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صفحة

مقدمة

3

تصاالتاالقطاعلتنظيمالعربيةالهيئاتشبكةتصدرهاالتيالدراساتمنواحدةهيالتجزئةأسعارمقارنةدراسةإن
صدروقد.سنويا  بتحديثهاتقومحيث2008العامفيالبحرينفياالتصاالتتنظيمهيئةمنبمبادرةالمعلوماتوتقنية
.2013مارسفي2012العامتحديث

معمقارنتهاوالخليجيالتعاونمجلسدولبيناالتصاالتلخدماتالتجزئةأسعارمستوياتبمقارنةالدراسةهذهوتسمح
.(المنظمة)والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمة

:التاليةالخدماتالتجزئةأسعارمقارنةتغطي

الهاتف الثابت
الهاتف المتحرك
الخطوط المؤجرة
اإلنترنت ذو النطاق العريضADSL
اإلنترنت ذو النطاق العريض المتحرك

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: المنظمة



صفحة

ملخص النتائج

4

خدمات الهاتف الثابت
.أسعار خدمات الهاتف الثابت في القطاع السكني بدولة اإلمارات هي من بين األدنى في دول مجلس التعاون الخليجي•
.أسعار خدمات الهاتف الثابت في القطاع السكني أقل بكثير من خدمات الهاتف الثابت في قطاع األعمال•

خدمات الهاتف المتحرك
.أسعار خدمات الهاتف المتحرك بدولة اإلمارات هي من بين األدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي•

خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض الثابت
للقطاع السكني بدولة اإلمارات هي من بين األدنى ( 256kbps<)أسعار خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض منخفضة السرعة •

.على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي
للقطاع السكني بدولة اإلمارات هي من بين األدنى في ( 8Mbps-2)أسعار خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض متوسطة السرعة •

.دول مجلس التعاون الخليجي
(15Mb/s< )دولة اإلمارات هي واحدة من ثمان دول عربية تقدم خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض عالي السرعة •
أسعار خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض عالي السرعة بدولة اإلمارات هي ثاني أرخص أسعار من بين دول مجلس التعاون •

.الخليجي بعد البحرين

خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض المتحرك
بدولة اإلمارات هي من بين األدنى في دول مجلس ( 8Mbps-2)أسعار خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض متوسطة السرعة •

.التعاون الخليجي
بدولة اإلمارات هي مرتفعة نسبيا  مقارنة بدول مجلس ( 8Mbps< )أسعار خدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض عالي السرعة •

.التعاون الخليجي

خدمات الخطوط المؤجرة
على أسعار خدمات الخطوط المؤجرة بدولة اإلمارات هي من بين األدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومن بين األعلى•

.مستوى العالم العربي

.



صفحة

مؤشرات هيئة تنظيم االتصاالت

5

يعتمد مؤشر . قامت هيئة تنظيم االتصاالت بتطوير مؤشر داخلي يعتمد على مخرجات الدراسة وذلك لتوفير أداة لمقارنة مستويات الخدمات
منخفضة، ال)جميع سالل شبكة الهاتف الثابت : الهيئة ببساطة على تجميع متوسطات الدول في جميع السالل الخاصة بكل خدمة، مثال

(الخ...المتوسطة

:وحسب مؤشر الهيئة، تصنف دولة اإلمارات كالتالي

مجلس التعاونبين دول من تصنيف اإلمارات الخدمات
يالخليج

األولىخدمات الهاتف الثابت

األولىخدمات الهاتف المتحرك

األولىخدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض الثابت

الثالثةخدمات اإلنترنت ذو النطاق العريض المتحرك

الرابعةخدمات الخطوط المؤجرة

البيانات غير متوفرة لبعض الدول** 



صفحة

أسعار الهاتف الثابت
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صفحة

سلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 

7

فالتصنييدول مجلس التعاون الخليج
1اإلمارات

2البحرين

3قطر

4عمان

5السعودية

سلة االستخدام المنخفض لخدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني
(مكالمة في الشهر20)

السعر بالدوالر

لقطاعبين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة خدمات الهاتف الثابت ذو االستخدام المنخفض في ااألولىُصنفت دولة اإلمارات •

.وتليها البحرين( مكالمة شهريا  20) السكني 

ألسعار في بكثير من متوسط سعر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومتوسط اأقلسعر سلة االستخدام المنخفض بدولة اإلمارات •

.الدول العربية

25.15

24.13

15.81

10.37

8.52

21.59

24.15
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صفحة

سلة االستخدام المتوسط-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 
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كنيسلة االستخدام المتوسط لخدمات الهاتف الثابت للقطاع الس
(مكالمة في الشهر140)

السعر بالدوالر

مكالمة 140)ني بين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة خدمة الهاتف الثابت ذو االستخدام المتوسط في القطاع السكاألولىُصنفت دولة اإلمارات •

(.  شهريا  

.لعربيةمن متوسط سعر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومتوسط األسعار في الدول اأقلأسعار سلة االستخدام المتوسط بدولة اإلمارات •

التصنيفدول مجلس التعاون الخليجي
1اإلمارات

2قطر

3البحرين

4سلطنة عمان

563.98السعودية

62.91

49.63

45.92

28.99

82.41

51.1
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صفحة

سلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 

9

سلة االستخدام العالي لخدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني
(مكالمة في الشهر420)

السعر بالدوالر

420)لسكني بين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة خدمة الهاتف الثابت ذو االستخدام العالي في القطاع ااألولىُصنفت دولة اإلمارات •

(.مكالمة شهريا  

.دول العربيةمن متوسط سعر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومتوسط األسعار في الأقلأسعار سلة االستخدام العالي بدولة اإلمارات •

فالتصنيدول مجلس التعاون الخليجي
1اإلمارات

2قطر

3السعودية

4سلطنة عمان

5117.74البحرين

75.15

72.2

61.44

43.78

147.5

76.26
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صفحة

سلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف الثابت لقطاع األعمال 

10

السعر بالدوالر

ابت ذو االستخدام مقارنة بالدول العربية لسلة خدمة الهاتف الثوالثالثةبين دول مجلس التعاون الخليجي الثانيةُصنفت دولة اإلمارات •

(.مكالمة شهريا  100)المنخفض في قطاع األعمال 

.يةمن متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومتوسط الدول العربأقلأسعار سلة االستخدام المنخفض بدولة اإلمارات •

سلة االستخدام المنخفض لخدمات الهاتف الثابت لقطاع األعمال
(مكالمة في الشهر100)

التصنيفدول مجلس التعاون الخليجي
1البحرين

2اإلمارات

3السعودية

4سلطنة عمان

5قطر
61.96

43.05

42.42

30.61

35.77

53.05

37.57
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صفحة

سلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف الثابت لقطاع األعمال 

11

السعر بالدوالر

(.مكالمة شهريا  260)بين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة خدمة الهاتف الثابت ذو االستخدام العالي في قطاع األعمال الثانيةُصنفت دولة اإلمارات •

.من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأعلىمن متوسط الدول العربية ولكن أقلأسعار سلة االستخدام العالي بدولة اإلمارات •

سلة االستخدام العالي لخدمات الهاتف الثابت لقطاع األعمال
(مكالمة في الشهر260)

التصنيفدول مجلس التعاون الخليجي
1البحرين

2اإلمارات

3السعودية

4عمانسلطنة

5131.7قطر

116.74

111.39

106.92

104.03

166.92

75.69
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صفحة

أسعار الهاتف المتحرك

12



صفحة

سلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف المتحرك 
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سلة االستخدام المنخفض لخدمات الهاتف المتحرك
(مكالمة في الشهر30)

السعر بالدوالر

.(شهريا  مكالمة30)المنخفضاالستخدامسلةلسعرالخليجيالتعاونمجلسدولبينالثانيةاإلماراتدولةُصنفت•

.العربيةالدولومتوسطوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةمتوسطمنأقلاإلماراتبدولةالمنخفضاالستخدامسلةأسعار•

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1السعودية

2اإلمارات

3الكويت

4البحرين

5قطر

617.5سلطنة عمان

16.44

15.46

13.8

11.23

12.94

22.02

14.35

0 5 10 15 20 25
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صفحة

سلة االستخدام المتوسط-خدمة الهاتف المتحرك 

14

سلة االستخدام المتوسط لخدمات الهاتف المتحرك
(مكالمة بالشهر300)

السعر بالدوالر

300)المتوسطاماالستخدسلةلسعرالعربيةبالدولمقارنةوالثالثةالخليجيالتعاونمجلسدولبيناألولىاإلماراتدولةُصنفت•

.(شهريا  مكالمة

متوسطمنأقلولكنوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةمتوسطمنبكثيرأعلىاإلماراتبدولةالمتوسطاالستخدامسلةأسعار•

.العربيةالدول

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1اإلمارات

2البحرين

3قطر

4السعودية

5الكويت
103.97

96.57

94.6

87.18

71.73

62.1

133.6

47.26
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صفحة

سلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف المتحرك 

15

سلة االستخدام العالي لخدمات الهاتف المتحرك
(مكالمة في الشهر900)

السعر بالدوالر

.(شهريا  مكالمة900)العالياالستخدامسلةلسعرالخليجيالتعاونمجلسدولبينالثالثةاإلماراتدولةُصنفت•

الدولتوسطممنأقلولكنوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةمتوسطمنبكثيرأعلىاإلماراتبدولةالعالياالستخدامسلةأسعار•

.العربية

التصنيفالخليجيدول مجلس التعاون
1البحرين

2الكويت

3اإلمارات

4السعودية

5سلطنة عمان

7قطر
267.44

237.7

188.48

177.31

142.46

193.3

340.3

86.22
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صفحة

سلة الرسائل النصية-خدمة الهاتف المتحرك 

16

سلة الرسائل النصية

السعر بالدوالر

.(شهريا  رسالة400)النصيةالرسائللسلةالخليجيالتعاونمجلسدولبينالثالثةاإلماراتدولةُصنفت•
.العربيةدولالمتوسطمنأقلولكنوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةمتوسطمنأعلىاإلماراتبدولةالنصيةالرسائلسلةأسعار•

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1سلطنة عمان

2السعودية

3اإلمارات

4الكويت

5البحرين

645.19قطر

41.39

39.89

23.04

21.54

28.38

43.74

16.02
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صفحة

أسعار النطاق العريض الثابت
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صفحة

السرعة المنخفضة-خدمة النطاق العريض الثابت للقطاع السكني 

18

(256kb/s –2.5Mb/s)السرعة المنخفضة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

العريض في بين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة السرعة المنخفضة لإلنترنت الثابت ذو النطاقاألولىُصنفت دولة اإلمارات •

.القطاع السكني

متوسط الدول منأقلبقليل من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولكن أعلىأسعار سلة السرعة المنخفضة بدولة اإلمارات •

.العربية

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1اإلمارات

2البحرين

3سلطنة عمان

4السعودية

5قطر
77.47

68.11

57.62

40.48

33.12

54.23

24.4
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صفحة

السرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض الثابت للقطاع السكني 

19

(15Mb/s–2.5)السرعة المتوسطة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

عريض في القطاع ُصنفت دولة اإلمارات الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي لسلة السرعة المتوسطة لإلنترنت الثابت ذو النطاق ال•

.السكني

وسط الدول أسعار سلة السرعة المتوسطة بدولة اإلمارات أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولكن أقل من مت•

.العربية

(1)التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون

1البحرين

2اإلمارات

3سلطنة عمان

4السعودية

5قطر

دولة عربية تعرض هذه السرعة14فقط ( 1)

150.78

109.78

109.7

56.87

95

154.46

27
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صفحة

السرعة المنخفضة-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 

20

(256Kb/s –2.5Mb/s)السرعة المنخفضة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

العريض في قطاع بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر السرعة المنخفضة لإلنترنت الثابت ذو النطاقالثالثةُصنفت دولة اإلمارات •

.األعمال

من قلأبكثير من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولكن أعلىأسعار الخدمات ذات السرعة المنخفضة بدولة اإلمارات •

.متوسط الدول العربية

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1عمانسلطنة

2البحرين

3اإلمارات

4السعودية

5224.08قطر

160.71

80.97

57.62

112.15

148.65

27.83
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صفحة

السرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 

21

(15Mb/s–2.5)السرعة المتوسطة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

العريض في قطاع بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر السرعة المتوسطة لإلنترنت الثابت ذو النطاقالثانيةُصنفت دولة اإلمارات •

.األعمال

سط الدول من متوأقلبكثير من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولكن أعلىأسعار السرعات المتوسطة بدولة اإلمارات •

.العربية

 (2)التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون

1السعودية

2سلطنة عمان

3اإلمارات

4قطر

5البحرين

دولة عربية تعرض هذه السرعة12فقط ( 2)

488.61

444

161.78

160.71

251.86

563.93

31.75
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صفحة

السرعة العالية-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 
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(15Mb/s< ) السرعة العالية /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

ت ذو النطاق بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث أسعار السرعات العالية لخدمات اإلنترنت الثابالثانيةُصنفت دولة اإلمارات •

.العريض في قطاع األعمال

.لدول العربيةمن متوسط اأقلبكثير من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولكن أعلىأسعار السرعات العالية بدولة اإلمارات •

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1السعودية

2اإلمارت

3البحرين

4سلطنة عمان

دول عربية تعرض هذه السرعة8فقط ( 3)

1,394.29 

974.41 

169.05 

475.21 

878.42 

39.50 
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صفحة

أسعار النطاق العريض المتحرك
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صفحة

السرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض المتحرك للقطاع السكني 
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(8Mb/s-2)السرعة المتوسطة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

العريض في بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر سلة السرعة المتوسطة لإلنترنت المتحرك ذو النطاقالثالثةُصنفت دولة اإلمارات •

.القطاع السكني

.من متوسط الدول العربيةأقلأسعار السرعات المتوسطة للقطاع السكني بدولة اإلمارات •

(5)التصنيفالخليجيدول مجلس التعاون

1البحرين

2عمان

3اإلمارات

4السعودية

5قطر

دولة عربية تعرض هذه السرعة11فقط ( 5)

75.59

41.26

14.83

12.15

36.31

38.54
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صفحة

السرعة العالية-خدمة النطاق العريض المتحرك للقطاع السكني 

25

(8Mb/s< ) السرعة العالية /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

لنطاق العريض بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر سلة السرعة العالية لخدمات اإلنترنت المتحرك ذو االثالثةُصنفت دولة اإلمارات •

.في القطاع السكني

.من متوسط الدول العربيةأقلأسعار السرعات العالية للقطاع السكني بدولة اإلمارات •

التصنيف(6)الخليجيدول مجلس التعاون
1البحرين

2قطر

3اإلمارات

4السعودية

5الكويت

دول عربية تعرض هذه السرعة6فقط ( 6)

51.99

45.14

34.72

32.95

35.94

43.78
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صفحة

السرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض المتحرك لقطاع األعمال 
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(8Mb/s-2)السرعة المتوسطة /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

ذو النطاق بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر سلة السرعة المتوسطة لخدمات اإلنترنت المتحركالرابعةُصنفت دولة اإلمارات •

.العريض في قطاع األعمال

.من متوسط الدول العربيةأقلأسعار السرعات المتوسطة لقطاع األعمال بدولة اإلمارات •

(7)التصنيفالخليجيدول مجلس التعاون

1سلطنة عمان

2البحرين

3السعودية

4اإلمارات

5قطر

دولة عربية تعرض هذه السرعة11فقط ( 7)

75.59

30.13

20.24

14.83

33.28

39.59
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صفحة

السرعة العالية-خدمة النطاق العريض المتحرك لقطاع األعمال 
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(8Mb/s< ) السرعة العالية /االستخدام المنخفض

السعر بالدوالر

لنطاق العريض بين دول مجلس التعاون الخليجي لسعر سلة السرعة العالية لخدمات اإلنترنت المتحرك ذو االثانيةُصنفت دولة اإلمارات •

.في قطاع األعمال

.من متوسط الدول العربيةأقلأسعار السرعات العالية لقطاع األعمال بدولة اإلمارات •

دول عربية تعرض هذه السرعة5فقط ( 8)

الخليجيدول مجلس التعاون
التصنيف(8)

1البحرين

2اإلمارات

3السعودية
38.2

32.95

35.94

48.64
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صفحة

أسعار خدمات الخطوط المؤجرة
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صفحة

خدمات الخطوط المؤجرة

29

(64Kb/s)سلة أسعار الخطوط المؤجرة 

السعر بالدوالر

.64Kb/sبين دول مجلس التعاون الخليجي ألسعار خدمات الخطوط المؤجرة بسعة الرابعةُصنفت دولة اإلمارات •

.من متوسط الدول العربيةأقلبدولة اإلمارات 64Kbpsسعر السعة •

الترتيبيالخليجدول مجلس التعاون
1قطر

2السعودية

3البحرين

4اإلمارات

5سلطنة عمان

.لم تتوفر بيانات مشابهة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

571

526

514

412

529

577
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صفحة

خدمات الخطوط المؤجرة

30

(256Kb/s)سلة أسعار الخطوط المؤجرة 

السعر بالدوالر

فالتصنيالخليجيدول مجلس التعاون
1البحرين

2قطر

3سلطنة عمان

4السعودية

5اإلمارات

.256Kb/sبين دول مجلس التعاون الخليجي ألسعار خدمات الخطوط المؤجرة بسعة الخامسةُصنفت دولة اإلمارات •

.لم تتوفر بيانات مشابهة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1,193

1,142

1,020

1,012

1,482

1,101
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صفحة

خدمات الخطوط المؤجرة
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(2Mb/s)سلة أسعار الخطوط المؤجرة

السعر بالدوالر

التصنيفيالخليجدول مجلس التعاون
1قطر

2السعودية

3سلطنة عمان

4اإلمارات

5البحرين

.2Mb/sبين دول مجلس التعاون الخليجي ألسعار خدمات الخطوط المؤجرة بسعة الرابعةُصنفت دولة اإلمارات •

3,603

2,856

2,680

2,306

3,112

3,078

2,039
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صفحة 32

:على رابط الموقع التالي AREGNET يمكن األطالع على النسخة الكاملة من تقرير

https://www.tra.org.bh/EN/pdf/2012PriceBenchmarkingofT

elecommunicationsServiceintheArabCountriesvF.pdf

https://www.tra.org.bh/EN/pdf/2012PriceBenchmarkingofTelecommunicationsServiceintheArabCountriesvF.pdf


صفحة

الملحقات
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صفحة 34

جدول النتائج: 1الملحق 
تصنيف دولة اإلمارات من بين دول السلةالخدمات

مجلس التعاون الخليجي

خدمات شبكة الهاتف الثابت

األولىسلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 

األولىسلة االستخدام المتوسط-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 

األولىسلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف الثابت للقطاع السكني 

الثانيةسلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف الثابت لقطاع األعمال 

الثانيةسلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف الثابت لقطاع األعمال 

خدمات الهاتف المتحرك

الثانيةسلة االستخدام المنخفض-خدمة الهاتف المتحرك 

األولىسلة االستخدام المتوسط-خدمة الهاتف المتحرك 

الثالثةسلة االستخدام العالي-خدمة الهاتف المتحرك 

الثالثةسلة الرسائل النصية-خدمة الهاتف المتحرك 

خدمات اإلنترنت ذو النطاق 
العريض الثابت

األولىالسرعة المنخفضة-خدمة النطاق العريض الثابت للقطاع السكني 

الثانيةالسرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض الثابت للقطاع السكني 

الثالثةالسرعة المنخفضة-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 

الثانيةالسرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 

الثانيةالسرعة العالية-خدمة النطاق العريض الثابت لقطاع األعمال 

خدمات اإلنترنت ذو النطاق 
العريض المتحرك

الثالثةالسرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض المتحرك للقطاع السكني 

الثالثةالسرعة العالية-خدمة النطاق العريض المتحرك للقطاع السكني 

الرابعةالسرعة المتوسطة-خدمة النطاق العريض المتحرك لقطاع األعمال 

الثانيةالسرعة العالية-خدمة النطاق العريض المتحرك لقطاع األعمال 

خدمات الخطوط المؤجرة

الرابعةالثانية/كيلوبت64-خدمة الخطوط المؤجرة 

الخامسةالثانية/كيلوبت256-خدمة الخطوط المؤجرة 

الرابعةالثانية/ميجابت2-خدمة الخطوط المؤجرة 



صفحة

منهجية سلة شبكة الهاتف الثابت: 2الملحق 

35

واإليجارالتوصيل:يليماعلىالثابتالهاتفلخدمات2012للعاموالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةسلةمنهجيةتشتمل
.الدوليةوالمكالماتالمتحركللهاتفوالمكالمات(والداخليةالمحلية)الثابتالهاتفومكالمات

:أدناهالجدولفيالمبينةالتاليةاألوزانباستخداماالستخدامسعريحسب

توزيع المكالمات

إجمالي
المكالمات

من هاتف ثابت 
إلى هاتف ثابت 

محليا  

من هاتف ثابت 
إلى هاتف ثابت 

داخليا  

من هاتف ثابت إلى
دوليةالمكالمات الهاتف متحرك

%2%17%20%2061القطاع السكني-سلة االستخدام المنخفض 

%4%23%15%14058القطاع السكني-سلة االستخدام المتوسط 

%2%8%17%42073القطاع السكني-سلة االستخدام العالي 

%3%30%19%10048قطاع األعمال-سلة االستخدام المنخفض 

%9%25%23%26043قطاع األعمال-سلة االستخدام العالي 



صفحة

منهجية سلة الهاتف المتحرك: 3الملحق 

36

التوصيل:يليماعلىالمتحركالهاتفلخدمات2012للعاموالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةسلةمنهجيةتشتمل
.المختارةوماتوالخصالنصيةوالرسائلالصوتيوالبريدالمتحركللهاتفوالمكالماتالثابتللهاتفوالمكالماتواإليجار
.منفصلدوليكعنصرالداخليةالمكالماتسلةإلىالدوليةالمكالماتقيمةتضاف

.اآلجلوالدفعالمسبقالدفعخدماتمنلكلالمتحركالهاتفسلةحسابتم

:أدناهالجدولفيالمبينةالتاليةاألوزانباستخداماالستخدامسعرُيحسب

توزيع المكالمات

إجمالي
المكالمات

من الهاتف 
المتحرك إلى 
الهاتف الثابت

من الهاتف 
المتحرك إلى 
الهاتف المتحرك

المكالمات 
الرسائل النصيةالصوتية

100%4%80%3016سلة االستخدام المنخفض

225%3%83%30014سلة االستخدام المتوسط

350%3%83%90014سلة االستخدام العالي



صفحة

منهجية سلة النطاق العريض الثابت: 4الملحق 
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:يليماعلىالثابتالعريضالنطاقلخدمات2012للعاموالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةسلةمنهجيةتشتمل
.االستخدامورسومواإليجارالتوصيل

يتمالتيتالخدمابينتناسقهناكيكونكيمختلفةسرعةنطاقاتإلىالثابتالعريضالنطاقبياناتقسمت
:التاليالجدولفيمدرجةالنطاقاتوهذه.مقارنتها

نطاق السرعة
االستخدام الشهري

االستخدام العالياالستخدام المنخفض

عدد الساعاتجيجابايتعدد الساعاتجيجابايت

210630الثانية/كليوبت256أعلى من 

6151845الثانية/ميجابت2.5أعلى من 

11203360الثانية/ميجابت15أعلى من 

14254275الثانية/ميجابت30أعلى من 

18305490الثانية/ميجابت45أعلى من 

.استخدمت فقط سالل االستخدام المنخفض في هذا العرض التقديمي



صفحة

منهجية سلة النطاق العريض المتحرك: 5الملحق 

38

وعوضا  مية،والتناالقتصاديالتعاونمنظمةقبلمنالمتحركالعريضالنطاقساللاعتماداآلنإلىيتملم
(4)(Teligen)االستشارينماذجاستخدامتمذلكعن

.واالستخدامواإليجارالتوصيلرسوماالستشارينماذجتقارن

النطاقعروضبينالتمييزأجلمنالثانية/ميجابت8فوقوماالثانية/ميجابت8-2السرعةنطاقياستخدامتم
الثانية/ميجابت21إلىتصلبسرعاتعنهاالمعلناألحدثوالعروض7.2-3.6بنطاق"التقليدية"المتحركالعريض

.عنهاالمعلنبالسرعاتفقطاألخذتم.فوقوما

االستشاري الذي قام بتنفيذ دراسة المقارنة( 4)

.استخدمت فقط سالل االستخدام المنخفض في هذا العرض التقديمي

الساعات شهريا  األيام شهريا  حجم البيانات
-االستخدام المنخفض  155جيجابايت1

-االستخدام العالي  3030جيجابايت6

منهجية سلة النطاق العريض المتحرك



صفحة

منهجية سلة الخطوط المؤجرة: 6الملحق 

39

.من السلة، وشملت فقط رسوم اإليجار الشهري( رسوم التوصيل)تم استبعاد الرسوم غير المتكررة 

:2012تم استخدام األوزان التالية في منهجية سلة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 

2 km20 km50 km100 km200 km500 km

%8%10%8%6%18%50الثانية/ميجابت2أصغر من أو يساوي 

%8%8%9%15%18%42الثانية/ميجابت34أعلى من أو يساوي 


