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  الفصل األول

  غرض ونطاق النظام
  

  الخلفّية   :المادة األولى
هذا صادر عن الهيئة المنظمة ) النظام(إّن نظام التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات  .1

.      بعد إجراء عملية االستشارات العامة) الهيئة(في الجمهورية اللبنانية لالتصاالت 
ويهدف هذا النظام إلى تزويد أصحاب الشأن الحاليين والُمحتملين في قطاع االتصاالت 
 بشرٍح واضٍح ودقيٍق حول أعمال الهيئة في ما يتعلق بمنح التراخيص لمقّدمي الخدمات

ق الهيئة إلى تراخيص الترددات الالسلكية في نظام وتتطّر. آما وبمعالجة تراخيصهم
منفصل يتعّلق بإدارة وترخيص حّيز الترددات، وتتناول استيراد واستعمال معدات 

 .االتصاالت في نظام منفصل يتعّلق بالموافقة على المعدات
ة خالل            .2 ى السياسات واإلجراءات الرسمية للهيئ نّص عل ة ت ة ُملِزم ُيعتبر هذا النظام وثيق

ا ا مهماته رة توّليه ي . فت راء عمليَت د إج ديل بع ة والتع ع للمراجع ن أن تخض ويمك
دما       . االستشارات والنشر ى أساس دوري وعن ديل عل يمكن أن تتّم المراجعة ويجري التع

ة        االت اللبناني واق االتص ي أس ورات ف وء التط ى ض ك عل رورة ذل ة ض رى الهيئ ت
ة اللبنانية التي تؤّثر على قطاع االتصاالت أو   والتغييرات التي تطرأ على القوانين الوطني

 .وفقًا لعوامٍل أخرى
انون  ( 2002تموز   22ف تاريخ  431تأّسست الهيئة بموجب قانون االتصاالت رقم  .3 ق

 .2005آذار  4تاريخ  14264والمرسوم رقم ) االتصاالت
نح       .4 ّفافة وسريعة لم ة وش ة وفّعال ّدمي   توّد الهيئة في إرساء إجراءات عادل راخيص لمق الت

ام ، أفضل       ذا النظ داد  ه دى إع ار ل ين االعتب ذت بع ا أخ ا أّنه دمات االتصاالت، آم خ
اني    الممارسات العالمية الخاصة بتنظيم وإدارة خدمات االتصاالت، وآذلك الدستور اللبن

 .والمبادئ العامة للقانون  والقوانين واألنظمة األخرى المطّبقة
  
 

  سس القانونيةاأل:    المادة الثانية
  سياسة االتصاالت: الفقرة األولى

ه     ار تمتلك ان من احتك ي لبن ل قطاع االتصاالت ف ة تحوي ة اللبناني ّررت الحكوم د أن ق بع
االت        انون االتص رت ق ة، نش ارآة الخاص ام المش ة أم ية مفتوح وق تنافس ى س ة إل الدول

  .لتحقيق هذا الهدف
  

  االتصاالتتكليف الهيئة وقانون : الفقرة الثانية
ّدمي          .1 راخيص لمق نح الت ع لم اق واس م نط االت يرس انون االتص ن ق ع م م الراب إن القس

أن    ذا الش ة له ة صالحيات هاّم نح الهيئ دمات ويم ادة  . الخ نح   18وتحرص الم ى م عل
ّددها        ات التي تح يهم الشروط والمتطلب وافر ف التراخيص لجميع مقّدمي الخدمات الذين تت

ز   ا ال يجوز          الهيئة، وال يجوز التميي وفير خدمات االتصاالت آم ى ت ود عل أو فرض قي
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ادة  .2 نح الم ؤولية   ) د)(1( 5تم ة مس االت الهيئ انون  االتص ن ق ات، "م يم التلزيم تنظ
إصدار التراخيص، واإلشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقّيد بها و

ادرة             يم الص انون والمراس ذا الق ام ه ع أحك ق م ا يتواف حبها بم ا وس ل به ق العم وتعلي
 ".لتطبيقه

ادة      من قانون  االتصاالت،) 1(19تنّص المادة  .3 ام الم انون     45مع مراعاة أحك من الق
ة شرآ     ه في حال ان   ذات َنح     Liban Telecomة اتصاالت لبن رخيص ُيم ى أن الت ، عل

ة          دة عالمي د إجراء مزاي وزير وبع راح ال ى اقت اًء عل بمرسوٍم ُيّتخذ في مجلس الوزراء بن
 :عامة ووفقًا لدفتر شروط تعّده الهيئة  لمقّدمي خدمات  االتصاالت العامة اآلتية

 

   .خدمات الهاتف األساسية . أ
 .خدمات الهاتف الخلوي  . ب
  .خدمات الهاتف الدولي  . ت
ـ      . ث ا ال ة، ومنه ، UMTSفئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات  االتصاالت العام

  .على أساس محّلي أو دولي
  

ّدمي         ) 2(19تنص المادة  .4 راخيص لمق نح الت د تم ة ق ى أّن الهيئ انون االتصاالت عل من ق
  ):وال يتوّجب الحصول على مرسوم منفصل(خدمات االتصاالت اآلتية 

 
خد  . أ  .مة الخط الخاص

 .مكاتب االتصال والهواتف العامة  . ب
 .خدمة الخطوط التأجيرية  . ت
 .خدمة التلكس والتلغراف المحّلية والدولية  . ث
  .خدمات االنترنت . ج
 .DATAخدمات الـ   . ح
  .أي خدمة اتصاالت أخرى ُتخضعها الهيئة لتراخيص مماثلة  . خ

 
 :ينّص قانون االتصاالت على .5

ة       . أ ر      التدابير التي تضمن أن تكون عملي ّفافة وغي رخيص لخدمات  االتصاالت ش الت
 )).1(20و 18المادتان (تمييزية 

ا      . ب اييس له واد  (إطار عمل للهيئة للموافقة على المعّدات ووضع المق  22، )2(20الم
 ).23و 
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د      . ت ة تزوي إطار عمل للهيئة لتضع أحكام وشروط الترخيص، بما فيها الرسوم وإمكاني
وع    ول الخض ات وقب ة بالمعلوم ده   الهيئ ه أو تجدي روط إنهائ يش، وش ادة (للتفت الم

20)3.(( 
اء       . ث اء أو إنه ق أو إلغ لطة لتعلي ا الس راخيص ويعطيه ال الت د انتق ة عن صالحية الهيئ

 ).24المادة (العمل بالترخيص 
 ).21المادة (آيفية معالجة الخدمات ذات القيمة المضافة   . ج

  
ادتين    ويمّكن قانون االتصاالت الهيئة من إصدار األنظمة،  وي  ا ورد في الم شمل ذلك م
ادة  )ط)(1(5و) أ)(1(5 ات      20، ووضع األصول الخاضعة للم ديم طلب ق بتق والتي تتعّل

 ).من قانون االتصاالت 19مع مراعاة أحكام المادة (الترخيص ومراجعتها 
انون االتصاالت    ام ق ًال بأحك ة عم ام الهيئ ى صالحيات ومه اًء عل ام بن ذا النظ صدر ه

  .هالمذآورة أعال
  

 تفسير بعض العبارات      :المادة الثالثة
هي متطلبات إلزامية، وملزمة " سوف"و " سوف يتوجب على"العبارات الفردية المتضمنة آلمة 

  .على مقّدمي خدمات االتصاالت الذين ُمنحوا تراخيص وعلى مقّدمي طلبات التراخيص
إلى مقّدمي الخدمات  ) على السياقتتوّقف (هي أذونات " يمكن"العبارات الفردية المتضمنة آلمة 

 .لكّنها ليست إلزامية بحّد ذاتها
ة     ة المتضمنة آلم ى   "العبارات الفردي ة،     "سوف "و " سوف يتوجب عل ى الهيئ ق عل دما ُتطّب ، عن

 .تشير إلى مقاربتها في معالجة المسألة الُمشار إليها
  

 النظام الغرض من : لرابعةالمادة ا
ذ  ي له رض الرئيس ل الغ ام ايتمث ات   النظ وفير المعلوم ي ت اداتف دمات   واإلرش ّدمي الخ ى مق إل

  .بعها الهيئة في عملية الترخيصتّتوف وطالبي التراخيص حيال المقاربة التي س
د      العمليات التي تضمن أّن النظام هذا يصف رخيص ق ات الت ّدمي طلب جميع مقّدمي الخدمات ومق
 .خالية من التمييز على معاملة عادلة نيحصلو

ّدد في            تم ا هو مح تيراد آم رخيص باالس نح الهيئة مقدم الخدمات في ذات الوقت ترخيصًا مع ت
 .نظام الموافقة على المعدات

 
  نطاق النظام: الخامسةالمادة 
ان  االتصاالتعلى جميع مقّدمي خدمات  ا النظامهذُيطّبق  ذا      .في لبن ة به ر المالحق المرفق وتعتب

 .النظام جزءًا ال يتجزأ منه
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  الفصل الثاني
 تعريف المصطلحات

  

 أسس التعريف :السادسةالمادة 
والعبارات الواردة في  في حال وجود تناقض أو التباس بين العبارات الواردة في هذا النظام

 :الترخيص أو في قانون االتصاالت، ُيطبق عندئذ ترتيب األسبقية وفق التالي
:  

 االتصاالت قانون  - 1
 الممنوحة لمقدمي الخدمات خيصانظام التر - 2

   - 3  ترخيص مقّدم الخدمات
  
 

 التعريفات:المادة السابعة
  ::إن للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية 

  
ه     (control) السيطرة ال الشخص، أو توجي القدرة على إقامة سيطرة قانونية وإدارية على أعم

ك،       ر ذل د أو غي ة أو التعاق ق الملكي بغّض   أو التسّبب في توجيه إدارته، سواء آان ذلك عن طري
مارس بشكل مباشر    مارس، أم إذا آانت تُ مارس فعليًا أو ال ُتا إذا آانت هذه السيطرة ُتالنظر عّم

  .مباشرة من خالل شخص آخرأو بطريقة غير 
 

ا  أي قرار أو إجراء تّت القرار خذه الهيئة خالل ممارسة وظائفها وصالحياتها ومهامها أو موجباته
  .أنظمة صادرة تطبيقًا له  ةأو أي االتصاالتعمًال بأحكام قانون 

 
ات    ديم الطلب روط تق ر ش دّ     (RFA)دفت ذي تع ات ال ديم الطلب روط تق ر ش ة  دفت ره الهيئ ه وتنش

راخيص    نح بعض الت ق بم ة والمتعل ا ورد (  الفردي يآم ام  ف ذا النظ فات  )ه د المواص ، وبتحدي
ى   ة من    ) 1(والشروط التي يجب أن ُتطّبق، على سبيل المثال ال الحصر، عل ؤّهالت المطلوب الم

راخيص  ة    مقّدمي طلبات الت ا،    الفردي ة له يم الهيئ ة التنافسية التي س    ) 2(وتقي ا  ُتوف العملي جريه
ذين س       ؤّهلين ال ات الم ّدمي الطلب ار مق راخيص و   ُيوف الهيئة الختي مدى الخدمات   ) 3(منحون ت

  .دها الهيئةآما تحّد والحقوق والموجبات وآافة الشروط األخرى للتراخيص 
  

ة رسمية بالنسبة للقطاع الحكومي       يوم العمل أي يوم ما عدا يوم السبت ويوم األحد أو يوم عطل
 .في لبنان
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  الفصل الثالث 
   أنواع التراخيص لتقديم الخدمات

  
  مع ترددات والفئوية دون ترددات الفردية والفئوية التراخيص  :الثامنةالمادة 

  التراخيص الفردية: الفقرة األولى
فردية  على أساس تراخيص االتصاالت ُتصّنف الهيئة التراخيص لتقديم خدمات .1

منها وفقًا  ، وتمنح آّلدون ترددات وتراخيص فئويةفئوية مع ترددات  وتراخيص
عليها هذا النظام نظرًا لمستوى اإلشراف المطلوب لمنح  إلجراءات مختلفة ينّص

للفروقات في وملّخص في ما يلي رسم . التراخيص وتقديم الخدمة وتشغيل المرافق
  .من هذا النظام )أ(في الجدول  محّددةالتي هي  التصنيف

ستثنى التراخيص لتقديم الخدمة التي  وُت( الصفات التالية  جميعالفردية  تشمل التراخيص .2
فات   ع الص ة ل )  و(، )ه( ،)أ(تجم رآة ) أوًال( ـوالممنوح االت ش اناتص  Liban لبن

Telecom    ادة نص الم ًا ل االت أو    45وفق انون االتص ن ق ًا(م ّدمل) ثاني دمات يمق    خ
ى من    إطارفي آخرين حاليين  ادة   الفقرة األول ة الم ذا النظام والتي يتوّجب       الثامن من ه

 :الفردية أيضًا تصنيفها من التراخيص
 

  .محدودة من حيث العدد . أ
ام   (ممنوحة إلى األشخاص    . ب ًال بأحك ادة   عم ة عشرة  الم ذا النظام   من  الثاني ذين  ) ه ال

ث   ) 1( ن حي ّددة م ة المح ؤّهالت الخاص يهم الم وافر ف ري اتت ي يج دمات الت لخ
ة  ات الخدم رّخص وترخيصها، موجب ى الم ايير أخرى ذات   أو/المفروضة عل مع

 .الذين نجحوا نتيجة عملية تنافسية ) 2(و صلة  
ل        . ت د نشره من قب رخيص بع طلبات الترخيص مقّدمة استجابًة لدفتر شروط طلبات الت

 .الهيئة
رار تتّ   . ث ط بق ة فق اءًً ممنوح ة بن ذه الهيئ ًا    خ ة ووفق رخيص المقدم ات الت ى طلب عل

ذا النظام    الثالثة عشرة المادة  لواردة في إلجراءات الترخيص ا ة   ( من  ه وفي الحال
انون   ) 1(19شار إليها في المادة بالخدمات الُم قة الخاصة المتعّل ، االتصاالت  من ق

 ).من هذا النظام الثالثة عشرةالمادة  على العملية الموصوفة في بناءًً
واع الخدمات   مستعملة أو مفيدة في   اتصاالت وتشغيل مرافق  بإنشاء تسمح   . ج منح أن

رخيص  مولة بت دمات المش دم الخ تعمال مق ي تتضمن اإلذن باس ز والت رّددات الحّي ت
 ؛ وبه مرّخصالالسلكية ال
ات نشر الشبكة          . ح ل موجب ا، مث تحمل أحكامًا وشروطًا خاصة بالخدمات المرخص له

 .وتأمين التغطية الجغرافية
  

  الفئوية التراخيص: الفقرة الثانية 
  :الفئوية مع ترددات التراخيص .1

   .ضمن حدود توّفر التردداتو غير محدودة من حيث العدد . أ

6 
 



ه المؤهالت    ) النظام  امن هذ الثانية عشرةبالمادة عمًال (منح ألي شخص ُت  . ب وافر في تت
 .، وهي لم تخضع لعملية تنافسيةاالتصاالت العامة المتعلقة بتقديم خدمات

ديمها        م بطلب للحصوليمكن التقّد  . ت تمارة وتق ة اس ق تعبئ عليها في أي وقت عن طري
 .من هذا النظام) ج(آما هو ُمحّدد في الجدول 

رار تتّ  ُت  . ث ب ق ط بموج نح فق ذه     م ى ه ول عل ة للحص ات المقدم ًا للطلب ة تبع ذه الهيئ خ
 .التراخيص

واع الخدمات     . ج تسمح  بإنشاء وتشغيل مرافق  اتصاالت  مستعملة أو مفيدة في منح أن
مولة  ز         المش تعمال حّي ريحًا باس ًا ص من إذن ي تتض دمات والت دم الخ رخيص مق بت

 الترّددات الالسلكية المرّخص به ؛ و
ا        إلىتحمل بعض األحكام والشروط العائدة   . ح ا، آم الخدمات والمرافق التي تسمح به

ن تشمل            ا ل راخيص، لكنه ع الت ى جمي ة عل ة المطبق ام والشروط العام وبعض األحك
    .أمين التغطية الجغرافيةموجبات نشر الشبكة وت

  
  :دون ترددات التراخيص الفئوية .2

  .غير محدودة من حيث العدد . أ
 ).من هذا النظام نية عشرةبالمادة الثا عمًال (منح ألي شخص ُت  . ب
ديمها       يمكن التقّد  . ت تمارة وتق ة اس ق تعبئ م بطلب للحصول عليها في أي وقت عن طري

 .من هذا النظام) د(آما هو ُمحّدد في الجدول 
ات المقدّ    منح فقط بموجب قرارات تّتُت  . ث ًا للطلب ة تبع ة خذها الهيئ ذه     م ى ه للحصول عل

ما خالل فترة زمنية  الطلب  صدر الهيئة قرارًا يرفض لكن في حال لم ُت .التراخيص
ادة  محّددة آما جاء في  ار      عشرة   الخامسة الم ذا النظام، يجب اعتب ّدم   من ه ذا  مق ه

 .لتقديم الخدمات الموصوفة في طلبه الطلب حائزًا على  ترخيص قانوني
واع الخدمات       . ج نح أن تسمح  بإنشاء وتشغيل مرافق  اتصاالت مستعملة أو مفيدة في م

المشمولة بترخيص مقدم الخدمات والتي ال تتضمن أي إذن باستعمال حّيز الترّددات 
 الالسلكية المرّخص به ؛ و

دمات   . ح ة بالخ ام والشروط المتعلق ل بعض األحك ن أن تحم ا  يمك ا، آم ي تسمح به الت
ات نشر           ن تشمل موجب ا ل راخيص، لكنه ة الت ى آاف وأحكام وشروط عامة تطبق عل

  .الشبكة وتأمين التغطية الجغرافية
  
 

  استخدام فئات التراخيص  : تاسعةالمادة ال
آل   التي سوف يتّم الترخيص لها بموجب االتصاالتالهيئة من حين آلخر خدمات  تحّدد .1

 .فئة من التراخيص
 

ي   .2 ي ينتم ة الت ن الفئ ّض النظر ع ابغ رخيص  إليه ويمحصور(الت ردي، فئ ّدد  ،)، ف تح
ديمها     تراخيص تقديم الخدمات، أصناف خدمات االتصاالت التي ُي ه بتق سمح للمرخص ل

ًا رخيص وفق ذا الت ان ُي. له ي بعض األحي دمات االتصاالت بسمح ف ديم خ ا تق ًالذاته  عم
رخيص ة ت أآثر من فئ ّد ،ب ه يمكن وضع ح ر أن د التصنيف ،غي ق أل ،عن صناف المراف
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باً      ال يم ا النظام استخدام الفئات المحّددة في هذ إّن .3 ك مناس رى ذل دما ت ة، عن ع الهيئ ، من  ن

ًا ألي      االت وفق ة اتص رخيص خدم نح ت بة    ةم ا مناس ة تعتبره ع التقيّ (عملي انونم  د بق
ك         ). االتصاالت ة عن تل ة مختلف ا تحت فئ ة اتصاالت م تحتفظ الهيئة بحق تصنيف خدم

ر   بع عملع أن تقود إليها العوامل المذآورة أدناه، أو تّتتوَقالتي آان من الُم رخيص غي ية ت
ذ  )االتصاالتد بقانون لكنها تتقّي(دة في هذه القوانين محّد ع  يمكن أن تتّ  ةالحال ه ، وفي ه ب

ذه    (غير موضوعة في هذا النظام   إجراءاتالهيئة  تتوافق   اإلجراءات شرط أن تكون ه
ة، سوف تُ   إذا). ونص قانون االتصاالت ل      ارتأت الهيئ ة قب ة استشارات عام جري عملي

 .وفي جميع األحوال قد تشرح أسبابها في حينه ،قرارهااتخاذ 
 

 
ة       .4 لكن، ولضمان تحقيق الفرص المتساوية بين مقدمي الخدمات، في حال أصدرت الهيئ

دمات،        ن الخ ّين م نٍف مع دمات لص دم خ ًا لمق دها ترخيص ى   ، عن تناد إل دد وباالس ع
ّدد، ة المح راخيص الفردي ة  الت ى الهيئ ّدمي اأن ُتعل ع مق املين أو عطي جمي دمات الع لخ

ة   ن الفئ راخيص م ى ت رتقبين الفرصة للحصول عل ا  الم ًاذاته راءات وفق ا  لإلج أو ذاته
  .موازية نسبيًا إلجراءات

  
  

 الفردية التراخيص: الفقرة األولى
ة   لتراخيص ترخيص الخدمات وفقًا يتّم .1 وافر    فردي د ت ر من    فقط عن ة أو أآث الحاالت  حال

  :التالية
رخيص عن      من قانون االتصاال ) 1(19المادة  عندما تنّص . أ نح الت ى وجوب م ت عل

  طريق مزايدة عالمية عامة 
 

اً    Liban Telecomنحت شرآة اتصاالت لبنانفي حال ُم  . ب  ترخيص حصري وفق
 من قانون االتصاالت ) 2(45لنص المادة 

ة        إذا  . ت راخيص بغي دد الت ّد لع ع ح روري وض ن الض ه م ة ان تخصيص  رأت الهيئ
 مناسب لحّيز الترددات الالسلكية النادر واستخدام

ة  . ث راخيص بغي دد الت ّد لع ع ح روري وض ن الض ه م ة أن يص  إذا رأت الهيئ تخص
 ؛ أومتلكات العامة أو الخاصة النادرةمواستعمال مناسب لل

ر أنّ  استحالة الموافقة على آافة الطلبات ألّن . ج زام       الهيئة تعتب ى عدم الت ؤدي إل ك ي ذل
راخيص بمواص   ر  أصحاب الت ات     (خيص افات وشروط الت ال، موجب ى سبيل المث عل

ادة       ًا للم مولة تبع ة المش ة الجغرافي أمين التغطي بكة وت ر الش انون  ) 2(25نش ن ق  م
    .أو ألي سبب آخر) من هذا النظام الثالثة والعشرينالمادة  و االتصاالت

 

  
رّ  .2 رخيص          قبل ان تق ق ت ة خاصة من خدمات االتصاالت عن طري رخيص فئ ة ت   ر الهيئ

ه األسباب          ،فردي ًا توّضح في ي بيان ا االلكترون ى موقعه ة   تنشر عل ا  الموجب ومقترحاته
  . وتمنح األطراف المهتمة مهلة ال تقّل عن ثالثين يومًا ليتمكنوا من تقديم الردود
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ر شروط    يمكن للهيئة أن ُت العامة، بعد هذه االستشارة .3 رارًا أو دفت ات   لصدر ق ديم الطلب تق
رى ةأو أي ة أخ دد  وثيق د ع راخيص لتحدي ة   الت ي سالفردي ة ُتوف الت نح والمتعلق م

 .ق خاللها هذا التحديدطّبُيوف بالخدمات المعنية آما والمدة الزمنية التي س
 :، بإمكان الهيئةالفردية في جميع حاالت التراخيص  .4

راخيص        . أ ذه الت ات ه دمي طلب عندما ترى ذلك مناسبًا، طلب معلومات إضافية من مق
  .من عدد التراخيص سباب التي دعت إلى الحّدعلى ضوء األ

عندما ترى ذلك مناسبًا، فرض المواصفات والشروط اإلضافية آجزء من شروط          . ب
ي س راخيص الت دد    ُتوف الت ن ع ّد م ى الح ي دعت إل باب الت ى ضوء األس نح عل م

 .التراخيص
 

ذي س   .5 دمات ال ديم الخ رخيص تق ان   ُيوف إن ت االت لبن رآة اتص ى ش نح إل  Libanم
Telecom   نحت شرآة اتصاالت في حال ُم االتصاالت من قانون  45بموجب المادة

ان ًاحصرّي  Liban Telecomلبن دمات وفق ديم الخ ادة  ة تق ام الم ن ) 2(45ألحك م
رّ  ال ق ي ح انون االتصاالت أو ف د تُ ق ذه ق دمات االتصاالت ه ة أن خ ّدرت الهيئ ن ق م ع

اً فردي   طريق ترخيص  رة   وفق ادة    األ للفق ى من الم ة  ول ذا النظام، يخضع     الثامن من ه
راخيص   إلىلهذا النظام  هذا الترخيص ووفقًا ة   أحكام الت تمّ  والفردي اً    ت ة منحه وفق  عملي

رة   45المادة  لنّص ادة     من قانون االتصاالت والفق ة من الم ة عشرة  الثالث ذا    الثالث من ه
 .النظام

 
ى   إذا .6 ة عل ت الهيئ اءعزم راخيص  إنش ة ت دمات االتصاالت   فردي ن خ ات م ة أو لفئ لفئ

دمات      ّدمو الخ ا مق ي مجاله رى ف د أج ي ق اليون   والت ى   الح ث البن ن حي تثمارات م اس
ى           ول عل ة للحص نحهم فرص ة أن تم ن للهيئ ا يمك دمات، حينه ذه الخ ديم ه ة لتق التحتي

راخيص ن الت ر م د أو أآث رخيص واح ة ت ًا ، الفردي راءات وفق ر  إلج راءاتغي  اإلج
تثماراتهم من حيث البنى            التنافسية المطّب ة اس ذا بهدف حماي داخلين الجدد وه ى ال ة عل ق

تظم  ال بشكل من ة وضمان االنتق ىالتحتي ة  إل رخيص عادل ة ت ا وعملي ية آم سوق تنافس
اًال ذه الحاالت. إجم ي ه دمي الخدمات ُت ،ف ديم الخدمات الممنوحة لمق راخيص تق ر ت عتب

راخيص الحاليين  ة  الفرد من الت اً ي ذا النظام وتُ   وفق اً    له رخيص وفق ة الت رة   جرى عملي للفق
 .من هذا النظام الثالثة عشرةمن المادة  الرابعة

  
 الفئوية مع ترددات التراخيص : الفقرة الثانية

ترخص بموجب تراخيص فئوية سوف خدمات غير المرخصة بموجب تراخيص فردية الإّن 
رددات  ع ت ثم ي  حي ك ويبن ّغل /ويمل دمات أو يش دم الخ ز  مق تعمل حّي ق اتصاالت تس مراف

 .بهترّددات السلكية مرّخص 
  

 دون ترددات التراخيص الفئوية: الفقرة الثالثة
رددات سوف       ة مع ت راخيص فئوي إّن الخدمات غير المرخصة بموجب تراخيص فردية أو ت

  . ترخص بموجب تراخيص فئوية دون ترددات
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  الفصل الرابع
  لتقديم الخدماتطلبات التراخيص 

  نماذج التراخيص : العاشرةالمادة 
وع       ًا عن آل ن ي نموذج تنشر الهيئة من حين آلخر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها االلكترون

تطلب الهيئة، بين الحين   .من التراخيص الفئوية، بما في ذلك آافة األحكام والشروط المتعلقة بها
ة ،         راخيص الفردي ات للت بًا، طلب ك ضروريًا ومناس ى   واآلخر وعندما يكون ذل تناد إل ر  باإلس دفت

ات   لشروط ال ديم الطلب راخيص،    المتضمن  تق تمّ  و  مواصفات وشروط الت دة     ي نشرها في الجري
  .الرسمية وعلى موقع الهيئة االلكتروني

  

  قبول طلبات الترخيصتاريخ  : الحادية عشرةالمادة 
  :يمكن تقديم طلبات التراخيص إلى الهيئة

ديم      ، ابتداًءالفردية بالنسبة للتراخيص . أ ر شروط تق من اليوم الذي تعّينه الهيئة في دفت
 .الطلبات المناسب

 

دة     . ب ي الجري راخيص ف ام وشروط الت ور نشر أحك ة، ف راخيص الفئوي بة للت ا بالنس أم
 .للهيئةالرسمية وعلى الموقع االلكتروني 

  

  الطلباتمقدمو : نية عشرةالمادة الثا
ام .1 ًا ألحك ة  تطبيق ادة الالحق ّدالم ؤهالت المح ة والم ات األهلي ر شروط ومتطلب ي دفت دة ف

ى     تقديم الطلبات يجوز ألي شخص أو مجموعة أشخاص أن يتقّدموا بطلب للحصول عل
رخيص وع الت ان ن ًا آ ديم الخدمات أي رخيص لتق ي حال . ت ا، ف ةإنم ى ،الموافق دم  عل مق

ى أن     الطلب أن رخيص عل ائز يكون  ٌينشىء آيانًا ليحمل الت ة     ًاح ى المواصفات التالي عل
 :وذلك قبل الحصول عليها

  

ة ومسجل حسب األصول في            . أ ع بالشخصية القانوني وي يتمت بإمكان أي شخص معن
 ؛ أوالجمهورية اللبنانية

رددات،    . ب وي دون ت رخيص الفئ ة  أي شخص طبيعيفي حال الت ي الجمهوري يم ف مق
 .اللبنانية

 
ة اتصاالت و  .2 ديم خدم رخيص بتق ق الت دما يتعل دعن دمات ُص ق ن الخ ة م ذه الخدم ّنفت ه

اً  ادة       العامة، وفق ارة في الم ذه العب اني، يتوجب       78الستعمال ه انون التجارة اللبن من ق
ى  دم  عل ول    مق ارية المفع ت س ا دام ادة م ذه الم د به ب التقّي ة  (الطل دا حال ا ع رآة م ش

ان اتصاالت  ادة     ي عفالتي أُ  ،)Liban Telecom لبن ام الم بموجب   78ت من تطبيق أحك
ادة  ام الم االت  ) 1( 44أحك انون االتص ن ق ادة  ). م رض الم ارة    78تف انون التج ن ق م
ة أن يكون   نشرآة قد تشارك في تقديم خدمة عامة في الجمهورية اللبنا ةاللبناني على أي ي

ن   ًا م مالها مملوآ ث رأس ا ثل واطنين لبن ل م دول . ييننقب ّدد الج ن ) ب(ُيح ام م ذا النظ ه
ة     ا الهيئ ي تعتبره االت الت دمات االتص ادة      خ نص الم ًا ل ة وفق دمات العام ن الخ  78م

ل     وف وس ادة قب ذه الم ام ه ل بأحك ت العم ة أن ُيثّب ب الهيئ دارتطل ديم   إص رخيص لتق ت
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  الفردية التراخيص: الثالثة عشرةالمادة 
  الفردي طلب الترخيص: الفقرة األولى

دا حال .1 ا ع راخيص ةم ة  الت رآة الفردي ة لش ان الممنوح   Liban Telecomاتصاالت لبن
ادة   ام الم ًا ألحك راخيص   45وفق انون االتصاالت والت ن ق ة  م بعض  الفردي ة ل الممنوح
دمات ّدمي الخ اليين  مق رة الح ي الفق ي الحاالت الموصوفة أعاله ف ادة  ف ن الم ى م األول

ادة،    المحّددة في لإلجراءاتووفقًا  الثامنة ذه الم ات    الفقرة الرابعة من ه ديم الطلب يجب تق
 .آخر إلىوفقًا لدفاتر شروط الطلبات التي تنشرها الهيئة من وقٍت الفردية   للتراخيص 

 

ى أي شخص  .2 رخيص عل ب ت دم بطل ي التق ردي  يرغب ف وم ب أنف ديم يق ًا بتق ذلك خطي
 .دة في دفتر شروط تقديم الطلباتالمعلومات والمستندات المحّد

ات      ي ديم الطلب ر شروط تق جب تسليم الطلبات إلى الهيئة بالشكل والعدد المحّددين في دفت
 .الذي أصدرته الهيئة

  
  

 الفردي الترخيصإجراءات دراسة طلب  :الفقرة الثانية 
ضمن الفترة الزمنية الُمعّينة في دفتر شروط تقديم الطلبات وفقًا الفردية  منح التراخيصُت .1

 .النظاموهذا  االتصاالت لإلجراءات المحّددة فيه وألحكام قانون 
رّ   .2 م تق ا ل ة     م نح آاف انون، تم ي الق ة ف ات مخالف دم وجود موجب ك أو ع ة خالف ذل ر الهيئ

ة أن تضمن انسجام مواصفات         وفالفردية التراخيص  ى الهيئ ة، وعل ًا لإلجراءات التالي ق
 :وشروط جميع دفاتر الشروط مع هذه اإلجراءات
  . أ .ُتعّد الهيئة وتنشر دفتر شروط تقديم الطلبات

 .تسّلم طلبات التراخيص المقدمة بموجب دفتر الشروط إلى الهيئة  . ب
ة   تقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الطلبات المقّدمة ضمن فترة   . ت ة عادل تراها مناسبة بطريق

 .وموضوعية وغير تمييزية
آما تنشر  ،تقرر الهيئة من هم أصحاب الطلبات المؤّهلين وفقًا لدفتر شروط الطلبات  . ث

 .أسماء هؤالء األشخاص على موقعها االلكتروني
ذين س  ُت . ج ؤّهلين ال ات الم حاب الطلب ار أص ية الختي ة تنافس ة عملي ري الهيئ وف ج

راخي ى الت ات (ص يحصلون عل ى أساس المعلوم ية عل ة التنافس راء العملي ن إج يمك
 ).والعروض المقّدمة سواء في الطلبات أو بعد اختيار أصحاب الطلبات المؤّهلين

 

ات      . ح تنشر الهيئة على موقعها االلكتروني وفي الجريدة الرسمية أسماء أصحاب الطلب
 .الذين نجحوا في العملية التنافسية

راخي    . خ ع الت ة  ص يجب أن تحصل جمي ى  الفردي ل أن تُ   إمضاء عل ة قب ذة   الهيئ صبح ناف
  .المفعول
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ادة   حق تقديم الخدمات الُمالفردية  حيث تتضمن التراخيص .3 من  ) 1(19شار إليها في الم

اتف      ( االتصاالت قانون  وي، خدمات اله اتف الخل خدمات الهاتف األساسية، خدمات اله
دمات   ديم خ راخيص لتق ن الت دة م ات جدي دولي وفئ االت ال ـ  االتص ا ال ة ومنه العام

UMTSي ي أو دول اس محل ى أس افةً )، عل ة إض روط التالي ق الش ب تطبي ى  ، يج إل
ر شروط    هذه اإلجراءات المحّددة في الفقرة  ، آما يجب أن تتحقق الهيئة من انسجام دفت

 :الفقرة هذه تقديم الطلبات مع
 

ار أصحا       . أ ى اختي ة إل ؤهلين للحصول    يجب أن تتم العملية التنافسية الرامي ات الم ب الطلب
 .على التراخيص في مزايدة عالمية عامة

على الهيئة أن تعّد مواصفات وشروط إجراء المزايدة ضمن فترة زمنية معقولة قبل هذه   . ب
 ).سواء ضمن دفتر الشروط أم ال(المزايدة وتنشرها على موقعها االلكتروني 

 .جري الهيئة المزايدة بطريقة منظمة وشّفافةُت  . ت
ات         رُت  . ث حاب الطلب ماء أص ي أس ا االلكترون ى موقعه ر عل وزير وتنش ى ال ة إل ل الهيئ س

ات األخرى ذات الصلة بالموضوع    روض والمعلوم الغ الع دة، ومب ي المزاي ائزين ف الف
واردة في           ًا للمواصفات والشروط ال وزراء وفق ى مجلس ال ك عل لكي يعرض الوزير ذل

  .دفتر شروط الطلبات
ات    . ج ى أن   ينّص دفتر شروط الطلب وزراء       ُيرسل  عل ى مجلس ال ة إل وزير توصية خطي ال

ذه  ضمن فترة زمنية قوامها أيام من بعد تلّقيه التبليغ المحّدد في ول أو     ه ق بقب رة تتعّل الفق
 .رفض منح التراخيص إلى أصحاب الطلبات الفائزين

ُيصدر  ) 2(يرفض منح التراخيص أو ) 1(دفتر الشروط على أن مجلس الوزراء  ينّص . ح
دفتر           ًا ل ائزين وفق ات الف حاب الطلب ى أص راخيص إل نح الت ى م ة عل ومًا بالموافق مرس

روط، و ك الش د ذل دة     ُيبع ي الجري ي وف ة االلكترون ع الهيئ ى موق وم عل ذا المرس ر ه نش
 .الرسمية

 

بعد انقضاء ثالثة أيام على نشر مرسوم مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وفي حال    . خ
ًا، تُ   رار إيجابي م           آان الق ائزين، ومن ث ات الف ى أصحاب الطلب د إل اب تأآي ة آت رسل الهيئ

  .توّقع على تراخيص أصحاب الطلبات الفائزين
  

  Liban Telecom  منح ترخيص شرآة اتصاالت لبنان: الفقرة الثالثة 
د حصول  في حال و ان   شرآة  عن رخيص   Liban Telecom  اتصاالت لبن ى ت ردي   عل  ،ف

ان   نحت شرآة   وفي حال مُ   وع آخر      Liban Telecom  اتصاالت لبن رخيص من ن أي ت
واردة     عندها و  ،من قانون االتصاالت 45مادة للتقديم خدمات وفقًا ل دًال من اإلجراءات ال ب

طبق الهيئة اإلجراءات التالية في منح الترخيص لشرآة  ، ُتالمادة هذه الفقرة الثانية من  في 
ولمرسوم مجلس   االتصاالت من قانون  45وفقًا للمادة  Liban Telecom  اتصاالت لبنان
م   اريخ   الصادر    13944الوزراء رق اني    4بت انون الث دة    و، 2005آ المنشور في الجري

 :2005آانون الثاني  13الرسمية بتاريخ 
ري   . أ رآة       ُتج س ش د يؤّس ذي ق وم ال ت المرس د توقي وزير لتحدي ع ال اورات م ة مش  الهيئ

 وإجراءات من قانون االتصاالت آما  44للمادة  وفقًا Liban Telecom  اتصاالت لبنان
 .االتصاالتالموجبات واألشغال العائدة لها من قبل وزارة  ،نقل األصول
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ى  نظرًا  . ب د يؤّسس شرآة          إل ذي ق اريخ المرتقب لصدور المرسوم ال ان  الت   اتصاالت لبن
Liban Telecom ة    ،سوف تضع الهيئة ة استشارات عام مواصفات   ،بالتزامن مع عملي

ان رخيص شرآة اتصاالت لبن رخيص . Liban Telecom وشروط ت ذا الت و يشمل ه
انون االتصاالت ويمكن أن يشمل،    ) 1(45الخدمات المحّددة في المادة  أت   إذا من ق ارت

ة ري ،الهيئ ق حص نوات،ح س س اها خم دة أقص ع  ، لم ض أو جمي ديم بع ي بتق يقض
اً ) ج(أو ) ب(،)أ)(1(45الخدمات المنصوص عنها في المادة   من قانون االتصاالت وفق

 .ذاته من القانون) 2(45ألحكام المادة 
ان     ور صدورف  . ت   التزامن   ، Liban Telecom المرسوم المؤّسس لشرآة اتصاالت لبن وب

ات      مع  ا، وااللتزامات والموظفين والعملي ة له نقل شبكة الخطوط الثابتة واألصول التابع
ة   وزارة   الجاري ى شرآة   من ال ان  إل ى    Liban Telecom اتصاالت لبن ة عل ع الهيئ ، توق

رخيص  Liban Telecom الترخيص وتسّلمه إلى شرآة اتصاالت لبنان ، وتنشر نص الت
  .الموقع في الجريدة الرسمية وعلى موقعها االلكتروني

  
  الحاليين خدمات اللغيرها من مقّدمي الفردية  منح التراخيص: الفقرة الرابعة

ة   اإلجراءاتتطّبق الهيئة  ، المادةهذه الفقرة الثانية من المحّددة في  اإلجراءاتبدًال من  التالي
ّدمي  فردية عند منحها تراخيص  اليين   خدمات  الألي من مق ان    الح ر شرآة اتصاالت لبن   غي

Liban Telecom من هذا النظامالثامنة الفقرة األولى من المادة   وذلك وفقًا:  
 لفئة معّينة ونوع معّين من خدمات االتصاالت في حال  فردية  تراخيصتمنح الهيئة فقط   . أ

ت  ة للالظروف آان اييرمطابق ي مع واردة ف رة  ال ادة الفق ن الم ى م ة األول ذا الثامن ن ه م
 .النظام

ردي   الترخيص إصدارقبل   . ب ّدمي الخدمات    الف ّدم أو مق اليين  لمق ة     ،الح ة عملي ق الهيئ تطل
ا شروط  م فيه ة ترس رخيص استشارات عام ك الالت ي ذل ا ف تشاور حول المحصور  بم

رخيص و    اإلجراءات ة الت فافية عملي  ةالعادل  المنافسة   الضرورية أو المناسبة لضمان ش
ّدمي الخدمات    اليين    بين مق رخيص        الح ى نفس الت ذين يحصلون عل داخلين الجدد ال   وال

 .من خالل عملية ترخيص تنافسيةالفردي 
 

ّدم خدمات  الفردية تخضع آل التراخيص ألحكام هذه الفقرة،   وفقًا  . ت  ، حالي   الممنوحة لمق
 .النظاممن هذا الثامنة األولى من المادة  ، ألحكام الفقرة وفق هذه الفقرة

  

  الفئوية مع ترددات التراخيص : الرابعة عشرةالمادة 
  الفئوي مع تردداتطلب الترخيص : الفقرة األولى

رخيص      على أي شخص يرغب   .1 ى ت ديم طلب للحصول عل رددات     في تق وي مع ت أن فئ
تندات المحددة في الجدول       ب يقوم ديم المعلومات والمس من  ) ج(ذلك خطيًا عن طريق تق

 .هذا النظام
ى   ) 1(ونسخة عن الطلب    ) 1(سّلم الطلبات إلى الهيئة على نسخة أصلية   ُت .2 باإلضافة إل

ارة    تقديم دليل يثبت تسديد رسوم دراسة الطلب، داخ طلب   –سّري  "ل ظرف يحمل عب
يس مجلس     –فئوي مع ترددات ترخيص ة  إدارةلجانب رئ ادة   ". الهيئ ة  تراجع  الم الثامن

ات   والعشرون من هذا النظام من حيث آشف المعلومات للجمهور والسّرية المتعلقة بطلب
 . التراخيص
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 الفئوي مع ترددات إجراءات دراسة طلب الترخيص   : الفقرة الثانية
نح .1 راخيص تم ة الت رددات  الهيئ ع ت ة م انونالفئوي ًا لق االت وفق ام  االتص ذا النظ وله

رة    ويتّم. والمعايير المنشورة من قبل الهيئة والمتعلقة بالترخيص المطلوب ذلك ضمن فت
اك    نيومًا بعد تقديم طلبًا آامًال مكتمًال وفقًا لهذا ال) 60(ستين  ظام وشرط أن ال يكون هن

 .رفض الطلبسببًا معروفًا ل
ة  .2 ة للخدم اطق الجغرافي ديمها والمن وي تق دد الطلب بالتفصيل الخدمات المن يجب أن يح

ة  . والمعلومات التنظيمية والمالية والفنية المتعلقة بتقديم الخدمات الُمزمعة ى الهيئ أن  وعل
ين  دتؤّآ ة ثالث من مهل ًا ) 30(، ض ي  يوم ة    تل من آاف ه  يتض ب،  أن ديم الطل اريخ تق ت

ا    ) ج(المستندات والمعلومات ذات الصلة المطلوبة في الجدول  ذا النظام ، أو عليه من ه
 .الطلبمقدم  د المستند أو المعلومات الناقصة، وأن تطلبها خطيًا من أن تحّد

رخيص   ع .3 ب ت دم بطل ى الشخص المتق رددات   ل ع ت وي م تندات  فئ ة المس ّلم الهيئ أن يس
ة الطلب في حال     . ن تاريخ التبليغيومًا م) 15(الناقصة خالل خمسة عشر  ترفض الهيئ

ى      ّدم إل دد، إال إذا ق ت المح ي الوق ة ف ات الالزم تندات أو المعلوم دم صاحبه المس م يق ل
ذه   وافرة ضمن ه ن مت م تك ات ل تندات أو المعلوم ذه المس ت أن ه ذي يثب دليل ال ة ال الهيئ

ّرر       . الفترة الزمنية ة أن تق ة، يمكن للهيئ ذه الحال دة عشرة     إرجاء في ه ) 10(الطلب لم
ة          . أيام أو أن تقّرر رفض الطلب ّدم الطلب المحاول ّم رفض الطلب يجوز لمق في حال ت

 .مجددًا عندما تتوّفر المستندات المطلوبة
ر    ة عش الل خمس ة، خ ب الهيئ ب   ) 15(تطل ديم الطل اريخ تق ن ت ًا م ل يوم  ة، أيالمكتم
 .إيضاحات ضرورية تتعلق بالطلب

ة      ،لتي ترفض فيها الهيئة طلب ترخيصفي جميع الحاالت ا .4 ّدم الطلب ضمن مهل تبّلغ مق
ا  الستين يومًا  رخيص    عن نيّ ذاته رفض طلب الت ا ب ة      وإذا ،ته اقتضى األمر تمنحه الهيئ
ه جفرصة لتو ى   يه تعليقات راض عل دم       . االعت ع الشخص من التق ٍب ال يمن إن رفض الطل

ّدم   . مجددًا بطلب في وقت آخر ى مق ا       لكن يتوجب عل د آم ديم طلب جدي ادة تق الطلب إع
 .وإعادة دفع رسوم دراسة الطلب حين يعاود التقديم

  

  دون ترددات التراخيص الفئوية: عشرة الخامسةالمادة  
 دون ترددات طلبات التراخيص الفئوية: الفقرة األولى  

وي      .1 رخيص فئ ى ت رددات  على أي شخص يرغب في تقديم طلب للحصول عل  أن دون ت
 .من هذا النظام) د(خطيًا عن طريق تقديم المعلومات المحّددة في الجدول ذلك يقوم ب

ه   ) 1(الهيئة على  نسخة أصلية إلى  تسّلم الطلبات .2 ديم    )1(ونسخة عن ى تق ، باإلضافة إل
ارة        ل عب رف يحم ل ظ ب، داخ ة الطل وم دراس ديد رس ت تس ل يثب ّري "دلي ب  –س طل

 ".الهيئة ارةإدلجانب رئيس مجلس  – دون ترددات ترخيص فئوي
ادة    ع الم رون تراج ة العش ور      الثامن ات للجمه ف المعلوم ث آش ن حي ام م ذا النظ ن ه م

  . والسّرية المتعلقة بطلبات التراخيص
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 دون تردداتإجراءات دراسة طلب الترخيص الفئوي : الفقرة الثانية
ة  .1 راخيص الفئوي ة الت نح الهيئ رددات تم انون دون ت ام ق ًا ألحك ًا االتصاالت وفق  وتطبيق

وب ضمن            الترخيص المطل ة ب ة والمتعلق ل الهيئ ايير المنشورة من قب لهذا النظام والمع
امًال    ) 45(مهلة خمسة وأربعين  ة الطلب آ تمًال  يومًا بعد تسّلم الهيئ ّدم مك ذا    ًامق ًا له وفق

 .النظام  وشرط أن ال يكون هناك سبب معروف لرفض الطلب
ة في      الطلب تزويد الهيئة بكامقّدم  على  .2 ا هي مطلوب فة المعلومات والوثائق الداعمة آم

ة خمسة عشر     . استمارة الطلب المعّد من قبل الهيئة   وعلى الهيئة أن تؤآد، ضمن مهل
ب أُ ) 15( ب، أن الطل ديم الطل اريخ تق ن ت ًا م ّدد يوم حيح، أو أن تح كل ص ز بش نج

ذه     مقّدم المستندات أو المعلومات الناقصة، وعليها أن تطالب خطيًا  دها به الطلب بتزوي
 . .المعلومات

رة سبعة         مقّدم على  ة ضمن فت ى الهيئ تندات أو المعلومات الناقصة إل الطلب تسليم المس
تندات   هوللهيئة أن ترفض الطلب في حال لم يقدم صاحب. أيام من تاريخ التبليغ) 7( المس

ّرر      . أو المعلومات في الوقت المحدد ة أن تق ذه الحاالت، يجوز للهيئ درس  إرجاء في ه
ام أو رفض الطلب      دة عشرة أي دم الطلب      . الطلب لم رة يجوز لمق ة األخي ذه الحال في ه

 .تقديم الطلب عند توافر المستندات إعادة
رارًا   لم  ُتيومًا على تقديم الطلب و) 45(في حال انقضاء خمسة وأربعين  .3 ة ق صدر الهيئ

ر           برفض الطلب أو لم ُت ر آامل أو غي ه غي أن طلب ى صاحب الطلب ب رسل  إشعارًا إل
ديم خدمات          مقّدم  عتبر صحيح، ُي رخيص لتق ى الت د حصل حسب األصول عل  الطلب ق
 .المحددة في طلبه، وبإمكانه المباشرة بتقديم هذه الخدمات االتصاالت

 .منع الشخص من التقدم مجددًا بطلب آخرإن رفض طلٍب ترخيص ما ال ي .4
  

 أسباب رفض طلبات الترخيص : عشرة السادسةالمادة  
 :يمكن للهيئة أن ترفض طلبات الترخيص استنادًا ألي من األسباب التالية .1
ّدم . أ دما ال ُيق ّدم  عن دفتر /الطلب المعلومات ومق ًا ل ة وفق ى الهيئ ة إل تندات المطلوب أو المس

و ) ج(نة في الجدولين  أو االستمارات المبّي) الفردية بالنسبة للتراخيص(شروط الطلبات 
ن  )د( ام م ذا النظ ة(ه راخيص الفئوي بة للت ة دون   بالنس راخيص الفئوي رددات والت ع ت م

 ).ترددات

 

ّوه           . ب د أو ُيش ع أو ُيقّي د يمن ب ق احب الطل ى ص رخيص إل نح الت ة أن م رى الهيئ دما ت عن
 .االتصاالت المنافسة في سوق

دما ينتهك   . ت ّدم  عن ؤدي  الطلب أو الطلب أو مق ديم خدمات ي رخيص تق نح ت ىم جعل  إل
انون    ام ق ك أحك ب ينته ّدم الطل االت مق ة    ةأي أو االتص ه، أو أي ادرة بموجب ة  ص أنظم

  . أخرى للجمهورية اللبنانية قوانين  أو أنظمة
  

ردي    في حال آان الطلب للحصول على ترخيص  .2 رخيص  ف رد    أو ت وي مع ت ، داتفئ
 ) :أعاله إلى األسباب الواردة باإلضافة(بإمكان الهيئة رفضه ألي من األسباب التالية 

ة أن    . أ رى الهيئ دما ت دم عن ن    مق ى م د األدن ك الح ة، وال يمل دير بالثق ر ج ب غي الطل
ة    رة والمعرف رح، أو الخب تثمار المقت ة لالس اءة المالي وب أو الكف مال المطل الرأس

ال ام باألعم بة للقي انون المناس رخيص، ولق ًا للت ة الصادرة  اإليصاالت وفق واألنظم
 .بموجبه
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والصحة العامة يمكن أن تتعرض  السالمة العامةو عندما ترى الهيئة أن النظام العام  . ب
ى   إذاالطلب، أو مقدم للخطر بمنح الترخيص إلى  رأت أن البيئة سوف تتأثر سلبًا عل

 .نحو آبير
دما  . ت ب       عن ة تتطل ديم خدم ب تق دم الطل رض مق ول اليع ديم   حص رخيص لتق ى ت عل

 .خدمات
 عندم .ال تتوّفر الترددات الالسلكية المطلوبة لتقديم الخدمات المطلوبةا  . ث

 
  .الطلب مبّينة أسباب رفضها للطلبمقدم  خطيًا إلى على الهيئة أن تقّدم تعليًال .3

 
 
 

 
  الفصل الخامس 

  مقدمي الخدمات تراخيصاألحكام المطّبقة على     
   

 مدة العمل بالترخيص  : عشرة السابعةالمادة 
ة في شروط     سنة أو لمدة أقل تقّر) 20(ن يمنح آافة التراخيص لمدة ال تتعّدى العشرُت  ا الهيئ ره

 .، مثًال سنة، خمس سنوات أو عشر سنواتالترخيص
  

  تجديد التراخيص : عشرة ثامنةالمادة ال 
  العامة  االتصاالت خدمات مقدمو: الفقرة األولى

ذي    االتصاالت  خدمات   م ، يخضع مقداالتصاالت من قانون ) 1( 25للفقرة  وفقًا ة ال   العام
  : يرغب بتجديد الترخيص لإلجراءات التالية

ل من      أن المرخص له على  . أ ى األق نتين عل يبّلغ الهيئة عن رغبته بتجديد الترخيص قبل س
 . تاريخ انتهائه

ديالت مُ  ةالتي قد تتضمن أي  (تها االطلب وترفعه مرفقا بتوصي تدرس الهيئة هذا  . ب قترحة  تع
ده    ى      ) على شروط الترخيص في حال أوصت بتجدي ذه التوصية إل ة له وباألسباب المعلل

 . مجلس الوزراء عن طريق إيداعه لدى األمانة العامة لمجلس الوزراء
د  ُي  . ت اريخ إي ن ت هر م تة اش ة س راره ضمن مهل وزراء ق ب صدر مجلس ال ب لجان اع الطل

 . األمانة العامة لمجلس الوزراء
ة      . ث ع الهيئ رخيص، توّق د   إشعاراً في حال أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بتجديد الت بالتجدي

للشروط المعدلة التي يكون مجلس الوزراء قد  إشعارًاأو (وتسّلمه إلى صاحب الترخيص 
 ).وافق عليها

 مهلة الستة اشهر المذآورة آنفًا رفضًا عتبر عدم صدور مرسوم بتجديد الترخيص ضمنُي . ج
  . ضمنيًا لتجديد الترخيص
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  العامة  االتصاالتمقدمو خدمات من غير مقدمي خدمات : الفقرة الثانية 
دمي الخدمات     للهيئة أن تجّدد تراخيص  دمي خدمات    المرخص لهم من مق ر مق  االتصاالت  غي

رار تتخذه     العامة لمدة مماثلة أو مختلفة  ق ق رخيص       عن طري بشأن الطلب الخطي لصاحب الت
ّدة ترخيصه  ) 90(مقّدم قبل تسعين  ا أو    ُت. يوما على األقل من تاريخ انتهاء م ة قراره عطي الهيئ
رخيص   . يوما من استالمها الطلب) 30(خالل ثالثين  إضافيةتطلب معلومات  وعلى صاحب الت

اً  )15(يزّود الهيئة بالمعلومات المطلوبة ضمن مهلة خمسة عشر   أن ة إصدار    . يوم تحاول الهيئ
ر  ة عش ة خمس ا ضمن مهل ة ) 15(قراره ات الكامل تالمها المعلوم اريخ اس ن ت ا م تتضمن . يوم

ال ال        األسباب التي قد ُت ى سبيل المث رخيص، عل د الت دم تجدي ا بع دلي بها الهيئة عند اتخاذ قراره
  : الحصر، األسباب التالية

 .الخدمات ذات الصلة لم يعد متوفرًاحيز الترددات الالسلكية الضروري لتقديم   . أ
د          . ب ا بتجدي رورية إلقناعه ات الض ة بالمعلوم د الهيئ ن تزوي رخيص ع احب الت ف ص تخّل

 .الترخيص
رة      أّنتبّين للهيئة   . ت وال، المصداقية، الموظفين أو الخب صاحب الترخيص لم يعد يملك األم

رورية  د الض ام    ليتقّي ه أو بأحك ات ترخيص انون  بالتزام االت ق ة  االتص أو األنظم
 .الصادرة بموجبه

لحق الضرر بالصحة    تجديد الترخيص قد يكون مخالفًا للنظام العام أو قد ُي أّنتبّين للهيئة   . ث
 ؛ أو العامة أو البيئة

د بشروط ترخيصه بشكل    تخّلف صاحب الترخيص مرارًا وتكرارًا في الماضي عن التقّي . ج
ة،   وباألنظم االتصاالت فادح، آما وبقانون  ه الهيئ ة الصادرة بموجبه، أو بأي قرار اتخذت

وات       اذ الخط ن اتخ ف  ع ه  تخّل ّل لكن ة أق ات ذات أهمي رر خروق كل متك ب بش أو ارتك
 .لضمان عدم تكّرر مثل هذه الخروقات

 

 
 
 

  تعديل التراخيص : ة عشرةتاسعالمادة ال 
تنادًا .1 ادة  اس ى الم انون ) د) (1( 5إل ن ق االت م روط االتص ديل ش ة تع ّق للهيئ ، يح

رخيص  دم الخدمات ت دأ التناسب مق ع مب ق م ا يتواف ذه بم رار تتخ اه أن (بموجب ق معن
دخل ال ُت أنعلى شرط  و) الهدف إلىالضروري للوصول  ى الحّدمدى التعديل لن يتعّد

  .بين مقدمي الخدمات قانوني نتيجة التعديل أي تمييز غير منصف أو غير
 

 :ات من قبل الهيئةممقدم الخد تراخيصيحق تعديل أحكام  .2

 . على هذا التعديل إذا وافق صاحب الترخيص خطيًا  . أ
 .بدون موافقة صاحب الترخيص  . ب
ديل        )1( ة تستدعي تع ة بشكل أو طريق ة اللبناني إذا آان قد تّم تعديل القوانين أو األنظم

 .الترخيص
ه      االتصاالت إذا خرق صاحب الترخيص أحكام قانون  )2( ة الصادرة بموجب واألنظم

ة        ديل مقصودًا إلزال وأي قرار تتخذه الهيئة أو أحكام ترخيصه، وحيث يكون التع
  . وباألنظمة وبالقرار وبالترخيص االتصاالت المخالفة والتقّيد بقانون 

ّدمي خدمات      )3( ى مق ة   االتصاالت لضمان المنافسة العادلة أو وضع شروط عل العام
 . االتصاالت من قانون) 4( 30وفقا ألحكام المادة 
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انون   )4( ب ق در بموج ي تص رى الت ة األخ ام األنظم د بأحك رخيص يتقّي ل الت  لجع
 . االتصاالت

  
ا   .3 رخيص وفق ديل الت ل تع عاراً ، ُت ةداملا هذه ماكحألقب ة إش ل الهيئ ًا رس عار ( خطي إش

  ):التعديل
  .فرديًا أو فئويًا مع ترددات في حال آان الترخيصإلى صاحب الترخيص   . أ
وميتين         . ب ّل عن صحيفتين ي ا ال يق عن طريق النشر على موقعها االلكتروني أو في م

  . دون ترددات في حال آان الترخيص فئويًالبنانيتين وفي الجريدة الرسمية 
 

  : أنيجب على إشعار التعديل  .4
  . المعني يذآر أن الهيئة تقترح إدخال تعديل على الترخيص . أ
ديل          . ب ذا التع ة إلدخال ه أو (يحدد نص وتأثير هذا التعديل واألسباب التي دفعت الهيئ

 ).يذآر المرجع على الموقع االلكتروني للهيئة حيث يمكن إيجاد النص واألسباب
ديل   تلي   على أن ال يكون اقل من ثالثين يومًا(يذآر الوقت   . ت ) تاريخ نشر إشعار التع

 . الذي يمكن خالله تقديم احتجاجات أو اعتراضات على التعديل المقترح
 

ة االحتجاجات أو االعتراضات التي تُ     .5 ديل      تدرس الهيئ ا بخصوص إشعار التع دم إليه ق
 .شار إليه في إشعار التعديلالتعديل الُم إجراءقبل اتخاذ قرار 

ّررات  راخيص أصحاب         في حال اعتبرت الهيئة أن مب ى ت ق أيضا عل ديل تنطب ذا التع ه
راخيص بالشكل      ،التراخيص اآلخرين ذه الت ل ه ه   تعّدل مث ى    ذات ة مساوية عل أو بطريق

 .أساس الالتمييز
 

رات        ُي عند تعديل الترخيص، .6 ة إلجراء التغيي ة معقول رة زمني رخيص فت منح صاحب الت
 . بالتعديل التقيد على مرافقه وعملياته وخدماته أو غير ذلك بهدف

ة  واحد يشمل  سمح باستخدامها في ترخيصيخضع تغيير الترددات الالسلكية التي ُي خدم
ه   آما ( واستعمال الترددات  االتصاالت ادة  في   هو مشار إلي رة   16الم انون    1فق من ق
ر  وترخيص إدارة  ألحكام نظام )االتصاالت حيز الترددات الالسلكية النطباقها على تغيي

 . الترددات الالسلكية
 

  سحب وتعليق التراخيص: العشرونالمادة  
ًا واد   وفق ام الم انون  ) 2( 41و ) 2( 24و ) د) (1( 5ألحك ن ق االتم وز ، االتص  يج
رخيص  أي ق العمل ب  تعّل أنهيئة لل دم خدمات   لت غ  أو أن تسحبه،  لمق د التبلي وإعطاء   بع

  : ، في حالفرصة للمعالجة وإذا سمحت الظروف بذلك

1. 
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  . أ . الحصول على الترخيص بطريقة الخداع أو بتشويه الحقائق تّم
رخيص عن التقّي  . ب رر لصاحب الت ك، التخّلف المتك ي ذل ا ف ذ، بم أمر واجب التنفي د ب

انون      ام ق ة بموجب أحك  االتصاالت  على سبيل المثال ال الحصر، أمر تصدره الهيئ
 . ة الصادرة تطبيقًا لهأو األنظم

انون    . ت ام ق ة   االتصاالت  الخرق المتعمد والمتكرر لشروط الترخيص أو ألحك واألنظم
 .  الصادرة تطبيقًا له

روط         . ث رعيين الش ه الش ن ورثت أي م وافر ب ر أن تت ن غي رخيص م احب الت اة ص وف
 . الالزمة للترخيص

 .صاحب الترخيصالمرخص له إفالس أو تصفية   . ج
ة    . ح انون      ارتكاب مخالف ام ق ديرها، ألحك ة تق ود للهيئ ة   االتصاالت  جسيمة، يع واألنظم

  . الصادرة تطبيقًا له، أو ألي قرار للهيئة أو للترخيص
  

ى     .2 ًا إل عارا خطي ّدم إش ة ان تق ى الهيئ الترخيص، يجب عل ل ب ق العم د سحب أو تعلي عن
  : صاحب الترخيص يتضمن اآلتي

أنّ   . أ ير ب ذا       يش ذ    ه ت تنفي ى توقي د ال ة ويفي ق الرخص حب أو تعلي د س ة تري الهيئ
 . السحب أو التعليق

 . تحديد أسباب قيامها بذلك  . ب
 . شعارعلى هذا اإل تحديد التوقيت   لتقديم االحتجاجات أو االعتراضات للرّد  . ت

 .تدرس الهيئة االحتجاجات أو االعتراضات التي تقّدم ردًا على هذا اإلشعار
   
متناسبًا بصورة  المادة هذه  المفروض لتنفيذ اإلشعار المذآور في ن يكون التوقيتيجب أ .3

ة نظرًا     ى معقولة مع جسامة الحال ول   إل ة المعق في الحاالت التي تسبب أو     . رأي الهيئ
تهّدد بحصول تشويش مؤذٍِ على الترددات الالسلكية أو السالمة الشخصية أو أي ضرر 

 . أن تعّلق فورًا العمل بالترخيص قبل إرسال اإلشعارفي أي وقت آخر، يحق للهيئة 
  

  شروط التراخيص : الحادية والعشرونالمادة  
راخيص   نح  ت وز م دمات يج دمي الخ روطمق ّددة بموجب ش رط يجب   مح ون يأن إّن أي ش ك

وق   المنافسة و بتحفيز  ما يتعلق  ال سيما في االتصاالت قانون مع  متوافقًا ة حق تهلكين  حماي المس
  .تخضع الشروط إلى مبدأ التناسب أنيجب . والجمهور

  
  التراخيصكافة أحكام مشترآة ل: الفقرة األولى 

راخيص    ع ت من جمي وز أن تتض دمات  يج دمي الخ دمات    مق لة بالخ ود ص ال وج ي ح ، ف
  : المرخص بها

 . أحكام تتعلق بضمان االلتزام بالمتطلبات األساسية للترخيص  . أ
ق   . ب ام تتعل ولأحك ة بشكل معق ا الهيئ ي تطلبه ات الت د المعلوم ي  بتزوي ذ  إطارف تنفي

 . مهماتها

19 
 



لة           . ت ات مّفص د معلوم ا، تزوي ائن ومنه تخدمين أو الزب ة المس ق بحماي روط تتعل ش
ات،   جودة ودقيقة وال سيما حول  الخدمات وتوفير إجراء لمعالجة الشكاوى والخالف

د حصول أي تغ   ا      والنشر وإرسال اإلشعار المالئم عن ر في شروط الوصول، بم يي
 .وتوافر الخدمات جودة في ذلك التعرفة و

ه       . ث رخص ل ن الم ب م اً     الطل املة وفق ة الش ندوق الخدم ي ص اهمة ف انون  المس لق
 .واألنظمة الصادرة تطبيقًا له االتصاالت

ه    . ج ديم         الطلب من المرخص ل ائن لتق ى  الزب دة ال د المعلومات الضرورية العائ تزوي
 . خدمات الدليل

  . ستعملكام تتعلق بالمعدات التي سوف ُتأح . ح
 . بالشروط الخاصة المتعلقة بالترابط د التقّي الطلب من المرخص له  . خ
د تُ التقّي الطلب من المرخص له  . د ى   د المرخص له بالشروط الخاصة التي ق فرض عل

 . مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة
انون       أحكام أخرى  ةأي . ذ ًا لق رخيص وفق ا في الت أو  االتصاالت  ترتأي الهيئة إدخاله

 . األنظمة الصادرة تطبيقًا له
 

  
  الفردية والفئوية مع ترددات أحكام مشترآة للتراخيص : الفقرة الثانية

ام المُ  ى األحك افة إل ي باإلض ة ف رة درج ذه الفق راخيص ه مل الت ن أن تش ة  ، يمك الفردي
  : في حال وجود صلة بالخدمات المرخص لهاوالتراخيص الفئوية مع ترددات 

لكية       . أ رددات الالس ز الت ة لحي أحكام خاصة تتعلق باالستعمال الفّعال واإلدارة المالئم
د مُ  لكية ق رددات الالس تعمال الت ون حق اس رخيصحيث يك ي ت مل  نح ف د يش واح

دمات و ديم الخ لكيةا تق رددات الالس ار (لت و مش ا ه هآم ادة  إلي ي الم ن ) 1(16ف م
 . )االتصاالتقانون 

 .الشبكة وتوفير وأداء الخدمة أوبجودة متطلبات تتعلق   . ب
ا    االتصاالت  من المنافسة في أسواق   أحكام خاصة بمنع السلوك الذي يحّد  . ت ا فيه بم

 .إجراءات تتعلق بالتعرفة
 .لمالئم للترقيمأحكام متعلقة باالستعمال الفّعال وا  . ث
  . أحكام متعلقة بخدمات الطوارئ . ج
دني    . ح دني والريفي  (متطلبات خاصة متعلقة بالبيئة والتنظيم الم ام    )الم ا أحك ا فيه ، بم

 .تتعلق بالدخول إلى األمالك العامة أو الخاصة
ا      إلىأحكام متعلقة بالترابط مع الوصول   . خ رخيص آم أو مشارآة مرافق صاحب الت

  . قبل مقّدمي خدمات آخرين والخدمات المقّدمة من
  

  الفردية أحكام للتراخيص: الفقرة الثالثة
ادة  باإلضافة إلى األحكام المدرجة في  وفي حال وجود     ،الفقرتين األولى والثانية من هذه الم

راخيص   ن أن تتضمن الت ا، يمك رّخص له دمات الم ة  صلة بالخ ة الفردي ام التالي ي (األحك الت
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دمات    . أ ة لخ ة الجغرافي أمين التغطي بكة وت ة بنشر الش ات متعلق أو  االتصاالتمتطلب
 . الشبكة

 . متطلبات متعلقة بالمؤهالت المالية والقانونية والتقنية لمقدم الطلب  . ب
غيل    . ت دنيا للتش دة ال ّدد الم روط تح ديم   وإذا ،ش ر التق ياقتضى األم دمات  اإللزام لخ

  .، الخدمة الشاملة أو الخدمات الحياتيةاالتصاالت
ه عن      ةتعلقمأحكام   . ث باستمرارية الخدمة عند انتهاء الترخيص أو توّقف المرّخص ل

 . العمل
 .أحكام متعلقة بالنظام العام والمساعدة عند حصول حاالت وطنية طارئة  . ج
 . االحتياجات الخاصةذوي ترتيبات خاصة ب  . ح
دف   أ . خ ّغل يه ل المش ن قب ة م اب آفال داع آت ة بإي ام متعلق ىحك م إل ه اض ن تلبيت

  . االلتزامات الناتجة عن هذا الترخيص
 

  

د     هذه الفقرة األحكام المدرجة في إضافةيمكن  إلى الترخيص حتى بعد أن يتّم منحه،  شرط التقي
  . بأحكام تعديل الترخيص الموضوعة في هذا النظام وفي الترخيص

  
 

  الفصل السادس
  تراخيص االختبار والتطوير

   

  منح تراخيص االختبار والتطوير: الثانية والعشرونالمادة 
ي يتوجب   .1 ة الت ار وتطوير بموجب الشروط التالي راخيص اختب نح ت ة أن تم يحق للهيئ

  . االلتزام بها جميعها
  . أ  : طلب الحصول على ترخيص االختبار والتطوير ألغراض االختبار، وبالتحديدُي

 . ر بالكاملطَوعندما يكون إطار العمل التقني لتقديم خدمات معينة غير ُم .1
ديم       .2 ل تق ن أج دة م ة جدي اليب تقني ي ألس ق تجريب راء تطبي ب إج دما يطل عن

 . خدمات اتصاالت محددة
ات         .3 دة أو لهندس االت جدي ّدات اتص اري لمع ار تج رض أو اختب راء ع إلج

  ؛ والشبكة
تهلكين        . ب ى مس االت إل دمات اتص ديم خ وير لتق ار والتط رخيص االختب تعمال ت وز اس يج

ّدد   إطاري ذلك في ومستعملين متطّوعين شرط أن يجر ار والتطوير   إلجراء مح . االختب
 قديم خدمات اتصاالت للناس عمومًا؛ واستعمالها بهدف توفير أو تُيمنع  لكن 

ى   غير مقدم طلب ترخيص االختبار والتطوير يجب أن يكون   .1 د عل حائزًا بع
يمكن استعماله ضمن إطار تنفيذ النشاطات المذآورة خدمات لتقديم  ترخيص
  . أعاله
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ي     .2 رة الت ذا للفت رار وه وير بموجب ق ار والتط راخيص االختب ة ت نح الهيئ تم
ا ُي ب فيه راءطل رخيص    إج دة الت اوز م ى أن ال تتج وير، عل ار والتط االختب

 .شهرًا) 12(اثني عشر 
 
يمكن للهيئة أن تمّدد فترة ترخيص االختبار والتطوير لمدة ال تزيد عن ستة    .3

ه خالل        اشهر، وذلك بناًء ذي يتوجب تقديم رخيص ال على طلب صاحب الت
رخيص          ًال لت ددة أص دة المح اء الم اريخ انته ل ت ل قب ى األق هر عل ة ش مهل

 . االختبار والتطوير
على مقدمي طلبات تراخيص االختبار والتطوير أو طلبات التمديد أن يقدموا  .4

 اإلى الهيئة جميع المستندات الضرورية التي تبرر، بموجب أحكام هذ
 .  ، منح هذه التراخيص أو تمديد مدتهاالفصل

  
 
 

  الفصل السابع
  انتقال تراخيص تقديم الخدمات وتعديل ملكيتها

  
  القيود المطبقة بصورة عامة: الثالثة والعشرونالمادة 

  انتقال التراخيص: الفقرة األولى 
ى أي شخص آخر    .1 رهن  أو  ال يجوز لصاحب الترخيص التنازل عن ملكية الترخيص إل

بقة        المتأتيةأو نقل  الترخيص أو الحقوق  ة المس ة الهيئ ى موافق د الحصول عل عنه إال بع
  . الخطية

 .لترخيصه ال يشكل تغيير اسم صاحب الترخيص انتقاًال .2
 :لن تمنع صاحب الترخيص منما ورد أعاله  إن .3

ا بصورة مشترآة       االتصاالت االشتراك في استعمال مرافق   . أ ا، أو يملكه التي يملكه
 . االتصاالتمع أصحاب التراخيص اآلخرين، لتقديم خدمات 

 االتصاالت  وترآيب وتشغيل مرافق    االتصاالت ممارسة حقوقه في تقديم خدمات   . ب
 .من خالل تلزيم أقسام من هذه النشاطات إلى أشخاص آخرين

  : المرافق أو التلزيمبغّض النظر عن الترتيبات المتخذة للمشارآة في  .4
ا في ترخيصه          . أ ع االلتزامات المنصوص عنه يبقى صاحب الترخيص خاضعًا لجمي

انون  ي ق االت وف ة االتص رارات الهيئ ه وق ادرة بموجب ة الص ل  ،واألنظم ويتحم
 .المسؤولية الكاملة عن هذا التنفيذ

ق بأي   رسل إشعارًايجوز للهيئة أن ُت  . ب ا    ةإلى أصحاب التراخيص يتعل نشاطات تعتبره
ا للمشارآة  غير مالئمة  وفي  . في المرافق أو التلزيم مرفقًا باألسباب التي تستند إليه
في   للمشارآة ترتيبات جديدة ةال يحق لصاحب الترخيص الدخول في أي ،هذه الحالة

ة تتعدى          ات قائم ذه النشاطات أو االستمرار في ترتيب ق به المرافق أو التلزيم المتعل
 .  ة إلنهائهامدة معقول
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رخيص .5 ال ت ّكل انتق ن يش دمات ل دم خ ه أو   مق رخص ل ول الم ع أص ال جمي ع انتق م
ى المجموعة األهم منها آما وجميع العقود الجارية مع الزبائن أو أهمها  شخص آخر،    إل

الكي األسهم في شخص       )بشكٍل مباشر أو غير مباشر(تكون أسهمه مملوآة  من نفس م
انون االتصاالت أو   يتطلب موافقة الهيئة  بموجب ًال اانتق المرخص له األصلي،  أحكام ق

 .  هذا النظام

  

  حول الملكية  إشعارات: الفقرة الثانية 
  :أن يبّلغوا الهيئة عنوالفئوية مع ترددات الفردية  على جميع أصحاب التراخيص .1

  :إلىالعائدة اسم وعنوان ومعلومات االتصال   . أ
ك .1 ر  أي شخص يمل ر مباش ر أو غي كل مباش ة  بش بة خمس ةنس أو %) 5( بالمائ

 .أآثر من حق التصويت أو من المصلحة االقتصادية لصاحب الترخيص
 و أي شخص هو طرف في اتفاقية إدارة أو ما شابهها مع صاحب الترخيص .2
 و على هؤالء األشخاصالسلطة الناهية أي شخص يملك  .3

ة     . ب ذآورين في    األألي من  أي تغيير في أسماء أو مستويات الملكي رة  شخاص الم الفق
ادة    األولى ذه الم ام عمل       ،من ه ة خمسة أي ك ضمن مهل ي   وذل ذا    تل اريخ إجراء ه ت
 .التغيير

   
ي    .2 ات الت ة المعلوم ة لمراقب ة ومعقول راءات فّعال وا إج راخيص أن يتبّن ى أصحاب الت عل

ا إذا آانت  النظر عمّ  ، بغّض  األولى من هذه المادة بّلغ إلى الهيئة بموجب الفقرةسوف ُت
احب            ع ص رة م ر مباش رة أو غي الح مباش م مص خاص له ق بأش ات تتعل ذه المعلوم ه

 .  الترخيص
 

ان و من وقت            .3 ه في أي وقت آ ذي يجوز توجيه ة، وال عند ورود طلب خطي من الهيئ
رددات  آخر، يتوّجب على صاحب الترخيص الفئوي إلى ة المعلومات     دون ت غ  الهيئ تبلي

وي    والعائدة األولى من هذه المادةفقرة  لة في الالمفّص رخيص فئ  للمرخص له بموجب ت
 . دون ترددات

  
  الموافقة على تعديل الملكية: الفقرة الثالثة 

رددات  فردي ال يحق لصاحب ترخيص  .1 دعم      أو فئوي مع ت ّدم ال أن يشترك في أو أن يق
ؤول  اق ي دع حصول أي اتف ىأو أن ي ي شخص الصاحب  إل ا ف ديل م ي تع أو يتسّبب ف

ذي ال          (النهائي للترخيص  ه وال ى المرخص ل ى السيطرة عل ى الشخص الحائز عل بمعن
  .  خطي مسبق من قبل الهيئة إذندون الحصول على ) يخضع لسلطة أي شخص آخر

ين       قّديجب أن ُت .2 ديل في السيطرة ثالث ى التع ة عل اً ) 30(م طلبات الموافق ل    يوم ى األق عل
اق     ذا االتف ات        . قبل التاريخ المحدد لمباشرة العمل به ذه الطلب ل ه ويجب أن تتضّمن مث

ذه الخدمات     معلومات يقّد مها المرخص له حول االتفاقية واألطراف وخدماتهم وسوق ه
ا وأي ي   ةآم ة ف ى المنافس ة عل أثير االتفاقي يم ت ي تقي ة ف اعد الهيئ د تس ة ق تندات داعم مس
 .السوق
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رخيص        حصول أي تعديل في السيطرة   فور .3 ردي أو ت رخيص ف ه بموجب ت لمرخص ل
 :أنلها  ، يجوز موافقة الهيئةدون الحصول على  فئوي مع ترددات

رة    تعّلق العمل بالترخيص إلى أن تتمّكن من التحقق أّن  . أ  المعايير الموضوعة في الفق
   أو متوافرة في هذا التعديل الثالثة من هذه المادة

ا     االتصاالت عالج آخر ينص عليه قانون اتخاذ أي  . ب ه بم أو األنظمة الصادرة بموجب
 . الترخيص أو فرض غرامات شروط فيه سحب أو تعديل

 
إلى األسباب   إال استنادًا  لن تمتنع الهيئة عن إعطاء موافقتها على اتفاقية تعديل السيطرة .4

 : التالية
يجعل تغيير السيطرة من  صاحب الترخيص مقّدم خدمات  ذا  قوة تسويقية هامة أو   . أ

 . يزيد من هذه القوة آما يؤثر، في نظر الهيئة، هذا التعديل سلبًا على المنافسة
ع   . ب ن المتوق م   م ين المرّخص له ترآة ب ة مش ود مصالح ملكي ّبب وج ا أن يتس ًا م نوع

 . أو فرض غرامات اتصاالت أسواق أية  المتنافسين في تخفيض نسبة المنافسة في
وطني أو أي     . ت ن ال وانين األم زام بق وطني أو االلت ن ال رى   ةاألم ة أخ وانين أو أنظم ق

 للجمهورية اللبنانية
انون     . ث ام ق ًا     االتصاالت قد ال يتوافق تغيير السيطرة مع أحك ة الصادرة تطبيق واألنظم

ة أو المواصف   نح ات والشروط التي مُ   له وشروط الترخيص وأي قرار تصدره الهيئ
 . بموجبها الترخيص

هم  .5 ة أس ال ملكي دما ال يتسّبب انتق ة عن ة الهيئ ى موافق يس من الضروري الحصول عل ل
  .   مرّخص له في تعديل بالسيطرة

ام في          .6 ذه األحك ة تطبيق ه ة توضيحات حول آيفي يجوز ألي شخص أن يطلب من الهيئ
 .بعض الحاالت الخاصة

  

  الفردية التعديل في ملكية أصحاب التراخيص: العشرونالرابعة والمادة 
ى باإلضافة .1 ام إل ادة  أحك رينالم ة والعش ر   الثالث ع مباشر أو غي أي بي ام ب ال يجوز القي

رخيص    احبة ت رآة ص ي ش هم ف ل أ ألس ن أو نق ر أو ره ردي   مباش املي (ف ي ح أو ف
ا    ر المباشرين فيه بقة       ) األسهم المباشرين أو غي ة مس ة خطي ى موافق دون الحصول عل ب

ة    ال   إذا آانت   من الهيئ رهن أو االنتق ع أو ال ة البي ك حامل     عملي ع نسبة تمل سوف ترف
ا  وف أو س  حاليًا يملكالذي  أسهم ك حينه ر مباشرة    ( يمل نتيجة  ) بصورة مباشرة أو غي

ة، والتي   %) 10(ئة  اتقال نسبة عشرة بالمهذا البيع أو االن أو أآثر من األسهم المتداول
  . تمنحه حق تصويت أو مصالح اقتصادية في شرآة صاحب الترخيص

بقاً   بموجب ترخيص فردي على آل مرخص له .2 ة مس ذه     إبالغ الهيئ ة له بالشروط المادي
ة الشخص المُ  ا بهوي ة آم ذي سالمعامل رح ال هم و وف قت ه األس ل إلي ات  ةأيتنتق معلوم

رفض أو تضع شروطاً   . أخرى قد تطلبها الهيئة بصورة معقولة ى   توافق الهيئة أو ت عل
د تطلب معلومات        )10(هذه المعاملة خالل عشرة  اريخ إشعارها، أو ق أيام عمل من ت
ذلك    وم ب ل أن تق تنادًا      ( إضافية قب ا إّال إس ن تحجب موافقته ا ل ى  لكّنه ه    إل ا نّصت علي  م

تّم       ةأي. )الثالثة والعشريناألولى من المادة  الفقرة ال أخرى ت ع أو رهن أو انتق عملية بي
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ين    الفردية  على حاملي التراخيص .3 ة خالل ثالث ل ق   ) 30(إشعار الهيئ ى األق ا عل ل  يوم ب

 . إجراء اتفاقية لبيع أي عدد من أسهمهم في البورصة اللبنانية أو غير ذلك من األماآن
 

راخيص      .4 ال الت ى انتق افية عل ودًا إض ع قي ة أن تض وز للهيئ ة  يج صّ الفردي ي ن ذه  ف ه
 . التراخيص

  

  الفصل الثامن
  ترخيص الترددات الالسلكية

 
  منح ترخيص الترددات الالسلكية: والعشرون الخامسةالمادة 
اً  آلما آان ذلك .1 رخيص     ممكن ّدم طلب ت لكية     ب، يجب أن ٌيق رددات الالس ز الت  استعمال حي

ي س     ق الت غيل المراف ب وتش دمات أو ترآي ديم الخ رخيص لتق ب ت ع طل التزامن م وف ب
ق  تستخدم حيز الترددات الالسلكية هذا، ويجب أن ُي حّدد في الطلب نوع الترخيص المتعل

األمر ة . ب درس الهيئ اً  ت رددات وفق ز الت رخيص حي ب ت انون   طل ام ق  االتصاالتألحك
رخيص   ة بت ه والمتعلق ًا ل ة  الصادرة تطبيق ن  وإدارةواألنظم ا م رددات وغيره ز الت حي

  . القواعد ذات الصلة
ى    الذين يعتمدون االتصاالت على مقدمي طلبات تراخيص خدمات .2 في تقديم خدماتهم عل

ردي استعمال حيز ترددات السلكية مصّنف من قبل الهيئة بأنه ال يحتاج إلى  ، ترخيص ف
 : أن يذآروا في طلباتهم

 .المجاالت المحددة لحيز الترددات الذي سوف يستعملونه  . أ
عها          . ب ي تض ة الت ة والمالي ات القانوني توفي المتطلب ي تس ات الت ات وااللتزام المعلوم

 .الهيئة
ث         . ت تعمالها بحي رح اس بكة المقت دة للش لكية العائ رددات الالس ة للت ائص الكامل الخص

ة      التزام النظام الكامل   من تستطيع الهيئة أن تتحقق  اييس البث والشروط التقني بمق
 . الترددات الالسلكية حيز أو االلتزامات آافة التي تضعها الهيئة الستعمال

يشار إليها في نظام    دها الهيئة بما فيها أمورمعلومات أو التزامات أخرى قد تحّد ةيأ  . ث
  .إدارة وترخيص حيز الترددات

  

يستوجب استعمال حيز الترددات  االتصاالتوعندما يكون توفير خدمة لهذه المادة   وفقًا .3
ز    االتصاالت صدر الهيئة ترخيصًا واحدًا يشمل توفير خدمات الالسلكية، ُت واستخدام حي

ادة          ا جاء في نص الم ة آم ذه الخدم وب له انون   ) 1(16الترددات الالسلكية المطل من ق
 .االتصاالت
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رّ  .4 رخيص واحد يشمل بوقت واحد          ر بأنّ يجوز للهيئة أن تق ر الممكن إصدار ت ه من غي
 : واستعمال حيز الترددات الالسلكية في بعض الحاالت، منها االتصاالت توفير خدمات

راخيص    عندم  . أ ى أصحاب ت ا تخطط الهيئة لتوفير موجات حيز الترددات الالسلكية إل
 . الحاليين االتصاالت تقديم خدمات

راخيص      . ب ى أصحاب ت عندما تخطط الهيئة لتوفير موجات حيز الترددات الالسلكية إل
ديم خدماتهم        االتصاالتتقديم خدمات  راخيص بتق ا ألصحاب الت التي تسمح أحكامه

 .أو السلكية حسب رغبتهم/سلكية و باستعمال مرافق
كل        . ت تّم بش د ي لكية ق رددات الالس ز الت ال لحي تعمال الفّع ة أن االس ر الهيئ دما تعتب عن

رخيص ي ت رد ف م ي د  أفضل إذا ل دمات واح ديم خ تعمال  االتصاالت يشمل  تق واس
  . حيز الترددات الالسلكية المطلوب

  
 

  الفصل التاسع
  الرسوم

  رسوم تحديد : والعشرون السادسةالمادة 
ا   دمات آم دمي الخ راخيص لمق دار الت رخيص، إص ات الت ديم طلب ل تق وم مقاب توفى الرس ٌتس
دها من وقت آلخر من              ة رسوم أخرى يمكن تحدي ى أي والرسوم اإلدارية السنوية، باإلضافة إل

  .خالل أنظمة أو قرارات ذات صلة صادرة عن الهيئة
    

  رسوم أخرى : والعشرون السابعةالمادة 
 
ذا النظام رسوما تُ    والعشرين   السادسة ةالماد المحّددة رسوم العتبر ُت ى ضاف  من ه ّل   ،إل وال تح

ات ا من االلتزام م وال رسوموال محل، غيره ل المرخص له ا من قب ي يتوجب دفعه ضرائب الت
ى لجانب الهيئة أو لجانب أي شخص آخر من وقت      اً   إل اري   آخر تطبيق وانين الس مفعول و  ة الللق

ى       دة للحصول عل يشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر رسوم المزايدة عند المشارآة في مزاي
ن      ردودات م ز، الم تعمال الحي ق اس لكية وح رددات الالس ز الت دمات أو لحي ديم الخ رخيص لتق ت
ات   ى المبيع ة المضافة، الضريبة عل ى القيم وم الشطب، الضريبة عل ات، رس ارآة االلتزام مش

ت ات والضرائب     عمال،واالس ى الممتلك املة، الضرائب عل ة الش ي صندوق الخدم اهمات ف المس
 . والرسوم الستعمال األمالك العامة والخاصة
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  الفصل العاشر
  أحكام عامة

  سجل التراخيص: والعشرون لثامنةاالمادة 
  : نتحتفظ الهيئة في مرآزها الرئيسي بسجل يتضّم .1

دمات     . أ ديم الخ راخيص تق ع ت وير      جمي ار والتط راخيص االختب ع ت ا وجمي ، آم
داول   دمات وج ّدمي الخ ن مق ة م لكية المملوآ رددات الالس راخيص الت تخصيص وت

 . الترددات والترقيم
 .منح ترخيصشخص ُي األسماء والمرآز الرئيسي للعمل لكّل  . ب

  

ة    .2 ود للهيئ  أنيوضع السجل بمتناول الجمهور لإلطالع عليه مجانًا في مكاتب الهيئة، ويع
 .  رت ذلكعلى موقعها االلكتروني إذا قّر تنشره الكترونيًا

  
اًء .3 رًا بن ب ونظ ى الطل روري  عل ت الض راءات،للوق ّو لإلج خًار تص ة نس ن  الهيئ ع

ى أن         المعلومات المدرجة ا، عل ى آل من يرغب بالحصول عليه في السجل لتوفيرها إل
الطلب البدل المحدد من قبل الهيئة عن طريق قرار تتخذه ويتناسب هذا البدل مقّدم  يدفع 

 . مع الكلفة التقريبية المرتقبة لتوفير هذه المعلومات على هذا الشكل
 

درج في    إلىيجوز للجهات المعنية أن تطلب من وقت  .4 آخر من الهيئة أن تشطب أو أن ت
يهم أشخاص ق     ا ف ة    د ُمسجل التراخيص أسماء مرخص لهم بم راخيص فئوي دون نحوا ت

ذا النظام    عشرة  الخامسةالثانية من المادة للفقرة  وفقًاترددات  د أي يحدّ  أنيجب  . من ه
ه أو شطبه      طلب من هذا النوع الوقائع آاملًة انوني إلدراج اسم مرخص ل . واألساس الق

أو شطب اسم المرخص له بهدف  إدراجفي حال وجود خطأ مادي صريح، يجوز للهيئة 
المتعلقة بزيادة تدرس الهيئة هذه الطلبات  ،في جميع الحاالت األخرى. سجالتهاتصحيح 
اء أو  إصدار إلىوآأنها شكاوى ترمي مرخص له ما  اسمأو حذف  رخيص  إلغ ّل  وُت ،ت ح

 .وىالخاصة بالهيئة للرد على الشكا لإلجراءاتلمعايير المرسومة ل ا هذه الشكاوى وفقًا
  
 

  سرية المعلومات  : والعشرون التاسعةالمادة  
تح السجالت ونص         12متطلبات المادة  إلىباإلضافة  .1 ة بف انون االتصاالت المتعلق من ق

د      إلىوالتي ترمي   ذاته من القانون) 1(20المادة  راخيص قي ات الت اإلطالع   جعل طلب
ا  من قبل الجمهور، ووفقًا تعامل   ،ألحكام هذا النظام واألنظمة األخرى الصادرة بموجبه

دا           ا ع ة م ا معلومات عام ى أنه رخيص عل الهيئة المعلومات المقدمة آجزء من طلب الت
رار أو     إلىنها الهيئة من وقت جزء منها التي تعّي بعض المعلومات أو ق ق آخر عن طري

د يعّرض السرية     أنظمة على أّن فها ق دأ المنافسة للخطر     ها سرية ألن آش ة أو مب التجاري
 .بدرجة تفوق المنافع التي قد يجنيها هذا الكشف

 
وز ألي .2 دمات    يج ديم خ رخيص لتق ب ت دم طل ة   مق ب الهيئ تّم أن يطال رف مه أو ألي ط

ا     بإصدار ّدد م رار يح ا أو جزء من المعلومات تُ         إذاق وع م عامل  آانت معلومات من ن
د     ُت. بشكل عام أو سّري ذا الشأن بع رارًا به اً    إجراء صدر الهيئة ق ة استشارات وفق  عملي

 .ألنظمتها
 

رخيص أن يُ    .3 ّدم طلب ت ديم الخدمات    البقي جزءًا من طلب     في حال أراد مق رخيص لتق ت
ب على مقّدم الطلب للقرارات أو األنظمة الصادرة عن الهيئة أو غيرها، يتوّج سريًا وفقًا
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  حق المراجعة في القرارات: الثالثونالمادة 

ة   ة المتعلق رارات الصادرة عن الهيئ ي الق ادة النظر ف ي طلب إع لكل صاحب مصلحة الحق ف
  . ألحكام أي قانون أو نظام يتعلق بمراجعة قرارات الهيئة وفقًاتقديم خدمات بطلب ترخيص 

  
  :الحادية والثالثونالمادة 

 .ينشر هذا النظام و يعمل به فور نشرة في الجريدة الرسمية 
  

  2009نيسان  27 في بيروت 
  آمال شحادة :  التوقيع 

  رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
   لالتصاالتعن وبتفويض من الهيئة المنظمة  نيابًة
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  أنواع التراخيص: الجدول أ
  

ائص  ة  خص راخيص الفئوي ة والت راخيص الفردي ة دون الت راخيص الفئوي رددات والت ع ت م
  ترددات

  
ة  راخيص  ة  الت الفئوي

 مع ترددات
راخيص الفئوي الفردية  التراخيص    الت

 دون ترددات
1غير محدود   العدد محدود

شخص معنوي مسجل في  
د  توفي الح ان ويس لبن
األدنى من معايير التأهيل 

شخص معنوي مسجل في 
لبنان ويستوفي مواصفات  

 معينة 

ان أو المؤهالت  ي لبن يم ف شخص مق
شخص معنوي مسجل في 

 لبنان 
ات      دفتر شروط طلب وفقا ل

رخيص ه  2الت ذي أعدت ال
 ونشرته الهيئة 

 تقديم الطلبات في أي وقت الطلبات 

 آال العملية التنافسية    3نعم
  
 نعم

م  دمات  (نع بة للخ وبالنس
ي تطّب   ادة  الت ا الم ق عليه

وزير  )1( 19 راح ال ، اقت
ومرسوم يتخذ في مجلس   

 ) الوزراء

عتبر الترخيص قد صدر  ُي موافقة الهيئة 
م ُي  ب إذا ل رفض الطل

 .يومًا 30ضمن 

    
ر الش  تكون مشمولة يمكن أن غير مشمولةبكة  ات نش موجب

 والتغطية الجغرافية
  

ك ضرورياً    . يمكن أن تتّم مراجعة هذا الجدول ويجري تعديله من قبل الهيئة على أساس دوري وعندما يكون ذل

                                                 
      إّال في حال عدم توّفر الترددات 1
 50و 49وبعض مقدمي الخدمات  الحاليين آما هو مفّصل في الفقرتين  Liban telecom حالة  شرآة اتصاالت لبنانباستثناء في  2

  من هذا النظام
  
من  50و 49وبعض مقدمي الخدمات  الحاليين آما هو مفّصل في الفقرتين  Liban telecom باستثناء في حالة شرآة اتصاالت لبنان 3

  هذا النظام
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                مؤهالت  مؤهالت هامة                                  عدم وجود
دد  الفرديةتراخيصال ع

ة    .1 محدود ة الوطني ة العريض راخيص الحزم ت
   والنقل

الوطنية مع  تراخيص الحزمة العريضة  .2
 حيز الترددات  

 تراخيص الهاتف الخلوي .3
أي ترخيص آخر بما في ذلك خدمة من   .4

ادة      ي الم ا ف دمات المنصوص عنه الخ
دمات  ) "1( 19 االت خ ، أي "االتص

دمات     ية، خ اتف األساس دمات اله خ
اتف   دمات اله دولي أو خ اتف ال اله

وي  ام   (الخل دمات نظ ك خ ي ذل ا ف بم
UMTS( 

دمات .5 ديم خ رخيص آخر لتق  ُيحزم أي ت
 مع حيز ترددات  نادر 

ار   .6 ر األقم ث عب المحطات األرضية للب
  )إستقبال/إرسال( االصطناعية

  

 
  

 ال وجود لها حاليًا

دد  ع
ر  غي
 محدود

 ترددات الفئوية معالتراخيص
    

دمات  .1 اداة  خ زة المن أجه
(Pagers)  

دمات  .2 ية خ ات األرض المحط
(VSAT)  

  
 

  

  دون ترددات التراخيص الفئوية
ة  تراخيص الحزمة العريضة   .1 ز  الوطني دون حّي

 .ترددات
 مقدم خدمات االنترنت .2
  مكاتب االتصاالت العامة .3

 

 
 

 .تعديله من قبل الهيئة على أساس دوري وعندما يكون ذلك ضروريًايمكن أن تتّم مراجعة هذا الجدول ويجري 
 
 
  

  الخدمات العامة: الجدول ب
  

ادة        ى نص الم ا يشملها معن ة آم انون    78تعتبر الهيئة أن الخدمات التالية هي خدمات عام من ق
راخيص          التجارة اللبناني نظرًا ى أصحاب الت اد السكان عل وطني واعتم ى الصعيد ال لتقديمها عل

  :الفردية لتوفيرها
  
دمها  .1 ي تق وي الت اتف الخل دولي وخدمات اله اتف ال ية، خدمات اله اتف األساس خدمات اله

ان رآة اتصاالت لبن د إصدارها   Liban Telecom ش يجب (بموجب ترخيصها، عن
ًا ه وفق ة ان ادة  المالحظ انون م) 1( 44للم ان ، ُتاالتصاالتن ق رآة اتصاالت لبن ى ش  عف

Liban Telecom  من قانون التجارة 78أحكام المادة من.( 
 

ة   .2 وي المقدم اتف الخل دمات اله وي     خ اتف الخل بكَتي اله غلَتين لش رآَتين المش ل الش ن قب م
  .الحاليَتين أو أية خدمات هاتف خلوي مقدمة من خالل الشبكة الوطنية لمقدم الخدمات
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  الفئوي مع ترددات طلب الترخيص: الجدول ج
  

  مضمون الطلب والمستندات المرفقة معه  
  
I- الترخيص المطلوب   

 اسم الترخيص المطلوب  .1
  
II- مقدم الطلب  
a. اسم  مقدم الطلب.  
b.   الطلب ةمقدمالمؤسسة /للشرآة القانوني الشكل. 
c.   رخيص ب الت ديم طل ّوض تق د  ( الشخص المف اآس والبري اتف والف ام اله ك أرق ي ذل ا ف بم

 ).االلكتروني
d. رار        ، اإلذاعة التجارية أو ة أو ق ة، الوآال ر لبناني رع لشرآة غي في حال آان مقّدم الطلب ف

 .تقديم طلب الترخيص المندوب المفوضو ممثل الفرع في لبنان تعيين
e.  اآس والبريد االلكترونيبما في ذلك أرقام الهاتف والف(لمقدم الطلب  العنوان الكامل.( 
f.  المؤسسة/تسجيل الشرآةشهادة  نسخة رسمية عن. 

g. شهادة تسجيل مقدم الطلب في دائرة الضريبة.  
  

III-   مستندات الملكية  
ك خمسة بالم .1 وي يمل أي شخص طبيعي أو معن ات االتصال ب وان ومعلوم م وعن ة     ااس ئ

ن المصلحة االقتصادي %) 5( ن حق التصويت أو م ر م ي أو أآث ا  ة ف ة إدارة إم  اتفاقي
ومع أي شخص طبيعي أو معنوي له سيطرة آما ، مقدم الطلب اتفاقيات مشابهة معوإما 

  . مطلقة على هذا الشخص
  

 .الشرآاء الحاليين/ن مالكي األسهممن السجل التجاري تبّيإفادة   .2
 

ي         .3 ان أو ف ي لبن االت ف دمات اتص وفر خ رى ت رآات أخ ي ش هم ف ة األس يل ملكي تفاص
  . الخارج

  
IV- وصف الخصائص التقنية  
  . وصف الخدمات التي ينوي مقدم الطلب تقديمها - 1
 .نشرها يتّموف وصف المرافق التي س - 2
 . متقّدوف خصائص الخدمات التي س - 3
 . تلحقهاوف فر الشبكة والخدمات التي ساتو - 4
 .متطلبات حيز الترددات الالسلكية  - 5
 .متطلبات الترقيم  - 6
 . الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات والتاريخ المتوقع لبدء التشغيل العام - 7
  
V-    إثبات الجدارة والكفاءة والمصداقية  

  إثبات الكفاءة المالية   .1
  .مالمطلوب والمقّد المؤسسة/إثبات رأسمال أسهم الشرآة  ) أ(
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وفي حال آانت    . مشابهة للسنة الماضية األخيرة آشوفات الحساب أو وثائق  ) ب(
 . ، الوثائق المشابهة لمالكي األسهم تكون آافيةالشرآة مؤسسة حديثًا

ة من مصرف حول المالءة           ) ج( ادة خطي ى إف خطة تمويل الشرآة، باإلضافة إل
 . ، لمالكي أسهمهاالمالية لمقدم الطلب، وفي حال آانت الشرآة مؤسسة حديثًا

    .المالية همقدم الطلب، قدرتإلى تصريح  استنادًا رى تثبت،وسائل شبيهة أخ ) د(
  

  إثبات الجدارة التقنية   .2
   . نين إلدارة تقديم الخدماتمعرفة وخبرة وقدرات الموظفين المعّي ) أ(
  .مراجع أو شهادات حول إقامة وتشغيل مشاريع مشابهة  ) ب(

  
  
  

  إثبات المصداقية  .3
الطلب نفسه تثبت انه خالل  شهادة مصدقة من الكاتب العدل وموقعة من مقدم   ) أ(

نوات الثالث م تحصل أي ) 3( ةالس ية ل دم    ةالماض د مق ة ض ائع التالي ن الوق م
  : ن مديرًا للشرآةعّيالطلب أو ضد شرآة تحت سيطرته، أو ضد فرد ُي

  . في أي بلد االتصاالت فسخ أو تعليق العمل بترخيص )1(
ات   )2( ة المتوجب بب مخالف ات أخرى بس ات أو عقوب رض غرام ف

رخيص   ي ت ا ف وص عليه االت المنص ريع  االتص أو أي تش
 . في أي بلد باالتصاالت متعلق 

   .اإلفالس أو التسوية أو اإلدارة القسرية )3(
 

VI-    إقرار  
         .1مي الطلبات هذا اإلقراريجب أن يكمل جميع مقّد
  اسم مقدم الطلب

  ع الكامل للموّقاالسم 
  مؤسسة مقدم الطلب ال/الشرآةفي الصفة  

  
  
  
  
  

_____________________  
   :يوقع من قبل أنيجب     1
 ، في حال الشراآةأو المفوض بالتوقيع آل واحد من الشرآاء )1(
  مؤسسة الشرآة أو بالتوقيع عن ال المفوض )2(
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 باسم   : بما يلي مقدم الطلب، اقّر
  
ّدم ب    ) أ( ّم التق ذا  لقد ت اً  ه انون  الطلب وفق ه     االتصاالت  لق ة الصادرة بموجب يما   واألنظم ال س

  .الممنوحة لمقدمي الخدمات التراخيصنظام 
  .في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وآاملةالواردة  المعلومات   ) ب(
   .هذا الطلبموجب بالمطلوبة  جميع المعلومات لقد تّم تزويد ب  ) ج(
  . م الطلبمقّدباسم  بتوقيع هذا اإلقرار  أصوًال مفوضإّنني    ) د(
  
  

  : االسـم
  :التوقيع
  : التاريخ

                                                                                                                                
  
 
 
 

  دون ترددات طلب الترخيص الفئوي: الجدول د
  

  مضمون الطلب والمستندات المرفقة معه 
  
I-   الترخيص المطلوب  

 اسم الترخيص المطلوب  .1
  
II-  مقدم الطلب  

  .اسم  مقدم الطلب - 1
 .الوضع  القانوني لمقدم الطلب - 2
رخيص     - 3 ديم طلب الت ام     ( وآالة أو قرار تعيين الشخص المفّوض تق ك أرق ا في ذل بم

 ).الهاتف والفاآس والبريد االلكتروني
ة أو         اإلذاعة - 4 ة، الوآال ر لبناني رع شرآة غي دم الطلب ف التجارية، أو في حال آان مق

 .تقديم طلب الترخيص المندوب المفوضو ممثل الفرع في لبنان قرار تعيين
ل   - 5 وان الكام ب   العن دم الطل د     (لمق اآس والبري اتف والف ام اله ك أرق ي ذل ا ف بم

 ).االلكتروني
سة في حال آان مقدم الطلب شخصًا المؤس/تسجيل الشرآةشهادة  نسخة رسمية عن  - 6

 .معنويًا
  .شهادة تسجيل مقدم الطلب في دائرة الضريبة - 7

  
III-   مستندات الملكية  

 .الشرآاء الحاليين/ن مالكي األسهممن السجل التجاري تبّيإفادة   .1
ي    .2 ان أو ف ي لبن دمات اتصاالت ف وّفر خ رآات أخرى ت ي ش هم ف ة األس  تفاصيل ملكي

  . الخارج
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IV- التغطية الجغرافية  
ديم خدمات في سائر       .1 ًا، اذآر أسماء        هل تخطط لتق ان الجواب نفي ان؟ إذا آ أنحاء لبن

  .المناطق
  
V- التحتيةى البن  

ك البن .1 ذي  ىهل تمل ة ال دم الخدم دد مق ًا، ح ان الجواب نفي ك؟ إذا آ ة الخاصة ب التحتي
  .تخطط االعتماد عليه لتقديم خدماتك

   -VI  الخدمات
 .الرجاء ذآر الخدمات التي تخطط لتقديمها - 1
  .التجاريالنشاط  ر لمباشرة المقّرالرجاء ذآر التاريخ  - 2

  

VII-   هل من تعليقات تريد أن تبديها  
ديم أي  .1 اء تق لة   ةالرج دة أو ذات ص رى مفي ات أخ ام معلوم ق أحك ام وف رنظ  خيصاالت

  . الصادر عن الهيئة الممنوحة لمقدمي الخدمات
  

VIII- إقرار  
  .2يجب أن يكمل جميع مقدمي الطلبات هذا اإلقرار 

  الطلباسم مقدم 
   ع االسم الكامل للموّق

  مؤسسة مقدم الطلب ال/الشرآةفي الصفة              
  
  

_____________________  
   :يوقع من قبل أنيجب     2
 م الطلب باسمه، في حال آان فردًاالشخص الذي قّد .1
 ، في حال الشراآةأو المفوض بالتوقيع آل واحد من الشرآاء .2
  شرآة أو مؤسسة  مقدم الطلب ، في حال آانبالتوقيع المفوض .3
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 باسم    : بما يلي م الطلب، اقرمقّد
  
ه  االتصاالتلقانون  هذا الطلب وفقًالقد تّم التقّدم ب  ) أ( يما نظام     واألنظمة الصادرة بموجب ال س

 .الممنوحة لمقدمي الخدمات التراخيص
  .في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وآاملةالواردة  المعلومات   ) ب(
  .هذا الطلبموجب بالمطلوبة  جميع المعلومات الهيئة بلقد تّم تزويد   ) ج(
  . مقدم الطلببإسم  بتوقيع هذا اإلقرار أصوًال مفوض إّنني   ) د(
  
  

  :االسـم
  :التوقيع
  : التاريخ
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