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دف          ة به ة اللبناني ي الجمهوري االت ف اع االتص ر قط امج تحري ر برن االت بنش ة لالتص ة المنظم وم الهيئ تق
ارات  ه ةالعاماالستش ذي و حول ة ُيال ف الهيئ ة     لخص موق ط الهيئ ر وخط ه التحري ف أوج ن مختل الي م الح

 اإلشارةتجدر  حصول على آراء الفرقاء المهتمين،وبما أن هدف هذه الوثيقة هو ال. المستقبلية في هذا المجال
ن   لنالمطروحة في هذا البرنامج  واألفكارأّي من المالحظات أن  إلى ُيعتمد آقرار ملزم صادر عن الهيئة ول
اذ لى قدرتها ع من يحّد ة  اتخ ًال بالصالحيات المُ       أي ا ضرورية ومناسبة عم ا بموجب    إجراءات تراه ناطة به

  .واألنظمة التطبيقية 2002الصادر سنة  431قانون االتصاالت رقم 

   

 
 مهام الهيئة المنظمة لالتصاالت

 

إيجاد إطار تنظيمي ُيشجع المنافسة في سوق اتصاالت تنافسي بغية تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا "
 ".في مجال خدمات االتصاالت بأسعار تنافسية، معقولة وألوسع شريحة ممكنة من الشعب اللبناني
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 إصالح سوق االتصاالت اللبناني  1
  

 وضع السوق الحالي  1.1
  

اتج عتبر مستوى ال ُيقارب عدد سكان لبنان حوالي األربعة ماليين نسمة، وُي رد الواحد      ن الي للف داخلي اإلجم ال
ه  ة الشرق األوسطمن .) أ.د 5,900(في ى في منطق ربين العشرة مالي .األعل انيين المغت دد اللبن وق ع ين يف

نوياً      إلىشخصًا مما يؤدي  زوار س رًا من ال ددًا آبي وفر فرصة        . تقاطر ع ائحين ي ر من الس زال عدد آبي ال ي
يةٍ     باٍب سياس نتين المنصرمتين ألس الل الس دد خ ذا الع اض ه ن انخف رغم م ى ال اني عل ة لالقتصاد اللبن  مهم

  .وأمنيٍة
  

ر إلى االستثمارات والتنمية المحدودة التي بالنظ ، خاصةز قطاع االتصاالت في لبنان بقدرات آبيرةيتمّي
  .ها االقتصاد في السنوات األخيرةشهد

تطبيقًا لقانون في هذا القطاع النمو المتوقعة  إمكاناتآل استثمار زمة تإن الهيئة المنظمة لالتصاالت مل
  .أرباحًا مهمة لالقتصاد اللبناني وللمواطنين النمويحقق هذا  أنومن المتوقع . تاالتصاال

  
  ملخص عن المعلومات األساسية لالقتصاد: 1الجدول 

 10,452 )2آم(الجغرافية المساحة 
 ماليين  3,84 )2006(عدد السكان 

 1,507 )2006معدل (ل .ل/ أ .سعر صرف العملة د
 أ .مليار د 22,628 )2006(الناتج الداخلي اإلجمالي 

 أ.د 5,900 )2006(الناتج الداخلي اإلجمالي الفردي 
  الدولي البنك: المرجع

  

 سوق الخطوط الثابتة 1.1.1
ام  ذ ع ّد1996من ؤّمن ، ق ي ت رو الت ة أوجي ة من خالل هيئ مت وزارة االتصاالت خدمات االتصاالت الثابت

وترة  تسويق ،تشغيل، صيانة، بيع ة    وف ة ُأنشِ    . شبكة الخطوط الثابت ة عام رو هيئ بهدف   1972ئت سنة  أوجي
ان الفرنسية  إدارة وتشغيل التلغراف والشبكة ال ل    - بحرية التي آانت عائدة إلى  شرآة راديو أوري ة قب اللبناني

ا  ر  . زواله ًا، تحتك ة          حالي االت الدولي دخل االتص ة، م االت الثابت بكة االتص دمات ش االت خ وزارة االتص
ى تأسيس شرآة مُ   . والخطوط التأجيرية ة، ُتعرف باسم    وقد نّص قانون االتصاالت عل شرآة اتصاالت   "غفل



لالتصاالتالهيئة المنظمة                                                                                     تاالتصاالبرنامج تحرير قطاع  

 6

ة اتصاالت        )Liban Telecom" (نلبنا ذه الشرآة خدم ى ه ل إل ى أن تنتق ، تعود أسهمها إلى الدولة اللبنانية، عل
  . الثابتةالخطوط 

  
وازي          إن معدل االختراق الحالي للخطوط الثابتة، الُم يم، ي ة شخص مق د لمئ ة العائ دد الخطوط الثابت عّرف بع

ران   بتاريخ % 18نسبة الـ  ًة  . 2007شهر حزي ة األخرى،        ومقارن دان المنطق راق في بل مع معدالت االخت
  .1يتبّين أن المستوى في لبنان يجاري التوقعات من حيث نسبة الناتج الداخلي الفردي

  
اني   م بي ة  :1رس ينمقارن الي        ب داخلي اإلجم اتج ال ى الن بة إل ة نس وط الثابت راق الخط ة اخت ة لكثاف دان المنطق   بل

  )أ.آالف د(المقيم /الفردي

  Telegeography, 2006: المصدر
  

  سوق الهاتف الخلوي 1.1.2
ام  ذ الع ذه، ُي 2004من ا ه ى أيامن غَلؤّموحت وي مش اتف الخل ة سوق اله ويتين ن خدم بكتين الخل ين للش ين إثن

ا  -تشغيلهما بموجب اتفاقيات إدارة مع فال ديتي المملوآتين من الدولة اللبنانية، إذ يتّم التي   (FalDete - Alfa)ألف
بموجب العقود الجارية في  . MIC2التي تدير ) MTC Touch Lebanon(لبنان  تشأم تي سي َتومع ، MIC1تدير 

غلَ  ام المش مل مه ار، تش ذا اإلط ن  ه ا م يانة وغيره ويق، الص وترة، التس غيل، الف ة، التش ين اإلدارة اليومي
تمّ   . النشاطات ع    تح آما تتقاضى آل من الشرآتين مبالغ شهرية مقابل مصاريف التشغيل، وي دات ري ل عائ وي

واتير الُم ل الف غَل. لة لمصلحة وزارة االتصاالتحّصآام ة لمش ات الحالي ديل وال تسمح االتفاقي بكة بتع ي الش
ت   ة للمس ائي إال بموجب إذن خاص صادر عن       خدمأسعار الخدمات المقدم وزراء  النه ى  إضافةً . مجلس ال  إل

                                                 
 .الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، سوريا، تونس وترآيا: تتناول المقارنة البلدان التالية 1
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ل مجل    على دقائق التخابر  ضريبة الذلك، إن  ات    المفروضة من قب ًال باتفاقي وزراء عم اء، التشغيل   "س ال البن
ل ًا) 2002 و BOT) (1995" (والنق دة تطبيق راخيص الجدي ذ الت دء تنفي اريخ ب ى ت ول حت ارية المفع ى س  تبق

  .2007تشرين األول  9تاريخ  141لقرار مجلس الوزراء رقم 
  

مجمل عدد المشترآين،  من% 52من السوق تقارب الـ  MIC2، آانت حصة 2007لغاية شهر آانون األول 
ى إن هذا المستوى هو  %. 30مع مستوى اختراق للسوق الخلوي يقارب الـ  ،MIC1 لـ% 48بينما آانت   أدن

مقارنًة مع نسب الناتج في البلدان األخرى  لداخلي اإلجمالي الفردي في لبنانمن النسبة المرتقبة نظرًا للناتج ا
ّدم م . في المنطقة ه           في ما يلي رسم بياني يق ة وتظهر من خالل دان المنطق ة في معظم بل ة للنسب المحقق قارن

  .الخلوي قطاع فيلنمو مستقبلي سريع الفرص المتاحة للخلوي 
  

اني   م بي ة  :2رس ينمقارن الي        ب داخلي اإلجم اتج ال ى الن بة إل وي نس وط الخل راق خط ة اخت ة لكثاف دان المنطق   بل
 )أ.د آالف(المقيم /الفردي

  Telegeography, 2006: المصدر 
  

  اإلنترنت وخدمات المعلومات 1.1.3
وازي  راق ت بة اخت ان نس ي لبن ت ف ق اإلنترن ـ حق نة % 26 ال ار  2007س ي إط بحسب إحصاءات جرت ف

ان  ). 2008(استطالع لألمم المتحدة حول اإلدارة االلكترونية  ا       آ دم لمواطنيه ة في الشرق تق ان أول دول لبن
ام   ك ع ت وذل دمات االنترن كلت تع. 1996خ د ش افزاً وق دخول المنخفضة ح ات ال ن  رف ر م دم  30ألآث مق

اني   دام المنافسة في    . خدمات إنترنت لالستثمار في السوق اللبن نهم   لكن احت ا بي ى قّلص عددهم    م ا دون  إل  م
دمي ال تة مق ى س ذا باإلضافة إل رين، ه م  عش املين ومرخص له ات ع ل معلوم دم. نق بة لخ ا بالنس  خط اتأم

 

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

0 .0 2 .0 4 .0 6 .0 8 .0 1 0 .0 1 2 .0 1 4 .0 1 6 .0 1 8 .0 2 0 .0

G D P /c a p  ( th o u s a n d  U S D )

M
ob

ile
 te

le
ph

on
y 

pe
ne

tr
at

io
n

L e b a n o n

A lg e r ia

B a h ra in

E g y p t
I ra n

I ra q

J o r d a n

L ib y a

M o r o c c o

O m a n

S y r ia

T u n is ia T u r k e y



لالتصاالتالهيئة المنظمة                                                                                     تاالتصاالبرنامج تحرير قطاع  

 8

، للسوق ضعيفاً  اما زال اختراقه، 2007قيد االستعمال سنة  تضعي ُوتوال) DSL(االنترنت الرقمي السريع 
  .نظرًا للطلبات المتزايدةقد ُسّجل  2008لكن تحسنًا ملحوظًا متوقعًا خالل سنة 

  
ة،      دخل اتصاالت االنترنت الدولي إلى جانب احتكارها للخطوط الثابتة التأجيرية، تحتكر وزارة االتصاالت م

ًا ى محتم ذلك عل تمكّ  ب وزارة لل ن ال عة م تئجار الس دمات االنترنت اس دمي خ ى عرض مق ن الوصول إل ن م
  .النطاق الدولي

  

 إصالح سوق االتصاالت 1.2
  

ة       ة من الدول قررت الحكومة اللبنانية تحرير سوق االتصاالت عبر خصخصة مؤسسات االتصاالت المملوآ
ة      اص والمنافس اع الخ تثمارات القط وق الس تح الس ة . وف ذه الغاي نّ   له ة بس ة اللبناني ت الحكوم انون  ، قام ق

نة  دًة2002االتصاالت س ارًا ، معتم اه إط ًا إي ًا قانوني ذا القطاع وتنظيمي وي في ه ذا . لإلصالح الحي وفي ه
  .الهيئة المنظمة لالتصاالتأنشأ هذا القانون السياق، 

  
ر، تنظيم و   ملتزمةهيئة حكومية مستقلة  هي إن الهيئة المنظمة لالتصاالت ة تحري االتصاالت في    قطاع  تنمي

ان ة  . لبن ؤوليات الهيئ ن مس جيعم دمات االتصاالت   تش تخدمي خ وق مس ة حق ة وحماي ن . المنافس صلب وم
المي        مهامها ة اتصاالت بمستوى ع د خدم ة تضمن للبل اجح، خّالق وتنافسي      ، وضع رؤي  من خالل سوق ن

، مع الخارج  مقارنًةتنافسية  جودةو سعارمبني على بنى تحتية ذات تقنية متطورة، قادر على تقديم خدمات بأ
  .م من قبل هيئة مستقلةنّظوُم
  
  . 2007خالل شهر نيسان  عملهاوباشرت الهيئة  2007شباط  تعيين أعضاء الهيئة في شهر تّم

ل ضمن        ا والعم ي مهامه ابرة ف ة، والمث ذه الرؤي ق ه دراتها لتحقي اء ق ى بن ة عل ت الهيئ ائها، عمل ذ إنش ومن
آما باشرت بوضع السياسات لتنظيم قطاع االتصاالت في        . ها قانون االتصاالتبضها فّو الصالحيات التي

  .لبنان آما جاء في تفويضها القانوني
  
ى  ُت ة  خطط الهيئة إلدخال وسائل مختلفة للمنافسة في السوق، بما فيها منافسة مرتكزة عل ى  ( البنى التحتي بمعن

بكتهم ّغلون ش دمي خدمات يش ين مق ى الخدمات ومن) منافسة ب زة عل دمي (افسة مرتك ين مق ى منافسة ب بمعن
دعم من    ). خدمات يشّغلون أو ال يشّغلون شبكتهم ة ب و آذلك سوف تحظى المنافسة بين التكنولوجيات المختلف

ن خالل  ة م ل الهيئ ة قب اد سياس وجيحي ى الصعيد التكنول ا عل ار التكنولوجي دمي الخدمات باختي ، تسمح لمق
  .نالمناسبة عند اإلمكا
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  :على ثالثة أسس إصالحية ز الهيئة حاليًاترّآ ةلهذه الغاي

ة العريضة    - رى في مجال شبكات         بإصدار تراخيص جديدة للحزم دة آب تثمارات جدي ة تشجيع اس غي
ز األلياف البصرية الفائقة السرعة وخدماتها عبر األراضي اللبنانية، باإلضافة إلى استعمال فّعال لحّي

 يشمل التراخيص وطنية، على أن يشمل ذلك دراسة شاملة لنظام الترخيص آماالترددات الالسلكية ال
 .(DSP) الحاليين نقل المعلومات وخدمات(ISP) االنترنت الممنوحة لمقدمي خدمات  السابقة

رخيص  - ة وت بكَت خصخص ويش وآَت ي الخل ة  الممل ن الدول ين   (ين م ذين الترخيص ى ه ار إل  ُيش
وآذلك ترخيص لشبكة ثالثة، وإذا اقتضى األمر   )"الُمرخص لهم"وحامليها بـ " تراخيص الخلوي"بـ 

 .شبكة رابعة لتشجيع المنافسة

ة،    - ة اللبناني ة ودراسة  خصخصة وترخيص تشغيل الخطوط الثابتة المملوآة من الدول ا   إمكاني معاملته
ة    امن الناحية التنظيمية آونها مقدم خدمات ذ ى بعض    SMP)(قوة تسويقية هام ة،  المهالمنشآت  عل م

 .الخطوط التأجيرية، المجاري والحلقات المحلية مثًال

  
دمي خدمات        ةي الخطوط الخلوية آما مشّغل الخط الثابت المملوآَلويبقى آًال من مشغ م مق ة أه ل الدول من قب

ي   اهمة ف دخل والمس ن حيث ال دمات، أو م تعمال الخ راق، اس ة، االخت ى التحتي ن حيث البن االتصاالت إن م
 .االقتصاد

  
رخيص  هذه الشبكات   ةل خصخصشّكهذه الناحية، ُت من ا والت ة      له ات الدول ة لعالق ادة صياغة مهم بقطاع   إع

م     . االتصاالت غيل أه تالك وتش رخيص وام يم والت ات، التنظ ام وضع السياس ة لمه وّلي الدول ن ت ًا ع فعوض
ام وفصلها  ص، ُيالشبكات د انتقلت   ف .ار إلى تقسيم هذه المه ى ق ة صالحيات وم   إل ا     الهيئ ام تنظيم القطاع آم ه

ى القطاع الخاص من حيث       والخلوي خدمات إن تحويل  .ومهمة الترخيص لمقدمي الخدمات الجدد الثابت إل
ؤمّ    ة والتشغيل سوف ي ة         الملكي ًا أهمي ي تشكل حالي ام الت ة وانتظام اقتصادي في األقس ة فّعال ن حوافز تجاري

ر  . آبرى في هذا النطاق ل الت ان       وقد بدأ العمل على تحوي وي وإنشاء شرآة اتصاالت لبن ة للخل اخيص الحالي
)Liban Telecom (تخصيصهاو.  
  
ة،      الحكومةمن عملية اإلصالح هذه، المقررة من من المتوقع و ل الهيئ ذ من قب اللبنانية والموضوعة قيد التنفي

وخدمات  تطابق قرارات استثمارات مقدمي الخدمات مع حاجات البلد من بنى تحتية وخدمات ووضع أسعار  
ذلك        نموآما من المنتظر حصول . مشترآينتنافسية لمصلحة ال تثمارات في الشبكة وآ سريع في مجال االس
باً     قطاع الخلويفي  للسوق، خاصًة المشترآيناختراق تسارع في نسبة  ك مناس دما يكون ذل ع    .عن من المتوق

  .لفةالك احتسابللمنافسة والتجاري  بشكل يعكس الواقع أيضا تكّيف األسعار
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دركو ة  ت ن الهيئ د م أن الفوائ ر ب ر تّمتالقطاع تحري ار أوسع  عب ةلانتش عار معقول دمات االتصاالت بأس . خ
ة   إلى إعادة النظر في التسعير    يؤديخاصًة، تدرك الهيئة أن تحرير القطاع قد  ة الكلف وازن  ( لجه اه الت ) باتج

ر،  على أن يتضمن  الهيئةوسوف تحرص . في خدمات االتصاالت الثابتة ة  أي إجراء، آلما اقتضى األم حماي
  .المستخدم األضعف، والسماح له بالوصول إلى خدمات الهاتف األساسية بأسعار مقبولة

  
  :السوق اللبنانيالمتعلقة بخطة تحرير المسائل التالية  إلىالوثيقة  همن هذيلي ما  التطرق في سوف يتّم

  التصاالت في لبنان؛الفصل الثاني يتناول طروحات الهيئة لتحرير قطاع ا -

ل           - دعم تحوي ة وضعه ل وي الهيئ ذي تن الفصل الثالث يرسم الخطوات األساسية للتنظيم االقتصادي ال
 السوق المحلي إلى سوق تنافسي؛

امل الخدمة الفصل الرابع يقدم التزام الهيئة تأمين  - ا       ةالش ة تعامله ا يشرح آيفي ة المستهلك، آم ، وحماي
 ستهلكي خدمات االتصاالت؛مع المسائل المطروحة من قبل م

 الفصل الخامس يصف باختصار آيفية مواجهة الهيئة التحديات الناتجة عن تطبيق برنامج التحرير؛ -

ل أعضاء المجتمع     القائمة وسبل إبداء الرأي ستشارات العامةالفصل السادس يصف عملية اال - من قب
 .االتصاالتوقطاع 
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 فتح السوق من خالل الترخيص 2
  

 وق تنافسيالوصول إلى س 2.1
 

ة األفضل لقطاع االتصاالت      تة عالميًاثَبتعكس روحية قانون االتصاالت الخبرة الُم ى أن البني ، والتي تشير إل
دمي الخدمات            . هي بنية سوق تنافسي ه يحّث مق الي ألن وارد االقتصاد بشكل مث افس بتشغيل م إذ يسمح التن

ه، تخفيض        التنافس هو الضمانة األ . على االبتكار وتنمية اإلنتاج دة لسوق االتصاالت لتحقيق آامل طاقات آي
ز  عار، تعزي ودة األس ال تكنوج دة، إدخ تثمارات جدي ة، جذب اس دةالخدم دمات جدي ديم خ ة، تق ات حديث  لوجي

د و ه التنافسي الرائ ى موقع ان إل ادة لبن ار  . إع ان ازده ه، سوف يؤمن يم المناسب ل ر السوق والتنظ إن تحري
  .دى البعيد، آما يلبيان حاجات المواطن اللبنانيلما على االقتصاد في لبنان

  
ة     انسّرعالخلوية والثابتة في لبنان سوف ُيالشبكات إن تحرير وخصخصة  ة إصالح القطاع الجاري إن . عملي

تثناء خدمات      ة، باس قانون االتصاالت يفرض منافسة جذرية في آل أسواق خدمات االتصاالت والبنى التحتي
ية، الخدم   اتف األساس تل  ة الصوتاله ة وخدمات ال ة العمومي ى جذب  . كس واّلتلغراف ية الدولي ة إل تسعى الهيئ

ات              د أولوي ا تحدي ة، عليه ات التنظيمي ا من الهيئ ام السوق، لكن آغيره مقدمي خدمات جدد لكل قسم من أقس
ر، سوف   . للتحرير ة    وعندما يقتضي األم اطى الهيئ ة  تتع ل       بمرون ة تحوي ود الناتجة عن عملي  مع بعض القي

  .الهيكلية الحالية للقطاع
  

ان، تُ إلى البالنظر  ا، و    وضع الراهن للبنى التحتية لالتصاالت في لبن تثمارات فيه ة االس ى   شّجع الهيئ يجب عل
ه وفي الوقت . هذا األمر عكسهيكلية الترخيص وسياسة المشارآة في البنى التحتية والوصول إليها أن ت ، عين

ود آحجم السو    ة لتوسيع         تعترف الهيئة بوجود قي تثمارات المطلوب راهن، وحجم االس ي في الوقت ال ق المحّل
  .تالشبكا

  
تثمار في البنى      تدّل العوامل آالمشار إليها أعاله اعندم على أن األهداف المشترآة للتفعيل االقتصادي واالس

ة ُت ل التحتي كل أفض ز بش ا      نج ار خي ين االعتب ة بع ذ الهيئ ة، تأخ ام المختلف ات األقس ّم احتياج ة بض رات بديل
  .الموارد باستعمالجدية آالمشارآة في البنى التحتية تفاديًا لوجود ازدواجية غير ُم

  
ة في بعض الحاالت      ، ُت)2-3-2 القسم يراجع(آما هو وارد في خطة ترخيص الحزمة العريضة  صدر الهيئ

دم خدمات آخر     ك    عددًا محدودًا من التراخيص تجيز إنشاء بنى تحتية خاصة ال يسع أي مق إنشاءها خالل تل
دمي الخدمات  . المّدة المحدودة من الوقت دى مشغلي      وإن ارتباط مق ة ل وفرة بالجمل ذه البنى    بالخدمات المت ه

  .البنى التحتية لضم المتطلبات وحّث االستثمارات في هذه ل حافزًاشّكالتحتية، ُي
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 نظام الترخيص 2.2
  

ة بالنسبة ل       يتضمن انون االتصاالت توجيهات واضحة للهيئ رخيص خدمات االتصاالت وحيّ    ق رددات  ت ز الت
لكية  رخيص . الالس ة من خالل نظام الت ى تسعى الهيئ ول لخدمات االتصاالت  إل ادل ومعق أمين وصول ع ت
رخيص تستوفي          . شروط تنافسيةوتحقيق  نح الت امالت م ع مع د أن جمي ى التأآ ة عل لذلك سوف تحرص الهيئ

  .شروط العدالة، الشفافية والمنافسة
  

ة   في الوقت وم الهيئ ة آ بدراسة  الحالي، تق د  لي رخيص         تحدي ق بنظام ت ا يتعل ل، النطاق والتوقيت في م  العوام
االت ة،   . االتص ذه العملي ار ه ي إط ة أن   وف ن للهيئ ريُتيمك ة  ج ارات عام رخيص    استش ائل الت ول مس ح
  .، اعتمدت الهيئة عددًا من المبادئ العامة للترخيصليةجانب هذه اآل إلى. األساسية

  
فّ       نظام الترخيص لدى الهيئة سوف يُ إن  ر قواعد ش ى السوق عب دخول إل سم  طة وبشروط تتّ بسّ افة، ُمشّجع ال

اً أسواء (ومع نمو السوق، سوف يتمكن المستهلك . بعدم التمييز ديل     ) أم شرآة  آان مواطن دم ب ار مق من اختي
ة  وبُح للخدمات في أي وقت يراه مناسبًا ة تام دمو الخدما     .رّي ع مق ت، ضمن شروط ترخيصهم،    وسوف يتمت

ات        ة متطلب ا لتلبي اج يرتأونه ى خطوط إنت ادة  و المشترآين بحرية االنتقال من وإل تثناء . عددهم زي شرآة   باس
وق،  )Liban Telecom( اتصاالت لبنان بعض الحق ة     ، ولفترة قصيرة، حيث تتمتع حصريًا ب سوف تهدف الهيئ

ال       ظيمات الموضوعة  السياسات أو التن إلى الحّد من العوائق الناتجة عن ه، مث دخول السوق أو الخروج من ل
  .ز ترددات السلكية أو حقوق المرورآتوفير حّي المحدودة اإلمكانياتعلى ذلك 

  
دخول السوق، سوف   أمام سم بطابع إداري تشكل عائقًامنها بأن معامالت الترخيص المعّقدة والتي تّت فًااعترا

ام،   . للداخلين إلى السوق (CLASS LICENSES) يةئوراخيص فتيقود إلى استعمال  تسلك الهيئة طريقًا بشكل ع
ة ئوف صدر الهيئة تراخيصُتوف س ة تُ  أ ي ات عام دمي الخدمات في        طبِ و اذون ع مق ى جمي ق نفس الشروط عل
راخيص لصالح      لكن في بعض الحاالت سوف ُت. من الخدمات ةالواحد فئةال ددًا محدودًا من الت صدر الهيئة ع

دمات مع دمي خ المق ين، مث ك،  ّين ى ذل وي  الُمعل اع الخل ي القط م ف ع ي(رخص له م راج ) 1-4-2القس
ة      ة العريض راخيص الحزم ة بت ذه الوثيق ي ه ا ف ار إليه راخيص المش ة والت عي( الوطني م راج   القس

ز حّي(نها تسمح بالوصول إلى موارد محدودة إإذ أآثر تعتبر الهيئة أن التراخيص المحدودة مناسبة ). 2-3-2
ة،  للحّد من مخاطر عدم أو عند تحديد عدد التراخيص ) المرورات، حقوق التردد الجدوى االقتصادية من جه

منح تراخيص باإلضافة إلى ما سبق، ال ُت. من جهة أخرىشبكة  إلنشاءيتطلب الترخيص شروط دنيا وعندما 
ا ال   األساسية وخدمات الهاتف الدولي وخدمات الهاتف الخلوي بما هاتفالخدمات  إّال  GSM الـ  و  UMTSـفيه

  .من قانون االتصاالت 19للمادة  بعد إجراء مزايدة عالمية عامة وفقًا
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ذا َت ى ه اري  وإل وجي الج ارب التكنول ة أن التق ّر الهيئ لكي(ق لكي/س وتالس ات، /، الص المعلوم
ز      صُيقلّ ) اإلعالم/االنترنت واالتصاالت/المعلومات دي  وبشكل تصاعدي من التميي يم التقلي للسوق، إذ   التقس

االً  ُي د إجم كل المعتم دمات الش زم الخ بح ح اج ص ة ( لإلنت ة والرباعي دمات الثالثي   الخ
Triple and Quadruple Play .( ة رى الهيئ د  أت ن الضروري، عن ه م انن رخيص   اإلمك تعمال الت ادي اس تف

ة مُ  ى سوق ذات هيكلي ود إل ك يق ددة، ألن ذل دمات مح ام الُم. تصّلبةلخ ن األقس ر م انون ة عّرفإن الكثي ي ق ف
ة وخدم   لمعلوماتا(االتصاالت تتداخل في بعضها البعض  وي   ). االنترنت  ات، الخطوط التأجيري ذلك، ال تن ل

ر   ستحصال إلا من التراخيص من  في فئة مااحد الُمرخص لهم  إمكانية من الهيئة الحّد ى ت ة   اعل خيص من فئ
  .سالتناف أمام عملية ل عائقًاشّكآان ذلك ال ُيفي حال  أخرى

  
ة أخرى،       من   رخص لهم في فئة مامنع الهيئة الُم، لن تاألحوالفي مطلق  رخيص من فئ ى ت اإلستحصال عل

را  زم الت ة ح ى إمكاني ة وعن المُ وسوف تنظر إل بء اإلداري عن الهيئ ذه لتخفيف الع مخيص ه . رخص له
ن من تقديم رخص لها للتمّكرخص لهم حاليًا جمع حقوقهم الُمالهيئة من طالبي الترخيص مستقبًال والُمتتوقع و

  .ندمجةخدمات ُم
  

 :لخص في الجدول اآلتيُم آما هوخطط الحالية للترخيص في ما يلي من هذا الجزء تفصيل لل
 

  السوق من قبل الهيئة تقييم دراسةملخص عن ترخيص و: 2الجدول 
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  ترخيص الحزمة العريضة في لبنان 2.3
  

راخيص ب    ُت 2008خالل سنة  ة إلصدار ت ان        هدف إنشاء   خطط الهيئ ة في لبن اطق النائي دن والمن في آل الم
ة السرعة  الشبكات الوصول وشبكات ربط المناطق والشبكة األساسية ذات    ذه السياسة     .عالي اًء  اعُتمدت ه بن

اج    السريعة المعلومات تبادل  أن الحالة الراهنة في سوقبالهيئة على قناعة  ة تحت واالنترنت والخدمات الدولي
تثمار في      ي رذجإلى تحسين  ى االس ذه  من حيث الحاجة إل د بخدمات    الذات السعة  الشبكات   ه ة والتزوي عالي

  .أخرىجديدة يفتقدها لبنان وتتوافر في بلدان 
  

  والخدمات الدولية حاليًا المعلومات، االنترنت 2.3.1
اني   يضم  اً    ومات لللمع السوق اللبن دمي  عدّ  وخدمات االنترنت حالي نهم  خدمات،  ة مق دمي خدم   م ات ستة مق

ات م  )DSP( معلوم رخص له املين م دمات  وع دمي خ ن مق ر م دد أآب ت وع ن . )ISP(االنترن ى لك ّويبق  نم
أوسع خدمات   االستفادة منين لبنان من التي من شأنها تمّكمن جّراء النقص في البنى التحتية  ًاالقطاع محدود

خدمات  ف. بروتوآول االنترنت  دة على تقليدية أو جديدة للحزمة العريضة لتبادل المعلومات واالنترنت الُمعتِم
إلى ذلك،  إضافًة. وبجودة تتطلب التحسينم في لبنان بأسعار عالية قَدالمحلية والدولية ُتواالنترنت المعلومات 

  .إن السعة الدولية المتوفرة غير آافية لتأمين حاجة الوطن بأن يصبح محورًا نابضًا لالتصاالت
  

اني،      حّدمات َيإن هذا النقص في القدرات والخد بشكل مباشر من تطور القطاعات األخرى في االقتصاد اللبن
ال واإلعالم واإلدارة،          اعتمادها على العند  خاصًةو الم الم ة للعمل مع ع ى االتصاالت الدولي ا  وصول إل آم

ذا القطاع سوف يستقطب      الهيئة أّن تتوقعلذلك، . ومع مراآز االتصاالت والخدمات عبر االنترنت ر ه  تحري
تثمارات وُي أتي  االس دمات ت تحداث خ ودة واس عار والج ين األس ى تحس ي القطاعات األخرى، باإلضافة إل نّم

  .بالمنفعة على المستهلك
  

 الخطط الموضوعة لترخيص الحزمة العريضة 2.3.2
تفيد على إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير شبكة الحزمة العريضة والخدمات التي سوف   تعمل الهيئة حاليًا  تس

كل ن الفّع بش ا  م دث التكنولوجي وفرة تأح ًةالمت ا يُ  ، وخاص ل م ي آ اف  ف ا األلي ى بتكنولوجي رية عن البص
لكي ى. ةوالالس تمرار  إل ب االس يجان ة  ف جيع المنافس ة أنتش د الهيئ ا تعتق أمين ال  عليه وافز ت جيع ح لتش

تثمارات ذات ا رالس م الكبي ذلك، . الحج ة ُتل راخيص الخطط الهيئ ين من الت أمين إلصدار فئت أنها ت ي من ش ت
  :بين االستثمار والمنافسة تفاعل فضلأ

  ؛الوطنيةحزمة العريضة ال تراخيص لخطوط -
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  .الحزمة العريضة إلىوصول للتراخيص  -
ان   وق الحصرية لشرآة اتصاالت لبن ع ضمن الحق ي تق تثناء الخدمات الت انون االتصاالت، وباس بموجب ق

(Liban Telecom)    رية دة الحص الل م ع ي(خ مالراج ق)1-5-2 قس رخص له لل ، يح ة  لل  مم ة العريض حزم
ة  دمات  الوطني واع خ ن أن وع م ديم أي ن ن االتصاالت تق االممك بك توفيره ر ش ا .متهاعب اتف  أم دمات اله خ
آغيرها من خدمات أخرى  ستثنى أيضًا ُتفهي ) 4-2 القسم راجعي(نفصل التي هي موضع ترخيص ُمالخلوي 
  .تنوي إصدارهاالتي تراخيص الحزمة العريضة الوطنية  وإن الهيئة بصدد دراسة عدد. محددة

  
ة  ة العريض رخيص بالحزم مح الت ة ويس ة  للُمالوطني ى التحتي واع البن ن أن وع م اء أي ن ه بإنش رخص ل

اء   ةلذلك أي لالتصاالت مستعمًال ربط التي  (األساسية   ةشبك التكنولوجيا مالئمة لبن اط  ال ت م  في  األساسية نق  أه
ة دن اللبناني بكات، )الم اطق  وش ط المن ي (رب ي تغط اطق الت ةالمن بكات الوصول )اللبناني ي تصل (، وش الت

ل ويشمُ ). ينالتي تجمع وصالت المشترآ   POPs الـ نقاط التواجد أوب ربط المناطقالشبكة األساسية وشبكات 
ذآور         ف الم ب الوص دولي حس دخل ال ة بالم وق المتعلق رخيص الحق ك الت اه ذل ة ص يخارت إن . أدن الحزم

تعمالها أيضاً   قّد التي و مهمة مجاالت تردداتتحتوي على لعريضة الوطنية ا تم اس ا     ي للوصول الالسلكي، بم
  .الرئيسيةاالتصاالت الالسلكية لشبكة والمجاالت المستعملة  (GHz) جيغا هرتز 3.5و  2.5فيها مجاالت 

  
ه خالل   يتعهد المُ  ر الرخص ل ة  ال اتفت ر   الزمني احترام   خيصامحددة في الت ة بإنشاء شبكة     ب األهداف المتعلق
ة محددة  مناطق في خدمة للتغطية مستوى مّعين من الوتأمين  رغم   . جغرافي ى ال ة أن     عل د الهيئ ك، تعتق من ذل

ا الخط الرقمي       ا فيه رة، بم اف  )(DSLللمشترك  السريع  تكاثر تكنولوجيات الوصول في السنوات األخي ، األلي
ة في شبكات الوصول      ُتشكّ متعددة، الالسلكية الوجيات تكنولالالواصلة إلى المباني، والبصرية  ل حوافز مهم

اطق  ط المن بكات رب ه، ُتخطّ . وش اًء علي ة بن ر مُ ط الهيئ دد غي نح ع دد م راخيص لح ىالوصول ت ة  إل الحزم
  .العريضة

  
ة العريضة س راخيص الوصول للحزم بكاتتسمح للُموف إن ت اء شبكات وصول وش ه بإنش ط  رخص ل رب

ديم نفس خدمات        شترآينمتمّكن ال مناطق ا وبتق ا آم من استخدام أي نوع من أنواع التكنولوجيا التي يختاره
ة     ة العريضة الوطني راخيص سوف     . االتصاالت المقدمة من جّراء الترخيص الستخدام الحزم ذه الت بعض ه

  .ز من الترددات الالسلكية، وبالتالي، سوف تسمح بنشر تكنولوجيا وصول السلكيةُتمنح مع حّي
  

لكية سوف   رددات الس ع ت ة العريضة م راخيص الوصول للحزم دد ت ون محصورًا  إن ع دوث ل ًاتفادييك ح
الوصول للحزمة العريضة  تراخيصإن . رخص لهمز للُمحّيال نطاقاتأقسام مهمة من تداخالت، آما ولتأمين 

ياً على الُممع ترددات السلكية تتضمن موجب  وع   رخص له بالتغطية واالنتشار تماش ا  وسعة الحيّ   مع ن ز آم
ين فئتَ  ة ب ة العادل أمين المنافس ار ت ين االعتب ذ بع مي الُمتأخ ة   ،رخص له ة وفئ ة العريضة الوطني ة الحزم فئ
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ديم الخدمات في        وذلك  ،الحزمة العريضة إلىالوصول  د تق ة عن ع بالتجزئ ى صعيد البي اطق  عل ة  الُم المن جدي
  .جديةالُموغير 

دولي أو بإنشاء شبكة أساسية      عطي الحق بإنشاء  ُيال  ضةالحزمة العري إلىلكن ترخيص الوصول  دخل ال الم
ة  رة زمني ددة أخالل فت ة مح اريخ ولي ن ت ةم ة العريضة الوطني راخيص الحزم نح ت ى الُم. م  مرخص لهعل

ة، ة العريض ى الحزم ول إل ة، للوص رة األولي ذه الفت الل ه ال وخ ان االستحص االت لبن رآة اتص ن ش   م
)Liban Telecom( ن ا ملُمأو م ة  رخص له ةللحزم ة العريض ربط    الوطني ة ل ة والمحلي عات الدولي ى الس عل

  .ارتأت بأن تحددها حاليًا بمدة ثالثة سنواتقد تنظر الهيئة في تحديد المدة األولية و. المناطق
  

ة العريضة    رخيص الحزم ة  إن خطة الهيئة المتعلقة بت ديم للمُ    الوطني ة حوافز لتشجيع     هي تق م ثالث رخص له
  :ثمارات الهامة المرتقبة على المستوى اللبنانياالست

 ، إضافةً )نات اثن أو ةمن المتوقع واحد ( الوطنية لحزمة العريضةلإصدار عدد محدود من التراخيص  -
  ؛)Liban Telecom( إلى الترخيص الممنوح لشرآة اتصاالت لبنان

ان     - رآة اتصاالت لبن ط لش ق فق ة يح دة األولي الل الم م ُموال) Liban Telecom(خ ة لرخص له لحزم
ع    سعات  وتقديم  أساسية وشبكة ربط المناطقلخلوي إنشاء شبكة لوالوطنية العريضة  ق البي عن طري

الل  ن خ ة م وط تأجيري ة وخط ط  بالجمل أمين رب بكاتهم لت بكاتش ين  ش دمات ب دمي الخ مق
 ؛)BACKHAULING(المناطق

ذلك المُ   )Liban Telecom(حتى نهاية الفترة األولية، تبقى شرآة اتصاالت لبنان  - م الجدد   وآ رخص له
ة  ل ة العريض ة لحزم اء ووصل      الوطني ة إلنش وق آامل ى حق ائزين عل دمات الح دمي الخ دهم مق وح

ة     ع الخدمات الدولي ة وبي ى أساس          السعات و مداخلهم الدولي ا عل ة آم ى أساس الجمل بكاتهم عل من ش
 .التجزئة

  
ان   في رخصة الهيئةن ُتضّم، سوف  5-2فّصل في القسم للحافز الثالث أعاله، الُم ونظرًا  شرآة اتصاالت لبن

)Liban Telecom(  دمات ديم الخ ة الحق الحصري بتق ى الدولي ة، إل ات الدولي ة، أي المكالم الصوتية العمومي
رخص لهم بالمباشرة بهذه الخدمات ولن ُيسمح بالتالي للُم. 2009ول آانون الثاني األحتى تاريخ  مشترآينال

ك الحين   المنصوص عنها في  ى ذل تمكّ    .قانون االتصاالت حت دها، سوف ي م  ن المُ بع ى   للرخص له وصول إل
ة    لمشترآيهم الصوتية العمومية الدولية الحزمة العريضة من تقديم الخدمات رة األولي اريخ   ، وخالل الفت من ت

م  ، على المُ الوطنية الحزمة العريضة منح تراخيص ة العريضة   للوصول  رخص له ة دولي سعة  شراء  للحزم
حزمة العريضة  لل رخص لهممن الُم أو )Liban Telecom( اتصاالت لبنان من شرآة على أساس البيع بالجملة

داخلهم      سوف يكون للُم 4-2آما هو مفّصل في القسم  .ددالُج الوطنية اء م وي الحق ببن رخص لهم الجدد للخل
نهم عدم     فقط لمشترآيهمة الدولية الخاصة ولكن خالل الفترة األولية يمكنهم بيع خدماتهم الدولي ا يمك ديم آم  تق

  .خدمات دولية بالجملة
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ى ضافًةإ ك إل انذل نح شرآة اتصاالت لبن ة م وي الهيئ رخيص، الحق )Liban Telecom( ، تن ، من خالل الت

اني    انون الث ن تسمح ألي    . 2010الحصري لتقديم خدمات الهاتف األساسية وذلك حتى األول من آ ا ل إذ إنه
ى لوصول  ول الوطنية حزمة العريضةلل رخص لهممن الُم ذا         إل ل ه ذه الخدمات قب ديم ه ة العريضة بتق الحزم
  .التاريخ

  
هو استقطاب االستثمارات إلنشاء منصة الوطنية حزمة العريضة للإن أحد أهداف الهيئة عند منح التراخيص 

اف بصرية    اطق      ألي ين المن ط إشارات االتصاالت ب ل ورب ة،  أو معلومات  آانت صوتية ألنق ة أو دولي ، محلي
ة،    صبح المُ ُي أنمن المتوقع . لمصلحة جميع مقدمي خدمات االتصاالت ة العريضة الوطني م للحزم  رخص له

دمي   ان    المن أهم مق ة في لبن ط الشبكات ب       خدمات بالجمل ة ورب وفير السعات الدولي اطق  ين لت ى المن ع   إل جمي
ديم  مثًال ل(رخص لهم للخلوي الُمبما في ذلك  خرينمقدمي الخدمات اآل ل الثالث   خدمات  تق  3Gالسريعة  الجي

services(  
  

ى الشبكات األساسية وشبكات        يعتمدون ةحزمة العريضالوصول لل يرخصُم أنبما  ة عل رة األولّي خالل الفت
ُوجدوا في    ماآّلتقديم الخدمات بالجملة  الوطنية، يجب على هؤالء حزمة العريضةي الرخصُمل ربط المناطق

يمن في    ذه الخدمات   وضع مه ديم ه ة  لكن ترجو   .تق ين         الهيئ ة ب ة تنافسية في سوق الجمل أن تظهر ديناميكي
ان   الُم م  وبعض المُ   )Liban Telecom(رخص لهم وشرآة اتصاالت لبن ة العريضة   لوصول لرخص له  للحزم
ة ( رة األولي اء الفت د انته بكات   )عن ة الخاصة بالش د التنظيمي أن القواع ل ش ة بتقلي مح للهيئ ا يس ة، مم  .الوطني

ى بالتفصيل مقاربة الهيئة لنظام الوصول    3-3يتضمن القسم  زات   إل إن السماح بالوصول   . األساسية التجهي
دمات       ع الخ ال بي ي مج زات وف ذه التجهي ال ه ي مج ة ف ويقية الهام وة التس غلين ذوي الق زات المش ى تجهي إل

  .ار خدمات جديدةهيئة لتشجيع انتشبالجملة من خالل هذه التجهيزات هو جزء من خطة ال
  

رة   األساسية  د استثناءات محدودة للحصرية الممنوحة لمصلحة الشبكة      ِرمن جهة أخرى، سوف َت خالل الفت
ل   ل شغّ ُي) DSP(حالي  خدمات معلومات قّدمُم على سبيل المثال، إذا آان. األولية اطق    شبكة نق ين المن ط ب  رب

ه   ة من ب الهيئ ن تطل لكية، ل رددات الس ذلك ت تعمًال ل غيل مس اف التش عى . إيق رخيص للإذا س ى ت حصول عل
ة       حزمة العوصول لل ه بمتابع ذلك سوف يسمح ل ديم      تشغيل ريضة، ف لكية لتق زات الالس ذه التجهي الخدمات  ه
اف البصرية     سعة مع  تبقى محدودة مقارنًة طقالربط المن الشبكة الالسلكية سعة إن. لمشترآيه ه األلي ا تقدم م

م من خالل شبكات المُ  ة    رخص له ة العريضة الوطني ة أنّ    . للحزم ع الهيئ ذا السبب، تتوق السعي للحصول    له
اطق   نزوح من الشبكات الالسلكيةالز الترددات سوف يدفع إلى أآبر وتسعير مناسب لحّيسعة على  ربط المن  ل

  .ةرخص لهم للحزمة العريضة الوطنيالجملة العائدة للُملالستعمال ب الُمقدمةالبصرية  األليافإلى شبكات 
دم خدمات المعلومات     وف وعند الحاجة، س ذي ُيشغّ   (DSP)تقرر الهيئة منح ترددات السلكية إضافية لمق ل ال

لكية  بكته الالس هش ادة قدرت اًء .لزي ة بالتأآّ  بن ى الهيئ ك، سوف ُتعن ى ذل أّنعل وم  د ب ي يق بة لك وافز مناس الح
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ة   للحزمة العريضةرخص لهم الُم تثمار في شبكات األ   الوطني ا وبضرورة      باالس اف البصرية األساسية آم لي
اتهم      ،مع العلم أنه .تنمية أشغال مقدمي الخدمات الحاليين زهم وعملي ط مراآ ين من أجل رب اطق،   ب  يحق المن

ه خالل      .اإنشاء شبكة خاصة به للقوى العسكرية م أن ة،  مع العل رة األولي ن   الفت تثناءات من     ل ذه االس تخّول ه
  .في المناطق اآلخرينصاالت هوائية لربط شبكات مقدمي الخدمات الجملة سعة ات أساستوفير على 

  
ًا ل حالي ة تعم ة العريضة بالتفصيل    إن الهيئ ال الحزم ي مج راخيص ف رامج الموضوعة للت وير الب ى تط عل

قبل  وبذلك هي ترغب،. بالتزامن مع تقديم التراخيص في الوقت المناسب بيان شامل حولها إلصدارخطط وُت
  .االستفادة من أية مالحظة أو أي تعليق من قبل المستفيدين والمستثمرينبنفيذ وضعها قيد الت

  

   إليهام نّظالُم والوصولإنشاء الشبكة   2.3.3
ة العريضة   إن عملية انتشار الشبكات من قبل الُم ة  رخص لهم للحزم ا وللوصول  الوطني سوف تستغرق    إليه

ت ض الوق ى. بع ات عل ض الموجب رض بع ة ف ة إمكاني ع الهيئ ان وتتوق االت لبن رآة اتص اتق ش   ع
)Liban Telecom(  من جهة) ا  )إنشاؤها ولسلفها في حال تأجل ديم بعض      المشارآة ، إللزامه بكتها ولتق في ش

بكاتهم  خدماتها للُم ائهم لش ة أخرى،    . رخص لهم من منافسيها، على األقل خالل الفترة األولية من إنش من جه
ان   رآة اتصاالت لبن زام ش ة إل ع الهيئ لفها ( )Liban Telecom( تتوق ر إذاوس زم األم ى  ) ل أمين الوصول إل ت

ا تجهي ة(زاته ات المحلي اري، الحلق اف البصرية المج ى ) واأللي دمات، باإلضافة إل دمي الخ ن مق يها م لمنافس
ى سعةبعض الخدمات األخرى آال ة عل بيل الدولي ال س ِدُتسوف . المث ة مق ى  الهيئ امجعل فصل  تطوير برن

ة   ات المحلي وط (الحلق ارآة الخط ة مش ـ وخدم دمات   ) Bit Stream ال ديم خ ة تق ات بغي ة  معلوم ى الحزم عل
  .العريضة لصالح مقدمي الخدمات اآلخرين

  
آمقدم ) Liban Telecom(فت شرآة اتصاالت لبنان نِّق هذه القواعد إذا ُصقانون االتصاالت، ُتطّبعمًال بأحكام 

وة ال     ة بحسب نظام الق ة      خدمات ذي قوة تسويقية هام ة الصادر عن الهيئ ) 1-3 القسم  راجع ي(تسويقية الهام
د     آلماو دمو الخدمات اآلخرون معتم اً يآان مق ة          ن حق ديم خدماتهم بطريق ا لتق ة الخاصة به ى البنى التحتي عل

ار     إن السماح بالوصول لهذه الخدمات سوف ُيمنح على ُأ. تنافسية ين االعتب سس عدم التمييز وسوف يأخذ بع
سوف تتخطى الهيئة بعض موجبات مشارآة الشبكة    ،تطّور السوق إلىاستنادًا . االستثمارحّث الشرآة على 

  .وتغطية شبكاتهم إلنشاءرخص لهم الجدد الحوافز الضرورية للُم لتتأآد بأّن
  

  معالجة التراخيص القائمة حاليًا 2.3.4
تبقى سارية المفعول  (ISP)ومقدمي خدمات االنترنت  (DSP)مقدمي خدمات المعلومات ل النافذة تراخيصالإن 

دة    . قانون االتصاالتمن تاريخ نفاذ ، أي لمدة سنة واحدة 2008نيسان  4لغاية  راخيص جدي ل إصدار ت  وقب
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م س     ، سوف ُتللحزمة العريضة ة للمرخص له راخيص مؤقت املين في القطاع    بقًااصدر الهيئة ت وتنتهي  . والع
تمّ إال  2008مدة العمل بالتراخيص المؤقتة في أواخر سنة   إذا قررت الهيئة إنهاءها في وقت أبكر على أن ي

ين نظامَ    بعد توجيه يومًاستين  اإلنهاءهذا  رخيص المؤقت  إنذار إلى المرخص له، وذلك بغية التنسيق ب  ي الت
اليين   لتقديم خدمات المعلومات واالنترنت   رخص لهمسمح للُموسوف ُي. والجديد للحزمة العريضة بطلب  الح
ك دة بش راخيص جدي اعيت ردي أو جم ة أو للوصول  ل ف ة العريضة الوطني اللحزم ى  إليه ها  األسسعل نفس

  .ددالُجمقدمي الخدمات قة على طّبالُم
  

أوا و حّيز السلكي الذين يستعملون حاليًا (DSP) يحق لمقدمي خدمات المعلومات لكية     الذين أنش ة الس ى تحتي بن
رخيص   ت األمروالذين يرغبون بمتابعة هذا  لتقديم خدماتهم، اعي   (قديم طلب ت ردي أو جم وصول  لل) بشكل ف

  .مع ترددات السلكية أو ترخيص للحزمة العريضة الوطنية إلى الحزمة العريضة
  

ال مُ   إلىسوف تسعى الهيئة  أمين انتق تظَ ت د      ن ز الجدي ى الحّي ز الحالي إل د   وسوف تسعى أيضاً   . م من الّحي عن
 (DSP)المعلومات  لتخفيف من العبء والتداخل لمقدمي خدمات  ا إلىز الجديد مع نظام الحّي وتماشيًا ،اإلمكان

ى الذين يستعملون الحّيز عند االنتقال  د    إل رخيص الجدي ق في  . نظام الت ع أو      ُمطل األحوال، سوف تكون جمي
 ، بموجب التراخيص القديمة الممنوحة لمقدمي الخدمات الحاليين قبل انتهاءلة حاليًاستعَمقسم من الترددات الُم

الي بموجب    تراخيصهم مدة  ادة     حسب قانون االتصاالت، وبالت ة، موضع إع راخيص المؤقت ع  الت خالل  توزي
ل مُ   تاحة لعدة استعماالت من مثًال أن تكون ُم(مدة معقولة  ين   قب م مختلف ات     أورخص له من خالل تكنولوجي

  ).مختلفة
  

 إصالح قطاع الخلوي 2.4
  

ى نظام     منافسة هو الرآن األساسي الثانيلشغَلي الخلوي وفتح سوق الخلوي لإن منح ترخيص لُم للوصول إل
ة      وتأمل الهيئة من خالل هذا التحّو. جديد ع بالتجزئ ى صعيد أسعار البي التي  ل النجاح السيما في سياستها عل

د  إنماء الوصول إلى ت، وتغطي الكلفة ل الجدي ت،      /كنولوجيا الجي ة المعلومات واالنترن وي السريع، وخدم الخل
  .مستهلكدة وتطوير شبكات الخلوي وتحسين العناية بالواستثمارات جدي

  

  نطاق تراخيص الخلوي الجديدة 2.4.1
ديم أي     م بتق رددات المُ    اتخدم  ةسوف تسمح تراخيص الخلوي الجديدة للمرخص له ى الت ا   عل ا، بم رخص به

ا  دمات فيه ويخ ث  الخل ل الثال تعمل الُم .(3G services)للجي زات يس م تجهي بكات رخص له ا ش وتكنولوجي
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ام يخضعوا لشروط  أنها مناسبة، على الخلوي التي يرون دات       وأحك ى المع ة عل تراخيصهم ولشروط الموافق
  .حسب قانون االتصاالت

  
ك            ملّ َت ،إنشاء حق  إلى باإلضافة وي حق إنشاء وتمل رخيص خل وي، سوف يشمل آل ت ك وتشغيل شبكة خل

 ويحق أيضاً . الدوليةالسعة الوصول إلى  تضمن آل أنواعي أنوتشغيل تجهيزات المدخل الدولي والتي يمكن 
للحائزين على ترخيص خلوي إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف تتعلق بالنقل، االنتهاء، التجوال 

ادي    . وغيرها بكاتهم بشكل م اتي  آما يحق لهم ربط ش ة  مع ومعلوم ة ومع     أي دم  أي ُم شرآة اتصاالت دولي ق
ديم آل الخدمات     رسوف يحق لهؤالء الُم .تثناءات العائدة لبعض البلدانلبنى التحتية ما عدا االسل م تق خص له

تخدميهم ة لمس دمي     . الدولي ن مق رهم م ة لغي ة بالجمل دمات دولي ديم خ راخيص بتق ذه الت م ه مح له ن ال تس لك
ان خالل     ثالث  سنوات  الالخدمات في لبن ى  ال اريخ  األول ة العريضة     من ت راخيص الحزم ة  صدور ت  .الوطني

ان    بقىسوف ي هذه الفترة،الل خ ى    )Liban Telecom( هذا الحق محصورًا بشرآة اتصاالت لبن ائزين عل والح
ا هو مفصّ   الوطنية التراخيص الجديدة للحزمة العريضة  رخصين  الُم هؤالء  لتشجيع  2-3-2ل في القسم   آم

  .البصريةياف الوطنية لأللشبكات العلى االستثمار في 
  

رخيص  سوف يتضمن  وي  للخآل ت ة    ل ة جغرافي ة محددة مُ   خالل  موجب تغطي دة زمني ذ و  لِزم ة للتنفي ذلك  م آ
رخيص   مكّ ُي. WI-MAXأو  HSPA+خدمات الحزمة العريضة الخلوية عبر تكنولوجيا لتغطية  وي  للن لكل ت خل

وزراء      ( ك مجلس ال أى ذل زم  أن) في حال ارت ه  المُ  ُيل ع   برخص ل ه   % 10موجب دف ى   من دخل الي إل اإلجم
ة اللبن  ةالدول وي    إّن . اني راخيص الخل ة معلومات أخرى حول ت رخيص (أي ا مشروع الت ا فيه  وإجراءات )بم

  . www.lebanonmobileauction.com موقعال على متوفرة ةديالمزا
  

  المستقبلية تراخيص الخلوي 2.4.2
وي ؤِمُت وق الخل ي س ة ف أن المنافس ة ب ان س ن الهيئ ي لبن ة  وف ف دمات الخلوي دمي الخ ر مق ور عب ذوي تتط

ان  الدولة اللبنانية تملك شرآَت أنبالرغم من . التجهيزات الحديثة الي ال  ، ي الخلوي العاملتين حاليًا في لبن وبالت
ة أن تحسينات   ُتؤِمن ،وجود لمنافسة فعلية بينهما راق وتسعير الخدمات تتطلب         الهيئ ة من حيث االخت جذري

رخيص . ل مقدم خدمات ثالث على السوق في أسرع وقت ممكن     إدخا وي ثالث     إن الت دم خدمات خل في   لُمق
وف يُ  ب س ت المناس عار    الوق ي األس ة ف روط المنافس ن ش ن م ودة ّحس ي    وج ه يعط ا أن ة آم ة المقدم الخدم

تثم     حصة  بالحصول على  رخص لهللُمسمح خيارات أوسع وَي ينالمستهلك ة اس اره من السوق المتطور وتنمي
رخ     . 2008ل هذا المنافس الثالث خالل سنة دخوى الهيئة تتمّن. وأشغاله ذا الت ة أن يتضمن ه ع الهيئ ص يتتوق
  .والشروط نفسها الموجودة في الترخيصين السابقين األحكام
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ان       ى أن شرآة اتصاالت لبن نّص عل رخيص     ) Liban Telecom(إن قانون االتصاالت ي ى ت سوف تحصل عل
ان     . لويلتقديم خدمات الخ وباشرت بالعمل سريعًا     )Liban Telecom( وفي حال تأسست شرآة اتصاالت لبن

عندها، سوف تتّريث . رخص لهاصبح هي الشرآة الثالثة الُمشروط الترخيص لالنتشار والتغطية، ُت مستوفيًة
خرى، في  من جهة أ. في السوقالهيئة في منح ترخيص رابع حتى تسنح لها الفرصة لمراقبة تطور المنافسة 

عن مباشرة العمل بتقديم خدمات   )Liban Telecom(هذا التأسيس أو تأخّرت شرآة اتصاالت لبنان  حال لم يتّم
ة   إلطالق دفتر شروطّد الهيئة ِعُتوف س 2008الخلوي إلى ما بعد آانون األول  نح  مناقصة عمومية عالمي لم

  .وذلك وفقًا لقواعد قانون االتصاالت 2009ترخيص خلوي إضافي خالل سنة 
  

ة تجوال وطني ألي مُ    م أول شرآَتفي مطلق األحوال، سوف ُتلَز ا    ي خلوي بتقديم خدم ه إضافي آم رخص ل
  .5-4-2ل في القسم فّصهو ُم

  
ا ه    (بعد صدور التراخيص الثالثة األولى للخلوي  ع آم رخيص الراب ذآور أعاله  وربما الت د   )و م ، سوف تعي

وي  ي سوق الخل ة النظر ف وفر حّي(الهيئ ه ت ا في لكيةبم رددات الالس ر ) ز الت ن اجل تقري ا إذام نح  م ان م آ
  .تراخيص إضافية مناسبًا

  
نة    الل س ة خ ر أولي ادة نظ ة بإع ر الهيئ ّم( 2010سوف تباش ي تتض اراتن والت ة استش ك ). عام ى ذل وحت

ن يواجه المرخص ل    اريخ، ل ة  الت م الثالث ة  أو(ه ل  ) األربع ك     أيمنافسة من قب وي آخر يمل دم خدمات خل مق
درس  ، سوف 2010عند إعادة النظر خالل سنة . تجهيزات آاملة ة وضع السوق من حيث المنافسة       ت الهيئ

ا  ع   . في حينها، وما إذا استفاد المستهلك منه ين        أنومن المتوق ار من ب ين االعتب ة بع  أخرى  أمور تأخذ الهيئ
للخدمات، استحداث خدمات وتعزيز  أفضلجودة للمستهلكين آتخفيض األسعار،  إضافيةرق استفادة ُط وجود

  .ل تعزيز المنافسة في سوق الخلويالوصول من خال
  

ام    (آخر  إلىأيضًا سوف تدرس الهيئة من وقت  ل الع ة السماح  ) 2010من الممكن قب  وقت ، وفي أي  إمكاني
ة  منصة  أيةعلى  أومحدود على الشبكات الالسلكية الثابتة قل تن قدرة ذات بتقديم خدمات ،مناسب مناسبة   تقني
رى تبعد وال . أخ دمات  ُيس راخيص لخ نح ت ة جّوم ة  ال ك المعروف ر تل ات غي تعمل تكنولوجي   تس

  .GSM والـ UMTSبالـ 
  

وي   ى  الُمعتمِ باإلضافة إلى المنافسة بين المرخص لهم للخل زات، تطوّ  دة عل الم   التجهي جموعة  مرت حول الع
إن . (MVNOs)ين ياالفتراض  الخلوية الخدماتخدمات تنافسية ال تعتمد على تجهيزات ومقدمة من قبل مقدمي 

اة التسويق الخاصة بمشّغل شبكة       ُي(ستحدثة تتراوح بين بائعين ثانويين هذه الخدمات الُم شكلون جزًءا من قن
م رقيم خاص به ى أي ت اجون إل ة وال يحت دمي خدمات) خلوي ين مق ة افتراضيين  وب ون  (MVNOs)خلوي يعمل

م    على ن يوحائز تحت اسمهم التجاري ة خاصة به ام خلوي ة الطلب من   زمِ ال ُت. أرق انويين    ع الهيئ ائعين الث الب
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ة تُ            الحاليين اإل ة تجاري ر اتفاقي م دخول السوق عب ل سوف ُيسمح له راخيص، ب ى ت د مع أي   ستحصال عل عق
دمي الخدمات      على ترخيص لخدمات االتصاالت   اإلستحصاللكن من المتوقع . خلويللمرخص  ل مق من قب

وي ( ةاالفتراضيتقديم الخدمات الخلوية بغية  (MVNOs) الخلوية االفتراضيين ى مشترآيه   وتقديم خّط الخل ) مإل
راخيص، سوف تُ     . سلسلة أرقام مخصصةالتي تستعمل  وي الت نح شرآتي الخل ة مدى تطوّ    بعد م ر حدد الهيئ

ة االفتراضية       لوي، وتقرر في الوقت المناسب وجوب    المنافسة في سوق الخ رخيص للخدمات الخلوي نح ت م
(MVNOs)  ضع شروط وصول خاصة بهاوأو.  

  

  اتصال لربط المناطق تقديم خدمات   2.4.3
ة من        اين للخلوي يستأجر ين الحالَيإن المشغَل لكية اللبناني ة   ن بعض السعة من الشبكة الرئيسية الس الجمهوري

ر  ة عب االتوزار اللبناني ان       . ة االتص االت لبن رآة اتص ة وش ة اللبناني ن الدول ل م ة أن آ ع الهيئ   وتتوق
)Liban Telecom (التفاوض بشأن هذا التسعير  سوف يتّمتستمران في تقديم تلك الخدمة ووف بعد تأسيسها س. 

د     اتفاق تجاري،  إلىالتوصل في حال عدم  تّم تحدي ًا  األسعار  سوف ي انون الموضوعة في ق    لإلجراءات وفق
ع  .االتصاالت ن المتوق ي الُم أنم ة يبن ة العريضة الوطني م للحزم بكات رخص له اطق ش ربط المن اتصال ل

  ).2-3-2 يراجع القسم( مقدمي خدمات الخلوي الُمرخص لهم من قبلوعرضها لالستعمال 
  

ربط  اتصاخاصة به وشبكة  شبكة رئيسيةرخص له حق تملك وتشغيل الُم أيضًا منحخلوي َيللآل ترخيص  ل ل
سوف ُيحدد   . ، الالسلكي أو سواهاله سواء األلياف البصرية التكنولوجيا التي يراها مناسبةمستعمًال المناطق 

ه في ال       تعملها الُمرخص ل ة التي يس اتصال  شبكة  في   وأالرئيسية   ةشبك آل ترخيص خلوي الترددات األولي
اطق ربط المن مح أيضًاوُي ،ل ه للُم س بكةرخص ل ى ش عة عل أجير س دمات   ت دمي خ ه لمق االتصال الخاصة ب

  .في ذلك مقدمي خدمات الخلوي بما ينآخر
  

  خدمة نقل رقم خلوي 2.4.4
وي المقدم خدمات   بانتقاءالمشترك الفعلي حق  تعتقد الهيئة أّن تمّ      خل ر ُيح  والضغط االيجابي للمنافسة والتغيي

ا  م الشرآات الخلوية، سوف ُتلَزلذلك. أخر إلىسهولة انتقال المشترآين من مقدم خدمات خلوي   المرخص له
ل     )على سلسلة أرقام مخصصة  ينالحائز (MVNOs) نيافتراضيمقدمي خدمات خلوية  أي وأ( ة نق ديم خدم بتق

ل   نظام إلىاستنادًا  الخلوية التراخيص تاريخ نفاذ خالل سنة منمشترآيها األرقام الخلوي إلى  رقم ال خدمة نق
  .تقديم خدمة نقل األرقام الخلوية د آيفيةحّدُي والذيسوف تصدره الهيئة  الذيخلوي ال
  



لالتصاالتالهيئة المنظمة                                                                                     تاالتصاالبرنامج تحرير قطاع  

 23

  خدمة التجوال الوطني 2.4.5
ة جدد       لنموإن خدمة التجوال الوطني توّفر الدعم  دمي خدمات خلوي قطاع خلوي تنافسي من جّراء دخول مق

  .القطاع إلى
  

زام الُم ة إل ع الهيئ اتتوق ين رخص لهم وطني للُمموجب ب األول ة التجوال ال ديم خدم  الثالث ويالخل رخصتق
وفر   )أعاله  آما هو مذآور رخص الرابعوربما للُم(الُمشغل لشبكة  ى أن تت ه لد عل تثمار   بعض   ي شروط االس

دنيا ات ( ال ة آموجب ار والتغطي دداالنتش ر ةالمح ي الت دة خيصاف ذه سوف تسمح . )الجدي وال ه ات التج ترتيب
بكته بتطوير بينما يقوم  ةالجديدالبدء في تقديم الخدمات  له رخصللُم ذه   . ش ات تكون ه دة   مفروضة  الموجب لم

  .محددة على صعيد وطني
  

ة   تعمل د    في الوقت عين   الهيئ ى وضع قي وطني     ةالعام االستشارات  ه عل ة    سياسة التجوال ال التي ُتحدد رؤي
  .شروط  تنفيذ هذا الموجبل الهيئة

  

  إصالح قطاع الخطوط الثابتة 2.5
  

  )Liban Telecom(خصخصة وترخيص شرآة اتصاالت لبنان  2.5.1
جمهورية اللبنانية التي تقدم خدمات الملك هي في الوقت الحاضر آما سبق وذآرنا، إن خطوط الشبكة الثابتة 

رو  /الخطوط الثابتة عبر وزارة االتصاالت  ة أوجي ًا        . هيئ ذه الممتلكات والخدمات سوف تصبح ملك  إن آل ه
  .)Liban Telecom( شرآة اتصاالت لبنان ة،الجديد للشرآة

  
ان   ترى الهي اريخ      ) Liban Telecom( ئة أن تأسيس وخصخصة شرآة اتصاالت لبن ًا في ت ّدمًا ملحوظ تشكل تق
اع اال ي ل   قط ل أساس ان وعام ي لبن االت ف ّوتص تقبلينم ان  وف س. ه المس االت لبن رآة اتص ى ش   تحظ

)Liban Telecom(  ّوُتبفرصة أن ي سوق تنافسي متط ى ف ات صبح األول دمات والتكنولوجي ن حيث الخ ر م
ةال تخدمين حديث تمكنوف س .للمس ن  أيضًا ت ق م بكتها  تحقي ودات ش ديم موج ن خالل تق ربح م تعمال ال لالس
  .لغيرها من مقدمي الخدمات ةمنصآ
  

ل  دما ُتنَق ىعن ان إل ود،  )Liban Telecom( شرآة اتصاالت لبن ا، العق دة له ات العائ ة والممتلك الخطوط الثابت
يخضع  وف وس. السنةابتداًء من أول تلك ها تقدمة الخدمات التي افكب رخص لهاُيسوف  الموظفين، واألشغال

ي المُ    ار التنظيم ى اإلط ها إل ع المُ  طّبترخيص ى جمي م وق عل رآة    ترخص له ة ش ار حال ين االعتب ذ بع ؤخ
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ان  االت لبن ة ) Liban Telecom(اتص دمات آالخاص دم خ رمق ي م آبي ةرف ة انتقالي انون . حل ب ق وبحس
  :لها على األقل الخدمات التالية صةرّخمات الُمتتضمن الخدوف االتصاالت، س

  الهاتف األساسيةخدمة  -
  عموميةالدولية الصوتية الخدمة ال -
  خدمات التلكس والتّلغراف -
  الهاتف الخلوي ةخدم -
  الخاص المحليةالخط  ةخدم -
  الدوليةخدمة الخط الخاص  -
  مكاتب االتصاالت والهواتف العمومية -
  االتصاالت الطارئة ةخدم -
  الهاتفودليل مية يرقتتعالمات الاالس ةخدم -
  العامةبأنها تخدم المنفعة الهيئة تجد أّية خدمات أخرى  -
  

ا  سمح وف ُيس) Liban Telecom( في رخصة شرآة اتصاالت لبنان خدمات الخلويتضمين والمهم أن  أن   له ب
ع السكان  تأمين بالثابتة وتسمح  تهال شبكُتكمِّمهمة تحظى بمنصة جديدة  ذا األمر    يشّكل  .الخدمات إلى جمي ه

ا في  لها جديد  دخل مورد اطق  يسهِّل تطوره ى  باإلضافة . أخرى  من ك،   إل ا دخولإن ذل ّغلين     ه السوق مع مش
  .مقدِّم خدمات احتكاري ة في األسواق المفتوحة متفاديًا جعلهاللمنافس خرين سوف يبني قدرتهاآ

  
رآة اتصاال  انون االتصاالت ش نح ق ية، م ه التنافس ًا لخلفيت ان وخالف وق ) Liban Telecom(ت لبن بعض الحق

ة  سوف تأخذ عند وضعها شروط ومتطلبات الترخيص . الحصرية ار   الهيئ ين االعتب تطور السوق الحالي    بع
  .لسوق ُمحررانتقالية مرحلة إلى  )Liban Telecom( شرآة اتصاالت لبنانوحاجة 

  
حصري لتقديم خدمات الهاتف األساسية بالحق ال )Liban Telecom( تحظى شرآة اتصاالت لبنانوف س ،ذلكل

ى      2010حتى األول من آانون الثاني  ان ثابت حت ى مك ، ولتقديم الخدمات الصوتية الدولية العمومية من وإل
اني   انون الث ن آ وق الحصرية س . 2009األول م ذه الحق د تخضعوف إن ه وق الُم بالتأآي م لحق رخص له

  .على أساس التجزئةشترآيهم دولية لماالتصاالت الباستعمال الخلوي في بيع خدمات 
  

راخيص  يمكن  ة إصدار ت ان إضافيةللهيئ اتصاالت لتطوير سوق ) Liban Telecom( لشرآة اتصاالت لبن
تثناء .تنافسي نح ل باس رخيص إضافي ُيم انبعض الحاالت، إن أي ت  )Liban Telecom( شرآة اتصاالت لبن

ا   رسوم  ،موجبات تنظيميةتتضمن ( خرينت اآلطبق على مقدمي الخدماالتي ُتيخضع لنفس األسس  دة له  عائ
  ).دتِجُو إذاوموجبات مشارآة الدخل 
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ى   لنظام سوف تخضع  )Liban Telecom( إن الشبكة الوطنية العائدة لشرآة اتصاالت لبنان رابط وإل يتطلب الت
  .نبهذا الشأ 3-3 راجع القسمُي .الشبكة مع مقدمي خدمات منافسين في مشارآةالما  حدٍّ
  
  
  

  (VoIP)بروتوآول الخدمة الصوتية عبر االنترنت  2.6
  

ار      ًاتكنولوجي  يٍدبشكل محاأنظمتها عند قيامها بتطوير  ين االعتب ة بع ة تطبيق   ، سوف تأخذ الهيئ القواعد  آيفي
ـصوتية   POTsالـ  الهاتف الثابتفي قطاع طبقة حاليًا والُم ،تقليديةالالقانونية والتنظيمية  ة ال ، على قطاع الخدم

  :تبط هذه الموجبات القانونية والتنظيمية بما يليرت وتحديدًا .(VoIP)عبر بروتوآول اإلنترنت 
  ترخيص خدمات االتصاالت -
ة ال  ال - ديم الخدم ة لتق روط التنظيمي ت   ش ول اإلنترن ر بروتوآ وتية عب ثًال( (VoIP)ص دابير م ة  ت حماي

  )المستهلك
بتقديم خدمات الهاتف األساسية حتى تاريخ ) Liban Telecom(الحق الحصري لشرآة اتصاالت لبنان  -

ا       2010األول من آانون الثاني  ى ت ة حت ة الدولي انون   والخدمات الصوتية العمومي ريخ األول من آ
 .2009الثاني 

 
ر            ـصوتية عب ة ال واع استخدام الخدم ى مشروع يقضي بفصل أن ًا عل نظرًا لهذه الموجبات، تعمل الهيئة حالي

ى أي      لهذا االستخدام  ، ويؤّدي هذا الفصل إلى ثالثة أنواع(VoIP)بروتوآول اإلنترنت  ا إل اج العمل به ال يحت
  :ترخيص

تعمال  - 1 امج شخصيإس ت   لبرن ول اإلنترن ر بروتوآ ـصوتية عب ة ال ن حاسوب( (VoIP)الخدم ى م  إل
 .يص االتصاالتخضع لشروط ترخي، وبالتالي ال ل خدمة اتصاالتال يشّك) حاسوب

ر بروتوآول اإلنترنت       استخدام داخلي لتكنولوج - 2 ـصوتية عب ـخدمة ال ا ال ل الشرآات،     (VoIP)ي من قب
خاضعة لقواعد    ل خدمات اتصاالت خاصة   شكّ ذات الشبكة الخاصة، والتي تُ والهيئات المجموعات 

 .تطلب ترخيص لخدمة االتصاالتوبالتالي ال ت الشبكات الخاصة

ر بروتوآ     - 3 ـصوتية عب ـخدمة ال ا ال ي لتكنولوجي تخدام داخل ت اس دمي   (VoIP)ول اإلنترن ل مق ن قب م
بكاتهم الرئيسية والمستعملة   آخدمات االتصاالت  ديم  جزء من ش ة   لتق ر  مستهلك للخدم خدمات   " غي
في سياق الحقًا شير إليها ُنوف والتي س"  (VoIP)عبر بروتوآول اإلنترنت دارة الُمالـخدمة الـصوتية 

ة  إ ينمن قبل مقدمي الخدمات المخّول قيود ةدون أي هالاستعميمكن ا ، بحيثهذه الوثيقة نشاء بنى تحتي
 .آهذه
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ر بروتوآول اإلنترنت     الُمدارة خدمات الـصوتيةتنصح الهيئة مقدمي  أخرىمن ناحية  أو خدمات   (VoIP)عب

ت     ول اإلنترن ر بروتوآ ـصوتية عب ةالال ًا مترابط ر   آلي ى ت ول عل االت  خيصابالحص ة االتص ذه . لخدم ه
إجراء   اً   صوتية  اتصاالت الخدمات تسمح ب ة، ذهاب ًا،   آني ة العريضة    توإياب اط بالحزم ان    تطلب االرتب من مك

د المس ب  ،تخدمينتواج ا تتطل ول آم ترك الخاصة نترنت ابروتوآ دات المش ع مع ًا تسمح ويتماشى م عموم
  .)PSTN( من الشبكة الثابتةمن خط هاتف  بتلقي اتصاالت

ان أو   في ) (PSTN( ةت هي على الشبكة الثاب تنت وبإجراء اتصاالت )من لبنان أو من الخارج( ) الخارج  في لبن
)PSTN(.     كل ن أن ُتش ة يمك ه الهيئ ا ذآرت ًا لم دأ ووفق ي المب ر  ف دمات بنظ ذه الخ ترآين ه ديًال المش امًال ب آ

ة   ل   . لخدمات االتصاالت الثابت ديم مث ذه الخدمات   وإن تق رخيص المناسب،     يه ى الت ثالً  تطلب الحصول عل  م
رخيص  ول ل ت ر    لالوص اص آخ رخيص خ ة أو أي ت ة العريض ـصوتية الإن . حزم دمات ال دارة  خ ر   الُم عب

في ) Liban Telecom(لحقوق الحصرية الممنوحة لشرآة اتصاالت لبنان تخضع ل (VoIP)بروتوآول اإلنترنت 
ة وفي مجال الخدمات الصوتية    2010آانون الثاني  من حتى األول الهاتف األساسيةمجال خدمات   العمومي

  .ي الحصرص بتاتًا لتلك الخدمات حتى انتهاء مدَترّخلذلك لن ُي. 2009ولية حتى األول من آانون الثاني الد
ة بعض المجاالت درست   ة الهيئ يالممكن د الت د خاصة تطوير تتطلب   ق ـصوتية خدمات مرتبطة بالقواع ال
  :منهاوعبر بروتوآول اإلنترنت، الُمدارة 

  الترقيم -
  نقل الرقم  -
 )QoS(الخدمة بجودة تعلقة عوامل تقنية م -
  كشتَرالتشغيل الُم/الترابط -
  الضبط القانوني/حماية الخصوصية -
  .اتصاالت الطوارئ -
  
ى   ولكن  اني،   التطور الحالي لل  نظرًا إل يّ سوق اللبن ذه المجاالت بشكل        ال يتب ه يقتضي معالجة أي من ه ن أن
  .بلةقفي مرحلة مسوف تقوم الهيئة بوضع األنظمة في هذه المجاالت . طارئ
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 للسوق المقترحالنظام  3
  

ى  األنظمة المقترحة في عدة مجاالت وبحول باالستشارات العامة قامت الهيئة منذ إنشائها  ا   نشرها عل موقعه
  .عمل مالئم للسوق إطارو لعملهامناسبة ال األدواتتأمين بغية  األمر هذاالقيام بسوف تواصل . االلكتروني

  

 يةسياسة المنافسة والقوة التسويق 3.1
  

و تتوقع الهيئة أن تكون المنافسة حافزًا  اء    . ر قطاع االتصاالت  يوتطو  أساسيًا لالستثمار ونم ة البق وي الهيئ تن
ى بالدخول  الجددقادمين وتمكين الحذرة حيال استغالل أية قوة تسويقية  ة    إل ا سوف   . السوق بشروط عادل آم

  .ا عدد محدود من مقدمي الخدماتجد فيهايتو في أسواقتسعير الخدمات اتفاقيات تراقب الهيئة 
  

ه  ، تشرح 2008نظام القوة التسويقية الهامة خالل الجزء األول من سنة     إصدارتنوي الهيئة  د    في سبل تحدي
ة واق المعني تباقي األس يم اس ام وضع ل بهدف تنظ ثال (النظ ام  إصدارم تباقًا ونظ ًا لاس وع تفادي كاالتوق  )إش

ذه األسواق    ال وتحديد مقدمي الخدمات ذوي القوة ة في ه ة   . تسويقية الهام وي الهيئ ا تن وع    آم د وق ل أو بع ، قب
ول  وضع   المشاآل،  ة تتناسب مع  حل ًال   المشاآل   تنظيمي دمي الخدمات    تق بُِّطسواء  التي تتطلب ح ى مق عل

ثالً (قانون االتصاالت المرتبط  ببهذا المبدأ  تلتزم الهيئة. سواهمعلى صنفين آذوي قوة تسويقية هامة أو الُم  م
  .)اعتماد المرونة في التطبيقوعند تشجيع المنافسة 

  
ة   ويقية الهام وة التس دمات ذوي الق دمي الخ ات خاصة لمق ق موجب ة تطبي تنادًا  يحق للهيئ ىإس وة  إل ام الق نظ

ة  على سبيل المثال . التسويقية الهامة في السوق من     يتوجب على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهام
اء االأجل إن أمين ه بكتهم ت ى ش زات  وصول، تصاالت عل دمات أو التجهي ن الخ ا م رابط أو غيره دملت  يمق

  .عدم التمييز وشروط سسعلى ُأآخرين خدمات 
  

دي ل ة للتص درة الهيئ ر لإن ق رفات غي وف تالتص ية س الل تنافس ن خ وى م بح أق اراتالص وافرة  خي المت
ا   بًا،    آإجراءات المحاسبة ومنه ك مناس دما يكون ذل وة     فصل المحاسبة  عد  قوا ، عن دمي الخدمات ذوي الق لمق

المختلفة خدمات البين  التكاليفلضمان حسن تحديد  وتنتظر الهيئة أن يساعدها هذا اإلجراء. التسويقية الهامة
كل واضح  ابها بش ذه . واحتس داالقوه ة   ع اعد الهيئ ى تس د عل روعة تحدي ر المش ة غي ن   المزاحم ة ع الناتج

ات  ة  اإلعان ة   إجرا و ،المتبادل اليف الفعلي ة لل   ء حساب التك رابط  الحتساب آلف ار  بشكل منفصل  ت تسعير  وإظه
ين   الحسابات فصل إّن . مراحل األولية لتطوير المنافسةمهمة في ال القواعدعتبر هذه وُت .الترابط غير العادل ب

 فُيكلَ  يؤمن أن هامة سوفالتسويقية القوة الخدمات ذوي العمليات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة لدى مقدمي 
  .من قدرتهم على التنافس بطريقة ال تحّد التي يتلقونها خدمات الفعليةال مقابل المنفردين مقدمي الخدمات
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ول  ذه الحل ى ه ات باإلضافة إل ار والموجب االمش ي إليه ام ف ة،  نظ ويقية الهام وة التس ع الق ة تتوق  إصدارالهيئ
دم خدمات في بعض        قوة د اآتشافعن تطبيقها حتوي على موجبات يتّمت أخرىأنظمة  دى مق ة ل تسويقية هام
زَ ، سوف ُي2008خالل سنة  الذي سوف يصدر )QoS(الخدمة  جودةمثًال وتطبيقًا لنظام . األسواق دمي  ل م مق

  .بعض مؤشرات دنيا لجودة الخدمة باحترامالخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة 
  

و   وعندما يكون ة التس  ةمقدمو الخدمات ذوو الق ر   عموض  ويقية الهام ام أآب ات      ،اهتم ة ترتيب سوف تتخذ الهيئ
دمي الخدمات   هؤالء فرض قيود على) بدًال من اإلمكانوعند ( إلىإضافة المنافسة  زيادةبغية  ة  و. مق لمواجه

انون المنافسة       التطبيقات الدولية تأخذ الهيئة بعين االعتباروف بشكل عام سعدم المنافسة  ادئ ق من خالل مب
  .أآثر تنافسيًةاتصاالت أسواق  فيها توجدل في دو
  
ر      ةع الهيئة المستهلكين والداخلين الجدد على السوق إبالغها عن وجود أيتشّج ة غي حالة من حاالت المزاحم
وع  إشكاالتستخدم صالحياتها لتتعامل مع تكي لمشروعة ال د الضرورة س   . من هذا الن ة  سرّ ُتوف عن ع الهيئ

  .هذه الحاالتأية تصرفات غير تنافسية شبيهة بلحصول  تفاديًااالستباقي التنظيم مستوى 
  

 نظام األسعار  3.2
  

ى      ة إل انون االتصاالت، تنظر الهيئ يًا مع ق ذه األسعار مُ  األسعار نظام  تماش ى أن تكون ه دة بموجب حدّ عل
ة  تدخل ، النظام أو، وليس بالعقوبةمبادئ العرض والطلب ابية    الهيئ تثناء الحاال  بصورة استنس ت التي ال  باس

تثناء المُ  جميع الُمللذلك، . تنافسيًافيها السوق  يكون ه  رخص لهم المرونة الكاملة لتسعير خدماتهم باس رخص ل
ة   صّنالُم ل الهيئ ة    ف من قب وة تسويقية هام ذه الخدمات     في السوق في    ذي ق ق به ا يتعل ر السوق    مع  م تحري
اء إب من تتوقع الهيئة عدم قدرة المشغلين .المنافسةر تطّوو ة في أي    عكس  ي الللتسعير  مستوى   ق  ةأسعار الكلف

  .من قبل المستهلكين والمتنافسين دون أي إجراء مهمةفترة زمنية 
  
ة في    ّدإذا َح ة، سوف    سوق ل دت الهيئة مرخص له بأنه ذو قوة تسويقية هام ة معين ة   خدم ة  ُتطلب موافق الهيئ

ر   . لتسعير هذه الخدمة نح حق حصري مؤقت أو     جرّ (تنافسي   إن أسعار الخدمات المقدمة في سوق غي اء م
ة  ذي وجود مقدم خدمات  ة التي       وف س  )قوة تسويقية هام ة الهيئ ى رقاب ا صالحية إجراء   تخضع أيضًا إل  له

ة    خاص، بشكٍلو .لقانون االتصاالت التعديالت التي تراها مناسبة لحماية المستهلك تطبيقًا سوف تراقب الهيئ
 راجع ي( التعرفات توازن إلعادة الالزمة اإلجراءاتتتخذ  المقتضىوعند  ابتةالثالُمشغل الكبير للشبكة أسعار 
  ).التعرفةتوازن  إعادةللحصول على معلومات حول  4-2و  1-2 انالقسم
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هر   ُت ة خالل األش دمات الخلوي و سوق الخ ة نم ة لمراقب يخطط الهيئ دء يوف س الت هد ب ل بش راخيص العم ت
ة في األسعار   وفي حال عدم وجود منافسة ف   . الخلوي ة    ،علي تبعد الهيئ ة ال تس ا آال      إمكاني ين أحد أو ربم تعي

  .المكالمات الخلوية إصداري خدمات ذوي قوة تسويقية هامة في سوق قدَمُمآ ا للخلويالمرخص لهم
  

الي  و ،سوق تنافسيعلى انه ف السوق نََّصُيعندما  دم خدمات مُ    بالت ه مق دم خدمات ذ  آف نَّصَ ال يوجد في ي مق
اد د السوق فّقَتبمراقبة و الهيئة وف تستمر س ،يقية هامةقوة تسو دا  عوامل أو  إليج ع أو تُ  ،تحدّ بير ت حّرف  تمن
  .المنافسة

  
دمي الخدمات       في مراقبة السوق،مساعدتها  هدفب ة الطلب من مق وميين الع يحق للهيئ ا     م ديم معلومات له تق

ة  دماتهممتعلق ة وشروط خ ة وتعرف ذلك ،بكلف ةلا آ ود المبرم ع عق غلين اآل م رينالمش ائق خ ع الوث ا وجمي  آم
تمكّ  سوف تراقب الهيئة تطور السوق  .تطلبها أنيمكن التي  والمعلومات م تغيّ   نلت ه من فه ونجاح سياسة    رات

  .هاالقطاع أو عدم
  

 الترابط والوصول 3.3
  

اتي لشبكات ال  الترابط هو الربط المادي   ر شبكة مُ    والمعلوم ة عب ل  لة من ق ستعمَ مواصالت اإللكتروني ذات ب
ره  المشغّ  ة السماح للمستخدمين بالتواصل    ل أو غي ذا  . بغي ة     ن يتضمّ وه ين الشبكات الثابت ا ب رابط م ، أيضًا ت

رابط  إن . ةشبكات الخلويالالشبكات الثابتة والخلوية و لضمان  هو ضروري   والوصول  إنشاء هيكلية قوية للت
  .سوق االتصاالتعمل نجاح 

  
ة     م مقدمو الخدمات ذوولَزمن ذلك، ُي رابط، وانطالقًاد على التإن قانون االتصاالت يشّد وة التسويقية الهام الق

د الطلب    رابط حسب        . بإنشاء ترابط بينهم وبين غيرهم من مقدمي الخدمات عن ى ت في حال عدم التوصل إل
ام   وفقًا لقانون االتصاالتصالحيتها الهيئة تمارس شروط معقولة وضمن مهلة معقولة،  لفرض شروط وأحك

رابطال ة . ت ةنتيج ارات العام اي سبق تال االستش ة  ،وأطلقته ام اسوف تصدر الهيئ رابط خالل نظ النصف لت
  .دمات المتعلقة بالترابط والوصولموجبات مقدم الخد حّدُيالذي  ،2008سنة األول من 

  
ائها، الشبكة المم  ( )Liban Telecom( شرآة اتصاالت لبنانف ُتصنِّتتوقع الهيئة أن  اً  أو قبل إنش ة حالي من   لوآ

رابط     قدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة فيُم )الدولة ق بخدمات الت ا يتعل ع مُ  احيث يكون له    م يَ موق من في  ه
ّين      ة الخدمات في سوق مع ة س    . تأدي ذه الحال ان     وف ُيطلب  في ه ) Liban Telecom(من شرآة اتصاالت لبن

ا األسعار      ارية،التج شروطالواألحكام وضع عرض ترابط نموذجي يفيد بالتفصيل  ا فيه ة، بم التقنية والتنفيذي
وي       .التحتية والمشارآة في البنىوخدمات الوصول والتعرفات للترابط  ة أن تكون شرآات الخل ع الهيئ وتتوق
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ة في  آالُمرخص لها  ق    مقدمي خدمات ذوي قوة تسويقية هام ا يتعل اء م بكاتهم  االتصاالت   بإنه ى ش ذلك  . عل ل
  .نموذجيةال ترابطيةالبنشر عروضهم سوف ُيلَزمون 

  
دمَ  ل مق دمات  ويعم اليو خ وي الح ى و ،نالخل ة  عل ن الدول ة م بكة المملوآ ي   ،الش رابط ف ى الت نهم   عل ا بي م

ال دفعات بالجملة بينهم التصاالت   أنويعني ذلك  "مطالبةبدون  فوترة" مفهومبموجب ويتبادلون االتصاالت 
رابط  اتفاقيات تسعير إلىالنظر  ّمويت. تبدأ على شبكة أحدهم وتنتهي على شبكة اآلخر غلّ    الت ين مش ة ب ي الحالي

  .فيما بعد ذه االتفاقياتبه هارأيالهيئة بدي سوف ُت .مشغل الخطوط الثابتةو أي مشغل خلوي الخلوي وبين
  

ب مقدمي الخدمات الجدد بالعناصر المنفصلة من  من المتوقع أن يشكل وصول ًا في      ةكالش امًال مهم ة، ع الثابت
اني   جديدة خدمات لتوفير  منصةتطوير هيئة لرؤية ال ة       في السوق اللبن ق بخدمات الحزم ا يتعل ، خاصًة في م
ال الوصول         . العريضة ز حي دم التميي ة بع ات متعلق ة موجب ى لهذا السبب سوف تفرض الهيئ ة  شبكات  إل  مثيل
تأخذ وف س وجباتهذه الم إن .األساسية الوصول بعض منتوجاتالكلفة ل أساسعلى تسعير باعتماد ومطالبة 

ار   ين االعتب ا  بع ع ب   إذام دم خدمات يتمت ان مق ة  آ وة تسويقية هام ذه الخدمات  ق ديم ه ة  لتق وافر سوق جمل وت
  .قدرة عالية يتنافسي لتقديم شبكة ذ

  
ة  وف س رابط للوصول واستعمال            مع  تتشاور الهيئ ا ونظام الت ذه المسائل آم المساهمين في السوق حول ه

رابط  . ربط المناطقت اوشبك الشبكة الوطنية الرئيسيةفي  بروتوآول االنترنت وتعترف الهيئة بأهمية دور الت
  .في تطوير القطاع واستقطاب االستثمارات وتوآول االنترنتعبر بر

  

 حّل النزاعات 3.4
  

أمين    ة أن ت ة ل فّعإجراءات  تؤمن الهيئ ان     ا حلّ ال ة التي      لنزاعات هو من األرآ ة التنظيمي ة في الهيكلي الحيوي
ذي تشكله النزاعات        .تطور قطاع االتصاالت  و، المنافسة ف استقطاب االستثمارتستهد ام ال ائق اله نظرًا للع

اء رابط وإنش ات الت ي إمكاني ى ف ة،  بن ة هام درة إنتحتي ة  ق ادالهيئ ة هي إليج ائل هام ي مس ول سريعة ف  حل
  .ديناميكيحّر وسوق  نشاءإلحيوية  محطة

  
رابط      للهيئة في حّلآبيرة صالحية يمنح قانون االتصاالت  ى خدمات   والوصول  النزاعات الناتجة عن الت إل

ى حلّ     . التحتية الموجودة عند مقدم خدمات آخر آما وفي غيرها من المجاالتالبنى  ة عل  وسوف تسهر الهيئ
ادٍل كٍل ع ريٍعالنزاعات بش ّفاٍف اٍلفّع، ، س أمين  حرصًا وش ى ت ا عل اذ المنه ة اتخ ي آلي ة والوضوح ف قانوني

م في   أوالوسيط   صالحيتها للعب دور  الهيئة تمارس  .رات التنظيميةالقرا دمي الخدمات في      الحك ين مق ا ب  م
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ين    السوق واضعًة ات ب ا  النزاعات  أولوي رابط والتي         المطروحة أمامه ات الوصول والت اول اتفاقي التي تتن آ
  .المنافسةر يتؤثر في تطو

  
ر   حّليتيح لها  مجاًال الهيئة ركتت ة   ائلوس النزاعات عب ا      بديل ا بأنه د اعتقاده ّل النزاعات عن نفس   لح تكون ب

د    .التي تتطلب وقتًا طويالً  اإلجراءاتة من فعالّي أآثر أو ةالفعالّي ة   المفاو وساطة  شل فلكن عن ضات التجاري
  .عليه قانون االتصاالت ما ينّصحلول سريعة وفعالة تتماشى مع  تأمينعلى تعمل الهيئة 

  
ل  ًا علتعم ة حالي راءاتى تحضير الهيئ ّل إج ات  ح رهالنزاع ارات ونش وي  ةالعام لالستش ي  إصدارهوتن ف

ة   شجع سوف تُ . 2008في أواخر سنة    صيغته النهائية ذه األصول      الهيئ ى استعمال ه دمي الخدمات عل  ،مق
 .استعمال السلطةعن سوء النزاعات  تنشأ عندما خاصًة

  

  إدارة الموارد 3.5
  

  ز الترددات الالسلكيةحّي 3.5.1
ل القطاع     يتناول قا ة لتفعي وارد العام ا في      . نون االتصاالت إدارة واستعمال الم ة المسؤولية العلي ود للهيئ وتع
ر   خدمات ستعمالالز الترددات الالسلكية بما فيها حّي  توزيع ى     . االتصاالت خدمات  غي ة إل ذلك تسعى الهيئ ل

ق   مع السلطات المعنية في  التشاور  ا يتعل القوى العسكرية  م وطن   ب ة    بث  ي، واألمن ال ون بغي و والتلفزي الرادي
وارد   التأآد من أن متطلبات آل من هذه القطاعات تّم احترامها بشكل عادل مع ضمان حسن استعمال هذه الم

  .مةالنادرة والقّي
  

ه       وشفافٍ  شكٍل عادلٍ ب ز التردداتوتخصيص حّي توزيعبسوف تقوم الهيئة  ا أوصى ب ز بحسب م ودون تميي
  ).WTO(منظمة التجارة العالمية  إلىلالنضمام المرجعية االتصاالت ورقة وآل من قانون االتصاالت 

أمين   إن ة ت ة ملتزم ة الهيئ اج   المنافس ي تحت واق الت ع األس ي جمي ىف رددات ز حّي إل جع ُتوف وست ش
دّ االستراتجيات التي تُ   ى جودة م ق ة و لل أعل ى سعر  خدم ه  .للمستهلك  أدن اًء علي وزع  سوف   ،وبن ة حيّ ت  زالهيئ

ان و بعين االعتبار  ات آخذًةالتردد املة وحاجة     وتطورات التكنول الشروط السوق في لبن ة واالقتصادية الش جي
  .لحّيز الترددات بهدف تشجيع المنافسةالقادمين الجدد 

  
ذا الهدف، س     و، 2008خالل سنة  ة تحقيق ه وم  وف بغي ة  تق ع    بالهيئ يم للتوزي ة تقي الحالي  والتخصيص  عملي

ق   أمور دراسة ق الهيئة إلى تتطّروف ، سخاصًةو. الترددات زلحّي ادة تتعل ع   بإع رددات وفصل    توزي ز الت حّي
رددات        وفس. جيات والخدماتوتحديد الحّيز عن التكنول ز الت ات لتشجيع حسن استعمال حّي تدرس الهيئة آلي
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لالسلكي  ا ، Wi-Max ـخدمات الخلوي، ال ،على سبيل المثال ،نطاق الترددات الضروري لتقديم أن من تأآدوال
  .ة، متوفرتالثاب الالسلكيةالثابت والحلقات المحلية 

  
رددي طي ال إدارةنظام  تحضير صددبالهيئة  د نشرت   .ف الت ة خالل شهر آذار     لق ع  جدول  2008الهيئ  توزي

انون االتصاالت   المنوطة بالهيئة صالحيات ال إلىباالستناد و. الستشارات العامةلالترددات الوطني  بموجب ق
ابقاً   وتحديد حيّ  توزيع إعادة لىإقد تلجأ  رددات المنسوب س ى  ز الت اليين    إل دمي الخدمات الح ادة  مق نسبه   وإع

وطني منسوباً  آي يكون الحّيإليهم  ال  بشكل   ز ال دمي الخدمات    مصلحة  لفّع ع مق تهلكين والمجمي ك  . س  ،مع ذل
رار      على التشاور  دومًاسوف تحرص الهيئة  ذا الق ين به ع المعني ة   وإعطائهم مع جمي ين    مهل آافي واألخذ بع

  .الخدمات يمقدم أشغالالتوزيع على  إعادةاالعتبار نتيجة 
  

دة  الترددات ز حّي الستعمال خلوي مع ترخيصللسوف يصدر آل ترخيص  المنسوب ويحق للفائزين في مزاي
برخصة  ن سوف يحصل الفائزو .استعمالهايفضلون التراخيص الخلوية اختيار ترددات تبعًا للتكنولوجيا التي 

 GHz)( جيجاهرتز  2آذلك  GSMلـ ل (MGz) ميغاهرتز 1800والـ  900الـ في نطاق  الترددات زحّيالخلوي ب
ـ   ذلك لمقدمي خدمة الخلوي المرخص لهم حّق االختيار بين ترددات إضافية  إلىإضافًة . UMTSللـ   UMTSلل

  .Wi-Maxللـ  أو ترددات صالحة
  

راخيص حيّ     نظمةأل ز خاضعًاويبقى استعمال هذا الحّي ة آمجمل ت رددات  زالهيئ ا التي تصدر عن   الت  نّصت  .ه
ال   استعمالن أحكام تؤّموعلى ه، استعمالوز مقابل إدارة الحّي دوريةرسوم دفع  موجبات على ه األنظمةهذ فّع
ز ل رددات حّي وطني،الت ّق  ال ًا موجب(وح ارآة ا) أحيان ى لوصولمش و  إل بكة الرادي اطق  ش ي بعض المن ف

  .يةالجغراف
  

ة   ة العريض ي الحزم ة ف ة الهيئ ع(إن سياس ل  يراج د تتطّل) 3-2الفص ع ق ادة توزي ةجذب إع ز حّيلل ري
ين   منافسةال تأمين حرصًا على انتشار خدمات الحزمة العريضة في أسرع وقت ممكن وبغيةوالترخيص له  ب

 .ريةالوصول المعتمدة على األلياف البص وشبكات DSLمختلف التقنيات المتوفرة آالـ 
  
ة   دراسة بغية إصدار مرسومحّضر الهيئة ُت حول تسعير حّيز الترددات من المتوقع وضعه لالستشارات العام

 شراء الز بشكل عام آما ويتناول هذا المستند طريقة تسعير الحّيوف س .2008خالل النصف األول من سنة 
ردود السنوي  ستعمال الحصري للحّياالحقوق ل الُمسبق دالت   ز، والم ال،    . أخرى وب ى سبيل المث في حال   عل

ر  نح ت ويالخيص ام وتوف س ،خل ى يحت ة إل  عل وم الدوري وم المُ الرس ف والرس ة  دراة الطي بقة والدوري س
ا هو وارد في     لإل ة  ستعمال الحصري للطيف وفق م راخيص الخلوي ز    .الت دالت إدارة الحّي هي مرتبطة   إن ب

ة  ةبالكلف ة لل اإلداري ي هيئ ف ال إدارةف ز طي ي حّي ز  أنين حف تعمال الحّي ة باس تعمال مرتبط دالت االس ب
  .هالمتعلق بتسعيرالجديد بدالت الحّيز في النظام  إلىق تطّرالفي المستقبل  وف يتّمس .صالمخّص
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ى  ُتوف في التراخيص الخلوية، سل فّصبشكل ُموآما جاء  ستوفى التعرفات السنوية لحق استعمال الوصول إل
رددات زحّي ثًال( الت ـ از حّي م رددات ال ـو GSMلت ـ   UMTSال تثناء حّي Wi-Maxوال بكة باس رددات ش ط ز ت رب

اطق د        )المن ة والعائ راخيص خلوي ى ت ائزين عل ى الح ب عل نوي المتوج غ الس ن المبل م م ي ُتخص ى ةوه  إل
غ       ). 1-4-2 القسم يراجع  (جدت  السنوية في حال وُ    اإليراداتالمشارآة في  وق مبل ا يف در م ه، بق اًء علي وبن

رددات المبلغ المتوجب بدل عن استعمال حيّ   اإليراداتآة في المشار وي من       ،ز الت م للخل ُيعفى المرخص له
دل عن استعمال حيّ     أيدفع  غ المتوجب للمشارآة في        مبلغ ب ائض عن المبل رددات ف رادات ز الت وي   .اإلي تن

رخص لهم في  الُم اآلخرينالهيئة اعتماد نفس المقاربة المتعلقة بموجبات تقاسم البدالت على مقدمي الخدمات 
  .حال وجودهم

  

  الترقيم 3.5.2
اج  التي  الهاتف رقام أبمتعلقة أساسًا وإدارة الترقيم . الهيئة مسؤولة عن الترقيم ا يحت تعملها  المشترك   إليه ويس

ه   للمخطط إدارتهاعلى التأآد بأن  الهيئةوف تعمل س. رسائل إرسالمخابرة أو  إلجراء ا في  الوطني للترقيم بم
  .رخص لهمتمييز بين جميع الُم حافز تنافسي أو أي إعطاءدون  رقام يتّمتوزيع األ

  
دة   ة  سوف تصبح الهيئة السلطة الوحي وطني  المخطط  لمراقب رقيم  ال ذي  للت ديره وزارة االتصاالت  آانت  ال  .ت

ة أصدرت   ة الهيئ وطني  المخططمسودة لالستشارات العام رقيم  للال ى أساسه ت ذي عل ر ال ة تغيي ع الهيئ تتوق
ام  النقص إلىإن التعديالت المقترحة تعود . طط الترقيم الحالي والكلفة المتعلقة بالترقيممخ وفرة   في األرق المت

ة نحو مهمة مرحلة تشكل  التالتعدي ههذ. لمقدمي الخدمات رقيم     إزال نقص وتحسين الت ويمكن  . للمشترآين ال
  .2008أيار  2لألطراف المهتمة إبداء الرأي قبل 

  
  .)الوثيقةمن هذه  4-4-2 القسم يراجع( الخلوي رقامأخدمة نقل ضًا على تطوير نظام أيالهيئة تعمل 

  

  االرتفاق/المرورحقوق  3.5.3
ة للبن   ة الخاصة والعام تعمال الملكي ادئ اس انون االتصاالت مب اول ق ادئ  ىيتن ا ومب ة لالتصاالت آم التحتي

ة و    استعمالشروط حدد ُي مرسومذلك عن طريق  يتّمو. حماية البيئةقانون   جراءات إاألمالك الخاصة والعام
للسلطات العامة من قبل مقدمي  ةتوزيع األعباء والكلفات والريع المتوجبأسس وتقديم طلبات هذا االستعمال، 

  .المرور خدمات االتصاالت العامة جّراء استعمال حقوق
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ة  ارس الهيئ دما تها اصالحيسوف تم دمي الخ اعدة مق ة مس انون االتصاالت بغي ىت بموجب ق ة عل  ممارس
وي   .النزاعات الناتجة عنها مع المالكين من القطاع العام أو الخاصو وصولطلبات ال وحّلالمرور حقوق  تن

  .وآيفية تطبيقهاالمرور حول موضوع حقوق  العامة االستشاراتبغية  هاالهيئة طرح اقتراحات
  

 المشارآة في البنى التحتية 3.6
  

دة   رف بالفائ ة تعت دةإن الهيئ ن العائ ة   م ى التحتي ارآة البن ّراء مش در ج ابق دم تأثيره ى ع لبًا عل ة  س المنافس
تثمار اوحوافز  تثمارات  من المحتمل انخفاض     .الس اليف  واالس د إدارة وصيانة  التشغيل  تك ة    عن البنى التحتي

اعي كل جم تقبًال  ،بش ذلك مس د إآ دة عن ة جدي ى تحتي اء بن دّ . نش ل ج ك بتفعي مح ذل دى  يسوف يس ى الم عل
  .قد يقود إلى استثمارات أآثر في خدمات حديثة لمصلحة المستهلكين، والطويل

  
تهلك ة أن المس ؤمن الهيئ اني ينت تفيد مه يناللبن ن  ونالمس ل م دى الطوي ى الم ين عل ة لالتحس ار والتغطي النتش

ارآة   راء المش ن ج اليف م يض التك ن تخف اتجين ع ة   الن اطق النائي ي المن ًة ف ة خاص ى التحتي ي البن ذه . ف وه
  .الحزمة العريضة بشكل أسرع لمقدمي الخدمات بنشررآة تسمح المشا

  
ارس س ة وف تم انون االتصاالت   الهيئ ب ق ادة  (صالحياتها بموج ثًال الم ى  ) 30م ة عل ة والموافق للمراجع

ة بحيث     مقدمي الخدمات بطريقة تؤّم بيناالتفاقيات  ن للسوق اللبناني االستفادة من المشارآة في البنى التحتي
  .في السوق اإلجماليللتنافس  عائقًا لشّكال ُت
  

  :بما يلييتعّلق خاصًة في ما في البنى التحتية الهيئة تحّبذ المشارآة إن 

  ؛)عواميدو ، أبراجمسالك(في الشبكة  الفاعلةغير المدنية  ةعناصر الهندس -

  ؛تحتية ألسباب اقتصادية بنى ن فيها بناء عدةسحستاألماآن التي ال ُي -

 .)الخلوي ألبراجانتشار آثيف ( البيئةتطبة بمرللقلق  مةمه عند وجود دواٍع -
 

د   وف س ة قي ع الهيئ ة تض ارات العام ب   االستش ت المناس ي الوق ألة     ف اول مس ة يتن ة توجيهي روع سياس مش
ارآة  ي الالمش ة ف ى التحتي اول بن ي تتن راءاتوالت ة   اإلج ى التحتي ي البن ارآة ف ة للمش ول الداعم ا ح ورؤيته

  .ه المشارآةشروط وآيفية تطبيق هذ
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  أخرىالخدمة الشاملة، حماية المستهلك وأمور  4
  

 الخدمة الشاملة 4.1
 

الشامل يرمي إلى إتاحة خدمات االتصاالت األساسية بأسعار معقولة لكل الوصول  الخدمة الشاملة أو
  .المواطنين على األراضي اللبنانية

  
ة  لم ُي ذه الخدم ة    التي  حدد قانون االتصاالت نطاق ه ا تسعى الهيئ ذا السبب، س   . لتطبيقه ة   وف له تحاول الهيئ

الق   ة انط الل   آنقط ن خ ارات االوم ة أن تُ ال ستش دمات        عام ع خ املة لجمي ة الش اق الخدم و نط ا ه دد م ح
  :المتطلبات التالية لتقديم إن الخدمة الشاملة تتضمن .محايدة االتصاالت، وذلك بطريقة تقنية

  ذوي الدخل المتدنيللمشترآين  خاصةتعرفات  -
  الشبكة الثابتةبط برال -
 وصول إلى الهواتف العموميةلل الجغرافية اإلمكانية -
 ذوي االحتياجات الخاصةللمشترآين خدمات  -

  
درسوف س ة ت ة الهيئ د سياس ان يجب   تحدي ا إذا آ املة وم ة الش اق الخدم ارنط ين االعتب ذ بع دمات  األخ خ

  .أخرى
دم واحد    الهيئة أيضًا آيفية وصول هذه الخدمات الشاملة تدرس وف س د مق املة   آمثل تحدي ة ش دم خدم أو  آمق

ًا،    ك ممكن ول  لل السماح، عندما يكون ذل ى السوق   الحل زة عل وغ ب مرتك ات،   بل ذه الموجب دم    ه آالسماح ألي مق
  .خدمات أن يطلب تقديم هذه الخدمات

  
املة   تكاليف األخذ بعين االعتباريتوجب على الهيئة  آخرًاوليس أخيرًا  ة الش ا إذا آ  ، الخدم اك حاجة   وم ان هن
ة تتابع الهيئة دراسة الطرق المخ  وف آما س. هاتمويلوسيلة ل إليجاد ، في حال   ددة في الخارج للتأآّ   عتمَ الُم تلف

ا . من أنه فّعال، شفاف ومناسب الضرورة للتمويل، ق   في  أم ا يتعل ة حصول       م بالسؤال المطروح حول آيفي
راخيص،      . السبلالتمويل، سوف تقوم الهيئة بدراسة مختلف االحتماالت و ع الت ى ري ل عل ام التموي في حال قي

م     ع الُمرخص له ة     .المساهمة بشكل عادل   تتوقع الهيئة أن ُيطلب من جمي ا تنظر الهيئ ى آم ة  إل اء  إمكاني  إعف
مبعض الُم ل رخص له اهمة بالتموي ثًال( من المس دخل م دى ال دما ال يتع الي عن ًا اإلجم ّدًا معين ي حال ). ح ف

  .2009قبل سنة  هلن تنشئ ،القيام بهذا التمويل بعد دراسة السوق والكلفاتارتأت الهيئة ضرورة 
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 حماية المستهلك 4.2
  

  .مفتوح وتنافسيسوق  إلى حماية المستهلك أمر في غاية األهمية، خاصًة في المراحل االنتقالية
  

ت،    رور الوق ع م وفم تهلك   س ة المس د المنافس عار، ويتخفب ينتفي مالض األس دمات اس ود خ لأف ح بوج  ض
ى جودة  وخيارات متعددة ذات  اً     أعل وفر حالي ا هو مت افس     ، في سوق تنافسي   . مم دمي الخدمات التن ى مق عل

ل     ،الخدمةو جودةال ،األسعارمن ناحية بالمشترآين للفوز  رهم    المشترك إذ في حال عدم نجاحهم ينتق ى غي إل
  .ون توقعاتهلّبالذين ُي من مقدمي الخدمات

  
ا لكن  بالمنافسة  أنبم ةبعض الوقت  تتطل اك مجاالت حيث يتوجب  ،لتصبح فاعل ةهن ى الهيئ ضمان  عل

ة   حماية تبقى وحتى في حال وجود سوق تنافسي متطور . حقوق المستهلك وحمايته  في بعض  المستهلك مهم
  .الحاالت

  
ىفي  ر األسعار المراحل األول ى تغيي دعو إل ر سوف ي ا أن التحري ى ، وبم خاصًة أسعار  ،ةالكلف أساسعل
ى ولالوص ة، إل ة والدولي ؤّموف س الثابت وأسعار االتصاالت المحلي وازنت ادة ت ة إع د  األسعار ن الهيئ عن

  :تأمين الوجوب، بغية

  

  .مقبولة إجمالية السماح للمستهلك باالستمرار في استعمال الخدمات بأسعار -

تهلكين   حماية المستهلك  - أثير سلبي محتمل     األضعف  أو مجموعة المس ة    من أي ت ادة  خالل عملي إع
 .إلى السوق األسعار توازن

  
اًء ،وأيضا  ى االستشارات بن ةال عل ؤخراً  عام ا م ي أجرته ة  ،الت تهلك نظام  إلصدارُتخطط الهيئ شؤون المس
ن خالل  نة النصف األول م ة  . 2008س وي الهيئ ام تن ذا النظ ن ضمن ه الوم وق إدخ ة خاصة  حق مرتبط

دم الخدماتب اتق مق ى ع ع عل تهلك وتق بي. المس ى س دم الخدمات وعل ى مق ال يتوجب عل عن  اإلعالنل المث
ديمها     وي تق ل         وأسعارها معلومات تتعلق بالخدمات التي ين دم الخدمات قب ى مق ة عل ا والخطوات المتوجب آم

 اإلجابةآلية ُتمّكن المشترآين الذين لم يقبلوا  النظام يتضمنوف س ،األهميةوبنفس . فصل مستهلك عن الشبكة
  .وا بها بوجه مقّدم خدماتهم من االعتراض عليهاعلى الشكوى التي تقدم

  
  

تهلك،     ة المس اق حماي ي نط ام ف ر نظ تهلك  ُيعتب ؤون المس ن   ش زء م ةج ة منظوم ع  إن .متكامل ةجمي  أنظم
  :وعلى سبيل المثال. الهيئة تتناول من ناحية أو من أخرى حماية المستهلكوسياسات 
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ى الخدمة الرامية  جودةإدخال قياسات  - ديم معلو  إل تهلك   تق ة للمس ة آي   جودة  عن   ينمات موثوق الخدم
  ؛مقدمي خدماتعّدة بين  خدمات متشابهة إلى، بالنسبة من االختيار وايتمكن

تهلك بعض الشروط الخاصة  - راخيصبالمس ثًال ،ضمن الت ز م دأ الالتميي عار أو مب ديل األس ين  تع ب
  .المستهلكين أو مجموعة المستهلكين

  
د اال خر أنظمة وقواعد إضافية   صدر الهيئة من وقت إلى آُتوف س ين من      لُتقتضاء  عن ى يق بقي المستهلك عل

ة  حقوقه  ى وأنها محمي دمو لبّ ُي أن إل تهلكين  مطالب  الخدمات  ي مق في الوقت   . آجزء من سوق تنافسي     المس
  .سهلة ومفيدة للمستهلكين قدر المستطاعسوف تسعى الهيئة إلى جعل هذه المرحلة االنتقالية مرحلة عينه 

  

 ة االتصاالت واألمن الوطنيحماي 4.3
  

ان . ديمقراطيحماية خصوصية االتصاالت رآن مهم من أرآان أي مجتمع  م    ينصّ  في لبن انون رق  140الق
ه،  واإلجراءات، وآذلك األنظمة 1999الصادر عام  ق و والتوجيهات المرتبطة ب ة سرية    ب المتعل قواعد حماي
ر أي   االتصاالت الُم ة     ةجراة عب ى حماي يلة آانت عل ة       وس ة الجاري ة والخارجي خصوصية االتصاالت الداخلي

دخل أو   ت من جميع وسائل التنصّ ة هذه االتصاالت محمّي .عبر االتصاالت السلكية والالسلكية ة والت والمراقب
يشير هذا القانون آما . المذآور أعاله 140القانون رقم في بعض الحاالت المنصوص عنها  باستثناءإفشائها 

ات  ى عقوب رق   ة جزائيإل ية االتصاالت أو خ رق خصوص ال خ ي ح ًاف وده أي ن بن وضمن صالحياتها  . م
  .موجباتهم يقين بها وتتناسب مع علىمقدمي الخدمات  أنمن  الهيئة المحددة بموجب قانون االتصاالت تتأآد

  
ا الخصوصية و احترامتوازي السلطات بين ، المتطورةالمجتمعات لكن، وآما هي الحال في معظم  ى   حقه عل

ات  راض المكالم ة اعت ق الضوابط القانوني ى والحصول وف ة أو عل وع جريم د وق ا عن ات مرتبطة به معلوم
ات    تنّص 140على القانون رقم  وعطفًا .ألسباب تتعلق باألمن الوطني بعض التراخيص على بعض الموجب

اء  سوف ُيطلب من آل ُم ويخلتراخيص للالفي حالة مثًال . المرتبطة به ه بن راض متطور   نظام   رخص ل اعت
ة    قانوني بكاتهم الخلوي ا ي  بما فيه برمجته وتحضيره لش د  سمح ب مم راض  نقطة  بالسلطات المختصة   تزوي اعت
اندة   دون أي تدخل، مستشغيلها الحكومة تتولى  ة أو مس ه مُ للاعدة، معرف التي  قصوى  في حاالت  . رخص ل  آ

وطني  ن ال ّس األم ن تم وزراءيمك انون االتصاالتلمجلس ال ر ،، بموجب ق دمات إصدار أوام دمي الخ  لمق
  .التي تعمل تحت إشرافهم إلى قوات األمن والمنظمات المدنيةلحاجيات االتصاالت األولوية إلعطاء 
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 تشجيع التجارة االلكترونية 4.4
  

ردة  خذ سواء  سوف تُؤخطوات قرر الهيئة أية الهيكلية الموجودة ُتعلى  االطالعبعد  سلطات  أو بمشارآة  منف
رى  ال ا أخ ي مج ة،  ف ارة االلكتروني ي لتج اء اإللكترون ة  اإلمض ة،والحكوم جيع   اإللكتروني ة تش ك بغي  وذل

تشجيع  إلى ،آما سياسة الدولة ،وتنظر الهيئة. عبر الهيكلية المناسبة اآلنية االلكترونيةالمعامالت والنشاطات 
  .االلكترونية في لبنان الحكومةااللكتروني و اإلمضاء ،التجارة االلكترونية
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 هيئة والرؤية المستقبليةال 5
  

و  حتى و ةمنِظُمهيئة يشكل تحٍد لكل ل أعاله المفّصالتحرير ن برنامج إ ديثاً  ُأنشئت ل امج هو    . ح ذا البرن إن ه
ى  يعتمد ، خطة مستقبلية ة   أرقى  عل رات الدولي ى تحقيق    ويرمي الخب ة الُمناطة    إل ام الهيئ انون    مه ًا لق ا وفق به
  .االتصاالت

  
وارد المناسبة     وف التأآد أنها س  ، تحاول أيضًانشاطها اليوميفي  وبينما تستمر الهيئة ى الم ة  (تحظى عل لجه

ة   . المستويات وصول إلى أعلىال ن منلتتمّك) العدد والمهارات والخبرات وقد حاولت الهيئة في األشهر القليل
ا مجموعة من األشخاص تبّنالماضية أن تستقطب  اد ": وا مهمته منافسة في سوق    إطار تنظيمي ُيشجع ال    إيج

، تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمات االتصاالت بأسعار تنافسية      تنافسي بغية اتصاالت
ذا    هذه المجموعة، بزيادة وتعهدت الهيئة  ."شعب اللبنانيال من ةممكن شريحةوسع ألومعقولة، و د وألجل ه  ق

ى مستوى تطورات السوق     قدر الحاجةوزيادتها لتنمية قدراتهم وأطلقت التدريب  وضعت خططًا  وإبقائها عل
  .مما يؤمن تطور دائم لمهاراتهم

  
ر         وف ، سمؤسسةآ ة العمل مع القطاع الصناعي والمجتمع عب واإلصغاء   ةالعام  االستشارات تواصل الهيئ

  .جزء من هذا التعهد هي هذا البرنامجحول  االستشارات العامةإن . إليهم
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 التالية الخطوات  6
  

في   .الهيئة جميع التعليقات حول برامجها وأولوياتها، أآان من قبل القطاع الصناعي أو المجتمع آكل   ع شّجُت
ين بمالحظاتهم حول الخطوات        ش االستهذه  ع األشخاص المعني دنا جمي ا   ارات، نطلب أن يفي ، التي يعتبرونه

أن آّل من يتقدم بهذه المالحظات   علىلكن  .ذآرناها في هذه الوثيقةلم يسبق أن والتي يتوقعونها منا مهمة، و
تقبلية  ةأن هدف هذا البرنامج هو إعطاء فكرة متكاملة عن الرؤي علمَي اول     إن . المس ة الخاصة التي تتن األنظم

  .نشر بصورة متكاملة فيما بعدوف ُتسالنقاط األساسية في هذه الوثيقة 
  

ة        هذه الوثيقة صادرة عن الهيئة المنظمة لالتصاالت في الجمهورية ع الهيئ ى موق ة، وهي منشورة عل اللبناني
رأي . حول المسائل المطروحة فيها همن من إبداء وجهات نظرن الفرقاء المهتموااللكتروني ليتمّك  يتم إبداء ال

  .اتاالستشارلجانب الهيئة خالل مدة وُيرسل  خطيًا
  

  .2008ار أّي 15الواقع في  الخميسُتقبل الردود حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 
  

  :العنوان لتلقي الردود
  الهيئة المنظمة لالتصاالت

  200المرفأ 
  لبنان - بيروت

  جانب رئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت
  + 9611964341: الفاآس

  
  :الردود بالبريد االلكتروني

 roadmap@tra.gov.lb 9611964341: أو عن طريق الفاآس+  
  
م ي اء آامل أو جزء من رد     لرسِ يرغب المُ  حق للهيئة نشر آامل الردود ما ل ّري ودبإبق في حال رغب     .ةه س
ع رّده   ل بإبقاء آامل ردوده سّريرِسالُم ك في مطل اء جزء من ردوده     في حال ر  و .ة، عليه تحديد ذل غب بإبق

  .ى سريتهممع تحديد واضح عل منفصلملحق عليه أن يضع الجزء المستثنى في سّريًا، 


