
أسعــار المحاسبــة
عند تبادل حركة الهاتف بني شركات تشغيل يف بلدان خمتلفة، يتعني على شركة تشغيل اهلاتف اليت ترسل حركة أكثر مما 
سب هذه املدفوعات على أساس ثنائي باستخدام صيغة يطلق  تستقبل أداء “مدفوعات تسوية” إىل الشركة املستقبلة. وتحُ

عليها “سعر احملاسبة”، تدد وفقاً للمبادئ الواردة يف لوائح االتصاالت الدولية اليت تحُكملها معايري االتاد الدويل 
لالتصاالت )“التوصيات”(.

وال تظهر أمهية أسعار احملاسبة إال عندما يكون مثة اختالل كبري يف تدفقات احلركة. وهذا هو احلال، على سبيل املثال، 
يف الكثري من البلدان النامية اليت عادة ما تستقبل حركة أكثر مما ترسل )ومن مث تصل على قدر أكرب من مدفوعات 

التسوية(. فعلى سبيل املثال، تشري تقديرات االتاد يف الفرتة 1993-1998 إىل أن قيمة املدفوعات الصافية من البلدان 
املتقدمة إىل البلدان النامية بلغت حوايل 40 مليار دوالر أمريكي.1

وميكن أن يؤثر مستوى أسعار احملاسبة على إيرادات شركات التشغيل، ومن مث على قدرهتا على تقدمي خدمات جديدة 
وتوسيع بنيتها التحتية – أو ما حيفزها للقيام بذلك، إذا كان لديها فائض حركة لصاحلها. ويف حني أن هذه الشركات 

األخرية قد ترغب يف االلتزام بالقواعد احلالية، فإن الشركات اليت تعاين من عجز صاف يف احلركة غالباً ما تكون غري راضية 
عن نظام أسعار احملاسبة.

تحرير األسواق والتكنولوجيا الجديدة
دد على أساس التكاليف الفعلية، فغالباً ما تستخدم الرسوم العالية للنداءات  على الرغم من أن أسعار احملاسبة يفرتض أن تحُ
الدولية يف دعم اخلدمات الوطنية. ويف الوقت ذاته، أدى ترير وخصخصة األسواق إىل اخنفاض تكلفة التوصيالت الدولية 

اخنفاضاً حاداً. وقد أدى ذلك إىل زيادة الطلب على اخلدمات األرخص سعراً.
ويف الوقت ذاته، أدت التطورات التكنولوجية إىل أن أصبح قدر متزايد من احلركة يتالىف النظام التقليدي عن طريق 
استخدام اإلنرتنت )من خالل خدمات نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت(، أو من خالل اختاذ أرخص مسار 

إلجراء نداء دويل - وليس بالضرورة أكثرها مباشرة. ويف عام 1988، فتحت لوائح االتصاالت الدولية ذاهتا اجملال أمام هذا 
التطور عن طريق السماح لشركات التشغيل اخلاصة ألول مرة بتأجري اخلطوط من شركات تشغيل مملوكة للدولة وتقدمي 

خدمات البيانات، من بني خدمات أخرى.
وقد عمد االتاد منذ عام 1991 إىل دراسة كيفية إصالح نظام احملاسبة حبيث يعكس هذه التغيريات، وذلك بإشراك 
أطراف فاعلة من الصناعة وممثلي أكثر من 80 بلداً.2 ومت جتميع مقرتحات خمتلفة تتعلق مبسائل احملاسبة لينظر فيها املؤمتر 

العاملي لالتصاالت الدولية لعام 2012 الذي سيعىن باستعراض لوائح االتصاالت الدولية، ومن هذه املقرتحات:
• نظراً ألن األحكام احلالية الواردة يف لوائح االتصاالت الدولية ال تزال قابلة للتطبيق ومفيدة، فترتك دون تغيري.

• تحُعّدل األحكام للتناسب مع بيئة االتصاالت احلالية: ينظر على وجه التحديد يف إعطاء وزن أكرب لتوصيات االتاد.
• يستعاض عن األحكام التفصيلية احلالية مببادئ عامة ذات صلة بتلك املتفق عليها يف منظمة التجارة العاملية وتديداً 

تلك املتعلقة بالشفافية والتوجه حنو التكلفة.
• حذف األحكام احلالية: إذ مل تعد مالئمة أو قابلة للتطبيق يف عامل يتسم خبصخصة وترير االتصاالت.

 WCIT-12 وعند النظر يف لوائح االتصاالت الدولية يف سياق بيئة االتصاالت احملررة يف عامل اليوم، سيتعني على املؤمتر 
االستجابة للتطلعات املتنوعة، بل و املتزايدة، للمجتمع الدويل.

–––––––
 ،TeleGeography 1 انظر على سبيل املثال، التحليل الوارد يف دراسة “اجتاه احلركة: تبادل دقائق االتصاالت” الصادرة عن االتاد وشركة

.www.itu.int/ti/publications/ االتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، أكتوبر 1999، 347 صفحة، متاح على املوقع اإللكرتوين
2 ينظم االتاد الدويل لالتصاالت ورش عمل بشأن قابلية التشغيل البيين ودورات تدريبية على اختبار املطابقة ويساعد على إنشاء مرافق 

االختبار يف البلدان النامية.
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