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كيف يمكن للهيئة 
المنظمة أن تساعد؟

هل جتاهل مقّدم خدمة االت�ساالت �سكواك؟ هل ا�ستلمت فاتورة غري 

وا�سحة؟ هل تتلقى �سياًل من الر�سائل الق�سرية غري املرغوب فيها اأو 

غري القانونية؟

لقد ت�ضافرت جهود الهيئة مع جهود وزارة 

القت�ضاد والتجارة، وهي الآن تتلقى كافة 

�ضكاوى م�ضتهلكي الت�ضالت.

الهيئة المنظمة 
لإلتصاالت

مبنى مرفأ 200،
وسط بيروت التجاري

بيروت، لبنان

هاتف: 300 964 1 00961
فاكس: 341 964 1 00961

 info@tra.gov.lb :بريد إلكتروني

بالتعاون مع

حماية
حقوقكم

 ميكنكم الت�صال بنا الآن على 

الخط الساخن 1739
اأو مرا�صلتنا على الربيد اللكرتوين

complaints@tra.gov.lb



ما هي الهيئة المنظمة لالتصاالت؟

تطبيقًا لقانون الت�صالت 2002/431، اأن�صئت الهيئة املنظمة 

لالت�صالت عام 2007 بو�صفها موؤ�ص�صة عامة م�صتقلة، مهمتها حترير 

�صوق الت�صالت املحلية وتنظيمها، وحماية حقوقك كم�صتهلك 

خلدمات الت�صالت.

منذ تاأ�صي�صها، تعمل الهيئة على:

حماية حقوق مستهلكي خدمات االتصاالت 
عرب التدخل امليداين عند القت�صاء واإخ�صاع مقدمي اخلدمات 

للم�صاءلة يف حال عدم تقّيدهم بالأنظمة ال�صادرة عن الهيئة؛

تشجيع المنافسة  بهدف خف�ض الأ�صعار وحت�صني نوعية 
خدمات الت�صالت؛

إعداد األنظمة المناسبة  لتطوير �صوق الت�صالت 
اللبنانية مبا يخدم م�صالح امل�صتهلكني.

ما هي أبرز إنجازات الهيئة المنظمة لالتصاالت؟

تعكف الهيئة املنظمة على حتقيق الأهداف التالية:

تحسين نوعية خدمات االتصاالت عبر: 

رصد التداخل والتشويش ووقف 
االستخدام غير الشرعي للترددات  الذي يوؤدي 

اإىل تدهور نوعية خدمات اخلليوي والنرتنت؛

تحسين نوعية الخدمة  عرب تخ�صي�ض الرتددات 
مل�صغلي الهاتف اخلليوي لتاأمني عمليات التحديث 

ال�رضورية لل�صبكات؛  

العمل على رفع مستوى الخدمة عرب اإخ�صاع 
مقدمي اخلدمات املرخ�ض لهم للم�صاءلة يف حال عدم 

تقّيدهم بنظام جودة اخلدمة وموؤ�رضاته.

خفض األسعار والتعرفات عبر:2

وقف أنشطة السوق السوداء والنق�ض يف عملية توزيع البطاقات والتي توؤدي اإىل ارتفاع 
الأ�صعار على امل�صتهلك عرب: 

أ- و�صع املبادئ التوجيهية العامة والتدابري الالزمة ل�صيا�صة التوزيع التي يتوجب على م�صغلي الهاتف 
اخللوي اعتمادها والتقيد بها، 

ب- معاجلة حاجة ال�صوق لأرقام جديدة و�صمان الإمداد الكايف بها مل�صغلي اخلليوي. 

مراقبة تطبيق تخفيض تعرفة الهاتف الخلوي  على البطاقات الالحقة وامل�صبوقة 
الدفع وعلى بطاقات التعبئة ، بالإ�صافة اإىل مراقبة الدقة يف الفوترة؛

تحفيز المنافسة،  والذي �صيوؤدي حتمًا اإىل خف�ض الأ�صعار كما اأثبتت جتارب بلدان عديدة حول 
العامل ويف اجلوار العربي، عرب اإ�صدار اأنظمة تتما�صى مع اأف�صل املمار�صات الدولية.

حماية المستهلك في قطاع االتصاالت عبر:

ضمان حماية حقوق المستهلكين  جتاه مقّدمي 
اخلدمات عرب اإ�صدار نظام �صوؤون امل�صتهلك وتطبيق ميثاق قواعد 

تقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�صافة؛ 

حماية المواطنين  من التاأثريات ال�صحية املوؤذية التي 
ت�صببها الرتددات الال�صلكية ال�صارة عرب اإ�صدار نظام احلّد من 

التعر�ض الب�رضي للحقل الكهرومغناطي�صي والذي ي�صع حدوداً 

�ض النا�ض له على ال�صعيد الوطني؛
ّ
مل�صتوى تعر

تطوير أدوات الحماية لألطفال  اأثناء ا�صتخدامهم 
الإنرتنت، وتوفري اأدوات املراقبة الالزمة لتمكني الأهل من 

حمايتهم عند ت�صفحهم �صبكة املعلومات؛

تسهيل عملية التواصل بالنسبة لذوي 
االحتياجات الخاصة، من خالل ت�صجيع مقدمي اخلدمات 

على اإتاحة الإنرتنت وتكنولو جيا املعلومات والت�صالت لهوؤلء 

الأ�صخا�ض؛

إعالم وتوعية مستهلكي خدمات االتصاالت 
حول حقوقهم  عرب اإ�صدار كم هائل من املعلومات املهمة 

على موقع الهيئة اللكرتوين، وعرب تغطية اإعالمية مكثفة لن�صاطات 

الهيئة وتنظيم العديد من ور�صات العمل؛

توفير خط مشترك ساخن مع وزارة االقتصاد 
والتجارة  لتلقي ومعاجلة �صكاوى م�صتهلكي الت�صالت 

ب�صكل فوري 
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»الهيئة المنظمة 
لالتصاالت مؤسسة 

عامة مستقلة، 
مهمتها تحرير سوق 

االتصاالت اللبنانية 
وتنظيمها«

»الهيئة المنظمة 
لالتصاالت تحمي 

حقوقك كمستهلك 
لخدمات االتصاالت«
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