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ر�سالة رئي�س الهيئة

يف �صهر ني�صان 2007 عقد جمل�س اإدارة الهيئة املنظمة لالت�صالت جل�صته الأوىل. اإن  الهيئة، خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل التي تلت تلك اجلل�صة، 

قد افتقرت اإىل التمويل واىل مكاتب  واأجهزة خا�صة بها، بالإ�صافة اإىل افتقارها اإىل فريق عمل متكامل،  لكننا مل نفتقر اىل الندفاع يف العمل. اإن 

احلافز الأ�صا�س لأع�صاء جمل�س الإدارة كان الروؤيا امل�صرتكة لالإ�صالح يف قطاع الإت�صالت يف لبنان وعزمهم على حتقيق تلك الروؤيا يف اأقرب وقٍت 

ممكن. وقد �صاندنا يف ذلك دعم دولة الرئي�س فوؤاد ال�صنيورة رئي�س جمل�س الوزراء، ومعايل الوزير مروان حماده وزير الإت�صالت كما ودعم جمل�س 

الوزراء جمتمعًا، بناء على قانون الإت�صالت رقم 2002/431 الذي فّو�س ب�صكل �رصيح الهيئة مهمة فتح قطاع الإت�صالت للمناف�صة.

خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل، متكن جمل�س الإدارة من و�صع الركائز الأ�صا�صية للهيئة: اإ�صداَر ميثاق الأداء اخلا�س بها؛ حتديد الأهداف من حترير 

طلب  الت�صعمائة  يفوق  ما  يف  التدقيق  للعمل،  املطلوبة  واملوؤّهالت  املوا�صفات  عر�س  الإدارة،  هيكلية  ت�صميم   ،2008 ل�صنة  الإت�صالت  قطاع 

وتقييمها؛ اإعداد ميزانية الهيئة للعام 2007 وتاأمني متويل جزئي لها، ت�صميم الإجراءات املالية للهيئة، اإطالق املوقع اللكرتوين اخلا�س بها، 

رة. لقد واجهنا العديد من العرثات 
َّ
متهيد  خل�صخ�صة وترخي�س �صبكتي اخللوي اململوكتني من قبل الدولة، كما وو�صع الأنظمة الأ�صا�صية ل�صوق حمر

 را�صخة.
ً
ومتّكنا، مبوارد حمدودة، من اإطالق الهيئة بخطى

وقد متحورت جهودنا خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل للهيئة ) حتى اأواخر �صنة 2007( حول اإن�صاء الهيئة كموؤ�ص�صة م�صتقلة، تعزيز قدراتها، ومتهيد 

الإطار التنظيمي لإ�صالح جذري يف قطاع الإت�صالت. اما الإجنازات الأهم خالل العام 2007 فكانت:

•����ا�صتقطاب فريق حموري من الأخ�صائيني اللبنانيني للعمل مع الهيئة. كما متكننا من ا�صتقطاب اأ�صحاب الكفاءة العالية من لبنانيني يعملون 
يف اخلارج، وذلك على الرغم من انعدام ال�صتقرار ال�صيا�صي يف لبنان خالل العام 2007؛

•���تر�صيخ ا�صتقاللية الهيئة من الوجهتني ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صاتية؛
ال�صبكتني  من  كل  موجودات  جمموعتي  خ�صخ�صة  مع   بالتزامن  للخلوي  ترخي�صني  اأول  لإ�صدار  وتناف�صية  �صفافة  مهنية  اإجراءات  حتديد  ����•
اململوكتني من قبل الدولة كما والعقود التجارية العائدة لكل منهما. وقد و�صعت هذه الإجراءات بالتن�صيق التام مع املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة 

خالل فرتة زمنية قيا�صية امتدت من �صهر متوز حتى �صهر ت�رصين الثاين 2007.

•���اإطالق اإجراءات خ�صخ�صة وترخي�س اخللوي خالل �صهر ت�رصين الثاين 2007؛ 
•����و�صع الأنظمة الأ�صا�صية ال�رصورية لتحرير ال�صوق واإطالق عملية ا�صت�صارات عامة حولها. وقد و�صلت الهيئة ردود يفوق عددها الع�رصة لكل 

ا�صت�صارة من قبل جهات مهتمة وم�صتثمرين يف قطاع الإت�صالت من لبنان واملنطقة وعلى النطاق الدويل؛

•���و�صع برنامج حترير قطاع الإت�صالت والتمهيد للعمل الفعلي لرتخي�س احلزمة العري�صة خالل �صنة 2008؛
•���مّد اجل�صور بني الهيئة والهيئات املنظمة لالت�صالت يف البلدان العربية، الأوروبية والأمريكية؛

•���تاأمني الدعم الدويل للهيئة؛
•���تدريب فريق الهيئة على خمتلف جوانب تنظيم قطاع الإت�صالت.

اإننا فخورون باجنازاتنا ونعتقد اأن املزيد من العمل ما زال بانتظارنا لرتكيز الأ�ص�س بغية الو�صول اىل �صوق تناف�صية يف قطاع الإت�صالت. اإن 

 
ّ
اإىل خ�صخ�صة مقدمي اإننا نتطلع   . اإجناز جميع الإ�صالحات البنيوية املوجبة بح�صب قانون الإت�صالت  قدرتنا على الأداء امللمو�س تعتمد على 

خدمات اخللوي الإثنني واإىل اإن�صاء �رصكة ات�صالت لبنان خالل �صنة 2008. هذه الإ�صالحات �صتمّكن الهيئة من ت�صجيع املناف�صة بهدف تخفي�س 

الأ�صعار وحت�صني نوعية اخلدمة يف اأ�صواق اخللوي واملعلومات اإ�صافة اإىل خدمات اخلط الإنرتنت الرقمي ال�رصيع.

اإننا نتعهد املثابرة يف جهودنا خالل عام 2008 خللق الإطار ال�رصوري الذي �صيمّكن لبنان من حتقيق وثبة نوعية اإىل الأمام ومن ا�صتعادة مركزه 

الرئي�صي يف قطاع الإت�صالت على امل�صتوى الإقليمي. ونلتزم اإعادة هيكلة ال�صوق واإ�صدار اأف�صل الأنظمة وو�صعها قيد التنفيذ، هادفني اإىل اإعادة 

لبنان اإىل مركز ال�صدارة بتطور خدماته اخللوية وخدمات احلزمة العري�صة ومدى انت�صارها خالل ال�صنوات الع�رص القادمة. اإننا، عرب ذلك، نتعهد جعل 

كًا خللق فر�س العمل وحتقيق التنمية امل�صتدامة والإزدهار يف لبنان كما وجعله حافزاً لتح�صني الإنتاجية والقدرة التناف�صية 
ّ
قطاع الإت�صالت حمر

يف عامل الأعمال اللبناين.

منظمة  هيئة  �صويًا  نبني  �صوف  اأننا  من  تامة  ثقة  على  اإنني  مهمتنا.  حتقيق  �صبيل  يف  وتفانيها  لالت�صالت  املنظمة  الهيئة  بعائلة  فخور  اإنني 

ر الطاقات اخلاّلقة الكامنة يف روح اللبنانيني اأ�صحاب املبادرة، كما ويف املجتمع اللبناين ككّل.
ّ
منوذجية للبنان ومن اأننا �صنحر

و تف�صلوا بقبول فائق الحرتام،

كمال �س. �صحاده

رئي�س جمل�س الإدارة، املدير التنفيذي 
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حتديد الأطر

بعدد �صكان يناهز 4 ماليني ن�صمة، ميتلك لبنان واحداً من اأعلى املداخيل الفردية على م�صتوى املنطقة قيا�صًا اإىل الناجت 

املحلي املجمل )5،900 دولر اأمريكي(. وي�صّكل اأكرث من 10 ماليني لبناين يعي�صون يف اخلارج جزءاً مهمًا من جمموع 

عدد ال�صائحني الذي يفوق املليون يف كل عام. 

كانت حمدودة خالل  والتطوير  الإ�صتثمار  اأن عمليات  ومع  للنمو.  يوؤّهله  قوي  ذو موقع  لبنان  الإت�صالت يف  قطاع  اإن 

ع م�صتقباًل.
ّ
الأعوام القليلة املا�صية، فاإننا ملتزمون باإ�صتطالع جميع الإحتمالت من اأجل التو�ص

ز لتحقيق منافع حقيقية لإقت�صاد لبنان و�صعبه، من خالل حترير �صوق الإت�صالت واإحراز 
ّ
ع، بدوره، �صوق ُيحفـ

ّ
اإن هذا التو�ص

مناف�صة عادلة فيها. ومن �صاأن حترير ال�صوق اأن يزيد الإ�صتثمارات يف القطاع، ويخلق فر�س عمل ذات قيمة م�صافة عالية. 

كما �صيقود اإىل حت�صني خيارات امل�صتهلكني ونوعية اخلدمة، كما وتطوير �صبكات اإت�صال وخدمات متطورة يف لبنان.
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حول الهيئة املنظمة للإت�سالت

اإن الهيئة املنظمة لالإت�صالت هيئة عامة م�صتقلة موجلة بتحرير وتنظيم وتطوير �صوق الإت�صالت يف لبنان. وقد حّدد 

حقوق  وحماية  الإت�صالت  قطاع  يف  املناف�صة  ترويج  وهي  الأ�صا�صية  الهيئة  مهمة   2002/431 الإت�صالت  قانون 

امل�صتهلك من خالل اتخاذ الإجراءات الت�رصيعية والتقريرية املالئمة. 

الإجمالية،  الرتقيم  وخطة  الال�صلكي  الرتددات  حّيز  واإدارة  والأنظمة،  الرتاخي�س  اإ�صدار  عن  م�صوؤولون  فاإننا  وعليه، 

 

اخلطوات  واتخاذ  التناف�س،  ملبداأ  املناق�صة  املمار�صات  من  نوع  واأي  هيمنة  اأو  اإ�صتغالل  اأي  لر�صد  ال�صوق   ومراقبة 

ال�رصورية عند الإقت�صاء. كما اأننا ن�صهر على املحافظة على اإ�صتقرار ال�صوق وتطويرها بهدف بناء �صوق اإت�صالت مزدهرة، 

خاّلقة وتناف�صية.

والأهم اأننا ملتزمون اإعادة لبنان جمّدداً اإىل عامل الإت�صالت الدويل واإىل دوره الرائد تاريخيًا يف هذا املجال. وهو حتدٍّ 

اأخذناه على عاتقنا باإندفاع  طوال �صنة 2007، وها نحن نثابر على العمل لإحراز تقدم ملواجهة هذا التحدي �صنة 2008. 

اإننا، يف الواقع، ننوي الإرتقاء بالهيئة نحو موقع يجعل منها منوذجًا رياديًا لنظرياتها يف املنطقة.

لقد ُعنّي رئي�س الهيئة واأع�صاء جمل�س اإدارتها يف �صباط 2007 مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 2007/1، وعقد املجل�س 

كما  لأع�صائه،  الوظيفية  امل�صوؤوليات  املجل�س  حدد  الإجتماعات،  هذه  باكورة  ويف   .2007 ني�صان  يف  اإجتماعاته   اأول 

ى »ميثاق الأداء« .
ّ
وتبنـ

تق�ضي مهمتنا

باإر�ضاء بيئة تنظيمية

تعّزز قيام �ضوق �إت�ضاالت تناف�ضية،

لتقدمي �أف�ضل �خلدمات باأ�ضعار معقولة

الأو�ضع �رشيحة من �ل�ضعب �للبناين.

وفيما ننا�صل يف �صبيل اإجناز مهمتنا هذه، فاإننا نت�صبث اأكرث فاأكرث بقيمنا الأ�صا�صية املتمثلة بالإ�صتقاللية، وال�صفافية، 

وامل�صاءلة والإن�صاف يف حتقيق ما التزمنا به، األ وهو خلق �صوق اإت�صالت تناف�صية. اإننا، اإذ ن�صع ن�صب اأعيننا تلك القيم، 

ق ُعرى الهيئة يف عملها الدوؤوب.
ّ
نوؤمن بها كروابط توثــ

- ني�صان 2007 -

اأع�صاء املجل�س 

يعقدون اأول اجتماعاتهم

- �صباط 2007- 

تنفيذ القانون 431. 

اإ�صدار قرار تعيني اأع�صاء املجل�س

- متوز 2002 -

�صدر قانون الإت�صالت 431

الذي يق�صي بتاأ�صي�س الهيئة.
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اإدارتنا

غني بدواٍم كامل ُعّينوا ملدة خم�س �صنوات غري قابلة 
ّ
يتاألف جمل�س اإدارة الهيئة من رئي�س جمل�س اإدارة واأربعة اأع�صاء متفر

للتجديد اأو التمديد. اإن ع�صو جمل�س الإدارة اخلام�س ال�صيد مروان متى قد توىل مهامه يف ني�صان 2007 لكنه طلب اإجازة 

غري مدفوعة لأ�صباب عائلية خا�صة، ثم قّدم ا�صتقالته من من�صبه يف ت�رصين الثاين 2007.  ول يجوز للرئي�س والأع�صاء 

اأن تكون لهم اأي م�صلحة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة مع اأية موؤ�ص�صة تقّدم خدمات اأو جتهيزات يف قطاع الإت�صالت. 
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اهلل  حب  الدكتور  �صغل  لالإت�صالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينه  قبل 

»اأومنيك�س ميديا نتوورك�س«، ومنا�صب  من�صب مدير تنفيذي ل�رصكة 

»خمتربات  و�رصكة  تكنولوجيز«  »لو�صنت  �رصكة  يف  خمتلفة  تنفيذية 

ال خربات مديدة يف هذا احلقل.  اأي.تي اأند تي ِبل«، حم�صّ

 اهلل ب�صجل اأكادميي مرموق، فقد حاز على دبلوم 
ّ
ويتمتع الدكتور حب

يف لوزان  »اأي.اأم.دي«  جامعة  من  التنفيذية«  التنمية  »برنامج  يف 

امل�صاريع من جامعة  اإدارة  و�صهادة ماج�صتري يف  )�صوي�رصا، 2000(، 

جورج وا�صنطن )وا�صنطن، 1997(، و�صهادة ماج�صتري تنفيذية يف اإدارة 

الأعمال من جامعة كولومبيا )نيويورك، 1994(، و�صهادة دكتوراه يف 

هند�صة الكهرباء/الإت�صالت من جامعة �صرياكيوز )نيويورك، 1986(، 

�صرياكيوز  جامعة  من  الكهربائية  الهند�صة  يف  ماج�صتري  و�صهادة 

اجلامعة  من  الكيمياء  يف  اإجازة  اإىل  اإ�صافة   ،)1982 )نيويورك، 

اللبنانية )لبنان، 1979(.

من�صب  عيد  ال�صيد  �صغل  لالإت�صالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينه  قبل 

اإ�صت�صارات  م�صت�صار فني رفيع لدى �رصكة »�صيجينيو�س« وهي �رصكة 

ال�رصق  منطقة  يف  الإت�صالت  قطاع  مل�صّغلي  خدماتها  تقدم  كبرية 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

ل الهاتف اخللوي يف 
ّ
وكان ال�صيد عيد املدير التقني الرئي�صي لدى م�صغـ

لبنان �صابقًا �رصكة »اأف.تي.اأم.األ – �صيلي�س« التابعة ل�رصكة »فران�س 

تيليكوم«، بالإ�صافة اىل توليه اإدارة ن�صاط »اأك�س 25« لدى �رصكة »اأي.

املجال امل�رصيف وجمال  ل�صيمًا يف  لبنان ب�صفته مديراً  بي.اأم« يف 

ال�رصكات .يحمل ال�صيد عيد �صهادة يف هند�صة »تلماتك�س« من جامعة 

»اإي.اأن.بي.�صي« الفرن�صية �صنة 1989.

�صحاده  الدكتور  �صغل  لالإت�صالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينه  قبل 

�رصكة  وهي  كون�صالتنيغ«  ك�صو�س 
ّ
»كونـ ل�رصكة  عام  مدير  من�صب 

والإ�صرتاتيجيات  والأنظمة  ال�صيا�صات  اإعداد  اإ�صت�صارية متخ�ص�صة يف 

اخلا�صة بقطاع الإت�صالت.

الدولية،  املنظمات  من  لعدد  م�صت�صاراً  �صحاده  الدكتور  عمل  كما 

�رصكات  من  كبري  ولعدد  الأوروبية،  واملفو�صية  الدويل  البنك  منها 

حكومات  اإ�صت�صارات اإىل  قّدم  وقد   .1996 منذ عام  الإت�صالت 

الإت�صالت  قطاع  تنظيم  اإطار  يف  منظمة  وهيئات  لني 
ّ
وُم�صغـ

ال�صعودية،  الأردن،  فيها  مبا  الدول،  من  عدد  يف   ومنح الرتاخي�س 

املغرب، اجلزائر، م�رص، البحرين، الإمارات، تركيا، ليبيا ولبنان. كما 

يف  بينها  ومن  املنظمات،  من  لعدد  تابعة  اإدارة  جمال�س  يف  وعمل 

اللبنانية  و»اجلمعية  اللبنانية لل�صفافية«  »اجلمعية  الأخرية،  الآونة 

لرجال الأعمال«.

درا�صته  اأمّت  اأنه  اإذ  كبري  وثقايف  علمي  ر�صيد  �صحاده  للدكتور  اإن 

وجامعة  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  من  كل  يف  اجلامعّية 

كما  اإمتياز،  بدرجة  القت�صاد  يف  دبلوم  على  حاز  حيث  هارفرد 

جامعة  من  ال�صيا�صي الدويل  الإقت�صاد  يف  دكتوراه  على  حائز   هو 

العامة  واملالية  اخل�صخ�صة،  حول  موؤلفات  جمموعة  له  كولومبيا. 

والإ�صتثمار الأجنبي.

�صجل  لل�صيدة عجم  لالإت�صالت، كان  املنظمة  الهيئة  قبل تعيينها يف 

بارز اإذ كانت مديرة تنفيذية يف جمايّل الإنرتنت ونقل املعلومات لدى 

 »اأي.دي.اأم« و»جي.دي.اأ�س«، اإىل جانب خربتها  الوا�صعة  يف 
ّ
�رصكتي

جمايّل تطوير الأعمال والعالقات اخلارجية.

»جمعية  اإدارة  يف جمل�س  ع�صو  من�صب  موؤخراً  عجم  ال�صيدة  �صغلت 

و�صوؤونه  �صيا�صة القطاع  يف  بفعالية  واأ�صهمت  املهنية«،  الكمبيوتر 

التنظيمية. اإن ال�صيدة عجم حائزة على ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من 

التخطيط  العايل لالأعمال« يف بريوت، و�صهادة ماج�صتري يف  »املعهد 

ال�صوربون، باري�س1، ف�صاًل عن �صهادة هند�صة من  املدين من جامعة 

اجلامعة اللبنانية.

الدكتور كمال �سحاده 

الرئي�س

مدير الهيئة التنفيذي

حما�سن عجم 

مفّو�صة، ع�صو يف جمل�س الإدارة

رئي�صة وحدة الإعالم و�صوؤون امل�صتهلك

الدكتور عماد حب اهلل 

مفّو�س، ع�صو جمل�س الإدارة

رئي�س وحدة تقنيات الإت�صالت

باتريك عيد 

مفّو�س، ع�صو جمل�س الإدارة

رئي�س وحدة ال�صوق واملناف�صة 
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هيكلّيتنا 

يف  ع�صو  مفّو�س  وحدة  كل  ويراأ�س  ومايل.  اإداري  ق�صم  اإىل  بالإ�صافة  رئي�صية  وحدات  اأربع  من  الهيئة  تتاألف 

 

جمل�س الإدارة.

وحدة الإعلم و�سوؤون الم�ستهلك

من  امل�صتهلكني  م�صالح  الهيئة من جهة، وحماية  دور  واجلمهور حول  الإعالم  توعية  الأ�صا�صية  الوحدة  هذه  مهام   من 

جهة اأخرى.

   

متا�صيًا مع جهود الهيئة لرت�صيخ ال�صفافية، تقوم هذه الوحدة بن�رص الدرا�صات والإ�صت�صارات والتقارير والتعاميم والقرارات 

والأنظمة وجميع امل�صتندات الهامة املتوّجب توفريها للجمهور. كما تدير هذه الوحدة عالقات الهيئة اخلارجية، وتوؤّمن 

اإجراء توا�صل داخلي وخارجي فّعال. كما اأنها م�صوؤولة عن تنظيم املنتديات واملحا�رصات، واإدارة املوقع الإلكرتوين العام 

و املوقع الداخلي اخلا�س بالهيئة.

يف �صياق دورها ك�صلة و�صل بني امل�صتهلكني والهيئة، حت�رّص هذه الوحدة الإح�صاءات املتعلقة بامل�صتهلكني، الإ�صتمارات، 

التقارير والتحليالت، كما اأنها تتلقى وتعالج �صكاوى امل�صتهلكني يف ما يتعلق بالنزاعات بينهم وبني مقّدمي اخلدمات.

ä’É°üJÓd áª¶æŸG áÄ«¡dG ¢ù«FQ

ájQGOE’G IóMƒdG
 á«dÉŸGh

äÉaô©àdG

ΩÓYE’G IóMh 
∂∏¡à°ùŸG ¿hDƒ°Th

≥jƒ°ùàdG

∂∏¡à°ùŸG ¿hDƒ°T 
áeÉ©dG äGQÉ°ûà°S’Gh

á°SÉ«°ùdG

¥ƒ°ùdG π«∏–

 äGOOÎdG õq«M ¿hDƒ°T

á«æ≤àdG äÉ«∏ª©dG

á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG

¢ü«NGÎdG

áeóÿG á«Yƒfh ÒjÉ©ŸG

áØ∏µàdG ÜÉ°ùàMEG

á°ùaÉæŸGh ¥ƒ°ùdG IóMhä’É°üJ’G äÉ«æ≤J IóMh¿hDƒ°ûdG IóMh 
¢ü«NGÎdGh á«fƒfÉ≤dG
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- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...

وحدة ال�سوق والمناف�سة

تتوىل هذه الوحدة ال�صوؤون الإقت�صادية املت�صلة ب�صوق الإت�صالت. وهي جتري تقييمًا لأو�صاع ال�صوق ب�صورة دورية من 

خالل حتليل ُمعّمق بهدف حت�صني القطاع من اإ�صاءة اإ�صتخدام موقع هيمنة على ال�صوق وفر�س التدابري ال�رصورية كّلما  

اإقت�صى الأمر وهي امل�صوؤولة عن مراقبة  املمار�صات املناق�صة ملبداأ  املناف�صة. ويف هذا الإطار، هذه الوحدة م�صوؤولة اأي�صًا 

عن درا�صة التعرفات والر�صوم تاأمينًا للمناف�صة العادلة وال�صفافة. 

من خالل اإجراء البحوث وتقييم ال�صوق وحتليل معطياته املالية، تدر�س هذه الوحدة القدرات الكامنة يف قطاع الإت�صالت 

اها الهيئة ل�صمان 
ّ
ز اجلزء الأكرب من دورها على اإعداد ال�صيا�صات التي تتبنـ

ّ
وتقدم الإر�صادات الآيلة اإىل تطويرها. وُيركـ

اإزدهار هذا القطاع يف بيئة �صحّية، اإ�صافة اإىل مراقبة مدى تقّيد ال�صوق بالأنظمة املو�صوعة. 

وحدة تقنيات الإت�سالت

حّيز  اإدارة  يف  الرئي�صية  اأهدافها  وتكمن  التقنية.  باملوارد  املرتبطة  امل�صائل  كاّفة  معاجلة  عن  م�صوؤولة  الوحدة  هذه  اإن 

الرتددات الال�صلكية، و�صمان ح�صن التطبيق التقني لتفاقيات الرتابط، و�صمان نوعية اخلدمات ومقايي�س الأداء ال�صليمة 

املعايري  اإر�صاء  بغية  وذلك  الرتددات،  حلّيز  القانوين  غري  الإ�صتخدام  من  الناجت  التداخل  ور�صد  الكّمي،  للقيا�س  القابلة 

ال�صامنة ل�صوق ات�صالت ع�رصية ومتطورة.

وحدة ال�سوؤون القانونية والترخي�س

اإن هذه الوحدة م�صوؤولة عن مراقبة ن�صاطات مقّدمي اخلدمات، اإدارة اإجراءات الرتخي�س، اإ�صدار الرتاخي�س وحتديث الإطار 

القانوين لقطاع الإت�صالت وفقًا حلاجاته، خا�صة جلهة اإعداد الدرا�صات القانونية وم�صاريع القوانني واملرا�صيم.

الإت�صالت  خدمات  مقّدمي  بني  ط 
ّ
وتتو�ص وال�صكاوى،  بالنزاعات  املتعلقة  الوثائق  الوحدة  هذه  حُت�رّص  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

والإدارات املخت�صة والبلديات يف ما يخ�س اإ�صتخدام الأمالك العامة عند الإقت�صاء.
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- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...

ملحة عامة

واإعادة  اللبناين  الإت�صالت  قطاع  عملية حترير  باإنطالق  نبئ 
ُ
تـ هاّمة  لالإت�صالت خطوة  املنظمة  الهيئة  تاأ�صي�س  ُيعترب 

هيكلته. بتطبيقها قانون الإت�صالت 2002/431 عرب تعيني جمل�س اإدارة الهيئة املنظمة لالإت�صالت، تكون اجلمهورية 

اللبنانية قد خطت بذلك خطوًة رئي�صيًة على طريق حترير �صوق الإت�صالت.

اإزدهار التناف�س وفتح ال�صوق  اإطار العمل التنظيمي الذي يف�صح املجال اأمام  ونحن يف الهيئة مفّو�صون قانونًا باإر�صاء 

لإ�صتثمارات القطاع اخلا�س. لقد عقدنا العزم على بناء �صوق اإت�صالت مزدهرة، خالقة وتناف�صية، يف قطاع مرتكز على 

بنى حتتية متطورة تقنيًا، يقدم اخلدمات باأ�صعار وجودة تناف�صية على امل�صتوى الدويل، وتنظمه هيئة م�صتقلة.

منذ تاأ�صي�س الهيئة يف الف�صل الثاين من عام 2007، �رصعنا يف بناء قدراتنا تطبيقًا لهذه الروؤيا، والإ�صطالع بامل�صوؤوليات 

املنوطة بنا، وممار�صة �صلطاتنا مبوجب القانون 431 /2002 .

اأمام خدمات الهاتف اخللوي واخلدمات الدولية )�صوت وبيانات(، اإ�صافة اإىل  نركز يف الهيئة حاليًا على حترير ال�صوق 

�صوق خدمات »احلزمة العري�صة«. و�صوف متنح  �رصكة »اإت�صالت لبنان �س.م.ل«، وهي ال�رصكة املزمع تاأ�صي�صها قريبًا 

ترخي�صًا من قبل الهيئة قد ي�صمل احلق احل�رصي، ملدة زمنية حمدودة، يف تقدمي خدمات الهاتف الأ�صا�صية على �صبكة 

اخلطوط الثابتة وخدمات الهاتف الدولية عرب البوابة الدولية. 

حاليًا، اإن اأكرب مقّدمي خدمات اإت�صالت يف ال�صوق اللبنانية يف ما يتعلق بالبنى التحتية لل�صبكة ومدى اإنت�صار اخلدمات 

ي الهاتف اخللوي، 
َ
لـ
ّ
ل الهاتف الثابت اململوك من قبل الدولة، باإدارة وزارة الإت�صالت من جهة، وم�صغـ

ّ
والعائدات، هم م�صغـ

ال�صبكتني حاليًا  اأخرى. وتدير هاتني  بـ»األفا« و»اأم.تي.�صي توت�س« من جهٍة  التوايل  »ميك1« و«ميك2« املعروفان على 

�رصكتان خا�صتان مبوجب عقدّي اإدارة مع اجلمهورية اللبنانية التي متّول الإ�صتثمارات يف ال�صبكتني املذكورتني.

التحتية،  البنى  على  املرتكز  التناف�س  منها  نذكر  ال�صوق،  يف  املناف�صة  من  متعددة  اأ�صكال  لتوفري  نخطط  امل�صتقبل،  يف 

والتناف�س املرتكز على اخلدمة. كما اأننا �صنقوم  بت�صجيع املناف�صة بني خمتلف التقنيات من خالل �صيا�صة حيادية على 

�صعيد التكنولوجيا املختارة، مما يعني اأن مقّدمي اخلدمات �صوف يتمتعون بحرية اإختيار التقنيات املختلفة التي يرغبون 

يف  اإ�صتخدامها.   

1•1    حتديد اأهداف عملية الإ�سلح

اخلطوات  اأكرث  ولعل  اجلارية.  الإ�صالح  لعملية  اأهداف  املناف�صة، و�صعنا جملة  وتعزيز  ال�صوق  لتحرير  كجزء من خطتنا 

اأهمية من حيث قيمتها واأهميتها يف قطاع الإت�صالت هي:

•���حترير قطاع الهاتف اخللوي عرب اإطالق املزايدة العاملية الهادفة اإىل تخ�صي�س اأ�صول ال�صبكتني اململوكتني من قبل 
الدولة، وبالتزامن، اإ�صدار ترخي�صني مدتهما 20 عامًا لتقدمي خدمات الهاتف اخللوي.

ل الهاتف الثابت الوطني )املمثل حاليًا بوزارة الإت�صالت /هيئة اأوجريو( بعد ت�رصكته 
ّ
•���منح الرتخي�س وتخ�صي�س م�صغـ

حتت اإ�صم »اإت�صالت لبنان«.

املعلومات  نقل  خدمات  تقدمي  عن  امل�صوؤولة  احلالية  ال�رصكات  عمل  ترخي�س  عرب  العري�صة  احلزمة  خدمات  •���حترير 
والإنرتنت، وعرب اإ�صدار »تراخي�س حزمة عري�صة وطنية« منها املحدودة اخلا�صة بالنفاذ، ومنها الوطني الذي ي�صمل 

الإت�صال الدويل املبا�رص، علمًا اأن الهيئة تنوي فتح باب الرتخي�س على م�صتوى النفاذ.
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اأ�صا�صيًا يف عالقة احلكومة بقطاع الإت�صالت. فعو�صًا عن قيام احلكومة باأدوار متعددة، من  مُتّثل هذه اخلطوات تغيرياً 

تقرير �صيا�صة القطاع، وتنظيمه، ومنح الرتاخي�س، وامتالك وت�صغيل معظم �صبكات الإت�صالت، باتت هذه الأدوار اليوم 

منف�صلة، اإذ اأن ال�صلطات والواجبات املتنوعة املرتبطة بتنظيم ال�صوق ومنح الرتاخي�س لل�رصكات اجلديدة اأ�صبحت مناطة 

اليوم بالهيئة املنظمة لالإت�صالت.

تهدف اإ�صرتاتيجيتنا اإىل فتح �صوق الإت�صالت اأمام املناف�صة يف كافة قطاعاتها بحلول �صنة 2010.

و�صتوؤدي هذه اخلطوات، بالتزامن مع تطوير  الأنظمة املالئمة ل�صوق اإت�صالت تناف�صية، اإىل و�صع القطاع  على �صكة مرحلة 

يف  لإ�صتثماراتهم  والتخطيط  الإ�صرتاتيجية  قراراتهم  اإتخاذ  يف  اخلدمات  مقّدمي  الإ�صالح  عملية  ت�صاعد  ف�صوف  جديدة. 

البنى التحتية واإحتياجات ال�صكان من اخلدمات.

كما �صتقود هذه اخلطوات اإىل اإيجاد مناف�صة تعود بالفائدة على كل من الت�صعري ونوعية اخلدمات املقدمة. وحني ت�صبح 

ال�صوق تناف�صية، ن�صتطيع اأن نتوّقع منواً �رصيعًا يف اإ�صتثمار ال�صبكة، اإىل جانب ت�صارع معدلت الإخرتاق )خ�صو�صًا يف قطاع 

اخللوي(. كما ونتوقع تعديالت يف الت�صعري حيثما يكون ذلك ممكنًا، اإنعكا�صًا للحقائق التجارية وللتكاليف املتكبدة.

لقد بلغ »برنامج حترير قطاع �الإت�ضاالت �للبناين« �ليوم مرحلته �لنهائية. و�ضوف يكون مبثابة ملخ�ص �ضامل ملوقف �لهيئة 

و�أن ي�ضبح متو�فر�ً  �لعام،  للت�ضاور  �لربنامج  ُيطرح  �أن  �ملقرر  �إجنازه، من  �لقطاع. وعند  وخططها يف خمتلف جو�نب حترير 

للتعليق عليه من جانب �الأفرقاء �ملهتمني.

2•1    تقييم ال�سوق

بالتحديات  يتعلق  ما  وعلمية خا�صة يف  دقة  اأكرث  املقاربة  تلك  اللبنانية، وجلعل  الإت�صالت  ل�صوق  مقاربتنا  اإطار  يف 

عنه  دقيقة  معلومات  جمع  خالل  من  ال�صوق  تقييم  باجتاه  خطوات  اإتخذنا  احلالية،  ال�صوق  لبنية  املحركة  وبالعوامل 

وعن امل�صتهلكني. ويت�صمن ذلك اإطالق العديد من املبادرات البحثية لل�صوق، مثل م�رصوعنا حول »تطوير قاعدة بيانات 

املعلومات«.

اإن الهدف الرئي�صي من اإجراء درا�صة حول تقييم ال�صوق هو اخلروج بتو�صيات بغية تطوير القطاع ككّل، وحتديد القرارات 

والإجراءات املالئمة يف ما يتعلق بالت�صعري.

وم�رصوع »تطوير قاعدة بيانات املعلومات« هو درا�صة وطنية لل�صوق ركزت على ديناميكية العر�س والطلب والإ�صتعمال 

�رصكة  قبل  من  حل�صابنا  امُلنّفذ  امل�رصوع،  هذا  ويت�صمن  لبنان.  يف  والإت�صال   الإعالم  تكنولوجيا  قطاع  يف  والأو�صاع 

القطاع. من  العاملني يف  ال�صوق، درا�صة �صاملة للم�صتهلكني وامل�صرتكني ومقّدمي اخلدمات  م�صتقلة متخ�ص�صة باأبحاث 

املتوقع اأن  ت�صدر نتائج الدرا�صة خالل الف�صل الثاين من عام 2008. وقد اأُجريت هذه الدرا�صة بتمويل جزئي من »الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية«، كجزء من م�رصوع »منح ال�صفافية واملحا�صبة« لـموؤ�ص�صة »اأميدي�صت« يف لبنان. 

مبوازاة ذلك، نعمل مع �رصكة اإ�صت�صارية عاملية متخ�ص�صة على م�رصوع مُمّول من قبل الإحتاد الأوروبي جلمع معلومات من 

مقّدمي اخلدمات عن ال�صوق حا�رصاً و�صابقًا. ويتم اإ�صتخدام هذه املعلومات لبناء قاعدة بيانات داخلية، وتقييم الأ�صواق 

ذات ال�صلة وم�صتوى املناف�صة فيها، ولتحديد اأدوات املعاجلة امل�صبقة والالحقة يف حال حدوث اأي اإ�صتغالل من جانب 

مقدم خدمة ذي قوة ت�صويقية هامة.

التحرير،  وتاأثري  م�صابهة  اأ�صواق  يف  املعتمدة  واملعايري  املرونة،  مثل  عديدة،  م�صائل  ب�صاأن  م�صتمرة  الهيئة  درا�صات  اإن 

وغريها. و�صوف توؤدي دوراً اأ�صا�صيا يف ر�صم وتنفيذ عملية التحرير.



14

- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...

3•1    حترير قطاع الهاتف اخللوي

 اخللوي احلاليتني، وُتعترب هذه اخلطوة 
ّ
يف ت�رصين الثاين 2007، اأطلقنا ر�صميًا عملية خ�صخ�صة ومنح تراخي�س �صبكتي

اللبنانية لإ�صالح قطاع الإت�صالت يف لبنان. و�صمن عملية اخل�صخ�صة اجلارية، قمنا  عالمة فارقة يف م�صرية الدولة 

بتحرير بوابة الإت�صالت الدولية، وهي خطوة اإ�صافية على درب التحرير التام. 

�صتجرى عملية اخل�صخ�صة عرب مزايدة عاملية لتمّلك ال�صبكتني احلالّيتني )مبا فيهما من موجودات وعقود وم�صرتكني(، 

 

 ت�صغيل لفرتة ع�رصين �صنة، وعلى حق بناء وت�صغيل �صبكات متطورة لتقدمي كافة خدمات اخللوي 
ّ
واحل�صول على رخ�صتي

احلديثة. و�صوف تقوم الهيئة،  مع املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة، باإدارة هذه العملية ل�صمان ح�صن التنفيذ وال�صفافية التامة، 

اإن�صجامًا مع اأف�صل املمار�صات الدولية. 

�صوف  ميّكن النطاق التناف�صي اجلديد �رصائح جديدة من ال�صكان من احل�صول على خدمات الهاتف اخللوي. بنوعية اأف�صل 

واأ�صعار خمف�صة وباقة خدمات ذات قيمة م�صافة، اأما امل�صتثمرون، ف�صوف توفر لهم املزايدة فر�صًة لفتة للح�صول على 

ل خلوي ريادي يف �صوق ي�صودها حاليًا طرفان، ولك�صف القدرات الكامنة يف معدل الإخرتاق املتدين يف �صوق اخللوي 
ّ
م�صغـ

اللبنانية قيا�صًا اإىل بلدان اأخرى يف املنطقة.

بحلول نهاية عام 2007، اأبدى ع�رصة م�صغلني متناف�صني اإهتمامًا قويًا للغاية بامل�صاركة يف املزايدة. وهذا الإهتمام من جانب 

م�صغلي اإت�صالت اإقليميني وعامليني يعترب دللة وا�صحة على ثقة  املتناف�صني بلبنان ومبجالت تطّور قطاع الإت�صالت فيه.

وكان من املتوقع اأن تـجري مزايدة اخللوي يف �صباط 2008، بيد اأن املوعد تاأجل ل�صببني: تلبيًة لطلب املتقدمني بالعرو�س 

من  لبنان  يف  الرئا�صية  الإنتخابات  اإجراء  ر 
ّ
تاأخـ الإعتبار  بعني  ولالأخذ  ناحية،  من  املعطيات  على  الإطالع  من  للمزيد 

 

ناحية اأخرى.

من اخلطوات الأ�صا�صية املنجزة يف جمال خ�صخ�صة اخللوي نذكر:

 اخللوي احلاليتني ومنح الرتاخي�س ب�صاأنهما، وحتديد مهام جميع الأفرقاء يف هذا 
ّ
•����و�صع جدول زمني خل�صخ�صة �صبكتي

الربنامج، مبا يف ذلك الهيئة املنظمة لالإت�صالت واملجل�س الأعلى للخ�صخ�صة ووزارة الإت�صالت وغريهم.

لة مع املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة، ل�صمان عملية تخ�صي�س وترخي�س من�صقة.  •��و�صع وتنفيذ مذكرة تفاهم مف�صّ

العملية، باإعتبارها تر�صي معايري تقدمي  الهاّمة يف هذه  •�  و�صع »مناذج طلبات الرتخي�س«، وهي واحدة من اخلطوات 
الطلبات وحتدد اجلدول الزمني للمزاد وقواعده، و حتدد اإجراءات  العملية.

•��اإجناز مناذج درا�صات مالية لتقييم رخ�س اخللوي.

•��تطوير املوقع الإلكرتوين اخلا�س مبزايدة اخللوي للتوا�صل ب�صكل فّعال حول املزايدة مع امل�صتثمرين املحتملني. 

•���جمع البيانات الهاّمة وتطويرها وحتديثها لن�رصها يف غرفة املعلومات الإلكرتونية الإفرتا�صية، املقت�رصة ح�رصاً على 
 اخللوي، ف�صاًل عن معلومات  

ّ
امل�صاركني يف املزايدة، والتي حتتوي على املعلومات املالية والقانونية والتقنية ل�صبكتي

الإلكرتوين  الوثائق. ويت�صمن املوقع  األف �صفحة من  اإىل نحو 40  اللبنانية، بالإ�صافة  لل�صوق  الكامنة  القدرات  حول 

العام جميع الوثائق العامة  املتعلقة مبزاد اخللوي.

•��العمل عن كثب مع م�صت�صارين ماليني وتقنيني وقانونيني، حت�صرياً لإجناز العملية.

•��و�صع القواعد القانونية لعملية بيع اأ�صول وموجودات اخللوي. وقد مّتت املوافقة على هذه العملية من قبل وزارة العدل.

•���و�صع م�صوّدة تراخي�س اخللوي، التي ت�صمل من �صمن عنا�رص اأخرى،  موجبات التغطية والإنت�صار وتوزيع الرتددات 
وتخ�صي�س الرتقيم. ت�صمح تراخي�س اخللوي لأّي وافد جديد اإىل قطاع اخللوي اأن يقدم خدمات اجليل الثالث عرب »احلزمة 

العري�صة«. كما ُي�صمح للحائزين على هذه الرتاخي�س باإمتالك بوابة دولية لتقدمي اخلدمات اإىل امل�صتخدمني النهائيني.

لقد مّت التح�صري لعملية مزايدة اخللوي واإطالقها خالل مدة وجيزة، مما ُيعترب اإجنازاً نوعيًا بحد ذاته. 
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4•1    تطوير اإ�سرتاتيجية »احلزمة العري�سة« 

اإن �رصعة اإنت�صار تقنية الإت�صالت املتطورة يف نطاق »احلزمة العري�صة« وقدرتها على تاأمني نقل عايل ال�رصعة لل�صوت 

الأداء  اإن  عديدة.  بلدان  يف  الإقت�صادية  والتنمية  للنمو  رئي�صيًا  كًا 
ّ
حمر وي�صكالن  �صّكال  عن�رصان  والفيديو،  واملعلومات 

واإدارة  والتعلم  والعمل  الإت�صال  حقول  يف  جديدة  و�صائل  اإن�صاء  اإىل  �رصيعًا  يوؤدي  العري�صة«  »احلزمة  ل�صبكات  املتطور 

الأعمال  والرتفيه يف كافة اأرجاء العامل.

اأكرث تناف�صًا على ال�صعيدين املحلي والدويل، نرغب  الفر�س املمنوحة له لي�صبح  الإ�صتفادة من  لكي ن�صاعد لبنان على 

ثمة حتّديات عديدة  اأن  العري�صة«. غري  »احلزمة  وتو�صيع نطاق خدمات  وتوزيعها  احلزمة  اإنت�صار خدمات هذه  بت�رصيع 

لالإنت�صار ال�رصيع لهذه اخلدمات يف لبنان، نذكر منها ب�صكل خا�س النق�س احلاد يف القدرة الإ�صتيعابية لل�صبكة الدولية 

وخلدمات الرتابط.

اإننا نعمل جاهداً ملعاجلة هذه امل�صائل، من خالل �صمان تعامل تنظيمي عادل مع خدمات »احلزمة العري�صة« املتناف�صة 

يف ما بينها، وت�صجيع قيام بيئة حمفّزة لالإبداع والإ�صتثمار والإبتكار، واإعداد اإ�صرتاتيجية لالآجال القريبة كما واملتو�صطة 

والبعيدة مع خطة العمل املرافقة لها، كل ذلك بالت�صاور امل�صتمر مع �رصكاء القطاع الأ�صا�صيني.

بلورة الإ�صرتاتيجية وخطة العمل     1•4•1

بالتعاون مع  العمل  هذا  وقد مت جزء كبري من  لبنان،  العري�صة يف  للحزمة  �صاملة  اإ�صرتاتيجية  على و�صع  نعمل حاليًا 

برنامج »ال�رصاكة من اأجل لبنان«، وهي جمموعة �رصكات اأمريكية تاأ�ص�صت لدعم الإقت�صاد اللبناين، عرب اإن�صاء بنى حتتية 

ت�صمح بتطوير خدمات احلزمة العري�صة.

كذلك جنري درا�صة كاملة ل�صوق »احلزمة العري�صة« يف لبنان، ونلتقي بالأفرقاء املعنيني بها ومن �صمنهم مقّدمي خدمات 

الإنرتنت وخدمات نقل املعلومات، امل�صتثمرين املحتملني، امل�صتهلكني النهائيني، �صانعي ال�صيا�صات والإدارات الر�صمية 

بهدف تبادل الأفكار والإقرتاحات واملعلومات. 

 

كذلك نعمل بفعالية على اإعداد الأ�ص�س الالزمة لإنت�صار خدمات احلزمة من خالل التاأ�صي�س لبنية ال�صوق وتطوير برنامج 

الرتخي�س. و�صوف ي�صمل برنامج الرتخي�س اإ�صدار نوعني منها: النوع الأول ي�صمح ببناء �صبكة وطنية متكاملة وهو بعدد 

حمدود، والنوع الثاين يوؤمن النفاذ �صمن نظام ترخي�س مفتوح.    

يف �لوقت عينه، نعمل على حتديد �إطار عمل تنظيمي و��ضح يت�ضمن �إ�ضد�ر نظام تر�بط يحدد كيفية ربط �ل�ضبكات �لتناف�ضية 

 ، �أخري�ً فّعال.  ب�ضكل  �لال�ضلكية  �لرتدد�ت  حّيز  وت�ضعري  �لبنى�لتحتية،  م�ضاركة  �إتفاق  وعلى �ضياغة  �لتاريخي،  �مل�ضغل  ب�ضبكة 

�أي ت�رشف مناف  �ل�رشيع، لر�ضد  �لرقمي  �الإنرتنت  �لعري�ضة« �ملتوفرة، مثل خدمة خط  نقوم مبر�قبة �ضوق خدمات »�حلزمة 

للمناف�ضة.

خلق تناف�س اأ�صد يف �صوق خدمة الإنرتنت الرقمي ال�رصيع    1•4•2

بداأ انت�صار »احلزمة العري�صة« يف لبنان مع اإطالق خدمة خط الإنرتنت الرقمي ال�رصيع يف اأيار 2007، وهي تقنية اإت�صال 

توفر نقاًل اأ�رصع للبيانات على خطوط الهاتف النحا�صية التقليدية. 

فيما ي�صكل توافر هذه اخلدمة خطوًة كبرية يف قطاع الإت�صالت اللبناين، نعتقد اأن و�صع ال�صوق احلايل لن يكون م�صجعًا 

لإنت�صار خدمات »احلزمة العري�صة« ب�صكل �رصيع ب�صبب عدم ت�صاوي فر�س توزيع �صوق خدمة خط الإنرتنت الرقمي ال�رصيع 

لي القطاع اخلا�س وامل�صّغل الوطني التاريخي الذي يحتفظ مبوقع مهيمن يف ال�صوق. 
ّ
بني م�صغـ
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ل الهاتف الثابت بعد تاأ�صي�س 
ّ
•��   اإمتام عملية الرتخي�س مل�صغـ

بوزارة  حاليًا  املتمثل  التاريخي  امل�صغل  اأي  �رصكته، 

امل�صتقبل  يف  �صي�صبح  والذي  اأوجريو،  الإت�صالت/هيئة 

�رصكة »اإت�صالت لبنان«.

املناف�صة  لتحفيز  جدد  خدمات  ملقّدمي  تراخي�س  •��   اإ�صدار 
وزيادتها.

وبنيتها  لالإت�صالت  املنظمة  الهيئة  قدرة  ببناء  •��   امل�صي 
التحتية، كي تتطور باإجتاه فعالّية اأكرب.

 ،2008 منت�صف  يف  العري�صة«  »احلزمة  برنامج  •�� اإطالق 
واإ�صدار الرتاخي�س الوطنية املن�صو�س عليها يف الربنامج 

خالل العام نف�صه. 

 الهاتف اخللوي اململوكتنّي 
ّ
•��   اإجناز مزايدة بيع اأ�صول �صبكتي

�صباط  يف  اأ�صاًل  مقرراً  ذلك  اإمتام  كان  الدولة.  قبل  من 

2008، لكنه قد مت اإرجاء موعد املزايدة ب�صبب الأو�صاع.

خدمات  ملقّدمي  املمنوحة  املوجودة  الرتاخي�س  •��   تنظيم 
يكون   ،2008 ني�صان  )بحلول  املعلومات  ونقل  الإنرتنت 

هذا الأمر قد اأجنز(.

نظرة م�صتقبلية    <<<

لي القطاع اخلا�س اإىل توفري عن�رص جديد يغذي املناف�صة يف ال�صوق: 
ّ
لقد اأّدت التخفي�صات اجلديدة لالأ�صعار من جانب م�صغـ

غري اأن اإف�صاح املجال اأمام مناف�صة مفتوحة عادلة تخدم م�صالح  قطاع الإت�صالت على املدى البعيد يتطلب قدراً متعاظمًا 

من ال�صفافية والإنفتاح يف نظام النطاق العري�س. 

منذ ال�صنة الأوىل لإنطالق عملياتنا، حققنا اإجنازات عديدة ت�صهم يف عملية فتح �صوق خدمة خط الإنرتنت الرقمي ال�رصيع 

اأمام املناف�صة، نعر�س منها ما يلي: 

•���درا�صة �صوق احللقات املحلية، هيكلية اأ�صعارها وم�صتوى املناف�صة فيها، بهدف اإيجاد �صبل معاجلة لأي خلل قائم على 
الأجلني الق�صري واملتو�صط.  

•���تقدمي تقرير اإىل جمل�س الوزراء واإىل وزير الإت�صالت حول �صوق الإنرتنت الرقمي ال�رصيع لت�صجيع املناف�صة وتخفي�س 
الأ�صعار وحت�صني نوعية اخلدمة. 

•� اإ�صدار القرارات املتعلقة بخدمة الإنرتنت الرقمي ال�رصيع و مبقّدمي هذه اخلدمة. 

كما وحققنا العديد من الأهداف يف نطاق الرتخي�س، التي �صنعر�صها يف ما يلي. 

الرتخي�س ملقّدمي خدمات الإنرتنت ونقل املعلومات    1•4•3

اإن �صوق خدمات الإنرتنت ونقل املعلومات يف لبنان هي اأ�صاًل بيئة تعمل فيها �رصكات متعددة، بينها العديد من مقّدمي 

خدمات الإنرتنت ونقل املعلومات املرخ�ّس لها. لكن هذه ال�صوق اليوم مقّيدة بنق�س البنية التحتية وارتفاع اأ�صعار خدمات 

ع لبنان 
ُّ
الإنرتنت ونقل املعلومات على النطاق الدويل. اإن هذين العاملني، بالإ�صافة اإىل عوامل اأخرى، يحولن دون متتـ

مبروحة كاملة وتغطية وطنية خلدمات »احلزمة العري�صة« التقليدية واجلديدة املرتكزة على بروتوكول الإنرتنت.

الآن  الإنرتنت ونقل املعلومات. ونحن  فة مع مقّدمي خدمات 
ّ
املكثــ الإ�صت�صارات  �صل�صلة من  اأطلقنا  العام 2007،  خالل 

ب�صدد اإجناز الرتاخي�س اجلديدة التي ت�صبح �صارية املفعول اإعتباراً من ني�صان 2008، وفق ما ن�س عليه قانون الإت�صالت 

 .2002/431

�صنة 2007.  اأر�صيناها  التي  ال�صلبة  الأ�صا�صات  على  بناًء  ال�صوق  لتحرير  الرئي�صية  الأهداف  من  عدد  نتوقع حتقيق   عام 2008، 

ت�صمل هذه الأهداف:
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ملحة عامة

اإن بلورة �صيا�صة وا�صحة ل�رصوط التناف�س والتنظيم تقّدم جمموعة اأدوات ت�صمن مناف�صة عادلة وم�صتدامة، من خالل اإن�صائها 

اأوىل قانون الإت�صالت 431/ 2002 الهيئة املنظمة لالإت�صالت مهمة  بيئة ل�صوق ت�صمح بازدهار املناف�صة فيها. وقد 

و�صع اإطار تنظيمي تناف�صي يف لبنان. ويف الوقت عينه، اأعطانا القانون ال�صلطة لإزالة احلواجز التنظيمية والإقت�صادية 

والت�صغيلية التي تقف عائقَا اأمام املناف�صة يف ال�صوق. 

يف هذا ال�صياق، اإتخذ اإطارنا التنظيمي جمموعة من التدابري الواجب تطبيقها:

•�� العمل على متكني جميع اللبنانيني من احل�صول على خدمات الإت�صالت
•�� العمل على تعزيز املناف�صة العادلة يف قطاع الإت�صالت مبختلف اأوجه ن�صاطه

•�� �صمان حق امل�صتهلكني يف الإختيار بني جمموعة خدمات اإت�صال منوعة، بنوعية جيدة، وباأ�صعار معقولة
•���  الرتويج ل�صيا�صات النفاذ ال�صامل تدعم التناف�س وتوؤمن احل�صول على كافة خدمات الإت�صالت يف خمتلف اأرجاء الوطن

•�� اإعالم امل�صتهلكني اللبنانيني عن حقوقهم وم�صوؤولياتهم يف اإطار �صوق الإت�صالت التناف�صية
•�� تطبيق قواعدنا حلماية امل�صتهلكني

•�� التقييم املتوا�صل لبيئة خدمات الإت�صالت التناف�صية، واإ�صدار التقارير اخلا�صة بذلك 

1•2    خطة العمل وحتديد الأهداف

و�صع  وذلك عرب  رقم 431،  الإت�صالت  قانون  على  مبنية  قواعد جديدة  و�صع  على  نعمل  التنظيمي،  العمل  على �صعيد 

م�صودات الأنظمة التي �صن�صدرها تباعًا. وقد اعتمدنا اأف�صل املمار�صات يف البلدان التي �صبقتنا يف جتارب التحرير والتي 

جنحت يف �صيا�صتها التنظيمية. وقد حددنا الأنظمة ال�رصورية الالزمة وال�رصورية للبدء بتحرير القطاع.

2•2    �سياغة م�سوّدات الأنظمة واإ�سدارها لل�ست�سارات العامة

اأ�صا�صي من  القطاع، وهذا جزء  الأ�صا�صيني يف  ال�رصكاء  اإ�صت�صارة  بها  نقوم  التي  الرئي�صية  التنظيمية  الن�صاطات  تت�صمن 

اآرائهم،  عن  بالتعبري  الهيئة  بقرارات  تتاأثر  التي  واملنظمات  لالأفراد  ي�صمح  اجلزء،  هذا  خالل  فمن  التنظيمية.  العملية 

وبالتايل، بتقييم عملنا. 

اإىل  التي حتتاج  الأ�صوات  اإ�رصاك جميع  �صفافة وفعالة، عزمنا على  اإ�صت�صارات عامة  اأي عرب ممار�صة  املبادرة،  تلك  يف 

من  واأفراد  وجمموعات  �صناعية،  وموؤ�ص�صات  العام،  للقطاع  تابعة  واإدارات  و�صغرية،  كبرية  �رصكات  من  ي�صمعها،  من 

امل�صتهلكني ومن املجتمع املدين.

ونحن ندعو  ب�صكل منتظم امل�صتهلكني واملعنيني يف �صوق الإت�صالت للتعليق على كافة م�صوّدات الأنظمة التي ن�صدرها. 

اإر�صال تعليقات واقرتاحات  اإىل  الإلكرتوين، ودعوة اجلهات املهتمة  الوثيقة كاملة على موقعنا  يت�صمن ذلك عادة ن�رص 

مكتوبة حولها. اإن هذه املقاربة، واإن بدت �صكلية، توؤّمن الو�صوح والنفتاح والفعالية، خا�صة اأن املعلومات ومناذج الرد 

موحدة جلميع الأطراف. 



19

اإطلق عمليات الإ�ست�سارات العامة 

�صنة 2007، اأطلقنا عملية الإ�صت�صارات العامة الر�صمية عقب موافقة جمل�س اإدارة الهيئة على اأ�ص�صها، ومن ثّم طرحنا للت�صاور 

العام اأربع م�صوّدات مت�صمنة توجيهات عامة يف جمالت خمتلفة، وا�صتلمنا التعليقات عليها من �رصكاء رئي�صيني. وقد 

جمعنا التعليقات ودر�صنا الإقرتاحات والتعديالت املطلوبة، وعملنا على الأخذ بها عند الإقت�صاء بحيث ت�صدر التوجيهات 

املعدلة ب�صيغة اأنظمة نهائية �صارية املفعول.

امل�صاهمة يف و�صع معايري ملقّدمي اخلدمات يف  اإىل  الأوىل  املرحلة  تلك  التي و�صعناها خالل  الأربعة  الأنظمة  تهدف 

ال�صوق اللبنانية، وت�صمل ما يلي:

 •����توجيهات نوعية �لخدمة: 
تقدم توجيهات وا�صحة وموجزة تتعلق بالنوعية التقنية للخدمة وموؤ�رصات الأداء الأ�صا�صية خلدمات الهاتف 

اخللوي والثابت ونقل املعلومات والإنرتنت. 

وت�صمن امل�صتلزمات املطلوبة ملعاجلة عيوب الإت�صال واأ�صباب تاأخره كما وحتدد الوقت الالزم للت�صليح 

وم�صائل تقنية متنوعة.

•�����توجيهات �لرت�بط: 
الرتابط خالل 90 يومًا من  البع�س ب�صاأن  للتفاو�س مع بع�صهم  تر�صي حقوق وواجبات كل مقّدمي اخلدمات 

تاريخ تقدمي طلب مكتوب. 

وينطوي هذا النظام على حقوق وواجبات خا�صة ملقّدمي اخلدمات ذوي القّوة الت�صويقية الهاّمة.

•����توجيهات �لقّوة �لت�ضويقية �لهامة : 
م وجود مقّدمي اخلدمة ذوي القّوة الت�صويقية الهاّمة يف �صوق معنية، وتفر�س عدد من الواجبات على هذه 

ّ
تقيـ

ال�رصكات ل�صمان عدم اإ�صاءة اإ�صتخدام هذه القّوة بحكم موقعها املهيمن. 

وقد ي�صمل ذلك، على �صبيل املثال ل احل�رص، اإعادة النظر يف �رصوط الرتخي�س، مراقبة وفر�س التعرفات، كما 

ومتطلبات اخلدمة ال�صاملة ونوعية اخلدمة وغريها. كما ت�صمن هذه التوجيهات تقدمي هذه ال�رصكات خدمات 

باجلملة اإىل �رصكات اأخرى باإن�صاٍف وم�صوؤولية. 

•����توجيهات �ضوؤون �لم�ضتهلكين: 
وتعنى يف ما تعنى به من ق�صايا بحماية امل�صتهلك و�صمان حقوقه بالطلب من مقدمي اخلدمات اإ�صدار ميثاق 

اأداء يزود امل�صتهلك مبعلومات دقيقة عن اخلدمات املتوفرة لديهم، ويو�صح بدقة �صبل الفوترة، وي�صمن احرتام 

معلوماته ال�صخ�صية.  

ت�صمل كيفية حماية  اأن  امل�صتهلك رقم 2005/695، وعلى  قانون حماية  اأحكام  ُتراعى  اأن  وقد حر�صنا على 

امل�صتهلكني  �صكاوى  على  للرد  الإجراءات  و�صع  على  حر�صنا  كما  امل�صتهلكني،  من  امل�صت�صعفة  املجموعات 

خدمات  لتنظيم  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  الإعتبار  بعني  اآخذين  عنها،  تنتج  قد  التي  النزاعات  ومعاجلة 

الإت�صالت واإدارتها. 

3•2    اإعداد الأنظمة الأ�سا�سية

مواٍز  وب�صكل  اأي�صًا  �رصعنا   ،2007 عام  خالل  الأ�صا�صيني  ال�رصكاء  مع  والت�صاور  الأنظمة  م�صوّدات  اإعداد  اإىل  بالإ�صافة 

بدرا�صة �صبل تنظيم حيز الرتددات الال�صلكية واأمور الرتقيم وحماية امل�صتهلك. 
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اإدارة حّيز الرتددات    2•3•1

اإن حّيز الرتددات الال�صلكية مورد وطني حيوي وحمدود ُي�صتخدم لإدارة و�صون والتحكم بالبث العام والتجاري، �صبكات 

الهاتف اخللوي، �صبكات النفاذ املرتكزة على املوجات الال�صلكية، بث الأقمار ال�صناعية واملوجات الق�صرية، الإت�صالت 

لة، واأجهزة الإ�صتدعاء وخدمات الطوارئ.
ّ
املتنقـ

 

وي�صمن التوزيع والإدارة الفّعالني لهذا املورد اإ�صتمرار عمل جميع اخلدمات التي تتطلب ترددات ل�صلكية  ب�صكل  فّعال، 

ويعززان منو خدمات وتقنيات الإت�صالت املبتكرة واإنت�صارها ال�رصيع. اإن اإ�صت�صارة املعنيني �رصورية يف جميع جمالت 

اإدارة حّيز الرتددات مبا يف ذلك تطوير الت�رصيع والأنظمة، وو�صع �صيا�صات احلّيز واملعايري التقنية. 

ونحن نعمل على حتديد ت�صعري الرتددات وعلى توزيع تلك امل�صتخدمة اإنطالقًا من تعدد وجهات الإ�صتعمال، وعلى اإعداد  

والإذاعي،  التلفزيوين  البث  قطاع  وتقييم  الكهرومغناطي�صي«،  »التجان�س  �صيا�صة  و�صع  على  نعمل  كذلك  حولها.  �صيا�صة 

عرف اأي�صًا  بخدمة »الكابل الال�صلكي«، و»نظام توزيع 
ُ
بالإ�صافة اإىل »خدمة التوزيع املتعددة القنوات والنقاط«  التي تـ

الفيديو املتعدد النقاط«.

•�����إد�رة وتعيني حّيز �لرتدد�ت  
ي�صتلزم توزيع حّيز الرتددات معرفة دقيقة لالإ�صتعمال احلايل للحّيز وللتخ�صي�س امل�صتقبلي له. هذه املعلومات 

ت�صتعمل فيما بعد لو�صع املخطط الوطني حلّيز الرتددات وفق اأنظمة الإحتاد الدويل  لالإت�صالت.

خالل العام 2007، رّكزنا على و�صع اخلطوط الرئي�صية للتوزيع والتخ�صي�س والإ�صتعمال احلاليني حلّيز الرتددات 

يف لبنان. كما عّدلنا جداول توزيع وتخ�صي�س احلّيز متهيداً لو�صع »املخطط الوطني لتوزيع الرتددات«. اإ�صافة 

اإىل ذلك، عملنا على حتديد �صيا�صة واأ�صول واإجراءات جديدة لزيادة فعالية حّيز الرتددات.

•����ت�ضعري خدمات حّيز �لرتدد�ت 
بالإ�صافة اإىل الإ�صت�صارات حول حّيز الرتددات وتخ�صي�صه  خالل عام 2007، با�رصنا بحث كيفية حتديد اإدارة 

احلّيز ور�صوم اإ�صتخدامه. وقد تطلب ذلك التعاون مع م�صت�صارين من خارج الهيئة لدرا�صة ت�صعري الرتددات.

املوؤقت  الت�صعري  وم�رصوع  اجلديدة،  اخللوي  لرتاخي�س  اخللوي«  ترددات  اإىل  »النفاذ  ت�صعري  بو�صع  قمنا  كذلك 

للرتابط، ونظام الت�صعري لأ�صواق اجلملة واملفرق.

•����مر�قبة حّيز �لرتدد�ت
للهيئة،  مهمة  وظيفة  احلّيز  اإدارة  اأ�صبحت  لبنان،  يف  الال�صلكية  الرتددات  حّيز  على  الطلب  تنامي  مع 

اجلودة  عالية  خدمة  ي�صمن  ب�صكل  اإ�صتعماله  مراقبة  منها  متنوعة،  واعتبارات  اإجراءات  من  ت�صمله   مبا 

وا�صتخدام فّعال. 

يف �صبيل اإدارة احلّيز ومراقبته وحت�صينه، بذلنا جهوداً لإمتالك التجهيزات ال�رصورية على املدى القريب والبعيد، 

ينا التزامًا بقيمة 3 ماليني 
ّ
وذلك من م�صادر خمتلفة، ولتحديد اخل�صائ�س التقنية للتجهيزات املطلوبة. وقد تلقــ

دولر اأمريكي من »الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية« لتغطية �رصاء املعدات ال�رصورية التي �صوف متّكننا من 

كَن لإدارة ومراقبة حّيز الرتددات. بناء اأ�صا�س جلهاز وطني مُمَ
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ميكن اإيجاز اخلطوات الأ�صا�صية املنجزة يف جمال حيز الرتددات لغاية تاريخه بالتايل:

•���حت�صري جدول ترددات يت�صمن كل الرتددات امل�صتخدمة يف لبنان، وحتديد نطاق املوجات التي يتعنّي اإعادة توزيعها، 
تلك التي يجب عدم الإ�صتمرار با�صتعمالها، وتلك املتوفرة لالإ�صتعمال.

•���درا�صة وتخ�صي�س الرتددات لرتاخي�س اخللوي اجلديدة وتعديل الرتددات املوزعة على مقدمي خدمات نقل املعلومات.
•���متابعة مراقبة اإ�صتخدام احلّيز لتاليف التداخل والت�صوي�س وردع املتطفلني وحماية مالكي الرتاخي�س.

•���مراجعة ودرا�صة  الو�صع الراهن لقطاع البث التلفزيوين والإذاعي.
•���الإجتماع مع خمتلف مقّدمي خدمات نقل املعلومات العاملني جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة با�صتخدامهم احلايل 

حلّيز الرتددات، والإ�صتفادة من خرباتهم واآرائهم حول اإعادة توزيع احلّيز.

درا�صة خمطط الرتقيم    2•3•2

مع حترير قطاع الإت�صالت وا�صتداد املناف�صة وتعاظم عدد امل�صرتكني وحجم اخلدمات املتوافرة، �صتربز حاجة م�صتجدة 

لإعداد اأرقام جديدة. ويحتاج لبنان اإىل خمطط ترقيم واإ�صرتاتيجية وطنية لإعتماد اأرقاٍم ملختلف اأنواع اخلدمات والإحتفاظ 

باإمكانية تعديل وتغيري هذا املخطط وفق حاجات ال�صوق.

اإعداد م�صوّدة نظامه لطرحها للت�صاور  اأر�صينا اخلط الأ�صا�صي ملخطط الرتقيم احلا�رص، وعملنا على  خالل العام 2007، 

العام، علمًا اأننا نخطط لإدخال املخطط حيز التنفيذ �صنة 2008.

حماية امل�صتهلك    2•3•3

اإطار عملنا التنظيمي،  حر�صنا كل احلر�س على حماية امل�صتهلك  ف�صاًل عن الإحاطة باجلوانب التقنية لعملية تاأ�صي�س 

اخلدمة  ونوعية  وحقوقه  امل�صتهلك  خيارات  بحماية  يتعلق  وا�صح  نظام  باإعداد  قمنا  اجلهود،  هذه  �صمن  من  اللبناين. 

و�صمان دقة الفوترة، اإ�صافة اإىل و�صع اإجراءات للتعامل مع �صكاوى امل�صتهلك واإيجاد احللول الالزمة لها.

ميكن اإيجاز اخلطوات الأ�صا�صية املنجزة يف جمال حماية امل�صتهلك بالتايل:

ينا جمموعة ردود كبرية من الأفرقاء 
ّ
•���اإعداد م�صوّدة »توجيهات �صوؤون امل�صتهلكني« وقد مّت طرحها للت�صاور العام. وتلقــ

املهتّمني، ومنهم مقّدمي خدمات اخللوي والإنرتنت ونقل املعلومات وجمعيات امل�صتهلك. 

»جمعية  عن  مبمثلني  مراراً  التقينا  امل�صتهلكني،  ب�صوؤون  اخلا�صة  التوجيهات  حول  العام  الت�صاور  لعملية  متّمم  •���كجزء 
البّناء  التعاون  �صبل  معهم  وناق�صنا  امل�صتهلك،  حقوق  حماية  بق�صايا  تعنى  اأهلية  منظمة  وهي  لبنان،   – امل�صتهلك« 

وتو�صلنا ختامًا اإىل مقاربة م�صرتكة لكيفية معاجلة العديد من الأمور العالقة يف هذا املجال الهام.   

•���و�صع اأ�صول البّت ب�صكاوى امل�صتهلكني وذلك عرب اإقرتاح ت�صكيل »جلنة �صكاوى امل�صتهلك« واأوىل مهامها، بالتعاون مع 
»وحدة �صوؤون امل�صتهلك«، �صياغة الآلية املف�صلة املتوجب اإتباعها ل�صمان حلول ناجعة و�رصيعة لل�صكاوى الواردة.   

والر�صائل  ال�صوت،  اخللوي،  املعلومات،  نقل  الإنرتنت،  خدمات  مقّدمي  اإىل  للو�صول  تـ�صتخدم  بيانات  قاعدة  •���اإعداد 
ال�صكاوى  ب�صاأن  ال�رصكات  لإبالغ  هذه  البيانات  قاعدة  اإ�صتخدام  على  �صنعمل  بحقهم.  �صكاوى  تقدم  حينما   الق�صرية، 

والتعبري عن راأينا بها واقرتاح احللول لها. 

اأهدافها  القانون 431/ 2002،  •���زيادة الوعي ب�صاأن الهيئة املنظمة لالإت�صالت، دورها، �صالحياتها كما ن�س عليها 
وخطة عملها وكيفية اإنعكا�س ذلك على قدرة ال�صوق اللبنانية على تلبية حاجات امل�صتهلك اللبناين يف جمال الإت�صالت. 

ا�صة امل�صتهلك تلّبي هذا الهدف، ويتوقع �صدورها خالل الف�صل الثاين من عام 2008، 
ّ
يف اإطار ذلك، نعمل على اإ�صدار كر

علمًا اأننا ح�صلنا على متويل جزئي لكلفتها من موؤ�ص�صة »اأميدي�صت«. 
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على   2008 �صنة  الهاّمة  والأنظمة  التوجيهات  من  عدد  تطبيق  نتوقع 

�صوء الإجنازات التي حققناها �صنة 2007. وي�صمل ذلك:

الإت�صالت  معدات  اأن  على  الت�صديد  املعدات:  نوع  على  •���املوافقة 
احلد  مع  تتطابق  لبنان  يف  عة 

ّ
امل�صنـ و/اأو  اخلارج  من  امل�صتوردة 

الأدنى من جمموعة املتطلبات التنظيمية والتقنية و�رصوط ال�صالمة، 

وتتوافق مع املعايري الكهرومغناطي�صية الدولية.

ل�صنة  اأهدافنا  ت�صمل  امل�صتهلك،  حماية  مظلة  حتت  امل�صتهلك:  •���حماية 
اأع�صاء »جلنة �صكاوى  2008 ن�رص »نظام �صوؤون امل�صتهلك« وتعيني 

الواردة  ال�صكاوى  لكافة  داخلية  بيانات  قاعدة  وتوفري  امل�صتهلك«، 

اللقاءات  موا�صلة  اإىل  اإ�صافة  بها،  ت 
ّ
ُحلـ التي  الطريقة  اإىل  والإ�صارة 

زيادة  على  العمل  ومتابعة  كما  املعنية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  مع 

الوعي لدى امل�صتهلكني من خالل عنا�رص تفاعلية جديدة على موقعنا 

ا�صات لتوعيتهم.
ّ
الإلكرتوين بالإ�صافة اإىل توزيع كر

وا�صحة  توجيهات  توفري  الأنظمة  هذه  من  الغر�س  اخلدمة:  •���نوعية 
و�صاملة ب�صاأن كل عنا�رص »النوعية التقنية للخدمة«  وموؤ�رصات الأداء 

و�صوف  والإنرتنت.  والبيانات  اخللوي  الهاتفني  خلدمات  الرئي�صية 

ن ذلك مقّدمي اخلدمات من ال�رصوع بالإ�صتثمار املالئم من اأجل 
ّ
ميكـ

�صمان تلبيتهم مل�صامني الأنظمة اجلديدة.

•���ت�صارك البنية التحتية: تغطي هذه التوجيهات اإتفاقات ت�صارك البنية 
بالن�صبة  وخ�صو�صًا  لهم،  املرخ�س  اخلدمات  مقّدمي  بني  التحتية 

تتيح  ل  التي  اجلغرافية  وللمناطق  النا�صطة  غري  ال�صبكة  لعنا�رص 

ق�صايا  تعترب  حيث  اأو  فيها،  حتتية  بنية  اإن�صاء  الإقت�صادية  جدواها 

البيئة م�صائل هاّمة يتوجب اأخذها يف احل�صبان.  

•���اجلدول اللبناين الوطني للرتددات: تعديل تق�صيم حّيز الرتددات وحتديد 
اأوجه  وحتديد  الرتددات  حلّيز  وطني  خمطط   تطوير  بغية  اجلداول 

يجب  التي  والإجراءات  والعمليات  والأنظمة  ال�صيا�صة  من  م�صتجدة 

اإتباعها لتحقيق وحت�صني فعالية احلّيز.

•���اإدارة حّيز الرتددات: واإدارة املوجات الال�صلكية بطريقة فعالة وموؤثرة، 
من خالل تقييم نطاقات الرتددات، واإقرتاح توجيهات التحديد.

الو�صول  بغية  وتطويرها  موؤ�ص�صتنا  اأ�ص�س  تدعيم  نوا�صل  �صوف  اأخيراً، 

قطاع  في  الرائد  موقعه  اإلى  لبنان  باإعادة  المتمثل  الأ�صمى  اإلى هدفنا 

الإت�صالت الحيوي. 

نظرة م�صتقبلية    <<<
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ملحة عامة

كان من املهم لنا خالل تلك املرحلة التاأ�صي�صية الأوىل اأن نبني عالقة تفاعلية مع جمهورنا الداخلي واخلارجي. وقد بداأنا 

التن�صيق مع املوؤ�ص�صات احلكومية املعنية مبا�رصة بعملنا، وقد جنحنا يف التاأ�صي�س ل�رصاكات دولية، والتعاون مع الهيئات 

احلكومية كما واكت�صبنا خربات جديدة من خالل امل�صاركة يف املوؤمترات وور�س العمل العاملية. 

وقد قمنا، برغم اإمكانياتنا املحدودة يف تلك الفرتة، بجهود مكثفة ل�صمان و�صول املعلومات عن دور الهيئة ومهامها 

اإقليمية ودولية، كما بداأنا  اإىل عالقات عامة حملية،  اإلكرتوين  ون�صاطاتها، وذلك عرب كافة الو�صائل املتاحة، من موقع 

باإعداد كرا�صة توعية كخطوة اأوىل على طريق ن�رص الوعي يف هذا املجال. ويف ما يلي تفا�صيل عن هذه الن�صاطات.

1•3    التعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية

عكفنا �صنة 2007 على اإر�صاء تعاون مع املوؤ�ص�صات احلكومية، ونخ�س بالذكر منها وزارة الإت�صالت نظراً لإنتقال دورها 

التنظيمي اإىل الهيئة عند تاأ�صي�صها بح�صب ما ن�ّس عليه قانون الإت�صالت 2002/431. 

كما و�صّددنا على �رصورة متابعة نقل املهام واملعدات، اإ�صافة اإىل بدء التن�صيق مع بقية الإدارات وخا�صًة تلك التي يرتبط 

ن�صاطها باإدارتنا حلّيز الرتددات واملوافقة على نوعية املعّدات. 

ممار�صة ال�صالحيات التنظيمية التي كانت تتولها وزارة الإت�صالت    3•1•1

الوظائف  بتحّمل  العام 2007   التنظيمية، �رصعنا يف  لل�صالحيات  اإنتقاٍل  الإت�صالت من  تطبيقًا ملا ن�ّس عليه قانون 

اإدارة  اإدارة حيز الال�صلكي،  التنظيمية  التي كانت  متار�صها وزارة الإت�صالت، وهي تنق�صم اإىل خم�س فئات: الرتخي�س، 

الرتقيم، اأذونات الإ�صترياد والعالقات الدولية. 

اإجتماعات  الإت�صالت  وزارة  ولدى  الهيئة  لدى  امل�صتويات  املعنيون على خمتلف  امل�صوؤولون  ني�صان 2007، عقد  ومنذ 

عديدة لتي�صري نقل هذه الوظائف، وح�صلنا اإثر هذه الإجتماعات املكثفة على معلومات عديدة تتعلق بتلك الفئات اخلم�س.

وقد اإ�صتفادت الهيئة من دعم معايل وزير الإت�صالت الأ�صتاذ مروان حمادة الذي لعب دوراً اأ�صا�صيًا يف ت�صهيل عملية نقل 

املعلومات واملعدات اخلا�صة بالفئات املذكورة واملتوفرة لدى الوزارة اإىل الهيئة. 

ب�صكل  بالعمل  ن�صتمر  العملية. �صوف  اإجناز كافة مراحل هذه  الوزير، مل يتي�رص  لغاية تاريخه، ورغم دعم معايل  اأّنه،  اإل 

 

وثيق مع وزارة الإت�صالت ملتابعة هذه العملية والتاأكد اأن الإنتقال اإىل نظام جديد ل يوؤثر �صلبًا على اأ�صحاب احلقوق يف 

قطاع الإت�صالت. 

وقد التزم دولة رئي�س جمل�س الوزراء ومعايل وزير الإت�صالت دعم هذه العملية و اإ�صت�صدار التعاميم واملرا�صيم والقرارات 

ال�رصورية لتمكني الهيئة من مزاولة جميع املهام التنظيمية املوجلة بها قانونًا. 
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التن�صيق مع بقية الإدارات العامة     3•1•2

اإ�صافة اإىل عملية التن�صيق اجلارية مع وزارة الإت�صالت، اأجرينا اإجتماعات مع ممثلني عن الإدارات العامة املعنية بعمل 

الداخلي(، وزارة  العام والأمن  )الأمن  الداخلية والبلديات  الدفاع، وزارة  الهيئة، منها على �صبيل املثال ل احل�رص وزارة 

الإعالم، وزارة املالية، اجلمارك، النقل البحري، مطار بريوت الدويل، وغريها. 

وقد و�صعنا اإجراءات عامة للتعاون مع هذه الإدارات بعد اأن عّينت ممثلني عنها لدينا، ونحن ب�صدد حتديد اآليات مف�صلة 

العمل �صمن  للتاأكد من ح�صن �صري  باإجتماعات دورية  اإن�صاء جلان تن�صيق تقوم  للتعاون مع كل موؤ�ص�صة على حدة عرب 

الآليات املو�صوعة.

اإ�صدار التو�صيات    3•1•3

من مهام الهيئة اأي�صًا اإبداء الراأي يف م�صاريع املرا�صيم والقوانني التي قد تتقاطع ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص مع قانون 

الإت�صالت 2002/431، وتلك التي قد توؤثر على قدرة �صوق الإت�صالت اللبنانية على النمو ال�صليم، بحيث ي�صبح الإطار 

التنظيمي العام للجمهورية اللبنانية متكاماًل ومتما�صكًا وم�صجعًا لالإ�صتثمار.  

على �صبيل املثال ل احل�رص، اأبدت الهيئة مالحظاتها على م�رصوع قانون املناف�صة بناًء لطلب وزارة الإقت�صاد والتجارة، 

واأو�صت بتو�صيح �صالحيات الهيئة الرئي�صية وتاأكيدها اإزاء خمتلف ق�صايا التناف�س املتعلقة ب�صوق الإت�صالت. وتتابع 

الهيئة هذا الأمر عن كثب مع اجلهات املعنية.

كما واأن الهيئة ما برحت ت�صاهم يف الدرا�صات والتقارير وم�صاريع القوانني وتعديالتها حول موا�صيع عديدة متنوعة، منها 

حول �صبل تنظيم البث الرقمي املرّمز، وم�رصوع تعديل قانون التجارة يف ما يتعلق باملعامالت الإلكرتونية، وغريها من 

املوا�صيع العامة الهامة التي لها اأثر مبا�رص على الأ�صواق. 

2•3    امل�ساركة يف الن�ساطات الدولية

بالإ�صافة اإىل �صعينا الدوؤوب اإىل تطوير �صبكة عالقاتنا العامة وتوا�صلنا مع اجلمهور املحّلي، �صكلنا �صنة 2007 �رصاكات 

دولية عديدة، كان الغر�س منها تقوية التعاون مع الأفرقاء الأ�صا�صيني، وزيادة ح�صور لبنان عامليًا، ومتكيننا من الإنتفاع 

مني يف الأ�صواق الأخرى. 
ّ
بتجارب ودعم املنظـ

بناء �رصاكات دولية:    3•2•1

ت�صمل ال�رصاكات الرئي�صية ما يلي:

•���الإن�صمام اإىل »الإحتاد الدويل لالإت�صالت«  ب�صفة ع�صو منّظم.

•���الإن�صمام اإىل »�صبكة الهيئات املنظمة العربية«. وقد �صاركنا يف العديد من ور�س العمل مع املنظمني العرب الآخرين 
لتدريب الكوادر وامل�صاعدة يف و�صع اأنظمة الإت�صالت وتعزيز القدرة على �صعيد املنطقة.
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�س. والغر�س من هذه املجموعة 
ّ
مي الإت�صالت الأوروبية – املتو�صطية«  ب�صفة ع�صو موؤ�ص

ّ
•���الإن�صمام اإىل »جمموعة منظـ

مة لالإت�صالت يف منطقة املتو�صط.
ّ
توفري منتدى للتاآلف بني الهيئات املنظـ

مي قطاع الإت�صالت«. وتهدف م�صاركتنا يف هذه املنظمة اإىل تعزيز �صورة 
ّ
•���الإن�صمام اإىل »ال�صبكة الفرنكوفونية ملنظـ

لبنان كم�صارك نا�صط ورئي�صي يف ور�س العمل الدولية.

مة لالت�صالت يف مملكة البحرين، اإ�صهامًا يف متتني العالقة بني الهيئتني. وتغطي 
ّ
•���توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة املنظـ

وتبادل  اخلدمة،  نوعية  الرتددات،  حّيز  اإدارة  امل�صتهلكني وحمايتهم،  ب�صوؤون  املرتبطة  التعاون  املذكرة جمالت  هذه 

خربات املوظفني وتدريبهم، وما خال ذلك من ق�صايا.

يف �صنة 2007، التقى رئي�س الهيئة اأكرث من ثالثني رئي�س من روؤ�صاء الهيئات املنظمة عرب العامل، منها يف بريطانيا، يف 

الوليات املتحدة، الهيئة املنظمة لالإت�صالت يف البحرين، بهدف تطوير روابط الهيئة مع املنظمني الآخرين واكت�صاب 

خربات الدول الأخرى.

املوؤمترات وور�س العمل الدولية    3•2•2

فيما نعترب تاأ�صي�س �رصاكات عاملية اأمراً مهمًا، فقد اإكت�صبنا خربات اإ�صافية �صنة 2007 من خالل امل�صاركة يف العديد من 

املوؤمترات وور�س العمل الدولية. 

اأف�صل  اإطالعنا على  املعرفة عرب  واإكت�صاب  الأخرى،  البلدان  والتجارب مع  الأفكار  تبادل  لنا من خاللها فر�صة  اأتيحت 

مني الآخرين. 
ّ
املمار�صات يف قطاع الإت�صالت، والإ�صتفادة من خربات ودعم املنظـ

يف ما يلي اأبرز املوؤمترات وور�ش العمل التي �صاركنا فيها خالل هذا العام. 

•���يف اأيار 2007، �صاركنا يف ور�صة عمل عن »التجوال الدويل«  نظمتها »مقاربات جديدة ل�صيا�صة الإت�صالت«  يف بلجيكا، 
حيث ناق�صنا ق�صايا هاّمة، لعل اأبرزها موا�صيع التعرفات والأنظمة والتقنيات والرتابط.

•���يف متوز 2007، ح�رص اأع�صاء جمل�س اإدارة الهيئة برنامج تدريب كامل يف »املعهد الأمريكي للتدريب على الإت�صالت«  
يف وا�صنطن.

•���ب�صفتنا ع�صو منّظم يف »الإحتاد الدويل لالإت�صالت«، �صاركنا يف »املوؤمتر العاملي لالإت�صالت الال�صلكية«، يف جنيف - 
�صوي�رصا، وذلك من 22 ت�رصين الأول حتى 16 ت�رصين الثاين 2007. ويعترب هذا املوؤمتر من اأبرز الن�صاطات التي نظمها 

الإحتاد، وتتلخ�س اأهدافه يف مراجعة اأنظمة الراديو ومناق�صة ق�صايا مت�صلة بالرتددات.

مي قطاع الإت�صالت«  يف 
ّ
•���يف �صهر ت�رصين الثاين، �صاركنا اأي�صًا يف اللقاء ال�صنوي اخلام�س لـ »ال�صبكة الفرنكوفونية ملنظـ

مونرتو، �صوي�رصا. وقد �صكلت نوعية اخلدمة وحماية امل�صتهلك اأبرز عناوين ذلك املوؤمتر.
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3•3    التفاعل مع اجلمهور

اخلارج،  مع  للتوا�صل  اإ�صتباقية  مقاربة  بتطوير  �صنة 2007  قمنا خالل  لقد  الت�رصيعي،  عملنا  اإطار  تاأ�صي�س  اإىل  اإ�صافة 

ّممت لتعزيز دور الهيئة وتقدمي املعلومات املطلوبة اإىل اجلماهري املعنّية.  �صُ

املوقع الإلكرتوين للهيئة     3•3•1

خالل ال�صهر الأول من اإ�صتالم جمل�س الإدارة مهامه، قمنا بت�صميم موقع ر�صمي للهيئة باللغتني العربية والإنكليزية �صمن 

اإمكانيات حمدودة، وكان الهدف منه تاأمني احلد الأدنى من املعلومات حول الهيئة، مهامها، �صالحياتها ون�صاطاتها. ثم 

 اخللوي، بت�صميم واإطالق موقع خا�س 
ّ
 ورخ�صتي

ّ
قمنا بعد ذلك، ويف موازاة اإطالق عملية املزايدة العاملية لبيع �صبكتي

بعملية اخل�صخ�صة، مع نفاذ حمدود واآمن للم�صتثمرين املهتمني بامل�صاركة فيها.  

للهيئة  جديد  اإلكرتوين  موقع  واإن�صاء  بت�صميم  قراراً  اإتخذنا  اجلمهور،  مع  التفاعل  من  اأرفع  م�صتوى  توفري  وبهدف  اإمنا، 

بالتعاون مع �رصكة لبنانية متخ�ص�صة ذات بعد اإقليمي والتي فازت اإثر اإ�صتدراج عر�س دويل اأعدَّ من قبل الهيئة. وي�صمل 

العقد املوّقع مع ال�رصكة املخت�صة توفري برنامج اإدارة وحتديث داخلي مبا�رص للموقع دون احلاجة للعودة اإىل امل�صممني 

الثالث من عام 2008، وي�صمح  الف�صل  اليومية. و�صيتوّفر هذا املوقع للجمهور خالل  لتلبية حاجات حتديث املعلومات 

للم�صّغلني وامل�صتثمرين وامل�صتهلكني مبتابعة ن�صاطات الهيئة والتوا�صل امل�صتمر معها عرب نوافذ منّوعة واآمنة لكل فئة من 

اجلمهور امل�صتهدف. وقد حظي هذا امل�رصوع بتمويل جزئي من منحة »ال�صفافية واملحا�صبة«.

2•3•3    التوا�صل مع اجلمهور 

لقد اأطلقنا جمموعة مبادرات اأ�صا�صية حققت جناحًا يف رفع م�صتوى الإدراك يف كل ما يتعلق بدور الهيئة، وبناء �صورتنا 

وتو�صيل ر�صائلنا الأ�صا�صية. كذلك قمنا �صنة 2007 بخطوات عديدة هاّمة باإجتاه تاأ�صي�س برنامج عالقات اإعالمية �صمن 

خطتنا لبناء التوعية. وقد اإهتمت و�صائل الإعالم خ�صو�صًا باإطالق عملية مزايدة اخللوي، ويف �رصح مهامنا والتدابري التي 

نتخذها حلماية حقوق امل�صتهلك.

تطوير  يف  ملوؤازرتنا  عاملية  عامة  عالقات  وكالة  لإختيار  عرو�صًا  اإ�صتدرجنا  فقد  العامة،  العالقات  �صعيد  على  اأما 

وبناء  التوعية  عملية  يف  حينه  يف  �صي�صاهم  مما  التكتيكية،  خطواتنا  خمتلف  واإدارة  بنا  اخلا�صة  الإعالم   اإ�صرتاتيجية 

�صورة الهيئة.

التوعية حول الهيئة    3•3•3

اإىل  اإ�صافة  الهيئة،  العام بخ�صو�س عمل  اإىل اجلمهور م�صّممة لتنمية الإدراك  ا�صات توعية موجهة 
ّ
نعمل على توفري كر

تثقيف امل�صتهلكني ب�صاأن حقوقهم يف مرحلة لحقة موازية لعملية حترير القطاع، وكيف ميكن اأن ن�صاعد على حماية هذه 

ا�صة جاهزة يف الف�صل الثاين من 2008.
ّ
احلقوق. و�صوف ت�صبح اأول كر



28

- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...

اأف�صل للتحديات التي تواجهها الهيئة ويف �صبيل تعزيز  يف �صبيل فهم 

التوا�صل مع جمهورها، �صوف نطلق خطة عام 2008 مل�صاعدة الهيئة 

حاجات  وتلبية  واإعالمها  توا�صلها  وحت�صني  ب�صورتها  النهو�س  على 

امل�صتهلكني ب�صكل اأف�صل. 

ويف هذا ال�صاأن، �صنبداأ عملية تقييم لآراء الأفرقاء ت�صتهدف جمموعات 

�صحافة  مكتب  تاأ�صي�س  اإىل  نطمح  عامة،  ب�صورة  وخارجية.  داخلية 

داخلي ل�صمان حجم اأكرب من احل�صور الإعالمي مب�صتوى تخطيط اأرفع 

�صاأنًا يعك�س حجم التنظيم الذي نقوم به.

واملنا�صبات  الن�صاطات  من  متنوعة  ملروحة  التخطيط  و�صيجري 

واحل�صور العام جتمع و�صائل الإعالم والهيئة والأفرقاء، بهدف التوا�صل 

التي ننفذها، ولالإعالم عنها  ال�صحافة حول الجنازات وامل�صاريع  مع 

باإ�صتمرار، وللتفاعل اأكرث مع اجلمهور.

املجّددة  الن�صخة  لإطالق  نخطط   ،2008 عام  من  الثالث  الف�صل  ويف 

 املحتوى و�صهل 
ّ
من موقعنا الإلكرتوين، مما �صيوفر منرباً تفاعليًا غني

الإ�صتخدام بهيكلية اأف�صل ومرونة اأكرب لتلبية احلاجات املتنامية. 

كما �صنعمل على بناء �صبكة عالقاتنا الدولية احلا�رصة تطويراً ملعلوماتنا 

�صلى، ناهيك عن م�صاركتنا امل�صتمرة يف 
ُ
واعتماداً على املمار�صات الفـ

ور�س العمل واملحا�رصات امل�صرتكة.

نظرة م�صتقبلية    <<<
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ملحة عامة

الراهن،  نا 
ّ
اإىل مقر اإنتقلنا  اليوم قائم، ويف تقّدم م�صتمر. وقد  اإن تنظيمنا   عام تقريبًا على انطالق عملنا ر�صميًا. 

ّ
لقد مر

�صنة  لتو�صيع م�صاحة مكاتبنا  التجاري يف متوز 2007، ونخطط  املرفاأ 200 يف و�صط بريوت  الثاين من مبنى  الطابق 

2008، واإيجاد بيئة عمل مر�صية واأكرث تنا�صبًا مع منّونا امل�صطرد.

اإن اأحد اأبرز اإجنازاتنا حتى الآن يتمثل يف اإ�صتقطاب جمموعة اأ�صا�صية من املحرتفني ذوي اخلربة العالية من داخل لبنان 

وخارجه، وقد مكننا ذلك من حتقيق اإنطالقة �رصيعة وقوية.

منذ اليوم الأول، جنحنا يف متتني اإ�صتقالليتنا واإ�صدار توجيهات را�صخة للتعامل مع العديد من �رصكائنا. اإننا وفقًا للقانون 

هيئة  عامة م�صتقلة، وقد �صّددنا بثبات على اإ�صتقالليتنا من خالل مبادرات عّدة اإتخذناها ب�صكل م�صتقل وفّعال. 

املكاتب،  والوثائق،  الداخلية  البيانات  قاعدة  اإدارة  الب�رصية،  املوارد  �صيا�صة  حول  املعلومات  من  املزيد  يلي  ما  ويف 

الإجراءات املالية، املوازنة والنفقات.

1•4    اإن�ساء بيئة العمل

منذ بدء عملياتنا، كان هدفنا حماكاة اأف�صل معايري نوعية العمل، وقد اإنعك�س ذلك يف التجهيز الذي اخرتناه والأدوات 

التي اعتمدناها بغية تاأمني خمتلف م�صادر املعلومات التي ميكن اأن يحتاجها موظفينا خالل اآدائهم لعملهم.

جتهيز تكنولوجيا املعلومات    4•1•1

ن �صبكة التكنولوجيا التي جّهزناها اأق�صام 
ّ
اإن م�صاركة امل�صادر واملعلومات غاية يف الأهمية لت�صهيل دورة العمل. ومتكـ

ن 
ّ
الهيئة من م�صاركة املعلومات املتوفرة بفعالية و�رصعة. كما اأن ت�صميم ونوعية و�صعة ال�صبكة الداخلية التي اأمناها متكـ

املتعاقدين من الو�صول عن بعد وباأمان اإىل بريدهم الإلكرتوين وم�صادرهم ال�صبكية.

من  عدد  فيها  �صارك  مناق�صات  طريق  عن  اإمتلكناها  وقد  الدولية،  املقايي�س  حتاكي  اخرتناها  التي  التجهيزات  اإن  ثم 

ال�رصكات الرئي�صية. كما اخرتنا اأي�صًا جمموعة وا�صعة من اأحدث الربامج املكتبية، مبا يف�صح املجال اأمام اإنتاجية عالية 

ويلّبي احلاجات املتنامية لكل وحدة من وحدات الهيئة.

لقد ا�صتقدمنا كذلك بنية حتتية هاتفية متطورة مبنّية على بروتوكول الإنرتنت، ت�صمح باإندماج كامل مع نظامنا الربيدي 

الإلكرتوين، لتح�صني م�صتوى الإت�صال بني كافة العاملني مع ولدى الهيئة.

التوا�صل الداخلي    4•1•2

�صنة 2007، ويف اإطار جهودنا لإيجاد مكان عمل مب�صتوى عاملي، و�صعنا خطة لتطوير قاعدة معلومات وبيانات داخلية 

اأف�صل، ولإبقائهم على علم مب�صاريعنا واأولوياتنا الرئي�صية. وقد   ب�صكل 
ّ
ُم�صممة مل�صاعدة موظفينا على التوا�صل البيني

اأ�صفنا اإىل هذه ال�صبكة الداخلية و�صالت خا�صة بتنظيم وت�رصيع املعامالت الإدارية على خمتلف اأنواعها. 

و�صوف يتم توفري هذه القاعدة الهامة من البيانات واملعلومات والإجراءات عرب نافذة املوقع الإلكرتوين الداخلي اخلا�س    

بالهيئة كما اأننا يف طور التخطيط لن�رص هذا املوقع و ذلك خالل الف�صل الثاين من عام 2008.
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العاملني  خمتلف  بني  العالقة  اأوا�رص  متتني  بهدف  الهيئة  عمل  لفريق  عامة  ن�صاطات  بتنظيم  قمنا  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

ف عن كثب على اإخت�صا�صات كل منهم ومتابعة امل�صاريع التي يعملون عليها كفريق عمل موحد يت�صارك الأهداف 
ّ
والتعر

الإ�صرتاتيجية يف كافة مراحل عمله. 

2•4    تطوير الطاقات

اإمتياز ت�صّجع التعاون والأداء العايل امل�صتوى، مبا ين�صجم مع  اإن ق�صم املوارد الب�رصية يف الهيئة ملتزم باإبتكار ثقافة 

اأهداف  اإىل م�صاعدة كل ق�صم يف دعم وحدات عملنا املتنوعة يف �صبيل حتقيق  الوقت عينه، يتخطاه  الأداء، ويف  ميثاق 

اإ�صرتاتيجيتنا.

خالل العام املا�صي، قابلنا واخرتنا ووقعنا عقوداً مع جمموعة من اأف�صل املحرتفني ذوي الكفاءة العالية. وهنا جتدر 

الإ�صارة اإىل اأن قرابة 55% من موظفينا اإناث، وهو معدل مرتفع قيا�صًا اإىل الإدارات احلكومية يف لبنان. ونحن نحر�س 

التدريب وتاأ�صي�س ثقافة  التعاون مع كل فرد يف الطاقم على تطوير مهاراته ودعمه عرب تكثيف الإ�صتثمار يف  منذ بدء 

م�صرتكة قوية. 

عملية التوظيف    4•2•1

لقد بداأنا عملنا مبوارد ب�رصية حمدودة جداً. يف الواقع، كانت الهيئة تتاألف يف ني�صان 2007 من الرئي�س واأع�صاء جمل�س 

الإدارة، وثالثة متعاقدين بينهم م�صت�صار موارد ب�رصية. ومع تزايد اأعباء العمل، تقّدمت عملية التوظيف. 

بحلول نهاية 2007، وبعد غربلة وحتليل حوايل 900 �صرية ذاتية وردت اإىل الهيئة خالل الأ�صهر الأوىل يف �صياق عملية 

توظيف حمرتفة و�صفافة، بلغ عدد فريق عمل الهيئة حوايل ثالثني م�صت�صاراً وخبرياً يف جمالت متنوعة. 

QƒcòdG øe %45 çÉfE’G øe %55 
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�صيا�صات املوارد الب�رصية    4•2•2

وافق جمل�س اإدارة الهيئة على م�صوّدة �صيا�صات املوارد الب�رصية واإجراءاتها. و�صوف يجري �صّمها يف كتّيب املوظفني كي 

يوافق عليه جمل�س الوزراء.

ويف �صعينا اإىل مزيد من التقدم، نعمل جاهدين للمحافظة على بيئة عمل تت�صم بالتحدي والثواب، بيئة ت�صاعدنا على بلوغ 

هدفنا الآيل اإىل اإعادة لبنان اإىل موقعه التاريخي الرائد عرب بناء �صوق اإت�صالت مزدهرة، خالقة وتناف�صية. 

الهيكلية  يف  والرتقي  املهني  للتطوير  خطط  و�صع  الب�رصية،  املوارد  اإدارة  م�صتوى  على  املو�صوعة  اأهدافنا  �صمن  ومن 

التنظيمية والعمل بكّد م�صتمر خللق مكان عمل مب�صتوى عاملي.

ميثاق الأداء    4•2•3

عام 2007، اأ�صدرنا ميثاق الأداء اخلا�س بنا، وهو يحدد الإجراءات واملبادئ التي حتكم عملنا، وهو ي�صمل قواعد جلّية 

لكيفية �صلوك العاملني لدى الهيئة – بالن�صبة اإىل الإدارة املوؤ�ص�صاتية، �صنع القرار، والوظائف الروتينية والطارئة – ومع 

عني، امل�صتهلكني، واملوؤ�ص�صات احلكومية الأخرى.
ّ
الأفرقاء اخلارجيني، مثل مقّدمي اخلدمات املرخ�س لهم، امل�صنـ

التقنية  الفعالية  ز 
ّ
ويحفـ للخدمة،  العالية  اجلودة  ويعزز  املمار�صات،  اأف�صل  تطبيق  اعتمدناه  الذي  الأداء  ميثاق  ي�صجع 

والإقت�صادية.

3•4    تطوير موارد الهيئة املالية

خالل �صنة 2007، اإ�صتطعنا القيام بالعديد من الإجنازات الهاّمة وذلك مبيزانية حمدودة للغاية. وقد حققنا ذلك من خالل 

الدولية، نذكر من بني  و�صع الأهداف لنفقاتنا، وا�صتخدام مواردنا باأكرث الطرق فعالية وتاأثري، والتوجه نحو امل�صاعدة 

هيئاتها الإحتاد الأوروبي، وبرنامج ال�رصاكة من اأجل لبنان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و»اأميدي�صت«، يف �صبيل 

احل�صول على متويل مل�صاريع حمددة بح�صب الأولويات التي و�صعناها.

الإجراءات املالية    4•3•1

عماًل مبا ن�ّس عليه التنظيم الإداري واملايل للهيئة )مر�صوم جمل�س الوزراء رقم 2005/14264(، اأر�صينا اإجراءاتنا املالية، 

واأر�صلناها لنيل املوافقة من قبل كل من وزير الإت�صالت واملال.
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نوجز اخلطوات الأ�صا�صية املنجزة يف جمال الإجراءات املالية بالآتي: 

•���اإعداد نظام اإدارة اأموال الهيئة.

حني  اإىل  املعنية  الوزارات  مع  ومتابعتها  الرئي�صية،  لبنودها  املف�صلة  الفذلكة  مع   2007 �صنة  موازنة  م�رصوع  •���اإعداد 
املوافقة النهائية عليها.

•���اإ�صدار ميزانية مف�صلة لالأ�صهر الع�رصة الأخرية من  2007.

•���تعيني م�صوؤول مايل ب�صفة م�صت�صار يف منت�صف ت�رصين الثاين 2007.

•���التاأ�صي�س لتوا�صل جّيد مع مكتب املحا�صبة املكلف م�صك الدفاتر احل�صابية، والإطالع على طريقته يف حفظ ال�صجالت 
واإعداد البيانات املالية، والطلب منه اإجراء التعديالت احل�صابية املنا�صبة حيث يقت�صى.

•���مراجعة نظام اإدارة الأموال اخلا�س بالهيئة، وحتويله اإىل جداول اإن�صيابية ووحدات عملية لت�صهيل التطبيق.

•���و�صع معايري لإختيار مقّدمي برامج املحا�صبة والأنظمة اخلا�صة بجداول الرواتب والأجور، والإجتماع بهم والتن�صيق 
امل�صتمر.

•���اإعداد م�رصوع موازنة �صنة 2008 ومتابعته مع الوزارات املعنية.

•���التح�صري لإجراءات فر�س الر�صوم على مقّدمي اخلدمات وا�صتالم املدفوعات منهم.

تاأمني امل�صاهمات الدولية    4•3•2

اإ�صافة اإىل ميزانيتنا الر�صمية، فقد اإ�صتفدنا �صنة 2007 من دعم دويل كبري، حيث اإ�صتطعنا احل�صول على تعهدات مالية من 

مانحني دوليني، كما يبنّي اجلدول اأدناه:

وجهة ال�ستعمال املبلغ املنظمة

م�رصوع اإدارة حّيز الرتددات ونظام املراقبة 3 ماليني دولر »الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية«

لبنان  يف  الإت�صالت  ل�صوق  التنظيمية  الأطر  و�صع  يف  امل�صاعدة 

و�صبل حتريرها

1،5 ماليني دولر الإحتاد الأوروبي

امل�صاعدة التقنية حت�صرياً لإ�صرتاتيجية »احلزمة العري�صة« قيد التحديد برنامج »ال�رصاكة من اأجل لبنان«

حت�صري م�صوّدة ا�صرتاتيجية ف�صل ترابط احللقة املحلية وا�صرتاتيجية

قيد التحديد »احلزمة العري�صة«
 �صيا�صة الحتاد الأوروبي ب�صاأن

 املقاربات اجلديدة ل�صيا�صة الإت�صالت

 تطوير املوقع الإلكرتوين، تقييم ال�صوق من خالل درا�صة ت�صويقية، واإنتاج

ا�صة توعية امل�صتهلك
ّ
كر

100 األف دولر  م�رصوع »منح ال�صفافية واملحا�صبة«
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املوازنة والنفقات    4•3•3

يف 18 اأيار 2007، اأر�صلنا م�رصوع املوازنة عن اأول �صنة 2007 اإىل وزيرّي الإت�صالت واملال. وقد وافق جمل�س الوزراء 

على موازنة قيمتها 20 مليار لرية لبنانية، اأي ما يعادل 13.3 مليون دولر اأمريكي لعام 2007. 

وقبيل املوافقة الر�صمية على املوازنة، منحنا جمل�س الوزراء �صلفة بقيمة 4.5 مليار لرية لبنانية مبوجب قرار احلكومة رقم 

31 بتاريخ الرابع من ني�صان 2007. 

وقد اإ�صتلمنا املبلغ املر�صود يف هذه ال�صلفة على دفعتني، الأوىل يف �صهر حزيران 2007 بقيمة 2.5 مليار لرية لبنانية، 

والثانية يف �صهر اأيلول 2007 بقيمة 2 مليار لرية لبنانية، اأي بقيمة الر�صيد املتبقي من ال�صلفة املقررة. 

وقد اإنق�صت �صنة 2007 دون اأن يتم ر�صد اأية �صلفة اإ�صافية على مبلغ 4.5 مليار لرية لبنانية املذكور اأعاله، وا�صتطاعت 

الهيئة الوفاء بكافة التزاماتها لهذا العام بالرغم من هذه الإمكانيات املحدودة. 

ة 16% من جمموع الإنفاق، ونفقات ت�صغيلية  وميكن تق�صيم نفقاتنا على فئتني رئي�صيتني: نفقات جتهيز واإن�صاء، ومتثل ح�صّ

ت�صكل ن�صبة 84% املتبقية.

جمموع النفقات

نفقات التجهيز والإن�ساء:

ح يف الر�صم البياين التايل، كانت نفقات التجهيز والإن�صاء تتم مببالغ �صغرية يف البداية، وذلك قبل ت�صلم  كما هو مو�صّ

اأما بعد ذلك، فقد با�رصنا بنفقات الإن�صاء والتجهيز ال�رصورية  الدفعة الأوىل من ال�صلفة بقيمة 2.5 مليار لرية لبنانية. 

لالإنطالق ولتمكني الهيئة من العمل.

تطور نفقات التجهيز والإن�ساء 

)باآالف �للري�ت �للبنانية، �أ رقام غري مدققة(

ملزيد من �ملعلومات حول توّزع نفقات �لتجهيز و�الإن�ضاء، ر�جع �ل�ضفحة 39
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الكمبيوتر  برامج  التايل:  اجلدول  يف  لة  مف�صّ هي  كما  رئي�صية،  خانات  ثالث  اإىل  والإن�صاء  التجهيز  نفقات  تق�صيم  ميكن 

والرتاخي�س، ومتثل 50% من جممل نفقات التجهيز والإن�صاء، جتهيزات الكمبيوتر التي ت�صكل 32% منها، اأما التمديدات 

العامة والتجهيزات املكتبية فهي متثل ن�صبة 18% املتبقية.

ن�سب توزيع نفقات التجهيز والإن�ساء

)باآالف �للري�ت �للبنانية، �أ رقام غري مدققة(

لقد متت معظم م�صرتياتنا من الربامج والرتاخي�س يف متوز 2007 )تاريخ الإنطالقة الفعلية لفريق عملنا( وت�رصين الثاين 

2007. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن النفقات الراهنة متثل حاجاتنا الأ�صا�صية الأولية فقط، علمًا اأننا نحتاج اإىل نفقات اإ�صافية 

مع منو موؤ�ص�صتنا. 

النفقات الت�سغيلية:

التي  ال�صلفة  من  الأوىل  الدفعة  ا�صتالمنا  بعد  مبا�رصة  الت�صغيلية  نفقاتنا  بداأت  التايل،  البياين  الر�صم  يف  نو�صح   كما 

ت لنا. 
ّ
اأقر

تطور النفقات الت�سغيلية 

)باآالف �للري�ت �للبنانية، �أ رقام غري مدققة(

ملزيد من �ملعلومات حول توّزع �لنفقات �لت�ضغيلية، ر�جع �ل�ضفحة 39 �ملف�ضلة �أدناه

%32 ôJƒ«ÑªµdG äGõ«¡Œ
%18 á«ÑàµŸG äGõ«¡éàdGh áeÉ©dG äGójóªàdG

%50 ¢ü«NGÎdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH

07 QGPBG 07 ¿É°ù«f 07 QÉjCG 07 ¿GôjõM 07 Rƒ“ 07 ÜBG 07 ∫ƒ∏jCG 07 1ä 07 2ä 07 1∑

٥٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠
٧٠٠٫٠٠٠
٨٠٠٫٠٠٠

٤٠٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠

٠

••



36

- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...

النفقات بح�صب حجمها  التايل. وميكن ترتيب هذه  لة يف اجلدول  اأ�صا�صية مف�صّ �صبع فئات  اإىل  الت�صغيلية  م نفقاتنا 
ّ
ق�ص

ُ
تـ

 

وفق هذا الت�صل�صل:

•���الرواتب وامل�صاريف املرتبطة بها لرئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة، اإ�صافة اإىل الأجور والرواتب للمتعاقدين لدى الهيئة 
والتي ت�صكل 50% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��امل�صاريف الإ�صت�صارية والقانونية التي متّثل 31% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��بدلت الإيجار التي متثل 7% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��النفقات الإدارية والت�صغيلية والعامة التي متثل 7% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��م�صاريف ال�صفر والنفقات املرتبطة بها، والتي متثل 3% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��نفقات الإ�صتهالك التي متثل 1% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

•��م�صاريف ور�س العمل والتدريب التي متثل 1% من جمموع النفقات الت�صغيلية.

ن�سب توزع جمموع النفقات الت�سغيلية

لقد اإرتفعت امل�صاريف الإ�صت�صارية والقانونية اإعتباراً من ت�رصين الأول 2007 لإرتباطها بعملية اإطالق مزايدة اخللوي. 

كما بداأت الرواتب والأجور ترتفع ن�صبيًا مع اإنطالقتنا الت�صغيلية الفعلية، فتما�صت زيادات الرواتب والأجور مع اإزدياد عدد 

املتعاقدين املوقعة معهم عقود موؤقتة كما هو مبنّي اأدناه: 

•��اآب:                      15 متعاقد
•��اأيلول:                  19 متعاقد
•��ت�رصين الأول:      22 متعاقد
•��ت�رصين الثاين:     26 متعاقد
•��كانون الأول:      30 متعاقد
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نا، 
ّ
كما هو متوقع، بداأت نفقاتنا الإدارية والت�صغيلية والعامة بالإرتفاع مع بدء ن�صاطنا كفريق عمل متكامل وافتتاح مقر

كما برزت م�صاريف ال�صفر والنفقات املرتبطة بها، وم�صاريف ور�س العمل والتدريب.

تطور النفقات الإدارية والت�سغيلية والعامة

)باآالف �للري�ت �للبنانية، �أ رقام غري مدققة(

ملزيد من �ملعلومات حول توّزع هذه �لنفقات، ر�جع �ل�ضفحة 39 �ملف�ضلة �أدناه 

جداول النفقات المالية

اإىل  الراأ�صمالية والت�صغيلية باإرتباطه الوثيق بنمو الهيئة و�صعيها امل�صتمر للو�صول  اإيجاز تطور نفقات الهيئة  بالإمكان 

الأداء الأف�صل. 

تطّور النفقات الراأ�سمالية والت�سغيلية 

)باآالف �للري�ت �للبنانية، �أ رقام غري مدققة(
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�صنة 2008، �صنوا�صل جهودنا لبناء موؤ�ص�صتنا، م�صتندين اإىل ما بداأنا يف تاأ�صي�صه  يف العام 2007. 

و�صترتكز اأهدافنا الأ�صا�صية على: 

التوزيع ال�سهري لمجموع النفقات 

)باآلف اللريات اللبنانية، اأرقام غري مدققة(

جمموع النفقات النفقات الت�سغيلية النفقات الراأ�سمالية

1,774 1,774 - اآذار- 07 

19,642 19,642 - ني�صان - 07

36,260 5,909 30,351 اأيار - 07

418,948 354,698 64,250 حزيران - 07

447,906 275,956 171,950 متوز - 07

387,786 342,101 45,685 اآب - 07

239,922 233,050 6,873 اأيلول - 07

548,796 517,687 31,109 ت1-

418,726 270,368 148,358 ت1-

757,002 733,353 23,649 ك1-

3,276,762 2,754,538 522,223 املجموع

07

07

07

عديدة  خطوات   2008 �صنة  نتخذ  �صوف  ذلك،  على  عالوة 

باإجتاه الإ�صتقاللية املالية عن احلكومة، من خالل املبا�رصة 

بجمع الر�صوم مبا�رصة من مقّدمي اخلدمات. 

لتقدمي  علينا  املرتتبة  التكاليف  الر�صوم  هذه  تغطي  و�صوف 

خدمات معينة، مثل اإ�صدار الرتاخي�س وتطوير الأنظمة، علمًا 

اأن الهيئة ت�صعى منذ الآن لالإ�صتقالل املايل التام بحلول عام 

.2009

توخيًا  الناجح،  التوظيف  برنامج  على  •��املحافظة 
لهدفنا املتمثل ببلوغ فريق عمل من خم�صة وثمانني 

م�صت�صار متعاقد  بنهاية العام اجلاري.

مالئم،  نحو  على  موظفينا  تدريب  �•��موا�صلة 
قطاع  يف  املحققة  املمار�صات  باأف�صل  والإقتداء 

وور�س  املوؤمترات  يف  امل�صاركة  عرب  الإت�صالت 

العمل العاملية.

نظرة م�صتقبلية    <<<
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التوزيع ال�سهري للنفقات الراأ�سمالية 

)باآلف اللريات اللبنانية، اأرقام غري مدققة(

التوزيع ال�سهري للنفقات الت�سغيلية 

)باآلف اللريات اللبنانية، اأرقام غري مدققة(

جمموع النفقات الراأ�سمالية
 التمديدات العامة

والتجهيزات املكتبية
جتهيزات الكمبيوتر برامج الكمبيوتر والرتاخي�س

- - - - اآذار- 07 

- - - - ني�صان - 07

30,351 9,358 - 20,994 اأيار - 07

64,250 5,115 50,341 8,794 حزيران - 07

171,950 32,498 61,282 78,169 متوز - 07

45,685 12,860 19,169 13,656 اآب - 07

6,873 6,060 813 - اأيلول - 07

31,109 4,759 6,770 19,580 ت1-

148,358 10,203 26,092 112,063 ت1-

23,649 11,637 5,333 6,679 ك1-

522,223 92,488 169,801 259,934 املجموع

07

07

07

 جمموع

 النفقات

الت�سغيلية

نفقات التهالك

الرواتب 

والأجور 

والر�سوم

امل�ساريف 

ال�ست�سارية 

والقانونية

م�ساريف 

ور�س العمل 

والتدريب

م�ساريف 

ال�سفر والنفقات 

املرتبطة بها

بدلت الإيجار

 النفقات الإدارية

 والت�سغيلية

والعامة

1,774 - - - - - - 1,774 اآذار- 07 

19,642 - 15,467 - - 217 - 3,958 ني�صان - 07

5,909 - - - - 1,735 - 4,174 اأيار - 07

354,698 - 249,408 92,688 - 3,739 - 8,863 حزيران - 07

275,956 - 108,003 112,574 13,341 19,231 - 22,807 متوز - 07

342,101 - 116,468 15,945 - 1,131 188,900 19,659 اآب - 07

233,050 - 182,506 4,144 6,336 4,328 - 35,736 اأيلول - 07

517,687 - 181,522 296,222 - 25,986 - 13,957 ت1-

270,368 - 192,533 10,756 3,497 30,323 - 33,259 ت1-

733,353 30,972 329,396 304,111 5,532 6,085 - 57,256 ك1-

2,754,538 30,972 1,375,304 836,440 28,707 92,774 188,900 201,441 املجموع

07

07

07
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مهمتنا اإر�صاء بيئة تعزز قيام �صوق 

اإت�صالت تناف�صية، لتقدمي اأف�صل اخلدمات باأ�صعار 

معقولة لل�رشيحة الأو�صع من ال�صعب اللبناين.

- التقرير ال�صنوي 2007-خطوات ثابتة نحو حترير �صوق الإت�صالت ...


