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  3229 آذار 32بيروت في                                                                                      
Ref: TRA/PRE/140-230309 

 
 جانب معالي وزير االتصاالت 
 المهندس جبران باسيل المحترم

 
 

الرسوم من قبل الشخص )مخابرة مدفوعة   Collect Callالـخدمة بإدخال  توصية  :الموضوع
 في لبنان االتصاالتشبكات  عمى ل بو(المتص  

 
 

 ،أعالهالمذكور  باإلشارة إلى الموضوع
 

تصاالت في الدول إلمن الخدمات المنتشرة في كثير من شبكات ا Collect Call تعتبر خدمة الـ 
ل كمفتيا الطرف المداخمية يتحمل تصاالت االمحيطة بنا وباقي دول العالم وىي عبارة عن خدمة  تص 

بشكل  أوعن طريق عامل ىاتف  ىذه الخدمة تتم .كما ىو متعارف عميو المّتِصلوليس الطرف  بو
 وفق الخطوات التالية: آلي

 ل بطمب رقم خاص مجانيصِ يقوم الطرف المتّ  -
ل تصاالت الذي بدوره يتصل بالطرف او خادم أتصال إلى عامل ىاتف إلل ايحوّ  - المّتص 

 ن موافقتو عمى تحمل كمفة المخابرة الواردة إليوويسألو ع بو
 في حال عدم الموافقة. ويقطع اإلتصاليتم توصيل الطرفين  ة ىذا األخيرفي حال موافق -

 
الياتف  تيعمى شبك االتصاالتخدمات  وزارة االتصاالت قد باشرت العمل عمى تحسينوبما أن 

خدمات إضافية جديدة تسيل وتساعد المواطنين عمى  في إدخال ولدييا النية والخموي الثابت
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حول  دراسة  مسودة قامت الييئة بإعداد ،الحدود الممكنةأقصى  إلىمن الشبكات الموجودة اإلستفادة 
 تستعرضحيث ا المختمفة في لبناناإلتصاالت عمى شبكات  Collect Callخدمة الـ إدخال كيفية 

إلى توصية بإدخال ىذه الخدمة عمى مراحل  خمصتو  الفنية والتحاسبية كافة الخيارات ىذه الدراسة 
 مكانيات الفنية عمى الشكل التالي:إلوفقًا لدرجة الصعوبة ولتوفر ا

 
 المتِصلإدخال الخدمة ضمن الشبكة الثابتة فقط بحيث يكون طرفي االتصال ) :األولى المرحلة

ل بوو  المباشرة بيذه المرحمة فورًا باعتماد مركز تحويل ( ضمن الشبكة الثابتة. يمكن المتص 
 فيو الذي تتوفر Collect Callتصاالت العائدة لخدمة الـ إل( كمركز لتمقي ا100تصاالت الدولية )إلا

إعطاء إمكانية التخابر  الوفر في ىذه العناصر الناتج بعد كافة عناصر تقديم الخدمة وخصوصًا بعد
 .الشبكة الثابتة الدولي المباشر لكافة مشتركي

 
من الخدمة مع الشبكة الثابتة بحيث باإلستفادة السماح لمشتركي الشبكة الخميوية  :الثانية المرحلة
ل بوالطرف يكون  رقم ضمن شبكات أي  ىوالمتِصل دائما ضمن الشبكة الثابتة والطرف  المتص 

 . بما فييا شبكات الخميوي المحمية المختمفةاإلتصاالت 
 

فقط( بحيث ة الثابتذوي الخطوط إدخال الخدمة ضمن الشبكة الخميوية )لممشتركين  الثالثة:المرحلة 
ل بويكون الطرف  اي رقم  المتِصلثابت عمى الشبكة الخميوية والطرف ذات خط مشترك  المتص 

 ضمن شبكات االتصاالت المحمية المختمفة.
 

الدفع بحيث يكون الطرف ذوي الخطوط المسبقة إضافة مشتركي الشبكة الخميوية  :الرابعة المرحلة
ل بو  رقم ضمن شبكات أي  ىوالمتِصل مسبق الدفع والطرف ذات خط مشترك خميوي المتص 

وبالتشاور  تدريجيًا  خيرة ألالمراحل الثالثة ا تطبيق يصار إلىأن  عمى ،االتصاالت المحمية المختمفة
 .بين الوزارة والمشغمين

 



 

3 
 

عمى شبكات Collect Call  خدمة الـ بإدخالنرفع لمعاليكم توصية  ىذاجئنا بكتابنا  لذلك،
( عمى أن يصار األولىوبخاصة ضمن الشبكة الثابتة )المرحمة  وفق ما ىو مقترح أعاله اإلتصاالت

المنافسة بين ع يتشجاألخذ بيذه التوصية  من شأنال شك ان و  .تدريجياً  األخرىتطبيق المراحل  إلى
 لإلجتماعونحن عمى استعداد  .قيمة العائدات من قطاع االتصاالت في لبنان يادةز و  كافة المشغمين

    مع المعنيين في الوزارة لمناقشة تفصيمية لممراحل المقترحة والمساعدة عمى وضعيا موضع التنفيذ.
 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام،

 

 

 
  د. كمال شحادة

 رئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت


