
 إعالن صادر عن الهيئة المنظمة لالتصاالت

 من يرجى. أدناه والمعددة تاريخه لغاية إليها الواردة الترددات استعمال بطلبات البت في البدء تنوي أنها لالتصاالت المنظمة الهيئة تعلن
 من يوم عشرة خمسة فترة خالل االتصاالت قانون من 15 بالمادة عمًال المذآورة الطلبات على اعتراض أي تقديم مصلحة ذي آل

.الطلبات مقدمي نفقة على النشر هذا ّميت. تاريخه  

 طلبات مقدمي خدمات االتصاالت الستعمال ترددات السلكية

 ترددات لتقديم خدمات نقل المعلومات السلكيًا:

  غيغاهرتز 2.6نطاق  ميغاهرتزعلى 20.5 ،غيغاهرتز 3.5نطاق  ميغاهرتز على Cedarcom S.A.L: 14 ل.م.ش سيدرآوم

  غيغاهرتز2.6ترددات على نطاق : Cable One S.A.L  ل.م.ش وان آابل شرآة

  غيغاهرتز 2.5ميغاهرتز على نطاق  Sodetel S.A.L :30. ل.م.ش لبنان في االتصاالت تنمية شرآة

  غيغاهرتز 2.3ترددات على نطاق Tri‐Sat Communications S.A.R.L :  .م.م.ش آميونكيشين ست رايت

او  2.5ترددات على نطاق :  Lebanese Continental Network Company S.A.R.L .م.م.ش آومباني نتورك آونتيننتال ليبانيز
  .غيغاهرتز  18نطاق و ،غيغاهرتز 7نطاق و ،غيغاهرتز  5.9نطاق  وعلى ،غيغاهرتز  2.3

  ):Point to point( موقعين بين للربط ترددات

   :35 الموجة  :يلي لما وفقًا غيغاهرتز 23 نطاق على واحدة آل ميغاهرتز 14 من قنوات اربعة Cedarcom S.A.L: ل.م.ش سيدرآوم
 22547 من :39 الموجة ،ميغاهرتز 23527 الى ميغاهرتز 22519 من :37 الموجة ، ميغاهرتز 23499 الى ميغاهرتز 22491 من

  .ميغاهرتز 23583 الى ميغاهرتز 22575 من :41 لموجةا، ميغاهرتز 23555 الى ميغاهرتز

  .ميغاهرتز 28غيغاهرتز، آل واحدة بعرض  18موجتان غير متالصقتان على الموجة 

  السلكية ترددات استعمال و اتصاالت خدمات بتقديم الترخيص طلبات

  :السلكيًا المعلومات نقل خدمات لتقديم ترددات

  مذآورة غير: Double U S.A.L. ل.م.ش يو-دابل

   ميغاهرتز 702 -  470 نطاق على ميغاهرتز 232و غيغاهيرتز 2.6و 2.5 نطاق على ميغاهرتز DOUBLU S.A.L :40. ل.م.ش بليود

  غيغاهرتز 2.5 نطاق على األقل على ميغاهرتز XoL Broadband S.A.L 28 : . ل.م.ش برودباند. ال.او.اآس

  :السلكيًا انترنت خدمات لتقديم ترددات

 ،غيغاهرتز 5.250 - 5.350 نطاق على ترددات ،غيغاهرتز 2.412 –2.472 نطاق على ترددات: Pronet S.A.R.L. م.م.ش برونت
  غيغاهرتز5.725 - 5.825 نطاق على ترددات ، غيغاهرتز 5.725 – 5.470  نطاق على ترددات

  مذآورة غير: Lebnet S.A.R.L. م.م.ش نت لب

  مذآورة غير: "The Lebanese Canadian Chinese Est "Zaraketelco )ألكو زراقط( الصينية الكندية اللبنانية المؤسسة

  مذآورة غير: CYC‐IT S.A.R.L .م.م.ش تي أي سي واي سي



  

     MMDS الـ نظام وفق تلفزيونية برامج توزيع خدمات لتقديم ترددات 

 نطاق على األقل على ميغاهرتز 400بعرض  ترددات Digital Broadcasting Company S.A.L :. ل.م.ش  الرقمي البث شرآة
11700V‐10700V ،11700 اوH‐10700H  ،12500 اوH‐12700H ،12500 اوV‐12700V ميغاهرتز على 400 من أو ترددات 

  H or V 13200 – 12700 نطاق على األقل

  غيغاهرتز 12.5 – 11.7 نطاق على ترددات:  Gold Star S.A.R.L. م.م.ش ستار غولد

  مذآورة غير:  S.A.L Liban Satt L.B .)ل.م.ش(. ب.ل سات ليبان

  مذآورة غير: Telenet S.A.L. ل.م.ش تلنت

  مذآورة غير: Very Important Program S.A.L. ل.م.ش بروغرام امبورتنت فيري

  مذآورة غير : Lebanese Network International S.A.L .ل.م.ش العالمية اللبنانية الشبكة

   مذآورة غير: Farah Group) فارس انطوان سليمان( غروب فرح

  السلكية ترددات الستعمال اخرى طلبات

  ):Point to point( موقعين بين للربط ترددات

  مرآز 45 لربط ترددات   :اإلجتماعية الصحة مديرية – الحريري مؤسسة

  )مذآورة غير( الكابل عبر التوزيع شبكات لربط ترددات: United Cable Lebanon S.A.L .ل.م.ش ليبانون آايبل يونايتد

  مختلفة ترددات

On Air :الطائرات متن على الجو في تستعمل ميغاهرتز 1800 نطاق على ترددات  

  اإلغاثة عمليات خالل لالستعمال مزدوجة ترددات  5: المتحدة األمم

  


