالنسبة إىل عدد من البلدان يف أوروبا، بينما ُمتنح 
يف بلدان أخرى وخاصة يف إفريقيا ألغراض إنشاء الشبكات وتشغيلها بغض النظر عن الرتددات املستعملة. وقد 
ختتلف طرائق حتديد أسعار الرتاخيص أو رسومها أيضًا من بلد إىل آخر. وتطبق بعض اإلدارات (هيئات التنظيم 
الوطنية أو الوزارات) اليت ليست لديها طرائق خاصة هبا، مؤشرات قياسية استنادًا إىل الرسوم املطبقة يف أماكن 

أخرى.

ويركز هذا الفصل على بعض دراسات احلالة وجتارب البلدان هبدف تقدمي خالصة عن الطرائق ذات الصلة القائمة.

طرائق حساب رسوم الرتاخيص الفردية لتشغيل الشبكات وتقدمي اخلدمات  1.4

حالة كوت ديفوار وبلدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عمومًا  1.1.4

حيدد قانون االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الذي أدمج يف القوانني الوطنية أربعة أنظمة قانونية جيوز 
تطبيقها على أنشطة تشغيل الشبكات واخلدمات: الرتاخيص الفردية؛ والرتاخيص العامة؛ واإلعالنات؛ واألنشطة 

غري املقيدة.

ومتنح الدولة الرتخيص الفردي ملؤسسة عامة أو خاصة بعد استشارة هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وُمينح الرتخيص على أساس كراسة شروط مرفقة به. وتعد اهليئة التنظيمية كراسة الشروط اليت حتدد 
فيها الشروط الدنيا إلنشاء وتشغيل الشبكة أو تقدمي اخلدمة. وتتم املوافقة على كراسة الشروط املرفقة بالرتخيص 

مبوجب قرار صادر عن جملس الوزراء.

وتكون الرتاخيص الفردية مطلوبة يف احلاالت التالية:

إنشاء وتشغيل شبكة اتصاالت إلكرتونية مفتوحة للجمهور مبا يف ذلك الشبكات اليت تتطلب استعمال املوارد   -
النادرة.

تقدمي خدمات اهلاتف العمومية.  -
إنشاء و/أو تشغيل شبكة توفري القدرة على نقل وطنية أو دولية.  -

توفري اخلدمات يف ظل ظروف خاصة تتعلق بالنظام العام واألمن والصحة العامة.  -
ويف حالة تطبيق نظام الرتخيص الفردي على أنه احلق يف تشغيل الشبكات واخلدمات املذكورة أعاله، فلن تكون 

الطرائق املستعملة لتحديد رسوم الرتخيص نفسها يف مجيع أحناء البالد.
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حالة كوت ديفوار

وفقًا ألحكام املرسوم رقم 2015-781 الصادر يف 9 ديسمرب 2015 الذي حيدد مبلغ وشروط وإجراءات دفع الرسوم 
الفردية للفئة C1A،13 خيضع منح الرتخيص الفردي من الفئة C1A لرسم قدره 100 مليار فرنك إفريقي يسدد كما 

يلي:

C1A اجلدول 3: منح ترخيص فردي من الفئة
احلالة الثانيةاحلالة األوىل

50% عند اإلصدار؛  -
25% للسنة (n+1)؛  -
15% للسنة (n+2)؛  -
.(n+3) 10% للسنة  -

ومتتد فرتة الرتخيص لسنة إضافية، أي 16 سنة، إذا سددت 
الدفعة األوىل قبل 10 ديسمرب 2015.

75% عند اإلصدار؛  -
15% للسنة (n+1)؛  -
.(n+2) 10% للسنة  -

ومتتد فرتة الرتخيص لسنتني إضافيتني، أي 17 سنة، إذا سددت 
الدفعة األوىل قبل 10 ديسمرب 2015.

الطرائق اليت تقرتحها توغو

يف توغو، كما هو احلال يف بلدان إفريقية أخرى، ميثل الرتخيص تصرحيًا بإنشاء وتشغيل شبكة اتصاالت إلكرتونية، 
ثابتة أو متنقلة، بغض النظر عن موارد الرتدد املستعملة.

ويف حالة منح الرتاخيص من خالل عمليات تنافسية، حتدد رسوم الرتخيص يف ضوء العروض املطروحة من مقدمي 
الطلبات. وحىت يف هذه احلالة، تضع اهليئة املسؤولة عن حتديد الرسوم سعرًا احتياطيًا باستعمال إحدى الطرائق 
احملددة. وفضًال عن ذلك، يف حالة جتديد الرتخيص بدون عملية تنافسية، يتعني على اهليئة املسؤولة عن حتديد سعر 

الرتخيص اعتماد طرائق تتسم باملوضوعية والشفافية.

وُتقرتح الطرائق الثالث املبينة أدناه لتيسري عمل احلكومات اليت حتدد سعر الرتخيص بوجه عام؛ ومن املفهوم أن 
أعلى  أولوية  قيام احلكومات مبنح  القطاع مع  الراهنة ومع سياسة هذا  الظروف  ليتناسب مع  السعر  تعديل  يتم 

لالستثمار يف البنية التحتية أو لإليرادات املتحصلة من رسوم الرتخيص.

الطريقة 1: املقارنة املرجعية ألسعار الرتخيص يف البلدان اليت يتماثل تعادل القوى الشرائية (PPP) فيها مع 
البلد القائم بإجراء احلساب

لنفس التكنولوجيا، يتم ضبط تكلفة الرتخيص على نفس الفرتة الزمنية؛  –
املعلمات: تكلفة الرتخيص السنوية وتعداد السكان يف البلد اليت يتماثل فيها تعادل القوى الشرائية مع تعادل   –

القوى الشرائية يف البلد القائم بإجراء احلساب، وفقًا لتصنيف البنك الدويل.

CM/hbt x P x D x (1+t) = تكلفة الرتخيص

األنشطة املتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة اتصاالت إلكرتونية مفتوحة للجمهور، مبا يف ذلك تلك اليت تتطلب استعمال املوارد الشحيحة لتوفري   13

خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املنصوص عليها يف كراسة الشروط املرفقة بالرتخيص الفردي.
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حيث:

/CM: متوسط تكلفة الرتخيص لكل نسمة يف البلد املرجعي
hbt

P: عدد سكان البلد القائم بإجراء احلساب وقت الرتخيص

D: فرتة الرتخيص

t: معدل التضخم العاملي. والسنة املرجعية ملعدل التضخم هي السنة اليت ُمينح فيها نفس نوع الرتخيص ألول مرة 

يف أحد البلدان املختارة إلجراء املقارنة هبا.
الطريقة 2: املقارنة املرجعية استنادًا إىل سعر البيع لكل ميغاهرتز/نسمة/سنة على املستوى الدويل

اختيار البلدان اليت باعت الرتخيص اخلاصة بنفس التكنولوجيا، ال سيما عن طريق املزادات وغريها من الطرائق.  –
املعلمات: السعر لكل ميغاهرتز/نسمة/سنة يف كل من البلدان املرجعية املختارة فيما يتعلق مبعدل تعادل القوى   –

الشرائية بني كل من تلك البلدان والبلد القائم بإجراء احلساب.

PM/hbt/year x P x D x (1+t) = تكلفة الرتخيص

حيث:

PM/hbt/year: متوسط السعر لكل ميغاهرتز/نسمة/سنة يف كل من البلدان املرجعية املختارة فيما يتعلق مبعدل تعادل 
القوى الشرائية بني كل من تلك البلدان والبلد القائم بإجراء احلساب

D: فرتة الرتخيص

P: عدد سكان البلد القائم بإجراء احلساب وقت الرتخيص

t: معدل التضخم العاملي. والسنة املرجعية ملعدل التضخم هي السنة اليت ُمينح فيها نفس نوع الرتخيص ألول مرة 

يف أحد البلدان املختارة إلجراء املقارنة هبا.

الطريقة 3: التحديد على أساس حجم األعمال الفعلي

تكلفة الرتخيص = 5% من حجم األعمال الفعلي خالل فرتة الرتخيص بأكملها

مثة إمكانية أيضًا لتحديد سعر أدىن باستعمال الطرائق 1 و2 و3 والسماح بتعديل السعر بالزيادة عند انتهاء الرتخيص.

وحجم األعمال الفعلي هو حجم األعمال الوارد يف الكشوف املالية املراجعة للمشغل املعين. وامليزة يف اختيار 
البلدان حلجم األعمال بدًال من معلمات أخرى مثل القيمة املضافة أو إمجايل فائض التشغيل (GOS)، تكمن يف أن 

احلكومات املعنية لن تتضرر مبيل املشغلني إىل تضخيم رسوم التشغيل خلفض التكلفة عليهم.
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جتربة االحتاد األورويب (EU): مسامهة االحتاد السويسري  2.1.4

 (NRA) إن االلتزام املفروض على املشغلني للتقدم بطلب احلصول على ترخيص فردي يعطي اهليئات التنظيمية الوطنية
سيطرة كبرية على إمكانية الوصول إىل العديد من األسواق. ويصبح نظام الرتخيص الفردي، إذا كان خيضع للوائح 
وإجراءات إدارية معقدة ومرهقة ال داعي هلا، عقبة رئيسية أمام دخول السوق للمشغلني اجلدد. ويضر ذلك بشكل 
خاص بالتنمية االقتصادية للبلد، ألنه يؤدي إىل إعاقة تنمية أسواق خدمات االتصاالت اإللكرتونية اليت تتيح إمكانية 
لتلبية احتياجات املستعملني وتضمن أن يتمتع املستهلك والشركات  املبتكرة املطلوبة  االختيار وتنوع اخلدمات 
بأفضل الظروف املمكنة من حيث السعر واجلودة. ويف بداية األلفية الثالثة، خلص العديد من البلدان األوروبية إىل 
أن العقبات اإلدارية النامجة عن الرتاخيص الفردية (ملشغل ما عليه أن يقدم طلبًا صرحيًا إىل اهليئة التنظيمية قبل أن 
يؤذن له ببدء تشغيل اخلدمة) غري متناسبة وغري منتجة ألهنا تثبط االبتكار واملنافسة. ويستند اإلطار التنظيمي اجلديد 
االتصاالت  وخدمات  يقدمون شبكات  الذين  املشغلني  بأنشطة  لإلذن  القانونية  التصاريح  من  عام  نظام  على 
اإللكرتونية. وبعبارة أخرى، قبل أن يبدأ املشغلون يف تقدمي اخلدمات، ليس من الضروري أن حيصل املشغل الذي 
يدخل السوق يف املستقبل على تصريح صريح من اهليئة التنظيمية الوطنية اليت يتعني إخطارها. ويقتصر اإلجراء 
املطلوب قبل بداية التشغيل على اإلخطار وحده، وهذا اإلجراء ضروري وكاف. وينطوي اإلخطار على جمرد 
إعالن يبلغ اهليئة التنظيمية الوطنية بالعزم على بدء توفري خدمات أو شبكات االتصاالت اإللكرتونية. وميكن أن 
يكون مصحوبًا باملعلومات اليت تتيح للهيئة التنظيمية الوطنية بإعداد سجل أو قائمة ملقدمي شبكات االتصاالت 

اإللكرتونية واخلدمات.

وتظل الرتاخيص الفردية (التصاريح احملددة) مطلوبة الستعمال الطيف الرتددي وموارد الرتقيم. ومع ذلك، فيما 
يتعلق باستعمال املوارد الشحيحة (أي الرتددات الراديوية أو األرقام)، فإن منح التصاريح احملددة قد ال يكون مربرًا 
احلياد  ملبدأ  االمتثال  أجل  أنه من  بالذكر  أيضًا. وجدير  العام  التصريح  نظام  أيضًا  ينطبق  أن  بالضرورة وميكن 
التنظيمي ال ينطبق على  التمييز بني خمتلف وسائل االتصاالت اإللكرتونية)، فإن هذا اإلطار  التكنولوجي (عدم 
شبكات االتصاالت فقط ولكنه ينطبق أيضًا على شبكات اإلذاعة (األرضية والساتلية والكبلية). ويكفل نظام 
التصريح العام مستوى مناسب من الرقابة التنظيمية على مقدمي البىن التحتية وخدمات االتصاالت اإللكرتونية. 
ويكون هذا النظام جزءًا من إطار قانوين يشمل التزامات خاصة بالقطاع وميكن تطبيقها على مجيع أنواع شبكات 
وخدمات االتصاالت اإللكرتونية. وبالفعل، فإن التصاريح العامة تشمل التزامات قانونية هتدف إىل ضمان مجلة 
أمور من بينها متويل اخلدمة الشاملة والتشغيل البيين للخدمات والتوصيل البيين للشبكات ومحاية املستهلك وتيسري 

التفسري القانوين واتصاالت الطوارئ واحلفاظ على سالمة وأمن الشبكات.

ومن اجلدير بالذكر أنه جيوز فرض رسوم إدارية على مقدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية من أجل متويل أنشطة 
للشروط  االمتثال  نظام اإلخطارات ومنح حقوق االستعمال ورصد  إدارة  بنظام  املتعلقة  الوطنية  التنظيمية  اهليئة 
القانونية املطبقة على مقدمي اخلدمات. وينبغي أال تغطي هذه الرسوم إال التكاليف اإلدارية الفعلية النامجة عن تلك 

األنشطة. وإذا كانت الرسوم اإلدارية منخفضة جدًا، ميكن فرض رسوم ثابتة.

رسوم الرتخيص الفردي الستعمال الرتددات  2.4

يستند هذا اجلزء من التقرير إىل األعمال املرتبطة بالقرار 9 وفقًا للقرار 2 الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
لعام 2014 والذي حدد اختصاصات املسألة 4/1، سوف تتم دراسة رسوم ترخيص استعمال الرتددات بالتعاون 

مع الفريق املعين بالقرار 9 (املراَجع يف ديب، 2014) لتجنب االزدواج يف الدراسة.
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مبادئ تقدير قيمة الطيف

يوزع الطيف لتحقيق استعمال أفضل بطريقة تليب احتياجات املجتمع؛  -
ينبغي وضع آليات لتشجيع وتعزيز زيادة قيمة الطيف حىت قيمته القصوى؛  -

ينبغي تيسري النفاذ إىل الطيف من خالل خفض األسعار وهُنج إدارة أقل تقييدًا؛  -
كلما أمكن، على القائمني بإدارة وتنظيم الطيف تعزيز استعمال الطيف بقدر من اليقني واملرونة؛  -

ينبغي احلفاظ على توازن بني تكاليف التداخل والفوائد يف حالة االستعمال الكبري للطيف؛  -
ينبغي أن يستند جدول الرسوم إىل عوامل موضوعية وال يسمح بالتمييز ضد أي من املشغلني احلاصلني على   -

تراخيص يف نطاق معني؛
جيب أن تتسم عملية حساب التعريفات بالشفافية كما جيب نشرها؛  -

ينبغي أن تكون عملية حتديد التعريفات بسيطة إذا كانت الرسوم الثابتة مع األخذ بعني االعتبار معلمات مثل   -
عرض النطاق أو نطاق الرتددات أو التغطية؛

ينبغي تعديل أسعار الطيف حسب االقتضاء لتعكس التغريات يف مؤشرات النمو أو التطورات التكنولوجية   -
الناجتة عن زيادة الطلب على نطاق حمدد؛

ينبغي وضع آليات ملنع اكتناز الطيف والكشف عنه وعند الضرورة، منعه حىت ال يؤدي إىل تثبيط املنافسة؛  -
يتعني حتقيق التوازن بني النهج املايل واآلليات املهمة األخرى، مثل التنظيمية (املنافسة)، واالجتماعية (اخلدمة   -

الشاملة).
أهداف تقدير قيمة الطيف

ينبغي أن يشجع سعر الطيف على استعماله بكفاءة. فكمورد طبيعي حيوي، جيب أن يدل سعره على قيمته   -
وجيب أن يستعمل حبكمة. وحيقق استعمال الطيف فوائد اقتصادية كبرية وينبغي تعظيم هذه الفوائد؛

جيب أن يدفع الذين يستفيدون من أنشطة إدارة الطيف التكاليف املرتبطة بتنظيم وإدارة الرتددات الراديوية   -
(مبا يف ذلك الرقابة اإلدارة). وعلى مجيع املستعملني أن يدفعوا، سواء كانوا من القطاع العام أو اخلاص؛

ميكن حتقيق األهداف االجتماعية والثقافية عن طريق استعمال الطيف وميكن أن ييسر تقدير قيمة الطيف   -
حتقيق األهداف االجتماعية والثقافية للحكومة.

وميكن حتديد سعر الطيف للرتددات الراديوية إما بالطريقة اإلدارية، أي الطريقة اليت تستند إىل القيمة السوقية، أو 
مبزيج من الطريقتني (اآلليات اإلدارية وآليات السوق):

اآلليات اإلدارية مبا يف ذلك الُنهج التحفيزية اإلدارية وصيغ حساب الرسوم على أساس اسرتداد اهليئة التنظيمية   -
للتكاليف؛

اآلليات القائمة على السوق لتحديد سعر الطيف مبا يف ذلك معامالت السوق مثل املزادات وتبادل الطيف.  -
وعلى مديري الطيف النظر يف العديد من العوامل عند اختاذ قرارات بشأن الطرائق والقواعد املالية والقيمة ووقت 

دفع رسوم الطيف لكل نطاق ونوع االستعمال وفئة املستعمل. وهذه العوامل هي:

السياق املايل؛  -
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املبادئ ذات الصلة اخلاصة بأنواع معينة من الطيف وأهدافها؛  -
متويل عمليات اهليئة التنظيمية؛  -

العرض من الطيف والطلب عليه؛  -
التغريات التكنولوجية؛  -

أنواع ومدة تصريح الطيف وخيارات التجديد.  -

الطريقة اإلدارية  1.2.4

عادًة ما يشتمل التخصيص اإلداري للطيف على فرض رسوم إلدارة الرتددات واستعماهلا.

تشتمل رسوم اإلدارة على تكاليف التخطيط والتكاليف اإلدارية؛  -
تشتمل رسوم االستعمال على حق إشغال النطاق والفوائد احملققة من استعمال الطيف.  -

وهناك نوعان من رسوم إدارة الطيف املرتبطة باسرتداد التكاليف ذات الصلة بالنفقات، مها: النفقات املباشرة   -
والنفقات غري املباشرة:

رواتب املهنيني (مبا يف ذلك الرقابة والرصد) واملوظفني املسؤولني عن الشؤون اإلدارية؛  -
االستثمارات يف قواعد البيانات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك أدوات إدارة الطيف، واجلدول   -
الوطين لتوزيع الرتددات؛ وقواعد بيانات املستعملني وأنظمة التحكم مبا يف ذلك املعدات مثل احملطات الثابتة 

واملتنقلة، ومناذجها اجلديدة ومعايرهتا؛
النفقات طويلة وقصرية املدى لإلدارة التلقائية؛  -

مساحات املكاتب واملعدات؛  -
أنشطة البحوث والنفقات املرتبطة باملشاورات واملنشورات؛  -

أنشطة احلد من مشاكل التداخل وتنسيق تلك األنشطة؛  -
املشاركة يف مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت والوكاالت األخرى؛  -

النفقات العامة اخلاصة باإلدارة؛  -
الرسوم القانونية لتنفيذ األنشطة.  -

رسوم الطيف - الصيغة املبسطة: إن أبسط صيغة عامة مستعملة لتحديد الرسوم اإلدارية للطيف من أجل تغطية 
النفقات املباشرة وغري املباشرة كما يلي:

رسوم الطيف = تكاليف إدارة الطيف (املباشرة وغري املباشرة) / جمموع الطيف املخصص للمستعمل

وميكن أيضًا حساب سعر الطيف على أساس عدد من العناصر املستندة إىل معيار أو أكثر بناء على الصيغة14 التالية: 

الراديوية لالحتاد  اليت نظمها مكتب االتصاالت  الراديوية،  اإلقليمية لالتصاالت  الدراسية  احللقة  Vadim Nozdrin، ورقة مقدمة خالل   14

يف لوساكا عام 2003.
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حيث:
P: سعر الطيف

V: حجم املساحة أو منطقة السطح احملتلة

M: النتائج اليت مت احلصول عليها للمعدات الراديوية مع األخذ بعني االعتبار عدد القنوات املخصصة أو عدد املستعملني الذين تقدم هلم 
اخلدمة (الراديوية)

K: معامل خصائص املساحة املستعملة
f

K: معامل للموقع الذي تقع فيه احملطة الراديوية
S

K: معامل يعكس الفائدة االجتماعية للخدمة الراديوية
m

C: النفقات السنوية املتكبدة إلدارة الطيف 
S

K: معامل يعكس مستوى الطلب على النفاذ إىل الطيف يف النطاق املعين.
P

الطرائق القائمة على القيمة السوقية  2.2.4

متثل املزادات طريقة هامة ملنح الرتاخيص وختصيص الرتددات ملشغلي اخلدمة املتنقلة يف العامل. ومن الناحية املثلى، 
تكون املزادات هي أفضل طريقة تسمح للهيئات التنظيمية بتحقيق أهدافها املتمثلة يف الكفاءة االقتصادية والتقنية 
حيث تسمح ظروف السوق بتقدمي عطاءات تنافسية. وتشتمل املؤشرات النموذجية لنجاح من بني مجلة أمور على 
مقياس للمشاركة (كلما زاد العدد كلما كان أفضل)، وعدم وجود سلوك العطاءات التواطئية، وتعكس األسعار 
اليت منحت هبا املزادات إىل الفائزين إىل حد ما القيمة الفعلية للطيف. وتكون املزادات مناسبة جدًا لتعيني حقوق 

التصريح وتراخيص الطيف ذات القيمة الكبرية مثل النطاقات املخصصة للخدمات املتنقلة والثابتة.

(AIP) األسعار اإلدارية التحفيزية

النفقات اإلضافية اليت ستتكبدها  البديلة من خالل تقدير  ُحيدد سعر الطيف حبيث يكون مساويًا لسعر الفرصة 
الشركة لتقدمي نفس اخلدمات بقدر أقل قليًال من الطيف أو عن طريق استعمال الرتددات يف النطاق التايل األقل 

سعرًا أو بدون استعمال الرتددات متامًا (استعمال األلياف البصرية على سبيل املثال).

وتقيس هذه النفقات اإلضافية فقدان فرصة استعمال هذا النطاق املعين.
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الشكل 33: طريقة تقدير قيمة الطيف

طرائق أخرى: النموذج القائم على تقدير تقييم الشركة  3.2.4

يأخذ النموذج االقتصادي يف االعتبار التغريات اليت تؤدي إىل اخنفاض أو زيادة األنشطة االقتصادية مثل األزمة 
االقتصادية، والتغريات يف سياسات املالية العامة، والعالقات التجارية اجلديدة اليت ستؤثر على األداء يف القطاع 

وبعض التعديالت اهليكلية والتنظيمية إذا لزم األمر.

وال يسمح منوذج تقدير قيمة الطيف مبعرفة القيمة الدقيقة للطيف. وينطوي النموذج القائم على تقدير قيمة الشركة 
على حتديد قيمة الطيف من املنظور التجاري للمستعمل. وستكون هذه العملية ذات أمهية كبرية للمشغلني. وتلتقي 

أهداف املشغل واهليئة التنظيمية عند نقطة تكون عندها قيمة الطيف هي األمثل.

وتتمثل مصاحل اهليئات التنظيمية يف حتقيق الكفاءة التقنية واالقتصادية يف حني أن املشغل يريد أن يستغل الرتددات 
املخصصة له لتحقيق ربح. وتتمثل مبادئ تقدير قيمة الطيف القائمة على الشركة يف تقدير األرباح اليت سيولدها 

الطيف املعين خالل فرتة االستعمال.
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مزايا وعيوب الطرائق املختلفة لتقدير قيمة الطيف  4.2.4

اجلدول 4: طرائق تقدير الطيف – املزايا والعيوب
العيوباملزاياالطريقة
ميكن استعماهلا جلميع مستعملي الطيف الرسوم البسيطة  - 

(من القطاعني العام واخلاص).
ميكن تطبيقها بدون وضع منوذج حلساب الرسوم   -

وميكن حتديد تلك الرسوم على أساس بعض 
قواعد تطبيق االتصاالت الراديوية.

الرسوم ال تعكس تكاليف اإلدارة للهيئة   -
التنظيمية وال القيم اليت يقدرها املستعمل. 

وعندما تطبق مبفردها، فإهنا ال حتقق كفاءة 
تقنية واقتصادية يف استعمال الطيف.

اسرتداد تكاليف إدارة 
الطيف

يضمن مستعملو الطيف أهنم ال يدفعون   -
إال تكاليف اهليئة املعنية بإدارة الطيف. 

وال تستعمل اإليرادات اليت يتم مجعها من عامة 
اجلمهور لتمويل أنشطة حكومية ميكن حتديد 

املستفيدين منها.

حلساب مناذج ورسوم الطيف، ستواجه اهليئات   -
املعنية بإدارة الطيف مهمة معقدة للغاية لتوزيع 
التكاليف املباشرة وغري املباشرة. وبسبب بعض 

القيود القانونية، فقد ال يتم متويل مجيع 
األنشطة اإلدارية.

تسمح باستعمال الطيف بكفاءة.العوامل التحفيزية  -
تغطي بعض أو كل تكاليف إصدار الرتخيص،   -

حىت وإن مل يكن ذلك اهلدف منها.

تتطلب جهدًا كبريًا للوصول إىل القيمة   -
السوقية.

قد ال ميكن تطبيقها على مجيع اخلدمات.  -

الرسوم على أساس 
تكاليف الفرصة البديلة

تعطي تقديرًا جيدًا للقيمة السوقية.  -
تسمح باستعمال الطيف بكفاءة  -

تتطلب كمية كبرية من البيانات والكثري من   -
التحليل.

ال تنطبق إىل على جزء حمدود من الطيف   -
وال تنطبق إال على املستعملني الذين يتنافسون 

على نطاق حمدد.

الرسوم على أساس 
اإليرادات اإلمجالية 

للمستعملني

تربط سعر الطيف باألنشطة التجارية اليت   -
تستعمل الطيف.

من السهل حساهبا.  -

ال ميكن تطبيقها إال على املستعملني الذين   -
ترتبط إيراداهتم مباشرة باستعمال الطيف.

ال تسمح بتعزيز كفاءة االستعمال إذا مل تكن   -
اإليرادات متناسبة لكمية الطيف املستعملة.

ميكن اعتبارها كإيرادات إضافية.  -

املمارسات اجليدة حلساب رسوم الرتاخيص  3.4

أظهرت التجارب يف جمال حتديد الرسوم أن الطريقة املستعملة تقوم على نفس الفكرة اليت توجه خمتلف القواعد 
التنظيمية املعمول هبا يف البلدان. وإذا كان الرتخيص على مستوى االحتاد األورويب، على سبيل املثال، خمصص 
مسبقًا للحصول على حق استعمال ترددات، فإنه باإلضافة إىل التكاليف اإلدارية لتغطية تشغيل اهليئة التنظيمية، 
فإن الرتخيص يعترب حقًا لدخول السوق بغض النظر عما إذا استعملت الرتددات أو مل تستعمل. ويف مجيع احلاالت، 

يتطلب حتديد رسوم الرتخيص طريقة واضحة للجهات الفاعلة.

ونتيجًة لذلك، فإن الطرائق املبينة يف هذا الفصل، إن مل تكن تعترب من أفضل املمارسات، فإهنا ميكن أن تكون 
مصدر إهلام لإلدارات املختلفة. ويف الواقع، تظل القاعدة الذهبية هي أن تكون الطريقة اليت يطبقها كل بلد معروفة 

وموضوعية وشفافة للجهات الفاعلة.
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الفصل 5 - احلساب التنظيمي للتكاليف يف بيئة شبكات اجليل التايل  5
ميثل حساب التكاليف ختصصًا حمددًا يضرب جبذوره يف جمال احملاسبة العامة. وميكن استعماله يف حساب التكاليف 

املختلفة (الكاملة أو اجلزئية) وهو بذلك يعد أداة مهمة إلدارة وتوجيه الشركات.

ويف بيئة "الشبكات املتعددة اخلدمات"، ينبغي أن يتمكن املشغلون من رصد مجيع التكاليف املتكبدة (املباشرة، 
املشرتكة/املتقامسة، غري املباشرة) بغية توفري اخلدمات. إذ يعمل حساب التكاليف على متكينهم من نسب التكاليف 
إىل اخلدمات املختلفة. ويستلزم ذلك وجود أداة لنسب التكاليف املتعلقة بأنشطة الشبكات األساسية وإنشاء عالقة 

موضوعية بشأن "املوارد الرتاكمية مقابل احلركة حسب اخلدمة".

وحتدد احملاسبة التنظيمية القواعد الناظمة لطريقة حساب التكاليف وحتدد معايري ختصيص التكاليف وتوزيعها، بغية 
ضمان دقتها وعدالتها. كما توفر معلومات بشأن اهلوامش اليت يتم حتقيقها لكل فئة من فئات اخلدمة، مما ميكن 
السلطات التنظيمية من حتديد مستوى املنافسة القائم وتكوين رأي بشأن مستوى املنافسة يف السوق وإمكانية احلاجة 

إىل تعزيز التنظيم.

وبوضع ذلك يف االعتبار، يوفر اإلطار التنظيمي معلمات رئيسية لتحديد منوذج حلساب التكاليف، تشمل ما يلي:

اخلدمات املشمولة يف منوذج حساب التكاليف؛  –
فرتة احملاسبة؛  –

معايري تقدير قيمة األصول؛  –
معايري وفئات التكاليف؛  -

أنواع منوذج حساب التكاليف؛  –
التحويالت الداخلية لضمان االمتثال ملبدأ عدم التمييز.  –
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2.5  مبادئ احملاسبة التنظيمية ملشغلي شبكات اجليل التايل

تظل املبادئ احملاسبية لتوزيع تكاليف اخلدمات املختلفة على حنو صحيح سارية حىت يف بيئات شبكات اجليل التايل. 
وقد حدد "دليل احملاسبة التنظيمية" الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت يف مارس 152009، عشر مبادئ حماسبية. 

وفيما يلي املبادئ الرئيسية.

املبدأ 1: السببية

جيب إجراء توزيع الدخل والتكاليف لألنشطة واخلدمات املختلفة على أساس املسببات.

أي خدمة، ال يؤدي استهالكها إىل استهالك مورد معني، جيب أال تتحمل ولو جزء من تكاليف ذلك املورد   –
(مبدأ اإلنصاف).

أي خدمة، يرتك استهالكها أثرًا إجيابيًا على زيادة كمية مورد معني يتم استعماله، ينبغي أن تتحمل جزءًا   –
متناسبًا من تكلفة ذلك املورد (مبدأ العدل).

املبدأ 2: املوضوعية

جيب أن يتم توزيع اإليرادات والتكاليف على أساس موضوعي وأال يكون اهلدف منه حتقيق منفعة ملشغل أو منتج 
أو خدمة أو مكون أو قطاع جتاري أو قطاع جتاري فرعي.

املبدأ 3: الشفافية

جيب تقسيم التكاليف املوزعة على اخلدمات املختلفة وفقًا لطبيعتها وباستعمال منهجيات لتحديد التكاليف على 
أساس األنشطة (طريقة حساب تكاليف الدعم) أو أي عالقة قائمة بني التكلفة واحلجم.

املبدأ 4: األولوية والتناسبية

يف حالة التضارب بني متطلبات مبدأ واحد أو مجيع املبادئ املبينة أدناه، تطبق املبادئ حسب ترتيب األولوية الوارد 
يف إطار فصل احلسابات للهيئة التنظيمية الوطنية.

املبدأ 5: املوضوعية

تكون القاعدة املستخدمة للتوزيع موضوعية وقابلة للقياس كميًا وقائمة على معايري ختصيص وأخذ العينات اإلحصائية 
اليت ميكن مقارنتها والتحقق منها من قبل اهليئات التنظيمية الوطنية يف إطار عملية مراجعة. ولن يكون هذا لتحقيق 

منفعة ملشغل أو خدمة أو مكون أو وحدة أعمال أو نشاط حمدد.

املبدأ 6: االتساق

سيتم استخدام نفس قاعدة التوزيع من سنة إىل أخرى ما مل تكن هناك حاجة إىل تغيريات أو حتسينات يف البيانات. 
وعندما تكون هناك تغيريات كبرية على املبادئ التنظيمية احملاسبية أو على طرائق التوزيع أو األساليب احملاسبية واليت 
يكون هلا تأثري كبري على املعلومات الواردة يف احلسابات املنفصلة، سيتم تعديل احلسابات املنفصلة للعام السابق إن 

أمكن.

شعبة البيئة التنظيمية وبيئة السوق التابعة ملكتب تنمية االتصاالت/االحتاد الدويل لالتصاالت – منشورات عن االقتصاد واملالية:   15 

.www.itu.int/pub/D-PREF-EF/en

http://www.itu.int/pub/D-PREF-EF/en
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املبدأ 7: األمهية املادية

يف بعض احلاالت، قد ال تكون هناك حاجة إىل استخدام قاعدة توزيع حمددة إذا مل يكن التأثري كبريًا على النتيجة، 
فرديًا أو مجاعيًا، مع التوزيعات األخرى للتكاليف اليت تستخدم نفس قاعدة التوزيع. ومع ذلك، فإنه ليس من 

املمكن قياس التأثري دون اعتماد أساس بديل، ويف حالة الشك، ُتستخدم قاعدة توزيع التكاليف األنسب.

عملية إسناد التكاليف مبا يف ذلك تكاليف احلصول على الرتاخيص  3.5

يف سياق شبكات االتصاالت العاملة بتبديل الدارات مثل الشبكات القائمة على الرزم، يلزم إسناد تكاليف للمنتجات 
واخلدمات لألغراض التجارية والتنظيمية. وتتطلب حماسبة التكاليف الفهم الدقيق للعالقة بني األصول واخلدمات. 

ويعترب توزيع التكاليف طريقة لتحديد تكلفة اخلدمات املقدمة ملستعملي هذه اخلدمة، وال حيدد سعر اخلدمة.

وأيًا كان منوذج التكاليف املستعمل، فإن التحدي احلقيقي يتمثل يف كيفية احلصول على نظام لتوزيع تكاليف 
اخلدمة يتسم مبا يلي:

منطقي من الناحية االقتصادية؛  -
يتفق مع الواقع التقين والتجاري؛  -

يراعي مجيع األنشطة املتعلقة بإنتاج اخلدمات.  -
وتتمثل مهمة مشغل الشبكات (مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل) يف توفري حزمة تقنية تليب احتياجات املستهلكني 
املباشرين وغري املباشرين. ومن مث، جيب أن يكون لدى املشغل الوسائل الالزمة لتقدمي كل الوظائف األساسية التالية 

أو بعضها:

النفاذ إىل شبكة املستهلكني املباشرين؛  -
التبديل احمللي؛  -

مركز العبور الدويل؛  -
اإلرسال الوطين (ملشغلني آخرين يف البلد ذاته)؛  -

اإلرسال احمللي (بني ُعقد االتصال اخلاصة باملشغل)؛  -
اإلرسال الدويل.  -

وستمثل هذه الوظائف أساس التحليالت أو األنشطة الرئيسية للنموذج. وميكن أن يكون لدى املشغل، يف املرحلة 
االنتقالية السابقة لتشغيل شبكة اجليل التايل، عدد من "الشبكات الفرعية" اليت تتكون منها الشبكة الرئيسية. وتستعمل 
كل شبكة فرعية ألداء مجيع الوظائف الرئيسية الست أو بعضها. وميكن لكل شبكة فرعية إدارة عدد من فئات 
جودة اخلدمة،16 وميكن أن تغطي كل فئة من فئات جودة اخلدمة عددًا من التطبيقات يشمل كل منها اخلدمات 
املقدمة إىل املستهلك املباشر وغري املباشر. وتشكل أنشطة الدعم الواردة أدناه نقاط حتليلية مساعدة وستدرج يف 

منوذج احملاسبة باعتبارها "أنشطة ثانوية":

الدعم اإلداري؛  -
الدعم التقين؛  -

.(https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541/en) ITU T Y.1541 على سبيل املثال، تلك احملددة يف التوصية  16

https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541/en
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الدعم التجاري.  -
وميكن إسناد بعض عناصر التكلفة مباشرًة إىل تطبيق معني. وميكن إسناد بعض التكاليف مباشرًة إىل شبكة معينة؛ 

ويف حالة االستثمارات، من املفيد توزيع إهالك االستثمار على الشبكة واملقطع املعين.

وفيما يتعلق بالرتاخيص، فعادة ما تشري إىل حق مكتسب من الدولة لقاء مبلغ معني. وتعترب بعض الدول هذا املبلغ 
رمسًا مستحق الدفع خالل عدة فرتات حماسبية، يف حني تعتربه دول أخرى أصًال من األصول، ولكنه يف مجيع 

األحوال ينبغي أن ُيراعى يف منوذج احملاسبة.

وكل ما يتبقى هو استعمال األنشطة املساعدة كوسيلة لتوزيع تكاليف الدعم على األنشطة الرئيسية. وللقيام بذلك، 
جيب أن يتيح منوذج التكاليف استعمال طرائق مشهورة تعرف باسم "حساب التكلفة على أساس األنشطة".

ومن نتائج هذه العملية أن منوذج احملاسبة سيمكننا من إسناد مجيع التكاليف ذات الصلة إىل كل شبكة من شبكات 
املشغل وكل نشاط أساسي من أنشطة شبكة ما.

وكل ما يتبقى بعد ذلك هو حتديد إمجايل حجم املوارد أو دوافع التوزيع لكل نشاط من األنشطة األساسية ولكل 
شبكة ولكل خدمة حمددة يف كل تطبيق يقدمه املشغل، وإجراء حساب دقيق للنسبة اليت متثلها املوارد الرتاكمية 

الناجتة عن هذه اخلدمة يف كل مقطع من مقاطع الشبكة.

توزيع التكاليف على اخلدمات  1.3.5

من الضروري توفر معرفة تفصيلية بالطوبولوجيا العامة لشبكة املشغل. ولذلك، يتعني معرفة التطبيقات اليت يعرضها 
املشغل على العمالء. ويتيح لنا حتليل الشبكة العامة أن نرى بوضوح كيف يتم تقدمي كل تطبيق من تلك التطبيقات. 
وميكن أن نستنتج أن املشغل يقدم مجيع التطبيقات على شبكة واحدة (متقاربة)، إال أنه غالبًا ما يستعمل املشغل 
شبكتني فرعيتني أو أكثر، حيث يكون لديه شبكة رئيسية (الشبكة األوىل) موصولة أيضًا بالبنية التحتية لإلرسال 
(ألياف ضوئية، موجات صغرية، كابالت، وما إىل ذلك) وسائر أجزاء الشبكة اليت تتكون أساسًا من ُعقد االتصاالت 

وتستعمل بكثافة البنية التحتية لإلرسال التابعة للشبكة الرئيسية. ومن مث يبدأ تقاسم البىن التحتية عند املشغل.

ومبجرد فهم طوبولوجيا الشبكات فهمًا صحيحًا، تصبح املهمة هي مجع بيانات احلركة التقنية لدى املشغل على 
مدار الساعة (طوال اليوم وخالل مدة متثيلية كافية) لكل تطبيق على مجيع مسارات الشبكة املعنية.

التقنية لكل تطبيق، سيساعدنا حتديد األبعاد الكلي والرتاكمي يف استعمال  الناحية  ومبجرد حتديد اخلدمات من 
الرتاكمية وحجم (احلركة) لكل مقطع من مقاطع  املوارد  متينة بني  عالقة  الشبكات إلنشاء  أساليب هندسة 

الشبكة.

وتتمثل النتيجة يف اخلروج جبدول يتضمن عوامل التسيري لكل شبكة فرعية، ويف حالة وجود عدة شبكات فرعية، 
توفري جداول تتضمن عوامل التقاسم مثل نسبة موارد كل مقطع يف الشبكة رقم 1 اليت تستعملها تطبيقات الشبكة 2. 

ويف وجود هذه العوامل، يصبح من املمكن حينها توزيع التكاليف الناجتة عن عملية التوزيع على كل خدمة.

وينبغي إدراج تكلفة رأس املال اليت سيتم حتديدها مسبقًا باستعمال الطرائق املعتادة.
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السمات احملددة لشبكة اجليل التايل املتكاملة  2.3.5

لتحديد التكاليف اليت ميكن أن ُتسند سببيًا إىل خمتلف اخلدمات يف بيئة متعددة اخلدمات، وقائمة على احلزم، ال بد 
من حتديد العالقة بني حجم احلركة، وجودة اخلدمة (QoS) والقدرات. ويتمثل أحد النهج يف استخدام لوغاريتم 

توجيه جودة اخلدمة، أي توزيع التكاليف على اخلدمات حسب جودة اخلدمة.

ويعكس إدراج جودة اخلدمة كمقياس يؤثر على توزيع التكاليف واقع أن ضمان جودة أعلى للخدمة يستلزم طلبًا 
أكرب على موارد الشبكة عند تقدمي اخلدمة. ويستند حتديد العوامل املرجحة ملراعاة جودة اخلدمة إىل قواعد هندسية 

حيددها املشغل مع اهليئة التنظيمية يف سياق منذجة التكاليف.

ويشري الشرح الوارد أعاله إىل أن إجراء التسويق التجاري للخدمات، وبالتايل تنظيم اخلدمات حسب االقتضاء، 
لكل تطبيق من كل فئة من فئات جودة اخلدمة ضمن الفئات احملددة يف سلسلة التوصيات Y، بشأن البنية التحتية 

العامة للمعلومات وبروتوكول اإلنرتنت.17

ومتثل شبكة اجليل التايل املتكاملة حزمة جتارية ميكن أن تتألف من سلة تطبيقات (وبالتايل رمبا من عدة فئات من 
جودة اخلدمة). وبالنسبة للهيئات التنظيمية، تكمن صعوبة سالل اخلدمات هذه يف أنه بالرغم من إمكانية فهم كل 
منها على حدة، فإن أثرها الكلي على استهالك موارد الشبكة الرتاكمية ليس جمرد جمموع اآلثار الفردية لكل تطبيق. 

ومن شأن نظام احملاسبة التنظيمية أن ميكن اهليئة التنظيمية من استيفاء هذا الشرط.

صيغة احملاسبة التنظيمية املنفصلة حلائزي ترخيص شبكة اجليل التايل  4.5

ينبغي أن تتوفر لدى مجيع املشغلني العناصر التالية، اليت تعترب أساسية أيضًا ألغراض احملاسبة التنظيمية:

رصيد احلسابات (باستعمال حساب التكاليف إن أمكن)؛  -
الرسم التخطيطي الكامل و/أو اهلياكل الشجرية ملراكز التكاليف اليت توضح املوارد املرتبطة بكل قيد؛  -

دفرت األستاذ (استنادًا إىل حساب التكاليف إن أمكن) مقصورًا على حسابات املصروفات فقط؛  -
فئات املصروفات والشروط املرتبطة إلهالك االستثمار؛  -

ملف األصول الثابتة (باستعمال حساب التكاليف إن أمكن)؛  -
القروض والشروط الواجبة التطبيق (املبالغ والعملة، والفائدة وما إىل ذلك)؛  -

الطوبولوجيا الكاملة للشبكات مبا يف ذلك الشبكات الفرعية؛  -
خمطط للوصالت يظهر مجيع مسارات احلركة لكل عقدة شبكة حمددة؛  -

احلركة الداخلة واخلارجة لكل مسار حمدد وكل تطبيق معين.  -
ملف األصول الثابتة

جيب أن يكون االستثمار يف اهلياكل مربوطًا مبركز تكاليف ميكن حتديد بسهولة، ويكفي يف كثري من األحوال   -
توفر مسمى واضح (على سبيل املثال، مكتب كبري احملاسبني)، ولكن يف حالة قام املشغل بتدوين مراكز 

التكاليف وربط الرموز باألصول املعنية، تصبح عملية جتهيز البيانات أسرع وأكثر كفاءة؛

.http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/structure.aspx#Y  17

http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/structure.aspx#Y
http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/structure.aspx#Y
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ينبغي أن حتدد االستثمارات الصناعية أو اإلنتاجية هوية الشبكة أو مقطع الشبكة الذي يتوافق مع أحد األنشطة   -
الرئيسية املشارة إليها أعاله.

ويف حالة االستثمارات الصناعية، يتعني أن تشمل الوثائق التقنية، اليت ستستعملها األفرقة التقنية لرصد السجالت 
احملاسبية بعد دخوهلا اخلدمة، عمودين يتضمنان خانات ينبغي التأشري داخلها – يكون أحدمها للشبكة واآلخر ملقطع 

الشبكة.

ويف كلتا احلالتني، يستحسن إضافة حقل إضايف مللف األصول الثابتة إلضافة معلومات عن "الرموز التحليلية" املبينة 
أعاله.

حسابات املصروفات

إذا كان لدى املشغل نظام حلساب التكاليف، فما من شيء آخر ميكن عمله، إذ إنه بشكل عام سيتوفر   -
للمشغل دفرت أستاذ حلساب التكاليف ميكن أن يتضمن إجابات على كل أسئلة؛

إذا مل يكن لدى املشغل نظام حلساب التكاليف، فغالبًا ما يشري الوصف املفصل إىل حد ما حلسابات املصروفات   -
حسبما ترد يف رصيد احلسابات إىل الطرف الثالث املعين، وهو ما قد يكفي، وإن كان من األفضل أن يشار 

بوضوح إىل اخلدمة املقدمة إىل املستفيدين، سواء بصورة بّينة أو مشّفرة؛
 (NGN) بشأن مبادئ الرتسيم واحملاسبة لشبكات اجليل التايل ITU-T D.271 ومن املهم اإلشارة إىل أن التوصية  -
قد خضعت للمراجعة ومتت املوافقة عليها بصيغتها لعام 2017. وحتدد هذه التوصية املبادئ والشروط العامة 
اليت يتعني على اإلدارات تطبيقها للتمكن من نقل الرزم القائمة على بروتوكول اإلنرتنت عرب شبكة قائمة 

على بروتوكول اإلنرتنت بني أسطح بينية قائمة على املعايري واخلدمات اليت تدعمها.18

التحديات املرتبطة مبحاسبة التكاليف  5.5

يتعني يف حماسبة التكاليف مراعاة التغريات اليت حتدث خالل عملية التحول من الشبكات التقليدية إىل شبكات 
اجليل التايل.

إسناد التكاليف خالل عملية التحول

عندما يستثمر املشغل لنشر شبكات اجليل التايل، تزيد التكاليف مث تنخفض خالل املرحلة اليت يستعمل فيها املشغل 
الشبكتني (الشبكة التقليدية وشبكة اجليل التايل) يف نفس الوقت. وأخريًا، عندما يتحول مشغل الشبكة التقليدية، 

ينخفض جمموع التكاليف دون تكاليف تشغيل الشبكة التقليدية.

.http://www.itu.int/rec/T-REC-D.271/en.  18

http://www.itu.int/rec/T-REC-D.271/en
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الشكل 35: مقارنة توزيع التكاليف يف الشبكة التقليدية وشبكة اجليل التايل

املصدر: مسامهة من سلطنة عمان يف االجتماع الذي عقد يف 23 سبتمرب 2016.

(NGA) والنفاذ إىل اجليل التايل (NGN) منهجيات توزيع التكاليف يف شبكات اجليل التايل

عندما تقدم خدمات متعددة على نفس شبكة اجليل التايل، يكون السؤال هو كيفية توزيع التكاليف بني اخلدمات. 
ففي حالة الشبكات التقليدية، كانت املنهجية بسيطة ألن الشبكة تتكون من دوائر ذات قدرات حمددة وتقدم من 
خالهلا اخلدمات، وبالتايل ميكن استعمال عملية حسابية بسيطة لتقدير التكاليف وتوزيعها. أما يف بيئة شبكات 
اجليل التايل، يتم ختصيص القدرات بطريقة دينامية. ولذلك، جيب معرفة يف شبكات اجليل التايل ما الذي جيب 
قياسه، وموقعه يف الشبكة، ومىت. وفيما يتعلق باملشكلة الرئيسية للنفاذ إىل اجليل اجلديد، هناك تشغيل مواز للنحاس 
واأللياف وتقاسم لنفس دوائر الشبكة لتوفري اخلدمات. ويف مثل هذه احلالة، يتعني حتديد األساس الذي سيقوم عليه 

توزيع تكاليف التوصيل بني النحاس واأللياف.
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الفصل 6 - االستنتاجات واملبادئ التوجيهية  6
من املفرتض أن تنخفض تكاليف نشر وتقدمي اخلدمات يف بيئة شبكات اجليل التايل، بعد االنتقال من الشبكات 
التقليدية إىل شبكات اجليل التايل. وبالتايل من املفرتض أن يستفيد املستهلكون من مكاسب اإلنتاجية هذه من خالل 
اخنفاض يف األسعار. ومع ذلك، فإن التغريات يف العروض التجارية على أساس سالل من اخلدمات وحزم الفواتري 

ال توفر بالضرورة أي شفافية للهيئات التنظيمية من أجل ضمان فرض أسعار عادلة ومنصفة على املستهلكني.

وتسعى مجيع املوضوعات اليت يتم تناوهلا يف هذا التقرير، وهي مناذج التكاليف يف بيئة شبكات اجليل التايل، واآلثار 
املالية املرتتبة على تقاسم البىن التحتية، والتطورات يف التعريفات أو األسعار وتأثريها على االستثمار واإليرادات 
واالستهالك، وحماسبة التكاليف التنظيمية، إىل حتقيق نفس الغاية، أي اإلجابة عن السؤال التايل: "كيف ميكن ضمان 

أسعار عادلة للمستهلكني بغض النظر عن فئتهم؟"

ويشري حتليل بيانات 69 دولة عضوًا يف االحتاد يف الفرتة 2008-2014 إىل أن التعريفات ميكن أن تنخفض دون أن 
يكون هناك تأثري سليب على استثمار وإيرادات املشغلني. وينطبق ذلك عمومًا على معظم البلدان ما عدا عدد قليل 

من البلدان يف أوروبا حيث يبدو أن السوق يف حالة عدم منو.

وتبني جتارب تقاسم البىن التحتية مبشاركة احلكومات واهليئات التنظيمية لتكييف القواعد التنظيمية أو متويل املشاريع 
األساسية أو فرض التزامات حمددة، أن تقاسم البىن التحتية ميكن أن يكون له تأثري كبري من حيث تقليل الوقت 

الالزم لنشر الشبكات وخفض التكاليف.

ويضمن إنشاء هيئة للرقابة احملاسبية للهيئة التنظيمية أن تطبق قواعد املنافسة وأن يفرض املشغلون أسعارًا عادلة على 
املستهلكني؛ وأن تواصل هذه األسعار االخنفاض.

وبناًء على هذه النتائج، يقرتح فريق املقرِّر املعين باملسألة 4/1 املبادئ التوجيهية التالية.

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقاسم البىن التحتية  1.6

توجد عدة مبادئ توجيهية بالفعل يف هذا املجال. وهلذا السبب نقرتح على احلكومات واهليئات التنظيمية تنفيذ 
خمتلف أشكال وترتيبات تقاسم البىن التحتية املقرتحة بالفعل.

وبشكل خاص، كانت أشكال تقاسم البىن التحتية اليت أوضحت التجارب األخرية أهنا تقلل من التأخريات يف 
التغطية والتكاليف هي:

تلك القائمة على تعديل تنظيمي لدعم مبادرات املشغلني؛  -
تلك اليت تؤدي إىل مشاركة أو تدخل احلكومة يف متويل استثمارات االستعمال املشرتك؛  -

تلك اليت تؤدي إىل فرض مناذج التزامات نشر على املشغلني على أساس تقسيم املناطق اليت تشمل االلتزام   -
بتوفري خدمة التجوال الوطين أو تقاسم البىن التحتية النشطة، مبا يف ذلك الرتددات؛

وُتدعى اهليئات التنظيمية واحلكومات إىل وضع سياسات وتدابري حتفيزية ترمي إىل تنفيذ مناذج تقاسم البىن التحتية. 
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املبادئ التوجيهية املتعلقة خبفض التعريفات/األسعار  2.6

يبني االجتاه السائد يف السوق اخنفاض التعريفات. ومتثل حالة التكنولوجيا ومكاسب اإلنتاجية عالمة تفيد بأن هذا 
االجتاه حنو االخنفاض سيستمر.

وينبغي أن هتدف السياسات اليت تنفذها احلكومات وهيئات تنظيم السوق إىل ما يلي:

تعزيز املنافسة؛  -
تطبيق الئحة خاصة بالتعريفات يف القطاعات السوقية حيث ال تسمح قواعد السوق باتباع هنج قائم على   -

خفض التعريفات؛ ومن الالزم تربير أّي حاالت من هذا القبيل ومعاجلتها بشكل متناسب؛
اخلاص يف  العام و/أو  والتمويل  النشطة،  النشطة وغري  التحتية  البىن  تقاسم  مبا يف ذلك  املبادرات،  تعزيز   -
االستثمارات املوجهة إىل االستعمال املشرتك، واليت تؤثر تأثريًا كبريًا على خفض التكاليف، وضمان مترير 

هذه التخفيضات ألسعار املستهلكني النهائيني عن طريق حماسبة تنظيمية جيدة؛
تعزيز احلوافز الضريبية، وشبه الضريبية وغريها اليت تدفع املشغلني إىل خفض األسعار، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم   -

اجلمركية املفروضة على أجهزة ومطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تنظيم هوامش الربح للمشغلني يف احلاالت اليت ال تؤدي فيها املنافسة إىل ديناميات السعر املطلوبة. وحتقيقًا   -

هلذه الغاية، جيب تطبيق نظام حماسبة تنظيمية فّعال.

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتعزيز النفاذ إىل اخلدمات واستعماهلا   3.6

تدعى احلكومات واهليئات التنظيمية إىل حتفيز النفاذ واستعمال اخلدمات من خالل تعزيز السياسات والتدابري الرامية 
إىل:

خفض األسعار؛  -
تنفيذ سياسات للنفاذ الشامل، بغض النظر عن فئة املستعملني ومواقعهم، تستهدف بوجه خاص األشخاص   -

ذوي اإلعاقة؛
احلكومة  بني  العالقات  العامة ومن حيث  واهليئات  والشركات  الفرد  االستعماالت على مستوى  تطوير   -

واملواطنني وبني احلكومة والشركات.
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Abbreviations and acronymes
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

ABC Activity-Based Costing: A method of performance management which can be 
used to elucidate cost formation and factors in cost variation.

Architecture Overall framework which determines communication rules (codes, protocols, 
interfaces) between different constituent network elements.

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line: A technology that enables high-speed data 
services to be delivered over twisted pair copper cable, typically with a download 
speed in excess of 265 kbit/s, but with a lower upload speed (see Recommenda-
tion ITU-T G.992).

AIS Active Infrastructure Sharing

AIP Administrative Incentive Pricing

ARPU Average Revenue per User: Usually expressed per month, but also per year.

ATM Asynchronous Transfer Mode: A transmission mode in which the information is 
organized into cells; it is asynchronous in the sense that the recurrence of cells 
from an individual user is not necessarily periodic.

BEREC Body of European Regulators of Electronic Communications

BDT Telecommunication Development Bureau

BRAS Broadband Remote Access Server

Broadband telephony Recommendation ITU-T I.113 defines broadband as transmission capacity supe-
rior to that of ISDN primary bit rate (1.5 or 2.0 Mbit/s).

BTS Base Transceiver Station

CAPEX Capital Expenses

CAPM Capital Asset Pricing Model

Competition Refers to the introduction of competition between national and/or foreign ser-
vice providers, without restriction. For the cellular mobile service, the number of 
licence holders depends on the available spectrum. Therefore, for the purposes 
of this report, all countries authorizing more than one operator are considered as 
being open to competition.

Convergence A term used for a number of distinct phenomena:

A trend among IT, telecommunications and media industries to converge thanks 
to digital technologies which allow conversion of voice, text, data and still/moving 
images into coded message that can be mixed, transmitted, stored and managed 
without errors, in large quantities and more or less instantaneously over fixed or 
mobile networks.

Convergence among the audiovisual and telecommunication sectors; this means 
the potential, thanks to technological advances, for using different physical carrier 
media (cable networks, terrestrial or satellite wireless networks, IT or TV termi-
nals) to carry and process all types of information and services, whether audio, 
video, or IT data.

Fixed/mobile convergence – the increasing convergence of technologies and ser-
vices using fixed and mobile technologies.
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Abbreviation/acronym Description

CPI Consumer price index

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution: Mobile telephone standard which is an 
extension of GSM with retrocompatibilty.

Ethernet A local packet-switched network protocol.

EU European Union

FAC Fully Allocated Costs

FDC Fully Distributed Costs

Frameworx New name of NGOSS on good practices and standards, providing a model for 
effective and efficient commercial operations.

Fibre to the subscriber A high-speed fibre-optic Internet connection that terminates at a residence. See 
FTTx.

FTR Fixed termination rates

FTTx Fibre-to-the-x, where x is a home (FTTH), building (FTTb), curb (FTTC) or neigh-
bourhood (FTTN) (non-exhaustive list). These terms are used to describe the 
reach of an optical fibre network.

GCC Gulf Cooperation Council

GDP Gross domestic product

GIS Geographical Information System

Gigabit Ethernet 
(10GbE, 10GE, 10GigE)

Different technologies used for Ethernet frames at 10 Gbit/s (IEEE 802.3 ae).

GNI: Gross National Income

GOS Gross Operating Surplus

ICTs Information and Communication Technologies: It covers the technologies used for 
processing and transmission of data, mainly IT, Internet and telecommunications.

IMS IP Multimedia Subsystem: A standardized NGN architecture for telecom opera-
tors that want to provide mobile and fixed multimedia services. It uses a VoIP 
implementation based on a 3GPP standardized implementation of SIP, and runs 
over the IP (IPv4 or IPv6). Existing phone systems (both packet-switched and cir-
cuit-switched) are supported.

Incumbent operator The major network provider in a particular country, often a former State-owned 
monopoly.

Interconnection The physical connection of separate ICT networks to allow users of those networks 
to communicate with each other. Interconnection ensures interoperability of ser-
vices and increases end users’ choice of network operators and service providers.

Interconnection charge The charge – typically a per-minute fee – that network operators levy on one 
another to provide interconnection.

Internet Interconnected global networks that use the Internet protocol (see IP).
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Abbreviation/acronym Description

IP Internet Protocol: The dominant network layer protocol used with the TCP/IP pro-
tocol suite.

IP telephony Internet Protocol telephony: IP telephony is used as a generic term for the con-
veyance of voice, fax and related services, partially or wholly, over packet-based, 
IP-based networks. See also VoIP and broadband telephony.

IPB ICT Price Basket

IPTV Internet Protocol Television

ISP Internet Service Provider

ITU International Telecommunication Union. The United Nations specialized agency 
for telecommunications. See: www.itu.int/.

IXP Internet Exchange Point: A central location where multiple Internet service pro-
viders can interconnect their networks and exchange IP traffic.

LDCs Least Developed Countries: These are the 49 least developed countries recog-
nized by the United Nations (as at 1 December 2012).

Line sharing/partial 
unbundling

A form of network unbundling that allows a competitive service provider to offer 
ADSL using the high-frequency portion of a local loop at the same time that an 
incumbent continues to offer standard switched voice service over the low-fre-
quency portion (voice) of the same loop.

LLU Local Loop Unbundling: The process of requiring incumbent operators to open 
the last mile of their legacy networks to competitors. See also ULL (unbundled 
local loop).

LRAIC Long-Run Average Incremental Costs: Costing model based on an analysis of 
long-run incremental costs, whereby the total costs incurred by the two intercon-
nected operators supporting the traffic are divided by total demand; this formula 
then replaces the assignment of specific costs to each operator.

LRIC Long-Run Incremental Costs: Additional costs of providing a service over the long 
term.

LTE Long Term Evolution

Media Gateway Converts voice and video between IP networks and switched telephone networks 
(STNs).

Mobile As used in this report, the term refers to mobile cellular systems and to mobile 
phones.

MPLS Multi-Protocol Label Switching: Mechanism for carrying data based on switching 
of “labels”. MPLS can be used to carry almost any type of traffic including voice or 
IPv4 or IPv6 packets and even Ethernet or ATM.

MSAN Multi-Service Access Node

MTR Mobile Termination Rates

NGN Next-Generation Network: A broad term for a certain kind of emerging computer 
network architectures and technologies. It generally describes networks that 
natively encompass data and voice (PSTN) communications, as well as (optionally) 
additional media such as video. See Recommendation ITU-T Y.2011.

http://www.itu.int/
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Abbreviation/acronym Description

NRA National Regulatory Authority: The regulatory agency or official service at the cen-
tral or federal government level that is charged with implementing and enforcing 
telecommunication/ICT rules and regulations.

NTU Network terminal unit

OPEX Operational Expenditures/Operating Expenses

Packet Block or grouping of data that is treated as a single unit within a communication 
network.

PIS Passive Infrastructure Sharing

PPP Purchasing Power Parity

PSTN Public Switched Telephone Network: The public telephone network that delivers 
fixed telephone service.

QoS Quality of Service

Quadruple Play Package of fixed and mobile telephony, video, and broadband Internet services

Ring-back tone Personalized telephone ring tones

RNC Radio Network Controller

Scorched node Method of network modelling that takes account of existing network nodes (tran-
sit and subscriber switches, and the transmission technology used).

SIP Session Initiation Protocol: Protocol for opening a session, used for establishing, 
maintaining and terminating calls from terminals in packet (soft switch) mode. 
Type of telephone exchange which uses software to carry out functions once car-
ried out by an STM-1 (synchronous transport module level 1, for SDH reference 
transmission / optical fibre transmission networks). The other levels are: STM4, 
STM-16, STM-64 and STM-256 for terrestrial links.

Softswitch A type of telephone switch that uses software running on a computer system to 
carry out the work that used to be carried out by hardware.

SMS Short Message Service

STM-1 Level-1 synchronous transport module, level 1 standard transmission format for 
SDH (synchronous digital hierarchy)/fibre optic transmission network. Other levels 
are STM-4, STM-16, STM-64 and STM 256 for terrestrial links.

STN Switched telephone network

TCP Transmission Control Protocol: A transport layer protocol that offers connec-
tion-oriented, reliable stream services between two hosts. This is the primary 
transport protocol used by TCP/IP applications.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol: The suite of protocols that 
defines the Internet and enables information to be transmitted from one network 
to another.

TDM Time Division Multiplexing

Triple play A term referring to the bundling of fixed and/or mobile voice, video and broad-
band Internet access services.
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Abbreviation/acronym Description

TSLRIC Total Service Long-Run Incremental Costs

ULL Unbundled Local Loop: See LLU.

UMTS Universal Mobile Telecommunication System: A third-generation mobile phone 
technology.

US Universal Service

VDSL Very High-speed Digital Subscriber Line: A very high-speed digital (copper) sub-
scriber line (Recommendation ITU-T G.993-2). VDSL-2 permits speeds of 100 
Mbit/s (reception) and 50 Mbit/s (transmission).

VoIP Voice over IP: A generic term used to describe the techniques used to carry voice 
traffic over IP (see also IP telephony and broadband telephony).

WACC Weighted Average Cost of Capital

WAEMU West African Economic and Monetary Union

Wi-Fi Wireless Fidelity: A mark of interoperability among devices adhering to 
the 802.11b specification for wireless LANs from the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). However, the term Wi-Fi is sometimes mistakenly 
used as a generic term for wireless LAN.

WiMAX Worldwide interoperability for microwave access (IEEE 802.16m)

WLL Wireless Local Loop: Typically, a phone network that relies on wireless technol-
ogies to provide the last kilometre connection between the telecommunication 
central office and the end user.

WTDC World Telecommunication Development Conference

xDSL DSL stands for digital subscriber line, and xDSL is the general representation for 
various types of digital subscriber line technology. ADSL: Asymmetric digital sub-
scriber line. A technology that enables high-speed data services to be delivered 
over twisted pair copper cable, typically with a download speed in excess of 
265 kbit/s, but with lower upload speed (see Recommendation ITU-T G.992.1). 
ADSL2: Asymmetric digital subscriber line 2 (Recommendations ITU-T G.992.3 and 
G.992.4). Extension of the initial ITU-T Recommendation, with higher data speeds, 
new power-saving elements and broader specifications. ADSL2+: Asymmetric dig-
ital subscriber line 2+ (Recommendation ITU-T G.992.5). Revised version of ADSL2 
in which data speeds are increased using higher frequencies on copper lines.

x.G Series 1G to 5G mobile cellular telephony.

3G Third-generation mobile network or service; generation of mobile systems desig-
nated IMT 2000 by ITU. The system allows faster communication services that 2G 
in particular for voice, fax, and Internet, from any place and at any time.

4G Fourth-generation mobile network or service: Mobile broadband standard offer-
ing both mobility and very high bandwidth.

5G Fifth-generation mobile network or service.
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Annexes

Annex 1: ITU/BDT questionnaire on tariff policies 
All the information about the ITU Tariff Policies survey, as well as the ICTEye database is available 
at:http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/SurveyTariff.aspx.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/SurveyTariff.aspx
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Annex 2: Template used for country case studies for Question 4/1

Section 1: Market context

1.1 Please describe the market context in your country (e.g. technology, number of players, 
number of subscribers, market share, etc.)

Section 2: New charging methods (or models) for services provided over Next 
Generation Networks (NGNs)

2.1 What are the method/cost models adopted for determining NGN/NGA tariffs in your 
country? Please explain your experience in building and implementing them.

2.2 Did you consider the pure LRIC model as an option? If not, what are the reasons for 
not adopting it? 

Section 3: Different models for infrastructure sharing

3.1 Please describe your experiences on infrastructure sharing, including sharing 
infrastructure with other non-telecom operators and other sectors such as electricity, 
TV, railways, etc. 

3.2 Please describe the benefits of sharing infrastructure and its quantitative impact on: 

• Investment costs

• Prices of telecommunication/ICT services

• Competition in telecommunication/ICT services.

Section 4: Consumer price evolution and the impact on ICT services

4.1 Please describe the quantitative impact of price reduction on:

• Adoption and use of ICT services (e.g. e-banking, e-commerce, e-learning, etc.)

• Consumption (e.g. penetration, number of subscribers, use of telecom services, etc.)

• Innovation 

• Investment by operators

• Revenues of service providers and operators.

Section 5: Methods of determining licence costs 

5.1 Please describe the different types of licence and the methods of granting them in 
your country.

5.2 Please describe the different methods of determining licence fees, the amounts 
involved, and payment modalities.

5.3 How have licence fees evolved in your country?
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Annex 3: List of contributions and other documents received for Question 
4/1
Reports

Web Date Source Title

1/REP/4 2014-09-16 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 4/1 (Geneva, Tuesday 16 September 2014, 
14:30 - 17:30 hours)

RGQ/REP/4 2015-04-15 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 4/1 (Geneva, Tuesday 16 September 2014, 
14:30 - 17:30 hours)

1/REP/14 2015-09-17 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 4/1(Geneva, Thursday 17 September 2015, 
14:30 - 17:00 hours)

RGQ/REP/13 2016-04-15 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 4/1 (Geneva, Wednesday, 6 April 2016, 09:30 
-12:30 and 14:30 - 17:30 hours)

1/REP/24 2016-09-20 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 4/1 (Geneva, Friday, 23 September 2016, 
09:00 -12:00 hours)

RGQ/REP/22 2017-01-13 Rapporteur for Question 
4/1

Report for the Rapporteur Group meeting on 
Question 4/1 (Geneva, Thursday, 12 January 2017, 
09:30 - 12:30 hours)

1/REP/34 2017-03-01 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 4/1 (Geneva, Friday, 31 March 2017, 09:00 
-12:00 hours)

Question 4/1 contributions for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Date Source Title

1/470 2017-03-17 BDT Focal Point for 
Question 1/1

GSR-17 provisional programme focusing on living 
in a world of digital opportunities

1/452 2017-03-13 Iran University of Sci-
ence & Technology

Economic facilities for developing services related 
to national telecommunication/ICT networks in 
Iran (v0.8)

1/440 2017-01-12 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group meeting on Ques-
tion 4/1, Geneva, 12 January 2017

1/415 
[OR]

2017-02-10 Rapporteur for Question 
4/1

Draft Final Report for Question 4/1 

1/392 2016-09-28 Rapporteur for Question 
4/1  

Liaison Statement from ITU-D Study Group 1 Ques-
tion 4/1 to ITU-T Study Group 3 on collaboration 

1/379 2016-09-07 Oman Telecommu-
nications Regulatory 
Authority (TRA)

Contribution towards Chapter 5: Regulatory 
accounting in an NGN environment

1/357 2016-09-07 Switzerland (Confedera-
tion of)

Contribution for inclusion in Section 4 of the 
report on Question 4/1, “Methods of determining 
the licences costs”

http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0004/
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-R-0004/
http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0014/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-R-0013
https://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0024/en
https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-R-0022/en
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0470/en
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0452/en
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0440/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0415
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0392/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0357
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Web Date Source Title

1/349 
+Ann.1-2

2016-08-18 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Results from the ITU Tariff Policies Survey 2015 on 
Section 7 on Next Generation Networks

1/345 
+Ann.1-2

2016-08-18 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Results from the ITU Tariff Policies Survey 2015 on 
Section 5: Interconnection Issues

1/324 2016-08-05 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Specific solutions involving infrastructure sharing 
for national digital development

1/322 2016-08-05 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Case study replies using the questionnaire 
Template

1/308 
+Ann.1

2016-08-04 BDT Focal Point for 
Question 6/1

GSR 2016 Discussion Papers and Best Practice 
Guidelines

1/300 
[OR]

2016-08-04 Rapporteur for Question 
4/1

Draft report for Question 4/1 (Economic policies 
and methods of determining the costs of services 
related to national telecommunication/ICT net-
works, including next-generation networks)

1/281 2016-11-23 Guinea (Republic of) Charges levied in the mobile telephone sector in 
Guinea 

1/276 2016-07-23 Tactikom Overview of an accounting model

1/275 2016-07-23 Tactikom New environment directly influencing methods of 
determining costs of electronic communication 
services in the new sectoral ecosystem

1/244 2016-04-06 Rapporteur for Question 
4/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on Ques-
tion 4/1, Geneva, 6 April 2016

RGQ/228 2016-03-22 BDT Focal Point for 
Question 4/1

ICT and Broadcasting Infrastructure Sharing sum-
mary and guidelines

RGQ/224 
+Ann.1

2016-03-22 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Results from the ITU Tariff Policies Survey 2014 on 
Section 8 on infrastructure sharing

RGQ/223 
+Ann.1

2016-03-22 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Development of Next Generation Networks 
(NGN): country case studies update for European 
countries

RGQ/219 
+Ann.1

2016-03-22 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Presentation on Trends on telecommunication/ICT 
services? Regulation and tariff policies

RGQ/207 2016-03-21 Togolese Republic Draft report for Question 4/1 (Economic policies 
and methods of determining the costs of services 
related to national telecommunication/ICT net-
works, including next-generation networks)

RGQ/180 2016-03-07 Lao People’s Democratic 
Republic

Lao P.D.R Telecommunications Sector overview

RGQ/166 2016-02-25 Viet Nam (Socialist 
Republic of)

Current issues of determining the costs of tele-
communication services in Viet Nam

RGQ/156 2016-02-19 Togolese Republic Methods for determining license fees or costs

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0349
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0345
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0324
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0322
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0308
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0300
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0276
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0275
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0244
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0228
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0224
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0223
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0219
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0207
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0180
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0166
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0156
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Web Date Source Title

RGQ/145 2016-02-16 Guinea (Republic of) Template for country case studies for Question 
4/1. Consumer price evolution and the impact on 
ICT services

RGQ/122 2015-09-09 Mozambique (Republic 
of)

Mozambique country case study for Question 4/1

RGQ120 2015-09-09 New Zealand Case study from New Zealand – Response to ITU-D 
Q4/

1/219 2015-08-30 Egypt (Arab Republic of) General procedures and practical issues for esti-
mating WACC

1/214 2015-08-25 Russian Federation Experience of the Russian Federation in the shar-
ing of telecommunication infrastructure

1/207 2015-08-26 Tonga (Kingdom of) Tonga case studies for Question 4/1

1/201 2015-08-24 ITU-APT Foundation of 
India

New Pricing approach on Mobile Termination Rate 
(MTR) and Fixed Termination Rate (FTR) in India

1/199 2015-08-21 Democratic Republic of 
the Congo

Case studies relating to the questionnaire in the 
Annex to Question 4/1

1/196 
+Ann.1-4

2015-08-21 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Results from the ITU Tariff Policies Survey 2014 on 
section 3 on Cost and Tariff Models

1/164 2015-07-31 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

The need to develop a method of estimating 
licence costs

1/163 2015-07-31 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Elaboration of guidelines on passive infrastructure 
sharing

1/157 2015-07-31 Rapporteur pour la 
Question 4/1

Draft report for Question 4/1 (Economic policies 
and methods of determining the costs of services 
related to national telecommunication/ICT net-
works, including next generation networks)

1/147 2015-07-27 Odessa National 
Academy of Telecom-
munications n.a. A.S. 
Popov

Practical aspects of applying a method of deter-
mining tariffs for telecommunication services 
based on cost modelling

1/146 2015-07-27 Saudi Arabia (Kingdom 
of)

Costing models used to determine the cost of pro-
viding the wholesale services

1/137 2015-07-21 Gambia (Republic of 
the)

Cost of service regulation: The Gambian experience

1/131 2015-07-13 Indonesia (Republic of) Contribution paper for ITU Global Strategic Dia-
logue on international mobile roaming

1/112 2015-05-11 Rapporteur for Question 
4/1

Template for country case studies for Question 
Q4/1

1/111 2015-05-11 Rapporteur for Question 
4/1

Revised table of content and timeline for the 
Report on Question 4/1

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0145
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0122
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0120
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0219
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0214
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0207
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0201
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0199
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0196
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0164
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0163
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0157
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0147
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0137
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0131
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0112
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0111
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Web Date Source Title

1/95 2015-04-11 India (Republic of) Possible charging mechanism of wholesale pricing 
i.e. Interconnection Usage Charges (IUC) in devel-
oping countries

RGQ/86 2015-03-19 Brazil (Federative 
Republic of)

Differences between local CAPM and global CAPM 
to estimate the cost of equity

RGQ/78 2015-03-15 Oman (Sultanate of) The Government of Oman incentives for broad-
band network development

RGQ/71 2015-03-10 Democratic Republic of 
the Congo

Contribution à la Question 4/1 sur la Section 2 rel-
ative au partage des infrastructures

RGQ/19 2015-01-22 Odessa National 
Academy of Telecom-
munications n.a. A.S. 
Popov

Some features of tariffs determination for tele-
communications services on the basis of the 
simulation the cost of their providing

RGQ/10 2014-12-15 Rapporteur for Question 
4/1

Draft work plan for Question 4/1

RGQ/1 2014-09-08 Viet Nam (Socialist 
Republic of)

Current methods of determining the costs of tele-
communication services in Viet Nam

1/40 2014-08-05 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Development of the Internet in Côte d’Ivoire

1/34 2014-07-31 Brazil (Federative 
Republic of)

Using a local CAPM model to estimate the WACC in 
the telecommunication sector

1/32 2014-07-28 Odessa National 
Academy of Telecom-
munications n.a. A.S. 
Popov

Determination of tariffs for telecommunication 
services based on process modelling

1/26 2014-07-08 BDT Focal Point for 
Question 4/1

List of resources en economic regulation devel-
oped in the framework of the Regulatory and 
Market Environment Division (RME)

1/25 2014-07-08 BDT Focal Point for 
Question 4/1

Trends on telecommunication/ICT services Regula-
tion and Costs and Tariff Policies

Contributions for QAll for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

1/458 
+Ann.1

2017-03-17 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Feedback received through the survey on ITU-D 
Study Group Questions, Procedures, and Propos-
als on Future Activities

1/457 2017-03-17 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Innovation activities in ITU-D

1/454 2017-03-15 Russian Federation Proposals for the revision and rearrangement of 
ITU-D Study Groups 1 and 2’ Study Questions

1/447 
+Ann.1-2

2017-03-09 Rapporteur for Question 
9/2

Analysis of feedback received through the global 
survey on the work of ITU-D study groups

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0095
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0086
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0078
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0071
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0019
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0010
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0001
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0040
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0034
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0032
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0026
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0025
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0457
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0454
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0447
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Web Received Source Title

1/434 2017-02-22 Vice-Chairman, ITU-D 
Study Group 2 , and 
Co-Rapporteur for Ques-
tion 8/2

Study Groups, study Questions, and working 
method for WTDC-17

1/432 
+Ann.1  

2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic of) Draft texts for the revision of the study Questions 
and new Questions for the period 2018-2021

1/431 2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic of) Proposal for new Question on Internet of Things 
for the study period 2018-2021

1/396 2017-01-30 Chairman, ITU-D Study 
Group 1, Vice-Chairman, 
ITU-D Study Group 1

Survey on ITU-D Study Group Questions, Proce-
dures, and Proposals on Future Activities

1/371 2016-09-07 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Update on innovation activities to ITU-D Study 
Groups

1/332 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2014-2016 Regional Reports of 
ICT Projects and Activities

1/331 2016-08-05 General Secretariat WSIS Prizes 2016-2017

1/330 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2016-2017

1/310 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Line Roadmaps C2, C5 and C6

1/309 2016-08-04 General Secretariat ITU’s Contribution to the Implementation of the 
WSIS Outcomes 2016

1/307 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 and SDG Matrix

1/306 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Lines Supporting Implementation of 
the SDGs

1/305 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016: High Level Track Outcomes 
and Executive Brief

1/304 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 Outcome Document – Forum 
Track

1/303 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2017 – Open Consultation Process

1/253 
Rev.1

2016-05-31 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Compendium of Draft Outlines for expected 
outputs to be produced by ITU-D Study Group 1 
Questions and Resolution 9 (September 2016)

RGQ/204 2016-03-18 BDT Focal Point for Ques-
tion 8/1 and Resolution 9

Outcomes of RA-15,WRC-15 and CPM19-1 related 
to ITU-D

RGQ/152 2016-02-18 Kazakhstan (Republic of) Contribution from Kazakhstan to Questions 1/1, 
2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 and 5/2

1/232 
+Ann.1

2015-09-13 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Work plan for ITU-D Study Group 1 (September 
2015)

https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0434
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0432
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0431
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0396
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0371
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0332
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0331
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0330
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0310
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0309
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0307
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0306
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0305
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0304
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0303
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0253/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0204
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0152
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0232
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Web Received Source Title

1/231 
(Rev.1)

2015-09-04 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Compendium of Draft Outlines for Expected 
Outputs to be Produced by ITU-D Study Group 1 
Questions and Resolution 9 (September 2015)

1/229 
(Rev.1)

2015-09-02 Argentine Republic Draft new Resolution: “Telecommunication/ICT 
accessibility for persons with disabilities and per-
sons with specific needs”

1/228 
(Rev.1)

2015-09-02 Argentine Republic Modification of the Resolution ITU-R 61 “Con-
tribution in implementing the outcomes of the 
World Summit on the Information Society”

1/200 2015-08-25 Telecommunication Devel-
opment Bureau

ITU-D Study Groups Innovation Update

1/183 2015-08-07 Telecommunication Devel-
opment Bureau

1st ITU-D Academia Network Meeting

1/145 2015-07-24 General Secretariat WSIS Forum 2015: High level policy statements, 
Outcome document, Reports on WSIS Stocktaking

1/126 2015-07-06 Uganda (Republic of) Increasing women’s participation in ITU Study 
Groups’ work

1/125 2015-06-29 BDT Focal Point for Ques-
tion 1/1

ITU GSR15 discussion papers and best practice 
guidelines

1/70 2014-09-18 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Appointed Rapporteurs and Vice-Rapporteurs of 
ITU-D Study Group 1 Questions for the 2014-2018 
period

1/66 2014-09-04 Telecommunication Devel-
opment Bureau

List of information documents

1/65 2014-09-03 Australia, Samoa (Inde-
pendent State of), United 
Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, Van-
uatu (Republic of)

Numbering misappropriation

1/64 2014-09-03 Intel Corporation New question for ITU-D Study Group 1 
(2014-2018): Assistance to developing coun-
tries for the implementation of ICT programs in 
education

1/50 2014-08-28 United States of America Selected recent developments in U.S. spectrum 
management

1/48 2014-08-23 Nepal (Republic of) Need for developing detailed table of contents 
for each Question under both the ITU-D Study 
Groups at the beginning

1/38 
+Ann.1

2014-08-04 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Quality of Service Training Programme (QoSTP)

1/22 2014-06-27 BDT Focal Point for Ques-
tion 1/1

Status report on Regulatory and Market 
Environment

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0231
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0229
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0228
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0200
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0183
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0145
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0126
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0125
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0070
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0066
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0065
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0064
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0050
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0048
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0038
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0022
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Web Received Source Title

1/5 
(Rev.1-2)

2014-09-08 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Candidates for Rapporteurs and Vice-Rapporteurs 
of ITU-D Study Group 1 and 2 study Questions for 
the 2014-2018 period

1/4 2014-09-01 Telecommunication Devel-
opment Bureau

List of WTDC Resolutions and ITU-D Recommen-
dations relevant to the work of the ITU-D Study 
Groups

1/3 2014-08-20 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Resolution 9 (Rev. Dubai, 2014): Participation of 
countries, particularly developing countries, in 
spectrum management

1/2 
+Ann.1

2014-08-20 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Resolution 2 (Rev. Dubai, 2014): Establishment of 
study groups + Full text of all ITU-D Study Group 1 
Questions in Annex 1

1/1 2014-06-11 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Resolution 1 (Rev. Dubai, 2014): Rules of proce-
dure of the ITU Telecommunication Development 
Sector

Information Documents

Web Received Source Title Questions

N/A  

Liaison Statements

Web Received Source Title

1/92 2015-04-08 ITU-T Study Group 3 Liaison Statement from ITU-T SG3 to ITU-D 
SG1 Question 4/1 on Activities to Question 4/3 
related to regional cost models

1/20 2014-06-09 ITU-T Study Group 3 Liaison Statement from ITU-T SG3 to ITU-D SG1 
Q4/1 on Wholesale Invoicing Checklist

Liaison Statements for QAll

Web Received Source Title

1/460 2017-03-17 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF to ITU-D 
SG1 on recent meeting reports of Joint Coordina-
tion Activity on Accessibility and Human Factors 
(JCA-AHF)

1/456 2017-03-17 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF to ITU-D 
SG1 on Call for voluntary contributions to the ITU 
Accessibility Fund

1/398 2017-01-31 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on operational plan for implementation 
of WTSA-16 Resolution 95 (Hammamet, 2016)

1/287 2016-07-29 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

1/286 2016-07-29 ITU-T JCA-AHF Liaison statement from ITU-T JCA-AHF Chairman 
to ITU-D SG1 on JCA-AHF recent meeting report

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0005
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0004
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0003
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0002
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0001
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0092
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0020
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0460
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0456
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0398
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0287
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0286
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Web Received Source Title

1/260 2016-10-31 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D Study 
Groups 1 and 2 on the latest version of the Access 
Network Transport (ANT), Smart Grid and Home 
Network Transport (HNT) Standards Overviews 
and Work Plans

1/257 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on revised definition of Quality of Experi-
ence (QoE) and new terms in Rec. P.10/G.100

1/256 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on ITU inter-Sector coordination (reply 
to TSAG LS17)

1/186 2016-03-09 ITU-R Study Groups - Work-
ing Party 5D (IMT System)

Liaison statement from ITU-R WP 5D to ITU-D 
SG1 on Working document towards a preliminary 
draft new report ITU-R SM.(innovative regulatory 
tools)

1/181 2016-03-07 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T SG15 to ITU-D SG1 
and 2 on the latest version of the Access Network 
Transport (ANT), Smart Grid and Home Network 
Transport (HNT) Standards Overviews and Work 
Plans

1/172 2016-03-03 ITU-D Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 to 
ITU-D SG 1 and 2 on ITU-T SG15 OTNT standard-
ization work plan

1/171 2016-03-03 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 
to ITU-D SG 1 and 2 on new technical clas-
sification and numbering of ITU-T L-Series 
Recommendations

1/139 2016-02-08 TSAG Liaison statement from TSAG to ITU-D study 
groups 1 and 2 on ITU inter-Sector coordination

1/124 2015-11-18 ITU-R Study Group 
Department

Liaison statement from ITU-R Study Group 
Department to ITU-D SG 1 and 2 on Resolutions 
approved at the Radiocommunication Assembly 
(RA-15) 

1/118 2015-09-29 Asia-Pacific Telecommu-
nity (APT)

Liaison statement from the APT Standardization 
Program Forum (ASTAP) to ITU-D Study Group 1 
and 2 on NGN activities

1/202 2015-08-24 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF, Chairman 
to ITU-D SGs on Draft meeting report of Joint 
Coordination Activity on Accessibility and Human 
Factors (JCA-AHF) in Geneva on 17 June 2015

1/128 2015-07-10 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs 
on the latest versions of the Access Network 
Transport (ANT), Smart Grid and Home Network 
Transport (HNT) Standards Overviews and Work 
Plans

1/127 2015-07-04 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs 
on ITU-T SG15 OTNT standardization work plan

hhttps://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0260/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0257
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0256
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0186
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0181
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0172
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0171
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0139
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0124
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0118
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0202
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0128
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0127
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Web Received Source Title

1/124 2015-07-12 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

1/120 2015-06-23 ITU-R Study Groups – 
Working Party 1B

Liaison Statement from ITU-R WP1B to ITU-D 
Study Group 1 on Working document towards a 
preliminary draft new report ITU-R SM on Innova-
tive regulatory tools

1/116 2015-05-19 ITU-T Focus Group on SSC Liaison Statement from ITU-T FG-SSC to ITU-D SGs 
on Final deliverables of the Focus Group on Smart 
Sustainable Cities (FG-SSC) and proposal of a new 
Study Group

1/113 2015-05-12 ITU-T Study Group 13 Liaison Statement from ITU-T SG13 to ITU-D SGs 
on Development of the Roadmap on IMT

1/100 2015-04-30 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T SG11 to ITU-D 
Study Groups on the progress on standardization 
work to combat Counterfeit ICT devices

1/99 2015-04-29 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D SGs 
on ITU-D SG1 and SG2 Questions of interest to 
ITU-T Study Groups

1/98 2015-04-29 ITU-T Focus Group on Digi-
tal Financial Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on Dig-
ital Financial Services (DFS) to ITU-D Study Groups 
on BDT’s work on ITU m-Powering Development

1/97 2015-04-29 ITU-T Focus Group on Digi-
tal Financial Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

1/68 2015-03-03 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D SGs 
on ITU-D SG1 and SG2 Questions of interest to 
ITU-T Study Groups

1/28 2015-02-10 ITU-R Study Groups – 
Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommunication 
Study Groups WP5D to ITU-D Study Groups con-
cerning the Handbook on “Global Trends in IMT”

1/27 2015-02-10 ITU-R Study Groups – 
Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommunication 
Study Groups WP5D to ITU-D Study Groups con-
cerning the Handbook on “Global Trends in IMT”

1/21 2015-01-23 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on Dig-
ital Financial Services (DFS) to ITU-D Study Groups 
on BDT’s work on ITU m-Powering Development

1/20 2015-01-22 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

1/18 2014-05-23 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T Joint Coordination 
Activity on Accessibility and Human Factors (JCA-
AHF) on Assistive Listening Devices (ALD) and the 
allocation of Mobile Phone Services in the 2.3-2.4 
GHz band

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0124
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0120
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0116
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0113
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0100
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0099
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0098
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0097
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0068
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0028
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0027
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0021
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0020
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0018
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Web Received Source Title

1/16 2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 to 
ITU-D SG1 and SG2 on Request for status update 
from GSMA and ITU on proposed studies on the 
issue of mobile theft, grey market and counterfeit 
devices

1/15 
(Rev.1)

2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 to 
ITU-D SG1 and SG2 on Technical report on coun-
terfeit equipment

1/12 2014-02-10 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on Innova-
tion to ITU-D SG1 and SG2 on New Standardization 
Activities for ITU-T study groups and ICT Innova-
tion Panel

1/9 2013-10-22 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on Inno-
vation to ITU-D SG1 and SG2 on inputs on ICT 
innovation panel

_______________

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0016
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0015
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0012
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0009
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