
 24/9/2007بیروت في 
 

 لھیئةالمدیر العام كتور كمال شحادة وفي الجمھوریة اللبنانیة الدالتصاالت تنظیم اوّقع رئیس ھیئة 
سبتمبر  22ماضي الموافق ألن ھورن، ظھر السبت ال السید البحرینفي مملكة تنظیم االتصاالت 

،  ة في مقر الھیئة في وسط بیروت، مذكرة تفاھم بین الھیئتین في اجتماع عمل عقد لھذه الغای2007
تفاق ومجاالت التعاون الثنائي من جھة، واإلقلیمي والعربي وناقش في خاللھ المجتمعون تفاصیل اال

   .من جھة أخرى
 

، وتبادل الخبرات في مجاالت بین الھیئتینالعالقات الثنائیة  تعزیزلى إوترمي اتفاقیة التعاون الموقعة 
المستھلكین وإدارة الطیف الترددي وضمان جودة الخدمة وحمایة ثال شؤون عدة، منھا على سبیل الم

في  االستقاللیةعلى مستویات بأ یذكر أن الھیئتین تتمتعان. بالھیئتین وتدریب الفنیین واإلداریین
 .المنطقة

 
 نطاق التعاون وكذلك األمور المتعلقة بالشبكة العربیة لھیئات ممثلون عن الھیئتینھذا وقد ناقش 

تترأسھا في الوقت وتنظیم االتصاالت وتقنیة المعلومات والتي تشمل في عضویتھا ھاتین الھیئتین 
 .  الحالي ھیئة تنظیم االتصاالت بمملكة البحرین

 
في البحرین تنظیم االتصاالت  أدلى المدیر العام لھیئةتوقیع مذكرة التفاھم بین الھیئتین، وتعلیقًا على  

لبنان في  ھیئة تنظیم االتصاالت  لعمل بشكل وثیق معإن ا: "قال فیھ بتصریح السید ألن ھورن
 لعربیة لھیئات تنظیم االتصاالت وتقنیة المعلوماتا سیساھم بشكل كبیر في تطویر أنشطة الشبكة

 ".االنسجام بین الجھات التنظیمیة في المنطقة العربیةوتعزیز وخلق 
 

نحن : "بتصریح قال فیھ الدكتور كمال شحادة لبنانفي رئیس ھیئة تنظیم االتصاالت وبدوره أدلى 
ساھمت ھذه العملیة في ، حیث ننظر إلى مملكة البحرین كمثال یقتدى بھ في تحریر قطاع االتصاالت 

تشجیع دخول مستثمرین وشركات عالمیة إلى المملكة باإلضافة إلى خلق فرص العمل وتشجیع 
 ."ذلك توفر الخیارات المنافسة على أساس جودة الخدمات المقدمة وك

 
ھیئة  وتقوممتسارع، بصدد تحریر سوق االتصاالت بشكل  ومن الجدیر بالذكر أن الجمھوریة اللبنانیة

وستقوم الھیئة قریبًا بطرح مناقصة . دوًر أساسي في إنجاح ھذه العملیةبلبنان في  تنظیم االتصاالت
 .بدء خصخصة القطاعایذانًا ب ترخیص الخدمات المتنقلة

 
    :مالحظات للمحررین

 
 :في الجمھوریة اللبنانیةمعلومات عن ھیئة تنظیم االتصاالت 

 
ھي ھیئة مستقلة وغیر منحازة، تأسست :في الجمھوریة اللبنانیة) الھیئة(ھیئة تنظیم االتصاالت 

وقد باشرت أعمالھا بعد تعیین أعضاء مجلس إدارتھا في سنة . 2002لسنة  431رقم  بموجب قانون
القطاع عبر سن األنظمة والقوانین التي ترعى وتشجع  تنظیم الھیئةوتتضمن واجبات  .2007

، وعبر إصدار التراخیص الضروریة إلطالق مشغلین جدد الفعالة والمستدیمة والعادلةالمنافسة 



باإلضافة إلى المشغلین الحالیین، والمحافظة على حقوق المشتركین في الخدمات التي یقدمھا قطاع 
 . صاالتاالت

 عبر الموقعبلبنان ویمكن االطالع على المزید من المعلومات بخصوص ھیئة تنظیم االتصاالت 
www.tra.gov.lb 

 
 :لالستفسارات االعالمیة

 
 ھیئة تنظیم االتصاالت

 200الرفأ بنایة رقم 
 وسط بیروت التجاري

 info@tra.gov.lb: البرید االكتروني

 
  

 في مملكة البحرین معلومات عن ھیئة تنظیم االتصاالت
 

وغیر منحازة، تأسست بموجب المرسوم  ھیئة تنظیم االتصاالت بمملكة البحرین ھي ھیئة مستقلة
، 2002في أكتوبر  الذي صدربإصدار قانون االتصاالت  2002لسنة  48الملكي بقانون رقم 

وتتضمن واجبات الھیئة، من بین أمور أخرى، حمایة مصالح المشتركین والمستخدمین وتعزیز 
ویمكن . مشغلین الجدد المرخص لھمالمنافسة الفعالة والمستدیمة والعادلة بین المشغلین الحالیین وال

: االطالع على المزید من المعلومات بخصوص ھیئة تنظیم االتصاالت عبر الموقع
www.tra.org.bh 

 
 : لالستفسارات اإلعالمیة

 شھاب ةدان
 المستھلكینشئون مدیر إدارة االتصاالت و

 17520000: الھاتف
 39710033: النقال

 17532125: الفاكس
 comms.director@tra.org.bh: البرید اإللكتروني

  
   
 
 

      
 
 
 


