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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

"الهيئة املنظمة لالت�ساالت" طوال العامني املا�سيني على التح�سري  عكفت 
لتحرير قطاع االت�ساالت وتنفيذ القانون 2002/431. ومب�ساعدة فريق عمل 
واالإدارات  الوزارات  خمتلف  مع  وبالتن�سيق  االأوىل،  الدرجة  من  متخ�س�ص 
اإحراز تقدٍم كبرٍي على م�ستوى  احلكومية واملجتمع املدين، متّكنت الهيئة من 

تاأدية املهّمات املناطة بها مبوجب القانون 2002/431.

غري اأن الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية ال�سائدة يف البلد، ف�ساًل عن تاأّخر اإن�ساء 
"ليبان تيليكوم" واإرجاء خ�سخ�سة عمليات �رشكتي الهاتف اخلليوي وتاأجيل 
املديريتني  حمل  )لتحل  الوزارة  يف  لالت�ساالت  العامة  املديرية  تاأ�سي�ص 
اأمور  كلها  تيليكوم"(،  "ليبان  يف  دجمهما  يتعنّي  اللتني  احلاليتني  العامتني 
القا�سي   ،2002/431 القانون  به  وعد  مبا  الوفاء  على  الهيئة  قدرة  اأعاقت 

بخلق �سوق ات�ساالت دينامية وتناف�سية.

وي�رّش الهيئة اأن ت�سع بني اأيديكم تقريرها ال�سنوي لعام 2008. فبالرغم من 
العوائق ال�سيا�سية والتخطيطية )نتيجًة لظروف البلد ال�سيا�سية مثاًل(، متّكنت 

الهيئة من حتقيق تقّدٍم مهّم باجتاه اإ�سالح قطاع االت�ساالت وحتريره.

حماية  تعزيز  جمال  يف  تقّدمًا  لالت�ساالت"  املنظمة  "الهيئة  اأحرزت  فقد 
لنطاق  التدريجي  والتو�سيع  التنظيمية،  االأُُطر  اأرقى  اإر�ساء  عرب  امل�ستهلك 
املناف�سة يف عام 2008. اإذ ُتعترب حماية امل�ستهلك واحدًة من اأبرز اأولوياتنا. 
وقد وّقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة االقت�ساد والتجارة من اأجل تقدمي 
خدمة اأف�سل مل�ستخدمي خدمات االت�ساالت. وهي تن�ّص على التن�سيق امل�ستمر 
ال�سكاوى  لتلقي  الوزارة  يف  امل�ستهلك  حماية  ومديرية  الهيئة  بني  وال�سفاف 
ومعاجلتها ب�سكل �رشيع وفعال. اإ�سافة اإىل ذلك، عملت الهيئة عام 2008 مع 
النهائية لنظام �سوؤون امل�ستهلك )والذي  ال�سيغة  اجلهات املعنية على و�سع 

من املقّرر اأن يوافق عليه جمل�ص االإدارة خالل عام 2009(. 

يف  ريادّي  بدور  الهيئة  ا�سطلعت  باملو�سوع،  مبا�رشة  مّت�سل  جانب  ويف 
الأجهزة  لهم  امل�رّشح  غري  امل�ستخدمني  ِقَبل  من  الت�سوي�ص  مل�سكلة  الت�سّدي 
�سبكات  خدمات  نوعية  تدهور  اإىل  توؤّدي  التي  االإر�سال،  واإعادة  الت�سوي�ص 
وزارة  اإىل  تو�سياتها  الهيئة  رفعت  ال�سعيد،  هذا  على  واأخرياً،  اخلليوي. 
االت�ساالت التخاذ تدابري متنع عودة ال�سوق ال�سوداء يف عمليات بيع خطوط 

الهاتف اخلليوي وبطاقات التعبئة.

اإن اجلهود التي بذلتها الهيئة لبناء اإطار تنظيمي متني ورفيع امل�ستوى لقطاع 
اأكرث من  اأجرت  للغاية. فخالل عام 2008،  مثمرًة  االت�ساالت، كانت جهوداً 

13 ا�ست�سارة عاّمة ب�ساأن اأنظمة و�سيا�سات وقرارات جديدة. ومن هذه االأنظمة 
اأعلى م�ستوى من  الهيئة يف  ُيعَنى باال�ستح�سال على املعلومات ويجعل  ما 

االإف�ساح عن املعلومات املتوفرة للجمهور. 

اخلدمة  جودة  "نظام  فهي:   ،2008 عام  اأُِقّرت  التي  االأ�سا�سية  االأنظمة  اأما 
وموؤ�رشات االأداء االأ�سا�سية"، "نظام القّوة الت�سويقية الهاّمة"، نظام الرتابط"، 
الرتّددات"،  لتوزيع  اللبناين  الوطني  "اجلدول  املعّدات"،  املوافقة على  "نظام 
"نظام  اخلدمات"،  ملقّدمي  املمنوحة  الرتاخي�ص  "نظام  الت�سعري"،  "نظام 
ترخي�ص واإدارة حّيز الرتّددات"، "نظام ر�سوم ترخي�ص الرتّددات والرتاخي�ص 
الفئوية"، "نظام اال�ستح�سال على املعلومات"، "نظام الرتقيم الوطني"، ف�ساًل 

عن "االإطار التنظيمي الإن�ساء مراكز خدمة الزبائن يف لبنان".

لقد تباطاأ التقّدم على م�سار حترير قطاع االت�ساالت ب�سبب التاأخري يف تنفيذ 
االإ�سالحات الهيكلية، التي تتطلب اتخاذ القرارات الالزمة يف جمل�ص الوزراء. 
وهي  اخلليوي،  الهاتف  �سبكتي  اأ�سول  وخ�سخ�سة  الرتخي�ص  عملية  اأن  ذلك 

�رشط �رشوري الإدخال املناف�سة اإىل هذه ال�سوق، مل ُت�ستاأنف بعد. 

لتحرير  التح�سري  م�ستوى  على  حثيثة  بخطًى  تقّدمًا  حّققنا  اآخر،  جانب  يف 
خدمات "احلزمة العري�سة"، مع اإعطاء االأولوية الق�سوى لتاأمني حّق مقّدمي 
خدمات هذه احلزمة يف ا�ستخدام االأمالك العاّمة، وخا�سًة القنوات والتمديدات 
املوجودة. وتعتقد الهيئة اعتقاداً را�سخًا باأن جناح هذه اجلهود �سوف ُيحّدد ما 
اإذا كان لبنان �سيلحق بركب البلدان االأُخرى التي �سبقته يف توفري اخلدمات 
الرائدة للعائدة للحزمة املذكورة. واأخرياً، عملت الهيئة عام 2008 على �سمان 
يف  والنجاح  املناف�سة  على  قادرًة  اإن�سائها،  عند  تيليكوم"،  "ليبان  تكون  اأن 

�سوق االت�ساالت العاملية ال�رشيعة التطّور.

االت�ساالت  خدمات  اأمام  ال�سوق  فتح  اإىل  فريمي   2009 لعام  هدفنا  اأما 
الدولية.  االّت�سال  ومعابر  العري�سة"  و"احلزمة  اخلليوي  وحتديداً  االأ�سا�سية، 
خدمات  ملقّدمي  جديدة  تراخي�ص  الإ�سدار  نخطط  اأننا  ذلك،  يف  ما  واأبرز 
اإىل تراخي�ص وطنية جديدة لنقل خدمات  اإ�سافًة  االإنرتنت ونقل املعلومات، 
"ليبان  ل�رشكة  ترخي�ص  الإ�سدار  جاهزة  الهيئة  اأن  كما  العري�سة.  احلزمة 

تيليكوم" فور اإن�سائها.

الوطني"،  الرتقيم  "خمّطط  اإجناز  اإىل  عام 2009  خالل  الهيئة  تتطّلع  كذلك، 
اإدارة وتنفيذ خمطط الرتقيم الوطني"، و"نظام الرتاخي�ص املمنوحة  و"نظام 
ملقدمي اخلدمات"، و"نظام اإدارة وترخي�ص حّيز الرتّددات"، وعدد من االأنظمة 
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املرا�سيم  م�ساريع  من  عدداً  الهيئة  ُتِعّد  �سوف  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  االأُخرى. 
العري�سة" يف  "احلزمة  لنجاح  بالن�سبة  ُتعترب حا�سمة  الوزراء، وهي  ملجل�ص 
اإىل  "الو�سول  الرتّددات"؛  حّيز  ا�ستخدام  حق  "ر�سوم  حتديداً:  وت�سمل  لبنان، 
االأمالك العامة وحّق املرور"؛ و"احتياجات املبنى اجلديد". اإن من �ساأن هذه 
املرا�سيم اأن تر�سل اإ�سارة قوية اإىل �سوق االت�ساالت مفادها اأن حكومة لبنان 
كل  ح�سول  الإتاحة  جهداً  تّدخر  لن  واأنها  اأولويًة،  العري�سة"  "احلزمة  تعترب 

لبنايّن على اأحدث اخلدمات عرب احلزمة املذكورة.

وت�سمل اأولويات الهيئة يف عام 2009، اأي�سًا، عدداً من التدابري االآيلة اإىل بناء 
القدرات، والتي تتيح لها اال�سطالع مبهّماتها على نحو اأف�سل. اأواًل وقبل كل 
�سيء، �سوف ت�ستند الهيئة اإىل املوازنة التي اأعّدتها ل�سنة 2009 كي حتّقق قدراً 
االت�ساالت،  �سوق  عائدات  من  مهم  م�سدر  تاأمني  املايل  اال�ستقالل  من  اأكرب 
متا�سيًا مع القانون 2002/431. ثانيًا، وحاملا ي�سادق جمل�ص النّواب على 
اإىل  الهيئة  ترفع  �سوف   ،2009 ل�سنة  امللحقة  واملوازنات  العامة  املوازنة 
جمل�ص الوزراء م�رشوع املر�سوم التطبيقي الالزم لتوفري قاعدة �سلبة لتنظيم 
الهيئة والتوظيف فيها. واأخرياً، �سنوا�سل اال�ستثمار يف تدريب موّظفي الهيئة 

وتقدمي �سيا�سات واإجراءات تّت�سم بالكفاية والفعالية.

والقدرة  االقت�سادي  للنمو  اأن ي�سبح حمّركًا  قادر على  االت�ساالت  اإن قطاع 
االقت�سادي.  لالزدهار  ومتجّدداً  ُم�ستدامًا  وم�سدراً  لبنان،  يف  التناف�سية 
وليكون كذلك، حتتاج حكومة لبنان و"الهيئة املنظمة لالت�ساالت" اإىل العمل 

معًا على نحو وثيق لفتح قطاع االت�ساالت اأمام املناف�سة.

نا�سجًة  وثابتًة(  )خليويًة  العري�سة"  و"احلزمة  االت�ساالت  اأ�سبحت  لقد 
للمناف�سة، ويجب عدم تقييدها الأي �سبب من االأ�سباب. فالرهان االقت�سادي 
كبري جداً على لبنان للمخاطرة بخو�ص جتربة �سيا�سات احلماية التي اأثبتت 
كاإن�ساء �رشكة  اأُخرى،  التحرير بخطوات  تقّدمه نحو  اأو ملوا�سلة ربط  ف�سلها، 
"ليبان تلكوم"، على �سبيل املثال ومع االعرتاف باأهمّيتها. فبالرغم من االأزمة 
االقت�سادية العاملية، ال تزال �سوق االت�ساالت يف لبنان جّذابًة جداً يف عيون 
امل�ستثمرين اللبنانيني واالأجانب على ال�سواء. وهذه فر�سة يتعنّي على جميع 

اللبنانيني اغتنامها.

كمال �سحادة
رئي�ص جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي

»إن قطاع االتصاالت قادر على أن يصبح محّركًا للنمو 
االقتصادي والقدرة التنافسية في لبنان، ومصدرًا 

ُمستدامًا ومتجّددًا لالزدهار االقتصادي.«



حول الهيئة 
المنظمة لالتصاالت
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جرى  م�ستقلة  حكومية  موؤ�س�سة  لالت�ساالت  املنظمة  الهيئة  اإن 
وقد  لبنان.  االت�ساالت يف  �سوق  وتنظيم وتطوير  لتحرير  تعيينها 
ن�ص قانون االت�ساالت 2002/431، والذي دخل حيز التنفيذ مع 
تعيني جمل�ص اإدارة الهيئة، على مهمة الهيئة وقواعدها التنظيمية. 

االت�ساالت  قطاع  يف  املناف�سة  ترويج  هي  االأ�سا�سية  مهمتنا  اإن 
وحماية حقوق امل�ستهلكني واملنظمات، من خالل اإجراءات الت�رشيع 

والقرارات املنا�سبة. 

وعليه، فاإننا م�سوؤولون عن اإ�سدار الرتاخي�ص واالأنظمة، اإدارة حّيز 
الرتددات الال�سلكي وخمطط الرتقيم الوطني، مراقبة ال�سوق لر�سد 
اأي ا�ستغالل للهيمنة عليها واأّية ممار�سات مناق�سة ملبداأ التناف�ص، 
ف�ساًل عن اتخاذ اخلطوات ال�رشورية عند اللزوم. كما اأننا م�سوؤولون 
عن املحافظة على اال�ستقرار يف ال�سوق وتطوير القطاع، يف وقت 

نعمل فيه على بناء �سوق ات�ساالت مزدهرة، خاّلقة وتناف�سّية.

واالأهم اأننا ملتزمون بربط لبنان بالعامل عرب اإعادة البلد جمدداً اإىل 
م�سهد االت�ساالت الدويل واإعادة التاأ�سي�ص ملعايري دولية. وهذا حتٍد 
حملناه على عاتقنا بحما�ص �سنة 2007، وها نحن ن�ستمر بالعمل 

الواقع،  يف  اإننا،   .2008 �سنة  التحدي  هذا  مبواجهة  تقدم  الإحراز 
رياديًا  منوذجًا  منها  يجعل  موقع  نحو  بالهيئة  االرتقاء  ننوي 

لنظرياتها يف لبنان واملنطقة.

 2007 �سباط  يف  اإدارتها  جمل�ص  واأع�ساء  الهيئة  رئي�ص  ُعنّي  لقد 
املجل�ص  وعقد   ،)2007/1 رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  )مبوجب 
حدد  االأول،  اجتماعه  ويف   .2007 ني�سان  يف  اجتماعاته  اأول 
"ميثاق املهنة"  الوظيفية الأع�سائه، وتبنـّى   املجل�ص امل�سوؤوليات 

.)Code of Practice(
 

ات�ساالت  �سوق  قيام  تعزز  تنظيمية  بيئة  اإر�ساء  هي  مهمتنا  اإن 
تناف�سية، لتقدمي اأف�سل اخلدمات باأ�سعار معقولة لل�رشيحة االأو�سع 

من ال�سعب اللبناين.

الوالء  نخل�ص  فاإننا  هذه،  مهمتنا  اإجناز  �سبيل  يف  ننا�سل  وفيما 
ال�سفافية،  باال�ستقاللية،  املتمثلة  االأ�سا�سية  لقيمنا  باإ�رشار 
ات�ساالت  �سوق  باإيجاد  التزامنا  جانب  اإىل  واالإن�ساف.  امل�ساءلة 
تناف�سية، تقود هذه القيم قراراتنا، وتبقى هي الروابط التي توثــّق 

ُعرى هذه الهيئة.

»إن مهمتنا هي إرساء بيئة تنظيمّية تعزز قيام سوق 
اتصاالت تنافسّية، لتقديم أفضل الخدمات بأسعار 

معقولة للشريحة األوسع من الشعب اللبناني«
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إدارتنا

يتألف مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس إدارة وأربعة أعضاء 
متفّرغين بدوام كامل عينوا لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد 

أو التمديد. وال يجوز للرئيس واألعضاء أن تكون لهم مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقّدم خدمات أو تجهيزات في 

قطاع االتصاالت.

الدكتور كمال شحادة
الرئيس والمدير التنفيذي للهيئة  

الدكتور عماد حب اهلل 
مفّوض وعضو مجلس إدارة

رئيس وحدة تقنيات االتصاالت 

من�سب  �سحادة  الدكتور  �سغل  لالت�ساالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينه  قبل 
 ،)Connexus Consulting( »مدير عام ل�رشكة »كونـّك�سو�ص كون�سالتنيغ
و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  رائدة  ا�ست�سارية  �رشكة   وهي 
اخلا�سة  واال�سرتاتيجيات  والنـُُظم  ال�سيا�سات  اإعداد  يف  متخ�س�سة  اأفريقيا، 

بقطاع االت�ساالت.

و�رشكات  دولية  منظمات  جملة  يف  م�ست�ساراً  اأي�سًا،  �سحادة،  الدكتور  وعمل 
وقّدم  االأوروبية.  الدويل واملفو�سية  البنك  ات�ساالت منذ عام 1996، ومنها 
قطاع  تنظيم  ب�ساأن  منظمة،  وهيئات  وُم�سغـّّلني  حكومات  اإىل  ا�ست�سارات 
اململكة  االأردن،  فيها  مبا  الدول،  من  عدد  يف  الرتاخي�ص  ومنح  االت�ساالت 
العربية ال�سعودية، املغرب، اجلزائر، م�رش، مملكة البحرين، االإمارات العربية 

املتحدة، تركيا، ليبيا ولبنان.

كما عمل يف جمال�ص اإدارة عدد من املنظمات، ومن بينها، يف االآونة االأخرية، 
.)RDCL( »اجلمعية اللبنانية لل�سفافية« و«اجلمعية اللبنانية لرجال االأعمال«

يحمل الدكتور �سحادة دبلوم اقت�ساد بامتياز من جامعة هارفرد )ما�سا�سو�ست�ص 
1986(، ودكتوراه دولة يف االقت�ساد ال�سيا�سي الدويل من جامعة كولومبيا 
جامعة  بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  دّر�ص  وقد   .)1995 )نيويورك 
املالية  موؤلفات حول اخل�سخ�سة،  وله جمموعة  هارفرد وجامعة كولومبيا. 

العامة واال�ستثمار االأجنبي.

اهلل  حب  الدكتور  �سغل  لالت�ساالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينه   قبل 
نتوورك�ص«  ميديا  »اأومنيك�ص  ل�رشكة  التنفيذي  املدير   من�سب 
يف  خمتلفة  تنفيذية  مواقع  واحتل   )Omnix Media Networks( 

تي  اأند  اأي.تي  �رشكة  يف  ِبل«  و»خمتربات  تكنولوجيز«  »لو�سنت  �رشكة 
ال  )Lucent Technologies and AT&T Bell Laboratories(، حم�سّ

خربات عديدة يف هذا احلقل. 

ويتمتع الدكتور حّب اهلل ب�سجل اأكادميي مرموق. فقد حاز دبلوما يف »برنامج 
)�سوي�رشا،  لوزان  يف   )IMD( »اأي.اأم.دي«  جامعة  من  التنفيذية«  التنمية 
وا�سنطن  جورج  جامعة  من  امل�ساريع  اإدارة  يف  ماج�ستري  و�سهادة   ،)2000
االأعمال  اإدارة  يف  تنفيذية  ماج�ستري  و�سهادة   ،)1997 العا�سمة،  )وا�سنطن 
من جامعة كولومبيا )نيويورك، 1994(، و�سهادة دكتوراه دولة يف هند�سة 
و�سهادة   ،)1986 )نيويورك،  �سرياكيوز  جامعة  من  الكهرباء/االت�ساالت 
)نيويورك، 1982(،  �سرياكيوز  الكهربائية من جامعة  الهند�سة  ماج�ستري يف 

اإ�سافة اإىل اإجازة يف الكيمياء من اجلامعة اللبنانية )لبنان، 1979(.

»نحن نتعامل مع التكنولوجيا عمومًا، مع الحرص على 

تحديد الترددات بفعالّية لتحقيق مصلحة البلد على 

أفضل وجه ممكن. كما أننا نتعامل مع جميع عناصر 

التكنولوجيا المتطورة، ونحدد الخدمات الجديدة بما يصب 

في خدمة الجمهور والمستهلك ويجعل من االتصاالت 

محركًا لالقتصاد الوطني. وعلى مستوى المعايير، نحن 

نضمن أن تكون مفهومة جيدًا، ونعمل على صون القضايا 

المتعلقة بالصحة العامة والسالمة واألمن بالنسبة إلى 

البلد ككل«.
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محاسن عجم  
مفّوضة وعضو مجلس إدارة

رئيسة وحدة اإلعالم وشؤون المستهلكين

باتريك عيد  
مفّوض وعضو مجلس إدارة

رئيس وحدة السوق والمنافسة 

بارز  �سجل  عجم  لل�سيدة  كان  لالت�ساالت،  املنظمة  الهيئة  يف  تعيينها  قبل 
�رشكتي  لدى  واالإنرتنت  البيانات  جمايل  يف  تنفيذية  م�سوؤولة   بو�سفها 
»اأي.دي.اأم«  )IDM( و»جي.دي.اأ�ص« )GDS(، اإىل جانب خربتها القـّيمة على 

م�ستوى تطوير االأعمال ويف نطاق العالقات اخلارجية.

وقد �سغلت ال�سيدة عجم يف املدة االأخرية من�سب ع�سو يف جمل�ص اإدارة »جمعية 
الكمبيوتر املهنية« ، واأ�سهمت بفعالية يف �سيا�سة القطاع و�سوؤونه التنظيمية.

من »املعهد   )MBA( االأعمال اإدارة  ال�سيدة عجم �سهادة ماج�ستري يف  حتمل 
من  املدين  التخطيط  يف  ماج�ستري  و�سهادة  بريوت،  يف  لالأعمال«   العايل 
جامعة )ال�سوربون، باري�ص1(، ف�ساًل عن �سهادة هند�سة معمارية من اجلامعة 

اللبنانية.

قبل تعيينه يف الهيئة املنظمة لالت�ساالت، عمل ال�سيد عيد م�ست�ساراً فنيًا رفيعًا 
لدى �رشكة »�سيجينيو�ص« )Segenius(، وهي �رشكة ا�ست�سارات كبرية تقدم 
خدماتها مل�سغلي قطاع االت�ساالت يف منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

كذلك، �سغل ال�سيد عيد من�سب املدير التقني الرئي�سي لدى م�سغـّل الهاتف اخلليوي 
التابعة   ،)FTML-Cellis( – �سيلي�ص«  »اأف.تي.اأم.األ  �سابقًا �رشكة  لبنان  يف 
يف   )IBM( »اأي.بي.اأم«  �رشكة  مع  اأي�سًا  وعمل  تيليكوم".  »فران�ص  ل�رشكة 
لبنان بو�سفه مديراً لن�ساط »اأك�ص 25" امل�ستخدم اأ�سا�سًا يف القطاع امل�رشيف 

وال�رشكات.
ويحمل ال�سيد عيد �سهادة يف هند�سة »تلماتك�ص« )Telematics( من جامعة 

»اإي.اأن.بي.�سي« )ENPC( الفرن�سية �سنة 1989.

»تتولى وحدتنا مهّمات متنوعة ومتعددة. فعلى المستوى 

التنظيمي، هي مسؤولة أواًل عن حماية المستهلك، وهي 

مهمة تعتبر من أبرز أولويات الهيئة، حيث نعمل على ضمان 

حقوق المستهلكين ومعالجة شكاواهم بمهنية عالية 

وبتعاون وثيق مع بقية الوحدات. كما تشرف وحدتنا على 

عمليات االستشارات العاّمة التي تجريها الهيئة في سبيل 

تأمين ديمقراطية وشفافية قرارات الهيئة وأنظمتها.

إضافة إلى ذلك، تتولى وحدتنا مهمات التواصل الداخلي 

والخارجي. أعتقد أن أول صورة للهيئة ُتبنى داخَلها. وفي هذا 

الصدد، تعمل الوحدة على بناء ثقافة داخلية قوامها االنفتاح 

استنادًا إلى األهداف المشتركة والعمل الجماعي لموظفيها. 

بموازاة ذلك، تؤّدي الوحدة دورًا بالغ األهمية في التواصل 

الخارجي مع وسائل اإلعالم والجماهير المستهدفة، لضمان 

شرح أهداف الهيئة ومبادئها بنجاح، تالزمًا مع مّد جسور 

العالقات مع المؤسسات الدولية لالستفادة من خبراتها.

وهذا ما يجعل من »وحدة اإلعالم وشؤون المستهلكين« قلب 

الهيئة النابض، وتعّزز استمرار روحية الشفافية واالنفتاح التي 

تتمّيز بها الهيئة«. 

»تكمن مهّمة »وحدة السوق والمنافسة« في ضمان 

منافسة نزيهة وشّفافة في سوق االتصاالت. وهي تجري 

تقييمًا ألثر التكنولوجيا في سوق االتصاالت، وتقترح أبحاثًا 

اقتصادية دقيقة عن السوق وسياسات التقييم إزاء 

تطوراتها. وثمة دور رئيسي آخر لهذه الوحدة يكمن في 

اقتراح أنظمة ومواصفات الترابط والترقيم وحّيز الترّددات، 

فيما تعمل على ضمان أن يمتثل لمقتضياتها مقّدمو 

الخدمات المرّخص لهم. كما تدرس الوحدة تسعيرات 

جميع مقّدمي الخدمات، وتوافق على تعرفات المقّدمين 

ذوي »القّوة التسويقية الهاّمة«. وأخيرًا، تقترح الوحدة 

وتنّفذ »سياسة الخدمة الشاملة« وخصائصها، وتقترح 

رسوم حّيز الترّددات، وتدير التحليل المحاسبي للتأّكد من 

تحديد التعرفات على أساس التكلفة«.
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هيكليتنا

تتألف »الهيئة المنظمة لالتصاالت« من أربع وحدات رئيسية باإلضافة 
إلى القسم اإلداري والمالي، يرأس كل منها عضو مجلس إدارة، 
وتعمل جميعها بإشراف رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
للهيئة الذي يحرص على متابعة التنسيق مع مختلف الوحدات. 

وحدة السوق والمنافسة

تتوىل هذه الوحدة ال�سوؤون االقت�سادية املت�سلة ب�سوق االت�ساالت. وهي تقيـّم 
اإ�ساءة  القطاع  ُمعّمق، بهدف جتنيب  ال�سوق بانتظام، من خالل حتليل  و�سع 
ا�ستخدام موقع هيمنة على ال�سوق وفر�ص التدابري ال�رشورية كّلما تطلب االأمر 
ذلك. وهي امل�سوؤولة عن مراقبة ال�سلوك املناق�ص للمناف�سة، ودرا�سة التعرفات 

والر�سوم �سونًا للمناف�سة العادلة وال�سفافة. 
ومن خالل اإجراء البحوث وتقييم ال�سوق وحتليل معطياته املالية، تدر�ص هذه 
اإىل  االآيلة  االإر�سادات  وتقدم  االت�ساالت  قطاع  يف  الكامنة  القدرات  الوحدة 
تطويرها. وُيركـّز اجلزء االأكرب من دورها على اإعداد ال�سيا�سات التي تتبنـّاها 
الهيئة ل�سمان منّو القطاع يف بيئة �سحّية، اإ�سافة اإىل مراقبة مدى جتاوب 

ال�سوق مع هذه ال�رشوط.

وحدة تقنيات االتصاالت

والتقنية،  التكنولوجية  امل�سائل  كل  مع  التعامل  مبهمة  الوحدة  هذه  ت�سطلع 
الرتابط،  الرتددات، املعايري، جودة اخلدمة،  اإدارة ومراقبة حّيز  التي تت�سمن 

اإ�سافة اإىل ر�سد االأمور املت�سلة بتقدم تقنيات االت�سال وتطورها.

رئيس الهيئة المنظمة لإلتصاالت

وحدة الشؤون 
القانونية والترخيص

القسم اإلداري والمالي

الشؤون القانونية

التراخيص

وحدة اإلعالم 
وشؤون المستهلكين

اإلعالم والتسويق

شؤون المستهلك 
واالستشارات العامة

وحدة تقنيات االتصاالت

شؤون حّيز الترددات

المعايير ونوعية الخدمة

العمليات التقنية

وحدة السوق والمنافسة

التعرفات

تحليل السوق

السياسة

إحتساب التكلفة
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وحدة الشؤون القانونية والترخيص

اإن هذه الوحدة م�سوؤولة عن مراقبة ن�ساطات مقّدمي اخلدمات، اإدارة اإجراءات 
الرتخي�ص، اإ�سدار الرتاخي�ص وحتديث االإطار القانوين الذي يحكم عمل قطاع 
االت�ساالت، مبا ين�سجم مع حاجاته، خ�سو�سًا جلهة اإعداد الدرا�سات القانونية 

وم�ساريع القوانني واملرا�سيم.

اإ�سافة اإىل ذلك، حت�رش هذه الوحدة الوثائق املتعلقة بالنزاعات وال�سكاوى، 
وتتو�ّسط بني مقّدمي خدمات االت�ساالت واالإدارات املخت�سة والبلديات يف ما 

يخ�ص ا�ستخدام االأمالك العامة كلما دعت احلاجة.

وحدة اإلعالم وشؤون المستهلكين

تكمن اإحدى مهام هذه الوحدة يف زيادة من�سوب وعي اجلمهور وحماية حقوق 
واالأنظمة  والقرارات  التعاميم  ون�رش  امل�ساركة  يف  �سنع  امل�ستهلكني، وعرب 
توفريها  امل�ستوجب  الهامة  امل�ستندات  من  وغريها  الهيئة  عن  ال�سادرة 
للجمهور �سمن جهود الهيئة لرت�سيخ ال�سفافية. كما تدير هذه الوحدة عالقات 
اأنها  كما  فّعالة.  وخارجية  داخلية  ات�ساالت  اإجراء  وتكفل  اخلارجية،  الهيئة 
واملن�سورات،  التقارير  توزيع  واملحا�رشات،  املنتديات  تنظيم  عن  م�سوؤولة 

واإدارة املوقع االإلكرتوين العام والداخلي اخلا�ص بها.

ويف �سياق دورها ك�سلة و�سل بني امل�ستهلكني والهيئة، حت�رّش هذه الوحدة 
والتحليالت،  التقارير  اال�ستمارات،  بامل�ستهلكني،  املتعلقة   االإح�ساءات 
مقّدمي  بني  بالنزاعات  يتعلق  ما  يف  امل�ستهلكني  �سكاوى  مع  تتعامل  كما 

اخلدمات وامل�سرتكني.

»نسعى إلى زيادة منسوب وعي الجمهور وحماية 
مصالح المستهلكين، عبر المشاركة  في  صنع القرار 

ونشر التعاميم والقرارات واألنظمة الصادرة عن الهيئة« 
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تحديد أفق العمل

اأعمدة التنمية يف لبنان، وهو عامٌل  اأهم  اأحد  ي�سكل حترير قطاع االت�ساالت 
العامة.  املناف�سة  وزيادة  الوطني  االقت�ساد  منو  بتحقيق  مرتبط  اأ�سا�سي 
اإىل  للدولة  التابعتني  اخلليوي  �سبكتي  انتقال  ال�رشوري  من  كان  بالتايل، 
الثاين من عام  القطاع اخلا�ص عرب عملية مزايدة عاملية �سفافة يف ت�رشين 
ال�سوق. ولكن ب�سبب االأزمة  2007. وكان الهدف من ذلك خ�سخ�سة وحترير 

املالية العاملية مت تعليق عملية املزايدة هذه. 

غري اأن ذلك مل يحّد من اجلهود التي تبذلها الهيئة املنظمة لالت�ساالت ال �سيما 
يف جمال حترير احلزمة العري�سة يف لبنان. ترّكز روؤية الهيئة ل�سوق احلزمة 

العري�سة والتي مت حتديدها يف »ا�سرتاتيجية احلزمة العري�سة الوطنية« على 
الفوائد التي يدّرها انت�سار احلزمة العري�سة على االقت�ساد الوطني عامًة. وقد 
اأعّدت الهيئة م�سوّدات تراخي�ص احلزمة العري�سة الوطنية اإ�سافًة اإىل املتطلبات 

التقنية الالزمة لها ولرتاخي�ص احلزمة العري�سة. 

اأعّدت الهيئة خطًة الإعادة توزيع اإطار حيز الرتددات و�سعتها قيد اال�ست�سارة 
يف ت�رشين االأول 2008 اآخذة منّو القطاع بعني االإعتبار. وتعنى هذه اخلطة 
باإعادة ت�سميم حيز الرتدداٍت يف كل حزمٍة ليتوافق مع تكنولوجيات خمتلفة اأو 
مع مقدمي خدمات خمتلفني عن تلك التي كان مرّخ�سًا لها احليز يف االأ�سا�ص، 
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»يشكل تحرير قطاع االتصاالت أحد أهم 
أعمدة التنمية في لبنان، وهو عامٌل أساسي
مرتبط بتحقيق نمو االقتصاد الوطني وزيادة 

المنافسة العامة«

علمًا اأن التوزيع احلايل حليز الرتددات ال يتما�سى مع املعايري الدولية، ويحّد 
تنمية  وحتقيق  جديدة  تكنولوجيات  اعتماد  على  القدرة  ومن  املناف�سة  من 
االحتاد  وتوجيهات  قرارات  مع  بالتطابق  امل�رشوع  هذا  يكتفي  ولن  ال�سوق. 
النمو  ويعزز  املناف�سة  طبيعة  يغرّي  �سوف  بل  وح�سب،  لالت�ساالت  الدويل 

االقت�سادي من خالل زيادة ا�ستخدام حيز الرتددات ب�سكل اأكرث فعالية. 

وقد ترّكزت اجلهود التي بذلتها الهيئة عام 2008 بغية حترير قطاع االت�ساالت 
على حتديد اأولويات �سوٍق لطاملا �سهدت فرتة طويلة من الركود ومل ت�سهد اي 
مناف�سة فعلية، با�ستثناء �سوق نقل املعلومات واالإنرتنت. ولقد عملت الهيئة 

على العديد من  االإر�سادات بهدف تطوير، تنظيم وحترير قطاع االت�ساالت يف 
لبنان. وميكن اأن ينعك�ص الوقع املرتقب لهذا التحرير عرب خمتلف القطاعات 
يف ازدياد عدد امل�سرتكني يف �سبكة اخلليوي واحلزمة العري�سة، الذي �سيرتافق 

وحت�سني خيارات امل�ستهلك وحت�سني جودة اخلدمة وتخفي�ص االأ�سعار. 



تحرير السوق



17تقرير الهيئة السنوي  2008       

االت�ساالت  قطاع  لتطوير  الرئي�سية  الركائز  اأهم  احد  هو  التحرير 
يف لبنان، وي�سكل عن�رشاً اأ�سا�سيًا لتحقيق النمو والقدرة التناف�سية 
نزيهة  حترير  عملية  اإجراء  اإىل  الهيئة  تهدف  الوطني.  لالقت�ساد 
و�سفافة ل�سوق االت�ساالت من خالل اإ�سدار تراخي�ص جديدة واإعداد 
اأف�سل االأنظمة. وقد اأعربت الهيئة عن رغبتها يف الت�ساور مع جميع 
االأطراف املعنية ب�ساأن "برنامج حترير قطاع االت�ساالت" ال�سادر 
عنها يف اأيار 2008، والذي خّل�ص موقف الهيئة وخططها بخ�سو�ص 
خمتلف امل�سائل املرتبطة بتحرير قطاع االت�ساالت يف اجلمهورية 

اللبنانية. وقد و�سعت الهيئة برناجمها هذا ا�ستناداً اإىل الدرا�سات 
املتوافرة عن �سوق االت�ساالت، ومن خالل ا�ستيعاب جتارب التحرير 
يف بلدان اأخرى واال�ستفادة منها، اإ�سافة اإىل الدرا�سات التي اأعّدتها 
وطّورتها وقاعدة البيانات التي اأن�ساأتها وحُتدِّثها دوريًا بالتعاون 
مع اأ�سحاب امل�سالح احلاليني وامل�ستثمرين، والتي وّفرت جميعها 
املنافع  واأو�سحت  عمومًا،  القطاع  خدمات  عن  مهمة  معطيات 

املرتقبة من عملية التحرير.

»تهدف الهيئة إلى إجراء عملية تحرير نزيهة وشفافة 
لسوق االتصاالت من خالل إصدار تراخيص جديدة 

وإعداد أفضل األنظمة«

لمحة عامة



18

دراسات السوق 1

تف�سياًل ملا ورد اآنفًا، اأُجريت درا�سات ال�سوق على �سقنّي: يرمي االأول اإىل قيا�ص م�ستوى ر�سا الزبائن وتقدير احتياجاتهم، 
ويهدف الثاين اإىل تقييم و�سع ال�سوق الراهن وم�ستوى التناف�ص فيها واإمكانات تطويرها.

الهاتف الثابت

الهاتف الخليوي

البيانات

101 المسح الميداني لمستوى رضى الزبائن

يغطي هذا امل�سح اأ�سواق الهاتفني الثابت واخلليوي واالإنرتنت ونقل املعلومات. 
اخرتاق  بن�سبة  املتعلقة  الرئي�سية  الق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط  منه  والغر�ص 
امل�ستهلكني،  ر�سا  وم�ستوى  اال�ستعمال،  ومنط  اال�ستخدام،  ومعّدل  ال�سوق، 
مرموقة  ا�ست�سارية  �رشكة  اأجرت  وقد  املطلوبة.  والتح�سينات  واالحتياجات 
الدرا�سة عن طريق امل�سح امليداين للم�ستهلكني، �سكانًا و�رشكات، لتحليل جانب 
اإجراء املقابالت املعّمـقة مع مقّدمي اخلدمات الرئي�سيني  اإىل  اإ�سافة  الطلب، 

لتقييم جانب العر�ص.

موؤمتر  خالل  واأعلنت   ،2008 االأول  ت�رشين  يف  النهائية  النتائج  ظهرت  وقد 
ُعقد يف كانون االأول 2008. وا�سُتخدمت هذه النتائج لتقييم اأمناط اال�ستخدام 
وم�ستوى ر�سى امل�ستهلكني، وكذلك لتحليل اأهداف مقّدمي اخلدمات وروؤيتهم 

على املدى الق�سري والطويل، من وجهة نظر تقنية واإ�سرتاتيجية. ومن خالل 
والفر�ص  وال�سعف  القّوة  لنقاط  اإجراء حتليل  الهيئة  ا�ستطاعت  النتائج،  هذه 
عملية  يف  كاأ�سا�ص  وا�ستخدامه  القطاع،  يف  املاثلة  والتحّديات  املتاحة 

االإ�سالح والتحرير.

مكامن القوة

بنية حتتية نحا�سية جيدة ن�سبيًا
اأ�سعار تناف�سية للدقيقة الواحدة باملقارنة مع 

اأ�سعار الدول املجاورة

خمزون عايل للطلب على خدمات الهاتف اخلليوي 
اإيرادات مرتفعة من خدمات الهاتف اخلليوي

ن�سبيًا تناف�سي
�سوق جمدية

انت�سار للتكنولوجيات الال�سلكية اجلديدة
خمزون عايل للطلب خلدمات املعلومات واالنرتنت

نقاط الضعف

ح�رشية قانونية لوزارة االت�ساالت
حوافز �سئيلة لتطوير البنى التحتية واإدخال تقنيات 

متطورة جديدة
معدل اخرتاق منخف�ص

ركود يف تطور النمو

كلفة مرتفعة
تاأخري على م�ستوى التكنولوجيات اجلديدة

معدل اخرتاق منخف�ص يف ال�سوق
خيارات حمدودة يف عرو�ص اخلليوي

نق�ص يف اال�ستثمارات املنا�سبة

نق�ص يف ال�سعات الدولية
�سعوبة الو�سول من جراء ت�رشف امل�سغل احل�رشي

ارتفاع يف اأ�سعار ال�سعات الدولية ومتييز يف عملية 
تخ�سي�ص ال�سعات بني امل�سغلني

�سكوك حول االإطار التنظيمي

الفرص

ارتفاع الطلب على اخلطوط الثابتة نتيجة لزيادة 
الطلب على االنرتنت الرقمي ال�رشيع

قدرة عالية على النمو
حترير بوابة العبور الدولية

اإطار تنظيمي جديد
�سلوك امل�ستهلك: �سباق يف االبتكار
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سوق الهاتف الخليوي
سوق الهاتف الثابت*

سوق اإلنترنت**
سوق خط اإلنترنت الرقمي السريع**

اإلختراق

%36
%68
%38

9% تقريبًا

عدد مقّدمي
الخدمات

2
1

16 تقريبًا
8 تقريبًا

مستوى 
المنافسة 

حق ح�رشي 
حق ح�رشي 

مناف�سة 
حمدودة املناف�سة

قطاع الخاص/ 
مملوك للدولة

مملوك من الدولة
مملوك من الدولة

خا�سة
خا�سة من خالل احللقة 
املحلية لدى »اأوجريو«/ 

وزارة االت�ساالت
)*( معدل إختراق األسر للمشتركين السكنيين 
)**( معدل إختراق األسر

201 تقييم وضع السوق

ُيعّد تقييم و�سع ال�سوق، عادًة، عملية �رشورية من اأجل تعريف االأ�سواق ذات 
ال�سلة وم�ستوى املناف�سة فيها، وتطّور كل �سوق منها، ف�ساًل عن حتديد املعامل 

الرئي�سية لربنامج حترير القطاع.

لقد اأجرت الهيئة تقييمًا معّمقًا �سنة 2008، �سمن م�رشوع ممول من االحتاد 
االأوروبي و�سمل التقييم �سوق االت�ساالت اللبنانية حتى كانون االأول 2007. 

ومن اأبرز االأهداف الرئي�سية لهذا التقييم:
وثغرات  امل�ستقبلية،  والنظرة  التطوير،  واإمكانات  احلالية،  اخلدمات  تقييم 

خدمات االت�ساالت اللبنانية،
حتليل االأثر املرتقب لتحرير القطاع على التعرفات،

ي ر�سى امل�ستهلكني، م�سح ال�سوق وتق�سّ
حتديد اإ�سرتاتيجية حترير قطاع االت�ساالت وبرناجمه، واأولويات حترير اخلدمات.

متّثلت اخلطوة االأوىل يف جمع املعلومات عن جميع مقّدمي اخلدمات الرئي�سيني 
الهاتفني  اأ�سواق  اإىل  اإ�سافة  واالإنرتنت،  املعلومات  نقل  اأ�سواق  قطاع  يف 
اخلليوي والثابت. وقد اأُعّد طلب للح�سول على معلومات تف�سيلية وافية بهدف 
تغطية جميع بيانات االإح�ساء )العرو�ص املتاحة، عدد امل�سرتكني، التعرفات، 
لتغطية  اخلدمات  مقّدمي  من  ال�رشورية  املعلومات  واأُر�سلت  والعائدات...(. 

ال�سنوات ال�سابقة وامل�ستجّدات احلالية.

�سمل  لبنان،  يف  املقدمة  االت�ساالت  خلدمات  ال�سامل  التو�سيف  اإىل  اإ�سافًة 
تقييم و�سع ال�سوق درا�سًة معّمـقة مقارنًة مع جمموعة من البلدان التي تّت�سم 

مبوؤ�رشات مماثلة لالقت�ساد اأو ال�سوق يف لبنان.

مؤشرات السوق لعام 2008
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ت�سغيل  عمليات  الهيئة  تراقب  �سوف  اجلديد،  االإدارة  عقد  مرحلة  اأثناء  يف 
التوجيهية  وللمبادئ  اجلديدة،  اجلودة  ملوؤ�رشات  االمتثال  ل�سمان  اخلليوي، 
والبطاقات  اخلليوي  الهاتف  خطوط  توزيع  و�سيا�سة  امل�ستهلك،  حلقوق 

املدفوعة �سلفًا.

لقد اأُجريت املناق�سة يف كانون الثاين 2009، وفازت فيها �رشكتا "اأورا�سكوم 
تيلكوم" و"زين"، الإدارة �سبكتي "موبايل اإنرتمي كومباين1" و"موبايل اإنرتمي 
اتفاق  اأ�سبح  وقد  فقط،  اأخرى  �سنة  للتجديد  قابلة  واحدة  ل�سنة  كومباين2"  

االإدارة مع ال�رشكتني نافذاً اعتباراً من 1 �سباط 2009.

وبح�سب معطيات الف�سل الرابع من عام 2008، بلغت ح�سة "موبايل اإنرتمي 
ل�سبكة   %42 مقابل  امل�سرتكني،  عدد  من   %58 نحو  ال�سوق  من  كومباين2" 
"موبايل اإنرتمي كومباين1"، م�سّكلة بذلك ن�سبة اخرتاق للهاتف اخلليوي بلغت 
36%. وقد ارتفع م�ستوى االخرتاق هذا بن�سبة 19% منذ العام املا�سي، اإال اأنه 
ال يزال اأقل بكثري من امل�ستوى املتوقع لدول املنطقة التي لديها اأرقام مماثلة 

ة الفرد من الناجت القومي املحلي املجمل. حل�سّ

202 الهاتف الثابت 

يقارب حاليًا معّدل اخرتاق اخلطوط الثابتة نحو 68% من االأُ�رَش. ومقارنة مع 
البلدان االأخرى يف املنطقة، يبدو هذا امل�ستوى يف لبنان متالئمًا مع التوقعات 
اأن  اأنه من املتوقع  اإال   . الناجت املحلي املجمل)1(  الفرد من  ة  اإىل ح�سّ بالنظر 
املناطقي خلدمة  االنت�سار  تو�ّسع  مع  الثابتة  اخلطوط  �سوق  الطلب يف  يرتفع 
االإنرتنت الرقمي ال�رشيع على احلزمة العري�سة )ADSL(  خالل الف�سل االأخري 
من عام 2008، والتو�ّسع املتوقع يف الف�سل االأول من عام 2009 لتغطية %80 
من م�سرتكي اخلطوط الثابتة. و�سوف ي�سهم خف�ص ر�سوم الربط واأ�سعار التخابر 

املحلية على ال�سبكة الثابتة يف حتقيق منو يف ا�ستخدام اخلطوط الثابتة.

العينات ت�سمل كل من اجلزائر، البحرين، م�رش، اإيران، العراق، االأردن، لبنان، املغرب، ليبيا، �سلطنة عمان، �سوريا، تون�ص وتركيا

إطاللة على سوق االتصاالت في لبنان 2

ميكن تلخي�ص خ�سائ�ص �سوق االت�ساالت اللبنانية من خالل ملحة عامة عن الهاتف الثابت ،الهاتف اخلليوي، احلزمة 
العري�سة ومعابر االت�ساالت الدولية. 

102 الهاتف الخليوي 

بتقدمي  لبنان"  و"اأم.تي.�سي  "فالديتي"  �رشكتا  قامت   ،  2004 حزيران  يف 
اإنرتمي  "موبايل  �سبكتي  وت�سغيل  اإدارة  طريق  عن  اخلليوي  الهاتف  خدمات 
كومباين1" )األفا( و"موبايل اإنرتمي كومباين2" )اأم.تي.�سي توت�ص(، اململوكتني 

تباعًا للدولة، وذلك مبوجب عقدي اإدارة موّقعني مع الدولة اللبنانية.  
اأدارت ال�رشكتان االأعمال اليومية الإدارة القطاع، والتي ت�سمل عمليات الت�سغيل 
والفوترة والت�سويق وال�سيانة وغريها من الن�ساطات. ومبوجب عقدي االإدارة، 
تلّقت ال�رشكتان، مبالغ �سهرية مقطوعة للنفقات الت�سغيلية، وكانت االإيرادات 
ل �سهريًا بالكامل اإىل وزارة االت�ساالت. ومل ت�سمح �رشوط  عقدي  لة حُتوَّ املح�سّ
االإدارة ملديري ال�سبكتني باإجراء اأي تغيريات على اأ�سعار اخلدمات للم�ستخدم 

النهائي ما مل تاأذن لهم وزارة االت�ساالت بذلك.

يف ما يتعّلق بخ�سخ�سة اخلليوي، اهتّمت الهيئة خالل الف�سل االأول من عام 
اأن�ساأت  فقد   .2007 الثاين  ت�رشين  يف  اأُطلقت  التي  املزايدة  بعملية   2008
غرفة اإلكرتونية افرتا�سية للمعلومات املتعلقة بال�سبكتني، وموقع على �سبكة 
�ص لل�رشكات امل�سجلة وامل�ساركة يف عملية املزايدة العاملية،  االإنرتنت خم�سّ
كما اأُجريت زيارات ميدانية ملواقع ال�سبكتني من قبل كافة ال�رشكات امل�ساركة 
يف عملية املزايدة، وخ�سعت غرفة املعلومات االفرتا�سية وموقع املزايدة على 
االإنرتنت للتحديث با�ستمرار، وكانت االأ�سئلة التي طرحتها ال�رشكات امل�ساركة 

تلقى االإجابات على نحٍو منتظم.

اأوقف جمل�ص الوزراء عملية املزايدة  ب�سبب تداعيات االأزمة املالية العاملية، 
يف االآونة االأخرية. ومع انتهاء مّدة عقدي االإدارة مع "فالديتي" و"اأم.تي.�سي 
لبنان" يف ت�رشين الثاين 2008، واالإخفاق يف مفاو�سات التمديد لـ"فالديتي"، 
قرر جمل�ص الوزراء متديد اأحكام االتفاق مع "اأم.تي.�سي" ملدة �سهرين، وكّلف 
وزارة االت�ساالت بادارة "موبايل اإنرتمي كومباين1" )األفا( ملدة �سهرين واإجراء 

مناق�سة الإدارة ال�رشكتني.

االت�ساالت،  وزارة  مع  بالتعاون  الهيئة،  عملت  االنتقالية،  الفرتة  هذه  خالل 
على اإعداد وحت�سني موؤ�رشات جودة اخلدمة التي ينبغي اإدراجها يف اتفاقات 
االإدارة اجلديدة، وتعزيز دور الهيئة يف جمال مراقبة �سيا�سة توزيع اخلطوط 

وبطاقات التعبئة، ويف حتديد التدابري االآيلة ملكافحة ال�سوق ال�سوداء.
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302 الحزمة العريضة 

العري�سة  احلزمة  على  ال�رشيع"  الرقمي  االإنرتنت  "خط  خدمات  تقدمي  بداأ 
االأ�رش  لعدد  اخرتاقها %9   ن�سبة  يف منت�سف عام 2007، وناهزت   )DSL(

ب�سبب  اجلاري  العام  كبرية خالل  زيادة  ُر�سدت  وقد  عام 2008.  نهاية  يف 
الكبت يف العر�ص وحجم الطلب الكامن. وخالل الف�سل االأخري من عام 2008، 
حققت وزارة االت�ساالت تو�ّسعًا يف تغطية مراكز ومق�ّسمات ال�سبكة الثابتة من 
اأجل قاعدة م�سرتكني يف خدمة االإنرتنت الرقمي ال�رشيع على احلزمة العري�سة 

)DSL(، وقد و�سلت اخلدمة اإىل 45 مركزاً من اأ�سل 380.

احلزمة  اعتماد  يف  املنطقة  دول  مع  مقارنة  متاأخراً  يزال  ال  لبنان  لكن 
املطلوب  بامل�ستوى  لبنان  املعرو�ص يف  ال�سعر  ُيقاَرن معّدل  ال  اإذ  العري�سة. 
الت�ساالت حقيقية قائمة على هذه احلزمة. ونظراً للنق�ص يف ال�سعات الدولية، 
ولل�سقف اال�سطناعي املو�سوع من قبل مقّدمي اخلدمات على �رشعة اخلطوط، 
ال ي�ستفيد امل�ستخدمون يف الوحدات ال�سكنية من احلزمة العري�سة يف �ساعات 
االرتفاع  معاناتهم من  ال�رشكات على  امل�ستخدمون يف  يزال  ال  كما  الذروة، 

الكبري يف االأ�سعار بالن�سبة اإىل احتياجات موؤ�س�ساتهم.

كما اأن درا�سة ال�سوق التحليلية التي اأجرتها الهيئة، وال�سكاوى التي ا�ستلمتها 
اأن  اأظهرت  التي مّتت خالل امل�سح امليداين،  القطاع اخلا�ص، واملقابالت  من 
واخلدمات  ال�سعة  حيث  من  متاأخرة  تزال  ال  ال�رشيع  الرقمي  االإنرتنت  �سوق 

املقّدمة واالأ�سعار، مقارنًة مع احتياجات امل�ستهلكني وال�رشكات.

وقد واجهت الهيئة �سعوبات يف حتليل اأ�سباب هذا التطّور البطيء، لعدم توافر 
معلومات عن خّط االإنرتنت الرقمي ال�رشيع من وزارة االت�ساالت. لكن، بالرغم 
معاك�ص  طابع  ذات  ممار�سات  من  حتمًا  ناجتة  امل�سكالت  بع�ص  كون  من 

للمناف�سة، يكمن ال�سبب االآخر يف �سح اال�ستثمارات ال�رشورية.

ترى الهيئة اأن تطور ومنو خدمات احلزمة العري�سة ون�رش �سبكات ذات �رشعة 
عالية حتتاج، باالإ�سافة اإىل االإطار التنظيمي املالئم اإىل بنية حتتية تناف�سية. 
اإىل  وقّدمتها  العري�سة،  احلزمة  �سيا�سة  م�سوّدة  الهيئة  اأعّدت  الغر�ص،  ولهذا 

معايل وزير االت�ساالت يف اآب 2008 للمناق�سة.

402 معابر االتصال الدولية 

خالل عام 2008، زادت وزارة االت�ساالت من �سعة االت�ساالت الدولية لت�سل 
اىل نحو STM1“ 8”. وتبلغ الطاقة املجملة لكابل قدمو�ص الذي يربط بريوت 
اإىل  نظراً  جزئيًا  ا�ستعمالها  جرى   ،”STM1“  64 اأي   Gbits/s  10 بقرب�ص، 
ال�سعة املحدودة املتوفرة على الكوابل الدولية امُلكملة لكابل قدمو�ص باجتاه 
بقية الدول، وجُتري وزارة االت�ساالت حاليًا درا�سة لتطوير الكابل املوجود من 

اأجل ا�ستخدام تكنولوجيا »DWDM« اأكرث مما هو متوّفر حاليًا.

واملحمّية  املتاحة  الدولية  ال�سعات  و�سلت   ،2008 عام  نهاية  من  اعتباراً 
اللتني  ال�سابقتني   "STM1"  2 اإىل  باالإ�سافة   ،"STM1"  6 اإىل  كاملة  حمايًة 
ال�سوت والبيانات(.  كانتا م�ستخَدمتني )واحدة لل�سوت فقط، واالأُخرى لنقل 
وجرى توزيع هذه الـ STM1"  6" بني وزارة االت�ساالت والقطاع اخلا�ص وفق 
حاجات وطلب مقّدمي خدمات االإنرتنت. كما احتفظت وزارة االت�ساالت بـ49 
طلبات  لتلبية   ،)Timeslots( زمني  �سطر   31 من  منها  كل  تتاألف   ،"E1s"

التعرفات  عليها  تنطبق  �سوف  التي   ، اجلديدة  الدولية  الزبائن  خدمة  مراكز 
تاريخ   16852 رقم  املر�سوم  وفق  االإنرتنت  خدمات  مقّدمي  على  املطّبقة 
2006/4/28. لكل �سطر زمني القدرة على ا�ستيعاب مكاملة �سوتية واحدة 

وبالتايل كل"E1s" ي�ستوعب 31 مكاملة. 

من املرتقب اأن ي�سهد عام 2009 مزيداً من التو�سيع يف ال�ّسعات الدولية بحيث 
تو�سع يف اخلدمة �سعة اإ�سافية توازي 2xSTM1 توّزع بني مقّدمي خدمات 
االإنرتنت ووزارة االت�ساالت ومراكز خدمة الزبائن. كما جتري الوزارة تقييمًا 

للزيادات امل�ستقبلية يف ال�ّسعات الدولية.
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اآلثار المتوّقعة لتحرير القطاع 3

ترتجم االآثار املتوقعة لتحرير قطاع االت�ساالت من خالل زيادة عدد م�سرتكي الهاتف اخلليوي واحلزمة العري�سة، ما يوؤدي 
اإىل منح الزبائن خيارات اأف�سل ، وحت�سني جودة اخلدمة واىل خف�ص االأ�سعار. ترجمت الهيئة روؤيتها لتحرير احلزمة العري�سة 
االقت�ساد  اإىل  بالن�سية  العري�سة  احلزمة  ن�رش  منافع  على  ركز  الذي  العري�سة  للحزمة  الوطنية  االإ�سرتاجتية   عرب م�رشوع 

الوطني ككل. 

103 الهاتف الخليوي 

�سوق  لتطور  "حماكاة  برنامج  تطوير  على  م�ست�ساريها  مع  الهيئة  تعكف 
واالخرتاق  واال�ستثمارات  اال�ستعمال  يف  النمو  االعتبار  يف  ياأخذ  اخلليوي" 
وتعرفات  عرو�ص  �سّلة  اإدخال  جراء  من  الطلب  يف  النمو  وكذلك  واالإيرادات، 

جديدة واأثرها يف تغرّي منط اال�ستعمال ومنو عدد امل�سرتكني.

الهاتف  �سوق  حترير  اأثر  توّقع  الهيئة  ا�ستطاعت  الربنامج،  هذا  اإىل  ا�ستناداً 
 3 الغر�ص،  لهذا  الهيئة  اأعدت  وقد  واالخرتاق.  التعرفات  من  كلٍّ  اخلليوي يف 
وخف�ص  االخرتاق،  لنمو  حتلياًل  �سيناريو  لكل  واأجرت  خمتلفة،  �سيناريوهات 
موعد  كان  االفرتا�سات  واأهّم  العائدات.  م�ستوى  يف  ذلك  واأثر  التعرفات، 
اإنرتمي كومباين2"  اإنرتمي كومباين1" و"موبايل  "موبايل  �سبكتي  خ�سخ�سة 
�سيناريو  هو  املعتمد  وال�سيناريو  ال�سوق.  اإىل  الثالث  امل�سّغل  دخول  وموعد 

"التاأخري" الذي يعك�ص احلالة الراهنة لل�سوق على اأكمل وجه.

يف �سيناريو "التاأخري"، تعترب الهيئة اأن خ�سخ�سة م�سّغلي اخلليوي احلاليني 
قد حت�سل عام 2010، على اأن يدخل امل�سّغل الثالث اإىل ال�سوق عام 2011، 
ويف هذه احلالة، من املتوقع اأن تبلغ ن�سبة اخرتاق الهاتف اخلليوي  60% على 
االأقل يف غ�سون اأربع �سنوات من حترير القطاع. ويعني هذا اأن عدد امل�سرتكني 

يف خدمات الهاتف اخلليوي �سيبلغ 2،66 مليوين م�سرتك بحلول عام 2014.

االنخفا�ص،  اإىل  اخلليوي  خدمات  اأ�سعار  الثالث  امل�سّغل  دخول  يدفع  �سوف 
اأ�سعارهما حتى %30  اأن يلجاأ امل�سّغالن احلاليان اإىل خف�ص  وتتوقع الهيئة 
يف البداية. وعلى املدى الطويل، من املتوقع اأن ت�سهد االأ�سعار انخفا�سًا مبعدل 
والتخابر  الرتابط  اأ�سعار  متو�ّسط  انخفا�ص  يقابل  اأن  ُيتوّقع  كما  �سنويًا،   %5

ارتفاع معّدل ا�ستخدام امل�سرتكني احلاليني وازدياد عددهم.

وا�ستنادا اإىل الدرا�سات الدولية)2(، تتوقع الهيئة زيادة قدرها 1،2% يف جممل 
الناجت املحلي لكل زيادة ن�سبتها 10% يف اخرتاق الهاتف اخلليوي لل�سوق. ومن 
اأن ي�سبح النمو الرتاكمي ملجمل الناجت  ثم، مع حترير �سوق اخلليوي، ُيتوقع 
املحلي بني عامي 2009 و2014 15،9%، بداًل من 8،14% يف حال عدم حترير 

القطاع واعتماد توقع حمافظ لنمو الناجت املحلي بن�سبة 2،5% خالل ذلك.

203 تحرير سوق الحزمة العريضة

وتتعدد  والتنمية  االقت�سادي  للنمو  رئي�سيًا  حمركًا  العري�سة  احلزمة  ت�سكل 
منافعها على كٍل من ال�رشكات واملجتمع. وقد و�سعت الهيئة اإ�سرتاجتية �ساملة 
العري�سة وتو�سيع فر�ص احل�سول على خدماتها من  انت�سار احلزمة  لت�رشيع 

قبل اأكرب �رشيحة ممكنة من ال�سكان على ال�سعيد الوطني.

10203 منافع الحزمة العريضة
اإنتاجية ال�رشكات  لال�ستخدام الفّعال للحزمة العري�سة تاأثري كبري يف حتفيز 
ال�رشكات  منو  يف  اأثر  احلزمة  هذه  خدمات  لن�رش  و�سيكون  واحلكومات. 
اإذ �سريتفع  واالإنتاجية والفعالية، من خالل تعزيز االبتكار وت�سهيل العوملة. 
معّدل اإنتاجية ال�رشكات املتو�سطة احلجم املرتبطة ب�سبكة االإنرتنت بخطوط 
ب�سبكة  املرتبطة  ال�رشكات  اإنتاجية  عن   %4 بن�سبة   2Mbps �رشعتها  تفوق 

االإنرتنت بخطوط ذات �رشعات ربط اأدنى)3(.

اأن يبلغ عدد امل�سرتكني يف  بعد حترير �سوق احلزمة العري�سة، تتوقع الهيئة 
متقاربة  عرو�ص  �سّلة  مع   ،2019 عام  بحلول  م�سرتك   400،000 خدماتها 
 10MBps جّذابة قيمتها بني 40 و50 دوالراً �سهريًا لالأفراد وب�رشعة ت�سل اإىل
البيانات، الرتفيه الرقمي والفيديو،  الفائق ال�رشعة، الت�سّفح ونقل  )االإنرتنت 
لل�رشكات قيمتها حوايل  الوظائف  �سّلة متعددة  ال�سوت(، مقابل  االت�ساالت، 
600 دوالر �سهريًا )االإنرتنت ونقل البيانات الفائق ال�رشعة، الرتفيه الرقمي 
ت�سل  ب�رشعة  ال�سوتية(  االت�ساالت  االإنرتنت،  عرب  املوؤمترات  وعقد  والفيديو 

.1GBps اإىل

وقد انتهت درا�سات حتليلية اأُجريت يف 15 بلداً من دول االحتاد االأوروبي)4(، 
اإىل اأن 70% من اخرتاق احلزمة العري�سة املنزلية لالأ�رَش ي�سهم يف منٍو ن�سبته 
1% من الناجت املحلي، يف حني اأن اخرتاقًا ن�سبته 90% ي�سهم ن�سبة 1،6% من 
هذا الناجت. وبالنظر اإىل معّدل االخرتاق املتدين جداً يف لبنان حاليًا، تتوقع 
الهيئة اأن يكون لالعتماد ال�رشيع خلدمات احلزمة العري�سة تاأثرياً اأكرب بكثري 

من الذي �سهدته االأ�سواق النا�سجة يف الدول املتقدمة.

اإيجابيًا  اأثراً  يف جانب اآخر، تظهر التجارب املتطّورة والدرا�سات املتوفرة )5( 

2 GSM Association, Global Mobile Tax Review, 2006-2007
3 Broadband Stakeholder Group )UK(; New Zealand National Broadband 
Strategy, the Scottish Executive
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اأن كل 1% زيادة يف  التوظيف. حيث  العري�سة على م�ستوى  النت�سار احلزمة 
معّدل انت�سار احلزمة العري�سة، يوازيه ارتفاع يف معّدل التوظيف بن�سبة 0،2 
اإىل 0،3% �سنويًا. وبحلول عام 2017، وبعد حترير خدمات احلزمة العري�سة، 
من املتوقع اأن يزيد حجم العمالة بحوايل 54 األف وظيفة جديدة على مدى 10 
�سنوات، جراء انت�سار احلزمة العري�سة. و�سيكون هذا التاأثري االيجابي ظاهراً 
يف ا�ستحداث فر�ص عمل يف القطاعات ذات ال�سلة بن�ساط االأعمال، بالرغم من 

�سعوبة قيا�ص هذا التاأثري.

20203 اإلستراتيجية الوطنية للحزمة العريضة

"االإ�سرتاتيجية الوطنية للحزمة العري�سة" م�رشوع با�رشت به الهيئة مب�ساعدة 
توفري  العري�سة  احلزمة  خطة  �ساأن  ومن  لبنان".  اأجل  من  "ال�رشاكة  برنامج 
احل�سول  اإمكانية  اللبنانيني  للمواطنني  تتيح  عالية،  ب�رشعات  توا�سل  اأقنية 

ب�سكل اأ�رشع على املعلومات، وتغيري طريقة عي�سهم.

يف كانون الثاين 2008، نّظمت الهيئة ور�سة عمل حول احلزمة العري�سة، جمعت 
نوق�ست خالل  ال�سوق. وقد  لتحرير  روؤيتها  وناق�ست  الرئي�سيني،  االأفرقاء  فيها 
الور�سة خطة التحرير االأولية على اأ�سا�ص النموذج االإداري واملايل الذي طّورته 
�رشكة "�سي�سكو"و الذي اأ�سار اإىل وجود م�ساحة متوفرة لدخول مقدم خدمات ثاٍن 

ون�رش �سبكة وطنية لالألياف الب�رشية اإ�سافة اإىل حلقات الربط بني املناطق.

يف اآب 2008، ُقّدمت اإىل وزير االت�ساالت م�سوّدة �سيا�سة احلزمة العري�سة تقوم 
على تاأ�سي�ص بنى حتتية حقيقية مبنية على املناف�سة يف �سوق احلزمة العري�سة، 
من خالل منح رخ�ستي "حزمة عري�سة وطنية" )اإ�سافة اإىل "ليبان تيليكوم"( 
اإ�سافًة  عرب مزايدة عاملية، الإن�ساء �سبكات رئي�سية وفرعية و�سبكات و�سول، 
اإىل معرب ات�سال دويل. ويف خطتها للتحرير، تعتزم الهيئة فتح �سوق النفاذ عرب 

احلزمة العري�سة، �سمن التوافر املادي حلّيز الرتّددات.

للمادة  وتطبيقًا  القطاع،  وحترير  لالإ�سالح  الهيئة  خطة  يف  اأولية  وكخطوة 
املعلومات  ونقل  االإنرتنت  خدمات  مقّدمو  ُمنح  االت�ساالت،  قانون  من   48
يف  �سالحيتها  انتهت  موؤقتة،  تراخي�ص   ،2008 ني�سان   4 يف  املوجودون، 
31 كانون االأول 2008، وقد مّددت الهيئة موؤخراً �سالحيات هذه الرتاخي�ص 

لغاية كانون االأول 2009.

بذلت الهيئة جهداً كبرياً على مدى عام، حت�سرياً لتحرير �سوق احلزمة العري�سة. 
فقد اأعّدت، مب�ساعدة م�ست�ساريها، م�سوّدة "تراخي�ص احلزمة العري�سة الوطنية"، 
الو�سول عرب احلزمة  التقنية الالزمة لها ولـ"تراخي�ص  ف�ساًل عن املتطلبات 
برنامج  باعتماد  االأدنى  بحّدها  التغطية  متطلبات  ُحّددت  وقد  العري�سة". 
خمتلفة  �سيناريوهات  االعتبار  بعني  ياأخذ  الغر�ص  لهذا  تطويره  مت  حماكاة 
تعتمد على امل�ستوى املتوقع لالخرتاق، وعدد ال�رشكات املرخ�ص لها، وغريه. 
و�سوف حُتّدد املتطلبات النهائية للتغطية يف الرتاخي�ص، والتي ميكن اأن ت�سمل 

موجبات اإ�سافية غري تلك الناجتة عن ا�ستعمال هذا الربنامج.

كما �رشعت الهيئة بالتح�سري لت�سميم املزايدة وقواعدها، اآخذة بعني االعتبار 
اإجراء مزايدة يف جولة واحدة مقابل جوالت متتالية. كما  ح�سنات و�سيئات 
نوق�ست م�سائل التوقيت واالأولوية لكل نوع من الرتاخي�ص التي �سوف ت�سملها 

املزايدة.

اإن جناح عملية حترير احلزمة العري�سة يتوقف على اإ�سدار املرا�سيم املتعلقة 
بحقوق املرور واالرتفاق على البنى التحتية املتوفرة، مبا فيها تلك التابعة 
وزير  اإىل  لتقدميها  املرا�سيم  هذه  م�سوّدات  الهيئة  وُتعّد  االت�ساالت.  لوزارة 

االت�ساالت يف الف�سل االأول من عام 2009.
الذي �سوف يتيح  التحتية،  البنى  اإعداد نظام م�ساركة  الهيئة على  كما تنكّب 

امل�ساركة فيها بني مقّدمي اخلدمات ذوي القّوة الت�سويقية الهامة.

وقد  الرتّددات.  حّيز  واإدارة  توزيع  اإعادة  العري�سة  احلزمة  ركائز حترير  ومن 
اأ�سدرت الهيئة لال�ست�سارات العامة يف ت�رشين االأول 2008 خطة اإعادة تو�سيب 
حّيز الرتّددات. ذلك اأن التوزيع احلايل للحّيز ال يتما�سى مع املعايري الدولية، 
وهو يّحد من املناف�سة واإدخال التكنولوجيات اجلديدة وتطوير ال�سوق، كما اأنه 

ال يعك�ص القيمة احلقيقية لهذا املورد النادر. والغاية من هذا امل�رشوع هي:
ا�ستيعاب زيادة املناف�سة والنمو امل�ستقبلي،

حت�سني مردود اجلمهورية اللبنانية من ا�ستخدام احلّيز،
اال�ستخدام االأمثل للحّيز،

لالت�ساالت"  الدويل  "االحتاد  حّدده  ما  مع  احلايل  التوزيع  مواءمة  اإعادة 
ومع التقّدم التكنولوجي.

4   Broadband Stakeholder Group )UK(; New Zealand National Broadband 
Strategy, the Scottish Executive  

5 OECD, Broadband and the Economy, June 2008  
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نظرة مستقبلية

في عام 2009، نتوقع تحقيق عدد من 
األهداف الرئيسية لتحرير السوق بناًء على 

األسس الصلبة التي أرسيناها سنة 2008. 
وتشمل هذه األهداف:

اإ�سدار تراخي�ص جديدة ملقّدمي خدمات االإنرتنت ونقل املعلومات 
لتحفيز املناف�سة  وزيادة درجاتها.

يف  عليها  املن�سو�ص  الوطنية  العري�سة  احلزمة  تراخي�ص  اإ�سدار 
خارطة طريق احلزمة العري�سة،

ات�ساالت لبنان بعد ت�رشكته، كونه  اإمتام عملية الرتخي�ص ل�رشكة 
امل�سغل الوطني التاريخي املدموج حاليًا بوزارة االت�ساالت / هيئة 

اأوجريو، لي�سبح ا�سمه يف امل�ستقبل »ليبان تيليكوم«،

املقرتحة  التعبئة  واإعادة  االأرقام  بطاقات  توزيع  �سيا�سات  درا�سة 
قبل  من  بلورتها  فور  اجلديدين  اخلليوي  �رشكتي  م�سغلي  قبل  من 
امل�ستهلك،  حقوق  حماية  توؤمن  التي  التعديالت  واقرتاح  املعنيني، 

وموافقة الهيئة عليها بعد ذلك للبدء يف التنفيذ، 

املالكني  ممثل  ومكتب  اخلليوي  �رشكتي  م�سغلي  اقرتاحات  درا�سة 
باملوؤ�رشات  التزامها  ومدى  اخلدمة  نوعية  موؤ�رشات  بخ�سو�ص 
االأ�سا�سية  االأداء  وموؤ�رشات  اخلدمة  جودة  يف  امللحوظة  واملعايري 

ال�سادرة عن الهيئة، واملوافقة عليها للبدء يف التنفيذ.

مراقبة دورية جلودة اخلدمة وموؤ�رشات اأدائها االأ�سا�سية لدى �رشكتي 
اخلليوي،  واإ�سدار التقارير الدورية اخلا�سة بذلك الإجراء املقت�سى.  

باأدائها تقوم  كي  التحتية،  وبنيتها  الهيئة  قدرة  ببناء   امل�سي 
ب�سكل فعال .

1
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إرساء األطر 
التنظيمية
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حتديات  الهيئة  تواجه  الالزمة،  التنظيمية  االأطر  و�سعها  خالل 
طوياًل  انتظرت  �سوق  يف  االأولويات  بتحديد  يتعلق  ما  منها  عّدة، 
اأنظمة ت�ساعدها على النمو �سمن �رشوط املناف�سة العادلة، ومنها 
ما يتعلق بدميقراطية عملية الت�رشيع و�رشورة القيام با�ست�سارات 
عامة ل�سمان حق جميع االأطراف املعنية باإبداء الراأي، ومنها ما 
يتعلق باال�ستحقاقات الطارئة الناجتة عن تطور املقايي�ص املعتمدة 

عامليًا يف �سوق االت�ساالت.

حماور  �سمن  تنظيمية  م�سائل  الهيئة  عاجلت  االإطار،  هذا  يف 
املو�سوع،  االأولويات  �سلم  بح�سب  ت�سل�سلي  ب�سكل  اأحيانًا  خمتلفة، 

ومعظم االأحيان ب�سكل متواٍز.

لقد طرحت الهيئة خالل عام 2008 جميع م�سوّدات االأنظمة التي 
واملوؤ�س�سات  االأ�سخا�ص  مع  العامة  لال�ست�سارات  اإ�سدارها  تنوي 
هذه  خالل  من  الكثريون  اأ�سهم  وقد  واأنظمتها.  بقراراتها  املعنية 
العملية يف اإبداء الراأي وامل�ساركة الفّعالة يف اإ�سدار هذه االأنظمة 

ب�سيغتها النهائية. 

القانونية  بالدرا�سات  الهيئة  قامت  الن�ساط،  هذا  مع  بالتوازي 
ال�رشورية لو�سع االأ�س�ص املتينة الأنظمة تنوي اإ�سدارها، �سمن خطة 
وت�سارك  االرتفاق  بحقوق  يتعلق  ما  منها  القطاع،  لتحرير  عملها 
البنى التحتية، والتعديالت التي يجب اإدخالها على املباين اجلديدة 
لتّحمل خدمات االت�ساالت احلديثة، ومنها ما يتعلق باملراجعات 

اليومية التي ت�سلها من �رشكائها يف �سوق االت�ساالت. 

»خالل وضعها األطر التنظيمية الالزمة، 
تواجه الهيئة عّدة تحديات ...«

لمحة عامة
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المستندات المطروحة لإلستشارات العامة 1

تلّقت الهيئة ردوداً عديدة �سوف يوؤخذ ما هو حمّق منها بعني االعتبار، وت�ستعد لن�رشها يف �سيغتها النهائية كخطوات �رشورية 
على طريق حترير �سوق االت�ساالت. وهي ت�سمل امل�ستندات التالية، بح�سب الت�سل�سل الزمني لطرحها لال�ست�سارات العامة: 

الزمني لطرحها لال�ست�سارات  الت�سل�سل  التالية، بح�سب  وهي ت�سمل امل�ستندات 
العامة:

نظام املوافقة على اأنواع املعّدات  
اجلدول الوطني لتوزيع الرتددات

خمّطط الرتقيم الوطني
برنامج حترير قطاع االت�ساالت

نظام الرتاخي�ص املمنوحة ملقدمي اخلدمات
اإدارة خمطط الرتقيم الوطني وتنفيذه

نظام الت�سعري
نظام ترخي�ص واإدارة حّيز الرتددات 

االإطار التنظيمي الإن�ساء مراكز خدمة الزبائن
خطة اإعادة توزيع وجتميع حيز الرتّددات اخلا�ص باحلزمة العري�سة

خطة اإ�سرتاتيجية االنتقال الرقمي للبّث التلفزيوين
وثيقة حت�سني البث االإذاعي 

طلب احل�سول على املعلومات 

ويف �سياق اإعداد هذه االأنظمة، ا�ستفادت الهيئة من اأف�سل التجارب الدولية يف 
جمال ترخي�ص واإدارة حّيز الرتّددات الال�سلكية، كما راعت يف ذلك مبادئ الد�ستور 

اللبناين واملبادئ القانونية العاّمة، وغري ذلك من القوانني والقواعد املعتمدة.

101 نظام الموافقة على أنواع المعّدات 

من مهام الهيئة  املن�سو�ص عليها  يف قانون االت�ساالت )املادة 22 و 23( 
التثـّبت من اأن كاّفة معّدات االت�ساالت التي ُت�ستورد اأو ُت�سّنع يف لبنان:

تتواءم مع احلد االأدنى من املوا�سفات التقنية كما وردت يف االأنظمة التي 
و�سعتها الهيئة يف هذا املجال،

تلتزم مبقايي�ص ال�سالمة العامة من حيث االنت�سار الكهرومغناطي�سي،
ال تت�سبب باأي اأذًى اأو ت�سوي�ص على ال�سبكات العامة، 

ال تلحق �رشراً بعاّمة النا�ص واالأ�سخا�ص العاملني يف هذه ال�سبكات.

الهيئة  لذلك، يجب على م�ستوردي هذه املعّدات وم�سّنعيها اال�ستح�سال من 
اإىل  اإدخالها  قبل  املعّدات  على  املو�سوعة  للمقايي�ص  مواءمة  �سهادة  على 
لبنان. ولهذه الغاية، اأعّد خرباء الهيئة م�سوّدة النظام املتعلق باإدخال معّدات 
االت�ساالت الذي �سوف ُيعتمد، وطرحوه لال�ست�سارات العامة يف �سباط 2008، 

باال�ستناد اإىل االأ�سول املطّبقة عامليًا.

ا

مهلة اإلستشارات
)عدد الأليام(
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نظام اال�ستح�سال على املعلومات

وثيقة حت�سني البث االإذاعي

خطة اإ�سرتاتيجية االنتقال الرقمي للبّث التلفزيوين

خطة اإعادة توزيع وجتميع حيز الرتددات اخلا�ص باحلزمة العري�سة

االإطار التنظيمي الإن�ساء مراكز خدمة الزبائن يف لبنان

نظام ترخي�ص واإدارة وحيز الرتددات
نظام الت�سعري

اإدارة خمطط الرتقيم الوطني وتنفيذه

نظام الرتاخي�ص املمنوحة ملقدمي اخلدمات

خمطط الرتقيم الوطني

نظام اجلدول الوطني لتوزيع الرتددات

نظام املوافقة على اأنواع املعدات

برنامج حترير قطاع االت�ساالت



29تقرير الهيئة السنوي  2008       

201 نظام الجدول الوطني لتوزيع الترّددات 

هذا  اإدارة  يف  الهيئة  مهّمة  تكمن  نادر.  وطني  مورد  الرتّددات  حّيز  التطور  اإن  ويحّفز  العاملية  املعايري  تطّور  مع  يتوافق  مبا  بكفاءة  التقني واملناف�سة يف ال�سوق، اآخذة يف الوقت عينه بعني االعتبار احتياجات  احلّيز 
احلكومة والقطاع اخلا�ص.

  
الوطني  »اجلدول  االأوىل،  للمرة  الهيئة،  اأ�سدرت  ال�سياق،  هذا   يف 
النطاقات  من  عدد  اإىل  الرتّددات  حّيز  يق�ّسم  الذي  الرتّددات«،  لتوزيع 

نوعية   ويحّدد  لالت�ساالت«،  الدويل  »االحتاد  ت�رشيعات  مع   املتالئمة 
اخلدمات التي ميكن ا�ستخدامها يف هذه النطاقات.

�ساماًل  تف�سياًل  ل  تف�سّ اأ�سا�سية  وثيقة  الرتّددات«  لتوزيع  الوطني  و»اجلدول 
مهّمًا،  حدثًا  اإ�سداره  وُيعترب  لبنان.  يف  الرتّددات  توزيع  خمططات  و�سّفافًا 
الطويل، وفقًا  املدى  وا�ستعماله على  الرتّددات  اإدارة حّيز  �سبل  اأنه يعك�ص  اإذ 
دوريًا  اجلدول  هذا  حتديث  يتّم  �سوف  كما  التقنية.  واملعايري  االأ�س�ص  الأحدث 

وفقًا للمعايري الدولية والقرارات الوطنية. 

301 مخّطط الترقيم الوطني 

لقد اأوىل قانون االت�ساالت )البند 5.1 والبند 31.1(  الهيئة م�سوؤولية اإن�ساء 
واإدارة الرتقيم ال�رشوري مل�ستهلكي وم�ستعملي خدمات االت�ساالت العامة.

وقد طرحت الهيئة هذا املخطط لال�ست�سارات العامة على مراحل تتعلق بالتغرّيات 
املقرتحة يف خمطط الرتقيم، على اأن تلي ا�ستنتاجات اال�ست�سارة االأوىل عملية 

ا�ست�سارة عامة ثانية تتعّلق بتطبيق هذه التغرّيات واإدارة الرتقيم املقرتحة.

اإىل  امل�ستهلكون  يحتاج  التي  الهاتف  باأرقام  اأ�سا�سًا  الرتقيم  اإدارة  وتهتم 
ا�ستخدامها عند اإجراء املكاملات اأو اإر�سال الر�سائل من خالل �سبكات الهاتف. 
االأرقام  جمموعات  يف  نق�سًا  �سابقًا  املو�سوعة  اخلطة  واجهت  لبنان،  يف 
النظر اإعادة  اإىل  الهيئة  دفع  مما  اخلدمات،  مقّدمي  على  للتوزيع   املتوافرة 

يف خمطط الرتقيم.

جميع  يعطي  »مقفل«،  ترقيم  خمطط  هو  الهيئة  قبل  من  املقرتح  واملخطط 
الق�سرية(، ما يحّد  الدولية واملفاتيح  االأرقام  )با�ستثناء  ذاته  الطول  االأرقام 
اإرباك امل�ستهلك املحتمل ويب�ّسط عملية االحتفاظ بالرقم  ذاته يف حال  من 

االنتقال من مقّدم خدمات  اإىل اآخر.

أقاليم اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
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501 التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات

اإن الهيئة مكّلفة قانونًا باإر�ساء اإطار ت�سغيل وا�سح ملقّدمي خدمات االت�ساالت 
اأف�سل  مع  تتما�سى  و�سفافة  عادلة  اأنظمة  خالل  من  ال�سوق،  بنية  وتطوير 

التجارب العاملية. 

خ�ّص  ما  يف  الهيئة  بتدابري  تتعلق  تو�سيحات  الرتاخي�ص  نظام  يت�سمن 
هذه  ل  وتف�سّ تراخي�سهم.  مع  التعامل  وكيفية  اخلدمات  ملقّدمي  الرتخي�ص 
اإىل كافة  الهيئة، وتتعر�ص  التي متنحها  الرتاخي�ص  اأنواع وت�سنيف  الوثيقة 
ال�رشوط التي �سوف يتم ت�سليم الرتخي�ص مبوجبها، ف�ساًل عن عملية االإ�سدار. 

601 إدارة مخّطط الترقيم الوطني وتنفيذه 

بعد اأن طرحت الهيئة يف اآذار 2008 لال�ست�سارات العامة خمططًا وطنيًا جديداً 
الوطني  الرتقيم  خمطط  »اإدارة  نظام  اأي�سًا  الهيئة  طرحت  والر�سوم،  للرتقيم 
الرتقيم،  الرتتيبات اجلديدة الإدارة  العامة، وهو يحدد  وتنفيذه« لال�ست�سارات 
ومقرتحات اأكرث تف�سياًل مل�ستقبل االأرقام املخت�رشة وتلك اخلا�سة باخلدمات 

ذات القيمة امل�سافة، ومقرتحات الآلية تنفيذ املخطط املقرتح. 

401 برنامج تحرير قطاع االتصاالت

اإن الهيئة مكّلفة قانونًا بتحرير قطاع االت�ساالت يف لبنان. ويف �سياق خطتها 
لتحرير ال�سوق، و�سعت الهيئة جملة اأهداف لعملية االإ�سالح: 

تطوير خدمات احلزمة العري�سة وتوزيعها، 
خ�سخ�سة  اإىل  الهادفة  املزايدة  واإطالق  اخلليوي،  الهاتف  قطاع  حترير 
اأ�سول ال�سبكتني اململوكتني من الدولة، واإ�سدار رخ�ستني مدتهما 20 عامًا 

لتقدمي خدمات الهاتف اخلليوي، 

ت�رشكته،  بعد  الوطني  الثابت  الهاتف  م�سّغل  وخ�سخ�سة  الرتخي�ص  منح 
وهو ممثل االآن بهيئة »اأوجريو« التابعة لوزارة االت�ساالت، وذلك حتت ا�سم 

»�رشكة ات�ساالت لبنان" )ليبان تيليكوم(.

تلّخ�ص  التي  االت�ساالت«،  قطاع  حترير  »برنامج  وثيقة  الهيئة  اأ�سدرت  وقد 
روؤيتها وخططها الإ�سالح القطاع، متهيداً لفتح ال�سوق اأمام الرتخي�ص واإحراز 

حترير كّلي خلدمات االت�ساالت يف اجلمهورية اللبنانية.

701 نظام التسعير

تنوي الهيئة �سمان وجود م�ستوى عادل من املناف�سة يف ال�سوق، ووقف اأّي 
ت�رشفات حتّد من املناف�سة، من خالل فر�ص اإجراءات م�سبقة على التعرفات 
املعتمدة لدى مقّدمي اخلدمات ذوي القّوة الت�سويقية الهامة يف االأ�سواق التي 

تكون فيها املناف�سة غري فّعالة.

وتت�سمن اأهداف الهيئة تقدمي املقاربة املقرتحة لنظام التعرفات، مبا يف ذلك 
اخلدمات  بر�سوم  الهيئة  اإبالغ  اخلدمات  مقّدمي  من  تتطلب  التي  االلتزامات 

التي يقّدمونها والطريقة التي ينبغي فيها ن�رش مثل هذه التعرفات. 

للخدمات  امل�سبق  للتنظيم  املحتملة  الو�سائل  اإبراز  اإىل  الهيئة  تهدف  كما 
امُلختارة، مثل الت�سعري على اأ�سا�ص التكلفة، �رشط املوافقة وتنفيذ الرقابة على 

االأ�سعار.

801 نظام ترخيص وإدارة حّيز الترددات

طرحت الهيئة »نظام ترخي�ص واإدارة حّيز الرتددات« لال�ست�سارات العامة يف 
ّمم هذا النظام ليوّفر للم�ستخدمني احلاليني واملحتملني  متوز 2008. وقد �سُ
يف القطاع تف�سريات وا�سحة وموجزة لتدابري الهيئة املتعلقة برتخي�ص واإدارة 

الهاتف الخليوي )1(

200920102011201220132014
 م�شغل ال�شبكة

 م�شغل ال�شبكة الإفرتا�شي

م�شغل ال�شبكة

بائع الثانوي وخدمات �شوتية عرب النرتنت

الو�شول

ال�شبكة الأ�شا�شية , �شبكة لربط املناطق والو�شول

مقدم خدمات املعلومات وال�شوت عرب �شبكة )2( 
مقدم خدمات املعلومات  عرب �شبكة )3(

البائع الثانوي خلدمات ال�شوت واملعلومات

الهاتف الثابت

الحزمة العريضة

بوابة العبور الدولية

اإن توقيت عملية اخل�سخ�سة لقطاع الهاتف اخللوي متعلق بظروف اأ�سواق املال االإقليمية والعاملية
�رشكتان مرخ�ستان لتقدمي خدمات الهاتف اخللوي و�رشكة "اإت�ساالت لبنان" )ليبان تيليكوم(

رخ�ستان وطنيتان للحزمة العري�سة والنقل و�رشكة "اإت�ساالت لبنان" )ليبان تيليكوم(

�رشكتان مرخ�ستان لتقدمي خدمات الهاتف اخللوي و�رشكة "اإت�ساالت لبنان" )ليبان تيليكوم(
رخ�ستان وطنيتان للحزمة العري�سة والنقل، تخ�سعان لقرار جمل�ص الوزراء

)1(
)2(
)3(

)4(
)5(

ترخي�ص لعدد غري حمدود
درا�سة تقييم ال�سوق

منح الرتاخي�ص

3

1

3

3

2

)2(

)3(

)4(

)5(
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واالإجراءات  ال�سيا�سات  تت�سّمن  ملزمة  وثيقة  وهو  الال�سلكية،  الرتددات  حّيز 
بعد  والتعديل  للمراجعة  تخ�سع  قد  والتي  الهيئة،  تتبّناها  التي  الر�سمية 

اال�ست�سارات العامة، والتي �سوف يتّم ن�رشها اأ�سواًل. 

وترغب الهيئة باتخاذ تدابري عادلة وفّعالة تّت�سم بال�سفافية وال�رشعة، ملنح 
ولتخ�سي�ص  الال�سلكية،  الرتّددات  على  تعتمد  خدمات  ملقّدمي  تراخي�ص 

الرتّددات الال�سلكية ملختلف اال�ستخدامات احلكومية، ولغايات اأخرى.

901 اإلطار التنظيمي إلنشاء مراكز خدمة الزبائن

الوزير بغية احل�سول  العامة، بناًء على طلب من  الهيئة لال�ست�سارات  طرحت 
على تو�سيحات بهذا اخل�سو�ص، م�سوّدة قرار ب�ساأن "االإطار التنظيمي الإن�ساء 
اإثر ذلك قراراً  اأيلول 2008، واأ�سدرت  مراكز خدمة الزبائن يف لبنان" خالل 
نهائيًا بهذا اخل�سو�ص يف ت�رشين االأول   2008، اآخذًة  بعني االعتبار بع�ص 
الق�سايا الرئي�سية املت�سلة باإقامة هذه املراكز، معتربًة اأنها ال ت�سّكل خدمات 
م�سافة،  قيمة  ذات  خدمات  بل  االت�ساالت،  قانون  مفهوم  بح�سب  ات�ساالت 
وهي بذلك ال تخ�سع ملوجب احل�سول من الهيئة على ترخي�ص لتقدمي خدمات 

االت�ساالت.

 1001  خطة إعادة توزيع وتجميع حيز الترّددات 
        الخاص بالحزمة العريضة

احلزمة  اإىل  للو�سول  الرتّددات  وجتميع  توزيع  اإعادة  خمطط  الهيئة  اأ�سدرت 
االأول  ت�رشين  نهاية  يف  العامة  لال�ست�سارات  وطرحته  الال�سلكية  العري�سة 
2008، وهو يهدف اإىل اإطالع اأ�سحاب احلقوق احلاليني واملحتملني يف قطاع 
االت�ساالت على خطة الهيئة املتعلقة باإعادة توزيع وجتميع الرتّددات خلدمات 

احلزمة العري�سة الال�سلكية.

الهيئة  توّجه  عن  يعرّب  ملزمًا  م�ستنداً  اإقراره،  عند  املخّطط،  هذا  يكون  �سوف 
العري�سة  الرتّددات خلدمات احلزمة  توزيع وجتميع  اإعادة  لتنفيذ  ومقاربتها 

الال�سلكية. 

عند و�سعها هذا املخطط، ا�ستفادت الهيئة من اأف�سل التجارب الدولية املتعلقة 
مبنح وجتميع وترخي�ص وا�ستعمال حّيز الرتّددات الال�سلكية، كما واإىل الد�ستور 
اللبناين، واإىل املبادئ القانونية العامة والقوانني واالأنظمة االأخرى املرعية 

االإجراء. 

1101 خطة إستراتيجية االنتقال الرقمي 
       للبّث التلفزيوني  

طرحت الهيئة خطة »اإ�سرتاتيجية االنتقال الرقمي للبّث التلفزيوين« لال�ست�سارات 
العامة يف اآب  2008. والهدف من هذا الطرح هو ا�ستطالع االآراء ب�ساأن االنتقال 
جنيف  اتفاقية  اإىل  ا�ستناداً  الرقمي،  البّث  اإىل  التناظري  التلفزيوين  البّث  من 

لعام 2006، والهادفة اإىل تن�سيق توزيع الرتّددات للبّث التلفزيوين الرقمي يف 
اأوروبا وال�رشق االأو�سط واأفريقيا، واإىل احلوؤول دون التداخل والت�سوي�ص امل�رّش 

بني خمتلف الدول.

وقد حّدد »االحتاد الدويل لالت�ساالت« �سنة 2015 موعداً لالنتهاء من النموذج 
التناظري. وقد راجع »املوؤمتر العاملي للراديو 2007« ا�ستخدام حّيز الرتّددات 

فوق العالية، وعنّي توقيت االنتقال اإىل التلفزيون الرقمي يف معظم الدول.
فعالية  اأكرث  ا�ستخدامًا  الرقمي  التلفزيون  تكنولوجيا  تتيح  ذلك،  على  عالوة 
خدمات  بتقدمي  ال�سماح  جانب  اإىل  الربامج،  من  املزيد  وبّث  الرتّددات  حلّيز 
اأكرث  �سورة  يوؤّمن  والذي  الو�سوح«،  العايل  »التلفزيون  خدمة  مثل  جديدة، 

و�سوحًا ونقاوًة للم�ساهد.

1201 وثيقة تحسين البّث اإلذاعي

اأهدافًا كثرية، منها حت�سني نوعية البّث  تخدم وثيقة »حت�سني البّث االإذاعي« 
االإذاعي من خالل حت�سني التغطية، واحلّد من الت�سوي�ص.

ميكن  التي  ال�سبل  حول  مبالحظاتهم  االإدالء  املعنيني  من  الهيئة  طلبت  وقد 
اأن  على   ،MHz 107.987.5ـ نطاق  االإذاعي �سمن  البّث  من خاللها حت�سني 
اآب  اأطلقت يف  التي  العامة  اال�ست�سارات  التي وردت يف  ُت�ستخدم املالحظات 
2008 لتقدمي امل�سورة اإىل الدولة اللبنانية ب�ساأن ال�سيا�سة املالئمة التي �سيتم 

تبنيها بخ�سو�ص البّث االإذاعي.

1301 طلب الحصول على المعلومات 

لال�ست�سارات  املعلومات«  على  »اال�ستح�سال  نظام  م�رشوع  الهيئة  طرحت 
العامة يف كانون االأول 2008، بهدف تطوير تفاعلها مع اجلمهور، ومن اأجل 

�سمان م�ساركة جميع املعنيني بقطاع االت�ساالت يف عملية �سنع القرار.
ويف �سبيل ال�سفافية، حتّدد الهيئة يف م�رشوع النظام هذا كيف ميكن لالأطراف 
املعنية الو�سول اإىل املعلومات والدرا�سات التي  ت�ستند اإليها قرارات الهيئة، 
التي توؤكد على حقيقة معاملة اجلميع معاملًة مت�ساويًة، جلهة احل�سول على 

ذات املعلومات ويف الوقت عينه.
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يتطلب عمل الهيئة اإجراء درا�سات قانونية معمقة حول املوا�سيع التي لها تاأثري مبا�رش يف مدى جناح الهيئة اأثناء تنفيذ 
خططها، كدرا�سة كافة االأبعاد القانونية حلقوق املرور واالرتفاق، نظراً الأهميتها الق�سوى يف ت�رشيع جناح خطة حترير 
احلزمة العري�سة وحتقيقها لالأهداف املو�سوعة، ومنها ما يتعلق مبوا�سفات املباين اجلديدة لتتطابق مع متطلبات توفري 

خدمات االت�ساالت احلديثة و�سواًل اإىل امل�ستهلك. 

قبل اأن تعد الهيئة م�سودات املرا�سيم اخلا�سة بهذه املوا�سيع، تنكب مع م�ست�ساريها القانونيني املحليني والدوليني على 
درا�سة كافة النواحي املتعلقة بها، وتناق�سها مع ال�سلطات والهيئات املعنية من وزارات ونقابات وم�سغلني، وتعد لور�ص 
عمل حولها اإذا لزم االأمر، بهدف الو�سول اإىل حل متكامل يتما�سى مع كافة القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء، اأو يتطلب 

تعديل بع�ص موادها يف خدمة حترير �رشيع وعادل ل�سوق االت�ساالت يف لبنان.

102 حقوق المرور واالرتفاق

تطبيقًا لقانون االت�ساالت، وبهدف التح�سري الإطالق خدمات احلزمة العري�سة 
العامة من  اإىل االأمالك  الدخول  اإجراءات  اإىل ت�سهيل  الهيئة  يف لبنان، ت�سعى 
عرب  وذلك  ال�سبكات،  الإن�ساء  لهم  املرخ�ص  االت�ساالت  خدمات  مقّدمي  قبل 
اإعداد م�رشوع املر�سوم الذي يحدد �رشوط ا�ستخدام االأمالك العامة واالإجراءات 
التي تخ�سع لها طلبات الرتخي�ص باال�ستخدام وحتديد االأ�س�ص لتوزيع االأعباء 

والتعوي�سات والر�سوم امل�ستوفاة عن ذلك.

يتميز قانون االت�ساالت، من خالل املادتني 35 و 36 منه، باإعطاء حق املرور 
الو�سول  �سموله حق  والعامة معًا، ما يعني  االأمالك اخلا�سة  ا�ستخدام  وحق 
اإىل البنى التحتية املتوفرة لدى القطاع العام، اأي حق امل�سّغلني املرخ�ص لهم 
االت�ساالت  �سبكات  حتمل  �سوف  التي  القنوات  ومتديد  االأعمدة  ورفع  باحلفر 

التابعة لهم، والدخول اإىل املواقع للقيام بالت�سليحات وال�سيانة املطلوبة.
 

توخيًا لو�سع االأ�س�ص ال�سلبة واملتينة املبنّية على اأف�سل املمار�سات العاملية 
يف هذا امل�سمار، واملتاأقلمة مع خ�سو�سية الو�سع اللبناين، انكّبت الهيئة على 
درا�سة هذا املو�سوع من كافة جوانبه القانونية والتقنية واالإجرائية واملالية، 
بالتعاون مع م�ست�ساريها املحليني والدوليني لتاأمني الو�سول ال�سهل واملتدين 
اأهم عوامل جناح خطة  اإىل البنى التحتية املتوافرة والذي ُيعترب من  التكلفة 
بعني  اأُخذ  ما  اإذا  خا�سًة  العري�سة،  احلزمة  خدمات  انت�سار  وتو�سيع  تطوير 
االعتبار اأن تكلفة البنى التحتية قد ت�سل اإىل حد 80% من تكلفة مّد ال�سبكات. 

بالتزامن مع اإعداد الدرا�سة وكنتيجة الأهم خال�ساتها، تعد الهيئة م�رشوع املر�سوم 
اأن يت�سمن هذا  التطبيقي اخلا�ص بحقوق املرور والو�سول واال�ستعمال، على 
املر�سوم، اإ�سافًة اإىل التعليل القانوين املحكم، االإجراءات التي يتوجب اإتباعها، 
وطريقة احت�ساب الر�سوم امل�ستوجبة على امل�سغلني املرخ�ص لهم اأ�سحاب احلق 

يف الو�سول ويف ا�ستعمال البنى املعنّية وتو�ّسط الهيئة حلل النزاعات.

و�سوف ترفع الهيئة اإىل جمل�ص الوزراء، عرب وزير االت�ساالت، م�رشوع املر�سوم 
الإقراره، علمًا اأن موافقة جمل�ص الوزراء �سوف ت�سكل �سابقة بّناءة يف ت�سهيل 
البنى  العام واخلا�ص، ومن �ساأنه حتفيز اال�ستثمار يف  القطاع  التعاطي بني 
التحتية لالت�ساالت، ما ينعك�ص اإيجابًا على تطوير خدمات احلزمة العري�سة 

يف �سائر املناطق اللبنانية.

202 تحديد احتياجات المبنى الجديد
        لتّحمل خدمات الحزمة العريضة

اإي�سال  اإىل  الهادفة  اجلديدة  الت�سميم  متطلبات  لعر�ص  الوثيقة  الهيئة  اأعدت 
خدمات احلزمة العري�سة للوحدات املختلفة، �سكنية اأو جتارية، داخل املباين 
التي �سوف يتم ت�سييدها،  اجلديدة. تنطبق هذه املتطلبات على جميع املباين 
لتاأمني خدمات  وجتعلها قادرة على حتمل االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية 
اأو تعدل  اأن هذه ال�رشوط ال تغري  احلزمة العري�سة ل�ساغلي هذه املباين، علمًا 
املبادئ التوجيهية االأ�سا�سية املعتمدة حاليًا خلدمات نقل ال�سوت، بل حتدد 
قوانني ومبادئ توجيهية اأخرى يتوجب تطبيقها على موا�سفات املباين، من 
حيث املكونات الرئي�سية التي يجب معاجلتها كمرفق الدخول، غرفة املعدات، 

م�سارات الكابالت، خزانة االت�ساالت، و�سائط النقل واخلدمة املختلفة. 

ونقابات  امُلدين  التنظيم  كمديرية  عامة  اإدارات  من  املعنيني  مع  بالتعاون 
انتهاء  بعد  الهيئة  ترفع  �سوف  لبنان،  يف  واملقاولني  املهند�سني  كنقابتي 
اال�ست�سارات اخلا�سة م�رشوع مر�سوم احتياجات املبنى اجلديد لتحّمل خدمات 
احلزمة العري�سة اإىل مديرية التنظيم امُلدين التي �سوف حتيله بدورها اإىل جمل�ص 

الوزراء لتبّنيه واإ�سداره.
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302 المراجعات

تقوم الهيئة مبتابعة يومية للمراجعات التي تردها من كافة املعنيني بقطاع 
بتقدمي خدمات  تراخي�ص  على  احل�سول  بطلبات  يتعلق  ما  منها  االت�ساالت. 
ات�ساالت وا�ستعمال ترددات ال�سلكية، تتوىل الهيئة االإجابة عليها �سمن االأطر 
املرعية االإجراء، ومنها ما يتعلق بال�سكاوى الواردة من قبل مقدمي خدمات 
االت�ساالت امُلرخ�ص لهم، من �سكاوى ت�سوي�ص ينعك�ص �سلبًا عليهم، و�سكاوى 
تتعلق بال�سعوبات التي يواجهونها يف تطوير قاعدة زبائنهم يف اأ�سواق معينة 
الرتخي�ص  اأنظمة  ترد حول  واأ�سئلة  ال�رشيع،  الرقمي  االإنرتنت  ك�سوق خدمات 

اجلديدة، وغريها. 

من ناحية اأخرى، تتابع الهيئة اأي�سًا وب�سكل م�ستمر الطلبات العالقة لدى وزارة 
االت�ساالت خالل املرحلة االنتقالية بهدف بّتها وتفادي تاأثري هذه املرحلة يف 

املعنيني بالقطاع.  

الهيئة،  يف  والرتخي�ص  القانونية  ال�سوؤون  وحدة  تتوىل  ورد،  ما  اإىل  اإ�سافة 
بالتعاون مع كافة وحدات الهيئة االأخرى، الرّد يوميًا على طلبات اال�ستف�سار 
التي ترد عرب الربيد العادي اأو االإلكرتوين بخ�سو�ص الرتاخي�ص واملوافقة على 
ا�سترياد معدات وغريها من االأمور التي تهم امل�ستثمرين احلاليني واملحتملني.

شقة سكنية
كابل نحاسي

أو

كابل ضوئي

 نقطة توزيع
 منفعلة أو

غير منفعلة

 علبة التوصيل
النهائي

شقة سكنية

شقة سكنية

شقة سكنية

شقة سكنية

تمديدات المبنى الجديد لتلبية خدمات الحزمة العريضة
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شؤون حّيز الترّددات 3

باالإ�سافة اإىل و�سع االأطر التنظيمية الالزمة وال�رشورية لتحرير ال�سوق، تن�سب الهيئة على معاجلة اأمور الرتّددات على 
�سعد عدة وب�سكل متواٍز، منها ما يتعلق باأنظمة اإدارة هذه املوارد على املدى املتو�سط والبعيد، ومنها ما يتعلق باملتابعة 

امل�ستمرة للم�ساكل وال�سعوبات التي تعرت�ص اإدارتها ب�سكل فعال على املدى الق�سري.

انطلقت الهيئة بعملية التنظيم واملتابعة عرب البدء بجمع معلومات عن ا�ستخدام حّيز الرتددات من قبل كافة م�ستخدميه 
من موؤ�س�سات عامة ومنظمات غري حكومية وحمطات الراديو والتلفزة ومقّدمي خدمات اخلليوي ونقل املعلومات والهواة 

وغريهم، وبَنت قاعدة بيانات خا�سة با�ستعمال الرتددات يف لبنان يتم حتديثها تباعًا. 

 1800MHz بناًء على طلب من وزير االت�ساالت، منحت الهيئة يف 30 ت�رشين الثاين  2008 ، ترخي�سًا ال�ستعمال ترّددات
ال�ّسعات املتوافرة لديهما  "اورا�سكوم" لالت�ساالت و"زين"، بهدف تو�سيع  التني تديرهما حاليًا  "وميك"2   1" "ميك  اإىل 

وت�سهيل عملهما وتطوير التغطية.

تعميمني  اإ�سدار  لوقف م�سادره، وعرب  املبا�رش  امليداين  العمل  احلا�سل، عرب  الت�سوي�ص  �سكاوى  الهيئة معاجلة  وتابعت 
بهذا اخل�سو�ص )التعميمان رقم 2008/1 و2008/2( اللذين ُيحظران ا�ستعمال وا�سترياد اأجهزة اإر�سال اخلليوي وبيعها 
املناطق  يف  الواقع  الت�سوي�ص  اأمور  يف  االت�ساالت  وزارة  مع  الهيئة  ت�ساورت  اأخرى،  ناحية  من  وا�ستخدامها.  وتركيبها 

احلدودية ويف املناطق اخلا�سعة لقوات اليونيفيل، وجرى التن�سيق بينهما للعمل على وقفه.

اأما يف ما يتعلق باالأنظمة املتوقع �سدورها يف مو�سوع اإعادة توزيع واإدارة هذه املوارد، فقد اأعّدت الهيئة درا�سات عن واقع 
ا�ستعمالها يف ال�سوق احلالية، وخططت لتطويرها، وناق�ستها مع الوزارات املعنية خا�سة مع وزارتي االت�ساالت واالإعالم، 
الإعطائهما �سورة وا�سحة عن ال�سعوبات واالأ�س�ص واحللول املقرتحة يف ما يتعلق بخدمات البّث االإذاعي واملرئي ونقل 
املعلومات، وذلك بهدف اإعادة توزيع هذه املوارد وتوفري اأف�سل �رشوط التطوير بح�سب املقايي�ص العاملية، كما واأقرت اآلية 

منحها واالإجراءات املتبعة ل�سمان اإدارة عادلة و�سفافة.

103 جمع وبناء قاعدة البيانات

تقوم الهيئة مبتابعة يومية للمراجعات التي تردها من كافة املعنيني بقطاع 
بتقدمي خدمات  تراخي�ص  على  احل�سول  بطلبات  يتعلق  ما  منها  االت�ساالت. 
ات�ساالت وا�ستعمال ترددات ال�سلكية، تتوىل الهيئة االإجابة عليها �سمن االأطر 
املرعية االإجراء، ومنها ما يتعلق بال�سكاوى الواردة من قبل مقدمي خدمات 
االت�ساالت امُلرخ�ص لهم، من �سكاوى ت�سوي�ص ينعك�ص �سلبًا عليهم، و�سكاوى 
تتعلق بال�سعوبات التي يواجهونها يف تطوير قاعدة زبائنهم يف اأ�سواق معينة 
الرتخي�ص  اأنظمة  ترد حول  واأ�سئلة  ال�رشيع،  الرقمي  االإنرتنت  ك�سوق خدمات 

اجلديدة، وغريها. 
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20203 الرسوم والبدالت
 

فئتني:  اإىل  الرتّددات  بحّيز  املتعلقة  الر�سوم  تق�سم  االت�ساالت،  لقانون  وفقًا 
لقد  الرتّددات.  حّيز  ومراقبة  الإدارة  االإدارية  والبَدالت  اال�ستخدام  حّق  ر�سوم 
الإدارة  البَدالت  لتحديد  التكلفة،  اأ�سا�ص  على  قائمة  مقاربًة  الهيئة  و�سعت 
ومراقبة حّيز الرتددات ولكل نوع من اأنواع اخلدمة، بالقيا�ص اإىل تلك املوجودة 

وغريها من البَدالت االإدارية.
البَدالت  اإىل  قيا�سًا  الرتّددات،  حّيز  ا�ستخدام  حق  من  لكل  تقييٌم  اأُجري  وقد 
املطّبقة يف بلدان اأخرى، على اأن ت�سدر مبرا�سيم عن جمل�ص الوزراء بعد رفعها 

اإىل معايل وزير االت�ساالت. 

30203 األجهزة والمعّدات

يف  متخ�س�ص  متكامل  وطني  لنظام  عرو�ص  ا�ستدراج  طلبات  الهيئة  اأعّدت 
اإدارة حّيز الرتّددات ور�سده، واأر�سلته اإىل »الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية« 

لتاأمني التمويل الالزم له.

برنامج  اأجل  من  لالت�ساالت«  الدويل  »االحتاد  من  منحة  الهيئة  تلّقت  كما 
ور�سة  والهيئة  الدويل  االحتاد  اأقام  وقد   .)SMS4DC( الرتّددات  اإدارة حّيز 
عمل تدريبية على هذا الربنامج على مدى اأ�سبوعني �سارك فيه نحو اثني ع�رش 

�سخ�سًا من م�ست�ساري الهيئة املحليني.

الرتّددات من  اأوامر �رشاء ملحّلل حّيز  الهيئة ثالثة  اأجنزت  اأخرى،  ناحية  من 
الدوري  و"الهوائي   ،»R&S« من  الفّعال  التوجيهي  والهوائي   ،  »Anristu«

.»AG Aronia« اخلا�ص بال�سجّل" من

االإدارية  التنمية  ل�سوؤون  الدولة  وزير  مكتب  من  موافقًة  الهيئة  ت�سلّمت  كما 
ال�سوؤون اجلغرافية«  لل�سماح با�ستخدام اخلرائط اجلوية، ون�ّسقت مع »مديرية 
لدى وزارة الدفاع الوطني لتزويدها باخلرائط الرقمية، وطلبت ن�سخة عما هو 

متوافر لدى وزارة االت�ساالت.

40203 قطاع البّث

الرقمي،  البّث  اإىل  التناظري  البّث  من  لالنتقال  جمدية  خطة  الهيئة  اقرتحت 
خلدمات  التوزيع  حالة  تقييم  بعد   ،)GE06( جنيف  اتفاقية  مع  تتما�سى 
التلفزيونية عرب الكابل والال�سلكي يف لبنان، واقرتحت تو�سيات للتعامل مع 

اأو�ساع من هذا القبيل.
كما اأجرت درا�سة للطلبات اجلديدة للح�سول على »نظام توزيع الفيديو املتعّدد 
النقاط« )MVDS( ـ )»دي.بي.�سي«، »غولد �ستار«، »VIP«، و»الكابل املّتحد 
بّث  لتوفري   »RF« خطة  واأعّدت   ،»ATDI« خلطة  تقييمًا  واأجرت   لبنان«(، 
لال�ست�سارات  املو�سوعة  اخلطط  م�سودات  وطرحت  للبنان،  منا�سب  »اأف.اأم« 

العامة، وهي ب�سدد در�ص وتقييم الردود عليها.

203 إدارة حّيز الترددات 

اإر�ساء  يف  يتعلق  ما  منها  كثرية،  ومراحل  مهام  الرتددات  حّيز  اإدارة  ت�سمل 
القواعد واالأنظمة التالية:

الرتخي�ص
الر�سوم والبدالت

االأجهزة واملعدات
قطاع البث االإذاعي واملرئي

اإعادة التوزيع
يف موازاة هذا اجلهد، واكبت الهيئة ن�ساطًا يف العمل امليداين كمعاجلة م�ساكل 

التداخل والت�سوي�ص.

10203 الترخيص

قبل اإ�سدار اأي تراخي�ص، رّكزت الهيئة على اإر�ساء:
نظام ترخي�ص واإدارة حّيز الرتّددات،

اجلدول الوطني لتوزيع الرتّددات و�رشوطه والتخطيط الفرعي 
لكل جزء من الطيف،

ت�سعري حّيز الرتّددات.

ب�سوق  للمعنيني  وا�سحة  �سورة  توفري  وبهدف  الرتّددات،  مبنح  البدء  وقبل 
اأن  ال�رشوري  من  كان  امل�ستهلكني،  اأمام  اأو�سع  خيارات  واإتاحة  االت�ساالت 

تن�سّب جهود الهيئة على جملة من االأمور اأهّمها:
اإعادة النظر يف اإطار عمل ملنح الرتاخي�ص، واإعداد جدول موجز لرتاخي�ص 

االأفراد والفئات،
و�سع اللم�سات االأخرية على اإدارة حّيز الرتّددات واإجراءات منح الرتاخي�ص 

ذات ال�سلة،
مقرتحات حتت عنوان حق ا�ستعمال الرتددات وتكاليف االإجراءات االإدارية 
لتح�سري  �ستمهد  والتي  العامة  لال�ست�سارات  وطرحها  حت�سريها   مت  التي 
االإدارية  االإجراءات  ا�ستخدام الرتددات وتكاليف  م�سودةمر�سوم بدالت حق 

لعر�سها على وزارة االت�ساالت وجمل�ص الوزراء للموافقة عليه.
  

باالإ�سافة اإىل هذه النواحي التنظيمية العاّمة، عكفت الهيئة على ما يلي:
اإجراء درا�سة عن خطة  التوجيه خلدمات املحطات الال�سلكية اخل�سو�سية، 
مناذج  اأعّدت  وقد  لالت�ساالت«،  الدويل  »االحتاد  تو�سيات  الأحدث  وفقًا 
الال�سلكي االحرتايف،  الراديو  الهواة،  الرتاخي�ص لراديو  الطلبات وم�سوّدات 
واملحطات االأر�سية ال�سغرية خلدمات ات�ساالت عرب االأقمار اال�سطناعية 

ـ جمموعة امل�ستخدمني املغلقة،
اإ�سدار ترخي�ص موؤّقت للرتّددات ملقّدمي خدمات نقل املعلومات املوجودين، 
مع االإ�سارة اإىل اأن مالحظات مقدمي اخلدمات على الرتخي�ص املوؤقت قد 

اأخذت باالعتبار يف ال�سيغة النهائية،    
 MHz 1800 اإ�سدار ترخي�ص ترّددات ل�سالح وزارة االت�ساالت على احلزمة

لتو�سيع �سبكات اخلليوي  "جي.اأ�ص.اأم".
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وت�سمل اخلطوات املقبلة عقد اجتماعات تقنية مع االأطراف املعنّية، من اأجل:
مناق�سة اقرتاح الهيئة اجلديد )بعد الت�ساور(

�سيمنح   الذي  احلّيز  من  االأدنى  احلد  ومقدار  الرتّددات  حّيز  نطاق  حتديد 
 )DSPs( ملقدمي خدمات نقل البيانات

حتديد اأق�سام احلّيز التي �سوف تكون خم�س�سة لرتاخي�ص »احلزمة العري�سة« 
والتي �ستخ�سع للمزايدة اخلا�سة بهذه احلزمة، وتلك التي يجب اأن ُيحتَفظ 

بها ال�ستخدامها يف امل�ستقبل
اإعادة من  الناجت  التكلفة(  املثال،  �سبيل  )على  التاأثري   تقدير 

التوزيع واملناق�سة
حتديد �سبل تنفيذ خطة االنتقال اجلديدة وجدولها الزمني

50203 إعادة التوزيع

النطاقني على  وخا�سًة  الرتّددات،  حلّيز  احلالية  التوزيعات   اإن 
GHZ 3,5، حتّد من اإدخال تكنولوجيات جديدة وتعيق تطوير ال�سوق،  2,5 و 

وال تتما�سى مع تو�سيات »االحتاد الدويل لالت�ساالت« وتوزيعاته، وال ُتعرّب 
عن القيمة احلقيقية لهذا املورد ال�سحيح.

 ,  2.5  ,  1.9( للنطاقات  احلايل  لال�ستخدام  تقييمًا  الهيئة  اأجرت  وقد 
توزيع  يف  النظر  الإعادة  مقرتحات  وو�سعت   ،)GHZ و26   5  ,  3.5

النطاقني على  اأ�سا�سًا  الرتكيز  مع  القّيمة،  النطاقات  هذه  يف   احلّيز 
 .GHZ  3,52,5 و

اخلطة  ب�ساأن  القطاع  يف  املعنيني  مع  اأولية  ا�ست�سارات  الهيئة  اأجرت  كما 
املقرتحة الإعادة توزيع احلّيز، وت�سّلمت مالحظات وتعليقات متعددة ومتنّوعة 
على  التوزيع  اإعادة  مقرتحات  مراجعة  على  حاليًا  تعكف  وهي  ال�ساأن.  بهذا 
نحو ياأخذ يف االعتبار ردود الفعل هذه، ويقرتح �سبل معاجلة احلالة القائمة، 

وي�ستجيب الحتياجات ال�سوق.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات
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303 العمل الميداني

التداخل والت�سوي�ص  لت�سوية م�سائل  اإتباعها  الواجب  االإجراءات  الهيئة  ّحددت 
االإلكرتوين  موقعها  على  الرتّددات،ون�رشت  حّيز  اإدارة  يف  العمل  و�رشيان 

منوذجًا لل�سكاوى.

وقد اأجرى فريق املراقبة لدى الهيئة قيا�سًا ميدانيًا لتحديد م�سادر الت�سوي�ص 
الال�سلكية.  املعلومات  نقل  و�سبكات  "جي.اأ�ص.اأم"  اخلليوي   �سبكات  على 
التداخل  م�ساألة  الإدارة  االت�ساالت  ووزارة  الهيئة  من  م�سرتكة  جلنة  واأُ�ّس�ست 

النا�سئة عن اأجهزة الت�سوي�ص وتقوية االإر�سال.

وقام فريق عمل الهيئة بزيارات متكررة ملواقع الت�سوي�ص ل�سبطه واحلد من 
اأ�رشاره، و�سادر فريق الهيئة، بالتعاون مع فريق عمل وزارة االت�ساالت، اأكرث 
االأخري  الربع  من 46 جهاز غري �رشعي يف منطقة بريوت و�سواحيها خالل 
من العام 2008، وانطلق اإىل معاجلة م�ساكل الت�سوي�ص يف املناطق االأخرى، 
لي�سل جمموع االأجهزة امل�سادرة اإىل 60 يف فرتة زمنية حمدودة ن�سبيًا، مما 

اأدى اإىل حت�سن التغطية ب�سكل ملمو�ص من قبل اأهايل املناطق املعنية. 

104 مسودة نظام حماية المستهلك وآلية الشكوى

اأواخر  العامة  لال�ست�سارات  امل�ستهلك"  حماية  "نظام  م�سودة  طرحت  اأن   بعد 
عام 2007، تعمل الهيئة على اإ�سداره يف اأقرب فر�سة ممكنة. وقد اأّخرت عملية 
االإ�سدار النهائية حتى تاريخه ل�سببني رئي�سيني: اأواًل الإعادة �سياغته ب�سكل يعك�ص 
املالحظات التي وردت ب�ساأنه وكانت هامة ومتعددة، وثانيًا لقناعتها ب�رشورة 

اأن يحتوي هذا النظام على اآلية وا�سحة لتلّقي �سكاوى امل�ستهلكني ومعاجلتها.

وا�ستك�ساف  املعنية  امل�ستهلكني  حقوق  حماية  جمعيات  اأراء  ا�ستطالع  وبعد 
�سبل التعاون، عكفت الهيئة على و�سع اآلية تلقي ومعاجلة ال�سكاوى بالتعاون 
مع مديرية حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�ساد والتجارة. وهي ب�سدد توقيع 
االأدوات  وتطوير  و�سع  يف  للمبا�رشة  اخل�سو�ص،  بهذا  معها  تفاهم  مذكرة 
والربامج واخلط ال�ساخن وما يتوجب لتنفيذ االآلية املتّفق عليها، علمًا اأن كافة 
اأُبلغوا ب�رشورة  قد  اجلديدين  اخلليوي   �سبكتي  وم�سّغلّي  احلاليني   امل�سغلني 

التقّيد بهذه املبادئ واالآليات.

من ناحية اأخرى، بذلت الهيئة جمهود خا�ص لتوعية امل�سغلني وامل�ستهلكني 
�رشية  ب�سمان  يتعلق  ما  منها  امل�ستهلك،  حقوق  حماية  اأولوية  على  معًا 
املعلومات لدى مقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة، وقد لقي هذا التحرك 
يتعلق  ما  ومنها  املخت�سة،  االأنظمة  �سدور  قبل  املعنيني  قبل  من  جتاوبًا 
على  الرقابة  �سبل  بخ�سو�ص  لالت�ساالت  الدويل  االإحتاد  تو�سيات  بتطبيق 
اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال يف املواقع االإلكرتونية، وتوفري �رشوط التوا�سل 

للمجموعات امل�ست�سعفة واالأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.

و�سالحياتها  مهامها  خالله  من  ت�رشح  توعية  كتّيب  الهيئة  طبعت   وقد 
التي ن�ّص عليها قانون االت�ساالت، واأهم االأهداف التي و�سعتها لتحرير �سوق 
االت�ساالت اللبنانية، واخلطط املقرتحة للو�سول اإىل ذلك �سمن ت�ساوي الفر�ص 

اأمام اجلميع و�سمن حماية حقوق امل�ستهلك كاأولويات معتمدة. 

حماية حقوق المستهلك 4

من �سلب مهام الهيئة التي ن�ّص عليها قانون االت�ساالت، حماية حقوق امل�ستهلك يف جمال خدمات االت�ساالت. وقد عكفت 
على ذلك كاأولوية رغم ال�سعوبات التي واجهتها اإن يف هذا امل�سمار اأو يف م�سمار ت�سابق االأولويات ال�ساغطة. 
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204 معالجة شكاوى التصّرفات المنافية للمنافسة

تتلقى الهيئة �سكاوى عديدة من قبل امل�ستهلكني ومقّدمي اخلدمات 
�رشوط  املقّدمني  بع�ص  بخرق  بع�سها  ويتعلق  معينة.  �سوق  يف 
تقدمي اخلدمات والت�سّبب مب�سكالت مت�سلة بالت�سوي�ص، بينما تتعلق 
ال�رشيع  الرقمي  االإنرتنت  خط  بخدمات  اأُخرى  رئي�سية  �سكاوى 

وبطاقات اخلليوي امل�سبقة الدفع.

10204 الشكاوى المرتبطة بحّيز الترّددات

ُتعنى اإدارة حّيز الرتّددات باال�ستخدام الفّعال للرتّددات املخ�س�سة 
ال�ستعماالت حمّددة. وقد بذلت »الهيئة املنظمة لالت�ساالت« جهود 
املدى  الت�سوي�ص على  لتاأمني و�سع خال من  ال�رشورية،  التن�سيق 
مع  متا�سيًا  العمل،  ل�سري  ال�رشورية  االإجراءات  وحّددت  الطويل، 
اأجنح التجارب الدولية. و�سمن املبادرات التي اأطلقتها الهيئة ، كان 

و�سع »ا�ستمارة �سكاوى« متوافرة االآن على موقعها االإلكرتوين.
اأما بالن�سبة اإىل �سكاوى الت�سوي�ص من مقّدمي اخلدمات امُلرّخ�ص 
لهم واأ�سحاب حمطات البّث وغريهم ب�سبب �سوء ا�ستعمال املعّدات، 
يف  املعنيني  مع  بالتعاون  التدابري  وُتّتخذ  بدّقة.  الهيئة  فتتابعها 
وزارة الدفاع الوطني وقوات اليونيفيل ومديرية اجلمارك ومديرية 
الطريان املدين، وبالتن�سيق مع وزارة االت�ساالت، ل�سبط املخالفات 

يف كافة املناطق.

م�سدره  وعزل  الت�سوي�ص  لقيا�ص  امليدانية  الزيارات  �سملت  وقد 
و�سبية،  وعم�سيت  وجبيل  وطرابل�ص  لبنان  جنوب  يف  مناطق 
وبئر  اجلناح  كمناطق  و�سواحيها  بريوت  يف  معظمها  وتركزت 

ح�سن وبعبدا و�سن الفيل.

20204 الشكاوى المرتبطة بخط اإلنترنت الرقمي السريع

بحزم  الهيئة  تابعت  ال�رشيع،  الرقمي  االإنرتنت  خدمة  اإطالق  منذ 
ة بهذه ال�سوق، وتلّقت �سكاوى عديدة من ال�رشكات  التطورات اخلا�سّ
اجتماعات  الهيئة  عقدت  ال�سدد،  هذا  ويف  وامل�ستهلكني.  اخلا�سة 
متكررة مع املعنيني، وناق�ست معهم ال�سعوبات التي تعرقل التطّور 
حتقيقها  مت  التي  واالإجنازات  لبنان،  يف  اخلدمات  لهذه  املطلوب 
حتى تاريخه، �سواء من حيث م�ساركة القطاع اخلا�ص يف تقدمي هذه 
اأو توفري البيانات  اأو من حيث تو�سيع تغطية ال�سبكات،  اخلدمات، 

عرب برنامج  اآمن خم�س�ص لذلك على موقع الهيئة االإلكرتوين.
 

وقد تبني للهيئة وجود ممار�سات حتّد من التناف�ص العادل وال�سحيح 
بني كافة امل�سّغلني، فاأعدت درا�سة خا�سة مف�سلة و�ساملة تعطي 
و�سبل  املمار�سات  هذه  وتو�سح  ال�سوق  هذه  عن  وا�سحة  �سورة 

معاجلتها مع االإدارة املعنية. 

هذا  يف  االت�ساالت  وزارة  اإىل  تو�سياتها  الهيئة  رفعت  وقد 
اتخاذها  ميكن  تطبيقية  اإجراءات  على  ت�ستمل  والتي  اخل�سو�ص، 
حلّل امل�سائل ال�سائكة، منها على �سبيل املثال ال احل�رش، �رشورة 
اجلملة  خدمة  بني  اأي  »اأوجريو«،  وهيئة  الوزارة  �سمن  الف�سل 
قبلهما  من  املقدمة  واخلدمة  اخلا�ص  القطاع  ل�رشكات  املقّدمة 
مبا�رشة اإىل امل�سرتكني، اإ�سافة اإىل �رشورة زيادة ال�سعات الدولية 
املخ�س�سة خلدمة االنرتنت وتوزيعها ب�سكل عادل و�سّفاف، ودرا�سة 
بنية االأ�سعار احلالية وحتديد اأ�سعار خدمات اجلملة غري املعرفة يف 

مرا�سيم التعرفة ال�سادرة، وغريها.

بانتظار جواب وزارة االت�ساالت على هذه التو�سيات، تتابع الهيئة 
تقّدم عملها، وهي حتاول ا�ستك�ساف ال�سعوبات التي تعرت�ص عمل 
املعرفة على  ت�ساعد هذه  و�سوف  لهم.  املرّخ�ص  مقّدمي اخلدمات 
وتبقي على  اجلمهور  يطلبه  ما  تلّبي  اأن  التي ميكن  ال�سوق  تطوير 

حالة الر�سى يف اأو�ساط م�ستهلكي خدمات االت�ساالت.

30204 الشكاوى المرتبطة بسوق الخليوي

نتيجًة ل�سعف �سيا�سة التوزيع واالفتقار اإىل ال�سعة الالزمة للتغطية 
على �سبكات اخلليوي، فاق حجم الطلب كثرياً العر�ص املتوافر يف 
ال�سوق. واأدى ذلك اإىل ازدهار ال�سوق ال�سوداء يف لبنان، حيث ُيجرَب 
امل�ستهلكون على دفع اأ�سعار اأعلى للخدمات التي يحتاجون اإليها. 
لقد حّددت الهيئة اأ�سباب ن�ساأة هذه التجارة غري ال�رشعية، وا�ستناداً 
اإىل الدرا�سة والتحليل، رفعت تو�سياتها اإىل وزير االت�ساالت بهذا 

ال�ساأن.

وتكري�سًا لعملها يف �سوء اأف�سل التجارب العاملية، تتعاون الهيئة 
مع مديرية حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�ساد والتجارة، ملراقبة 
املوزعني الذين ال يتقّيدون ب�سيا�سات التوزيع والتعرفات املعتمدة. 
مذكرة  توقيع  بعد  امل�ستمرة  واملراقبة  التوعية  حمالت  بداأت  وقد 

التفاهم مع مديرية حماية امل�ستهلك. 



تنفيذ خمطط الرتقيم الوطني اجلديد: بعد اإ�سدار ون�رش خمطط الرتقيم 
الوطني، يجب العمل على تنفيذ هذا املخطط اجلديد باأ�رشع وقت ممكن 
لتلبية حاجة ال�سوق امللحة اإىل اأرقام جديدة، ال�سيما يف قطاع اخلليوي 

وخدمات القيمة امل�سافة،

بدء املرحلة االنتقالية لعملية املوافقة على نوع املعدات: بعد اإ�سدار 
اإ�سدار  العمل على   النهائية،  النظام اخلا�ص بذلك يف �سيغته  ون�رش 
التعاميم  ذات ال�سلة عن جمل�ص الوزراء والبدء باملرحلة االنتقالية التي 
ت�ستمر حتى 31 كانون االأول 2009، على اأن تلغى جميع املوافقات 
الطلبات  درا�سة  بعد  الهيئة  قبل  اإ�سدارها من  ويعاد  �سابقًا  ال�سادرة 

اجلديدة الواردة بح�سب االآلية املن�سو�ص عليها يف النظام اجلديد. 

حماية امل�ستهلك: بالتزامن مع �سدور نظام حماية امل�ستهلك، وتنفيذاً 
ملذكرة التفاهم املوقعة مع مديرية حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�ساد 
والتجارة، اإطالق حملة توعية حول حقوق امل�ستهلك يف �سوق االت�ساالت 

اللبنانية، وكيفية حمايتها و�سبل معاجلة ال�سكاوى الواردة. 

العمل على اإ�سدار املر�سوم اخلا�ص ب�رشوط ا�ستخدام االأمالك العامة: 
التوعية  حمالت  واإطالق  بذلك،  اخلا�سة  التوجيهات  �سدور  بعد 
وحمرتفات التدريب واإ�رشاك املوؤ�س�سات العامة املعنية من خالل عملية 
اال�ست�سارات العامة والتن�سيق امل�ستمر معها، تنوي الهيئة العمل على 

اإ�سدار املر�سوم الذي يحدد �رشوط ا�ستخدام االأمالك العامة واالإجراءات 
التي تخ�سع لها طلبات الرتخي�ص باال�ستخدام وحتديد االأ�س�ص لتوزيع 
االأعباء والتعوي�سات والر�سوم امل�ستوفاة عن ذلك، على اأن حتيل وزارة 

االت�ساالت املر�سوم اإىل جمل�ص الوزراء الإ�سداره.

خدمات  لتحّمل  اجلديد  املبنى  باحتياجات  اخلا�ص  املر�سوم  اإ�سدار 
يحدد  الذي  املر�سوم  اإ�سدار  على  الهيئة  تعمل  العري�سة:   احلزمة 
اأن  على  العري�سة،  احلزمة  خدمات  لتحّمل  اجلديد  املبنى  احتياجات 

حتيله مديرية التنظيم امُلدين اإىل جمل�ص الوزراء لتبّنيه واإ�سداره.

اإ�سدار املر�سوم اخلا�ص بتحديد بدالت حق ا�ستعمال الرتددات الال�سلكية:  
تعمل الهيئة على اإ�سدار املر�سوم الذي يحدد بدالت ور�سوم حق ا�ستعمال 
الرتددات الال�سلكية ملقدمي اخلدمات املرخ�ص لهم كما حتديد ر�سوم 

اإدارة ومراقبة الطيف الرتددي.

من املتوقع تطبيق عدد من التوجيهات واالأنظمة الهاّمة �سنة 2009، يف �سوء االإجنازات التي حققناها �سنة 2008. بعد انتهاء عملية اال�ست�سارات العامة وحتليل الردود 
واالأخذ بعني االعتبار كافة املعطيات املتوفرة، وبعد ا�ست�سارة جمل�ص �سورى الدولة واالأخذ مبالحظاته ، �سوف يتم ن�رش اأهم االأنظمة ال�سادرة عن الهيئة مبوجب قرارات 

جمل�ص اإدارتها على موقع الهيئة االإلكرتوين ويف اجلريدة الر�سمية كاأنظمة �سارية املفعول ملزمة لكافة امل�سغلني العاملني يف �سوق االت�ساالت اللبنانية.

منها على �سبيل املثال ال احل�رش:
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من المتوقع تطبيق عدد من التوجيهات 
واألنظمة الهاّمة سنة 2009، في ضوء 

اإلنجازات التي حققناها سنة 2008

نظرة مستقبلية

1

25

3

6

4



بناء القدرات 
والجسور
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و�سع  عرب  االت�ساالت  �سوق  حترير  مبهام  الهيئة  قيام  خالل 
و�سياغة االأطر التنظيمية الالزمة للقيام بذلك ب�سكل �سفاف وعادل، 
تقوم الهيئة اأي�سًا ببناء القدرات الداخلية واجل�سور مع اخلارج، عرب 
تطوير مواردها الب�رشية والتفاعل مع جمهورها املتنوع واالإ�سهام 

الفعال يف املنظمات االإقليمية والدولية.

»تقوم الهيئة ببناء القدرات الداخلية والجسور مع 
الخارج، عبر تطوير مواردها البشرية والتفاعل مع 

جمهورها المتنوع واإلسهام الفّعال في المنظمات 
اإلقليمية والدولية«

لمحة عامة
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بناء القدرات  1

عملت الهيئة خالل عام 2008 على ا�ستكمال بناء قدراتها الذاتية و�سمان ا�ستقالليتها االإدارية واملالية، وذلك عرب تطوير 
املوارد الب�رشية مبا ت�سمله من اإجناز هيكلية املالك واأ�سول التعاقد والتوظيف، وعرب التنظيم الداخلي للموارد واملهام 
يف ظل ندرة االأوىل و�سغط اأولويات الثانية، وعرب التدريب امل�ستمر لطاقم العمل. هذا باالإ�سافة اإىل �سعي الهيئة اإىل بناء 
ال�سبكة والنظم املعلوماتية االإدارية مع ما يتطلبه ذلك من ا�ستثمار هام يف املعدات والتجهيز واحلماية وال�سيانة وغريه، 

واملبا�رشة يف و�سع ت�سور لالإجراءات واآليات العمل الداخلية ملكننتها يف اأقرب فر�سة ممكنة. 

101 تطوير الموارد البشرية

يتم تطوير موارد الهيئة الب�رشية عرب و�سائل عديدة، منها ما هو اإداري، ويتطلب 
و�سع ت�سور لتطور حاجات الهيئة على هذا ال�سعيد خالل ال�سنوات املقبلة، مع 
ما ي�ستتبع ذلك كهيكلية املالك وعنا�رشه من عدد وموؤهالت وخربات، و�سيغ 
التعاقد التي اعتمدتها الهيئة مع خرباء يف جماالت حمددة لبنانيني واأجانب، 
ومنها ما هو منط اإدارة داخلية تعتمد املقاربة االأفقية عرب ت�سكيل قوى عمل 
من خمتلف الوحدات، ومنها اأخرياً ما يتعلق بالتدريب امل�ستمر والرتاكمي يف 

لبنان واخلارج. 

10101 هيكلية المالك، التعاقد والتوظيف

اإن حاجات الهيئة ملوارد ب�رشية متنوعة االخت�سا�ص تفوق حجم فريق عملها 
املتعاقدين  عدد   2008 عام  خالل  رفعت  قد  كانت  الهيئة  اأن  علمًا  احلايل، 
معها كخرباء ا�ست�ساريني من 29 متعاقد اإىل 40، بهدف ملء مراكز ح�سا�سة 
خمتلف  من  واملتدرجني  املتدربني  ببع�ص  الهيئة  وت�ستعني  و�رشورية. 
االخت�سا�سات التي حتتاجها للم�ساركة يف تنفيذ املهام املطلوبة من جهة، 
االإدارة  من  خمتلف  منوذج  على  اجلديد  اجليل  تدريب  عملية  يف  وللم�ساهمة 

املهنية حيث لكل فرد من املجموعة م�ساهمته الفريدة يف االإنتاج اجلماعي.
 

الهيئة ت�سورها حلاجات املوؤ�س�سة  اأما بالن�سبة لهيكلية املالك، فقد و�سعت 
خالل ال�سنوات اخلم�ص االأوىل من تاأ�سي�سها وقد ت�سمن هذا امل�رشوع: عنا�رش 
املالك من عدد وموؤهالت وخربات، واحلاجة اإىل 90 موظف خبري متخ�س�ص 

عليها  ن�ّص  التي  مهامها  بكافة  القيام  من  ومتكينها  لتاأهيلها  اأدنى  كحد 
قانون االت�ساالت على اأكمل وجه ويف اأ�رشع وقت ممكن، اإ�سافة اإىل درا�سة 
الهيئات املنظمة املتوفرة يف بلدان متقاربة  مقارنة مع هيكليات وعنا�رش 

يف معطياتها من لبنان. 

ثم رفعت الهيئة اأواخر عام 2007 هذا امل�رشوع اإىل جمل�ص الوزراء للموافقة 
من  الدرا�سة  من  للمزيد  اإليها  واأعيد  تطبيقي،  مر�سوم  مبوجب  واإقراره  عليه 
حيث ال�سكل وامل�سمون، وهي ب�سدد اإعادة طرحه ما اأن تتوافر �رشوط ت�سمن 

ا�ستقاللية الهيئة االإدارية التامة.

اخت�سا�ص  ذوي  خرباء  مع  التعاقد  على  الهيئة  تعتمد  اأخرى،  ناحية  من 
يف  خا�سة  االأمر،  اقت�سى  كلما  واأجانب  لبنانيني  من  حمددة  جماالت  يف 
والقانون  االت�ساالت  تنظيم  اأمور  يف  املتخ�س�سة  القانونية  اال�ست�سارات 
الرتّددات،  حّيز  باإدارة  املتعلقة  كتلك  الفنية،  التقنية  واال�ست�سارات  االإداري 

وجتلب اخلربات املطلوبة �سمن اتفاقيات تعاون ثنائية، وغريها. 

20101 الهيكلية 

بالرغم من النواق�ص العديدة التي ت�سعى الهيئة جاهدًة اإىل منعها من التاأثري 
ال�سيغة  �سمن  احلايل،  الهيئة  عمل  فريق  اإيجاز  ميكن  العمل،  �سري  ح�سن  يف 

التعاقدية املتبعة، باعتباره متطابق مع هيكلية الهيئة )راجع �ص 59(   
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 30101 نمط إدارة الموارد والمهام
نظراً لندرة املوارد الب�رشية املتخ�س�سة املتوفرة لديها، اعتمدت الهيئة مقاربة 
اأفقية لنمط اإدارتها، ف�سكلت، كلما تطلب االأمر، قوى عمل من خمتلف الوحدات 
لدرا�سة ومتابعة مو�سوع تنظيمي معنّي، اإن كان داخليًا كفريق عمل قاعدات 

البيانات، اأو خارجيًا كفريق عمل خدمات االإنرتنت الرقمي ال�رشيع.

وت�سمح هذه املقاربة، اإ�سافة اإىل تلبية حاجات ال�سوق التنظيمية �سمن موارد 
ب�سكل  املعلومات  وتبادل  الهيئة  عمل  فريق  لدى  اخلربات  بت�سارك  حمدودة 

تراكمي، مما ي�ساهم ب�سكل مبا�رش يف تطوير قدراته. 

الوحدات على  اإطالع باقي  الهيئة تتيح لكل وحدة جمال  اأن  واجلدير بالذكر 
خال�سة تقدم اأعمالها من خالل اجتماعات دورية ودرا�سات موجزة يقدمها 
اإقراره،  قبل  للنقا�ص  تنظيمي معني مطروح  كل مدير م�رشوع حول مو�سوع 

يدعى اإليه وي�سارك فيه كل من يرغب من الهيئة مبعزل عن درجة تخ�س�سه. 

40101 التدريب
تقوم الهيئة بتقييم حاجات التدريب لدى فريق العمل ب�سكل دوري، وتخ�س�ص 
الفريق الآخر  له املوارد املالية ال�رشورية ل�سمان متابعة كل ع�سو من هذا 

واأحدث التطورات على ال�سعد التنظيمية والتكنولوجية والقانونية واالإدارية. 
�سمن جهود الهيئة للمحافظة على امل�ستوى التخ�س�سي الرفيع لفريق عملها، 

نذكر بع�ص االأهم مما قامت به:

في الخارج    

يف  لالت�ساالت  االأمريكي  التدريب  معهد  يقيمها  التي  التدريبية  الدورات 
جماالت عديدة، وقد تابعها للعام 2008 فريق من وحدة تقنيات االت�ساالت 

واأع�ساء من وحدة االإعالم و�سوؤون امل�ستهلكني ووحدة ال�سوق واملناف�سة

املوؤمترات والندوات والدورات التي ينظمها االحتاد الدويل لالت�ساالت 
برامج تبادل اخلربات مع بقية الهيئات املنظمة

االأول  واالجتماع  االت�ساالت" الثاين،  ل�سيا�سة  اجلديدة  املقاربة  "م�رشوع 
دول  تعاون بني  اتفاق  لتوقيع  للمنظمني"،   متو�سطية  االأورو-  لـ"ال�سبكة 

"ميدا" واملنّظمني يف االحتاد االأوروبي
"املعهد العربي للتدريب والبحوث االإح�سائية"

"املجموعة العربية الإدارة حيز الرتددات 
�سوي�رشا  لالت�ساالت  الفدرايل  املكتب  امل�ستهلك،  و�سوؤون  االإعالم  وحدة 

"م�رشوع املقاربة اجلديدة ل�سيا�سة االت�ساالت" الثاين.
 

في لبنان  

زيارة خرباء موؤ�س�سة ا�ست�سارية مرموقة �سمن منحة املجموعة االأوروبية لتبادل 
اخلربات يف جماالت جمع املعلومات عن �سوق االت�ساالت، والتحليل ال�سامل 
لهذه ال�سوق يف لبنان، وجتهيز اإ�سرتاتيجية وخارطة الطريق لتحرير القطاع، 
وم�ساعدة الهيئة على حت�سري عدد من االأنظمة كنظام املوافقة على املعدات 
ونظام الرتابط ونظام جودة اخلدمة وموؤ�رشات االأداء االأ�سا�سية، باالإ�سافة اإىل 

امل�ساعدة التقنية يف عدة جماالت كاإدارة حّيز الرتّددات والرتقيم

فريق  وتدريبهم  لالت�ساالت"  الدويل  "االحتاد  ومهند�سي  خرباء  زيارة 
الربامج  وا�ستعمال  الرتددات  ومراقبة حّيز  اإدارة  تقنيات  على  الهيئة  عمل 

واالأجهزة املتخ�س�سة. 

االأ�سا�سية  "الر�سائل  حمرتف  تدريب:  حمرتفات  بثالثة  الهيئة  قامت  وقد 
عامل  يف  والتخاطب  التعامل  "اأ�سول  على  التدريب  وحمرتف  وهند�ستها"، 
االأعمال" لفريق عمل الهيئة، وحمرتف عن "احلرفية يف التعاطي االإعالمي" 

الأع�ساء جمل�ص االإدارة.
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201 تطوير الموارد المالية: 

لقد ن�ص قانون االت�ساالت على متويل الهيئة خالل ال�سنة االأوىل والثانية من 
الفرتة  هذه  مرور  بعد  الهيئة،  تتمتع  اأن  على  اللبنانية،  احلزينة  من  تاأ�سي�سها 
التاأ�سي�سية، باال�ستقالل املايل عرب حت�سيل الر�سوم والبدالت والن�سب التي تتوجب 

على مقدمي خدمات االت�ساالت مبا�رشة من القطاع.

على �سوء ذلك، اأعدت الهيئة م�رشوع موازنتها لعام  2008 بناء على االأهداف 
الطموحة واخلطط التنفيذية التي و�سعتها لهذه املرحلة. وقد متت املوافقة على 

املوازنة وفق االأ�سول من قبل معايل وزيري املالية واالت�ساالت. 
خيار  الهيئة  اعتمدت  تاريخه،  حتى  العامة  املوازنة  اإقرار  تعذر  وب�سبب  اإمنا، 
اللجوء اإىل �سلفة حزينة لت�سيري اأعمالها، وتقدمت بطلب يف هذا اخل�سو�ص اإىل 
جمل�ص الوزراء الذي اأقر للهيئة، مبوجب قراره رقم 76 تاريخ 7 �سباط 2008، 

�سلفة بقيمة 4.5 مليار لرية لبنانية لت�سيري اأعمالها. 

القيام  من  الهيئة  متكنت  املتوفرة،  املالية  االإمكانيات  حمدودية  من  بالرغم 
بناء  يف  وا�ستمرت  املف�سلية،  التاأ�سي�سية  املرحلة  هذه  يف  التنظيمي  بدورها 
املوؤ�س�سة ب�سكل مواٍز لو�سع االأطر التنظيمية ال�رشورية،  باالإ�سافة اإىل �سعيها 
امل�ستمر اإىل تاأمني موارد اإ�سافية من املوؤ�س�سات الدولية الداعمة والتي ت�ساهم 
يف تخفي�ص امل�ساريف عرب تاأمني بع�ص املهام اال�ست�سارية والفنية املتممة 

لعمل الهيئة. 

من ناحية اأخرى، اأعدت الهيئة م�ساريع الن�سو�ص التنظيمية والقانونية االإدارية 
االت�ساالت  �سوق  الهيئة مبا�رشة من  بتمويل  للبدء  املتوقع �سدورها حت�سرياً 
اللبنانية �سمن املهل التي ن�ص عليها قانون االت�ساالت. لذلك، �سّمنت الهيئة 
املوارد  الوزيرين املعنيني  اإىل  به  الذي تقدمت  لعام 2009  م�رشوع موازنتها 
املالية املتوقع حت�سيلها من �سوق االت�ساالت، مع ما ي�ستتبع ذلك من اإجراءات 

قانونية اإدارية مت االإعداد والتن�سيق لها مع املعنيني. 

وموارد  طاقات  تطوير  طريق  على  اأ�سا�سية  حمطة  عام 2009  موازنة  وتعترب 
الهيئة والبدء ب�سمان اال�ستقاللية املالية. واإثر اجتماعات عديدة مع املعنيني يف 
وزارتي االت�ساالت واملالية مت خاللها �رشح ونقا�ص اأهم بنود م�رشوع املوازنة 
املطروح وتعليلها قانونيًا واإداريًا وفنيًا، نالت موازنة الهيئة لعام 2009 موافقة 
البدء  للهيئة  �سيتيح  مما  املعتمدة،  االأ�سول  وفق  واالت�ساالت  املالية  وزيري 

تدريجيًا باجلباية خالل هذا العام

301 بناء الشبكة والُنظم المعلوماتية اإلدارية

خالل عام 2008، قامت الهيئة ببناء النظم املعلوماتية االإدارية خالل عدة 
مراحل، فابتداأت ببناء قواعد البيانات وهيكيلتها املوحدة، وقد اأُن�سىء فريق 
متنوعة  اأخرى  بيانات  قواعد  بناء  مع  بالتوازي  املهمة،  بهذه  خمت�ص  عمل 
منها ما يتعلق بالدرا�سات واالآراء التنظيمية والتقنية والقانونية التي ترد اإىل 
الهيئة، ومنها ما يتعلق ب�سبكة العالقات العامة، باالإ�سافة اإىل قواعد بيانات 
املرا�سالت الواردة وال�سادرة وطلبات اال�ستعالم وال�سكاوى التي يتم حتديثها 

دوريًا وتو�سع بت�رشف جمل�ص االإدارة وفريق العمل املعني. 

باأحدث  فريقها  جتهيز  الهيئة  وا�سلت  البيانات،  قواعد  بناء  مع  بالتوازي 
االأجهزة  كافة  مع  بعد  عن  التوا�سل  وبو�سائل  املخت�سة،  والربامج  ال�سبكات 
والربامج ت�سجيعًا الأمناط عمل خمتلفة ت�سمح للمهند�سني واملديرين باحل�سول 

والت�سارك يف املعلومات حيثما كانوا ب�سكل اآمن و�رشيع. 
وقد مت تنفيذ ال�سبكة االفرتا�سية اخلا�سة وتعميم اأدواتها على اجلميع، وحماية 
اأنظمة  الفريو�سات والقر�سنة، وو�سع  البيانات من  �سبكة املعلومات وقواعد 
وبرامج  امل�ستندات،  لت�سارك  وخطة  املتو�سط،  املدى  على  وا�سرتجاع  اأر�سفة 

املحا�سبة والتدقيق وغريها من م�ستلزمات املوؤ�س�سات احلديثة. 

ويجدر ذكر اإجناز فريق العمل املخت�ص خالل اأحداث اأيار 2008، حني ا�ستطاع 
تاأمني ا�ستمرارية عمل الهيئة بدون اأي انقطاع من مكاتبها املوؤقتة، مع كل ما 
احلا�سوب  �سبكة  اإىل  بعد  من  والو�سول  وحماية،  ات�سال  و�سائل  من  يتوجب 

االأ�سا�سية  يف مقر الهيئة الدائم. 

كما يجدر التنويه باجلهود التي بذلت لت�سميم وا�ستحداث برنامج ا�ستق�ساء 
معلومات مع مقّدمي خدمات االإنرتنت الرقمي ال�رشيع، الذي �سيتطور من نواة 
اأوىل تعنى ب�سوق معينة وت�سمح بالتوا�سل وتق�سي املعلومات اخلا�سة بها، 
لتطال كافة امل�سغلني يف جممل اأ�سواق االت�ساالت. وقد بات باإمكان مقّدمي 
خدمات االإنرتنت ونقل املعلومات توفري االإح�ساءات التي تطلبها الهيئة دوريًا 

منهم عرب ذلك الربنامج االآمن وال�سهل اال�ستعمال.      

401 صياغة اآلليات الداخلية

نظراً لكون الهيئة حديثة العهد، �سعت اإدارتها اإىل و�سع اإجراءات داخلية وا�سحة 
ملعظم العمليات التي تقوم بها يف �سياق قيامها مبهامها التنظيمية. وقد اأعدت 
لهذا الهدف دفرت �رشوط اأويل ملجموعة من االإجراءات، بح�سب اأولويتها جلهة 
�سني  التاأثري يف االإنتاجية، على اأن يتم التعاقد مع ا�ست�ساريني اأجانب متخ�سّ

يف تقدمي اأف�سل عرو�ص اخلدمات املتنا�سبة مع معايري ومتطلبات الهيئة. 

الداخلية وبرامج  االإجراءات  تقييمًا لربامج  الهيئة  اأجرت  اإىل ذلك،  باالإ�سافة 
ونفقات  هامة،  ا�ستثمارية  ونفقات  موارد  من  تتطلبه  وما  املعلومات  اإدارة 
تطوير وتدريب و�سيانة على مدى ال�سنوات املقبلة، على اأن ت�رشع با�ستدراج 
من  انطالقًا   ،2009 عام  خالل  امل�رشوع  هذا  مراحل  اأوىل  وتنفيذ  عرو�ص 
تفا�سيلها  اإىل  و�سواًل  التنفيذ،  بخطة  ومروراً  االإ�سرتاتيجية  الهيئة  اأهداف 

االإدارية والتدقيقية. 
حت�سرياً لذلك، �رشعت الهيئة ب�سياغة وبلورة بع�ص االإجراءات التي ت�سهم يف 

ت�رشيع العمل الداخلي، ومنها على �سبيل املثال: 
االإجراءات الداخلية لتن�سيق قرارات جمل�ص االإدارة ومتابعة تنفيذها

االإجراءات الداخلية لطلب اإطالق عملية اال�ست�سارة العامة
اإجراءات  الن�رش وطلبات الرتجمة، وغريها من  الداخلية لطلبات  االإجراءات 

قيد التنفيذ.
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التفاعل مع العموم 2

يف مراحل التاأ�سي�ص االأوىل، اأ�ّس�ست الهيئة تفاعلها مع العموم عرب  حماور عدة تخت�ص بالتوا�سل عرب اال�ست�سارات العامة، 
التخطيط االإعالمي وجهود التوعية، تطوير وحتديث املوقع االإلكرتوين وتنظيم اللقاءات. وكل ذلك يف �سبيل تاأمني مرحلة 
قبل  من  وامل�ساركة  املعرفة  م�ستوى  رفع  �سبيل  ويف  املعنيني،  االأطراف  جميع  حقوق  حتفظ  �سل�سة  وانتقالية   تاأ�سي�سية 

العموم كافًة. 

102 التواصل عبر االستشارات العامة

املعنيني  الكافة  التوا�سل مع  �سبل  اأهم  العامة من  اال�ست�سارات  تعترب عملية 
بقطاع االت�ساالت، من م�سوؤولني يف القطاع العام ومقدمي خدمات حاليني 
واأجانب  اإقليميني  امل�ستهلك وم�ستثمرين حمليني  وممثلني عن حماية حقوق 

مهتمني ب�سوق االت�ساالت اللبنانية.

بهدف ت�سجيع اجلمهور اللبناين على التفاعل والتجاوب مع عمليات اال�ست�سارات 
العامة كما هو واقع احلال يف بلدان اأخرى، قامت الهيئة بجهود توعية حلث 
االأطراف على امل�ساركة، ومّددت اأكرث من مرة املهل املو�سوعة لال�ست�سارات 
بناء على طلبات متديد و�سلتها من املهتمني وبهدف اإتاحة فر�سة امل�ساركة 

الفعلية يف بلورة القرار الأكرب عدد ممكن من املعنيني. 

النظر  تنوي  تنظيمية  موا�سيع  حول  عامة  ا�ست�سارات  اإطالق  الهيئة  وتعترب 
والبت فيها، مرحلة هامة و�رشورية جداً يف عملية �سنع القرار، اإذ تتيح للجميع 
فر�سة اإبداء الراأي وتعليل اأ�سباب الرف�ص اأو القبول للطرح االأوىّل الذي ت�سعه 
الهيئة، كما متنح امل�سارك يف اال�ست�سارات حق االحتفاظ ب�رشية مالحظاته 
اأو  اخلا�سة  التجارية  تعر�سها مل�ساحله  املطروحة يف حال  الن�سو�ص  على 
يف  امل�سارك  م�سلحة  تقت�سيه  ما  بح�سب  للمعنيني،  توفريها  على  املوافقة 

اال�ست�سارات وحريته يف التعبري والدفاع ال�رشيح عن وجهة نظره. 

من ناحية اأخرى، تتيح اال�ست�سارات العامة للهيئة فر�ص االإطالع على كافة 
املعلومات  من  والتاأكد  اأحيانا،  تت�سارب  قد  التي  وامل�سالح  النظر  وجهات 
املطروحة  باال�ست�سارة  املعني  االت�ساالت  �سوق  حول  لديها  املتوفرة 
يف  التنظيم  ن�ص  يجعل  مما  اإليها،  الواردة  الردود  �سوء  على  وا�ستكمالها 

�سيغته النهائية اأكرث �سفافية و�سمانًا للم�سلحة الوطنية العليا. 

جاوز  وقد  العامة،  اال�ست�سارات  عملية  اإطالق  الهيئة  تعترب  املنظور،  هذا  من 
املتاحة  الو�سائل  اأهم  من  واحدة   ،2008 عام  خالل  ع�رشة  الثالثة  عددها 

للتوا�سل احلر وال�سفاف مع الفاعلني يف �سوق االت�ساالت. 

202 التخطيط اإلعالمي وجهود التوعية 

انطلقت اأعمال الهيئة من اإ�سرتاتيجية اإعالمية بلورتها بالتعاون مع م�ست�سارين 
حمليني ودوليني، ومت تنفيذ بع�ص مراحلها، منها ما يتعلق بالتوا�سل الداخلي، 

ومنها ما يتوجه للجمهور على تنوعه واختالف حاجاته. 

موقعها  عرب  اأي  جمهورها  على  الهيئة  نافذة  خالل  من  اأواًل  ذلك،  متَّ  وقد 
والتوعية، كاإطالق �سحيفة  امل�ساركة  الر�سمي، وثانيًا عرب جهود  االإلكرتوين 
اللقاءات  وتنظيم  االإعالم،  و�سائل  مع  العالقة  وتطوير  ف�سلية،  اإلكرتونية 
وتوفري املن�سورات عن اأهم امل�ساريع التي تعمل عليها الهيئة، ب�سكليها الرقمي 

واملطبوع. 

 10202 بلورة إستراتيجية اإلعالم
 

لو�سع وبناء اإ�سرتاتيجية االإعالم على اأ�س�ص متينة ودميقراطية و�سفافة، اأجرت 
الهيئة م�سحًا ميدانيًا لال�ستماع والتدقيق يف اأراء وتوقعات جمموعة منوذجية 
موؤلفة من 50 فرداً، متثل جمهور الهيئة يف الداخل واخلارج، من م�ستهلكني 
نتائج  حتليل  من  انطلقت  ثم  واإدارة.  عمل  وفرق  عامة  وموؤ�س�سات  وم�سغلني 
كوحدة  للهيئة  اإ�سرتاتيجية  اإعالمية  كاأهداف  حاجاتهم،  لتلبية  امل�سح  هذا 

متكاملة. 

وقد ترجمت هذه اجلهود على ال�سعيد العملي باإجنازات عديدة، منها ما يتوجه 
والهوية  التدريب  وحمرتفات  العمل  بفريق  اخلا�ص  كاملوقع  الداخل،  نحو 

االإعالمية، ومنها ما يتوجه نحو اخلارج على تنوع جمهوره. 

وقد عملت الهيئة على تطوير العالقة مع و�سائل االإعالم وذلك عرب عقد لقاءات 
االت�ساالت،  واأخبار  االقت�سادية  االأخبار  تغطية  عن  امل�سوؤولني  مع  متكررة 
وعرب تنظيم دورة تدريبية الأع�ساء جمل�ص االإدارة حول اأف�سل ال�سبل للتعاطي 
وتاأمني  للهيئة  املتوقعة  والن�ساطات  املواد  واأخرياً، عرب جدولة  االإعالم،  مع 
كافة املعلومات والتو�سيحات املف�سلة التي يحتاجها االإعالم حول املوا�سيع 

التي تن�سب عليها الهيئة بال�سكلني االإلكرتوين واملطبوع.  
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اخلا�ص،  الداخلي  ملوقعها  االأوىل  الن�سخة   2008 حزيران  يف  الهيئة  اأطلقت 
معتمدة على مواردها الذاتية يف وحدة االإعالم و�سوؤون امل�ستهلكني، حيث يجد 
فريق عمل الهيئة اآخر واأهم الدرا�سات واالأبحاث يف عامل االت�ساالت واأحدث 
اإنتاج الهيئة، وحيث يت�سارك اجلميع يف تبادل املعلومات التي تتوفر لديهم 
�سياق  يف  اأو  التدريب  ودورات  والندوات  املوؤمترات  يف  م�ساهماتهم  خالل 
عملهم، باالإ�سافة اإىل منطقة خم�س�سة فقط الأع�ساء جمل�ص االإدارة للح�سول 

الفوري واالآمن على معلومات حم�سورة. 

ويتمّيز موقع الهيئة الداخلي باملكتبة الفنية الهامة التي يحتويها، والتي ت�سمل 
امل�ستندات واملعطيات االإلكرتونية الأهم واآخر االأنظمة ال�سادرة عن املوؤ�س�سات 
الدولية وعن الهيئات املنظمة يف البلدان ذات التجارب الناجحة، مع فهر�ستها 

بح�سب التواريخ واملوا�سيع وامل�سدر والبلد املعني، وما اإىل ذلك.

30202 إطالق صحيفة إلكترونية فصلية

الرابع من عام 2008،  الف�سل  االإنكليزية يف  باللغة  االأول منها  العدد  �سدر 
واإ�سدارات  اأخبار  اآخر  اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سي،  كمو�سوع  الت�سوي�ص  ملف  وعالج 
الهيئة. كما ت�سعى الهيئة اإىل اإ�سدار ال�سحيفة االإلكرتونية باللغتني االإنكليزية 

والعربية ابتداء من عام 2009. 

40202 الهوية اإلعالمية والواجهة اإللكترونية

والواجهة  االإعالمية  هويتها  تطوير  على  الهيئة  عملت   ،2008 عام  خالل 
واإعداد  منها،  يلزم  ما  لتحديث  عنا�رشها  يف  النظر  اإعادة  عرب  االإلكرتونية، 
اإر�سادات الت�سميم واال�ستعمال، وغريها من التعديالت التي ت�سب يف م�سلحة 

دعم �سورة الهيئة يف الداخل واخلارج.

302  تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني  

يعترب موقع الهيئة االإلكرتوين النافذة الر�سمية التي تطل منها على جمهورها 
املتنّوع، من م�سغلني وم�ستثمرين وم�ستهلكني وو�سائل اإعالم. ويعترب حتديثه 
التام  الهيئة  اإميان  على  اإ�سافيًا  ودلياًل  معهم  دائمة  توا�سل  و�سيلة  اليومي 
بال�سفافية يف االإعالم عن عملها والطرق املتبعة يف تنفيذه اإىل اأكرب �رشيحة 

ممكنة من اجلمهور. 

ومبا اأن اإطالق املوقع االإلكرتوين جرى عام 2007 �سمن ظروف �ساغطة يف 
الوقت واملوارد، خ�س�ست وحدة االإعالم و�سوؤون امل�ستهلكني يف الهيئة موارد 
اإ�سافية خالل عام 2008 الإطالق موقع جديد باللغتني العربية واالإنكليزية، 

وعملت على تغذيته مبواد تثري اهتمام جمهوره كل بح�سب حاجاته.

على  االإطالع  للم�ستهلكني  اجلديد  املوقع  اأتاح  احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  على 
خدمات االت�ساالت املتوافرة يف لبنان واأ�سعارها و�سبل االت�سال مبزّوديها، 
و�سمح للم�ستثمرين باالإطالع على فر�ص اال�ستثمار املتوافرة يف لبنان اأو التي 
�سوف تتوافر يف امل�ستقبل القريب، كما اأتاح للم�سغلني امُلرّخ�ص لهم برناجمًا 
خا�سًا بتبادل املعلومات على نحو اآمن، باالإ�سافة اإىل توفري كافة امل�ستندات 
التي تطرحها الهيئة لال�ست�سارة العامة واالأنظمة والقرارات والتعاميم ال�سادرة 

عنها، �سمانًا للم�ساواة يف احل�سول على املعلومات جلميع املهتمني. 

على  ي�ستمل  اإذ  التوعية،  جمال  يف  هامًا  دوراً  االإلكرتوين  املوقع  يوؤّدي  كما 
مقاالت ودرا�سات تعّدها الهيئة حول موا�سيع �ساخنة، مثل خ�سخ�سة الهاتف 
�سوق  يف  الباحث  ت�ساعد  اأدوات  وعلى  العري�سة،  احلزمة  ومنافع  اخلليوي 
االت�ساالت يف لبنان على اإيجاد املعلومة ب�سهولة وُي�رش باللغة التي يف�سلها. 

ومن �سمن هذه االأدوات:

 عدد  الصفحات
المقروءة شهريًا
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اإمكانية توفري م�ستندات �رشية لبع�ص امل�ستخدمني املعنيني بها من خالل 
منطقة خا�سة اآمنة تو�سع فيها مبتناولهم ح�رشيًا؛

اإمكانية حفظ كافة مواد املوقع �سمن قاعدة بيانات �سخمة ت�سمح بالبحث 
الفوري امل�سند، مبا فيه املواد التي تتم اأر�سفتها ملرور الزمن؛ 

معجم م�سطلحات االت�ساالت بني اللغتني املعتمدتني العربية واالإنكليزية، 
وغري ذلك من االأدوات. 

402 تنظيم اللقاءات وإطالق حمالت توعية 
  

متّيز عام 2008 مبجموعة اأحداث ولقاءات وور�ص عمل قامت وحدة االإعالم 
مع  ذلك  يف  امل�ساهمة  اأو  عليها  واالإ�رشاف  بتنظيمها  امل�ستهلكني  و�سوؤون 

�رشكاء الهيئة املختلفني،  ونذكر اأهمها يف ما يلي:

ورشة عمل »الحزمة العريضة«، التي �سارك يف تنظيمها واإعدادها مع 
 ،2008 الثاين  كانون   17 يف  لبنان"  اأجل  من  "ال�رشاكة  برنامج  الهيئة 
و�سمت نخبة من اخلرباء والفاعلني يف قطاعي االإنرتنت ونقل املعلومات، 
ال�سوق  ودينامكية  التنظيمي  واالإطار  ال�سبكات  هند�سة  حول  ومتحورت 

اإ�سافة اإىل عر�ص التجارب العاملية الرائدة.

والذي  األول«،  السنوي  التقرير   ،2007 لعام  الهيئة  »إنجازات  مؤتمر 
عقد يف 27 اآب 2008 بح�سور وزيرّي االت�ساالت ال�سابق االأ�ستاذ مروان 
حمادة واحلايل املهند�ص جربان با�سيل، وزير الداخلية والبلديات املحامي 
زياد بارود، وعدد من النّواب واملديرين العاّمني وممثلي الدوائر احلكومية 
ومقّدمي خدمات االت�ساالت وو�سائل االإعالم. وقد اأّكد الوزير با�سيل خالل 
هذا املوؤمتر دعمه الكامل للهيئة وا�ستقالليتها، و�رّشح باأن الوزارة والهيئة 
اأن الوزارة ت�سارك الهيئة  تعمالن معًا لتحقيق االأهداف امل�سرتكة، م�سيفًا 

روؤيتها لتطوير قطاع االت�ساالت يف لبنان.

جرى  الذي  والمحاسبة«،  الشفافية  »منح  مشروع  بإنجاز  االحتفال 
تطوير  �سمل  الذي  االإجناز  هذا  اأهمية  و�رشح   ،2008 االأول  كانون   3 يف 
املوقع االإلكرتوين التابع للهيئة، واإجراء تقييم الأ�سواق االت�ساالت ال�سلكية 
لة،  والال�سلكية واالإنرتنت يف لبنان، اإ�سافًة اإىل اإعداد درا�سة ت�سويقية مف�سّ

واإنتاج الهيئة كّرا�سة لتوعية امل�ستهلكني.

الذي  االغتراب«،  من  االستفادة  ـ  لبنان  أجل  من  »اتصاالت  مؤتمر 
جرى يف 29 كانون االأول 2008، برعاية وح�سور معايل وزير االت�ساالت 
و"برييتك"  الهيئة  تنظيمه  يف  �ساركت  والذي  با�سيل،  جربان  املهند�ص 
الكمبيوتر  برامج  منتجي  و"احتاد  لبنان"  اأجل  من  "ال�رشاكة  وبرنامج 
من  االت�ساالت  �سناعة  مديري  كبار  املوؤمتر  اإىل  ُدعي  وقد  التجارية". 
اجلاليات اللبنانية يف بالد االغرتاب بهدف تبادل املعرفة ورفد بلدهم االأم 
املوؤ�س�سات  بني  روابط  وا�ستحداث  القطاع،  لهذا  تطوراً  اأكرث  جديدة  باآفاق 
اإقامة  يف  وامل�ساعدة  اخلارج،  يف  نظريتها  مع  املحلية  والعامة  اخلا�سة 
م�ساريع ات�ساالت اإ�سرتاتيجية، ميكن اأن حتّفز النمو وتوّفر التوجيه املالئم 

لكل من القطاعني العام واخلا�ص. 

العالقات  كتّيب  بتوفري  الهيئة  قامت  وخارجها،  الن�ساطات  هذه   خالل 
التي  االإ�سرتاتيجية  امل�ساريع  اأهم  عن  موجز  على  يحتوي  الذي  العامة 
 تعمل عليها الهيئة، وكتّيب التوعية العام، وموجز عن خربات واخت�سا�ص 

اأع�ساء جمل�ص االإدارة. 

عام  متّيز  الهيئة،  تنظيمها  يف  �ساركت  اأو  نظمتها  التي  اللقاءات  اإىل  اإ�سافة 
2008 مب�ساركة فّعالة لفريق عمل الهيئة يف اأهم االأحداث واملوؤمترات االإقليمية 
ومهند�سيها  اإدارتها  جمل�ص  واأع�ساء  الهيئة  لرئي�ص  كان  حيث  والعاملية 
واملديرين فيها م�ساهمات مبا�رشة ل�رشح اأو�ساع �سوق االت�ساالت اللبنانية 

وخطط الهيئة لتحريرها وفر�ص اال�ستثمار املتاحة فيها.
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التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية 3

يف اإطار التطبيق الكامل الأحكام قانون االت�ساالت، وت�رشيع عملية اإعادة هيكلة قطاع االت�ساالت وتنظيمه للنهو�ص به 
واإدخال لبنان يف ع�رش اخلدمات املتقّدمة، تعمل الهيئة على اإعداد عدد من مذكرات التفاهم مع بع�ص اجلهات احلكومية 
والتجارة،  االقت�ساد  الوطني، وزارة  الدفاع  االت�ساالت، وزارة  االت�ساالت، وهي: وزارة  املعنّية بتطبيق قانون  الر�سمية 
ومديرية اجلمارك العامة، وكل ذلك بهدف و�سع اأطر التعاون بني الهيئة وهذه اجلهات يف �سوء اأحكام قانون االت�ساالت 
واملرا�سيم التنظيمية ال�سادرة، و/اأو التي �سوف ت�سدر تطبيقًا له، والتي ُعّدلت يف الو�سع القائم �سابقًا، مبا يحفظ لكل من 

الهيئة واجلهات ا�ستقالليتها و�سالحياتها.

103 مذكرة التفاهم مع وزارة االتصاالت 

نظراً لعزم الهيئة ووزارة االت�ساالت على تطبيق جميع بنود قانون االت�ساالت، 
ويف وقت ال تزال متار�ص فيه الوزارة بع�ص ال�سالحيات واملهام التنظيمية، 
هذه  حول  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  والوزارة  الهيئة  بني  العمل  يجري 
 املرحلة االنتقالية ل�سمان انتقال كافة ال�سالحيات التنظيمية بتن�سيق عاٍل 
بني اجلهتني لتتّم بطريقٍة مدرو�سٍة ومنظمٍة حتفظ حقوق الغري وال توؤثر �سلبًا 

يف عمل القطاع.

املثال  �سبيل  على  واملهام،  ال�سالحيات  هذه  من  املذكرة  هذه   وتت�سّمن 
اخل�سو�سية،  الال�سلكية  واملحطات  الف�سائي  البّث  خدمات  احل�رش،  ال 
وتراخي�ص واأذونات اال�سترياد ملعدات االت�ساالت، واملوافقة على هذه املعدات، 
 وحتديد جداول بقواعد املعلومات واملمتلكات العامة التي يجب اأن تنتقل من 
واالإجراءات  التحتية،  للبنى  امل�سرتك  اال�ستعمال  و�سيا�سة  الهيئة،  اإىل  الوزارة 
اخلا�سة باملراقبة والتفتي�ص، واإعداد املرا�سيم واإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ 

كل هذه املهام.

االنتقالية وحقوق وموجبات كل من  الفرتة  املذكرة  �سوف حتّدد هذه  كذلك، 
)م�سالح  املذكرة  مب�سمون  املعنّية  اجلهات  اإبالغ  ال�سيما  والوزارة،  الهيئة 
واإدارات الوزارة وهيئة "اأوجريو" وكافة امل�سّغلني العاملني يف القطاع اخلا�ص، 
واملعنّيني ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش(، ومعاجلة مو�سوع املراقبة والتفتي�ص 
املن�سو�ص عليه يف الق�سم ال�سابع من قانون االت�ساالت، وتاأليف جلنة ارتباط 
اإىل  ال�سالحّيات  انتقال  لعملّية  يلزم  ما  كل  والتن�سيق يف  االجتماع  مهمتها 

الهيئة، وحتديد كيفية تاأليفها و�سالحياتها وتبادل املعلومات ذات ال�سلة. 

بحّل  املتعلقة  املوا�سيع  معاجلة  كيفية  اأي�سًا  املذكرة  هذه  تتناول   كما 
كافة امللفات العالقة لدى الوزارة، و�رشورة عر�ص م�ساريع املرا�سيم واالأنظمة 
عن تن�ساأ  اأن  ميكن  التي  النزاعات  حّل  وكيفية  املخت�سة،  ال�سلطات   على 

 تف�سريها اأو تنفيذها.

203 مذكرة التفاهم مع مديرية الجمارك العامة 

معدات  توفري  حرية  مبداأ  االت�ساالت  قانون  اأر�سى  اأن  وبعد  ذاته،  االإطار  يف 
االت�ساالت ومعدات امل�سرِتك اخلا�سة، ورفع القيود االقت�سادية عن ا�ستريادها، 
واأعطى الهيئة �سالحية ح�رشية لتحديد املقايي�ص وال�رشوط التقنية الواجب 
تطبيقها على املعّدات امل�ستوردة، يجري العمل بني الهيئة ومديرية اجلمارك 
للمعّدات  العائدة  العامة على و�سع مذكرة تفاهم حول املعامالت اجلمركية 
االت�ساالت  قانون  اأدخلها  التي  اجلديدة  االأحكام  �سوء  يف  امل�ستوردة 
واملرا�سيم التنظيمية التي ُعّدلت يف الو�سع القائم �سابقًا، اآخذًة بعني االعتبار 
الهيئة، والذي »يوجب على جميع  الذي و�سعته  نظام املوافقة على املعّدات 
على  موافقة  و�سهادة  ا�سترياد  رخ�سة  على  يح�سلوا  اأن  املعدات  م�ستوردي 

املعدات جُتّددان دوريًا«.

تن�ّص هذه املذكرة، بو�سوح، على اأن عدم و�سع الهيئة قيود على توفري معدات 
االت�ساالت ال يعني رفع القيود اجلمركية التي تبقى قائمة وال ُترفع اإاّل مبجّرد 
املوافقة  و�سهادة  الهيئة  من  له  املمنوحة  اال�سترياد  رخ�سة  امل�ستورد  اإبراز 

العائدة للمعدات امل�ستوردة.

كذلك، تتطّرق املذكرة اإىل حقوق الهيئة يف هذا املجال، والتي تت�سّمن التاأّكد 
من مطابقة املعدات امل�ستوردة مع تراخي�ص اال�سترياد و�سهادات املوافقة، عن 
طريق الدخول اإىل املرافق احلدودية واإجراء معاينات ميدانية تلقائيًا، اأو بناء 
على طلب مديرية اجلمارك العامة، باالإ�سافة اإىل حق الهيئة باالإطالع دوريًا 
على كافة املعلومات املتعلقة باجلهات امل�ستوردة وباملعدات امل�ستوردة، و/

اأو بطلب من الهيئة اإىل اجلهة امُل�سّدرة لهذه املعدات. 

عمل  �سلب  يف  تدخل  التي  االأمور  على  االتفاق  على  اأي�سًا  العمل   ويجري 
املتوجبة اجلمركية  الر�سوم  اأو  املعدات  )كثمن  العامة  اجلمارك   مديرية 

عليها(  وعلى الدور الذي كان ي�سطلع به معهد البحوث ال�سناعية �سابقًا يف 
الهيئة، وعلى تاأليف جلنة تن�سيق  اإىل  انتقاله  ما يتعلق باالت�ساالت وكيفية 

دائمة بني اجلهتني.
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303 مذكرة التفاهم مع وزارة االقتصاد والتجارة

و�سع  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  الهيئة،  مهام  �سلب  من  امل�ستهلك  حماية  اإن 
االأنظمة والقواعد التي توؤمن هذه احلماية وتو�سح �رشوطها. وقد و�سعت الهيئة 
بهذا اخل�سو�ص "نظام حماية امل�ستهلك"، الذي يت�سّمن اآلية ملتابعة ومعاجلة 
�سكاوى امل�ستهلكني يف قطاع االت�ساالت؛ كما اأّن من مهام الهيئة بّت النزاعات 
بني ُمقّدم خدمات االت�ساالت وامل�سرتك لديه اأو امل�ستفيد من خدماته، واجرتاح 
احلل الوّدي وفر�ص العقوبات يف حال ح�سول خمالفة ل�رشوط الرتخي�ص اأو 

الأحكام قانون االت�ساالت واالأنظمة ال�سادرة تطبيقًا له.

امل�ستهلك،  حماية  مديرية  عرب  والتجارة  االقت�ساد  وزارة  تقوم  ذاك،  مبوازاة 
املتعلقة  ال�سكاوى  فيها  مبا  امل�ستهلكني،  �سكاوى  ومعاجلة  مبتابعة  حاليًا، 

بقطاع االت�ساالت، وفقًا لقانون حماية امل�ستهلك رقم 2005/659. 

وقد ارتاأت الهيئة العمل مع مديرية حماية امل�ستهلك على و�سع مذكرة تفاهم ت�سمن 
تاأمني اأف�سل حماية حلقوق امل�ستهلكني عرب التوعية واالإجابة عن ا�ستف�ساراتهم 
بني  املتبادلة  اخلربات  من  واال�ستفادة  �سكوى،  اأي  حلّل  والتدخل  ومراجعاتهم 

الطرفني، وتوفري املال العام عرب الت�سارك يف تاأمني متطلبات هذه اخلدمة.

تت�سّمن هذه املذكرة اأ�س�ص التعاون والتن�سيق بني الفريقني ملعاجلة م�سرتكة 
ل�سكاوى امل�ستهلك اخلا�سة بقطاع االت�ساالت، وفق املبادئ التي �سوف ترد 

يف منت املذكرة، جلهة مهام كّل من الهيئة واملديرية يف تلقي ال�سكاوى واإحالة 
تلك املتعلقة بقطاع االت�ساالت على الهيئة، ومعاجلتها، �سواًء من قبل الهيئة 
التقارير  واإعداد  القرارات  جميع  واتخاذ  اخت�سا�سه،  �سمن  كّل  املديرية  اأو 
الدورية، تو�ساًل اإىل اتخاذ القرار النهائي واإبالغ امل�ستهلك به، وتاأمني املوارد 

ال�رشورية للقيام بهذا العمل.

لة بني الهيئة واملديرية يجب اعتمادها،  كما تن�ّص املذكرة على اآلية عمل ُمف�سّ
جلهة تلّقي وفرز ال�سكاوى الواردة على املديرية، واإحالة تلك املتعلقة بقطاع 
اأن تقوم الهيئة بتحديد االأولويات  االت�ساالت واإبالغ الهيئة بها يوميًا، على 
تقوم  اأن  تاأخري، وعلى  اأي  لتفادي  الواردة  ال�سكاوى  لدى معاجلة  املو�سوعة 
ورود  تاريخ  من  امل�ستهلك  مع  ال�سكاوى  مو�سوع  مبتابعة  بدورها  املديرية 
ال�سكوى حتى تبليغه بالنتائج والقرارات املتخذة ب�ساأنها، على اأن يبقى قرار 

معاجلة ال�سكوى النهائي �سمن �سالحيات الهيئة.

اأخرياً، تتناول املذكرة مو�سوع املوارد املطلوب توفريها من الهيئة الإطالق 
وتاأمني  والر�سوم،  واال�سرتاكات  الربنامج  تكاليف  فيها  مبا  التعاون،  هذا 
التدريب لطاقم العمل، وحملة توعية للمواطنني دفاعًا عن حقوقهم ولتعريفهم 

على ال�سبل املتاحة اأمامهم للقيام بذلك. 
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403 التنسيق مع المجلس الوطني لإلعالم

املرئي  لالإعالم  الوطني  واملجل�ص  االإعالم  وزارة  اإىل  تقريراً  الهيئة  اأر�سلت 
وامل�سموع، ت�سف فيه الو�سع احلايل لقطاع البّث يف لبنان، و�سلّطت فيه ال�سوء 
على امل�سكالت املرتبطة بالت�سوي�ص والتن�سيق الدويل وتاأثري االإر�سال االإذاعي 

والتلفزيوين �سلبًا يف ال�سحة العامة.

503 المتابعة مع مجلس شورى الدولة

الهيئة  اأ�سدرت  العامة،  االأنظمة وطرحها لال�ست�سارات  بعد و�سعها مل�سوّدات 
عدداً من االأنظمة االأ�سا�سية وال�رشورية للقيام مبهامها، واملهّمة اأي�سًا جلميع 

املعنيني احلاليني واملحتملني يف قطاع االت�ساالت.

قبل ن�رش هذه االأنظمة يف اجلريدة الر�سمية ودخولها حّيز التنفيذ، ورغبة منها 
بالتاأّكد من تطبيق كافة القوانني املرعية االإجراء، ال�سيما نظام جمل�ص �سورى 
الدولة )املادتان 57 و58 منه(، اأر�سلت الهيئة بوا�سطة وزير االت�ساالت هذه 
االأنظمة اإىل جانب جمل�ص �سورى الدولة الإبداء الراأي ب�ساأنها علمًا اأن اإ�ست�سارة 
باأهمية  الهيئة على قناعة تامة  اإن  اإلزامية قانونًا  كما  ال�سورى هي  جمل�ص 
الهيئة،  عمل  �سري  بح�سن  املتعلقة  الداخلية  االأنظمة  موا�سيع  يف  الراأي  هذا 
على  ينطبق  ال  الذي  االأمر  والقوانني،  االأنظمة  بقية  مع  لتطابقها  �سمانًا 
االأنظمة املتخ�س�سة كتلك التي ت�سعها الهيئة تنفيذاً ملهامها التنظيمية ل�سوق 

االت�ساالت كما ن�ص عليه قانون االت�ساالت.

603 رفع التقارير

املالية  التقارير  رفع  خ�ّص  ما  يف  عليها  املن�سو�ص  مبهامها  الهيئة  قامت 
االإت�ساالت   وزير  طريق  عن  املحا�سبة  ديوان  و  الوزراء  جمل�ص  اإىل  واالإدارية 
وفق ما ن�ّص عليه قانون االت�ساالت و املادة اخلام�سة  من مر�سوم التنظيم 

االإداري واملايل للهيئة 14264.

وفقًا للمادة 22.1 من مر�سوم التنظيم االإداري واملايل للهيئة 14264 و بعد 
الهيئة  ح�سابات  يف  التدقيق  اأجل  من  حمّلف  مراقبة  مفّو�سي  مكتب  تعيني 
املالية للفرتة املمتدة من 8 �سباط اإىل 31 كانون االأول 2007، رفعت الهيئة 
تقريرها ال�سنوي االأول اإىل جمل�ص الوزراء و ديوان املحا�سبة عن طريق وزير 
مفو�سي  تقريرّي  املالية  البيانات  ت�سمنت  عليه.  للموافقة  وذلك  االإت�ساالت 
املراقبة املوجز واملطّول اإ�سافة اإىل اأنظمة واإجراءات ال�سبط الداخلي وبرنامج 

التدقيق الداخلي.  

كما جتدر االإ�سارة اإىل اإعداد الهيئة موازنتها لعام 2008، واقرتانها مبوافقة 
وزير االت�ساالت ووزير املالية، عماًل باأحكام قانون االت�ساالت واملر�سوم رقم 

14264 املتعلق بالتنظيم االإداري واملايل للهيئة.
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وبهدف  ال�سعيد،  هذا  على  الرائد  موقعه  اإىل  لبنان  اإعادة  بهدف 
اأ�سهمت  االأخرى،  والهيئات  البلدان  ودعم  جتارب  من  اال�ستفادة 
حيث  والدولية،  االإقليمية  املوؤمترات  يف  فّعال  نحو  على  الهيئة 
�ساركت اأو حا�رشت يف العديد من احللقات الدرا�سية وور�ص العمل 
واملوؤمترات االإقليمية والدولية حول موا�سيع يف �سلب عمل الهيئة 

المؤتمرات  في  فّعال  نحو  على  الهيئة  »أسهمت 
حاضرت  أو  شاركت  حيث  والدولية،  اإلقليمية 
العمل  وورش  الدراسية  الحلقات  من  العديد  في 

والمؤتمرات اإلقليمية والدولية«

التجوال  اتفاقيات  البّث،  الرتّددات و�سوؤون  التنظيمي، كاإدارة حّيز 
املتعددة  الو�سائط  تقارب  الرتابط،  الت�سعري،  والدولية،  االإقليمية 
الهوية  االأو�سط،  ال�رشق  يف  واأنظمتها  االت�ساالت  قوانني  النقالة، 

الرقمية الفريدة وامل�ساركة، وغريها. 
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الوزراء  جمل�ص  عن  التطبيقي  المالك  مرسوم  إصدار  على  العمل 
حاملا تتوافر �رشوط ت�سمن ا�ستقاللية الهيئة االإدارية التامة.

مواصلة تدريب فريق عمل الهيئة على نحو مالئم، واالقتداء باأف�سل 
التجارب املحققة يف قطاع االت�ساالت عرب امل�ساركة يف املوؤمترات 

وور�ص العمل العاملية.

وضع إجراءات داخلية وا�سحة لعمليات الهيئة الت�رشيعية والتنفيذية 
واإعداد دفرت �رشوط اأويل ملجموعة من االإجراءات �سمن برنامج اإدارة 
مع  امل�رشوع  هذا  مراحل  اأوىل  وتنفيذ  عرو�ص  وا�ستدراج  معلومات، 

بداية العام 2009. 

محترفات  عدد  ورفع  النشاطات  من  متنوعة  لمروحة  التخطيط 
بهدف  القطاع،  و�رشكاء  والهيئة  االإعالم  و�سائل  جتمع  التي  العمل 
التوا�سل مع املعنيني حول االجنازات وامل�ساريع التي تنفذها الهيئة، 

واالإعالم عنها با�ستمرار.
 

لكافة  يتيح  ب�سكل  الرسمي  الهيئة  موقع  تطوير  في  االستمرار 
ال�رشكاء باالإطالع على اآخر اأخبار الهيئة ب�سكل اأو�سح، واأ�رشع واأكرث 
تفاعلية، باالإ�سافة اإىل تطوير موقع الهيئة الداخلي واإطالقه يف حلة 
جديدة ت�سجع على ت�سارك املعلومات وتراكم اخلربات لدى فريق عمل 
الف�سلية  االإلكرتونية  ال�سحيفة  واإ�سدار  بناء،  تفاعلي  ب�سكل  الهيئة 

باللغتني العربية واالإنكليزية

إعادة إطالق الموقع الداخلي الخاص للهيئة ب�سورة جديدة ومبتكرة 
مكاتب  �سمن  رقابة  بدون  املعلومات  تبادل  اأمام  املجال  تف�سح 

الهيئة.

إصدار النشرة االلكترونية الفصلية على موقع الهيئة الر�سمي باللغتني 
العربية واالجنليزية.

املعنّية  الرسمية  الحكومية  الجهات  التفاهم مع  توقيع مذكرات 
بتطبيق قانون االت�ساالت وال�رشوع باملراحل التنفيذية اخلا�سة بكل 

منها مبا يحفظ لكل من الهيئة واجلهات ا�ستقالليتها و�سالحياتها. 

ما  خالل  من  والمالية،  اإلدارية  الهيئة  استقاللية   ضمان 
من مبا�رشة  الر�سوم  بجمع  ال�رشوع  خالل   ومن  اأعاله  ذكره   �سبق 

مقّدمي اخلدمات. 

نظرة مستقبلية
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الموجودات
املمتلكات واملعدات

االأ�سول الثابتة غري املادية
موجودات اأخرى

جمموع املوجودات غري املتداولة

الموجودات المتداولة
خم�س�سات م�ستحقة

مدينون خمتلفون
النقد و�سبه النقد

جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات

المطلوبات
المطلوبات المتداولة

�سلفات بر�سم الدفع
دائنون خمتلفون

جمموع املطلوبات املتداولة

�صايف املوجودات
جمموع �صايف املوجودات واملطلوبات

املبالغ مدرجة باللرية اللبنانية

2008
         824،230،683 
         309،457،662 
           11،030،000 

      1،144،718،345 
 
 

   40،000،000،000 
         316،014،371 
         366،296،769 
   40،682،311،140 
   41،827،029،485 

 
 
 

      9،000،000،000 
      1،894،580،950 
   10،894،580،950 

 
   30،932،448،535 
   41،827،029،485 

2007 
         300،196،091 
         210،780،317 

                            -   
         510،976،408 

   20،000،000،000 
           34،126،667 

      2،416،957،854 
   22،451،084،521 
   22،962،060،929 

      4،500،000،000 
      1،184،345،595 
      5،684،345،595 

   17،277،715،334 
   22،962،060،929 

كما في 31 كانون األولالهيئة المنظمة لإلتصاالت  |  بيان المركز المالي   
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اإليرادات والهبات

األعباء

رواتب، خم�س�سات واأعباء متعاقدون موؤقتون
امل�ساريف االإدارية والعامة

جمموع الأعباء

فروقات �رشف �سلبية
التغريرّ يف �صايف املوجودات

�صايف املوجودات يف بداية ال�صنة
خم�س�سات خالل ال�سنة

�صايف املوجودات يف نهاية ال�صنة

املبالغ مدرجة باللرية اللبنانية

2008

         405،936،482 

)3،624،297،688(  
)3،105،465،296(  
)6،729،762،984(  

 
)21،440،297(  

)6،345،266،799(  
 

   17،277،715،334 
   20،000،000،000 
   30،932،448،535 

من 8 شباط  ولغاية 31 ك1 2007

         301،500،000 

)1،659،398،655(  
)1،351،557،500(  
)3،010،956،155(  

)12،828،511(  
)2،722،284،666(  

                            -   
   20،000،000،000 
   17،277،715،334 

خالل عام الهيئة المنظمة لإلتصاالت  |  بيان النشاطات   
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التدفقات المالية من األنشطة التشغيلية

التغرّي يف �سايف املوجودات
تعاد ال�ستهالكات

التعديالت:

التغيري يف املوجودات االخرى
 التغيري يف ح�سابات املدينون املختلفون

التغري يف ح�ساب �سلفات بر�سم الدفع
 التغيري يف خم�س�سات م�ستحقة

 التغيري يف ح�سابات الدائنون املختلفون
�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

�رشاء ممتلكات ومعدات
�رشاء اأ�سول ثابتة غري مادية

�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة ال�صتثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

خم�س�سات خالل ال�سنة
�صايف النقد الناجت من الأن�صطة التمويلية

 �سايف التغيري يف النقد و�سبه النقد
النقد و�سبه النقد يف اول ال�سنة

النقد و�صبه النقد يف اخر ال�صنة

2008

    )6،345،266،799(
176،651،748 

          
)11،030،000(

        )281،887،704(
      4،500،000،000 

  )20،000،000،000(
          710،235،355 

  )21،251،297،400(
 
 

        )636،969،786(
        )162،393،899(
        )799،363،685(

 
   

 20،000،000،000 
    20،000،000،000

)2،050،661،085( 
      2،416،957،854 
          366،296،769 

من 8 شباط  ولغاية 31 ك1 2007

     )2،722،284،666(
            32،229،090 

                               - 
          )34،126،667(
       4،500،000،000 
  )20،000،000،000(
       1،184،345،595 
  )17،039،836،648(

        )320،483،308(
        )222،722،190(
        )543،205،498(

    20،000،000،000 
    20،000،000،000

2،416،957،854 
                               - 

       2،416،957،854 

خالل عام الهيئة المنظمة لإلتصاالت  |  بيان التدفقات النقدية   

املبالغ مدرجة باللرية اللبنانية
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Tariffs Manager

Senior Tariffs 
Analyst

Tariffs Analyst

Market Analysis 
Manager

Senior Market
Analyst

Senior Policy
& US Analyst

Senior Cost 
Accounting Analyst

Accounts Officer Internal Auditor

Market Analyst Policy &
US Analyst

Cost Accounting 
Analyst

Personnel Officer

GIS Staff

Human Resource
Manager

Document Editor

Board Affairs
Coordinator

Expenditure
Control Officer

Administrative
Assistant

IT/MIS
Manager

IT/MIS
Specialist

Knowledge
Officer

Procurement
Officer

Treasurer

Policy and US 
Manager

Cost Accounting 
Manager

Head of Financial 
Affairs Section

Head of Administra-
tive Affairs Section

Head of Internal 
Audit Section

Board Member / Head of Market 
& Competition Unit

الهيكل التنظيمي

Executive Assistant
Executive Secretary
Admnistrative Assistant
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TRA Chairman

Board Member / Head of Legal 
Affairs & Licensing Unit

Legal Dept 
Manager

Senior Counsel Senior Licensing
Officer

Counsel Licensing Officer

Senior Dispute 
Resolution Officer

Senior Compliance
Officers

Dispute Resolution 
Officer

Compliance
Officers

Licensing Dept 
Manager

Spectrum Affairs 
Manager

Senior Spectrum
Management Eng

Senior Intercon-
nection Eng

Spectrum
Management Eng

Interconnection 
Eng

Type Approval Eng

Standards Eng

QoS Eng

Case Officer -
Easement

General Technical 
Matters Eng

Numbering Eng

Senior Services
& Technologies Eng

Spectrum
Database Eng

Spectrum
Policy Eng

Spectrum
Monitoring Eng

Senior Spectrum
Monitoring Eng.

Technical Operations 
Manager 

Standards & QoS 
Manager

Marketing Manager

Public Relations 
Coordinator

Consumer Affairs 
Officer 

Public Consultation
Assistant

Complaints Officer

Complaints
Assistant

International Affairs 
Coordinator

Conference/Workshop 
Coordinator

Marketing Assistant

Research Officer

Research Analyst

Web Developer

Web Designer

Web Design 
Officer

Public Consultations & 
Consumer Affairs Manager

Board Member / Head of Infor-
mation & Consumer Affairs Unit

Board Member / Head of 
Telecommunications Technologies Unit

Chairman’s Executive Assistant
Executive Secretary

Executive Assistant
Executive Secretary
Admnistrative Assistant

Executive Assistant
Executive Secretary
Admnistrative Assistant

Executive Assistant
Executive Secretary
Admnistrative Assistant




