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مبادئ توجيهية الستعراض منهجيات تسعري الطيف وإعداد جداول رسوم الطيف

مقدمة  1
توفر هذه املبادئ التوجيهية للهيئات التنظيمية ومستعملي الطيف الراديوي فهمًا أفضل للغرض من حتديد أسعار 
الطيف وأهدافه ومبادئه وأساليبه واسرتاتيجياته وإعداد جداول رسوم الطيف. وتبني هذه املبادئ التوجيهية أيضًا 
مزايا وعيوب األساليب احلديثة لتحديد أسعار الطيف اليت حتقق األهداف الرئيسية ألفضل املمارسات يف إدارة 

الطيف، واليت تكفل استعمال الرتددات الراديوية بكفاءة - من الناحيتني التقنية واالقتصادية.

ومن البداية، من املهم أن نفهم أن أساليب حتديد أسعار الطيف ورسوم الطيف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف 
االقتصادية والسوقية، وعوامل تقنية مثل التكنولوجيات واخلدمات اليت جيري استعماهلا أو نشرها، وكفاءة هذه 

التكنولوجيات واخلدمات ونوعيتها، وكيف يتم ختصيص الطيف ملستعمليه.

الشكل 1: الروابط البينية ألسعار الطيف

السوق  أكرب على  القائمة بشكل  األساليب  الطيف جنبًا إىل جنب مع  أساليب تسعري  لذلك، تطورت  ونتيجة 
الرتددات  أنه ال تكون مجيع  الطيف. غري  الطيف وتداول  باستعماله مثل مزادات  الطيف والرتخيص  لتخصيص 
الراديوية مناسبة لتطبيق مزادات الطيف كوسيلة لتخصيص الطيف وحتديد أسعاره وال تتوافر دائمًا الظروف الالزمة 
.(AIP) لدعم االستعمال الفعال للمزادات أو األساليب األخرى القائمة على السوق مثل األسعار التحفيزية املنظمة

وتبدأ هذه املبادئ التوجيهية بتوفري تعريفات وشروط مفيدة وتقدمي خلفية عن األنواع الشائعة من رسوم الطيف 
املستعملة يف املمارسة احلالية من جانب السلطات التنظيمية الوطنية ومديري الطيف. وحتدد وتصف األقسام التالية 
من هذه املبادئ التوجيهية األهداف واملبادئ واألساليب املستعملة لتحديد أسعار الطيف ورسوم الطيف، وهي 

منظمة على النحو التايل:

القسم 2 - مبادئ وأهداف تسعري الطيف  •
القسم 3 - حتديد أسعار الطيف: اآلليات املنظمة واآلليات القائمة على السوق  •

القسم 4 - املسائل املرتبطة بتحديد رسوم الطيف  •
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القسم 5 - نظرة فاحصة على منهجيات تسعري الطيف  •
القسم 6 - إعداد جداول رسوم الطيف املنظمة  •

القسم 7 - أمثلة على أساليب التسعري املنظمة: جدول رسوم الطيف  •
مسرد املصطلحات  •

مبادئ وأهداف تسعري الطيف  2
تشتمل إدارة الطيف على أنشطة مثل ختطيط استعمال الطيف وختصيص وتوزيع تراخيص الطيف وتنسيق استعمال 
الطيف املشرتك وتنسيق معايري الطيف اإلقليمية والعاملية ورصد ومراقبة استعماله الفعلي. وقد تطورت األهداف 
االقتصادية والتقنية واالجتماعية رفيعة املستوى (املتعلقة أساسًا بالنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة) املرتبطة باستعمال 
الطيف مع اجتاه إصالح إدارة الطيف السائد يف السنوات العشر املاضية مع تركيز أقل على هنج القيادة والتحكم 
التقليدي وتركيز أكرب على األنظمة القائمة على السوق1. وتتطلب األهداف رفيعة املستوى بشأن السياسات اتساقًا 
يف الُنهج احلكومية املتعلقة مبسائل مثل النفاذ واملنافسة وعدم التمييز ومحاية املستعمل واإلنصاف والعدالة يف أسلوب 

توزيع الطيف على املستعملني وختصيصه هلم.

مبادئ تسعري الطيف

ظهرت مبادئ يف ضوء جهود إصالح الطيف اليت بذلتها بلدان مثل أسرتاليا واالحتاد األورويب ونيوزيلندا وسنغافورة 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية عند حتديث هُنجها املتعلقة بإدارة الطيف وهي تنعكس اآلن يف الوثائق 
اإلطارية الرئيسية حول كيفية تنظيم إدارة الطيف يف املستقبل. وتعكس هذه املبادئ الوطنية إلدارة الطيف جوانب 

اقتصادية وسلوكية:3،2

ينبغي توزيع الطيف على االستعمال أو االستعماالت األعلى قيمة له لضمان حتقيق أقصى قدر من الفوائد   •
للمجتمع.

ينبغي وضع آليات لتمكني وتشجيع انتقال الطيف إىل االستعمال األعلى القيمة له.  •
يتم تيسري أكرب قدر من النفاذ إىل الطيف عند اختيار النهج األقل تكلفة واألقل تقييدًا يف حتقيق أهداف إدارة   •

الطيف ومقاصدها.
ينبغي أن تعمل هيئات التنظيم ومديرو الطيف، قدر املستطاع، على زيادة اليقني التنظيمي واملرونة يف كيفية   •

استعمال الطيف.
ينبغي حتقيق التوازن بني تكاليف التداخل والفوائد اليت ميكن حتقيقها من االستعمال األكرب للطيف.  •

منذ عام 2000، أوصي بزيادة التشديد على اجلوانب االقتصادية لتنظيم قرارات إدارة الطيف. "ونظرًا إىل أن طيف الرتدد يشكل موردًا   1

نادرًا، فإن القرارات املتعلقة بإدارة الطيف ينبغي أن تأخذ وجهة النظر االقتصادية يف االعتبار. وبذلك تقوم احلاجة إىل كل الوسائل املتاحة، 
مبا يف ذلك األساليب االقتصادية، من أجل حتسني إدارة الطيف الوطنية" (ITU-SM 2012-4، املراَجعة يف 2014).

هيئة تنظيم االتصاالت والوسائط يف أسرتاليا: مبادئ إلدارة الطيف، 2009.  2

يقتضي التوجيه املتعلق بالرتخيص EC/2002/20 والتوجيه اإلطاري EC/2002/21 الصادران االحتاد األورويب أن تضمن اهليئة التنظيمية   3

الوطنية أن تستند املعايري، عند توزيع وختصيص الطيف أثناء حتديد رسوم الطيف اإلدارية، إىل معايري تتسم باملوضوعية والشفافية وعدم 
التمييز وأن تكون متناسبة بالنسبة إىل املستعملني.
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يقتضي اإلنصاف واملوضوعية أن تستند الرسوم إىل عوامل موضوعية ومعاملة مجيع حاملي الرتاخيص يف نطاق   •
تردد معني على قدم املساواة. ومن شأن ذلك، مثًال، أن حيول دون معاملة خمتلف املستعملني بطرق خمتلفة 

يف نطاق تردد معني.
تقتضي الشفافية أن يوضح األساس الذي مت على أساسه حساب الرسوم يف وثيقة منشورة ناجتة عن التشاور   •

مع أصحاب املصلحة وأن حتدد مجيع الرسوم استنادًا إىل جدول منشور.
ستكون التكاليف اإلدارية أقل إذا كان جدول الرسوم أبسط يف إدارته. وأبسط جدول رسوم هو اجلدول   •

الذي يتضمن دفع رسوم ثابتة؛ غري أن ذلك قد ال يشجع على استعمال الطيف بكفاءة.
يتعني حتقيق التوازن بني البساطة اإلدارية وشرط تشجيع الكفاءة يف استعمال الطيف إذا ُحددت الرسوم مع   •

مراعاة معلمات مثل عرض النطاق أو نطاق الرتدد أو التغطية.
وباإلضافة إىل املبادئ املبينة يف وثائق السياسات والتوجيهات، تستلزم املسائل التالية النظر يف مبادئ إضافية:

ينبغي استعراض رسوم الطيف على فرتات مناسبة ملراعاة التغريات يف مؤشرات األداء الرئيسية االقتصادية أو   •
التقدم يف التكنولوجيات الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على نطاق تردد معني.

ينبغي وضع آليات لتجنب اكتناز الطيف الذي يؤدي إىل ردع املنافسة واكتشافه وعند الضرورة منعه.  •
ينبغي حتقيق التوازن بني النهج املايل واجلوانب الرئيسية األخرى - التنظيمية (املنافسة) واالجتماعية (اخلدمة   •

الشاملة).
أهداف تسعري الطيف

توجد أهداف واسعة إلدارة الطيف مرتبطة بأسعار الطيف ورسوم الطيف:4

ينبغي أن تعزز أسعار الطيف استعمال الطيف بكفاءة. وكمورد طبيعي حيوي، ينبغي أن يكون سعر الطيف   •
مناسبًا لضمان تقدير قيمته واستعماله حبكمة. ويوفر استعمال الطيف فوائد كبرية لالقتصاد وينبغي تعظيم 

الفوائد احملققة من الطيف.
ينبغي اسرتداد التكاليف املرتبطة بإدارة وتنظيم الرتددات الراديوية (مبا يف ذلك الرصد واملراقبة) من املستفيدين   •
من أنشطة إدارة الطيف. وينبغي أن ينطبق ذلك على مجيع مستعملي الطيف - من القطاعني العام واخلاص.

ميكن حتقيق أهداف اجتماعية وثقافية مهمة عن طريق استعمال الطيف وينبغي أن ييسر تسعري الطيف حتقيق   •
األهداف االجتماعية والثقافية للحكومة.

وعلى الرغم من هذه األهداف، تؤثر األهداف املتعلقة باإليرادات واملتطلبات احلكومية على حتديد رسوم الطيف 
من جانب اهليئة التنظيمية. وينبغي أن تتواءم األهداف املتعلقة باإليرادات، قدر اإلمكان، مع ('1') حتقيق أمثل كفاءة 
للطيف، ('2') حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ('3') مبدأ أن يدفع مستعملو الطيف مقابل استعماهلم 

ملوارد الطيف، ('4') اسرتداد تكاليف إدارة الطيف.

اللوائح التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالحتاد، الوحدة 5، الفصل اخلامس، تسعري الطيف.  4
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حتديد أسعار الطيف: اآلليات املنظمة واآلليات القائمة على السوق  3
ُحتدد أسعار الطيف للرتددات الراديوية باستعمال أسلوب منظم أو أسلوب قائم على السوق أو باستعمال مزيج 

من اآلليات املنظمة واآلليات القائمة على السوق.

اآلليات املنظمة تشمل التسعري التحفيزي املنظم (AIP) ومعادالت رسوم الطيف املبنية على أساس اسرتداد   •
التكاليف اليت تتكبدها اهليئة التنظيمية إلدارة الطيف.

اآلليات القائمة على السوق لتحديد أسعار الطيف عادًة ما تنطوي على تبادل يف السوق مثل مزادات الطيف   •
وتداول الطيف (يف السوق الثانوية).

اآلليات املنظمة: القائمة على التكاليف

عادًة ما تشتمل التخصيصات اإلدارية للطيف على فرض رسوم مرتبطة بعملية ختصيص الرتددات مثل معاجلة طلبات 
استالم الرتاخيص وجتديدها، وكذلك الرسوم املفروضة على مستعملي الطيف مقابل استعماله. وميكن أن تأخذ 
هذه الرسوم شكل رسوم بسيطة ُحتدد على مستوى كاٍف السرتداد تكاليف إدارة الطيف، وميكن أن توجه املستعملني 
يف اختاذ القرارات الستعمال الطيف بكفاءة أكرب. وميكن أن تأخذ أيضًا شكل معادالت أكثر تعقيدًا مثل منوذج 
أداء األسعار العاملي (الوارد وصفه يف القسم 5) الذي جيمع بني املكونات اليت هتدف إىل اسرتداد تكاليف إدارة 

الطيف ويدمج رسوم استعمال الطيف اليت تعكس مقدار الطيف املخصص واملستعمل بكفاءة.

وتفرض أنشطة كل حامل ترخيص تكاليف مباشرة على تنظيم إدارة الطيف. وتشمل هذه تكاليف اإلصدار وحفظ 
البيانات ورصد الطيف وتطبيق الرتاخيص الفردية. وتكون بعض التكاليف مشرتكة لنطاق ما أو خدمة راديوية ما 
(مثل ختطيط النطاقات)؛ بينما يكون البعض اآلخر مشرتكًا ملجموعة من النطاقات، وتتعلق بعض التكاليف، مثل 

النفقات اإلدارية العامة، جبميع حاملي الرتاخيص.

وميكن أن تتناول اهليئات التنظيمية مسألة حتديد األسعار السرتداد التكاليف بعدة أساليب:

تضع بعض اهليئات التنظيمية مناذج تكاليف مفصلة لتحديد الرتاخيص اليت تتضمن تكاليف خمصصة. وهناك   •
عدد قليل من األمثلة على أنظمة التشغيل هذه. والسبب الرئيسي هو التعقيد الذي ينطوي عليه وضع وتنفيذ 

مثل هذه األنظمة العشوائية لتخصيص التكاليف يف هناية املطاف.
تضع معظم اهليئات التنظيمية القواعد اليت حتدد الرسوم على أساس حسابات قائمة على عدد األجهزة أو اليت   •
تفرض نسبة مئوية على حجم الدوران اخلاص حبامل الرتخيص. ويف هذه احلاالت، ميكن وضع منوذج بسيط 
للتكاليف املباشرة وربطه باإليرادات املتأتية من الرسوم. وباإلضافة إىل ذلك، ستكون هناك حاجة إىل أسلوب 
لتخصيص التكاليف غري املباشرة أو املشرتكة، على سبيل املثال، بناًء على عدد حاملي الرتاخيص مبا يتناسب 
مع التكاليف املباشرة اليت يفرضوهنا. أو ميكن ختصيصها وفقًا لكمية الطيف (على سبيل املثال بامليغاهرتز) 

املوزعة على خمتلف اخلدمات.
قيم السوق املنظمة: التسعري التحفيزي املنظم

يشري التسعري التحفيزي املنظم (AIP) إىل األسعار اليت حتددها اهليئات التنظيمية لتعكس تكلفة الفرصة البديلة للطيف 
مع تضمني احلوافز. فُتحدد األسعار على مستوى يشجع على استعمال الطيف بكفاءة ويعكس ندرته. ويهدف 
التسعري التحفيزي املنظم املستعمل لتحديد رسوم الطيف إىل أن يعكس القيمة االقتصادية احملسوبة وفقًا لألسلوب 
الذي حتدده اهليئة التنظيمية. وعادًة ما يتم مبوجب هذا األسلوب تقييم تكلفة الفرصة البديلة للطيف يف استعمال 
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معني، ولكنه قد يشمل أيضًا الريع االحتكاري وقيمة اخليارات. ويستعمل التسعري AIP على نطاق واسع يف اململكة 
املتحدة، حيث يتم تسعري أكثر من نصف الطيف بأساليب AIP، وكذلك يف دوائر اختصاص خمتلفة أخرى.

وتتم مناقشة أساليب تطبيق التسعري AIP مبزيد من التفصيل يف القسم 5.

القيمة االقتصادية القائمة على السوق

يف حالة املزادات وتداول الطيف، سُيحدد املشاركون يف مزاد تنافسي أو يف عملية لتداول الطيف السعر الذي يتم 
مبوجبه احلصول على حقوق الطيف برتخيص من اهليئة التنظيمية أو يتم مبوجبه نقله بني األطراف:

يف املزاد، تنعكس القيمة االقتصادية يف السعر الذي يدفعه مقدم العطاء الفائز، والذي يساوي أو يتجاوز   •
السعر االحتياطي احملدد للمزاد. وستتألف من ودائع العطاءات املدفوعة يف البداية والسعر الفائز املطبق (انظر 

القسم 5).
يف حالة تداول الطيف، تنعكس القيمة االقتصادية يف أسعار تداول الطيف وستشمل رسوم الطيف أي تكاليف   •

بشأن املعامالت تكون مفروضة على املشاركني يف التداول.
عند حتديد أسعار الطيف من خالل آليات السوق، قد تتأثر مستويات األسعار يف وقت معني بعدد من العوامل   •
مثل اجلغرافيا واملنافسة بني املستعملني احملتملني والتقدم يف التكنولوجيا والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املشتقة 
من خدمة معينة مع مرور الوقت واملناخ االقتصادي العام والظروف وااللتزامات احملددة حلاملي الرتاخيص.

املسائل املرتبطة بتحديد رسوم الطيف  4
سيحتاج مدير الطيف إىل استعراض مسائل خمتلفة والنظر فيها عند اختاذ قرار بشأن أسلوب سداد الرسوم وأساسها 
املايل ومبالغها وتوقيتها فيما يتعلق بنطاق طيف معني أو نوع االستعمال أو نوع املستعمل. وتشمل املسائل ما يلي:

السياق املايل؛  •
املبادئ واألهداف ذات الصلة ألنواع معينة من رسوم الطيف؛  •

متويل عمليات اهليئات التنظيمية؛  •
الطلب على الطيف والعرض منه؛  •

التغري التكنولوجي؛  •
نوع ومدة خيارات تراخيص الطيف وجتديدها.  •

السياق املايل

ينبغي أن تنظر اهليئة التنظيمية يف أثر مستويات الرسوم احلالية واملتغرية على جدوى شرائح معينة من قطاع االتصاالت 
الراديوية. ومن املسّلم به أن قطاع االتصاالت املتنقلة يسهم بشكلٍ كبري يف منو الناتج احمللي اإلمجايل.5 وباملثل، 
هناك توافق واسع يف اآلراء بشأن أمهية تطوير النطاق العريض فيما يتعلق بالصحة االقتصادية لسكان البلد وتفاعلهم 

خلصت بيانات تغطي 96 بلدًا (2008-2011) إىل أنه ملستوى معني من انتشار االتصاالت املتنقلة، أسفرت زيادة نسبتها 10 يف املائة يف   5

انتشار اتصاالت اجليل الثالث عن زيادة سنوية يف الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار 0,15 يف املتوسط. تقرير األثر االقتصادي للخدمات املتنقلة 
للجيل التايل، الفصل 6.1، املنتدى االقتصادي العاملي، 2013.
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االجتماعي. وأصبح النفاذ إىل حمتوى وخدمات البيانات الغنية واملتنوعة اآلن شرطًا أساسيًا للتجارة العاملية، وأصبح 
مكونًا أساسيًا يف التفاعل فيما بني سكان البلد وبني الشعب وحكومته. وبالتايل، اكتسب النطاق العريض وضعًا 
خاصًا واعرتفت به األمم املتحدة كوسيلة راحة أساسية (أو حىت حق جديد من حقوق اإلنسان6)، وله انعكاسات 
على مجيع جوانب االقتصاد وتنمية املجتمع، ويتاح جزء كبري من هذه االتصاالت القائمة على النطاق العريض من 

خالل الشبكات املتنقلة (أكثر من 80 يف املائة يف البلدان النامية).

وميكن أن تؤثر رسوم الطيف املرتفعة جدًا إضافة إىل ضرائب الدخل وضريبة القيمة املضافة واملكوس والرسوم 
االستثمار  القطاعية ومستويات  والتقييمات  واجلاذبية  النمو  تأثريًا سلبيًا على فرص  األخرى  والرسوم  التنظيمية 

واالمتثال لشروط الرتاخيص.

أهداف خاصة لرسوم الطيف ذات الصلة

ينبغي أن تأخذ اهليئة التنظيمية يف االعتبار األغراض املقصودة من تطبيق رسوم الطيف، مثل مجع اإليرادات لتغطية 
تكاليف إدارة الطيف والتكاليف التنظيمية األخرى، ويف حالة الطيف الشحيح، تعزيز الكفاءة االقتصادية والتقنية، 
واستخالص الريع الزائد واحلد من املكاسب االستثنائية حلاملي الرتاخيص. وعلى الرغم من أنه ميكن استعمال كل 
من األساليب املنظمة واألساليب القائمة على السوق لتحقيق األهداف املرتبطة برسوم الطيف، على اهليئة التنظيمية 
أن ختطط إلدخال أساليب قائمة على السوق تتناسب بشكل أفضل مع أهداف الكفاءة االقتصادية والتقنية للنطاقات 

واخلدمات اليت يناسبها النهج بشكٍل أفضل.

غري أنه قد تكون هناك حاالت ال حيقق فيها املزاد النتيجة املنشودة رغم ندرة الطيف يف النطاق أو النطاقات. وعلى 
سبيل املثال، يف بعض احلاالت، عند منح تراخيص إقليمية للطيف من أجل زيادة التوصيلية الريفية، قد ال حيدد 
املزاد أكثر مقدمي الطلبات تأهيًال والتزامًا بتقدمي خدمات يف املنطقة املعنية. وعندما ُيتوقع أن تكون العطاءات 
منخفضة جدًا، قد ال توفر االختالفات بني العطاءات معلومات مفيدة عن أفضل مقدم طلب. وبالتايل، يف بعض 
احلاالت، ميكن أن ُحتدد اهليئة التنظيمية السعر ويتم االختيار على أساس استعراض مقارن ملقرتحات مقدمي الطلبات.

متويل عمليات اهليئات التنظيمية

تعتمد أنشطة إدارة الطيف اليت تقوم هبا اهليئات التنظيمية على منوذج تشغيل مستقر ماليًا ومستدام تغطي مبوجبه 
رسوم الطيف الكافية التكاليف املباشرة وغري املباشرة. وحتدد اهليئة التنظيمية الرسوم بأسلوب يضمن متويل عملياهتا 

بشكل كاٍف.

ويبني الشكل 2 أدناه التكاليف السنوية إلدارة الطيف حسب اخلدمة وفقًا ملكتب االتصاالت (Ofcom) يف اململكة 
املتحدة للفرتة 2014-2015. كما يوضح أيضًا إبالغ مكتب االتصاالت عن تكاليف إدارة الطيف بشفافية حسب 

اخلدمة الراديوية.

www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Challenge.pdf  6

http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Challenge.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Challenge.pdf
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الشكل 2: تكاليف إدارة الطيف حسب اخلدمة الراديوية

Ofcom املصدر: مكتب

ندرة الطيف والطلب عليه

ينبغي أن تراعي اهليئة التنظيمية ندرة الطيف - فائض الطلب عليه عن املعروض منه - عند اختيار األسلوب املناسب 
لتحديد رسوم الطيف مع وضع يف االعتبار مستوى االزدحام القائم يف إطار االستعمال احلايل للنطاق، واحتمال 

حدوث ازدحام يف حالة إزالة القيود االصطناعية مثل قيود الرتاخيص، أو إذا أتيح الطيف الستعمال بديل.

وتوضح حالتان متباينتان هُنج التسعري املختلفة حسب ما إذا كانت توجد ندرة أو ال توجد ندرة:

لتوفري  النطاقات حتت GHz 1 حيث تكون هناك تكنولوجيات خمتلفة  املثال، يف  توجد ندرة: على سبيل   •
خدمات يوجد طلب مرتفع عليها. فقد تكون عدة أساليب مناسبة لتحديد رسوم الطيف:

التسعري القائم على السوق من خالل املزادات؛  -
التسعري AIP يف احلاالت اليت تكون فيها املزادات غري قابلة للتنفيذ على الرغم من الطلب املفرط، إىل   -

جانب إجراء استعراض مقارن ملقدمي الطلبات؛
االستعراض املقارن ملؤهالت مقدمي الطلبات (مسابقة اجلمال)، الذي قد يشمل مقارنة العروض املالية   -

للطيف أو بدًال من ذلك تسعري الطيف وفقًا للتكاليف اإلدارية.
ال توجد ندرة: يف كثري من األحيان اليت يكون فيها عدد قليل من املستعملني، تكون متطلبات اخلدمات   •
والبيانات غري صارمة إزاء التداخل وتستعمل األجهزة منخفضة الطاقة عادة على أساس عدم التداخل/عدم 
احلماية. وتشتمل اخلدمات والتطبيقات املرتبطة حباالت عدم وجود طلب على التطبيقات الصناعية والعلمية 

.GHz 15 (انظر أحكام الرقم 15.1 من لوائح الراديو لالحتاد) وعادة النطاقات فوق (ISM) والطبية
ويف مثل هذه احلاالت (بافرتاض أن الطيف غري معفى من الرتخيص)، ينبغي أن ختصص اهليئة التنظيمية عادة   
الطيف، وُحتدد األسعار إداريًا هبدف اسرتداد التكاليف اإلدارية، ونشر األسعار يف جدول الرسوم، وختصيص 

الطيف على أساس من يأيت أوًال، حيصل أوًال.
ضمان االستعمال األعلى قيمة للطيف

عندما يتجاوز الطلب على الطيف الراديوي يف نطاق معني العرض املتاح منه، ميكن استعمال رسوم احلق يف استعمال 
النطاق لتشجيع االستعمال األعلى قيمة للنطاق. فالرسوم األعلى اليت تستبعد استعماالت الطيف األقل قيمة ستحد 
فائض  أعلى  قيمة  األعلى  االستعمال  املعروض. وسيحقق  العرض  يتجاوز عنده  اليت ال  إىل مستوى  الطلب  من 
للمستهلك، وبالتايل سيؤدي إىل استعداد حامل الرتخيص لدفع أكرب مبلغ للحصول على ترخيص تردد. وبالتايل، 
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املال  الراديوي أكرب قدر من رأس  الطيف  ينبغي أن جتذب أفضل األفكار لكيفية استعمال  النظرية،  الناحية  من 
االستثماري، وعلى سبيل املثال، سيكون الفائز باملزاد هو صاحب العطاء الذي ميكن أن يقنع السوق بأنه ميتلك 

املشروع األكثر رحبية.

توزيع الطيف بشكٍل عادل وشفاف

ميكن أن تعمل أساليب فرض الرسوم مقابل احلق يف استعمال الطيف الراديوي مبثابة بروتوكول للتوزيع الشفاف 
يف احلاالت اليت يتجاوز فيها الطلب على الطيف يف نطاق تردد معني العرض املتاح منه. وعلى سبيل املثال، ميكن 
أن حتقق مزادات الطيف اهلدف املتمثل يف ضمان التوزيع العادل والشفاف بني مقدمي العطاءات املتنافسني. وبدًال 
من ذلك، إذا مت حتديد أسعار الطيف الراديوي عند مستوى الريع االقتصادي أو بالقرب منه، فقد ينخفض الطلب 
على النطاق إىل مستوى يتجاوز عنده العرض الطلب حبيث ميكن ببساطة ختصيص الطيف على أساس من يأيت 
أوًال، حيصل أوًال. وإذا مت حتديد أسعار منخفضة جدًا، فقد يتجاوز الطلب العرض، ويكون على اهليئات التنظيمية 
أن ختتار بني املتقدمني املتنافسني مما يضع املسؤولية على عاتقها ال على قوى السوق. ويتمثل أحد أسباب استعمال 
مزادات الطيف يف جتنب املخاطر املرتبطة بضعف ممارسات التخصيص أو ممارسات الفساد عن طريق اتباع أساليب 

عادلة وشفافة لتخصيص الطيف.

التكنولوجيات واملعايري وتطورات السوق

إن التكنولوجيات املتغرية والقرارات الدولية والوطنية املتعلقة بتوزيع الطيف وتنسيقه وطلب املستهلكني والتوافر 
التجاري وتكاليف أجهزة االتصاالت الراديوية كلها عوامل تؤثر على قيمة الطيف الراديوي. وميكن أن تؤثر هذه 

العوامل تأثريًا كبريًا على كل من العرض والطلب:

الطلب على الطيف الراديوي ميكن أن يزيد مع ارتفاع طلب املستهلكني على التطبيقات اليت تستعمله (على   •
سبيل املثال، وسائل اإلعالم االجتماعية). والتكنولوجيات اليت حتول الطلب إىل نطاقات أخرى، مثل رقمنة 

التلفزيون، ميكن أن تقلل الطلب على الطيف الذي كان يستعمل بكثرة من قبل.
العرض ميكن أن يزيد إذا أصبح من املمكن استعمال منصة تكنولوجية على طيف راديوي كان يستعمل من   •
قبل لوسائل أقل قيمة (على سبيل املثال، االنتقال الرقمي). والتكنولوجيات، مثل تعدد اإلرسال، اليت تزيد 
الصبيب على نفس نطاق الرتدد، والتكنولوجيات اليت تسمح بإعادة استعمال أكرب للطيف على أساس مشرتك، 

ميكن أن تزيد العرض أيضًا.
وميكن أن تؤثر التكنولوجيات واملعايري على آلية تسعري الطيف. فيمكن أن تؤثر، مثًال، على شروط مزادات الطيف 

(على سبيل املثال، مدة الرتخيص وحجم الفدرة وترتيبات القنوات يف النطاقات املعروضة يف املزاد).

نوع ومدة ترخيص الطيف

هناك أنواع عديدة خمتلفة من تراخيص الطيف املتاحة أو السارية يف كل بلد. وعلى سبيل املثال، تسمح بعض 
البلدان للشركات اخلاصة بتشغيل شبكات وطنية لتوفري خدمات االتصاالت للجمهور، وتسمح بعضها للهيئات 
العامة بتوفري خدمات عامة، وتتيح بعضها إمكانية استعمال الطيف خلدمات اهلواة. وُتعفى بعض استعماالت الطيف 
من متطلبات الرتخيص، على الرغم من أن اللوائح واملعايري ميكن أن تنظم أنواع األجهزة واالستعماالت ومستويات 

الطاقة املسموح هبا.

ويف احلاالت اليت يتم فيها ترخيص الطيف، يكون للرتاخيص مدد خمتلفة، فبعضها ُجيدد سنويًا والبعض اآلخر ميتد 
ملدة 10 سنوات أو 15 سنة أو ملدد طويلة أخرى. وينبغي أن حتدد اهليئة التنظيمية يف العادة رسوم ترخيص الطيف 
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لسنة واحدة إداريًا هبدف اسرتداد التكاليف، وأال تفرض رسومًا منفصلة على تقدمي الطلبات والتجديد. وال تطبق 
أي رسوم فيما يتعلق بالطيف املعفى من الرتخيص.

ويف حالة انتهاء صالحية ترخيص لطيف شحيح امتد لفرتة طويلة، جيوز للهيئة التنظيمية أن تبيع الطيف باملزاد أو 
جتدد الرتخيص مقابل رسم حمسوب إداريًا. وعندما ُجتدد الرتخيص مقابل رسم حمسوب إداريًا، فإهنا عادة ما تسعى 
البديلة، أو لتفادي  إىل تسعري الطيف وفقًا للقيمة االقتصادية باستعمال التسعري AIP على أساس تكلفة الفرصة 
املكاسب االستثنائية حلاملي الرتاخيص، واليت يتم تسعريها بالقيمة السوقية الكاملة مع األخذ يف االعتبار منذجة 

األعمال و/أو القياس املرجعي.

مراعاة القيم االجتماعية

يتمثل اهلدف االقتصادي الرئيسي (وسيدعي الكثري أنه اهلدف االجتماعي الرئيسي) يف تعظيم الفوائد الصافية الناجتة 
عن املوارد، مما يتيح توزيعًا فعاًال حيقق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع. وعلى الرغم من أن أمهية القيم االجتماعية 
مقبولة على نطاق واسع، فلم ُتبذل سوى حماوالت قليلة لقياس القيمة االجتماعية بالفعل املرتبطة باستعمال الطيف. 
ووضع مكتب االتصاالت Ofcom إطاره بشأن املكاسب الرقمية يف عام 2007 ليفهم بشكٍل أفضل كيف ميكن 
أن تولد االستعماالت املختلفة قيمًا اجتماعية أكرب، وبالتايل اختاذ قرارات مستنرية بشأن توزيع الطيف وتقييمه. 

ومت حتديد العناصر التالية من القيمة االجتماعية:

النفاذ والشمول (على سبيل املثال، القيمة املستمدة من النفاذ الشامل وتيسري النفاذ إىل اخلدمات العامة)؛  •
نوعية احلياة (على سبيل املثال، القيمة املستمدة من توفري النفاذ إىل اخلدمات اليت ُحتّسن نوعية احلياة من خالل   •

تعزيز التوازن بني العمل/احلياة أو احلياة األسرية)؛
االنتماء إىل جمتمع حملي (على سبيل املثال، القيمة املستمدة من السماح لألشخاص ذوي االهتمامات املماثلة   •

بالتواصل و/أو املشاركة يف املجتمع احمللي)؛
املواطنون املتعلمون (على سبيل املثال، القيمة املستمدة من اخلدمات ذات احملتوى التعليمي أو اخلدمات املوجهة   •

لألطفال)؛
الفهم الثقايف (تعزيز اهلويات الثقافية أو تشجيع التنوع وفهم الثقافات األخرى)؛  •

الدميقراطية القائمة على معلومات أفضل (على سبيل املثال، القيمة املستمدة من اخلدمات اليت توفر معلومات   •
تيسر النقاش الدميقراطي)؛

القيمة السلبية الناجتة عن أي من العناصر املذكورة أعاله.  •
ويوضح الشكل 3 كيفية النظر يف القيمة احملتملة اليت ميكن أن حيققها املجتمع من خمتلف استعماالت الطيف. ويف 
النقدية خيضع لدرجة من  بالقيمة  القيمة االجتماعية  قياس  فإن  حني أن اإلطار يشكل منوذجًا مفاهيميًا مفيدًا، 
املوضوعية وعدم االتفاق الكبري. وتقر معظم اهليئات التنظيمية الوطنية باحلاجة إىل مراعاة القيمة االجتماعية على 

الرغم من بذل قليل من اجلهد لقياسها.
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الشكل 3: القيمة االجتماعية والقيمة احملتملة للمجتمع من االستعماالت املختلفة للطيف

7Ofcom Digital Dividend Review :املصدر

نظرة فاحصة على منهجيات تسعري الطيف  5
الطيف ملعظم  لتحديد رسوم  إدارية  العامل استخدام أساليب  التنظيمية يف  السواد األعظم من اجلهات  يشيع بني 
النطاقات واخلدمات، غري أن خدمات االتصاالت اخللوية والثابتة والساتلية تستثىن من هذه القاعدة. ومع انتقال 
أفضل املمارسات يف إدارة الطيف إىل أساليب وأكثر حتررًا قائمة على السوق، غدت مزادات الطيف أكثر انتشارًا 
مت مزادات الطيف فيما يتعلق بطيف اخلدمات اخللوية وبعض خدمات االتصاالت الثابتة  من ذي قبل. وقد ُنظِّ
والساتلية يف مجيع أحناء العامل، ومع ذلك فإن هذه املزادات مع تركزها يف أوروبا الغربية واألمريكيتني وجنوب 
شرق آسيا. وقد أجري أكثر من سبعني مزادًا منها يف الواليات املتحدة األمريكية. أما البلدان النامية يف إفريقيا 
ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا الشرقية فهي أقل إقباًال على استخدام املزادات يف ختصيص طيف اخلدمات اخللوية 

وحتديد أسعاره. وُيعزى ذلك إىل أسباب منها غياب القدرات وندرهتا داخل اهليئات التنظيمية. 

وترد يف هذا القسم املزيد من التفاصيل عن كيفية حتديد رسوم الطيف باتباع األساليب اإلدارية واألساليب القائمة 
على السوق، مثل املزادات واألسعار التحفيزية املنظمة. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/ddr/statement/statement.pdf  7

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/ddr/statement/statement.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/ddr/statement/statement.pdf
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األساليب اإلدارية

يتضمن التخصيص اإلداري للطيف عادة فرض رسوم على إدارة الطيف ورسوم على استعماله. وميكن أن تتخذ 
هذه الرسوم شكل رسوم بسيطة أو صيغًا أشد تعقيدًا. وُيبنيَّ أدناه هذان النوعان من الرسوم وُيعرضان مبزيد من 

التوضيح يف الشكل 4.

ر عمومًا السرتداد التكاليف  رسوم إدارة الطيف: أموال ُحتّصل من مستعملي الطيف على أساس سنوي وُتسخَّ  •
املباشرة وغري املباشرة ألنشطة إدارة الطيف اليت تضطلع هبا اهليئة التنظيمية الوطنية للطيف. وُحتّدد رسوم إدارة 

الطيف حصرًا باستخدام وسائل إدارية.
رسوم استعمال الطيف: تفرض هذه الرسوم السرتداد إجياز أي من موارد الطيف من أجل احلكومة وضمان   •
استخدام مستعملي الطيف هلذا املورد بكفاءة. ويف ظل أي إطار لتسعري استعمال الطيف، ينبغي أن ينتقل 
املستعملون إىل وضع ال يدفع فيه تقابل إال عن الطيف املخصص واملستخدم ويعاد فيه الطيف غري املستخدم 
إلعادة استعماله. وهناك تباين كبري يف كيفية استعمال الطيف بني املناطق بسبب اختالف الظروف االقتصادية 
والدميغرافية والتقنية. وهناك مربر لضمان االتساق يف رسوم استعمال الطيف عرب خمتلف أحناء اإلقليم الواحد 
وذلك لتفادي مثبطات االستثمار. غري أنه يستخلص من أفضل املمارسات اإلقليمية أنه يتعني مراعاة العديد 
من العوامل اهلامة مبا يف ذلك الندرة واجلودة واالزدحام وقيمة االستعمال. وميكن حتديد رسوم استعمال 
الطيف إما بطريقة إدارية، من خالل األساليب القائمة على السوق مثل املزادات، أو بوسائل إدارية ُيتوخى 

منها إبراز تكاليف الفرصة، لتقدمي مقاربة ألسعار السوق.

الشكل 4: نوعان من رسوم الطيف - رسوم اإلدارة ورسوم االستعمال

املصدر: املبادئ التوجيهية للقرار 9 الصادر عن االحتاد بشأن رسوم متسقة الستعمال الطيف
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تقتضي املمارسة اجليدة الفصل بني الرسوم كلما فرض أكثر من نوع من رسوم التخويل، أي أن حيسب كل رسم 
على حدة. وهذا حيسن الشفافية ويسهل الوصول إىل االستنتاج بأن الرسوم اإلدارية املتعلقة بالتكاليف تستند بالفعل 
إىل التكاليف. ويساهم فصل رسوم إدارة الطيف املتعلقة بتكاليف إدارة الطيف عن سائر رسوم استعمال الطيف 
األخرى يف حتسني الشفافية واملساءلة. وعلى نفس القدر من األمهية، تتحسن الفعالية اإلمجالية للرسوم. وال تتحقق 
التحفيزية املتضمنة يف رسوم  الكفاءة يف استخدام الطيف إال إذا متكن مستعملو الطيف من االستجابة للعوامل 

استعمال الطيف (مثل النطاق وعرض النطاق واملوقع اجلغرايف والزمن وكثافة التغطية وغري ذلك).

التكاليف ذات الصلة

تفرض أنشطة كل استعمال مصرح به للطيف تكاليف مباشرة على تنظيم إدارة الطيف، مبا يف ذلك تكاليف إصدار 
التصريح وحتديث البيانات ومراقبة الطيف وإنفاذ الرتاخيص. وتكون بعض التكاليف مشرتكة بالنسبة إىل نطاق أو 
خدمة راديوية ما (مثل التخطيط للنطاق)، بينما هناك تكاليف أخرى مشرتكة بني جمموعة من النطاقات، وجتمع 

فئة ثالثة من التكاليف، مثل النفقات اإلدارية العامة، بني خمتلف هذه األنواع.

وإىل جانب رسوم إدارة الطيف املتعلقة بأنشطة وعمليات إدارية حمددة، تفرض اهليئة التنظيمية رسومًا أخرى ترمي 
من خالهلا إىل حتقيق هدف اسرتداد تكاليف النفقات املرتبطة بإدارة الطيف. وتشمل هذه التكاليف املباشرة وغري 

املباشرة ما يلي:

رواتب املوظفني املتمرسني مهنيًا (مبا يف ذلك يف جمايل املراقبة واإلنفاذ) واملوظفني اإلداريني املعنيني بإدارة   •
الطيف؛

االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقواعد البيانات مبا يف ذلك: أدوات إدارة الطيف واجلداول   •
الوطنية لتوزيع نطاقات الرتدد وقواعد بيانات مستعملي الطيف وأنظمة ومعدات املراقبة مثل حمطات املراقبة 

الثابتة وعمليات حتديثها/معايرهتا؛
التكاليف الرأمسالية والتكاليف التشغيلية لوظائف إدارة الطيف املؤمتتة وعمليات حتديثها؛  •

األماكن واخلدمات املكتبية املتعلقة باملرافق؛  •
األنشطة البحثية والتكاليف املرتبطة باالستشارات واملنشورات؛  •

أنشطة تنسيق/ختفيف التداخالت؛  •
املشاركة يف اجتماعات االحتاد الدويل لالتصاالت واالجتماعات الدولية األخرى؛  •

النفقات اإلدارية العامة؛  •
رسوم قانونية إلجراءات اإلنفاذ؛  •

إعادة توزيع الطيف.  •
وتكون بعض التكاليف مشرتكة بني نطاق أو خدمة راديوية (مثل التخطيط النطاق MHz 700)، بينما هناك تكاليف 
أخرى تكون مشرتكة بني جمموعة من النطاقات، وجتمع بعض النفقات، مثل التكاليف اإلدارية العامة، بني هذه 
األنواع كافًة. وتفيد دراسة أجرهتا اهليئة التنظيمية األسرتالية لوسائط إعالم االتصاالت (ACMA) بأن التكاليف 
غري املباشرة هي املهيمنة. وتفرض اهليئات التنظيمية عادة رسوم عند التخصيص اإلداري للطيف وتطبيقات املعاجلة. 

وتشمل أنواع الرسوم ما يلي:

رسوم تقدمي الطلب؛  •
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رسوم املوافقة على النوع؛  •
رسوم فحص املشغل الراديوي؛  •

رسوم على شهادات املشغل الراديوي؛  •
رسوم التحقيق يف شكاوى التداخل.  •

وُتفرض يف الشكل 5 أبسط صيغة عامة لتحديد رسوم الطيف اإلدارية السرتداد التكاليف باستعمال منوذج بسيط 
لتكاليف مباشرة وغري مباشرة.

الشكل 5: الصيغة العامة لتحديد رسوم الطيف اإلدارية

ACMA :املصدر

وميكن أيضًا أن تعكس رسوم الطيف ظروف الطلب والعرض املتعلقة باستعمال الطيف، ومدى حترير استعمال 
الطيف. وختتار اهليئة التنظيمية أو الوزارة املعنية من بني ثالث مستويات السرتداد تكاليف إدارة الطيف: 

االسرتداد اجلزئي للتكاليف الذي يؤدي بأن تطالب اهليئات التنظيمية بإيرادات من اإليرادات العامة للحكومة؛  •
أو االسرتداد الكامل للتكاليف الذي رمبا يعين أن اهليئة التنظيمية حتقق االكتفاء الذايت من حيث التمويل؛  •

أو أن تتجاوز إيرادات الرسوم تكاليف إدارة الطيف على أن يسهم الفائض يف الربامج األخرى للهيئة التنظيمية   •
أو يف اإليرادات العامة للحكومة.
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املمارسات الرائدة يف اسرتداد التكاليف: رسوم التخويل والتوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن التخويل

يتضمن توجيه االحتاد األورويب بشأن التخويل (التوجيه املتعلق بالتخويل) أحكامًا تتعلق جبباية رسوم من 
املؤسسات اليت تقدم خدمات اتصاالت إلكرتونية أو تشغل شبكات اتصاالت إلكرتونية. وترد أحكام التوجيه 
املتعلقة برسوم الرتخيص يف الفقرات من 30 إىل 32 من القسم التمهيدي للتوجيه ويف املادة 12 من التوجيه.

وعمًال بأحكام التوجيه، جيوز للهيئات التنظيمية الوطنية أن تفرض رسومًا إدارية على املؤسسات وذلك 
حصرًا من أجل اسرتداد تكلفة إدارة نظام التخويل العام ومراقبته وإنفاذه والتكاليف املرتبطة مبنح حقوق 
االستعمال. وجيب أن تقتصر التكاليف اإلدارية املفروضة على املؤسسات على التكاليف اإلدارية الفعلية 

املتعلقة بوظائف التنظيم. 

وُتلَزم اهليئات التنظيمية الوطنية اليت ختتار فرض رسوم إدارية بنشر تقرير سنوي يبني إمجايل مبالغ الرسوم 
احملصلة وجمموع النفقات اإلدارية املتكبَّدة. وُتلَزم هذه اهليئات أيضًا بإدخال التعديالت املناسبة يف حال 

ظهور اختالف بني إمجايل مبلغ الرسوم احملصلة وجمموع النفقات املتكبَّدة.

ومييز التوجيه اخلاص بالتخويل بني الرسوم اإلدارية ورسوم االستعمال فيما خيص الرتددات الراديوية 
وموارد الرتقيم. وجييز التوجيه جباية رسوم االستعمال على املوارد النادرة مثل الرتدد الراديوي واألرقام 
كوسيلة للتشجيع على االستخدام األمثل لتلك املوارد. ويف املقابل، جيب أال تعيق رسوم االستعمال 
تطوير اخلدمات املبتكرة أو أن تشكل عائقًا أمام املنافسة. وينص التوجيه أيضًا على "عدم املساس بالغرض 
الذي ُتوظَّف من أجله الرسوم على حقوق االستعمال". ومن مث، فإن للهيئات التنظيمية الوطنية كامل 

ر إليه هذه الرسوم.  احلرية يف حتديد االستعمال الذي سُتسخَّ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24164 - مالحظة

منوذج لتسعري أداء النظام8

ميكن حتديد سعر الطيف انطالقًا من عدد من العناصر املستقلة استنادًا إىل عدد من املعايري املتنوعة أو مجيعها مثل 
كّم الطيف املستعمل وعدد القنوات أو الوصالت املستعملة ودرجة االزدحام وكفاءة املعدات الراديوية وقدرة 
املرسل/منطقة التغطية واملوقع اجلغرايف وما إىل ذلك. ويتمثل املبدأ األساسي هلذا النهج يف حتديد املعلمات التقنية 
املختلفة من أجل قياس كّم الطيف املستعمل وحتديد "منطقة التلوث ألي" نظام راديوي كأساس مشرتك لتحديد 

رسوم الطيف.

وفيما يتعلق باستخدام صيغ إدارية حلساب رسوم استعمال الطيف، مت تطوير العديد من النماذج. وقد أعّد منوذج 
عاملي لتحديد سعر الطيف استنادًا إىل أداء النظام، ويرد أدناه وصف هذا النموذج مبزيد من التفصيل9:

PS
m 

Sf KC
K

KK
×××

M
V=P

القرار 9 الصادر عن االحتاد، مبادئ توجيهية إلقامة نظام متناسق لرسوم استعمال الرتددات الراديوية: تقدم جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية   8

االتصاالت مزيدًا من اإلرشادات واألمثلة بشأن كيفية تطبيق النموذج.
حتديد أسعار الطيف، فادمي نوزدرين، عرض مقدم خالل حلقة االحتاد الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية، لوساكا، 2003.  9

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24164
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حيث إن:

P = سعر الطيف

V = حجم احليز أو املساحة اهلندسية املستغلني

M = النتائج القابلة لالستعمال املتحصل عليها من املعدات الراديوية املعنية، مثل عدد القنوات املقرر توفريها أو 
املستعملني املقرر توفري اخلدمة هلم

دة للمدى املستعمل K = معامل يبني اخلصائص احملدِّ
f

Ks = معامل يراعي منطقة/موقع تثبيت احملطة الراديوية

K = معامل يراعي املنفعة االجتماعية من النظام الراديوي 
m

C = التكاليف السنوية إلدارة الطيف
s

K = معامل يبني مستوى الطلب على النفاذ إىل الطيف يف النطاق املعين
p

ويتوخى من تطبيق هذه الطريقة التحفيز على زيادة الكفاءة يف استخدام الطيف، من جهة، بيد أنه من جهة أخرى 
تنشأ مشاكل متنوعة عن االستخدام العملي لصيغ مثل هذه الصيغة. وتتعلق الصعوبة الرئيسية اليت تطرحها هذه 
دة  التقنية باختيار العوامل اليت قد تتباين من حيث فعاليتها على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة السمات احملدِّ

ألي خدمة، والطلب على الطيف، واإليرادات احملتمل حتصيلها من اخلدمة، وغري ذلك.

الطرق القائمة على السوق

تشمل الطرق القائمة على السوق املزادات واألسعار التحفيزية املنظمة وتداول يف الطيف واستئجاره.

املزادات

تستخدم مزادات الطيف يف مجيع أحناء العامل وهي طريقة هامة ملنح الرتاخيص وختصيص تصاريح الطيف للخدمات 
املتنقلة. وقد يكون مبلغ اإليرادات احملصلة من مزادات الطيف كبريًا. وتقدم املزادات أفضل الدعم لألهداف التنظيمية 
الرئيسية من حيث الكفاءة التقنية واالقتصادية كلما كانت ظروف السوق تتيح تقدمي عروض تنافسية. وتشمل 
املؤشرات املعتادة لنجاح املزاد قياسًا ما بشأن املشاركة (كلما ازدادت كان األمر أفضل)، وغياب سلوك للتواطؤ 
على الغش يف تقدمي العروض وأن تعرب األسعار الفائزة إىل حد ما عن القيمة ‘احلقيقية’ للطيف بالنسبة للفائزين 
باملزاد. وتناسب املزادات بوجه خاص ختصيص حقوق الطيف عاملي القيمة مثل وصالت اهلواتف اخللوية والثابتة 

ألسباب متنوعة:

مبادئ اقتصادية سليمة تتعلق برفاه املستهلك ضخ االستثمارات كلما كان الطيف بني أيدي من يقدرونه   •
أعلى تقدير؛

األسعار احملددة يف مزادات الطيف غري خاضعة نسبيًا للنفوذ السياسي أو التواطؤ على الغش؛  •
تتيح املزادات نسبيًا طريقة سريعة لتحقيق النتائج املنشودة؛  •

اهليئات  التنظيمية (حىت وإن كان بإمكان  اهليئات  الطيف وليست  أنفسهم هم من حيددوا سعر  املشغلون   •
التنظيمية أن تؤثر على األسعار عن طريق اختيار أسلوب املزاد وحتديد أسعار احتياطية)؛
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ميكن أن تشجع أسعار السوق على التعميم السريع للخدمات مبمارسة الضغط على املشغلني املتنافسني حلملهم   •
على توسيع نطاق التغطية بسرعة لتوليد تدفقات نقدية تغطي االستثمار يف سعر املزاد.

وباإلضافة إىل حتقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف ختصيص الطيف النادر بكفاءة ويف الوقت املناسب وبدون منازعات 
عندما يتجاوز الطلب على الطيف العرض املتاح منه، فإن مزادات الطيف حتقق اهلدف اهلام اآلخر املتمثل يف دعم 
املنافسة. وباعتبار الطيف عنصرًا أساسيًا للعديد من اخلدمات التجارية والعامة ذات القيمة العالية اليت ليست هلا 
بدائل سلكية، فإنه ميكن للمشغل الذي يتحكم يف الطيف الضروري أن يتحكم أيضًا (أو يؤثر بشدة) على اخلدمة 
النهائية املباعة للمستعمل النهائي. ومن ّمث فإن حتسني النفاذ إىل الطيف سيحد من عراقيل الدخول إىل األسواق 
القائمة واجلديدة. وقد مت احلصول على بعض املعلومات األساسية املفيدة للتحليل بفضل العدد الكبري من تراخيص 
اهلاتف املتنقل اليت منحت عن طريق املزادات يف مجيع أحناء العامل. وتشمل أبرز املتغريات الرئيسية ذات الصلة 

ما يلي:

عدد الرتاخيص املعروضة؛  •
هل التغطية اجلغرافية وطنية أم إقليمية؛  •

مدى التزامات التغطية والنشر؛  •
حجم بنود الطيف املعروضة على املزاد، مبا يف ذلك التوليفات اليت جتمع بني نطاقات خمتلفة؛  •

التزامات الدفع مثل رسوم الرتاخيص وضرائب استغالهلا؛  •
النفاذ إىل طيف إضايف ووجود أسقف عامة؛  •

السمات اليت قد تشجع صغار املشغلني والوافدين اجلدد؛  •
التقييدات على امللكية األجنبية؛  •

إمكانية تداول التصاريح.  •
وينبغي أن تتخذ اهليئة التنظيمية اخلطوات الرئيسية التالية عند النظر يف هنج للتعامل مع نطاق أو نطاقات متاحة 

للتخصيص وعند إجراء املزاد بعد ذلك. وتشمل هذه اخلطوات الرئيسية عادًة ما يلي:
النشاطاملرحلة

احلكومية التشاور1 الوزارات  مثل  املعنيني  الشأن  أصحاب  مع  التشاور  إىل  عمومًا  التنظيمية  اهليئة  ستسعى 
ومستعملي الطيف املرجحني خبصوص العوامل املبينة أدناه، سواء قبل اختاذ قرار إجراء مزاد أو أثناء 
إعداد عناصر املزاد نفسه. وتسعى اجلهة التنظيمية إىل ضمان مالءمة كل مزاد لواقع الطلب يف السوق.

 تقييم مدى2
مالءمة املزاد

ستستعرض اهليئة التنظيمية يف البداية الطلب على الطيف املعين والعرض املتاح منه لتحديد ما إذا كان 
املزاد تتجاوز تكاليف تلك  التخصيص عن طريق عملية  نادرًا. وستبحث أيضًا ما إذا كانت منافع 
العملية باملقارنة مع عمليات التخصيص األخرى. وكلما قل عدد املستعملني أو كان باإلمكان إعادة 
أو كان من  التداخل  والبيانات متساحمة مع  أو كانت متطلبات اخلدمات  للرتدد  االستعمال اجلغرايف 
الشائع استخدام أجهزة ذات قدرة منخفضة (على أساس عدم التداخل/عدم احلماية)، فمن غري املرّجح 
أن يكون من املناسب إجراء مزاد. وُتستبعد أيضًا اخلدمات الراديوية غري املوجهة لعامة اجلمهور، مثل 

خدمات الطريان واخلدمة البحرية واملالحة الراديوية وهواة الراديو، وما إىل ذلك.

حتديد النطاق 3
 أو النطاقات

املشمولة باملزاد

النطاق  مزاد بشأن  إجراء  ينبغي  إذا كان  ما  مبا يف ذلك  املزاد،  التنظيمية موضوع  اجلهات  ستبحث 
املتعلقة  األعمال  حاالت  بني  القائمة  الروابط  مثًال  ذلك  يف  ُتراعى  وقد  آخر.  نطاق  مع  باالقرتان 
بالنطاقات واألطر الزمنية اليت تتاح فيها النطاقات لالستعمال، وأسقف الطيف املطبقة واألطر الزمنية 

لتيسر املعدات ذات الصلة. وعندما يلزم إجراء إعادة توزيع للطيف، كيف يتم إجراؤه ومتويله.
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النشاطاملرحلة
متزامنة انتقاء طريقة املزاد4 مزادات  إجراء  مثًال  ذلك  ومن  املزاد،  إلجراء  املستخدمة  الطريقة  التنظيمية  اهليئة  ستحدد 

متصاعدة يف جوالت متعددة أو مزادات تناقصية بسيطة (هولندية) ومزادات مركبة (CCA) ومزادات 
باألظرف املغلقة.

رغم عدم التشابه بني أي مزادين، فإن إجراء مقارنة مرجعية بني احلاالت املتشاهبة من املزادات (املناطق املقارنة املرجعية5
والوضع االقتصادي والنطاقات واخلدمات) قد يتيح معلومات ودروسًا قيمة تساعد على ضمان جناح 

املزاد.

ستبحث اهليئات التنظيمية عددًا من املسائل املرتبطة بتصميم املزاد طبقًا للظروف. وقد تشمل هذه تصميم املزاد6
الظروف ما يلي:

تقييم الظروف الرئيسية للحالة النهائية ومؤشرات األداء الرئيسية مثل التغطية والنشر وعدد املشرتكني   •
وأسعار اخلدمات وخياراهتا وجودة اخلدمات؛

تناول مؤهالت مقدمي العروض ومشاركاهتم السابقة، وشروط الرتخيص والتشغيل، مبا يف ذلك   •
رسوم الدخول، وتأمني دخول املزاد، وشروط سداد الرتخيص؛

جتميع حزم الطيف، مبا يف ذلك عن طريق حتديد عدد الرتاخيص املعروضة يف النطاقات ذات الصلة   •
وحجم بنود الطيف املعروضة يف املزاد؛

التدرجيية يف  الزيادات  اليت سيسرتشد هبا يف حتديد األسعار االحتياطية وحتديد  الطيف  قيم  تقدير   •
العروض واملساعدة يف استمثال املنافسة من خالل قواعد تقدمي العروض؛

تناول شواغل قوة السوق، بسبل منها استعمال أسقف الطيف؛  •
الرتويج ألهداف اجتماعية حمددة، مبا يف ذلك عن طريق التزامات التغطية والنشر؛  •
تشجيع الدخول اجلديد والنمو، بطرق منها مثًال ختصيص الطيف ألغراض حمددة؛  •

تنفيذ  وقواعد  واإلعالنات  املراسالت  يف  الشفافية  طريق  عن  الغش  على  التواطؤ  خطر  من  احلد   •
العروض  مقدمو  يرتكبها  اليت  الغش  على  التواطؤ  أفعال  على  صارمة  عقوبات  وتطبيق  األنشطة 

واألطراف املرتبطة هبم(*)؛
األسعار  من خالل  االقتصادي  الريع  من  األدىن  احلد  وتأمني  املناسبة  األسعار  رسائل عن  إرسال   •

االحتياطية؛
بشأن  الوضوح  وتوخي  الحقًا  الرتاخيص  تداول  قابلية  خالل  من  الطيف  خيارات  قيمة  زيادة   •

جتديدها.

استشاريني تنفيذ املزاد 7 خبدمات  االستعانة  إىل  إنشائها،  من  األوىل  السنوات  يف  خاصة  التنظيمية،  اهليئات  متيل 
متخصصني يف مزادات الطيف من أجل مساعدهتا يف إعداد مذكرة معلومات عن املزاد إلجراء عملية 

املزاد.

تستعرض اهليئة التنظيمية نتائج املزاد الستخالص الدروس، مبا يف ذلك بشكٍل خاص مقدار تنافسية استعراض النتائج8
املزاد ووجه التنافسية فيه.

www.globalmobileawards.com/awards-history/winners-2015/  *

وال يوجد مزادان متشاهبان، ونتيجة لذلك فإن التعميم بشأن حتديد قيمة الطيف الراديوي تصبح أشد تعقيدًا وذلك 
ألسباب متعددة منها ما هو تقين ومنها ما يرتبط بالسوق إىل جانب أسباب أخرى مرتابطة ببعضها البعض.

وعملية اختاذ قرار بشأن إجراء مزاد للطيف أو اإلذن بعملية استدراج العروض، ليست بالعملية البسيطة. إذ إن 
قيمة السوق اخلاصة بالطيف قد تتقلب تقلبًا شديدًا، وقد يعين اختاذ القرارات الرئيسية بشأن توقيت املزاد وعملياته 
الزيادة  التنظيمية وأسقف العروض وهيكل السوق ظهور اختالف بني أقل العروض وتلك املفرطة يف  وقواعده 

بشكٍل غري منطقي.

http://www.globalmobileawards.com/awards-history/winners-2015/
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وتكمن أبرز الختالفات بني القرارات املتعلقة باملزادات وجلسات االستماع للمقارنة أو القرارات اإلدارية فيما 
يلي:

مينح مزاد ما الرتخيص للشركة اليت تقدم أكرب العروض، وقد تكون تلك الشركة يف بعض األحيان هي   •
الشركة اليت تقدم أقصى قدر من الكفاءة؛

ستوجه أي عملية مزاد تنافسية، يف حال إجرائها على النحٍو السليم، األرباح الزائدة املتوقعة املتوقع من تقدمي   •
اخلدمة إىل احلكومة، بدًال من املشغل كما هي احلال عندما يكون املشغل قد اختري عن طريق جلسة استماع 

تنافسية10.
األسعار التحفيزية املنظمة

بعد حتديد سعر إداري للطيف مساو لتكلفة الفرصة اخلاصة به تسود ممارسة سائدة يف اململكة املتحدة بواسطة 
شركة Ofcom وبواسطة ACMA يف أسرتاليا. وُحيسب السعر بتقدير التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة يف 
إنتاج نفس اخلدمات باستخدام مقدار أقل من الطيف يف نطاق معني أو باالضطرار إىل استخدام الطيف يف النطاق 
األرخص التايل، أو من خالل مدخالت غري طيفية (مثل كبالت األلياف البصرية). وتقيس هذه التكاليف اإلضافية 

مقدار اخلسارة يف فرصة استخدام الطيف املعين.

ويلخص الشكل 5 خطوات اختاذ القرار اليت تنطبق على أسلوب حتديد األسعار التحفيزية املنظمة، بينما يلخص 
اجلدول 1 أبرز اخلطوات يف حساب األسعار التحفيزية املنظمة باستخدام هنج خفض التكاليف.

"Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum" www.itu.int/pub/D-PREF-BB. تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت  10

RPT3-2012

http://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.RPT3-2012
http://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.RPT3-2012
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الشكل 5: خطوات اختاذ قرار بشأن األسعار التحفيزية املنظمة

اجلدول 1: اخلطوات الرئيسية يف حساب األسعار التحفيزية املنظمة باستخدام نهج خفض التكاليف
تعقيباتاإلجراءاخلطوة

اخلطوة 1: حتديد حالة الشبكة والتكنولوجيا 
اليت جيب منذجتها

وضع افرتاضات بشأن تغطية الشبكة 
والتكنولوجيا يف املستقبل

جيب حبث عمليات االنتقال بني 
التكنولوجيات بصورة عملية
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تعقيباتاإلجراءاخلطوة
اخلطوة 2: حتديد "خصائص املشغل 

النموذجي"
وضع افرتاضات تتعلق باحلركة املتوقعة، 

وعدد احملطات القاعدة (الفعلية أو املنمذجة 
استنادًا إىل افرتاضات ميزانية الوصلة 

واالنتشار)، وختصيص الطيف األساسي

ينبغي تقسيم احلركة بني املناطق 
احلضرية وشبه احلضرية واملناطق 

الريفية والنائية مع منذجة كل موقع 
من هذه املواقع على حدة.

وهذا أمر حاسم لضمان عزل تأثري 
توريد الطيف يف املناطق املقيدة السعة

اخلطوة 3: حتديد كّم الزيادة أو النقصان 
يف الطيف

وضع افرتاضات بشأن مقدار الطيف الذي 
ينبغي إضافته/أخذه من التوزيع األساسي. 

وهذا هو احلد األدىن من املقدار الذي ميكن 
تقنيًا استخدامه لزيادة السعة/خفضها

عادًة قد يكون ذلك هو الطيف 
املرتبط بإزالة موجة حاملة من كل 

قطاع. ويتوقف على قد املوجة ومنط 
إعادة استخدام الرتدد

اخلطوة 4: حتديد عدد مواقع احملطات القاعدة 
وكّم معدات الشبكة الالزمة لتوفري احلركة

ينبغي إما منذجة الشبكة أو استخدام 
البيانات من املشغلني لتحديد العدد األويل 

من احملطات القاعدة املتأثرة اليت هلا سعة 
مقيدة مبدئيًا. وينبغي منذجة أثر منو احلركة 

على كميات معدات الشبكة يف املستقبل

سيتطلب األمر عادة زيادات يف أعداد 
احملطات القاعدة يف املناطق احلضرية، 

بالرغم من أن بعض املناطق شبه 
احلضرية قد تواجه أيضًا قيودًا بالنسبة 

للسعة

اخلطوة 5: تقدير عدد احملطات القاعدة 
املطلوبة وتكاليف الشبكة لدعم توقعات 
احلركة باستخدام طيف إضايف أو بدونه

منذجة الشبكة باستخدام الطيف وبدون 
استخدامه يف املناطق املقيدة من حيث السعة

عندما تكون املناطق مقيدة بسعة، 
سيحتاج األمر إىل عدد أقل من مواقع 

احملطات القاعدة مع الطيف اإلضايف

اخلطوة 6: تقدير تكاليف الشبكة لدعم 
توقعات احلركة باستخدام طيف إضايف 

وبدونه

سيفضي تغيري عدد احملطات القاعدة إىل 
تغيري يف تكاليف احملطات القاعدة وتكاليف 

الوصالت البينية

ستخصم تكاليف النشر يف املستقبل 
من القيمة الصافية احلالية. وتشمل 

التكاليف الرأمسالية والتكاليف 
التشغيلية مثل استئجار املوقع وصيانته، 

اليت قد تتباين حبسب املناطق.
وجيب أن ُتراعى تكاليف املوجات 

احلاملة اإلضافية عند استخدام طيف 
إضايف.

اخلطوة 7: تقدير كّم الزيادة أو النقصان 
يف الطيف

حساب الفارق بني تكاليف الشبكة مع 
الطيف وبدونه.

وُتبنيَّ متغريات املدخالت للخطوات من 1 إىل 5 من هذا النهج أدناه وهي مصنفة إىل ست فئات:

الفئة االقتصادية والدميغرافية: معلمات املدخالت املرتبطة بالسكان (حاليًا والتوقعات يف املستقبل)، وتوصيف   1
نوع املنطقة حبسب كثافة السكان، والظروف/االفرتاضات االقتصادية ذات التأثري على التكاليف والعائد على 

االستثمارات.
فئة السوق: معلمات مدخالت تتعلق حبصة املشغل يف السوق، اليت حتدد مقدار احلركة املتوقعة لكل مشغل   2

يف فرتة النمذجة.
الشبكة التقنية والنشر: معلمات املدخالت اليت حتدد الطريقة اليت تنقل هبا الشبكة احلركة اليت حتدد بدورها   3

السعة اإلمجالية لكل حمطة قاعدة وبالتايل معدل إضافة مواقع جديدة.
تكاليف الشبكة: معلمات املدخالت اليت تتيح ترمجة عناصر الشبكة إىل تكاليف إمجالية للشبكة، باالستناد   4

إىل افرتاضات الشبكة التقنية والنشر.
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احملطة القاعدة (BTS): متغريات املدخالت اليت تتعلق بتوزيع املشغل للمحطات القاعدة بني أنواع املناطق   5
وحد التغطية لكل حمطة قاعدة فردية ألنواع املناطق ونطاقات الرتدد الراديوي املختلفة.

الطيف الراديوي: متغريات املدخالت اليت تتعلق مبقدار الطيف يف خمتلف نطاقات الرتددات الراديوية اليت   6
يتوقع أن يتمتع كل مشغل بالنفاذ إليها خالل فرتة النمذجة.

ورغم أنه ميكن منذجة قيم الطيف اخللوي باستخدام األسعار التحفيزية املنظمة، فمن الواضح أيضًا أن التجميع 
الوقت، سيتطلب تطوير مناذج معقدة  البيانات مبرور  اهلامة، مثل احلركة وحتديث  الطيف  السليم حملددات قيمة 
تنطوي على عدد كبري من افرتاضات املدخالت اليت ال يرجح أن تكون ثابتة بني عدد كبري من البلدان اليت ختتلف 

من حيث ظروفها االقتصادية وعروض اخلدمات وأمناط االستخدام.

ويبني املثال الوارد يف الشكل 6 حسابًا افرتاضيًا لألسعار التحفيزية املنظمة للطيف اخللوي باستخدام منهجية خفض 
التكاليف باستخدام ختصيصات الطيف يف النظام GSM، ويوضح أيضًا بعض الصعوبات املرتبطة حبساب األسعار 

التحفيزية املنظمة.

وميكن وضع بعض االفرتاضات بقدر معقول من الثقة (مثل تكاليف معدات الوحدة) بينما هناك افرتاضات أخرى 
يصعب وضعها:

املتنقلة (MNO) احملدد مثل عدد  الشبكة  تعتمد بعض االفرتاضات على األصول والعمليات احلالية ملشغل   •
توجد جمموعة وحيدة من  املشرتكني. وال  فئات  اخلاصة مبختلف  االستخدام  وبيانات  املواقع واملشرتكني 
التباين يف حصة السوق وطبيعة استعمال  املتنقلة بسبب  الشبكات  النمطية متثل مجيع مشغلي  االفرتاضات 

مشرتكيهم.
تتطلب افرتاضات أخرى إعداد توقعات بشأن سوق قطاع االتصاالت املتنقلة - النمو ومنو احلركة يف متوسط   •
العائد عن كل مستخدم/وحدة (ARPU). وليس بالضرورة أن تكون توقعات اخلدمات املتنقلة على امتداد 
دورة حياة أصول الشبكة الطويلة غري مؤكدة، وبالتايل فإن قيم الطيف النسبية ستعتمد على تطلعات كل 

مشغل ومدى ثقته يف السوق.
وتشمل تكاليف املعدات التكاليف االستثمارية أو التكاليف الرأمسالية املطلوبة لبناء املوقع وتكاليف تشغيل احملطات 
القاعدة لشبكة ذات سعة حمددة. ومن أجل استخدام هذه التكاليف كأساس لتحديد أسعار الطيف، يلزم حتويلها 

إىل تكلفة سنوية لكل ميغاهريتز. ويتم ذلك من خالل ما يلي:

افرتاض مدة خدمة احملطة القاعدة 20 سنة؛  •
تقدير تكلفة تركيب الشبكة وتشغيلها يف النصف األول من هذه املدة كقيمة حالية صافية يف السنة األوىل،   •

باستخدام معدل خصم حقيقي بنسبة 10 يف املائة.
مث يعاد التعبري عن القيمة احلالية الصافية باعتبارها سلسلة من التكاليف السنوية املتساوية خالل فرتة السنوات العشر، 
مقسومة على عدد امليغاهريتزات اليت يتم نشرها للحصول على سعر أو قيمة مباليني الدوالرات األمريكية لكل 

ميغاهريتز يف السنة. وحتتسب القيم املتبقية ألي أصول يف هناية مدة السنوات العشر كتكلفة سالبة.

وتتأثر تكلفة الفرصة احملسوبة بنحو 5 ماليني دوالر أمريكي لكل MHz 1 من طيف النظام GSM بشدة بالتغايرات 
يف مدخالت التكاليف الرئيسية مثل تكلفة األراضي اليت ستقام عليها مواقع اخلاليا، وتكلفة املعدات الراديوية، 
ونسبة اخلصم. ويستخدم يف هذا املثال منوذج مبسط جدًا للحركة قد ال يكون مالئمًا اليوم بالنظر إىل تزايد هيمنة 

حركة البيانات وتراجع حركة االتصاالت الصوتية.
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ويبني سيناريو خفض التكاليف الوارد يف الشكل 5 عملية حساب لقيمة وفورات التكاليف املتأتية من نشر طيف 
إضايف بواسطة مشغل له أصول طيف قائمة. وتعتمد املنهجية بشدة على قدرة تأمني منو حركة املوجودات احلالية 
من الطيف يف املستقبل (من أجل سيناريو معقول ال يتضمن طيفًا إضافيًا). ومن االفرتاضات األخرى اليت قد تؤيد 
استخدام هذا النموذج أن اخنفاض التكاليف من استخدام الطيف املتدرج يف الزيادة أو حىت البديل لن يؤثر تأثريًا 

كبريًا على اإليرادات.

الشكل 6: احلساب االفرتاضي لألسعار التحفيزية املنظمة لطيف االتصاالت اخللوية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

تداول الطيف وتأجريه

قد تقوم األسواق الثانوية بإعطاء إشارات عن األسعار تؤدي إىل زيادة الكفاءة يف استخدام الطيف ألن صاحب 
الرتخيص املتعلق بالطيف يواجه تكلفة فرصة اإليرادات الضائعة نتيجة عدم التصرف فيه. وتفسح األسواق الثانوية 

املجال أيضًا أمام قابلية تغيري تقييمات الطيف مبرور الوقت نتيجة التكنولوجيات وأمناط الطلب املتغرية.

وال ختلو آليات منح الرتخيص األساسية من العيوب. وميكن لألسواق الثانوية أن تساعد يف تصحيح العيوب، خاصًة 
أهنا يف حالة الطيف الذي مت ختصيصه إداريًا هلا تسمح بنقله إىل جهات تثمنه أكثر من اجلهات اليت منحت هلا 
الرتاخيص يف بادئ األمر. ويف حالة املزادات اليت يكتسب إثرها احلاصل على الرتخيص احلق يف استخدام الطيف 
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من خالل آلية من آليات السوق، تسمح القدرة على تداول الطيف أو تأجريه للحاصل على الرتخيص أيضًا بالتصرف 
فيه من خالل آلية من آليات السوق. وستزيد إمكانيات التصرف يف الطيف هذه يف قيمة خياراته.

وهلذه األسباب، ينبغي للهيئة التنظيمية أن جتيز، على مراحل متدرجة، زيادة مستويات األسواق الثانوية من خالل 
السماح بتداول الطيف وتأجريه وذلك عرب النظر يف طلبات تداول حقوق الطيف وتأجريه، مع مراعاة عوامل من 

بينها: 

التغيري املقرتح يف استعمال الطيف، مبا يف ذلك احتمال تسبب أي تغيري مقرتح للتكنولوجيا يف حدوث تداخل   •
ضار؛

متطلبات التأهيل، مبا يف ذلك ما إذا كان املنقول إليه الطيف يستويف أيًا من متطلبات التأهيل اليت تنطبق على   •
القائم بالنقل؛

التزامات الرتاخيص، مبا يف ذلك كيفية معاجلة االلتزامات املرتبطة حبقوق الطيف املقرر نقلها؛  •
تأثري النقل على املنافسة يف السوق؛  •

التحقق من الوضع السليم للقائم بالنقل واملنقول إليه حسب القوانني واللوائح السارية؛  •
األمن القومي.  •

عندما جتتمع لدى مدير الطيف أسباب تدعو لالطمئنان بأن من غري املرجح أن يؤدي أي تداول أو تأجري مقرتح 
للطيف إىل ضرر يتجاوز املنفعة املنشودة، فينبغي أن يسمح باملضّي قدمًا.

أساليب أخرى

تقدم النمذجة االقتصادية والتقييم القائم على األعمال معلومات مفيدة عن أداء القطاع والتأثري الذي قد يكون 
لرسوم الطيف على منو الدخل، واالستثمار يف خدمات وتكنولوجيا االتصاالت الراديوية.

النمذجة االقتصادية

اهلدف من النمذجة االقتصادية هو تقدير قيمة الطيف من منظور مسامهته يف االقتصاد الوطين. وهذه العملية هامة 
ألن احلكومات معنية بزيادة املسامهات االقتصادية اليت يقدمها قطاع االتصاالت. وتتيح النمذجة االقتصادية للهيئات 
التنظيمية الوطنية حبث الكيفية اليت تؤثر هبا التغيريات يف زيادة النشاط االقتصادي أو خفضه كما يف حاالت التباطؤ 
االقتصادي والتغيريات يف الضرائب والعالقات التجارية اجلديدة، على أداء القطاع وأيضًا حبث التعديالت، إن 
وجدت، املطلوب إدخاهلا على بنية السوق وتنظيمه. وال تعرب منذجة التقييم االقتصادي بسهولة عن تقييمات حمددة 

للطيف الراديوي.

ويتطلب النموذج األساسي دراسة االقتصاد انطالقًا من ثالثة مستويات من التجميع للحصول على صورة عن 
حمفزات االقتصاد الكلي مع افرتاض وجود صالت متينة بني األفراد واألسر والشركات والصناعات واالقتصاد 
الكلي. وتقيس النمذجة االقتصادية الزيادات يف الناتج االقتصادي وتأثريه على العمالة ونصيب الفرد من الناتج 

احمللي اإلمجايل. وتشمل اخلطوات األساسية يف هنج النمذجة هذا ما يلي:

تقييم الطلب باستخدام خمتلف سيناريوهات االستيعاب؛  •
بناء منوذج كمي باستخدام حتليل االحندار وانتقاء املعلمات بعناية؛  •

تطبيق البيانات التارخيية واستشراف مستقبل مستويات االقتصاد الثالثة.  •
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وميكن حتقيق أفضل استفادة من النتائج يف حتديد االجتاهات العامة وإقامة روابط متعددة بني منو الدخل ومنو اإلنتاجية 
واالستخدام املتزايد للطيف يف االقتصاد العام. وال ميكن حتديد قيمة كّمية للتأثري احملتمل على االقتصاد العام إال 
ببذل جهد كبري. وغالبًا ما تركز معظم الدراسات اليت تستعني بالنمذجة االقتصادية لقطاع االتصاالت على التأثري 
الذي حيدثه أي استثمار يف البنية التحتية لشبكة االتصاالت على الناتج احمللي اإلمجايل. فعلى سبيل املثال، ُتستخدم 
الناتج احمللي اإلمجايل اليت تنتج عن االستثمار يف اخلدمات اجلديدة والبنية  النمذجة االقتصادية لتقدير الزيادة يف 
التحتية وإعادة حتديد الغرض من الطيف املخصص من احلكومة وغري املستغل استغالًال كافيًا وذلك من أجل تطبيقه 
واستخدامه يف شبكة نطاق عريض وطنية. وهناك عدد من الدراسات العامة والدراسات الُقطرية اليت أجريت يف 
السنوات األخرية مع زيادة الرتكيز على االستثمار يف البنية التحتية للنطاق العريض،12،11 وإذا كان يصح االستنتاج 
بأن استخدام الطيف يف اخلدمات اخللوية يساهم مسامهة كبرية يف منو االقتصاد، فإن من األصعب الوصول إىل 

تقييمات حمددة لنطاقات حمددة.

وميكن للهيئة التنظيمية لالتصاالت أن تستعني بالنمذجة االقتصادية لتسليط الضوء على املسائل اهلامة املتعلقة باملسامهة 
االقتصادية (أو اخلسارة االقتصادية) ملوجودات الطيف التجاري لدى احلكومات وحتديد التعديالت الالزم إدخاهلا 

كلما بدأت مسامهة الطيف تتضاءل يف خدمة معينة.

التقييم القائم على األعمال

يقدر منوذج التقييم القائم على األعمال قيمة الطيف من منظور مستخدميه التجاريني. وتنطوي هذه العملية على 
أمهية بالغة بالنسبة للمشغلني. ويتحقق التقارب بني أهداف اهليئة التنظيمية واملشغل عند النقطة اليت تكون فيها قيم 
الطيف وأسعاره الناجتة يف أفضل مستوياهتا. وبينما هتتم اهليئة التنظيمية الوطنية بالكفاءة االقتصادية والتقنية، يهتم 
املشغل باالستفادة من إمكانات الربح من الرتددات املخصصة. وتشمل مبادئ هنج التقييم القائم على األعمال 

تقدير قيمة األرباح على مدى فرتة النموذج من خالل فهم مقدار الربح الذي سيولده الطيف املعين.

وهناك حاجة إىل حالة منوذج أساسي تقارن فيها نسب النمو اإلمجايل احلالية واملستقبلية يف الطلب على هذا القطاع 
وإيراداته مع تكاليف تقدمي اخلدمة وإيصاهلا (التكاليف الرأمسالية والتكاليف التشغيلية). وال تعكس التدفقات النقدية 
املخصومة اليت تنتج يف هذه املرحلة قيمة الطيف بالنسبة إىل شركة ما يف ظل وجود عوامل متعددة تؤثر على الرحبية، 
وال تقتصر على مسامهة الطيف وحده. ويتطلب قياس قيمة الطيف من منظور املشغل تقدير القيود على الربح مثل 
املنافسة والتنظيم. وُحيتمل أن يتأثر النموذج الرتكييب للطلب على اخلدمة بعدد احلاصلني على الرتاخيص يف السوق 
ومبن حيتمل دخوهلم إىل السوق، ويتعني يف الوقت ذاته أن يراعى يف قياس التدفقات النقدية والقيمة الناجتة لقيمة 
أو  بدائل  أو  (سواء كمكمالت  جديدة  وتكنولوجيات  خدمات  إدخال  عامل  املستعمل  هلذا  بالنسبة  الطيف 

.((OTT) تكنولوجيات مزعجة مثل اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

واهلدف من هذا النوع من النمذجة هو وضع حد أعلى العليا ملدى استعداد املشغِّل للدفع مقابل الطيف. وميثل 
التدفق النقدي املخصوم (DCF)، الذي يساوي القيمة الصافية احلالية لإليرادات ناقص التكاليف املتكبدة طيلة مدة 
الرخصة واليت يتوقعها املشغل من استعمال الطيف لتقدمي اخلدمة للمشرتكني، احلد الذي يرغب املشغل يف دفعه. 
وإذا وجد املشغل أن عليه دفع مقدار يتجاوز هذا احلد، فإنه سيفضل االستغناء عن حيازة الطيف، ألن الفائدة 

The Impact of Broadband on the Economy – Research to Date and Policy Issues، الدكتور راؤول كاتز، جامعة كولومبيا   11

واالحتاد الدويل لالتصاالت، 2010.
التقييم االجتماعي-االقتصادي لتطور النطاق العريض يف مصر، د. مات هالفمان ود. وليام ليهر، وحدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   12

بالبنك الدويل، 2010
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الصافية من استعمال الطيف ستكون سالبة. وتسند حصة من قيمة التدفق النقدي املخصوم لكل نطاق ترددي - 
كطريقة بسيطة للقيام بذلك، ميكن تقسيم القيمة بالتناسب حسب عرض النطاق.

وتشمل بعض املسائل اهلامة اليت ستؤثر على تقييم الطيف باستخدام منوذج قائم على األعمال ما يلي:

مستوى الطلب ومنوه (املشرتكون و متوسط العائد عن كل مستخدم/وحدة) ألن بعض األسواق اإلقليمية   •
قد تعترب مكتملة النمو أو يف طريقها إىل مرحلة اكتمال النمو؛

مستوى املنافسة وحصص املشغلني يف السوق والكيفية اليت ستتأثر هبا تقييمات الطيف؛  •
 MHz 900-700 الرتدد  النطاقات  الدولية، مثل  املتنقلة  نطاقات االتصاالت  االختالفات يف جاذبية خمتلف   •
وMHz 2 100-1 700 وMHz 2 500-2 300 وMHz 3 600-3 400 إلدخال خدمات وتكنولوجيا جديدة؛

قوة املنافسة من اخلدمات األخرى مبا يف ذلك خدمات اخلط الثابت واخلدمات اجلديدة مثل تبادل الصوت   •
عرب بروتوكول اإلنرتنت والنظام الالسلكي عريض النطاق (BWA)؛

افرتاضات بشأن التكاليف احلالية واملستقبلية للمعدات وافرتاضات بشأن التكاليف التشغيلية جلميع املشغلني   •
وتوقيت االستثمارات؛

.(WACC) افرتاضات بشأن مالية األعمال ومتوسط التكلفة املرجح لرأس املال  •
وثانية، وعلى غرار األسعار التحفيزية املنظمة، ال ميكن عمليًا بناء منوذج حمايد للخدمة ألن قيمة الطيف دالة يف 

البىن الشبكية وأسواق االتصاالت النهائية، وكالمها مرتبط بنوع اخلدمة.

إعداد جداول رسوم الطيف املنظمة  6
ترد يف هذا القسم مبادئ توجيهية عامة لتحديد رسوم الطيف اإلدارية املرتبطة خبدمات متعددة مثل اخلدمات 

اإلذاعية واخللوية وخدمات النطاق العريض واخلدمات الثابتة واملتنقلة.

قرارات السياسات

توفر سياسات إدارة الطيف ورسوم الطيف، اليت تتألف من ديباجة وأهداف لسياسة الطيف ورسوم الطيف وجمموعة 
من املبادئ واللوائح، اإلطار الالزم إلدارة الطيف وحتديد رسوم الطيف. وتوفر أهداف سياسة الطيف اليت حتددها 
احلكومات األساس الالزم لربنامج إدارة الطيف الذي تضعه اهليئة التنظيمية بينما تقدم املبادئ التوجيهية إرشادات 
لتحقيق األهداف من خالل إدارة موارد الطيف. وتوفر اللوائح املستمدة من السياسات واملتسقة معها القواعد اليت 
يتعني أن يتبعها املعنيون - اهليئة التنظيمية واجلهات املرخص هلا باستعمال الطيف. ومعًا، توفر مكونات اإلطار هذه 
الوطين  الدفاع  ترتاوح بني  واليت  الالسلكية واخلدمات واالستعماالت،  والتطبيقات  الراديوية  االجتاه لالتصاالت 

واألمن والسالمة العامة إىل اإلذاعة التجارية واالستهالكية والعلمية واخلاصة.

وبالنسبة إىل معظم البلدان النامية، تبدأ اهليئة التنظيمية عادًة برسوم طيف استنادًا إىل معادالت إدارية بسيطة السرتداد 
تكاليف إدارة الطيف واملسامهة يف اإليرادات احلكومية، وينبغي أن تبدأ، يف مرحلة الحقة عندما يصبح الطيف أكثر 
التسعري AIP ومزادات  القيمة االقتصادية باستعمال طرق مثل  ندرة، عمليات لتطبيق أسعار الطيف اليت تعكس 

الطيف وتداول الطيف. ويعرض الشكل 7 جمموعة أدوات سياسة الطيف/سعر الطيف.13

.SBR Juoconomy Consulting AC, 2013 ،تسعري الطيف - الُنهج النظرية والتنفيذ العملي  13
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الشكل 7: جمموعة األدوات املتعلقة بسياسة الطيف/تسعري الطيف

SBR Juconomiy Consulting AC :املصدر

االعتبارات العملية

ال ينبغي فرض رسوم الطيف يف احلاالت اليت يكون فيها من الصعب حتديد هوية املستعملني احملتملني فرديًا (على 
سبيل املثال، مستعملي الطيف املعفي من الرتخيص)، ألن حتصيل رسوم الطيف سيكون غري مؤكد ومن املرجح 

أن يكون حمدودًا جدًا من حيث االكتمال.

وعند اختيار املعلمات اليت يتعني استعماهلا كأساس حلساب رسوم الطيف، ينبغي جتنب القيم اليت يكون من الصعب 
أو املستحيل التحقق منها واليت يعلنها املستعملون املعنيون (على سبيل املثال، ارتفاع هوائي احملطة أو عدد احملطات 
املتنقلة يف شبكة خاصة). وباملثل، ينبغي أن هتتم اللوائح خبفض فرص التالعب بالبيانات حملاولة تقليل املبلغ مستحق 

الدفع.

وينبغي أن يستند وضع نظام الرسوم إىل التشاور وعند اإلمكان توافق اآلراء بني مجيع اجلهات الفاعلة، حيث يؤدي 
ذلك إىل نتائج مجاعية صحية.

فهم قطاع السوق: اآلثار

كما ُذكر من قبل، ميكن أن تؤثر رسوم الطيف إىل جانب الضرائب واملكوس وغريها من املدفوعات إىل اهليئة 
التنظيمية واحلكومة تأثريًا سلبيًا كبريًا على منو القطاع واالنتشار واالستعمال واالستثمار. وينبغي أن تتوخى اهليئة 
التنظيمية احلذر من أنه سيتم مترير رسوم الطيف الزائدة إىل املستعملني نظرًا ألن ذلك سيقلل االنتشار واالستعمال. 
وينبغي أن تضع اهليئة التنظيمية تقنيات منذجة اقتصادية لتقدير أثر التغريات يف الظروف االقتصادية وأسعار املستعملني 

النهائيني ورسوم الطيف على مستعمليه.

فهم الطلب على الطيف يف املستقبل: اآلثار

ينبغي فهم الطلب على الطيف من منظور الطلب على اخلدمة للمستعملني النهائيني. وعلى سبيل املثال، قد تصبح 
أنظمة املالحة اجلوية أكثر استعماًال للطيف، ولكن إذا توقف الناس عن الطريان فإن احلاجة امللحة للطلب ستتغري 
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بشكٍل كبري. ويف حالة اخلدمات املتنقلة وعريضة النطاق، ينبغي أن ينصب الرتكيز على مشغلي اهلواتف اخللوية 
الذين يفرتض أهنم يفهمون جيدًا طلبات املستعملني النهائيني ويعملون على تشجيع الطلب على اخلدمات اليت 

يقدموهنا.

ويؤثر توفر الطيف ورسومه تأثريًا كبريًا على الطلب املشغلني على الطيف. وعندما يكون الطيف شحيحًا، سيتم 
البحث عن بدائل الستعمال الطيف مثل الشبكات األساسية باأللياف واخلدمات الثابتة. وإذا كانت أسعار الطيف 

عالية مبا فيه الكفاية، ميكن للمشغلني عندئٍذ االختيار على أساس املفاضلة - طيف أقل أو خدمات راديوية أكثر.

كما يتعني مراعاة اإلطار الدويل، وال سيما توزيعات النطاقات الواردة يف لوائح الراديو لالحتاد؛ واليت جتري مراجعتها 
كل أربع سنوات خالل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (WRC)، وكل تغيري يف توزيعات النطاقات يقرره 
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يؤثر تأثريًا كبريًا على القطاعات املعنية، ألنه ميكن أن يزيد أو خيفض إمجايل 

كمية الطيف املتاح خلدمة معينة.

وتكون مناذج التنبؤ احملددة فريدة لكل خدمة وتراعي اختالفات الطلب يف املناطق احلضرية والريفية. وأحد اآلثار 
املرتتبة على االختالف هو احتمال إجراء تغيري على تراخيص الطيف ورسوم الطيف مما يسمح بوجود اختالفات 
إقليمية ووطنية يف الرتاخيص. كما تأخذ تقديرات الطلب على الطيف يف االعتبار التحسينات املستقبلية احملتملة يف 
التكنولوجيات أكثر  الفردية. وباملثل، عندما تصبح  للتكنولوجيات املستعملة يف تقدمي اخلدمات  الطيفية  الكفاءة 

كفاءة، ينبغي أن تسمح رسوم الطيف بوجود مستويات خمتلفة يف األسعار.

وميكن وضع منوذج تكاليف للمشغل. وعندما تكون أسعار الطيف مرتفعة، ال يكون هناك تشجيع كبري على 
تكثيف تصميم الشبكة وإضافة مواقع خلوية جديدة وحمطات قاعدة. ومع ذلك، فإن منوذج تكاليف املشغل سيوضح 
كيف ميكن حتقيق املفاضلة املناسبة يف تكلفة الفرصة البديلة عند مستوى معني من سعر الطيف. وهذا هو االفرتاض 
األساسي وراء األسعار AIP. ويوضح الشكل 8 نظرة رفيعة املستوى على اخلطوات املتخذة لوضع منوذج تنبؤ 

للخدمات اخللوية.

وميكن إجراء تدقيق للطيف لفحص نطاقات معينة يستعملها القطاع العام من أجل فهم حجم االستعمال احلايل 
للقطاع العام بشكٍل أفضل واالستعماالت البديلة احملتملة وإمكانية إعادة توزيع الطيف واالختيار الضمين للسياسة 
باإلبقاء على الوضع الراهن. وسيتطلب إعداد تنبؤات للطلب على الطيف من اخلدمات اخللوية عددًا من اخلطوات 

املبينة يف الشكل 8.
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الشكل 8: إعداد تنبؤات للطلب على الطيف للخدمات اخللوية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

مجع البيانات واملعلومات: االفرتاضات واملتطلبات من البيانات

املقارنة املرجعية

ميكن أن جتري اهليئة التنظيمية أيضًا مقارنة مرجعية من خالل استخالص استنتاجات من أسعار السوق القائمة يف 
دوائر اختصاص أخرى لنطاقات طيف مماثلة. وعادًة ما تكون هذه األسعار مستمدة من مزادات الطيف، ولكن 
مع مرور الوقت ميكن أن تكون مستمدة من أسعار تداول الطيف. وعادًة ما تتضمن املقارنة املرجعية مراعاة ما 

يلي:

األسعار على أساس "كل ميغاهرتز للفرد"، املعدلة ملراعاة الفروق يف نصيب الفرد؛  •
فيها مزادات يف نطاقات ذات قيمة عالية  اليت نظمت  البلدان  املختلفة يف  النطاقات  عالقات األسعار عرب   •

ومنخفضة؛
االختالفات يف مدد الرتخيص؛  •

االختالفات يف توقيت املدفوعات؛  •
الفرق يف التغطية وااللتزامات األخرى املرتبطة هبا.  •



29

مبادئ توجيهية الستعراض منهجيات تسعري الطيف وإعداد جداول رسوم الطيف

فهم تكاليف إدارة الطيف

ينبغي إعداد منوذج تكاليف وأن يستند إىل هيكل حمدد وأساليب عمل ذات صلة وبيانات احملاسبة اإلدارية املرتبطة 
هبا داخل اهليئة التنظيمية - على سبيل املثال مقدار الوقت املستغرق يف إصدار تراخيص معينة وإنفاذها. كذلك 
ستكون هناك حاجة إىل أسلوب لتخصيص التكاليف غري املباشرة أو املشرتكة - على سبيل املثال على أساس حاملي 
الرتاخيص مبا يتناسب مع التكاليف املباشرة اليت يفرضوهنا. أو ميكن ختصيص تلك التكاليف وفقًا لكمية الطيف 
(على سبيل املثال، بامليغاهرتز) املرتبط بالرتخيص. ويف بعض احلاالت، يتم إعداد مناذج مفصلة للتكاليف من أجل 

.((Capex) والنفقات الرأمسالية (Opex) النفقات التشغيلية) حتديد التكاليف اليت يتم فرضها

ومن املرجح أن تشتمل التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تنطوي عليها وظائف إدارة الطيف على ما يلي:

املرتبطة بإجراءات وأحداث  للتحديد  الفورية والقابلة  التكاليف  التكاليف املباشرة من املرجح أن تشمل   •
تنظيمية حمددة، مثل إصدار الرتاخيص مبوجب طلبات لرتددات حمددة.14 وسيشمل ذلك تكاليف الوقت الذي 
يقضيه املوظفون يف عملية ختصيص الرتدد وإخالء املواقع وحتليل التداخل املطلوب إلخالء النطاق والتنسيق 
الدويل واإلقليمي اخلاص بنطاق الطيف ضمن غريها من التكاليف. وقد تكون هناك تكاليف رصد معينة 
مرتبطة بنطاق ما ألسباب معينة، مثل الرتاكم املوروث من إعادة توزيع الطيف أو انتشار املعدات يف هذا 

النطاق.
التكاليف غري املباشرة من املرجح أن تشمل النفقات العامة املرتبطة بتنفيذ مسؤوليات إدارة الطيف لدى   •
التكاليف اليت ال تعزى مباشرة إىل تراخيص طيف حمددة ولكنها مطلوبة إلدارة  التنظيمية. وتشمل  اهليئة 
الطيف. وتشمل أمثلة هذه التكاليف التعاون الدويل واإلقليمي العام وختطيط الطيف ورصد الطيف والبحوث 
وإعداد اللوائح واملبادئ التوجيهية والتحقيق يف حاالت التداخل، فضًال عن تكاليف موظفي الدعم واملعدات 

واملباين.
وسيتطلب إعداد جدول رسوم الطيف السرتداد التكاليف ما يلي:

احملاسبة الداخلية: نظم حماسبة داخلية لتمكينها من تقدير التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تعزى إىل إدارة   1
الطيف مقابل أنشطتها اإلدارية األخرى املختلفة. وحيثما ميكن، إسناد هذه التكاليف التقديرية إىل فئات 
خمتلف أنشطة إدارة الطيف. وميكن أن تشمل هذه الفئات، على سبيل املثال، ترخيص الطيف ورصد الطيف 
وإنفاذه وبرامج ومشاريع بشأن سياسة الطيف والتنسيق الدويل وتكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتكاليف العامة مثل املمتلكات واملوارد البشرية واملرافق.
توزيع التكاليف: توزيع التكاليف التقديرية عرب خمتلف أنواع تراخيص الطيف، مع مراعاة أعباء اجلهد اإلداري   2

النسيب ملختلف نطاقات واستعماالت الطيف.
التطبيق على أنواع الرتاخيص: عمليات إلدخال رسوم قائمة على التكاليف لطيف ما قررت اهليئة التنظيمية   3

أن تنطبق عليه الرسوم القائمة على التكاليف.
اختاذ قرار بشأن األسلوب

من األرجح أن اهليئة التنظيمية ستختار من بني عدة أساليب لتحديد أسعار ورسوم الطيف. وقبل القيام بذلك، 
على اهليئة التنظيمية أن تستعرض التشريعات والسياسات واللوائح. ويشكل مستوى املنافسة وصحة القطاع والطلب 

يشتمل تنظيم الطيف الراديوي وإدارته على أربع عناصر أساسية: ختطيط التوزيع، والقواعد التقنية، وترخيص الطيف، وجتنب التداخل.   14

وباملثل، يقر االحتاد بأربع وظائف رئيسية إلدارة الطيف: ختطيط الطيف، والرتخيص، واهلندسة، والرصد. انظر دليل إدارة الطيف باالحتاد، 
2007 املعدل يف عام 2015.
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على الطيف والعرض منه اعتبارات إضافية مهمة. وسيكون من الضروري توافر بيانات موثوقة وأنظمة وموظفني 
ذوي خربة وكفاءة كافيتني. وبعد أن تنتهي اهليئة التنظيمية من هذا التقييم، فإن القرار النهائي سيستند إىل أهداف 

إدارة الطيف وتسعري الطيف املطلوب حتقيقها. ويلخص اجلدول 2 مزايا وعيوب خمتلف أساليب تسعري الطيف.

اإلعداد واالستعراض واملشاورة

باإلحالة إىل مبادئ تسعري الطيف اليت متت مناقشتها يف القسم 3، تنطبق املبادئ التالية على إعداد جداول رسوم 
الطيف واستعراضها واملشاورات مع أصحاب املصلحة.

يقتضي اإلنصاف واملوضوعية أن تستند الرسوم إىل عوامل موضوعية ومعاملة مجيع حاملي الرتاخيص يف نطاق   •
تردد معني على قدم املساواة. ومن شأن ذلك، مثًال، أن حيول دون معاملة خمتلف املستعملني بطرق خمتلفة 

يف نطاق تردد معني.
تقتضي الشفافية أن يوضح األساس الذي مت على أساسه حساب الرسوم يف وثيقة منشورة ناجتة عن التشاور   •

مع أصحاب املصلحة وأن حتدد مجيع الرسوم استنادًا إىل جدول منشور.
ستكون التكاليف اإلدارية أقل إذا كان جدول الرسوم أبسط يف إدارته. وأبسط جدول رسوم هو اجلدول   •

الذي يتضمن دفع رسوم ثابتة؛ غري أن ذلك قد ال يشجع على استعمال الطيف بكفاءة.
ومن املهم جدًا ضمان مراعاة وجهات نظر أولئك الذين يستعملون الطيف عند حتديد أسعاره، وال سيما يف احلاالت 
اليت ميكن فيها اعتماد األساليب القائمة على السوق أو حتديد األسعار هبدف وضع حوافز الستعمال الطيف بكفاءة. 
وبناًء عليه، ينبغي أن تضع اهليئة التنظيمية خططًا للتشاور مع أصحاب املصلحة ومستعملي الطيف يف خمتلف مراحل 

عملية حتديد رسوم الطيف.

أمثلة على أساليب التسعري املنظمة: جدول رسوم الطيف  7
يرد يف هذا القسم وصف لثالثة أمثلة على رسوم الطيف، حيث يستعمل أول مثالني معادالت مماثلة لنموذج أداء 
النظام العاملي ويوضح املثال الثالث كيف ُحتدد إحدى اهليئات التنظيمية رسوم الطيف اجلديدة لرتاخيص الطيف 

اليت حل اآلن موعد جتديدها واليت ُمنحت من قبل باستعمال وسائل إدارية:

www.tra.gov.lb/Spectrum-Right- لبنان: مشروع تقرير املشاورة الصادر عن اهليئة املنظمة لالتصاالت  1
To-Use-Fees - (TRA) - مثال متقدم عن منوذج أداء النظام يشمل توقعات بشأن تكاليف الطيف وعوامل 

االزدحام.
جنوب إفريقيا: هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا (ICASA) - هنج رسوم الطيف الذي مت تنقيحه   2
مؤخرًا وُيطلق عليه اسم "التسعري التحفيزي املنظم" يف حني قد يكون اسم "األسعار املنظمة واحلوافز" أكثر 
www.icasa.org.za/LegislationRegulations/EngineeringTechnology/ .دقة لوصف املنهجية املعتمدة

 RadioFrequencySpectrumLicensing/SpectrumFees/tabid/357/Default.aspx

اململكة املتحدة (مكتب االتصاالت (Ofcom)): هنج يعاجل املشكلة املتكررة اآلن واملتمثلة يف حتديد رسوم   3
اآلن موعد  واليت حيني  اإلدارية  الوسائل  باستعمال  قبل  ُمنحت من  اليت  الطيف  لرتاخيص  للطيف  جديدة 

http://www.tra.gov.lb/Spectrum-Right-To-Use-Fees
http://www.tra.gov.lb/Spectrum-Right-To-Use-Fees
http://www.icasa.org.za/LegislationRegulations/EngineeringTechnology/RadioFrequencySpectrumLicensing/SpectrumFees/tabid/357/Default.aspx
http://www.icasa.org.za/LegislationRegulations/EngineeringTechnology/RadioFrequencySpectrumLicensing/SpectrumFees/tabid/357/Default.aspx
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ب التسعري املختلفة
ب أسالي

: مزايا وعيو اجلدول 2
ب

األسالي
املزايا

ب
العيو

الرسوم البسيطة
ص).

اخلا ف (القطاع العام/
ميكن تطبيق هذا األسلوب على مجيع مستعملي الطي

ت مستوى الرسوم املختلفة على 
وميكن تنفيذه بدون إعداد منوذج حلساب الرسوم وتثبي

ف تطبيقات االتصاالت الراديوية.
أساس خمتل

ص.
ف إصدار الرتخي

ض أو كل تكالي
وهو أسلوب سهل التنفيذ ويسرتد بع

ف للهيئة التنظيمية وال القيمة اليت حيددها 
ف إدارة الطي

س هذا األسلوب تكالي
ال يعك

ف.
املستعمل للطي

ف.
وإذا مت تطبيقه مبفرده، فإنه ال يشجع الكفاءة التقنية أو االقتصادية يف استعمال الطي

ف
ف إدارة الطي

اسرتداد تكالي
ف. 

ف ذات الصلة بسلطة إدارة الطي
ف أهنم ال يدفعون إال التكالي

يطمئن مستعملو الطي
ب العموميني لتمويل أنشطة دائرة 

ب اليت يتم حتصيلها من دافعي الضرائ
وال تستعمل الضرائ

ف بوضوح على املستفيدين منها.
ما ميكن التعر

إذا مت تطبيق هذا األسلوب مبفرده، فإنه ال يشجع الكفاءة التقنية أو االقتصادية يف 
ف.

استعمال الطي
ف من خالل 

ف املباشرة وغري املباشرة لسلطة إدارة الطي
وميكن أن يصبح توزيع التكالي

مناذج حساب الرسوم والتعريفات عملية معقدة للغاية.
ف من خالل رسوم 

ب القيود القانونية، قد ال يتم متويل مجيع أنشطة سلطة إدارة الطي
وبسب

ف.
اسرتداد التكالي

العوامل احلافزة
ف بكفاءة.

يعزز هذا األسلوب استعمال الطي
ف من هذه الرسوم.

ص، وإن مل يكن ذلك اهلد
ف إصدار الرتخي

ض أو كل تكالي
ويتم اسرتداد بع

ب قيم السوق. 
ب هذا األسلوب جهدًا كبريًا لتقري

ميكن أن يتطل
وقد ال يكون مناسبًا جلميع اخلدمات.

رسوم قائمة على تكلفة 
الفرصة البديلة

ف.
يقدم هذا األسلوب تقريبًا جيدًا للقيمة السوقية للطي

ف بكفاءة.
ويشجع على استعمال الطي

ب هذا األسلوب قدرًا كبريًا من البيانات والتحليل.
يتطل

ف (ال يراعي إال مستعملي نطاق تردد معني 
وال ينطبق إال على جزء حمدود من الطي

واستعماالته).

رسوم قائمة على الدخل 
اإلمجايل للمستعملني

ف بقيمة األنشطة التجارية اليت تستعمله.
ف الطي

يربط هذا األسلوب تكالي
وهو سهل يف حسابه.

ب إال باملستعملني الذين ترتبط إيراداهتم بشكل مباشر 
ال ميكن ربط هذا األسلو

ف.
باستعمال الطي

ف املستعمل.
ت اإليرادات غري متناسبة مع كمية الطي

وال يشجع على الكفاءة الطيفية إذا كان
وميكن النظر إليه على أنه ضريبة إضافية.
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www:stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/annual-licence-fees- جتديدها. 
further-consultation/statement/statement.pdf

(TRA) لبنان: اهليئة املنظمة لالتصاالت

أجنزت اهليئة املنظمة لالتصاالت (TRA) دراسة عن الرسوم اإلدارية للطيف (SAC) واقرتحت على وزير االتصاالت 
يف مشروع تقرير املشاورة تغيريات يف اللوائح. وكان الغرض من هذا النهج املتقدم للغاية والدراسة اإلعالمية هو 
استعراض نظام فرض رسوم الطيف وضمان أن يتسم بعدم التمييز والشفافية. ويتم تطبيق الرسوم اإلدارية للطيف 
على حاملي تراخيص الطيف هبدف اسرتداد التكاليف اإلدارية للهيئة املنظمة لالتصاالت املتكبدة إلدارة الطيف 
ورصده وإنفاذه. وكان أحد األهداف املهمة هو أن الرسوم ينبغي أال تعوق بأي شكٍل من األشكال تطوير اخلدمات 

املبتكرة واملنافسة يف السوق.

النطاق املخصص والشغل واالزدحام. ويتم  تتناسب بشكٍل مباشر مع  الرسوم اإلدارية للطيف إىل قيم  وتستند 
اشتقاق تكاليف أي نطاق عن طريق حساب تكاليف النظام الفعال لإلدارة والرصد الذي يستند إىل الوظائف 

واألنشطة اليت سيتم تنفيذها بشأن هذا النطاق من أجل:

إدارة الطيف بكفاءة؛  •
حتقيق أمثل استعمال للطيف؛  •

محاية الطيف املرّخص؛  •
جتنب التداخل الضار؛  •

الكشف عن املستعملني غري املرخص هلم وحتديد موقعهم.  •
وُطبقت معلمات أخرى عند االنتهاء من حتديد الرسوم اإلدارية للطيف لكل خدمة مبا يف ذلك: قوة اإلرسال وعدد 
املواقع واخلاليا واالجتاهية. وتؤثر هذه املتغريات تأثريًا مباشرًا على طبيعة ومدى أنشطة إدارة الطيف ورصده. ومن 
مث، ُحتدد املوارد الالزمة لتنفيذ مثل هذه األنشطة والوظائف وفقًا لذلك. وتستعمل هذه العوامل يف معظم البلدان 
بطرق خمتلفة حلساب رسوم الطيف وُتطبق أساليب خمتلفة بدون أي عالقة أساسية مشرتكة (تستعمل الدراسات 
القطرية هُنجًا خمتلفة). وباإلضافة إىل ذلك، ال متيز معظم البلدان بني رسوم حق االستعمال (RTU) والرسوم اإلدارية.

وتستند الرسوم يف سنة معينة وعلى فرتة التوقعات إىل التكاليف الرأمسالية والتشغيلية املتكبدة يف إدارة الطيف. وقد 
وضعت اهليئة املنظمة لالتصاالت توقعات بشأن هذه التكاليف على مدى مخس سنوات. ويوضح الشكل 9 التوقعات 

بشأن تكاليف إدارة الطيف.

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/annual-licence-fees-further-consultation/statement/statement.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/annual-licence-fees-further-consultation/statement/statement.pdf
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الشكل 9: مثال على توقعات بشأن تكاليف إدارة الطيف

ويتمثل جانب إضايف مثري لالهتمام من العمل الذي تقوم به اهليئة املنظمة لالتصاالت يف إعداد جمموعة من عوامل 
االزدحام اليت تطبق على مديات نطاقات خمتلفة وتتغري مع مرور الوقت. واملفهوم مباشر - عندما يزيد الطلب يف 
بعض النطاقات مع مرور الوقت، تزيد اجلهود والتكاليف املطلوبة إلجراء ختصيصات جديدة خالية من التداخل. 
ويوضح الشكل 10 معادلة عامل االزدحام وهو عامل ُمضاِعف ترتاوح قيمته بني 0,5 و4,5 وفقًا للمعادلة التالية:

Congestion factor = 0.5*EXP^ (2.2*X)

حيث x = إشغال نطاق تردد معني

الشكل 10: حساب عامل االزدحام مع مرور الوقت

ويبني اجلدول 3 عوامل االزدحام املشتقة واليت يتعني تطبيقها مع مرور الوقت على النطاقات املختلفة.

اجلدول 3: عوامل االزدحام حسب النطاق
B1B2B3B4

 GHz 3-KHz 30GHz 6-GHz 3GHz 18-GHz 6GHz 40-GHz 18

20092,191,273,820,61
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B1B2B3B4

20102,261,293,980,61

20112,331,324,150,61

20122,401,344,330,62

20132,481,374,510,62

وعن طريق حتليل وتوحيد األساليب املستعملة يف خمتلف البلدان وباستعمال البيانات املتاحة للبنان، مت احلصول على 
معادلة عامة بأسلوب يناسب هنج اهليئة املنظمة لتطبيق الرسوم اإلدارية السليمة للطيف لكل خدمة (مثل النظام 
الراديوي املتنقل اخلاص واالتصاالت من نقطة إىل عدة نقاط واخلدمة املتنقلة بني النظراء والبث التماثلي والرقمي) 

ولتعكس اجلهود املطلوبة إلدارة كل خدمة ورصدها.

SAC(i)(n) = C(i)(n) × BW × Kp

حيث إن SAC (i) (n) التكاليف للنطاق (i) يف السنة (n)، وعرض النطاق (BW) هو عرض النطاق املشغول لكل 
K يف اجلدول 4.

p
K عامل أو عوامل متعددة تعتمد على اخلدمة املطلوبة. وترد قائمة للعوامل 

p
خدمة؛ و

اجلدول 4: العوامل Kp للخدمات املختلفة
العامل Kp =اخلدمة

F)املتنقلة ومعاجلة اإلشارة الرقمية (من نقطة إىل عدة نقاط)
TX
عامل اخللية (

F)نظام توزيع حملي متعدد النقاط (اإلرسال الرقمي)
SF
F) × عامل املوقع (

p
عامل القدرة (

F)اإلذاعية (التلفزيون وتشكيل الرتدد - إرسال متاثلي)
P
عامل الرتجيح (Wf) × عامل القدرة (

F)وصالت (من نقطة إىل نقطة)
D
F) × عامل االجتاه (

S
عامل اخلدمة (

 pعدد احملطات الثابتة، و n) النظام الراديوي املتنقل اخلاص
باليد  احملمولة  احملطات  عدد   qو املتنقلة،  احملطات  عدد 

واحملمولة)

(ICASA) جنوب إفريقيا: هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا

اقرتحت هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا إجراء تغيريات على لوائح رسوم الطيف يف عام 2009 وأجرت 
مشاورات مستفيضة للحصول على مدخالت من خمتلف املستعملني وأصحاب املصلحة طوال عام 2010 وقدمت 
عدة دورات تدريبية بشأن جدول الرسوم اجلديد طوال عام 2012. وبدأ سريان لوائح رسوم تراخيص الطيف 
الرتددي الراديوي يف عام 2010 وتوصف على أهنا تسعري AIP يهدف إىل توفري أساس جديد حلساب رسوم تراخيص 
الطيف الرتددي الراديوي يف جنوب إفريقيا. وعلى النحو املوصوف يف اللوائح، ينطوي التسعري AIP على استعمال 

معادلة حمددة حلساب الرسوم اخلاصة بأربع من خدمات االتصاالت الراديوية:

اخلدمات من نقطة إىل عدة نقاط؛  •
اخلدمات من نقطة إىل نقطة؛  •

خدمات احملطات األرضية احملورية للسواتل؛  •
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خدمات احملطات األرضية الفرعية للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جدًا (VSAT) الساتلية.  •
واألساس املنطقي لسياسات هذه الرسوم هو أنه ينبغي هلا أن تعمل كحد أدىن على اسرتداد التكاليف اإلدارية اليت 
تتكبدها هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا مقابل تنظيم الطيف وأن تعمل على تشجيع املزيد من الكفاءة 
 Ofcom يف استعمال الطيف يف جنوب إفريقيا. وعلى الرغم من أن هناك إحاالت مرجعية إىل كل من مكتب
والتسعري AIP، أظهر الفحص أن معادليت الرسوم املدرجتني يف اللوائح اجلديدة تشكالن امتدادًا لنموذج أداء النظام 

العاملي.

وُحتسب رسوم الطيف السنوية باستعمال إحدى املعادلتني التاليتني:

من نقطة إىل نقطة

Fee=(UNIT*BW*FREQ*CG*GEO*SHR*HOPMINI*UNIBI)

من نقطة إىل عدة نقاط

Fee=(UNIT*BW*FREQ*CG*GEO*SHR*ASTER*UNIBI)

 (UNIT) حيث إن رسوم اخلدمات من نقطة إىل عدة نقاط تساوي سعر الطيف احملدد عن طريق ضرب سعر الوحدة
يف عامل الرتدد (FREQ) وعرض النطاق بامليغاهرتز وعامل االزدحام (CG) والعامل اجلغرايف (GEO) وعامل التقاسم 

(SHR) وعامل املساحة املعقمة (ASTER) والعامل أحادي االجتاه.

UNIT = سعر الوحدة للطيف (احملدد حاليًا بأنه يساوي 000 2 راند للطيف الـُمَزاَوج)  •
BW = كمية عرض النطاق (بامليغاهرتز) املعرب عنها للطيف الـُمَزاَوج؛  •

FREQ = معامل يراعي نطاق الرتدد املخصص  •
CG = معامل يراعي ازدحام االتصاالت الراديوية؛  •

GEO = معامل يعكس الكثافة السكانية؛  •
SHR = معامل يراعي التخصيصات والتوزيعات احلصرية أو املشرتكة؛  •

ASTER = معامل يراعي منطقة التغطية بالكيلومرت املربع؛  •
UNIBI = معامل يراعي إرسال اإلشارات أحادي االجتاه أو ثنائي االجتاه.  •

وميكن حتديد رسوم الرتخيص متعدد السنوات باستعمال العوامل احملددة يف الالئحة. وعلى سبيل املثال، فإن سعر 
الرتخيص الذي تبلغ مدته مخس سنوات يساوي 4,17 أضعاف سعر الرتخيص الذي تبلغ مدته سنة واحدة، وسعر 

الرتخيص الذي تبلغ مدته عشر سنوات يساوي 6,76 أضعاف سعر الرتخيص الذي تبلغ مدته سنة واحدة.

واستلمت هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا تعليقات موثقة من خمتلف املجموعات واملشغلني أعربوا فيها 
عن قلقهم إزاء جمالني رئيسيني: ('1') عدم وجود حوافز كافية و('2') استبعاد بعض اخلدمات واملستعملني من دفع 

الرسوم.
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أمثلة على التعليقات املستلمة

ال توفر هياكل رسوم الطيف القائمة حوافز كافية للتشجيع على استعمال الطيف بكفاءة يف الوقت الذي يزداد فيه 
الضغط على موارد الطيف احملدودة. غري أن ما يتحقق نتيجة املعادلة املقرتحة حديثًا هو فرض عقوبات على عدم 
استعمال الطيف بكفاءة أكرب من احلوافز املقدمة يف حالة استعماله بكفاءة. وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد حوافز 
الستعمال ُرتب تشكيل أعلى واستعمال تعدد اإلرسال اإلحصائي واستعمال هوائيات عالية األداء بدًال من اهلوائيات 
ذات األداء القياسي واستعمال التحكم األوتومايت يف قدرة اإلرسال (ATPC) وما إىل ذلك، وكلها تكاليف فعلية 
يتكبدها بعض مستعملي الطيف يف حماولة لزيادة البتات لكل ميغاهرتز وإلتاحة إعادة استعمال الطيف يف وقت 

مبكر.

ويف إطار اهليكل اجلديد للرسوم، يستمر إعفاء اهليئات اإلذاعية من الدفع مقابل الطيف. غري أن اهليئات اإلذاعية 
مثل أي حامل ترخيص آخر تستعمل جزءًا من الطيف وينبغي أن تدفع مقابل استعماهلا للطيف اإلذاعي. ويف البيئة 
املتقاربة، ستتاح الفرصة أمام اهليئات اإلذاعية لتقدمي خدمات متقاربة تنافس حاملي تراخيص خدمات االتصاالت 

.(ECS) اإللكرتونية

وُأعرب عن رأي مفاده أن الزيادة يف رسوم الطيف ينبغي أن تكون هلا عالقة معقولة بالتكاليف التنظيمية األساسية 
للقيام هبذا العمل التنظيمي.

وجيب حتليل املفاضلة بني رسوم الرتخيص واالعتبارات األخرى. فاحلد األقصى إليرادات مجيع املشغلني مقيد بعوامل 
الطلب يف البلدان اليت يعملون فيها. وتشمل هذه عوامل دميغرافية مثل حجم قاعدة العمالء احملتملني ونصيب الفرد 
من الناتج احمللي اإلمجايل ومرونة الطلب السعرية. وإذا فرضت اهليئات التنظيمية رسومًا عالية على الرتاخيص، فإن 
ذلك يؤثر على اجلدوى التجارية للمشغل من خالل زيادة تكاليف العرض. وإذا جتاوزت تكاليف املعروض من 

الطيف اإليرادات، ستكون اجلدوى التجارية للمشغل حمل شك.15

(Ofcom) اململكة املتحدة: مكتب االتصاالت

أخطر مكتب Ofcom حاملي تراخيص الطيف يف النطاقني MHz 900 وMHz 1 800 بأن رسوم الرتخيص ستتغري 
لتتماشى مع القيمة السوقية الكاملة. وأصدر مكتب Ofcom بيان السياسة يف عام 2010. وتكون مدة الرتاخيص 
عند إصدارها واستعماهلا خلدمات اجليل الثاين "غري حمددة" وتشمل فرتة إخطار مدهتا مخس سنوات يف حالة اإللغاء. 
ودفعت شركات Vodafone UK وTelefónica UK وEE وUK 3 جمتمعني ما جمموعه 24,8 مليون جنيه إسرتليين 
سنويًا لطيف النطاق MHz 900 و39,7 مليون جنيه إسرتليين لطيف النطاق MHz 1 800 مبوجب تراخيصها احلالية، 
وبدأت مشاورات مستفيضة يف عام 2013 باإلضافة إىل مشروع خاص قامت به شركة DotEcon يركز على 
 MHz 900 النطاقني  لطيف  الرابع  باجليل  املرتبطة  املزادات  وأدرجت  املزادات.  قيم  مثل  مقطوعة  قيم  حتديد 
وMHz 1 800 يف دوائر اختصاص أخرى يف أوروبا إىل هذا املزيج جنبًا إىل جنب مع معايري مرجعية أخرى. ومن 

املتوقع أن يتم التنفيذ فور انتهاء فرتة التشاور. غري أن املشاورة أسفرت عن بعض التغيريات املهمة:

تراجعت اهليئة التنظيمية الربيطانية (مكتب Ofcom) عن خططها لزيادة رسوم استعمال الطيف يف شبكات   •
اجليل الثاين واجليل الثالث، وهو قرار وصفه احملللون من قبل بأنه ميثل ضريبة قدرها 4,5 مليار جنيه إسرتليين 
(5,6 مليار يورو/7,5 مليار دوالر أمريكي) على صناعة االتصاالت املتنقلة يف اململكة املتحدة على مدى 20 

عامًا.

ممارسات رسوم الرتخيص: املنظورات التارخيية واالجتاهات اجلديدة، اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت: 2004، االحتاد الدويل لالتصاالت.  15
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 MHz 900 كشفت اهليئة التنظيمية أهنا عدلت مقرتحها إىل 109,3 مليون جنيه إسرتليين يف السنة للطيف يف النطاق  •
 2015 يناير  يف  السابق  املقرتح  وكان   .MHz 1 800 النطاق  يف  للطيف  إسرتليين  جنيه  مليون  و137,5 
قد تضمن 138,5 مليون جنيه إسرتليين للطيف يف النطاق MHz 900 و170,4 مليون جنيه إسرتليين للطيف 

.MHz 1 800 يف النطاق
بإعداده  يقوم  يقرب من ست سنوات مبقرتح  ما  بعد  أي   2015 العملية حبلول سبتمرب  اكتملت  عام،  وبوجٍه 

مكتب Ofcom على مدى سنتني ومبشاورات مستفيضة على مدى ثالث سنوات.
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االختصارات
(Australia Communications and Media Authority) هيئة االتصاالت واإلعالم األسرتالية - ACMA

(Broadband Wireless System) النظام الالسلكي عريض النطاق - BWA

(Gross Domestic Product) الناتج احمللي اإلمجايل - GDP

(Gigahertz) غيغاهرتز - GHz

((2G) (Global System for Mobile (2G) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة من اجليل الثاين - GSM

(Information Communication Technology) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ICT

(Mobile Network Operator) مشغل شبكة متنقلة - MNO

(National Regulatory Authority) اهليئة التنظيمية الوطنية - NRA

(The Office of Communications - UK) مكتب االتصاالت - اململكة املتحدة - Ofcom

((Over-the-Top (Technologies) (تكنولوجيات) اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت - OTT

(State owned enterprise) الشركات اململوكة للدولة - SOE
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مسرد املصلحات
التخصيص (Assignment): أي ترخيص الستعمال تردد ما يف موقع معني وحتت ظروف حمددة. ويشار إىل هذا 

الرتدد على أنه الرتدد املخصص.

األسعار التحفيزية املنظمة Administered incentive prices (AIP)) (AIP)): تكون األسعار منظمة ألهنا حتدد 
 Ofcom من قبل اهليئة التنظيمية وتنطوي على خواص حتفيزية حمتملة. وتستعمل بعض اهليئات التنظيمية مثل مكتب
يف اململكة املتحدة وهيئة تنظيم االتصاالت والوسائط يف أسرتاليا (ACMA) هذه األسعار التحفيزية املنظمة لتشجيع 
الكفاءة يف استعمال الطيف يف إطار إدارة اهليئة التنظيمية للطيف نظرًا ألن الغرض من أسعار AIP هو حتديد األسعار 

عند مستوى يعكس ندرة الطيف ويشجع على االقتصاد يف استعماله.

الكفاءة االقتصادية (Economic efficiency): تتعلق بطريقة استعمال الطيف - ُتطبق منظمات القطاعني العام 
واخلاص نظامًا لتخصيص الطيف بكفاءة من أجل حتقيق أهداف النمو االقتصادي مثل زيادة الدخل القومي وتوفري 

اخلدمات احلكومية.

رسوم إدارة الطيف (Spectrum management fees): ُحتصل من مستعملي الطيف على أساس سنوي وتوجه 
إىل اسرتداد تكاليف أنشطة إدارة الطيف اليت تتكبدها اهليئة التنظيمية.

أسعار الطيف (Spectrum prices): متثل قيمة الطيف وميكن حتديدها من خالل عملية إدارية مثل إعداد جدول 
للرسوم حيث ميكن للجهات املستعدة للسداد قبول السعر، أو بدًال من ذلك، ميكن حتديد أسعار الطيف عن طريق 

.AIP آلية سوق مثل املزاد أو شكٍل من أشكال األساليب القائمة على السوق مثل أسعار

إىل  للموارد وهتدف  الطيف كريع  (Spectrum usage fees): ُحتصل من مستعملي  الطيف  استعمال  رسوم 
تشجيع استعمال الرتددات املخصصة بكفاءة.

قيم الطيف (Spectrum values): تعكس الفوائد اليت حيققها املجتمع من أفضل استعمال للطيف، ويف نقطة 
زمنية معينة ميكن أن تتأثر بعدد من العوامل منها: اجلغرافيا واملنافسة بني املستعملني احملتملني والتقدم يف التكنولوجيا 

والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستمدة من خدمة معينة مع مرور الوقت واملناخ االقتصادي العام.

الكفاءة التقنية (Technical efficiency): تتعلق باهلدف احملدد املتمثل يف ضمان استعمال الرتددات بكفاءة مما 
يسمح باستعمال أقصى قدر من الطيف مثًال عن طريق جتنب التداخل والفجوات الكبرية اليت ال داع هلا ("النطاقات 

احلارسة") بني املستعملني املتجاورين وعن طريق تشجيع نشر التكنولوجيات األكثر تقدمًا واستعماهلا.

النطاق العريض (Broadband): عادًة ما يتم تعريف النطاق العريض من حيث سرعة نقل البيانات (أي كمية 
البيانات اليت ميكن نقلها عرب وصلة شبكة يف فرتة زمنية حمددة، عادًة ما تكون ثانية واحدة، وُتعرف أيضًا باسم 
معدل نقل البيانات أو الصبيب). وكان تعريف النطاق العريض من حيث السرعة عنصرًا مهمًا يف فهم النطاق 
العريض، خاصة وأن معدل نقل البيانات حيدد ما إذا كان املستعملون قادرين على النفاذ إىل أنواع أساسية أو أكثر 
تقدمًا من احملتوى واخلدمات والتطبيقات عرب اإلنرتنت. وتعّرف التوصية I.113 لقطاع تقييس االتصاالت النطاق 

."Mbit/s 2,0 العريض على أنه "قدرة إرسال أسرع من 1,5 أو

http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/hexagon/term/105
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إنرتنت كل شيء Internet of everything (IoT))): هو التوصيل البيين ألجهزة مزودة بقدرات حاسوبية مدجمة 
قابلة للتحديد بشكٍل فريد داخل البنية التحتية القائمة لإلنرتنت.16 ويتوقع يف العادة أن تقدم إنرتنت كل شيء 
توصيلية متقدمة لألجهزة واألنظمة واخلدمات تتجاوز االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) وتغطي جمموعة متنوعة 
من الربوتوكوالت وامليادين والتطبيقات. ومن املتوقع أن يؤدي التوصيل البيين هلذه األجهزة املدجمة (مبا يف ذلك 
األدوات الذكية) إىل التشغيل اآليل يف مجيع املجاالت تقريبًا. وترتاوح تقديرات عدد األجهزة املتصلة بإنرتنت كل 

.(ABI Research) إىل 30 مليار (Gartner) شيء (إنرتنت األشياء) حبلول عام 2020 من 20 مليار

آلة إىل آلة (Machine-to-machine): ُتعّرف رابطة االتصاالت الالسلكية (CTIA) اخلدمات من آلة إىل آلة على 
أهنا "تطبيقات أو وحدات متنقلة تستعمل الشبكات الالسلكية لالتصال بآالت أخرى. وميكن أن تتضمن هذه 
التطبيقات أجهزة القياس عن ُبعد وأجهزة االتصال عن ُبعد وأنظمة الرصد عن ُبعد (مثل الشبكة الذكية والرعاية 

الصحية والنقل، وما إىل ذلك) واألجهزة األخرى اليت تقدم تقارير حالة إىل املراكز التجارية.

النطاق العريض الالسلكي (Wireless broadband): على غرار التعريف اخلاص باالحتاد الدويل لالتصاالت، 
حيدد معيار IEEE 802.16-2004 النطاق العريض ليعين عرض نطاق فوري يزيد عن MHz 1 وينقل بيانات مبعدالت 
تزيد عن Mbit/s 1,5. ويتضمن النطاق العريض الالسلكي تكنولوجيات النفاذ الالسلكي لتوفري سرعة نفاذ إىل 

اإلنرتنت عريض النطاق أو النفاذ إىل شبكات احلواسيب عرب مساحة واسعة.

اجليل الرابع (4G): هو اجليل الرابع من تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة، وخيلف اجليل الثالث ويسبق اجليل اخلامس. 
ويتيح نظام اجليل الرابع، باإلضافة إىل خدمات الصوت واخلدمات األخرى العادية للجيل الثالث، إمكانية النفاذ 
إىل اإلنرتنت عريض النطاق املتنقل، على سبيل املثال ألجهزة احلواسيب احملمولة املزودة مبودمات السلكية وللهواتف 
الذكية ولألجهزة املتنقلة األخرى. وتشمل التطبيقات احملتملة واحلالية النفاذ املّعدل إىل شبكة اإلنرتنت باألجهزة 
املتنقلة واملهاتفة عرب بروتوكول اإلنرتنت وخدمات األلعاب والتلفزيون املتنقل عايل الوضوح ومؤمترات الفيديو 

والتلفزيون ثالثي األبعاد واحلوسبة السحابية.

اجليل اخلامس (5G): تشري األنظمة الالسلكية من اجليل اخلامس إىل املرحلة الرئيسية التالية من معايري االتصاالت 
املتنقلة مبا يتجاوز املعايري احلالية للجيل الرابع واالتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة (IMT-Advanced). وال يشري 

اجليل اخلامس إىل أي مواصفة معينة يف أي وثيقة رمسية تنشرها أي هيئة معنية بتقييس االتصاالت.

وأعرب حتالف شبكات اجليل التايل املتنقلة (NGMNA) عن وجهة نظر مفادها أنه ينبغي بدء نشر اجليل اخلامس 
حبلول عام 2020 لتلبية احتياجات األعمال واملستهلكني. وباإلضافة إىل جمرد توفري سرعات أسرع، يتوقع حتالف 
NGMNA أنه سيتعني على شبكات اجليل اخلامس أيضًا أن تليب احتياجات حاالت استعمال جديدة، مثل إنرتنت 

كل شيء (عتاد الشبكات يف املباين أو املركبات للنفاذ إىل الويب)، باإلضافة إىل خدمات شبيهة باخلدمات اإلذاعية 
واالتصاالت املتصلة بإنقاذ األرواح يف أوقات الكوارث الطبيعية.

 J. Höller, V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, D. Boyle: From Machine-to-Machine to the Internet  16

.of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Elsevier, 2014

http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/hexagon/term/113
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/hexagon/term/3503
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/hexagon/term/3499
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/hexagon/term/3502
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124076846
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124076846
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124076846
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امللحق 1 - املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل لالتصاالت إلنشاء نظام متماسك لرسوم 
ITU-D SG :استعمال الرتددات الراديوية

www.itu.int/pub/D-STG-SG02.FEES-1-2010

http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.FEES-1-2010
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