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كلمة رئي�س جمل�س �الإد�رة

اأن�صئت الهيئة املنظمة لالت�صالت بهدف تطوير الإطار التنظيمي يف 

لبنان الذي من خالله ي�صتطيع املعنيون ب�صناعة الت�صالت العمل، 

ال�صتثمار، التطور وحتفيز منو ال�صوق على امل�صتوى الوطني. ا�صتطاعت 

الهيئة مب�صاعدة فريق عملها الكفوؤ  وبالتعاون مع خمتلف الوزارات 

واملوؤ�ص�صات احلكومية وفعاليات املجتمع املدين، اأن حتقق تقدمًا 

ملحوظًا يف تاأدية واجباتها �صمن �صالحياتها التي منحها لها قانون 

الت�صالت  2002/431 لتطوير �صوق الت�صالت يف لبنان بالتعاون 

مع وزارة الت�صالت.

تبذل الهيئة جهوداً م�صتمرة لبناء قدرات املوؤ�ص�صة وو�صع اإطار تنظيمي 

لبناين متني وحديث. تركز الهيئة يف عملها على حماية امل�صتهلك، 

حتفيز املناف�صة العادلة، اإدارة فعالة للموارد النادرة مثل حيز الرتددات 

والرتقيم وتطوير قطاع البث الإذاعي والتلفزيوين بالإ�صافة اإىل ت�صجيع  

حماية اأمن الف�صاء ال�صيرباين وتاأمني ال�صالمة على �صبكة الإنرتنت.

كما نوؤمن، نحن يف الهيئة، باأن ي�صبح قطاع الت�صالت عاماًل اأ�صا�صيا 

يف حتريك عجلة القت�صاد ومورداً متجدداً للبلد. وعليه، فقد �صخرنا 

خرباتنا لتطوير القطاع �صمن امل�صاعي احلثيثة التي ت�صمن عودة لبنان 

بقوة اإىل �صاحة الت�صالت الدولية.  تفتخر الهيئة باإجنازاتها و�صتوا�صل 

جهودها يف ن�رش الرخاء القت�صادي الوطني. 

نحن مصممون على تطوير سوق تكنولوجيا 
لمعلومات واتصاالت  متقدمة في لبنان تعمل 

وفقًا ألهم المعايير العالمية للقطاع، سوق 
تحيي اقتصاد البلد وتقدمه.

�لدكتور عماد حب �هلل

رئي�س الهيئة املنظمة لالت�صالت 

ومديرها التنفيذي بالإنابة

�صباط 2012
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1. مهمتنا

اإن مهمتنا هي اإر�صاء بيئة تنظيمية تعزز قيام �صوق ات�صالت 

تناف�صية، ت�صمن تقدمي اأف�صل اخلدمات باأن�صب الأ�صعار 

لل�رشيحة الأو�صع من اللبنانيني. 

اإن الهيئة املنظمة لالت�صالت هي 

موؤ�ص�صة عامة م�صتقلة تاأ�ص�صت 

مبوجب قانون الت�صالت رقم 

2002/431 لتحرير وتنظيم 

وتطوير �صوق الت�صالت يف 

لبنان. بداأت الهيئة عملها فعليًا 

عقب تعيني جمل�س اإدارتها الأول 

يف ني�صان 2007 من قبل جمل�س 

الوزراء اللبناين.

 

من مهام الهيئة الأ�صا�صية 

الرتويج للمناف�صة وحماية حقوق 

م�صتخدمي خدمات الت�صالت 

ال�صلكية والال�صلكية، والهيئة اأي�صًا 

م�صوؤولة عن اإ�صدار الرتاخي�س، 

الأنظمة، القرارات، اإدارة الطيف 

الرتددي وخمطط الرتقيم الوطني، 

مراقبة ال�صوق لر�صد اأي ا�صتغالل 

للقوة الت�صويقية الهامة واأية 

ممار�صات مناق�صة ملبداأ التناف�س، 

ف�صاًل عن اتخاذ اخلطوات ال�رشورية 

عند اللزوم. 

والهيئة لها دور بارز يف ت�صجيع 

ال�صتثمار واملحافظة على ال�صتقرار 

يف ال�صوق وتطوير القطاع بالتعاون 

مع وزارة الت�صالت، يف نف�س 

الوقت الذي تعمل فيه على بناء �صوق 

ات�صالت مزدهرة، خالقة وتناف�صية. 

يشكل إصدار األنظمة والتراخيص المالئمة وادارة 
الموارد النادرة بفعالية إحدى أهم ركائز صالحيات 

الهيئة القانونية لتطوير سوق االتصاالت في لبنان 
وضمان بيئة سليمة، عادلة وتنافسية.  
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2. �ملهام و�ل�شالحيات

تعمل الهيئة على م�صتويني: الأول مرتبط بتطوير الإطار التنظيمي والثاين يتعلق باملمار�صات 

التطبيقية.

على �مل�شتوى �لتنظيمي،  تعمل الهيئة با�صتمرار على تطوير وحتديث الإطار التنظيمي يف لبنان معتمدة 

على درا�صات ال�صوق، درا�صات املقارنة ووفقًا لأف�صل املمار�صات الدولية املعتمدة يف هذا الإطار. كما تطلق 

الهيئة ا�صت�صارات عامة قبل اتخاذ اأي قرارات مهمة، اإقرار الأنظمة، منح تراخي�س اإىل مقدمي اخلدمات اأو 

ا�صتخدام املوارد النادرة مثل حيز الرتددات اأو الرتقيم. 

على �مل�شتوى �مليد�ين، تتدخل فرق الهيئة املخت�صة على الأر�س لتوقيف الأجهزة الال�صلكية التي 

تعمل ب�صفة غري �رشعية عن العمل، وم�صادرة اأجهزة الت�صوي�س كما وتعمل على معاجلة وحّل كافة �صكاوى 

امل�صتهلكني التي ترد اإليها. 

وب�صكل عام، فاإن دور الهيئة يتمثل بتحفيز املناف�صة وال�صتثمار، تطوير القطاع وحماية حقوق م�صتهلكي 

خدمات الت�صالت. 
 

مهام و�صالحيات الهيئة هي:

اإعداد م�صاريع املرا�صيم والأنظمة املتعلقة 

بتطبيق اأحكام قانون الت�صالت 2002/431 

واإحالتها اإىل الوزير واإبداء الراأي يف م�صاريع 

القوانني وم�صاريع املرا�صيم املتعلقة بقطاع 

الت�صالت.

ت�صجيع املناف�صة يف قطاع الت�صالت و�صمان 

�صفافية ال�صوق.

تنظيم التلزميات واإ�صدار الرتاخي�س والإ�رشاف 

على ح�صن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفر�س 

التقيد بها.

العمل كو�صيط وكهيئة حتكيمية للبت بالنزاعات 

النا�صئة عن تطبيق اأحكام القانون بني اأ�صحاب 

الرتاخي�س.

اإدارة خمطط الرتقيم. 

حتديد التعرفات والبدلت وحت�صيلها وفق اأحكام 

القانون.

مراقبة الت�رشفات التي حتد من املناف�صة وتاأمني 

�صفافية ال�صوق.

و�صع قواعد الرتابط ومراجعة عقود الرتابط.

حتديد املقايي�س وال�رشوط التقنية الواجبة 

التطبيق على معدات الت�صالت ل�صمان عدم 

احلاق اأي �رشر ب�صبكة الت�صالت اأو بال�صالمة 

العامة. 

مراقبة جودة خدمات الت�صالت بكافة انواعها.

امل�صاعدة على تاأمني خدمات الت�صالت 

للموؤ�ص�صات الرتبوية وال�صحية وت�صهيل و�صول 

املعوقني اإىل خدمات الت�صالت.

باالستناد إلى أفضل الممارسات الدولية، وآخذًة 
اهتمامات ومصالح المستهلكين والمعنيين 

بالقطاع بعين االعتبار، تساهم الهيئة، عبر 
القيام بواجباتها المنصوص عليها، بتطوير 

االقتصاد الوطني. 
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3. �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية

توؤمتن الهيئة على عدد وا�صع من امل�صوؤوليات. فمنذ اإن�صائها، ركزت الهيئة وما زالت على تطوير 

الإطار التنظيمي يف لبنان وفقًا خلم�صة حماور اأ�صا�صية:  

جنحت الهيئة يف بناء املوؤ�ص�صة 

على اأكرث من �صعيد. فاعتمدت 

الهيئة وطبقت اأف�صل الآليات 

والإجراءات الإدارية واملالية 

وجذبت اإىل املوؤ�ص�صة جمموعة من 

اأهم اخلرباء اللبنانيني والذين مت 

اختيارهم بناًء على معايري الكفاءة، 

ال�صتقامة وال�صفافية بالإ�صافة اإىل 

متتعهم باإح�صا�س عايل باملواطنة 

وامل�صوؤولية.  

كما وعملت الهيئة على جتهيز 

املوؤ�ص�صة باأحدث الأدوات لقيا�س 

جودة خدمات الت�صالت 

وم�صتوى اأداء �صبكات الت�صالت 

والبيانات. وهذه الأداة )نظام 

مراقبة وقيا�س جودة خدمات 

الت�صالت( �صت�صتخدم اأي�صًا 

لتحليل جودة حركة التخابر وتقدمي 

تقارير دورية عن موؤ�رشات الأداء 

الأ�صا�صية خلدمات الت�صالت 

الثابتة واخللوية وخدمات نقل 

املعلومات والإنرتنت يف لبنان. 

كما وحددت الهيئة اخلطوات 

ال�رشورية وامليزانية الالزمة ل�رشاء 

اأحد اأهم واأحدث املعدات لإدارة 

حيز الرتددات بفعالية )نظام اإدارة 

وقيا�س حيز الرتددات(، وو�صع 

قواعد ا�صتخدامه، حتديد املوؤ�ص�صات 

التي ت�صغل حيز الرتددات وتعقب 

م�صادر الت�صوي�س. �صيمكن هذا النظام 

الهيئة من معاجلة التداخل وحماية 

الرتاخي�س املمنوحة من اأي ا�صتخدام 

غري �رشعي للرتددات.  

كما ووا�صلت الهيئة �صعيها اإىل بناء 

اجل�صور واأ�رش التعاون مع �صبكة وا�صعة 

من املنظمات الإقليمية والدولية مثل 

�صبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع 

الت�صالت وتقنية املعلومات، ال�صبكة 

الأورو-متو�صطية للهيئات املنظمة، 

الحتاد الدويل لالت�صالت، املنتدى 

العربي ملنظمي البنى التحتية، فريق 

العمل العربي الدائم للطيف الرتددي، 

البنك الدويل والحتاد الأوروبي وذلك 

بهدف تبادل اخلربات، متثيل لبنان 

يف �صاحة الت�صالت الدولية وتاأمني 

التمويل الالزم لتجهيز لبنان باأحدث 

الأدوات لقيا�س حيز الرتددات وجودة 

اخلدمة.  

 وقد ا�صتحدثت الهيئة موقعًا اإلكرتونيًا 

متطوراً )www.tra.gov.lb(  بهدف تعميم 

خال�صة ن�صاطاتها ب�صفافية على اأكرب 

جمموعة ممكنة من اجلمهور. وي�صكل 

هذا املوقع، احلائز على جوائز عدة، 

اأداة توا�صل رئي�صية ت�صمح للهيئة 

بالت�صاور مع املعنيني حول حماور عدة 

ك�صيا�صة القطاع، القرارات والأنظمة 

وتوفري معلومات هائلة حول ق�صايا 

الت�صالت.  

بناء �ملوؤ�ش�شة



8

اأعدت الهيئة اأنظمة اأ�صا�صية حلماية 

حقوق امل�صتهلك مثل نظام �ش�ؤون 

امل�شتهلك وقامت بن�رش ميثاق 

ق�اعد املمار�شة للخدمات ذات 

القيمة امل�شافة الذي حددت عربه 

حقوق والتزامات مقدمي خدمات 

الت�صالت نحو امل�صتهلكني. كما 

اأ�صدرت الهيئة نظام ج�دة اخلدمة 

الذي يهدف اإىل �صمان جودة 

خدمات الت�صالت، عدالة التعرفة 

و�صفافية الفواتري وكذلك يلزم 

مقدمي اخلدمات بالتقّيد مبوؤ�رشات 

الأداء الأ�صا�صية، وو�صعت نظام 

احلد من التعر�ض الب�رشي للحق�ل 

الكهرومغناطي�شية الذي ي�صع 

احلدود الق�صوى للتعر�س الب�رشي 

للحقول الكهرومغناطي�صية ويهدف 

اإىل حماية النا�س والعمال من 

التاأثريات ال�صحية امل�رشة املمكن 

حدوثها من جراء التعر�س للحقول 

املغناطي�صية يف اأماكن ال�صكن 

والعمل، اإ�صافًة اإىل ا�صدار ون�رش 

نظام املوافقة على املعدات الذي 

يحدد �رشوط ا�صترياد وا�صتخدام 

معدات واأجهزة الت�صالت. 

لقد �صافرت الهيئة جهودها مع 

جهود وزارة القت�صاد والتجارة 

لتلقي ومعاجلة ال�صكاوى املتعلقة 

بقطاع الت�صالت عرب اخلط 

ال�صاخن 1739. كما واتخذت 

الهيئة، بالتعاون مع اجلهات 

املعنية، خطوات مهمة لت�صجيع 

حماية الأطفال على الإنرتنت 

ولت�صهيل و�صول ذوي الحتياجات 

اخلا�صة اإىل خدمات الت�صالت. 

تعمل الهيئة دون كلل اأو ملل على 

اإدارة املوارد النادرة وذلك عرب 

و�صع وحتديث واإدارة اجلدول 

الوطني لتوزيع الرتددات، موارد 

حيز الرتددات الراديوي واعتماد 

اآليات املراقبة املتخ�ص�صة للتاأكد 

من ح�صن انطباقها مع الأنظمة 

املحلية والدولية. يف هذا الإطار، 

اأ�صدرت الهيئة عدداً كبرياً من 

الأنظمة مثل نظام ترخي�س واإدارة 

حيز الرتددات الال�صلكية، م�رشوع 

نظام ر�صوم تراخي�س الرتددات 

والرتاخي�س الفئوية، م�رشوع نظام 

الرتقيم الوطني وم�رشوع اجلدول 

الوطني لإعادة توزيع الرتددات يف 

لبنان. كما قامت الهيئة بتدابري 

ميدانية عديدة عرب ر�صد وحل 

م�صاكل التداخل وتوقيف امل�صغلني 

الغري �رشعيني واحلد من النبعاثات 

الكهرومغناطي�صية. 

كما وتعنى الهيئة مبوا�صيع تتعلق 

مبكافحة الت�صوي�س وذلك عرب 

توقيف م�صتخدمي الأجهزة التي 

تت�صبب بالت�صوي�س والتي توؤثر على 

جودة اأداء �صبكات الهاتف اخللوي 

والإنرتنت. كما وتقوم الهيئة، 

بالتعاون مع الهيئات الق�صائية 

والأمنية املعنية، مبكافحة التعدي 

على الرتددات الناجت عن ا�صتخدام 

معدات البث الغري �رشعية وتوزيع 

خدمات ات�صالت غري قانونية. 

�إد�رة �ملو�رد �لنادرة حماية �مل�شتهلكني
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قامت الهيئة بخطوات اأ�صا�صية 

نحو تطوير الإطار التنظيمي يف 

لبنان. فقد عملت الهيئة على و�صع 

توجيهات تنظيمية ودرا�صات 

جوهرية طالت عدد كبري من 

القطاعات كما حافظت على 

التزامها املعاملة العادلة اإزاء 

مقدمي خدمات الت�صالت يف 

لبنان. ويف هذا املجال، ن�رشت 

الهيئة يف اجلريدة الر�صمية نظام 

القوة الت�صويقية الهامة ونظام 

الرتابط. كما وقد اأعدت الهيئة 

عدداً كبرياً من الوثائق املهمة مثل 

نظام الرتاخي�س املمنوحة ملقدمي 

اخلدمات وم�رشوع مر�صوم حقوق 

املرور يف الأمالك العامة واخلا�صة.

 

كذلك جددت الهيئة تراخي�س 

مقدمي خدمات البيانات والإنرتنت 

املرخ�س لهم �صابقًا من قبل 

وزارة الت�صالت. و�صتمنح 

الهيئة تراخي�س طويلة الأمد 

فور ن�رش نظام الرتاخي�س يف 

اجلريدة الر�صمية. كما اأ�صدرت 

الهيئة تراخي�س حيز الرتددات 

وخ�ص�صت ترددات وفق حاجات 

ال�صوق، وت�صمل هذه الرتاخي�س تلك 

املمنوحة لالأمن الداخلي، اجلي�س، 

وم�صغلي الهاتف اخللوي خالل 

مرحلة اطالق خدمات اجليل الثالث.   

عملت الهيئة على اإ�صالح قطاع 

الت�صالت يف لبنان على عدة 

اأ�صعدة. فقد ح�رّشت الهيئة لعملية 

اإطالق خدمات احلزمة العري�صة 

مع اإعطاء الأولوية ل�صمان حقوق 

مقدمي اخلدمات با�صتخدام 

الأمالك العامة وب�صكل خا�س 

الدخول اإىل القنوات احلالية. كما 

اأعدت الهيئة ملجل�س الوزراء عدداً 

من املرا�صيم ال�رشورية لنجاح 

ن�رش خدمات احلزمة العري�صة يف 

لبنان وتت�صمن: م�رشوع مر�صوم 

حتديد بدلت ا�صتخدام ور�صوم 

اإدارة ومراقبة الرتددات الال�صلكية، 

م�صودة مر�صوم حقوق املرور 

واحتياجات املباين اجلديدة 

لتحمل خدمات احلزمة العري�صة. 

ومن جهة اأخرى، وبناًء على طلب 

الوزير، اأعدت الهيئة درا�صات 

تقنية عديدة �صاهمت يف دعم 

جهود وزارة الت�صالت لإطالق 

عدد كبري من م�صاريع التو�صع 

ال�رشورية للبنان، مثل م�رشوع 

تو�صع الألياف ال�صوئية، م�رشوع 

�صبكة اجليل الثالث وخدمات 

الإنرتنت الرقمي ال�رشيع وال�صعات 

الدولية. وقد �صاركت الهيئة يف 

تطوير قطاع البث عرب قيامها 

بعدد من املبادرات التطويرية 

واخلطط. كما اأ�صدرت الهيئة 

م�صتندات ذات روؤيا م�صتقبلية مثل 

م�رشوع خطة حت�صني البث الذاعي 

على موجة الأف اأم وم�رشوع خطة 

حول ا�صرتاتيجية النتقال اإىل البث 

التلفزيوين الرقمي. 

حتفيز �ملناف�شة �لعادلة 

يف �ل�شوق

�إ�شالح وتطوير �لقطاع
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4. قيمنا �الأ�شا�شية

فيما ن�صعى جاهدين يف �صبيل اإجناز مهمتنا هذه، فاإننا نخل�س الولء  لقيمنا الأ�صا�صية التي نلتزم 

بها يف كل خطوة نقوم بها.  

إن قيمنا هي التي توجه عملية صنع القرار 
لدينا فهي الرابط الذي يجمع مؤسستنا ويعزز 

التزامنا بخلق سوق اتصاالت تنافسية.

تتمتع الهيئة با�صتقاللية يف اتخاذ 

القرارات والإجراءات اخلالية من اأي 

حتّيز.

الهيئة موؤ�ص�صة تتمتع ب�صفافية 

عالية وتقوم بن�رش املعلومات 

كاملة، دقيقة ويف التوقيت 

املنا�صب. حتر�س الهيئة على 

م�صاركة جميع املعنيني بالقطاع 

يف عملية �صنع القرار عرب 

ال�صت�صارات العامة، والتي متنح 

الأطراف املعنية التي تتاأثر بقرارات 

الهيئة فر�صة تقدمي مالحظاتهم 

ولعب دوراً مهمًا يف بلورة الأنظمة 

امل�صتقبلية.

متم�صكًة مبهامها التي اأناطها بها 

قانون الت�صالت 431، تعمل 

موؤ�ص�صتنا دومًا وفق مبداأ امل�صاءلة 

جتاه املواطنني اللبنانيني، ديوان 

املحا�صبة، املوؤ�ص�صات القانونية 

واملعنيني بقطاع الت�صالت. 

كما وت�صمن مقاربتنا ال�صاملة 

واملنفتحة للتنظيم م�صوؤوليتنا جتاه 

مبادراتنا وقراراتنا عرب تعليلها 

واإي�صاحها.

الهيئة بعيدة متامًا عن النحياز، 

الت�صليل اأو الإجحاف وتدير القطاع 

بناًء على مفاهيم الإدارة اجليدة.

�مل�شاءلة

�الإن�شاف

�ال�شتقاللية

�ل�شفافية



11

5. هيكليتنا

بهدف متكني الهيئة من اإجناز مهامها، �صدر املر�صوم الإداري 

واملايل رقم 14864 يف العام 2005 ليحدد هيكلية املوؤ�ص�صة باأربع 

وحدات اأ�صا�صية، بالإ�صافة اإىل ق�صم ال�صوؤون الإدارية، ق�صم ال�صوؤون 

املالية وق�صم التدقيق الداخلي.

يتاألف جمل�س اإدارة الهيئة من رئي�س جمل�س اإدارة واأربعة اأع�صاء 

متفرغني بدوام كامل يعّينون ملدة خم�س �صنوات غري قابلة للتجديد 

اأو التمديد. يراأ�س ويدير كل وحدة ع�صو جمل�س اإدارة كما هو مبني 

اأدناه يف الهيكلية. 

بغض النظر عن الهيكلية الوظيفية المتميزة 
في كل وحدة، فإن اعتماد مبدأ العمل الجماعي 

والتنسيق بين مختلف األقسام ينتج نظام عمل 
موجه على أساس المشروع  مع توجه يأخذ بعين 

االعتبار مصلحة المستهلك.

رئيس
الهيئة



12

�لوحد�ت �الأربعة هي:

تكمن مهمة وحدة ال�صوق واملناف�صة يف �صمان 

مناف�صة نزيهة و�صفافة يف �صوق الت�صالت. 

تتوىل هذه الوحدة ال�صوؤون القت�صادية املت�صلة 

ب�صوق الت�صالت باأوجهها املالية والتقنية. 

ومن خالل اإجراء البحوث وتقييم ال�صوق وحتليل 

معطياته املالية، تدر�س هذه الوحدات القدرات 

الكامنة يف قطاع الت�صالت وتقدم الإر�صادات 

الآيلة اإىل تطويرها. ويركز اجلزء الأكرب من دورها 

على اإعداد ال�صيا�صات التي تتبناها الهيئة ل�صمان 

منو القطاع يف بيئة �صحية، اإ�صافة اإىل مراقبة 

مدى جتاوب ال�صوق مع هذه ال�رشوط. بالإ�صافة 

اإىل ذلك، وحدة ال�صوق واملناف�صة م�صوؤولة عن 

درا�صة التعرفات والر�صوم �صونًا للمناف�صة العادلة 

وال�صفافة.

تت�صّدى وحدة تقنيات الإت�صالت ملوا�صيع 

تكنولوجيا الإت�صالت عمومًا ولكل ما يتعلَّق 

مبعدات الإت�صالت، مع احلر�س على تق�صيم 

وحتديد وتوزيع الرتددات بطريقة فعالة لتحقيق 

امل�صلحة العامة على اأف�صل وجه ممكن. ومن 

مهام هذه الوحدة اإدارة حيز الرتددات والرتقيم 

و�صمان التطبيق التقني املالئم لتفاقيات 

الرتابط. كما تلعب دوراً رقابيًا على �صعيد جودة 

اخلدمة وحق ا�صتخدام ممتلكات الدولة والبلديات. 

ومن مهامها اأي�صًا متابعة اآخر التطورات 

التكنولوجية وحتديد املعايري مما ي�صمن الإرتقاء 

مب�صتوى ال�صوق اللبناين اإىل التطور واحلداثة.

وحدة تقنيات �الت�شاالت وحدة �ل�شوق و�ملناف�شة 12
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تكمن اإحدى مهام هذه الوحدة يف زيادة من�صوب 

وعي اجلمهور وحماية حقوق امل�صتهلكني، وعرب 

امل�صاركة يف �صنع ون�رش التعاميم والقرارات 

والأنظمة ال�صادرة عن الهيئة وغريها من 

امل�صتندات الهامة امل�صتوجب توفريها للجمهور 

�صمن جهود الهيئة لرت�صيخ ال�صفافية. كما اأنها 

م�صوؤولة عن تنظيم املنتديات واملحا�رشات، 

توزيع التقارير واملن�صورات، اإدارة املوقع 

الإلكرتوين العام والداخلي اخلا�س بها.

 ويف �صياق دورها ك�صلة و�صل بني امل�صتهلكني 

والهيئة، حت�رش هذه الوحدة الإح�صاءات املتعلقة 

بامل�صتهلكني، ال�صتمارات، التقارير والتحليالت، 

كما تتعامل مع �صكاوى امل�صتهلكني يف ما يتعلق 

بالنزاعات بني مقدمي اخلدمات وامل�صرتكني.

�أما �الأق�شام �ملرتبطة مبا�رشة برئي�س �لهيئة هي: 

ق�صم ال�صوؤون الإدارية، وتكون مهمته ال�صهر على تطبيق النظام الداخلي للهيئة، واقرتاح �رشوط التوظيف واإدارة 

�صوؤون امل�صتخدمني، وتطوير وتدريب املوارد الب�رشية، اإ�صافة اإىل تويل مهام اإدارة اأمانة �رش جمل�س ادارة 

الهيئة. 

ق�صم ال�صوؤون املالية، وتكون مهمته م�صاعدة الرئي�س يف اإعداد م�رشوع املوازنة ومراقبة ح�صن تنفيذها وتويّل 

�صوؤون املحا�صبة.

ق�صم التدقيق الداخلي، وتكون مهمته التدقيق باملوازنة وبح�صابات الهيئة، وفقًا ملا تقرره اإدارة الهيئة.

من مهام وحدة ال�صوؤون القانونية والرتاخي�س 

مراقبة ن�صاطات مقدمي خدمات الت�صالت، 

اإدارة اأ�صول منح الرتاخي�س بالإ�صافة اإىل اإعداد 

الدرا�صات القانونية وم�صاريع القوانني واملرا�صيم 

من اأجل تلبية حاجات القطاع وحتديث اإطاره 

القانوين. هذا بالإ�صافة اإىل اإعداد امللفات املتعلقة 

بالنزاعات وال�صكاوى التي حتيلها اإليها اإدارة 

الهيئة والتو�صط بني مقدمي خدمات الت�صالت 

والإدارات املخت�صة والبلديات يف مو�صوع 

ا�صتخدام الأمالك العامة.

وحدة �الإعالم و�شوؤون �مل�شتهلك
وحدة �ل�شوؤون �لقانونية 

و�لرت�خي�س
34
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6. �الطار �لتنظيمي

جنحت الهيئة خالل اخلم�س �صنوات الأوىل من تاأ�صي�صها، وبعد اإمتامها جميع اإجراءاتها وا�صت�صاراتها العامة 

بالتما�صي مع اأف�صل املعايري الدولية،  باإ�صدار الأنظمة ال�رشورية املطلوبة لتنفيذ م�صوؤولياتها وواجباتها 

التي ن�س عليها القانون.

منذ تأسيسها، عملت الهيئة بجد على وضع اإلطار التنظيمي الذي سيضمن نجاح عملية تحرير 
وتطوير قطاع االتصاالت. 

مرحلة �ل�شياغة 

بانتظار مو�فقة جمل�س

�إد�رة �لهيئة 

رفعت �إىل وزير �الت�شاالت 

بانتظار مر�جعة جمل�س �ل�شورى 

�شدرتبعد �إ�شد�ر �شيا�شة �لقطاع 

مرحلة جهوزية �مل�رشوع 
�ملر�جعة �الأخرية بعد عملية 

�ال�شت�شار�ت

نظام الو�صول اإىل املعلومات 

احتياجات املباين اجلديدة لتحمل 

خدمات احلزمة العري�صة 

ا�صرتاتيجية النتقال اإىل البث 

التلفزيوين الرقمي 

 FM حت�صني البث الإذاعي

درا�صة ا�صتخدام الأمالك العامة 

م�صودة مر�صوم حقوق املرور 

م�رشوع مر�صوم حتديد بدلت 

ا�صتخدام ور�صوم اإدارة ومراقبة 

الرتددات الال�صلكية 

نظام الرتخي�س 

نظام ترخي�س واإدارة حيز 

الرتددات الال�صلكية

نظام �صوؤون امل�صتهلك

نظام ر�صوم تراخي�س الرتددات 

والرتاخي�س الفئوية 

خمطط الرتقيم الوطني 

نظام الرتقيم 

ميثاق قواعد املمار�صة للخدمات 

ذات القيمة امل�صافة

نظام احلد من التعر�س الب�رشي 

للحقول الكهرومغناطي�صية

نظام القوة الت�صويقية الهامة 

�لقر�ر�ت:

 VSAT حمطات الـ

IPTV جتربة الـ

جتربة حيز الرتددات 

تخ�صي�س حيز على موجة لهيئة اوجريو 

الرتاخي�س املوؤقتة ملقدمي خدمات 

البيانات والإنرتنت )+ التمديد( 

 LCNC تراخي�س �رشكة تري�صات، �رشكة

و�رشكة مدى

نظام الرتابط 

نظام املوافقة على املعدات 

نظام نوعية اخلدمة وموؤ�رشات الأداء 

الأ�صا�صية 

قرار اإن�صاء مراكز الت�صال 

اجلدول الوطني اللبناين لتوزيع الرتددات

بيان �صيا�صة ال�صوت عرب الإنرتنت 

 )VOIP(

خدمة التجوال الدويل املحلية 

م�رشوع خطة اإعادة توزيع وجتميع حيز 

الرتددات 

برنامج حترير قطاع الت�صالت 

م�رشوع خطة تراخي�س احلزمة العري�صة

املتطلبات ال�رشورية لرتاخي�س احلزمة 

)NBCL( العري�صة والنقل الوطنية

نظام الت�صعري

قرار الت�صعري املوؤقت للرتابط

بانتظار تاأ�صي�س �رشكة ات�صالت لبنان

بانتظار اإ�صدار �صيا�صة قطاع الت�صالت

بانتظار اإ�صدار تراخي�س اخلليوي

نظام الو�صول اإىل ال�صبكة املحلية

نظام ف�صل احل�صابات

اخلدمة ال�صاملة
 

خدمة العمالء 

CS/CPS
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7. �رشكاوؤنا

8. نظرة م�شتقبلية

طورت الهيئة �صبكة عالقات وا�صعة ت�صمنت �رشكاء حمليني، اإقليميني ودوليني. وحر�صت الهيئة على التعاون 

مع املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة التي تعنى ب�صكل مبا�رش بتطوير القطاع وذلك لكي تتمكن الهيئة من القيام 

ب�صالحياتها.  وقد �صاهم هوؤلء ال�رشكاء يف بناء قدرات موؤ�ص�صتنا.

�ل�رشكاء �لدوليني �ل�رشكاء �ملحليني

اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

مديرية الطريان املدين 

مديرية اجلمارك 

املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة

موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية – ليبنور

النقل البحري 

وزارة الدفاع 

وزارة القت�صاد والتجارة 

وزارة الإعالم 

 وزارة الداخلية والبلديات

وزارة العدل

وزارة ال�صوؤون الجتماعية – املجل�س الأعلى 

للطفولة 

وزارة الت�صالت

وزارة الأ�صغال العامة والنقل 

نقابة املهند�صني 

جمل�س �صورى الدولة

الهيئة ملتزمة باإعادة لبنان اىل ال�صاحة الدولية من خالل اعتماد 

اأف�صل الأنظمة وتطوير قطاع الت�صالت بالعتماد على موهبة وقدرات 

ال�صعب اللبناين. هذه هي التحديات التي اختارت الهيئة اأن تواجهها 

و�صوف ت�صتمر بالعمل على الت�صدي لها بالتعاون مع �رشكائها. 

املنتدى العربي ملنظمي البنى الأ�صا�صية 

هيئة اأمريكا وال�رشق الأو�صط للخدمات التعليمية 

والتدريبية )الأمدي�صت(

الهيئة املنظمة لالت�صالت يف الربتغال 

�صبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الت�صالت

فريق العمل العربي الدائم للطيف الرتددي

ال�صبكة الأورو-  متو�صطية لهيئات تنظيم الت�صالت 

الحتاد الأوروبي

ال�صبكة الفرنكوفونية لتنظيم الت�صالت

الهيئة املنظمة لالت�صالت يف تركيا 

الحتاد الدويل لالت�صالت

الهيئة املنظمة لالت�صالت يف البحرين 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

البنك الدويل 

معهد الت�صالت الأمريكي للتدريب



هاتف: 300 964 1 00961

فاك�س: 341 964 1 00961

info@tra.gov.lb 

بناية مرفاأ 200

منطقة و�شط بريوت

بريوت - لبنان

�لهيئة �ملنظمة 

لالإت�شاالت
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