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صاحب السعادة،

األساتذة الكرام،حضرة 

أیھا الحفل الكریم،

فتِح إلى تحریره یؤدي وف سو ؛ِ المتوازنُیسھُم في تعزیِز اإلنماِء و لالقتصاد الوطني،  محّرك أساسيِقَطاَع االتصاالِت یشّكل 

. حمایَة حقوِق المستھلكینضمان السوِق أماَم االستثماِر الخاّص وأمام المنافسة، مع 

مھّمَة تعزیِز المنافسِة واالستثماِر في ب الھیئِة المنظمة لالتصاالت 2002 الصادر عام 431رقم تصاالت قانون اال أناط لقد 

وإدخال المنافسة وزیادة الخیارات المتاحة لخفِض أسعاِر الخدماِت وتعزیز جودِتھا،  تمھیدًا قطاِع االتصاالت وتطویره، 

 االتصاالِت قبَل أّن  مجاِلفي  دوِل المنطقِة رائدًا بین ، في بلٍد كاَن دة جدی وخلق فرص عملاالستثماراتوتحفیز للمستھلكین 

ُیصِبَح الیوَم في ذیِل الالئحة، بعَد أن تآكلت شبكاُتھ بسبب قّلة االستثمار وضعف المنافسة وغیاب ھیكلیة حدیثة ترعى تطویر 

الدولیة التي أثبتت المنافع  أفضل التجارب والمعاییر ًء على  یتّم في ضوء تطبیق القانون وبنا الیوم إن ما تقوم بھ الھیئة.القطاع

.الناتجة من تحریر االتصاالت بالنسبة إلى الشركات والمستھلكین واالقتصاد، وأھّمھا ما یتعلق باالستثمار والنمو

للبناني ولالقتصاد واطن ابناء على ھذه المعطیات، وضعت الھیئة برنامجًا لتحریر قطاع االتصاالت یؤّمن كل المنافع للم

 المقومات علىویرتكز . 2008تموز ) 56المادة( الوطني، كما وَرَد في البیاِن الوزارّي لحكومِة اإلرادِة الوطنیِة الجامعة

:التالیة
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 )Broadband( الحزمة العریضة تحریر . أوًال

 ،إلى لبنان  كثیرةستثماراتب استقطیوف  وبناء شبكات وطنیة سBroadband)( فائقة السرعة الحزمة العریضة تحریر نإ

نقل وربط المعلومات بین كافة المناطق، مع ترابط  تھدف إلى  )Fiber optic(إنشاء منصة ألیاف بصریة ویؤدي إلى  

ھا  ویفتقدبلدان سائر المتوفرة في  بتقنیات حدیثة  ذات جودة عالیةوسعات دولیة تلبي حاجة السوق اللبناني، إضافًة إلى خدمات

 . لبنانمصلحة المستھلك اللبناني وكافة مقدمي خدمات المعلومات واإلنترنت في یصّب في كّل ذلك  ،لبنان

 في المئة، ینتج نموًا 20اختراق إضافي في استخدام الحزمة العریضة بواقع كّل  أن  عالمیةمن تجارب بلدان أخرى یتبّین 

لھ   على ھذا األساس، اعتمادھا والحزمة العریضة تحریرأّن اإلشارة إلى تجدركما .  في المئة في الناتج المحلي0.6نسبتھ 

 المؤسساتف.  من خالل اعتماد الوسائل والخدمات المتطورة وتسھیل الشمولیةتأثیر كبیر على نمو وإنتاجیة الشركات

اتصال سرعة لدیھا  تلك التي من% 4لھا إنتاجیة  أكبر بنسبة   2mbpsبشبكة االنترنت بسرعة  تفوق الـ  المتصلة والشركات 

. منھاإلنترنت أقّلب

 بنسبة واحد زیادة یر اإلیجابي للحزمة العریضة على األعمال، بحیث أّن كّل ثالتأعالمیة الخرى األبلدان  التجاربتبین  كذلك 

. سنویًا المئةب 0.3-0.2في األعمال بنسبة إلى زیادة یؤّدي  ، خدمات الحزمة العریضة اختراق  في معّدالت %) 1 (في المئة

 400،000ھدف الھیئة، من خالل تحریر الحزمة العریضة، إلى أن یقارب عدد المشتركین في خدمات الحزمة العریضة الـ ت

 تصفح --االنترنت فائق السرعة (شھریًا ./ أ. د50 – 40 مع عرض شامل ومغٍر یبلغ 2019مشترك وذلك في حلول العام 

. / أ. د600  و 10MBps، مع سرعة تصل إلى  واطنینللم)  صوت-- الفیدیو واالتصاالت --لترفیھ ونقل البیانات الرقمیة وا

 التواصل بالفیدیو –االنترنت فائق السرعة ونقل المعلومات ، والترفیھ الرقمي (شھریًا للشركات مع عدة عروض متنّوعة 

.1GBpsمع سرعة تصل إلى ) والھاتف واالتصاالت الصوتیة

الحزمة العریضة تحریر  على الھیئة  تحرص  ،االتصاالت وفقًا لقانونو العدیدة، االقتصادیةھذه المنافع  بناء على 

(Broadband) شبكات أساسیة تربط النقاط األساسیة في أھم المدن لبناء  وإصدار التراخیص الالزمة للقطاع الخاص
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، إضافًة إلى شبكات (Core)، وشبكات ربط المناطق التي تغطي كافة األراضي اللبنانیة  (Metro)اللبنانیة

.  وشبكات ربط المناطق، إضافة إلى شبكات تربط لبنان بالخارجالوطنیة التي تصل الشبكة (Access)الوصول

"تیلیكوملیبان  "  لشركة اتصاالت لبنانوإصدار رخصة ثالثة الخلوي خصخصة و تحریر قطاع . ثانیًا

.تحفیز النموفي  الدین العام ، إنما  في  الحّد من الھدف األساسي من عملیة الخصخصة  ال یكمن 

 ال تزال تملك التي ) لیبیا، و كوریا الشمالیة و كوباعلى غرار( األربعة الوحیدة في العالم  من الدول ھي  اللبنانیةن الدولةإ

دمات وضخ  إلى انخفاض جذري في األسعار وتحسین نوعیة الخیؤديوف لخلوي ستحریر قطاع ا علمًا بأّن ، شبكتي الخلوي

طیفًا واسعًا من المنافع للمستھلك والشركات واالقتصاد الوطني عمومًا، من خالل زیادة  وتأمین  استثمارات ضخمة إلى لبنان

 وخدمات جدیدة، والوصول إلى استعمال خدمات االتصاالت، وتوسیع مروحة الخیارات، وخفض األسعار، وتوفیر تقنیات

 في المئة في معّدالت استعمال الھاتف الخلوي في 10 بنسبة كل زیادة  بأن تبَین ھ أّنكما .مناطق مفتقرة إلى ھذه الخدمات

. في المئة في الناتج المحلي1.2الدول النامیة تؤّدي إلى زیادة نسبتھا 

من ،  لیبان تیلیكوم شركة  المشّغل الثالث إلى السوق اللبناني وھو دخول و الحالیتین الخلوي شبكتي خصخصة  ھ معكما أن 

  ).سیناریو متحّفظ (في غضون أربع سنوات من التحریر المئة في  في 60  الخلوي الـ  اختراق معّدل المتوّقع أن یقارب

تأمین المنافسة مع المشّغل  بھدف . ملیون مشترك في الھاتف الخلوي في السوق2.66رب اما یقُیترجم ھذا األمر واقعیًا ب

على المدى و  كمرحلة أولى، ٪ 30ا بنحو م أسعارھ الحالیینالھاتف الخلويأن یخفض مشغلي ن المتوقع الثالث، فإّنھ م

. بعد السنة الثانیة ٪ سنویًا5  یبلغ معدلبسعار انخفاضا األالطویل، من المتوقع أن تشھد 

وقد وضعت الھیئة، .  وإدخال المنافسة إلیھ عبر عملیة الخصخصة والتحریربناء علیھ، تعمل الھیئة على تحریر السوق

 ، ووزارة االتصاالت دفتر الشروط واقترحت آلیة شّفافة وتنافسّیة لخصخصةباالشتراك مع المجلس األعلى للخصخصة 

العام بأسھم االكتتاب  مشاركة للجمھور اللبناني عبرأوسع أعلى مردود للخزینة، وأعلى درجات المنافسة، وبشكل یؤمن 

، وعلى تأمین كل شروط نجاحھا "لیبان تیلیكوم"تحرص الھیئة على إنشاء شركة كما . الشركات التي سوف یتم خصخصتھا
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 میغاھیرتز، كي تقّدم خدمات الجیلین 1800 و900تأمین ترّددات خاصة بھا بین  ضمنھا من خالل الترخیص واألنظمة، ومن 

.لھا نحو ملیوني رقمأن یتّم تخصیص كانیة إم مع الثاني والثالث، 

، ونحن على استعداد لنبحث مع إدارتھا الجدیدة تأمین فرص نجاحھا "لیبان تیلیكوم"ھذا ما نحّضر لھ التزامًا مّنا تجاه شركة 

یؤدي وف  س)"اتصاالت لبنان"( "لیبان تیلیكوم "وإن التسریع في عملیة تعیین أعضاء مجلس إدارة شركة. في سوق تنافسیة

زیادة المنافسة  تشجیع االستثمارات وزیادة قیمة الشركة وإرساء أرضیة ثابتة للعمل بین المشّغلین في السوق، فضًال عن  إلى

.األخرى" الحزمة العریضة"خدمات في سوق الھاتف الثابت والخلوي و

 خلق فرص عمل یؤمن من شأنھ أن الذي أھمیة تحریر قطاع االتصاالت على مرة جدیدة  الھیئة المنظمة لالتصاالت تؤكد

 االستثمارات، ناھیك عن أثره  العدید من مستقطبًا مساندًةفي قطاع االتصاالت، بل أیضًا في قطاعات أخرىفقط جدیدة لیس 

 تحریر بأّنونحن على أتّم الثقة . وتحفیز نمو قطاع المعلومات تفعیل قدراتھا التنافسیةدة إنتاجیة المؤسسات اللبنانیة وفي زیا

 وزیادة وثیق بمردود إضافي من الخصخصة ذاتھاالرتباط  لجھة اال  إیجابي على خزینة الدولةلھ تأثیر قطاع االتصاالت

 وخلق االستثماراتوتحفیز وإدخال المنافسة،  ُتمنح لمقّدمي الخدمات ،وف التراخیص التي س  ومرونة االقتصاد اللبناني،

. جدیدةفرص عمل


