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 مقدمة 
 

 ةالتنظيمي األطروضع و  ميمتيا في تحرير السوؽالمنظمة لالتصاالت ت الييئة واصم، 9002عاـ  خالؿ
مف  والنيوض بياسوؽ االتصاالت لتطوير عمى التحضير  جيودىاالييئة . صّبت وبناء الجسور والقدرات

حماية حقوؽ و  الخدمةجودة تحسيف و  ةالعريضحزمة ات الي إلى نشر خدمتؤدّ  عمؿأرضية خالؿ تحضير 
العالمية التاسعة لمنظمي الندوة لبناف "استضافة الحدث الدولي الياـ الذي تمثؿ بباإلضافة إلى  ،المستيمؾ

" ويجمع خاللو كافة التحاد الدولي لالتصاالتيعقده "ارئيسي سنوي  حدث وىو(، GSRاالتصاالت" )
 . لعالـاالييئات المنظمة حوؿ 

 
ىذه  توفيربيدؼ الحزمة العريضة الييئة عمى التحضير لعممية تحرير خدمات  عممت، 9002عاـ وخالؿ 

 عمى ىذا الصعيد، المتقدمة.  الدوؿمحاؽ بركب بال لووالسماح  ،لبناف فيبمواصفاتيا الفعمية  خدماتال
شبكات األلياؼ  عبرالعالمية االت االتصشبكة بربط جميع أنحاء البالد ومواطنييا رؤية الييئة إلى تيدؼ 

مف ىذه  الفعمية االستفادةالشركات و تسنى لممواطنيف يحتى العالية السرعة، نترنت خدمات اإلو البصرية 
 .ياالتسييالت المرافقة لمع معامالتيـ اليومية وتيسير  اتالخدم

إعداد دفتر شروط  في ذلؾبما  ةالعريض حزمةلنشر خدمات ال شاممةً  الييئة خطةً في ىذا السياؽ، أعّدت 
توّفر لممستثمريف  مراسيـ تطبيقيةمشاريع ثالثة وضع وترويج المنافسة و تراخيص خدمات الحزمة العريضة 

الرأسماؿ المطموب لمّد شبكات ىذه الحزمة وتزيد قيمة عائدات الجميورية المبنانية مف ترشد و  وضوحًا أكثر
أصدرت الييئة التراخيص المؤقتة لمقّدمي  بالتزامف مع ذلؾ، .صالتراخيجراء عمميات المزاد العالمية لمنح 

 الموجوديف في السوؽ. اإلنترنتو نقؿ المعمومات خدمات 
 

 الخمويفي تنظيـ سوؽ خدمات الياتؼ  أداء دور واضحييئة مف بيدؼ تحسيف جودة الخدمة، تمّكنت ال
تتولى شركتاف خاصتاف فيما  المبنانيةولة مف الد تيفممموك فال تزاال حاليتيفال فشبكتيالالرغـ مف أف  عمى

ة في كانوف الخمويأسعار خدمات االتصاالت  عممية خفض ودعمت الييئة أيضًا وسّيمت. شبكتييماتشغيؿ 
االلتزاـ بيا، وىي   الخموي اتخدم الخاصة التي يتعّيف عمى مقّدميالخدمة جودة دت مؤشرات الثاني، وحدّ 

 .مراقبة جودة الخدمة طبيؽ نظاـمف خالؿ تالشركتيف داء ألكثب بصدد المباشرة بمراقبة عف 

  
الييئة بجدية وحسـ شكاوى  فقد عالجتخدمات االتصاالت،  حماية مستيمكيسياؽ ميمتيا اآليمة ل في أما

تفاىـ المذكرة بموجب  ، وذلؾوزارة االقتصاد والتجارةفي  بالتعاوف مع مديرية حماية المستيمؾ المستيمكيف
 . نيما سابقاً الموقعة بي

بالتنسيؽ مع المجمس الوطني لإلعالـ و  ،المرخص لحيز الترددات وفي مجاؿ ضبط االستعماؿ غير
 "أؼ.أـ"ػ ات الوقؼ إذاعومكتب مكافحة جرائـ المعموماتية في قوى األمف الداخمي، تعكؼ الييئة عمى 
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ع ما م، ة وغير قانونيةترددات غير مرخص يستخدموف غير الشرعييف الذيف ي خدمات اإلنترنتمدّ مقو 
المستعممة ترددات المي الخدمات المرخص ليـ و لمقدّ المرخصة عمى الترددات يؤدي إليو ذلؾ مف تشويش 

شممت قد و عمى السالمة العامة.  اً خطر يشّكؿ ومما ، والمالحة البحرية وغيره الطيراف المدنيمف مديرية 
 .نيةجميع األراضي المبناوحمالت المداىمة البحث عمميات 

 
، حقؽ لبناف إنجازًا كبيرًا عمى مستوى صناعة االتصاالت العالمية، ليس 9002في تشريف الثاني 

( و"المنتدى العالمي لقادة GSRباستضافتو فعاليات "الندوة العالمية التاسعة لمنظمي االتصاالت" )
 050 أكثر مف معالذي ج الحدثحسب، بؿ أيضًا بتسجيمو مشاركة قياسية في ىذا ف( GILFالصناعة" )

 يالسياسات ومقّدم واضعي عف الييئات المنظمة و  فيوممثمبمدًا، بينيـ وزراء ونّواب  92مف  اً مشارك
 .االتصاالت وغيره خدمات

، بغية لالتصاالت "مكتب تنمية االتصاالت" التابع لالتحاد الدولي وقد تضافرت جيود الييئة مع جيود
، وذلؾ بالرغـ مف العوائؽ الموجيستية والمالية وغموض الوضع تنظيـ ىذا المؤتمر العالمي في بيروت

السياسي آنذاؾ، وقد نجح فريؽ العمؿ في استقطاب خبراء متخصصيف رفيعي المستوى إلى لبناف، إضافًة 
المدة الزمنية القصيرة التي سبقت المؤتمر كمرحمة بالرغـ مف  ،إلى بّث التوعية وتحفيز االىتماـ بالمناسبة

 نظيـ لو.إعداد وت
التدخل أم عدمو؟ تحفيز النمو عبر تنظيم ""تحت شعار  9002تشريف الثاني  29و 2بيف أقيـ المؤتمر 

كاف مف أكثر المؤتمرات تنسيقًا  أنو ، وقد أجمع المشاركوف عمى"فعّال لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
نتاجية، فضاًل عف إسيامو في جيود لبناف عمى مستوى ا ستعادة موقعو الريادي في عالـ وتفاعاًل وا 

عطائو حافزًا لمتقدـ باتجاه مستقبؿ زاىر جاذب لالستثمار في قطاع  االتصاالت إقميميًا وعالميًا، وا 
 االتصاالت المحمي وتوفير خطًة داعمة لمنمو المستداـ.

 
لمنمو  سيالمحرؾ األساصبح يف أ عمى االتصاالت في لبنافقطاع ولـ تزؿ الييئة عمى ثقة تامة بقدرة 

وتعتبر الييئة  ،اإلنتاجية والقدرة التنافسية لمشركات المبنانيةوتعزيز  فرص العمؿ استحداثعبر االقتصادي 
في الجريدة الرسمية خالؿ أوؿ أربعة أنظمة صدور  بعدفي فترة زمنية قصيرة  ىاماً  اً متقدّ  أحرزتأنيا قد 
واسعة إطالؽ تحرير أىـ ما تستوجبو عممية صدار تستعد إلىي ، و ودخوليا حّيز التنفيذ 9002العاـ 

 مف أنظمة ومراسيـ تطبيقية.  9020 خالؿ العاـ الحزمة العريضة خدماتالنطاؽ ل
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I. تمييد الطريق باتجاه التحرير  
 

 تطوير ركائزأىـ  132/9009قطاع االتصاالت المنصوص عميو في قانوف االتصاالت رقـ تحرير يعتبر 
أجرت ضمف ىذا السياؽ، ًا لتحقيؽ النمو لالقتصاد الوطني. كؿ عنصرًا أساسيفي لبناف، ويشىذا القطاع 

حوؿ الياتؼ  والبحوثواالستشارات العامة  ًا مف الدراساتكبير  اً عدد ،التي أنيطت بيا ىذه الميمة ،الييئة
حمواًل  ليذه األسواؽ واقترحت دراسة وتحميؿ بيانات ميمةو  الثابت والخموي والحزمة العريضة، وقامت بجمع

قرارات إستراتيجية لممضي قدمًا بتطوير قطاع وتنفيذ عمى اتخاذ  ،بمساعدة الدولة المبنانية ،تساىـ لمشاكميا
 . االتصاالت في لبناف

 

     الخموي  رصد سوق الياتف  .1
 

 "زيف" إثر تكميؼ شركتيف بإدارة الشبكتيف القائمتيف، وىما في لبناف بنمو كبير الياتؼ الخمويقطاع اتسـ 
. واقترف عقدا 9002كانوف الثاني  92تاريخ   52تطبيؽ قرار مجمس الوزراء رقـ في أعقاب ، "وراسكـو"أو

. لكف وتوسيع الشبكة وتعزيز قنوات البيع الخدماتأسعار  إلى تخفيض ىأد بتدبير وزاري افالجديداإلدارة 
لسعر المكالمة  المعدؿثر مف ضعؼ أك يدفعال يزاؿ المستيمؾ المبناني ، عمى الرغـ مف تخفيض األسعار

 مقارنًة مع األسواؽ اإلقميمية. المدفوعة مسبقاً عبر الخطوط 
 

لمقرارات  ضماف االمتثاؿالييئة إلى ، سعت مف خالؿ دراسات السوؽ والتدقيؽ في أداء سوؽ الخموي
مؤشرات لية حساب وتعريؼ معادالتلتحديد تيف ومديري الشبك وزارة االتصاالتمع الحكومية، فتعاونت 

لمسياسة العامة لتوزيع الخطوط مبادئ توجييية  ، واقترحت أيضاً األساسية لخدمات الياتؼ الخموي األداء
عمى المستوى  السمع والخدمات وتوافرتعزيز المنافسة بغية  وبطاقات التعبئة مف جانب شركتي الخموي،

 الوطني.
 
 

 سوقالنظرة عامة عمى  1.1
 

 الخمػػػويبكتي شػػػأدارت شػػػركتا "فالػػػديتي" و"أـ.تي.سػػػي لبنػػػاف" ، 9009 الثػػػانيوتشػػػريف  9001حزيػػػراف  بػػػيف
مجمػػس  أجػػاز، عقػػدي اإلدارةعنػػد انتيػػاء مػػدة . و عمػػى التػػوالي MIC2و MIC1 وىمػػا المتػػيف تممكيمػػا الدولػػة

فػػي  ،عمميػػة االختيػػار. وأسػػفرت عمػػى حػػد سػػواء كتيفوزارة االتصػػاالت إطػػالؽ مناقصػػة إلدارة الشػػر لػػالػػوزراء 
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لمػدة سػنة واحػدة قابمػة  إلدارة الشػبكتيف المػذكورتيف "زيفو" "وراسكـو"أ تيشرك فوزعف ، 9002الثاني كانوف 
 .9002مطمع شباط التنفيذ . ودخؿ عقدا اإلدارة مع الشركتيف حّيز سنة إضافية لمتجديد

 
 معػػدؿ فػػي فػػي عػػدد المشػػتركيف وانخفاضػػاً  كبيػػراً  نمػػواً  ةالخمويػػقطػػاع االتصػػاالت شػػيد ، 9002 خػػالؿ عػػاـ

 92تػػاريخ  52مجمػػس الػػوزراء رقػػـ  قػػرار إلػػىذه الزيػػادة المفاجئػػة فػػي النمػػو . وُعزيػػت ىػػالعائػػد لكػػؿ مسػػتخدـ
لممشػتركيف فػي الخطػوط المسػبقة  MIC2 و MIC1فػة شػبكتي تعر الذي قضػى بخفػض  9002 كانوف الثاني

 والالحقة الدفع.
 
قنػوات بيػع خطػوط وتعزيػز  تيفالشػبك تػيمي ك  خطػة لمتوسػع فػ بمػوازاة الخمػويتعرفػة عمػى تخفيض الُطّبؽ قد و 

 دارةبنيػػة رسػػـو اإلأف عممػػًا  ،يفجديػػدالإلدارة اعقػػدي فػػي  عنػػوكمػػا ىػػو منصػػوص وبطاقػػات التعبئػػة،  الخمػػوي
تيف لمػػػديري الشػػػبك جديػػػداً  حػػػافزاً ، بإضػػػافتيا السػػػابقةمػػػع العقػػػود مقارنػػػة بال، جديػػػدةإلدارة الاعقػػػود فػػػي  تر تغّيػػػ

 .قاعدة المشتركيفتوسيع  عبرالعائد لكؿ مستخدـ المعّدؿ   ضوخف الخمويكتي بشلتطوير 
 
فػي لبنػاف، لمشػتركي "أـ.تي.سػي"  الخمػوي اليػاتؼاختػراؽ  مسػتوى بمػ ، 9002مػف العػاـ   الرابػع الفصػؿ في

العائػد المعػّدؿ مػف حيػث أمػا . السػابقة السػنة عمػى قياسػاً مئويػة  نقطػة 90بزيادة فاقت  المائةفي  55و"ألفا"، 
المعػػّدؿ  أعمػػى بكثيػػر مػػف المبمػػ  ىػػذا يػػزاؿ ال، سػػواء كػػاف مػػدفوع سػػمفًا أو الحقػػاً  ،خمػػوي ىػػاتؼخدـ لكػػؿ مسػػت

 .9002عاـ  دوالراً  50إلى  9009عاـ  دوالراً  52مف  وانخفاض رغـ، دوالراً  21اإلقميمي البال  
 
 

 الخمويتخفيض تعرفة الياتف  0.1
 

، الخمويتعرفة تخفيض ب القاضي 9002 وف الثانيكان 92تاريخ   52في أعقاب قرار مجمس الوزراء رقـ 
 .9002أوؿ آذار مف  اعتباراً  التعرفةتعديؿ " لفاو"أ "تشاسي ت.تي.ـ"أ شبكتي امدير بدأ 

وسعر الخط المسبؽ  الالحؽ الدفع خطالسعر ، مثؿ غير المتكررة فة عمى الرسـوالتعر  وُطّبقت تخفيضات
كاشتراكات  االستخداـتعرفة عمى و  ثابتةال المتكررة سعاراألعمى  أيضاً كما سرت التخفيضات  ...الدفع

 ة. القصيرة والمكالمات المحمية والدولي الرسائؿتعرفة و  ذات القيمة المضافة الخدماتو الدفع  الالحؽخط ال
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 (9002 آذار 2مف  عتباراً )ا * الدفع الالحقالخط ب ات المتعمقةتعرفمل الرئيسية التخفيضات
 %19سعر الخط:  

 %10رسـ اشتراؾ: 
 %20: محميةالمكالمات ال

 %5المكالمات الدولية: 
 %52: المحميةالرسائؿ القصيرة 

 %95الرسائؿ القصيرة الدولية: 

 
 

 (9002 نيساف 2مف  عتباراً )ا المسبق الدفع* الخطب ات المتعمقةتعرفمل الرئيسية التخفيضات
 %52: سمفاً المدفوعة بطاقات الخطوط 

 %95: المحمية المكالمات
                   الدولية:  المكالمات والرسائؿ القصيرة

 شبكةملموقع اإللكتروني مل وفقاً 
 %01: المحميةالرسائؿ القصيرة 

 
" سويًا. سي تاتش.تي.ـ"أو "لفا"أ نسب تخفيض أسعارعمى أساس المعدؿ المحتسب  ىي اتتخفيض* ال

المكالمات وتشمؿ ، ومع شبكات أخرىذاتيا ات ضمف الشبكة أسعار المكالم المكالمات المحمية)تشمؿ 
 ت العادية(. اواألوقالذروة أسعار المكالمات ضمف أوقات الدولية 

 
 

 دراسة مقارنة األسعار 1.1
 
  يضعفأكثر مف يدفعوف  فو ف المبنانيو المستيمكال يزاؿ ، 9002الخموي  عاـ تعرفة  رغـ مف تخفيضبال

لممكالمة المدفوعة اإلقميمي  المعدؿأكثر مف   مرة 2,9سمفًا، والمدفوعة لمكالمة لتعرفة ااإلقميمي المعدؿ 
 الحقًا.
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 والسوق وتحقيقات دراسات  2.1
 

المسػبؽ و الالحػؽ الػدفع  خطػوطعمػى  الخمػويخفض تعرفة قرار تنفيذ ب التقّيد لمتحقؽ مف السوؽالييئة درست 
وجػػود سػػوؽ سػػوداء خػػالؿ مواسػػـ الػػذروة )االنتخابػػات  نشػػ ة إلػػىع. وتطرقػػت نقػػاط البيػػ لػػدى وبطاقػػات التعبئػػة

كػؿ نتػائج المدفوعة مسبقًا والحقػًا. وقػد ُأرسػمت  الخمويوتسعير خدمات  فوترةمف دقة كما تحققت  (،والصيؼ
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ثغػػرات فػػي عمميػػة توزيػػع ال)مثػػؿ السػػوؽ السػػوداء أو  خفػػض التعرفػػة وحقػػوؽ المسػػتيمكيف قػػرارمنػػافي لسػػموؾ 
 ت.في وزارة االتصاالمالكي الخموي ىيئة  إلى( البطاقات

 
 

 األساسيةاألداء مؤشرات و نوعية الخدمة مشروع  3.1
 
دارتػػػيبػػػيف وزارة االتصػػػاالت  يفالمػػػوقعيف الجديػػػد اإلدارةعقػػػدي فػػػي  عنػػػومػػػع دورىػػػا المنصػػػوص  شػػػياً اتم  وا 

عمػػى  MIC2 و MIC1شػػبكتي  بشػػكؿ وثيػػؽ مػػع وزارة االتصػػاالت وممثمػػيالييئػػة عممػػت  ،الخمػػويشػػبكتي 
عقػػدي مػػف  "2-الجػػدوؿ"عمػػى النحػػو الػػوارد فػػي األساسػػية األداء جػػودة الخدمػػة و مؤشػػرات واحتسػػاب تعريػػؼ 

 اإلدارة الجديديف.
د المػورّ توصػية لػى إ االحتسػاب اسػتناداً صيغة لو  المؤشرات ىذه لكؿ مؤشر مفاتُفؽ عمى تعريؼ مفّصؿ كما 

ضػػػػوء بعػػػػض  عمػػػػى، 9009عػػػػاـ النيايػػػػة  اعتبػػػارًا مػػػػف شػػػػبكةالكبيػػػػر المتوّقػػػػع لمع متوّسػػػػل نظػػػػراً و. و ومواصػػػفات
شػبكة فتػرة مػديري ال، منحػت وزارة االتصػاالت التعرفػة نتيجًة لخفػض الخمويسوؽ  شيدتياالتي ضطرابات الا

 األساسية. مؤشرات األداء سماح إلنفاذ
 اإلضػػػافيةاألساسػػػية  مؤشػػػرات األداء تفاصػػػيؿ   MIC2 وMIC1  وقػػػد أوضػػػحت الييئػػػة إلدارتػػػي شػػػبكتي

فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية بتػػػاريخ  "، المنشػػػورالخدماااة ومؤشااارات األداء األساسااايةجاااودة  ظاااام"نالمحػػػددة فػػػي 
 رة الجديديف.دا. وقد ُأعيد تحديد أىداؼ ىذه المؤشرات كي تتماشى مع مقتضيات عقدي اإل20/1/9002

 
 

 الخمويزيع مشروع سياسة تو  4.1
 

واقترحت وبطاقات التعبئة،  الخموي خطوطالييئة سياسة توزيع درست دارة، اإلعقدي مف  25.1لممادة  وفقاً 
في كافة ر السمع والخدمات يتعزيز المنافسة وتوفبيدؼ  الخمويمشّغال  ليعتمدىامبادئ توجييية عامة 

 سمفًا.عة البطاقات المدفو الخطوط و  في والحيمولة دوف أي نقصالمناطؽ، 
 

فرصة عادلة ألي موزع جديد منح و  ىذه المبادئ التوجييية إلى ضماف معاممة شفافة بيف الموزعيفترمي 
 تتعارض مع مبدأ ممارسات ةلتفادي أي الميّمةبعض التدابير . كما ُأدرجت الخمويتوزيع لدخوؿ سوؽ 

بالنسبة لممستخدميف  ة جداً أسعار مرتفع، وقد تؤدي إلى السوؽ السوداءمف  وتكوف ناشئةلمنافسة ا
وباختالؼ نسبة العمولة التي  باختيار الموزعيفمحددة تتعمؽ معايير  أساساً ىذه التدابير . وتشمؿ فالنيائيي

 التوصياتمف بعض ، MIC2و MIC1 تبنت إدارتي  إثر ذلؾ،. قنوات التوزيع البديمةبو يتقاضونيا 
 الييئة بيذا الخصوص. الصادرة عف

http://www.tra.gov.lb/Regulation-QoS-AR
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      الثابتالياتف  مراقبة سوق. 0
 

 واالستخداـ، لكف حجـ المكالمات االختراؽ نسب مف حيثنموًا في لبناف أحرزت سوؽ الياتؼ الثابت 
منظمة "دوؿ  قياسًا بما ىو قائـ فيزاؿ غير قادرة عمى المنافسة تال  الحزمة العريضةمعدالت إنترنت و 

تركيب والطمب عمى الإلى تخفيض رسـو ؽ األسري االخترازيادة وُتعزى  ة".التعاوف االقتصادي والتنمي
قد ازدادت الدولية (. كما أنو مف المرجح أف تكوف حركة المكالمات DSLخطوط المشتركيف الرقمية )

 .بسبب االنخفاض في أسعار المكالمات
  

 نظرة عامة  1.0
 

نسػػبتيا ، بزيػادة *لمائػػةافػي  01 إلػػى قرابػةالخطػػوط الثابتػة ل سػر  اختػراؽارتفعػػت نسػبة ، 9002 عػاـخػالؿ 
 بمػػداف الفػػي  نظيراتيػػاأعمػػى مػػف االختػػراؽ فػػي لبنػػاف  نسػػبة وُتعػػدّ . بالعػػاـ السػػابؽ مقارنػػةً نقػػاط مئويػػة  0 حػػوالي

سػبيؿ المثػاؿ، بمػ   عمػىفػي لبنػاف. ف لمثيمػو مشػابوالنػاتج المحمػي  إجمػالي مػف يفػرددخػؿ مسػتوى التي لػدييا 
 .9002اـ المائة عفي  10في األردف  االختراؽمعدؿ 

 مػفالخػط تخفيض رسػـو تركيػب األوؿ،  :إلى سببيففي سوؽ الياتؼ الثابت ىذه زيادة الطمب  وتعزو الييئة
لػػػدخوؿ إلػػػى اأزاؿ حػػػاجز ، وىػػػو مػػػا 9009عػػػاـ الاألخيػػػر مػػػف  فصػػػؿخػػػالؿ الألفػػػًا  50ألػػػؼ ليػػػرة إلػػػى  900
مػػا  تزامنػػًا مػػع(، DSLرقميػػة )، ارتفػػاع الطمػػب عمػػى خطػػوط المشػػتركيف ال. والثػػانيثابػػتاليػػاتؼ ال اتاشػػتراك

 .  زيادة طمب عمى خدمات الياتؼ الثابتمف  نطاؽ الخدمة أدى إليو توسيع
عػاـ الألفػًا فػي الفصػؿ األخيػر مػف  90حػوالي  )مػف المائػةفي  09 نحو "DSL" الػ  مشتركيعدد  نما، عممياً 

( DSLAMsالخطػػوط )ُنشػػرت موّزعػػات ىػػذه و  (،9002ذات الفصػػؿ مػػف العػػاـ  ألفػػًا فػػي  230إلػػى  9009
 .9002عاـ الاألخير مف  فصؿبحموؿ ال اً إضافي سنتراالً  19في 

، 9009 تشػريف الثػػانيمنػذ  المائػةفػػي  50نحػو عبػػر الخطػوط الثابتػة  كػذلؾ، زادت حركػة المكالمػات الدوليػة
و سػػرى مفعولػػ) وخارجيػػا ذروةأوقػػات الػػفػػي  المائػػةفػػي  35 التعرفػػة الدوليػػة إلػػى تخفػػيض ويرجػػع ذلػػؾ أساسػػاً 

. ُيشػار إلػى الػدولي التخػابرلػى إالمفتػوح السػيؿ و إلمكانية الوصػوؿ  (، ونظراً 9009 تشريف الثانيمف  اعتباراً 
 البمػداف العربيػةبعػض نظيراتيػا فػي قابمػة لممقارنػة مػع  (PSTN)  العموميػة الثابػت شبكة الياتؼ أف تعرفات
لكنيػا ال تقػارف مػع التعرفػات  .وسػوريا مثؿ الجزائػر، مصػر، األردف، المغػرب، فمسػطيف، تػونس، ،المتوسطية

 (.OECD" )منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية"البمداف األعضاء في  داخؿ
 
 



 
 9002التقرير السنوي لعاـ  –الييئة المنظمة لالتصاالت 

 66 / 01 صفحة

مػف مجمػوع الخطػوط الثابتػة  المائػةفػي  55 فػرض أفل سػر عمػى  اليػاتؼ الثابػت اختػراؽاحُتسػبت نسػبة  *
 ت.مشركال المائةفي  95، مقابؿ األسر تستخدميا

 
 األسعار دراسة مقارنة 0.0

 
قدرة لبناف الرغـ مف بالعمومية يظير أنو الثابت استخداـ شبكة الياتؼ سّمة معّدؿ  تكاليؼ قياسإف 

التعرفات في البمداف معّدؿ  مف أعمىتعرفتو البمداف العربية المتوسطية، ال تزاؿ بعض مع التنافسية 
 . دوالراً  12"، والبال  نحو منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية"األعضاء في 

 

 
 
 

" وتقنية المعمومات شبكة الييئات العربية لتنظيـ قطاع االتصاالتمف " 9002 عاـل دراسة مقارنة األسعار ر:المصد
(AREGNET مع تحميؿ أجرتو ،) في لبنافالييئة. 

 
 ؿمعػػد أقػػؿ مػػف فػػي لبنػػافالدوليػػة لممقيمػػيف العموميػػة الثابػػت شػػبكة اليػػاتؼ أسػػعار سػػّمة إف ، عمػػى خػػطا مػػواز

منظمػة التعػاوف " بمػدافأسعار مف  أضعاؼ ةثالثحوالي أكثر تكمفة ب ، لكنياالبمداف العربية المتوسطية أسعار
أسػػعار المكالمػػات الدوليػػة بحمػػوؿ خفػػض الرغـ مػػف بػػأنػػو  أدنػػاه بيػػانيالرسػػـ ". ويظيػػر الاالقتصػػادي والتنميػػة

 ".منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية" بمداف مقارنة مع متدففي وضع ف لبناما زاؿ ، 9009عاـ النياية 
 
  
 



 
 9002التقرير السنوي لعاـ  –الييئة المنظمة لالتصاالت 

 66 / 00 صفحة

 
   
 

" شبكة الييئات العربية لتنظيـ قطاع االتصاالت وتقنية المعموماتمف " 9002 عاـل دراسة مقارنة األسعار :رالمصد
(AREGNET مع تحميؿ أجرتو ،) في لبنافالييئة 

 
عمى المنافسة مع الدوؿ  لبنافقدرة  ،الخطوط الت جيرية الرقمية سّمةيبّيف قياس سعر ، في جانب آخر

كيموبت في  01في السرعات المنخفضة )" منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية"العربية المتوسطية وبمداف 
أف  أدناه الرسـ البيانيميغابت في الثانية(. ويظير  9) عمىاألسرعات ال ثمنًا في اقؿ بكثير لكنوالثانية(، 

بمداف الو " منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية" في دوؿ ابت بالثانيةميغ 9 سالت الخطوط الت جيرية بسرعة
 . يعمى التوال لبناف مفمرة ومرتيف  2,1 أكثر تكمفًة بػ ىي العربية المتوسطية

 
 

 
 

" شبكة الييئػات العربيػة لتنظػيـ قطػاع االتصػاالت وتقنيػة المعمومػاتمف " 9002 عاـل دراسة مقارنة األسعار:رالمصد
(AREGNET،)  في لبنافالييئة مع تحميؿ أجرتو. 
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      عريضةالحزمة المراقبة سوق . 1
 

المشتركيف وخطوط  الالسمكيةمنذ إطالؽ الحزمة  الحزمة العريضةخدمات  وتطبيؽ ترصد الييئة تطّور
( وارتفاع األسعار لمسوؽ السكانيةالخدمات )(. غير أف تدىور جودة ADSLغير المتماثمة ) الرقمية

بالنسبة  ةمتخمفال تزاؿ  ييفف. في لبنا الحزمة العريضةسوؽ باتت ميزات مالزمة ل محدودفر الالتواو 
غير المتماثمة نموًا  المشتركيف الرقميةوقد حققت خطوط مؤسسات. وال مشتركييا مف األفراد حتياجاتال

 .في لبناف األسر مففقط  ةفي المائ 23 متوافرًا لنسبة ال يزاؿلكّف انتشارىا ، 9002فعميًا  في العاـ 
 

 تاريخية لمحة  1.1
 

 ؛الالسػمكية الحزمػة العريضػةخػدمات ل إلػى التبّنػي المبكػرنقػؿ المعمومػات مي خػدمات بػيف مقػدّ أّدت المنافسة 
وتسػػتخدـ كػػؿ واحػػدة  الالسػػمكيةبالحزمػػة العريضػػة نقػػؿ المعمومػػات  شػػركات تقػػّدـ خدمػػةأربػػع فػػي لبنػػاف ، حاليػػاً 

 (.Iburst ،Pre-Wimax ،CDMAمنيا تقنية مختمفة )
 

فػػي إلػػى لبنػػاف  (ADSL) المتماثػػؿالرقمػػي غيػػر مشػػترؾ اإلنترنػػت خػػط  تخػػدمادخمػػت ، أُ عمػػى صػػعيد آخػػر
عػاـ المػف  المحميػة ابتػداءً النحاسػية الحمقػة بفصػؿ بػدأت الناميػة التػي  الػدوؿمػف  عف غيره كثيراً  ةمت خر  مرحمة
وزارة االتصػػػاالت مػػػذكرة وّقعػػػت عنػػػدما  9000 يكػػػانوف الثػػػان يفػػػ. انطمػػؽ مشػػػروع اإلنترنػػػت السػػػريع 9000
اإلنترنػػت مبػػادئ لتوجيػػو عمميػػة إدخػػاؿ ال وُحػػّددت فييػػااإلنترنػػت، و نقػػؿ المعمومػػات مي خػػدمات مػػع مقػػدّ  تفػػاىـ
: تػػ ميف الفصػػؿمػػذكرة نػػوعيف مػػف . وحػػددت الالػػوزارة لػػدىالمحميػػة النحاسػػية الحمقػػة فصػػؿ مػػف خػػالؿ  السػػريع

 نقؿ المعمومات.لمزودي خدمات مخطوط واالستعماؿ المشترؾ ل ،اإلنترنتلمزودي خدمات تدفؽ البيانات 
 

قواعػد  تحػدد( 25020و 25020 ،20959تحػت أرقػاـ  ، صػدرت ثالثػة مراسػيـ )المبّينة أعاله لممذكرة وفقاً 
وزارة  أطمقػت، ذات الصػمة التطبيقيػة مػذكرة والمراسػيـالإلى  استناداً . و وزارة االتصاالتلستخداـ البنية التحتية ا

نقػػؿ و خػػدمات اإلنترنػػت  ثػػـ تبعيػػا فػػي ذلػػؾ مقػػّدمو، 9005فػػي نيسػػاف  السػػريعخػػدمات اإلنترنػػت االتصػػاالت 
 .9005صيؼ المعمومات في 
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  ةالعريض الحزمةنظرة عامة عمى سوق  0.1
 

 وأالجغرافيػػة التغطيػػة تػػوفير خػػدمات الحزمػػة العريضػػة إف لناحيػػة عػػف دوؿ المنطقػػة فػػي  يتخمػػؼ لبنػػاف حاليػػاً 
عػػػف  "المقػػػّدـالجودة/السػػػعر نسػػػبة " تػػػدىورة. ُيضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ مػػػالخػػػدمات المقدّ تنػػػوع  وأ لناحيػػػة السػػػاعات

 المتوفر في األسواؽ المتطورة.عريضة الحزمة لخدمات الالمستوى المطموب 
 

 خدمات الحزمة العريضة الالسمكية 1.0.1
السػػعات فػػإف  الالسػػمكية، الحزمػػة العريضػػة خػػدماتمي العديػػد مػػف مقػػدّ بوجػػود  تنافسػػيةً  اً سػػوق مػػع أنيػػا تبػػدو

فػي الشػبكات مػف أجػؿ  ـاسػتثماراتيت الخػدما وممقػدّ زاد ، 9002عػاـ خػالؿ ال. في السػوؽ متشابيةاألسعار و 
يػػذه بمػػ  عػػدد المشػػتركيف ب. و تغطيػػة، إال أنيػػا ال تػػزاؿ محصػػورة فػػي المػػدف الكبػػرى وبعػػض الضػػواحيالزيػػادة 

سػعار ثابتػة )فػي بعػض الحػاالت، . وبقيػت األ9002 تشػريف األوؿ مشػترؾ بحمػوؿألؼ  30 حوالي الخدمات
وشػػػػيدت حركػػػػة ، الخػػػػدمات ذات األسػػػػعار المتدنيػػػػةحػػػػـز البعض لػػػػتنزيػػػػؿ التحميػػػػؿ أو تضػػػػاعفت سػػػػرعات ال

التػػي  األسػػعارباتجػػاه خفػػض  بالحػػد األدنػػى ضػػغوط تنافسػػية وجػػودإلػػى  مػػا يشػػيرطفيفػػة(،  زيػػادةً  االسػػتخداـ
 .خدمةلميزات كؿ  تبعاً  ًا،دوالر  239و دوالراً  32تتفاوت بيف 

 
 (ADSLالمتماثل )الرقمي غير مشترك اإلنترنت خط  تخدما 0.0.1
فػػي  ألفػػاً  230 عػػدد المشػػتركيفئػػة. وبمػػ  افػػي الم 03نػػاىز  الخػػدمات نمػػواً  شػػيدت ىػػذه، 9002عػػاـ خػػالؿ ال

ا حزمة سػرعة التنزيػؿ اختارو الذيف مف  يـ، ومعظماألسرمف ئة افي الم 23، أو حوالي 9002 تشريف األوؿ
 ة.ت في الثانيبكيمو  950 البالغة

الثانيػػة بميغابػػت  9,3حتػػى الثانيػػة بت بػػكيمو  299 يبمػػ  لمتنزيػػؿ مػػف مسػػتوى دخػػوؿتتػػراوح سػػرعة الخػػدمات 
 /تنزيػػؿتحميؿ سػػرعاتمعظػػـ مقػػدمي الخػػدمات (. ويػػوّفر HDSLالخطػػوط العاليػػة السػػرعة ) فػػي حالػػةتماثميػػة 
 الميمػيمثػؿ التنزيػؿ  خػدمات إضػافية، المعياريػة. ويقػّدـ بعضػيـجػزء مػف الحػـز سرعة كال لمخططاتمتطابقة 

. وبعػض خػالؿ أوقػات محػددة ةسػرعالزيػادة عػف  فضػالً صػباحًا(،  9مف منتصؼ الميؿ حتػى محدود )الغير 
ميغابػػػت فػػػي الثانيػػػة  9,3تصػػػؿ سػػػرعتو إلػػػى ي ذالػػػ" HDSLيػػػوفروف منػػػتج خػػػط " مقػػػدمي خػػػدمات اإلنترنػػػت

 النفػػػاذ األولػػػيلمسػػػتوى  دوالراً  22األسػػػعار بػػػيف تػػػراوح تد.. و محػػػدو الغيػػػر  التنزيػػػؿقػػػدرة عمػػػى مػػػع ال)تمػػػاثمي( 
 (.HDSLلخدمة خط الشركات العالي السرعة ) اً دوالر  990إلى  وصوالً 

( CO) "مكاتػػب المركزيػػةالمزيػػد مػػف "الالتغطيػػة حيػػث جيػػزت االتصػػاالت وزارة وّسػػعت ، 9002 خػػالؿ العػػاـ
مكتػب خطػػوط إنترنػػت سػػريعة  92 مجموعيػػا إلػػى ليرتفػػع (ADSLالمتماثػؿ )غيػػر  لخػدمات المشػػترؾ الرقمػػي

(DSL ) مكتب مركزي. 300مف أصؿ أكثر مف 
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 دراسة مقارنة األسعار 1.1
 

ميغابت في الثانية(.  2دوف ) السرعة منخفضةُتعّد التعرفة مرتفعة في لبناف بالنسبة لخدمات اإلنترنت ال
 وىيالعربية المتوسطية،  البمداف أعمى لبناف بيفخدمة الحزمة العريضة في  أدناهالرسـ البياني  وُيصّنؼ

 ".مف بمداف "منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةمرة   9,1أكثر تكمفًة بواقع 
 

 
 

" شبكة الييئات العربية لتنظيـ قطاع االتصاالت وتقنيػة المعمومػاتمف " 9002 لعاـ دراسة مقارنة األسعارر: المصد
(AREGNET مع تحميؿ أجرتو ،) في لبنافالييئة. 
 
 

      الحزمة العريضةستراتيجية تحرير إوضع . 2

 
 حزمةدراسات وتقارير عف ال العالمية إلعداد "كوالكـوشركة "البنؾ الدولي و  تضافرت جيود الييئة مع جيود

الدراسات إلى أنو إذا  وقد خُمصت ىذه ىذه السوؽ.في لبناف مف أجؿ تحديد أفضؿ السبؿ لتحرير  ةالعريض
االقتصاد سيكوف  عمى ذلؾ  فإف أثر، الحزمة العريضةفي استحداث وتنفيذ  فاعالً  الحكومة دوراً  اتخذت

 لمغاية. يجابياً إ
المصالح  الحزمة العريضة، مف ش نيا أف توازف بيفستراتيجية شاممة لتطوير شبكات وقد وضعت الييئة إ
ت الييئة مشروع مرسـو إلى ذلؾ، أعدّ  إضافةً . ف البنية التحتيةتحسيوأف تؤدي إلى العامة والخاصة 

لمتطمبات مشروع مرسـو ت أعدّ  ، كماالعامةاألمالؾ استخداـ قضايا النفاذ و و  حقوؽ المرورلمعالجة 
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مجمس الوزراء مقاـ إلى  ُيرفع ىذا المرسـو وسوؼ، توصيؿ األبنية الجديدة بخدمات الحزمة العريضة
 و.لمموافقة عمي

 
 في لبنان  بالحزمة العريضةالمتعمقة  الحديثةالتقارير والدراسات  1.2

 
، شػػاركت الييئػػة بإعػػداد ثالثػػة تقػػارير حػػوؿ الحزمػػة العريضػػة: تقريػػر البنػػؾ الػػدولي عػػف 9002عػػاـ خػػالؿ ال

لحزمػػػػة السػػػتخداـ خػػػدمات االقػػػدرة الشػػػرائية العالميػػػة حػػػوؿ " كوالكػػػـو"دراسػػػة مػػػع شػػػركة الحزمػػػة العريضػػػة، 
 . والحزمة العريضة يو لمخموالدراسة المتسمسمة  وخدمات الخموي العريضة

 
 تقرير البنك الدولي عن الحزمة العريضة 1.1.2

عػػف األثػػر االقتصػػادي واالجتمػػاعي  اً فريػػؽ مػػف البنػػؾ الػػدولي تقريػػر  أعػػدّ ، يػػةالمالطمػػب مػػف وزارة عمػػى  بنػػاءً 
بنيػة  عمػى اسػتجالء حقيقػةالبنػؾ الػدولي  بشػكؿ وثيػؽ مػع ممثمػيالييئػة عممت  لتحرير الحزمة العريضة. وقد

 المطروحػػػػة لالستشػػػػارات العامػػػػة.عػػػػف اإلطػػػػار التنظيمػػػػي وخطػػػػة مػػػػنح التػػػػراخيص  فضػػػػالً السػػػػوؽ الحاليػػػػة، 
الحزمػة العريضػة خػدمات ر الحزمػة العريضػة. كمػا أف دوؿ المنطقة مف حيث انتشا عفلبناف يتخّمؼ ، حالياً 

 غيػابف عػ أساسػاً  ذلػؾ . ويػنجـأسػعار مرتفعػة نسػبياً مػع منخفضػة  ياسػرعاتو المقدمة ال تزاؿ محػدودة لمغايػة 
يػتمكف لبنػاف مػف االسػتفادة مػف النمػو االقتصػادي والقػدرة كػي . نقػؿ المعمومػات واالنترنػتمنافسة فػي سػوؽ ال

عمػػػى صػػػعيد ، ينبغػػػي اتخػػػاذ بعػػػض القػػػرارات الرئيسػػػية اعتمػػػاد الحزمػػػة العريضػػػة يعززىمػػػا ذيفمػػػالتنافسػػػية ال
. عمػػى مسػػتوى عػػػاليخػػدمات حزمػػة عريضػػة تػػوفير و شػػبكات  إقامػػةأجػػؿ تسػػييؿ  مػػفوميػػة السياسػػات الحك
 بما يمي: تقرير البنؾ الدوليلالنتائج الرئيسية ويمكف تمخيص 

  السوؽ  بنيةات الحزمة العريضة، وتشمؿ خدمتطوير  التي تعرقؿ حالياً د مجموعة واسعة مف القيو ثمة
ف .ة العامةوالسياس واعتبارات تنظيمية والت خير في تقديـ خدمات  السوؽ عفالة فعّ المنافسة ال غياب وا 
ليباف " شركة إنشاء ت خيرعف ، ىي أمور ناتجة ب سعار معقولة العالية السرعة الحزمة العريضة

 ية.الدولاالتصاالت خدمات  وت ميفخدمات الياتؼ الثابت والبنية التحتية األساسية  وحصرية "تيميكـو
 مشاركة القطاع الخاص في مبادرة تضمف ي سياسة عمى تبنّ  زمة العريضةالح تطويرنجاح  يعتمد

 إلى الحزمة العريضة.وصوؿ واللتحفيز الطمب الخدمات، استثمارات نشر 
  طار ينبغػػػي لسياسػػػة الحزمػػػة العريضػػػة و ىػػػذه خيص اتػػػر مػػػنح فػػػي االعتبػػػار توقيػػػت  ا خػػػذيأف  ىػػػا العممػػػيا 

. كمػػا ينبغػػي الخمػػويوخصخصػػة شػػركات اليػػاتؼ  "ـوليبػػاف تيميكػػ"بإنشػػاء شػػركة  مػػا يتعمػػؽ  فػػيالحزمػػة 
خػػدمات نقػػؿ المعمومػػات  مقػػدّميومسػػتقبؿ  أنػػواع التػػراخيصالتزامػػات التغطيػػة لكػػؿ نػػوع مػػف  التنّبػػو إلػػى
  .يف حاليًا في السوؽالموجود
 

كبيػر األىميػػة. فكػػؿ  الحزمػػة العريضػة وخػػدماتياألثػر االقتصػػادي والمػالي إلدخػػاؿ شػبكات يتوّقػع أف يكػػوف ا 
زيػػادة نمػػو ؤدي إلػػى تػػأف  افػػي لبنػػاف مػػف شػػ ني الحزمػػة العريضػػة اختػػراؽط مئويػػة فػػي انقػػ 20 بنسػػبةزيػػادة 
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، سػنوياً  مميػوف دوالر  400، أي مػا يعػادؿالمائػةفػي  2,39 نصػيب الفػرد مػف النػاتج المحمػي المجمػؿ بنسػبة
. رالر عمػػى أسػػاس متكػػرّ مميػػوف دو  20ر بمبمػػ  قػػدّ النمػػو تُ  ىػػذاعػػف ناتجػػة إضػػافية مػػع مسػػاىمة ماليػػة سػػنوية 

 النػاتج المحمػيإجمالي في المتوقعة ف الزيادة ع يذا النموبالمرتبطة  االستثمارات تقؿأف  حالمرجّ  مف وكما أن
 ة.لسنة واحد

نصػػيب الفػػرد  فػػيواحػػدة نقطػػة مئويػػة كػػؿ زيػػادة بنسػػبة  ، أفّ 9000و 2290بػػيف الممتػػدة وقػػد ثبػػت فػػي الفتػػرة 
 فػػي انتشػػار تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت ط مئويػػة زيػػادةً انقػػ 20ليػػا يعاد ،النػػاتج المحمػػيإجمػػالي  مػػف
(ICT.)   

 

 
 9009وروسوتو"،   "كيانالمصدر : 
فػػي تمػػؾ المتعمقػػة بالحزمػػة العريضػػة عػػدا  مػػا، %2عنػػد مسػػتوى ميمػػة جميػػع النتػػائج ذات داللػػة إحصػػائية : مالحظػػة
 %.20مستوى الىي في  يالنامية التالبمداف 

 

  " حول تحّمل أعباء "الحزمة العريضة"كوالكوموع "مشر  0.1.2
 القػػػدرة الشػػػرائية دراسػػػة لتقيػػػيـ إعػػػداد عمػػػى العالميػػػة  "كوالكػػػـو" شػػػركة  مػػػعالييئػػػة ، تعاونػػػت 9002فػػي تمػػػوز 

لحػوالي  القػدرة مرتفعػة نسػبياً ىذه الدراسة إلى أف  ىذه وخمصتف. في لبناالحزمة العريضة الستخداـ خدمات 
مػع انخفػاض فػي السػنوات الخمػس المقبمػة  المائةفي  90أكثر مف  ر، وقد تصؿ إلىاألسمف  المائةفي  00

القػػدرة الشػػرائية لخػػدمات الحزمػػة  أمػػاـ ومػػف العوائػػؽ الرئيسػػية أسػػعار الخػػدمات واألجيػػزة وزيػػادة المػػداخيؿ. 
 شخصي. تكمفة اقتناء كمبيوتر وتحديداً ، المستيمؾجياز  تكمفة ىو العريضة

  عوائؽ ىذا الشراء:الحكومة عمى األدوات التالية لمتغمب عمى  تمدالمرجح أف تع ومف
 الخدمة الشاممة"التزاـ ستخداـ صندوؽ ا" (USOلتحفيز ال ،) ّـ.توسيع شبكاتيعمى  فميمشغ 
  ًا.الرئيسي بطريقة منسقة عالمي حّيز التردداتأو تخصيص  توزيعإعادة 
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النقػؿ الالسػمكي لتقػدير عػدد المحطػات والمواقػع التػي  عالوة عمى ذلؾ، ربطت الدراسػة بػيف آمػاد البػث وكمفػة
تحتاجيػػػا التغطيػػػة الوطنيػػػة المطموبػػػة، ومػػػف ثػػػـ السػػػتنتاج الكمفػػػة التقديريػػػة لبنػػػاء الشػػػبكة، مػػػع األخػػػذ بعػػػيف 
االعتبار السعات التي تتيحيا التقنيات المختمفة وقدرة المشترؾ عمى شراء الخدمة كعوامؿ أساسػية فػي تقػدير 

  ثمار المت تية عف ذلؾ. موزانات االست
 

   الدراسة المتسمسمة لمخموي والحزمة العريضة 1.1.2
تطػوير سػوؽ الحزمػة العريضػة واليػاتؼ عمػى مباشػر  ت ثيرقرارات السياسة في األشير القادمة سوؼ يكوف لم

مػف  بػدءاً  سػيناريوىات متنوعػة،ل محاكػاةً الييئػة أجػرت ، السياسػة العامػةقػرارات مختمؼ بآثار  ولمتنبؤ. الخموي
، لكػػؿ سػػيناريو اتيػػاالسػػوؽ ودينامي بنيػػةمحاكػػاة وصػػواًل إلػػى عػػدـ تحريػػر القطػػاع. وتطمبػػت  المنافسػػة الكاممػػة

، توقيػػػت الشػػػركات العاممػػػةمثػػػؿ عػػػدد  والحزمػػػة العريضػػػة، الخمػػػوي سػػػواؽ بوضػػػع افتراضػػػات معينػػػة تتعمػػػؽ و 
، (3Gيػة خػدمات الجيػؿ الثالػث )إطػار زمنػي لتغط، "ليبػاف تيميكػـو" إنشاء شػركة الخموي، تيخصخصة شرك
 حّيػز التػرددات، تخصػيص مػف اإليػراداتديناميات المنافسة، التضخـ، حصة الحكومػة  يراعيخفض أسعار 

 .ص لياالمرخّ  الشركات جانب مفالتغطية الحد األدنى مف التزامات  وتعييف
واإليػػرادات  القتصػػاد الػػوطنيا فػػيكػػؿ سػػيناريو المحتمػؿ لثػػر األالنمػػاذج الخاصػػة بيػػا لتقيػػيـ الييئػػة اسػتخدمت 
القيمػػػػة الحاليػػػػة ة، صػػػػافيال القػػػػيـ الحاليػػػػةاألرقػػػػاـ ذات الصػػػػمة . وتضػػػػمنت المسػػػػتيمكيفمصػػػػالح و  الحكوميػػػػة
القيمػػة المضػػافة، ضػريبة الشػػركات، نمػػو عمػى ضػػريبة ال، مػػف العائػداتالتشػػغيمية، حصػة الحكومػػة  لإليػرادات
 .دخؿ المستخدـ ومعّدؿ مة العريضة المتنقمةالحز  نشر، فرص العمؿالناتج المحمي ، خمؽ إجمالي 
لمتنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة  ميّمػػةً  وسػػيمةً  ُيعػػدّ  سػػوؽ الحزمػػة العريضػػةإلػػى أف تحريػػر الييئػػة  توخمصػػ

كيف إلػػػى المسػػػتيمنفػػػاذ النػػاتج المحمػػػي و إجمػػػالي وتعزيػػػز خمػػؽ فػػػرص العمػػػؿ ونمػػػو  وتنميػػة األعمػػػاؿ التجاريػػػة
 الشبكة.
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 خطة ترخيص الحزمة العريضة والمواصفات الفنية لشبكاتيااستشارات  0.2
 

الحزمػػػة العريضػػػة مػػػنح تػػػراخيص بشػػػ ف خطػػػة  عمميػػػة استشػػػارات عامػػػةالييئػػػة  أطمقػػػت، 9002فػػػي حزيػػػراف 
بتقػديـ خػدمات الحزمػة العريضػة، وىػي ترسػي خطػة الذيف سوؼ يػرخص ليػـ  الشبكات ل طراؼ ومواصفات

 الييئة لمنح تراخيص ىذه الحزمة.
 ةعمػػى أسػػاس رؤيػػ مي الخػػدمات وتػػراخيص لمتػػردداتالييئػػة إصػػدار تػػراخيص لمقػػدّ  قػػًا ليػػذه الخطػػة، تعتػػـزوف

 متنافسػػة عبػػر شػػبكات نفػػاذ عاليػػة السػػرعةالمنػاطؽ الريفيػػة أوسػػع تغطيػػًة لكافػػة المػػدف والبمػػدات و تػػؤّمف شػاممة 
ات أساسػية وشػبكات ربػط مّتصمة بشػبكة اإلنترنػت كمػا ببعضػيا الػبعض فػي الػداخؿ والخػارج، بواسػطة شػبكو 

المعمومػػػات بػػػ ف السػػػوؽ الحاليػػػة لخػػػدمات نقػػػؿ  عمػػػى قناعػػػةالييئػػػة و الدوليػػػة.  االتصػػػاالتالمنػػػاطؽ وبوابػػػات 
دخػاؿ  كبيػرةإنشػاء شػبكات  لناحيػةبحاجة إلى تحسػيناتا جذريػة  نترنت والخدمات الدولية السريعةاإلو  السػعة وا 

 تثناء لبناف.باس فرة في العديد مف البمدافاخدماتا جديدة متو 
 

التػػػي  الحزمػػػة ىػػػذه لتطػػػوير شػػػبكات سػػػتراتيجيًة شػػػاممةً إخيص الحزمػػػة العريضػػػة اتػػػر الييئػػػة لمػػػنح خطػػػة  تمثػػػؿ
، الشػػػركات الجديػػػدة المحتمػػػؿ دخوليػػػا إلػػػى القطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاصمصػػػالح بػػػيف  تػػػوازف دقيػػػؽتيػػػدؼ إلػػػى 

اتا عمػػى مسػػتوى البنػػى التحتيػػة وتقػػديـ الحاجػػة الممّحػػة إلجػػراء تحسػػينالمسػػتيمؾ الحاليػػة، و اسػػتثمارات السػػوؽ، 
 االقتصادية وغيرىا. قيودوال 132/9009رقـ  الخدمات، وكؿ ذلؾ ضمف إطارا يحدده قانوف االتصاالت

 
تحػػػدد وثيقػػػة المواصػػػفات الفنيػػػة لشػػػبكات الحزمػػػة العريضػػػة متطمبػػػات الشػػػبكة المتوّجػػػب عمػػػى المػػػرّخص ليػػػـ 

 .الييئةتي وضعتيا ت مينيا بموجب خطة ترخيص الحزمة العريضة ال
 ف:تنطوي وثيقة المواصفات الفنية لشبكات الحزمة العريضة عمى ىدفيف أساسيي

 سػػػتكوف بقػػػػدر والتػػػي ،وضػػػع الشػػػروط التػػػي تشػػػتمؿ عمييػػػا التػػػػراخيص والمتعمقػػػة بالشػػػبكة والخػػػدمات 
سػتخدميف لسياسة الييئة التي تسمح لممرّخص ليػـ بإنشػاء شػبكاتيـ م حياديًة تكنولوجيًا وفقاً  المستطاع

المعػػػايير المػػػذكورة و وترتكػػػز مواصػػػفات شػػػبكة الحزمػػػة العريضػػػة وخػػػدماتيا ـ. تكنولوجيػػػا مػػػف اختيػػػارى
لضػػػماف التشػػػغيؿ البينػػػي وجػػػودة  ،القطػػػاع ومعػػػاييره تجػػػارببالتفصػػػيؿ فػػػي ىػػػذه الوثيقػػػة عمػػػى أفضػػػؿ 

حػاد واالت  (Broadband Forum) "منتػدى الحزمػة العريضػةلتػي يعتمػدىا "تمػؾ ا وخاصػةً الخدمػة، 
 ".WiMAX" ومنتدى (ITU) الدولي لالتصاالت

  تحديػػد المعمومػػات التػػي يجػػب عمػػى مقػػّدمي الطمبػػات توفيرىػػا فػػي طمػػب التػػرخيص والمتعمقػػة بالشػػبكات
 والخدمات والعمميات التي يقترحونيا. 
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  المرورحق استخدام األمالك العامة و  1.2
 

مػػالؾ العامػػة، إلنشػػاء كات المػػرّخص ليػػا إلػػى األمشػػروع مرسػػـو لتسػػييؿ إجػػراءات دخػػوؿ الشػػر الييئػػة أعػػّدت 
د مشػروع المرسػـو ويحػدّ . 132/9009رقػـ  قػانوف االتصػاالتمػف  35المػادة عميػو  تالشبكات وفؽ مػا نصػ

التػػي  والرسػػـوالبػػدالت توزيػػع اإلطػػار القػػانوني والعممػػي والػػدور الوسػػيط لمييئػػة، فضػػاًل عػػف أسػػس المػػذكور 
 لقاء استخداـ البنية التحتية المرتبطة بعمميـ. يتعّيف عمى مقّدمي الخدمات دفعيا

أمػػػاـ األطػػػراؼ المعنيػػػة، واجتمعػػػت مػػػع  مشػػػروع المرسػػػـو خالليػػػا عرضػػػت أقامػػػت الييئػػػة ورشػػػة عمػػػؿوقػػػد 
لإلطػػالع عمػػى وزارة الطاقػػة والميػػاه، ومؤسسػػة ميػػاه بيػػروت وجبػػؿ لبنػػاف، االتصػػاالت،  فػػي وزارة فالمسػػؤولي
تعميقات عمى المشروع مػف القطػاعيف العػاـ والخػاص، سػوؼ ترفعػو الييئػة . وبعد مراجعة اليـ بش نومالحظات

 تمييدًا إلحالتو عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو. 9020عاـ إلى معالي وزير االتصاالت 
 
 

 خدمات الحزمة العريضة لدعمالجديد  متطمبات المبنى 2.2
 

المبػاني السػكنية والتجاريػة بخػدمات الحزمػة  ةشػبكالجديػدة لتػ ميف  متطمبات المباني عمىالييئة ت عمم مابعد
فػػي  ياعرضػػتوثيقػػًة حػػوؿ متطمبػػات تشػػييد المبػػاني بيػػذا الخصػػوص و ، أصػػدرت 9009عػػاـ فػػي ال العريضػػة

، مػدنيال لمتنظػيـ، المديريػة العامػة يالمػدن لمتنظػيـالمجمػس األعمػى  في ت مع المسؤوليفورشة عمؿ، واجتمع
القطػػػاعيف العػػػاـ  تعميقػػػات مراجعػػػةوبعػػػد ع عمػػػى مالحظػػػاتيـ بشػػػ نو. ، لإلطػػػالالميندسػػػيف فػػػي بيػػػروتونقابػػػة 

متطمبػات حػوؿ ىػذه المشػروع مرسػـو  ،لمتنظيـ المدنيالمديرية العامة  بواسطة ،الييئة ترسؿوالخاص، سوؼ 
 .مجمس الوزراء لمموافقة عميوإلى 

 
 

 الحزمة العريضةتراخيص إعادة العمل ببعض  3.2
 ، ىػػػي: "ترايسػػػات"تػػػراخيص مؤقتػػػة لػػػثالث شػػػركات لبنانيػػػةالييئػػػة ت ، منحػػػ9002 تشػػػريف األوؿ 95 فػػػي
(TRISAT SARL"أؿ.سي.أف.سػي" ،) (LCNC SAL) و( "وايفػز"Waves SAL.)  كانػت قػد ُمنحػت و

اإلطػار القػانوني الجديػد )قػانوف االتصػاالت  نفاذتراخيص اتصاالت قبؿ ، بحسب األصوؿ، الشركات الثالث
العمػؿ بيػا  مجمػس شػورى الدولػة أعػادلكػف ، 9002عػاـ  يذه التراخيصب (، ثـ ُأنيي العمؿ132/9009رقـ 

  الحقًا.

خاصػػة السػػمكية قػادرة عمػػى تركيػب وتشػػغيؿ شػبكات الشػػركات المػػذكورة أصػبحت  عمػػى ىػذه التػػراخيص، بنػاءً 
عمػى أسػاس وطنػي لتػوفير جزءًا مف حّيز التػرّددات ُخّصػص ليػا  المرخصة ثالثوستستخدـ الشركات الا. بي
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فػػػػي سػػػػوؽ قيمػػػػة مضػػػػافة  ، تشػػػػكؿبالتػػػػاليىػػػػي، ، و ةالعريضػػػػواإلنترنػػػػت بالحزمػػػػة نقػػػػؿ المعمومػػػػات  خػػػػدمات
 .في لبنافاالتصاالت 

لتمبيػػة  ،لمزيػػد مػف التغطيػػةحاجتيػا الييئػػة  حػػّددتمتاحػػة لمجميػػور فػي المنػػاطؽ التػي  خػدماتوسػتكوف ىػػذه ال
تػوفير ل تػدريجاً  ثػـ يتوّسػع نطاقيػابػرى، منطقة بيػروت الك الشبكاتبدايًة، ستغطي  .احتياجات السوؽ المتزايدة

  .تغطية وطنية
سػػوؽ االتصػػاالت المبنانيػػة، ويشػػكؿ  داخػػؿإصػػدار ثالثػػة تػػراخيص مؤقتػػة جديػػدة فػػي تعزيػػز المنافسػػة يسػػيـ و 

توزيػػع توضػػيب و سػػرياف خطػػة إعػػادة الييئػػة  الوقػػت الػػذي تنتظػػر فيػػوفػػي . و نحػػو تحريػػر السػػوؽ ةً يّمػػم خطػػوةً 
 ة.التزاميا حماية سوؽ مفتوحة وشفافة وتنافسي داً ، تؤكد مجدحّيز الترددات

  



 
 9002التقرير السنوي لعاـ  –الييئة المنظمة لالتصاالت 

 66 / 20 صفحة

II. تعزيز إطار العمل التنظيمي         
 

ضػماف اسػتقرار السػوؽ وحمايػة حقػوؽ مسػتيمكي خػدمات تقـو ميمة الييئػة الرئيسػية عمػى تشػجيع المنافسػة و 
اإلضػػافة إلػػى التػػي تػػؤمف ذلػػؾ، ب ولة عػػف إصػػدار التػػراخيص واألنظمػػةمسػػؤ  االت. وعميػػو، فػػإّف الييئػػةاالتصػػ

بة السوؽ لرصد أي اسػتغالؿ لموقػع ميػيمف فييػا مراقو  ة ومخطط الترقيـ الوطنيإدارة حيز الترددات الالسمكي
 .  وأية ممارسات مناقضة لمبدأ التنافس، فضاًل عف اتخاذ الخطوات الضرورية عند المزـو

، منيا ما يتعمؽ ختمفةمسائؿ تنظيمية ضمف محاور م 9002عاـ خالؿ  عالجت الييئة، اإلطارفي ىذا 
وتمؾ التي أعيد العمؿ بيا في كانوف  9009بإعادة تجديد ميؿ التراخيص المؤقتة الممنوحة خالؿ عاـ 

 النادرةإدارة الموارد  ركزت اىتماميا حوؿو مات اإلنترنت والنقؿ المعمومات، لمقدمي خد 9002األوؿ 
 .وحماية المستيمؾ

 غيةمع قوى األمف الداخمي عمى إجراء كشوفات وتحقيقات ميدانية بمف جية أخرى، أقدمت الييئة بالتعاوف 
واتخاذ تدابير ضد المخالفيف، وقد ىدفت ىذه  132/9009مخالفات لقانوف االتصاالت رقـ  ةضبط أي

 .الخموياإلجراءات إلى كشؼ مصادر التشويش عمى شبكات الياتؼ 
الذي  2/9002االتصاالت، قرارىا رقـ  إثر محادثات مع المعنييف في قطاع ،أخيرًا أصدرت الييئة

، وذلؾ، تمبيًة لحاجات السوؽ MIC2و MIC1( لشركتي 59و 52جديدة ) خموية بموجبو رموزخصصت 
عف طريؽ ت ميف مميوف رقـ إضافي تدريجيًا كما وبيدؼ منع نشوء سوؽ  الخمويوتمييدًا لتوسيع شبكتي 

 سوداء.

 

      التراخيص المؤقتة  .1
 

الييئة بناًء عمى منحت أنحاء لبناف،  كافةمي خدمات االتصاالت في دأ المساواة في معاممة مقدّ لمب وفقاً 
تراخيص اتصاالت مؤقتة لجميع الشركات التي كانت  132/9009رقـ  مف قانوف االتصاالت 19المادة 

اس عمى أس 9002، وقامت بتجديدىا خالؿ عاـ 9009، وذلؾ منذ نيساف  ييئةإنشاء المرخصة قبؿ 
 سنوي مؤقت.

 يمقدملبتجديد العمؿ بالتراخيص المؤقتة  9002لذلؾ، قامت الييئة في أواخر كانوف األوؿ مف عاـ  
نترنت ومقدـ خدمات نقؿ المعمومات، باإلضافة إلى التراخيص الثالث التي أعيد العمؿ بيا في اإلخدمات 
 حينو.
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     ةدراسات القانونيال .0
 

منح مواضيع ب، تتعمؽ مبادئ توجييية طواؿ العاـ ووضعت ،الدراسات القانونيةالعديد مف الييئة  أجرت
  خرى.أومواضيع  شويش عمى حّيز التردداتنظر أعاله(، والرقابة والتفتيش، والتأخيص )االتر 

 
 الرقابة والتفتيش 1.0

 إجػراءً  الػداخمي قػوى األمػفبالتعػاوف مػع الييئػة كجزء مف تنفيذ ميمتيػا فػي مجػاؿ الرقابػة والتفتػيش، وضػعت 
 االتصػػػاالت رقػػػـ قػػػانوف ينتيػػػؾأي شػػػخص  بحػػػؽالتحقيقػػػات وتنفيػػػذ تػػػدابير قسػػػرية القيػػػاـ بمػػػف  معّينػػػًا يمكّنيػػػا

وُتحػػاؿ  ،ميدانيػػةتحقيقػػات إجراء بػػ قػػوى األمػػف الػػداخميالييئػػة و  تقػػـو، المبػػدأتطبيػػؽ ىػػذا  خػػالؿ. 132/9009
التػػي تتمقاىػػا تقػػارير الشػػكاوى و ال ةعمػػى النيابػػة العامػػ. كمػػا ُتحػػاؿ وجػػود انتياكػػات فػػي حػػاؿالنيابػػة العامػػة إلػػى 
 .الييئة

 
 

 التشويش عمى حّيز الترددات  0.0

 اً كشػػف 9002عػػاـ الييئػػة فػػي الأجػػرت  ،"وحمايػػة الممكيػػة الفكريػػة نترنػػتجػػرائـ اإل"مكتػػب مكافحػػة بػػدعـ مػػف 
وشػػبكات  الخمػػوي اتؼي اليػػعمػػى تػػرددات شػػبكت تشػػويشلتحديػػد مصػػادر ال عػػدة، يػػةفػػي منػػاطؽ لبنانميػػدانيًا 

 فػػػرف الشػػػباؾو  األشػػػرفية مختمػػػؼ المنػػػاطؽ المبنانيػػػة سػػػيما فػػػي. وُحػػػّددت مواقػػػع التشػػػويش مي الخػػػدماتمقػػػدّ 
المسػػػّببة األجيػػػزة  صػػػودرت، حيػػػث بيػػػروت" يرفيػػػؽ الحريػػػري الػػػدولمطػػػار "الطريػػػؽ الرئيسػػػية المؤديػػػة الػػػى و 

 لمتشويش.

 

 
 العممية اتالميمّ  1.0
 ،عػة متنوعػة مػف الطمبػات المقدمػة مػف أصػحاب المصػمحة فػي قطػاع االتصػاالتالييئػة بانتظػاـ مجمو تتمقى 

الترخيص لخػػػدمات االتصػػػاالت أو بػػػالمتصػػػمة . وىػػػي تػػػرّد عمػػػى الطمبػػػات عمييػػػا لػػػردّ اإجػػػراءات تتػػػابع يوميػػػًا و 
 ماتمي الخػدمقػدّ  ، لشػكاوىبانتظػاـ، أيضػاً نافػذ. تسػتجيب الييئػة لإلطػار القػانوني ال وفقاً ، الترددات الالسمكية

متابعػة اسػتكماؿ بنػاء قاعػدة البيانػات عػف  الػذي يضػعؼ جػودة الخدمػة، فضػالً  التشويشبش ف  المرخص ليـ
 .فػػػػػي أسػػػػػواؽ محػػػػػددةلػػػػػدى الييئػػػػػة اسػػػػػتكماؿ قاعػػػػػدة بيانػػػػػات العمػػػػػالء  تعتػػػػػرضالصػػػػػعوبات التػػػػػي وتػػػػػذليؿ 
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وانيف القالمرتبطػػػػة بػػػػو ( اإللكترونػػػيو  العػػػػادي) البريػػػػدعبػػػر  التػػػػي تردىػػػا يوميػػػػاً مطمبػػػػات لالييئػػػة كمػػػا تسػػػػتجيب 
، الموضػػوعات ذات الصػػمةو  المعػػداتجديػػدة والموافقػػة عمػػى التػػراخيص المػػنح لقػػة واإلجػػراءات المطبّ  واألنظمػة

 فتستجيب ليا الييئة يوميًا.
 
 

      التقنيةالدراسات . 1
 

 فمػف ضػم عدة استدراجات عروض صدرتأو  واقترحت مسودات أصوؿ تنظيميةدراسات تقنية أجرت الييئة 
يقضػػي بإدخػػاؿ خدمػػة  اقتراحػػا الييئػػة قػػدمتكػػذلؾ، اإلطػػار التنظيمػػي.  مػػف اجػػؿ تعزيػػز الجيػػود التػػي تبػػذليا

تقػػػدمت بمسػػػودة ، وكػػػذلؾ إلػػػى وزارة االتصػػػاالت لضػػػميا إلػػػى خػػػدماتيا الحاليػػػة عمػػػى نفقػػػة المتمقػػػي االتصػػػاؿ
وفقػػا لالحتياجػػات الوطنيػػة.  إلػػى األبنيػػة والمرافػػؽاألليػػاؼ الضػػوئية اقتػػراح حػػوؿ الخيػػارات المتاحػػة لتوصػػيؿ 

فػػي قيػػاس مؤشػػرات جػػودة الخدمػػة  كشػػريؾ WiCOM/Nexius عػػف اختيارىػػا لشػػركة ييئػػةال أعمنػػت، أخيػػراً 
 .االتصاالت في لبناف لخدمات

 
 المتمّقييا المكالمات التي يدفع 1.1

 
 يػػدفع ثمنيػػا ىػػي تمػػؾ المكالمػػات التػػي ال(  Collect Calling) المتمّقػػي ثمنيػػاالمكالمػػات التػػي يػػدفع  وىػػي

الثابتػة اليػاتؼ إدخاؿ خػدمات جديػدة فػي شػبكات القاضية بستراتيجية وزارة االتصاالت إمع  شياً اتمالمتصؿ. 
، لبنػػػافىػػػذا النػػػوع مػػػف المكالمػػػات إلػػػى سػػػيمة فعالػػػة إلدخػػػاؿ بو دراسػػػة تقنيػػػة توصػػػي الييئػػػة أعػػػّدت ، ةالخمويػػػو 
 ذ.والتنفي اإلطالعإلى وزارة االتصاالت مف أجؿ  ياقدمتو 

 
 
 (FTTxشبكات الحزمة العريضة باأللياف البصرية )ل التحضير 0.1

 
. إذ قتصػػاد المعمومػػاتمبنيػػة التحتيػػة الل بالنسػػبة اً ضػػروريأصػػبح النفػػاذ العػػالي السػػرعة عبػػر الحزمػػة العريضػػة 

نترنػػػت نمػػػو التجػػػارة اإللكترونيػػػة، التطبيػػػب عػػػف بعػػػد، نقػػػؿ الصػػػوت عبػػػر بروتوكػػػوؿ اإلتتػػػيح ىػػػذه الحزمػػػة 
(VoIP،)  ،الخػػدمات ف بعػػد، الحكومػػة اإللكترونيػػة، وغيرىػػا مػػف التوظيػػؼ عػػخػػدمات الترفيػػو عبػػر اإلنترنػػت

 ت.فرص عمؿ جديدة القتصاد المعموما أف توفر مف ش نيا جميعاً  تيال القطاعاتلمختمؼ 
بة بالنسػػػ واعػػػداً مسػػػتقبميًا  حػػػالً  ،منػػػذ عقػػػود الشػػػبكة األساسػػػية تػػػرابطفػػػي  المسػػػتخدمةاألليػػػاؼ البصػػػرية،  وفرتػػػ

. وتخطػط صارمة عمػى سػرعة االتصػاؿ ال تضع حدوداً  احد ذاتيبألف األلياؼ  التصاالت الحزمة العريضة،
نفػاذ الحزمػة  فػي مرتفػعتحقيؽ اختراؽ  بغيةشبكة األلياؼ  النفاذ عبر الحكومات في جميع أنحاء العالـ لنشر
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 حتػىاألليػاؼ "إلػى  (FTTN) تقػاء"نقػاط االل حتػىاألليػاؼ "مػف  ليػاؼسػتراتيجيات نشػر األالعريضػة. وتمتػد إ
 ،حتػػػى كابينػػػات الشػػػوارعالتػػػي تسػػػتخدـ األليػػػاؼ  ،الحاليػػػة "اليجينػػػةمقاربػػػات "ال(. كمػػػا أف FTTH) "منػػػزؿال

   ، توفر حمواًل مؤقتة.العمالء وصواًل إلى مواقعوالنحاس آلخر ميؿ 
 بغيػػة ،ليػػاؼ البصػػريةشػػبكات األخيػػارات نشػػر مختمػػؼ تتطػػرؽ فييػػا إلػػى ورقػػة صػػياغة   عمػػىالييئػػة تعكػػؼ و 

مػف  النفػاذ عبػر الحزمػة العريضػة تنفيػذ شػبكاتلمباشػرة بلالحتياجات الوطنية، مػف أجػؿ ا تقديـ توصيات وفقاً 
 ـ.ص ليالمرخّ  اتمي الخدممقدّ  جانب

 
 

 قياس جودة الخدمةمحمول الكاممة لالمواصفات الفنية ل 1.1
 

التفاصػػػيؿ الفنيػػػة  عػػػدادو إ( RFI) معمومػػػاتلا لتقصػػػيلجنػػػة مجمػػػس إدارة الييئػػػة  كّمػػػؼ، 9002فػػػي نيسػػػاف 
لخػدمات األساسػية  مراقبة جودة الخدمة وقياس مؤشػرات األداء ( بيدؼ RFPالستدراج العروض )واإلدارية 

عبػػر  الخدمػػة المقدمػػة لمعمػػالءجػػودة ذلػػؾ المحافظػػة عمػػى مسػػتوى معقػػوؿ مػػف غايػػة و ف. االتصػػاالت فػػي لبنػػا
 .األساسية جودة الخدمة ومؤشرات األداءطمبات اإللزامية للممتمي الخدمات رصد مدى امتثاؿ مقدّ 

الخدمػة )جػودة جوجػة   نظػاـ الحصوؿ عمى إلى ،العروضنوعيف مف سعت الييئة مف خالؿ االستدراج إلى 
تقػػـو الييئػػة بتممكػػو  قيػػاس جػػودة الخدمػػة، عمػػى أسػػاس حػػؿ جػػاىزل منصػػةً و؛ األوؿ كػػاف الخػػدمات( وتطبيقػػ

بشػػػكؿ جػػػودة الخدمػػػة الرئيسػػػية ل لقيػػػاس مؤشػػػرات األداءسػػػتعانة بمصػػػادر خارجيػػػة االكػػػاف الثػػػاني و  وتشػػػغيمو،
 أطمقػتو  ،لمناقصػةلممشػاركة فػي اشػركة عالميػة  35ييئػة أكثػر مػف الدعػت . دوري ونشر النتائج عمػى المػ 

  مًا بيذا الخصوص.عا اً إعالن أيضاً 
العػػػروض الماليػػػة،  فضػػػتو ة، التقنيػػػ ات، أعمنػػػت الييئػػػة نتػػػائج األىميػػػة والتقييمػػػالمقّدمػػػةتقيػػػيـ العػػػروض  بعػػػد

 لمقػػّدـ، الشػػريؾ الحصػػري "WiCOM/Nexiusُأعمػػف فػػوز شػػركة " حيػػث ،مي العػػروضحضػػور ممثمػػي مقػػدّ ب
 ييئػةالمجمػس إدارة . وكاف مقػررًا أف يسػتقر إلى تقييمات األداء الكمي استناداً  ، "Nexius" االتصاالت حموؿ
 .9020حؿ في أوائؿ عاـ الالعقد وتنفيذ  توقيعبالتالي و الذي يختاره  العرضنوع عمى 
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      إدارة الموارد النادرة. 2
 

 حيػػز التػػرددات ومػػوارد الموجػػات عبػػر بنػػاء قاعػػدة لمبيانػػاتإدارة  مكننػػة، سػػعت الييئػػة إلػػى  9002عػػاـ الفػػي 
نشاء آليات رصد محػد لت موجيػة أيضػا . ىػذه الجيػود كانػلمت كد مف االمتثاؿ إلػى القػوانيف المحميػة والدوليػة وا 

 لحيز الترددات  وفاعمية تشجيع االستخدامات األكثر قيمة عبرمف الطمب 
. 

 جمع البيانات 1.2
 

حّيػػز لبنػػاء قاعػػدة بيانػػات مركزيػػة بشػػ ف اسػػتخداـ  (RFIوأصػػدرت طمبػػًا السػػتدراج المعمومػػات ) الييئػػةأعػػّدت 
شغاالترددات   حّيػز التػرددات وضػماف كفػاءة اسػتخدامو إدارةمػف أجػؿ  معمومػات مفصػمة فيػو تطمبػقػد لو. و وا 

مػػع االتحػػاد الػػدولي لالتصػػاالت والػػدوؿ تنسػػيؽ بيػػذا الشػػ ف مالتشػػويش، والت سػػيس ل قضػػايا فػػي لبنػػاف، وحػػؿّ 
وفػي التوزيػع المحتمػؿ لمتػرددات في اتخاذ قرار بشػ ف إعػادة استدراج المعمومات نتائج . وقد ساعدت المجاورة
 شغولة.ات المقنطامسح شرائح المتطمبات تقييـ 

 

 ونسب التجاوب وىوامش الخطأ جمعيايتم بعض البيانات التي عن ممخص 
 

 

Service type  Number 

of 

operators 

who 

received 

the RFI  

Number 

of 

operators 

who 

replied 

(1
ST

 RFI)  

Number 

of 

operators 

who 

replied 

(2
nd

 RFI)  

% of 1
st
 

received 

RFI  

% of the 

2
nd

 

received 

RFI  

Error ratio  

Data Service 

Providers  

4 4  2  100%  50%  15%  

Mobile operators  2  2  1  100%   50%  25%  

Banks  55  -  35 -  63%  -  

TV Broadcasting  9  8  3  90%  33%  40% 1
st
  RFI 

20%  2
nd

 RFI  

FM Broadcasting  30  15  8  50%  26%  80% 1
st
  RFI 

20% 2
nd

 RFI  

Satellite operators  16  3  0  10%  0%   

MVDS operators  3  3  -  100%  -  -  
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 حّيز التردداتإدارة  0.2
 

الجيود  انصبتوقد . ـ الييئة الرئيسيةاميضمف  الذي يعتبر موردًا وطنيًا نادراً  تندرج إدارة حيز الترددات
، منيا م في ا يتعمؽ بإعادة توزيع ىذه الييئة عمى معالجة أمور الترددات عمى صعد عدة وبشكؿ متوازا

ومنيا ما يتعمؽ بتوفير أفضؿ شروط  ،القطاع العاـ والخاصاحتياجات الموارد بشكؿ قانوني وعادؿ يمبي 
 التطوير بحسب المقاييس العالمية.

 
 حّيز التردداتترخيص   2.1.0

تسعير الحّيز  عمىعمى وضع الممسات األخيرة  تز ، ركّ حّيز التردداتصدار تراخيص إبالييئة شروع قبؿ 
. 9002 نيساف 95ييئة في الالذي وافؽ عميو أعضاء مجمس إدارة  و"نظاـ إدارة وترخيص حّيز الترددات"

 أيموؿ 5تنتيي في  مع ميمة شير 9009 تموز 95 فيالعامة  ستشاراتوثيقة لالىذه القدمت الييئة 
 إقرارالجيات المعنية قبؿ  مف والمالحظاتفعؿ الأعضاء مجمس اإلدارة في االعتبار ردود أخذ ، و 9009

  .في الجريدة الرسمية و نشرهلدولة مجمس شورى ااستشارة  بعد نافذًا  النظاـ الجديد الذي سيصبح 
تعميمات إنشاء و تعديؿ المواقع الراديوية" التي  "جرى إعداد ، 9002 تشريف الثانيعمى ذلؾ، في  عالوةً 

كممحؽ لػ"نظاـ إدارة وترخيص حّيز ج دم  تُ ، وسوؼ يةوضعت في صيغتيا النيائ، و ستعتمدىا الييئة 
خدمات  مقدميعف  مي خدمات االتصاالت، فضالً عمى جميع مقدّ يتعّيف مبادئ، يذه الل وفقاً . "الترددات

 موقع أي تعديؿ نشاء أوإلمجموعة مف اإلجراءات لمحصوؿ عمى اإلذف ب االلتزاـالبث التمفزيوني واإلذاعي، 
 .راديوي موقع أي تعديؿ أو نشاءإلالفنية الالزمة  المواصفات أيضاً  ذه التعميماتى. كما تتضمف راديوي

 
بشػػ ف االتحػػاد الػػدولي لالتصػػاالت اسػػتنادًا لتوصػػيات متػػرخيص لمبػػادئ توجيييػػة كػػذلؾ، أعػػدت الييئػػة مسػػوّدة 

حريػػة والجويػػة الب، خػػدمات الراديػػو المتنقػػؿ البػػري خػػاصال الراديػػوبمػػا فػػي ذلػػؾ  ،مختمفػػةالالسػػمكية الخػػدمات ال
ضػعت الييئػػة لػذلؾ، و  تبعػاً صػػطناعية. الثابػت، وخػدمات األقمػار االالراديػػو اليػواة، ، راديػو لطيػرافغػراض األ

 فور جيوزىا.وسوؼ تصدر ، التراخيص ليذه الخدماتو  اتطمبال نماذج
ى ضػوء ، وعمػاىرتزغػجي 5اىرتز وغجي 9,1 عمى نطاقيلتطور الخدمات وزيادة توافر معدات التشغيؿ  نظراً 
الييئػة ت صػاغاإلنترنػت، النفػاذ لشػبكة تطبيقػات ذيف النطػاقيف لالسػتخداـ ىػ العمػـوالخدمات و مي مقدّ  اتطمب

لمشػػػبكات الالسػػػمكية المحميػػػة  اىرتزغػػػجي 5وجيغػػػاىرتز  9,1 نطػػػاقي سػػػتخداـال المنظمػػػة"المبػػػادئ التوجيييػػػة 
إنشػػػػاء سػػػػتخداـ التػػػػرددات، والغػػػػرض مػػػػف ىػػػػذه المبػػػػادئ تنسػػػػيؽ ا". فػػػػي لبنػػػػاف( WLAN/RLANوالبعيػػػػدة )

فضػاًل عػف ، وت ميف تشغيؿ خاؿا مف التشػويشت تقنية وتشغيمية، ضماف سيولة الدخوؿ إلى األسواؽ، مجاال
 وجودتيا. الخدمةمستوى ضماف 

 
، تػػراخيص مؤقتػػة لػػثالث شػػركات لبنانيػػةالييئػػة ، منحػػت 9002 تشػػريف األوؿ 95 فػػي باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ،

قػد و (. Waves SAL"وايفػز" )و (LCNC SAL) (، "أؿ.سي.أف.سػي"TRISAT SARL) ىػي: "ترايسػات"
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، وسػػوؼ تسػػتخدـ مي خػػدمات االتصػػاالت فػػي لبنػػافمقػػدّ  بػػيفلمبػػدأ المسػػاواة  وفقػػاً ُمنحػػت التػػراخيص الثالثػػة 
، ةالعريضػػواإلنترنػػت بالحزمػػة نقػػؿ المعمومػػات خػػدمات لتػػوفير  ،عمػػى أسػػاس وطنػػيجيغػػاىرتز  9,3النطػػاؽ 

متاحػة لمجميػور  خػدمات. وسػتكوف ىػذه الفػي لبنػاففػي سػوؽ االتصػاالت قيمػة مضػافة  ، تشػكؿبالتاليىي و 
بدايػػػًة،  المتناميػػػة؛لتمبيػػػة احتياجػػػات السػػػوؽ  ،لمزيػػػد مػػػف التغطيػػػةحاجتيػػػا الييئػػػة  حػػػّددتفػػػي المنػػػاطؽ التػػػي 

   .توفير تغطية وطنيةل تدريجاً  ثـ يتوّسع نطاقيامنطقة بيروت الكبرى،  الشبكاتستغطي 
 تسػتخدميا الجيػاتلتخصػيص تػرددات والبمػديات ووزارة الداخميػة الػوطني مع وزارة الدفاع الييئة ت كما تعاون
 .ةيالحكوم

 
   البثّ   2.0.0

نظػػيـ ، فػػي تالمرئػػي والمسػػموع وزارة اإلعػػالـ والمجمػػس الػػوطني لإلعػػالـ مػػع وزارة االتصػػاالتالييئػػة  عممػػت
 ، تمحػػورت حػػوؿ مناقشػػة9002 كػػانوف الثػػاني 2بػػث" فػػي قطػػاع الر يتطػػو جديػػدة لورشػػة عمػػؿ بعنػػواف "رؤيػػة 

الداخميػة قضػايا التشػويش وكيفيػة حػؿ ، التمفزيػونياإلذاعػي و مبػث لالتحديات والفرص المتاحػة و  الوضع الراىف
ورشػػة، الخػػالؿ الطػػائرات.  نظػػاـ ىبػػوطو الالسػػمكية ر المطػػافػػي اتصػػاالت محػػدود، وتمػػؾ التػػي تػػؤثر ل والعػػابرة

البػػث، مسػتوى فػي محاولػػة لتحسػيف  اعتمادىػا، تعتػـزو التػي وضػػعتيا  العامػة خطػة االستشػػاراتقػدمت الييئػة 
اتفاقيػة جنيػؼ ب ، عمػالً التناظري الى البػث الرقمػيالتمفزيوني مف البث لالنتقاؿ خرى أُ عامة استشارات وخطة 
 .9000لعاـ 

 
   حّيز الترددات تسعير  2.1.0

 حزيراف 99 بيف ،"حّيز التردداتحؽ استخداـ ـو رسرأي لتحديد سوّدة "مالعامة  ستشاراتلال الييئةت طرح
باستخداـ حّيز عمى الجيات المرخص ليا  (RTU. وسُتطّبؽ ىذه الرسـو )9002 آب 3و 9002

تكبدىا تالتي التكاليؼ اإلدارية  تغطيةالتي تيدؼ إلى ،(SACاإلدارية )الحّيز إلى رسـو  إضافةً الترددات، 
في  ستخداـحؽ االرسـو  تحديدلاألىداؼ الرئيسية لتطبيؽ. وتكمف وا حكـوالت الحّيزإدارة عمميات في الييئة 
 ما يمي:

  الريػػععػػف طريػػؽ فػػرض رسػػـ  ، صػػوؿ العامػػةلسػػتخداـ الخػػاص الامػػف ضػػماف عائػػد عػػادؿ لمجميػػور" 
التػػي سػػػوؼ و  ،باإلضػػافة إلػػػى تكمفػػة صػػيانة واسػػتخداـ األصػػوؿحّيػػز التػػرددات، االقتصػػادي" السػػتخداـ 
العامػػػػة  صػػػػوؿالريػػػػع االقتصػػػػادي ىػػػػو فػػػػائض قيمػػػػة األاإلداريػػػػة، عممػػػػًا أف رسػػػػـو لاتكػػػػوف مشػػػػمولة فػػػػي 

 ص.لممستخدـ الخا
  رسػـو المػف خػالؿ فػرض نػادر. إذ ىػذا المػورد المػف خسػارة  الحػدو  حّيز الترددات،ضماف كفاءة استخداـ

تػرددات الشػركات المػرخص ليػا باسػتخداـ ال وتػوافر البػدائؿ سيدفع مسػتوى اإلشػغاؿ ،نطاؽعمى أساس ال
 ا.تحسيف كفاءتي إلى
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  عمييػا التػي يتجػاوز الطمػب  عند تخصػيص نطاقػات التػردد لحّيز النادرةلموارد ا األمثؿستخداـ االتشجيع
العػرض،  حؽ االستخداـ حجـ الطمػب عمػى نحػو فّعػاؿ، بحيػث ال يفػوؽ رسـو. وستقمص العرض المتاح

 لحّيز الترددات.قؿ قيمة األـ االستخدا وبما ينيي
  عػرض فػي تػراخيص التػرددات  وفمنحسػيُ  فالػذي اتالطمبػ يمشػفافة لتحديػد مقػدّ وزيع وتوكوالت توضع بر

ىػػو وسػػيمة  ، أو بػػالقرب منػػو،الريػػع االقتصػػاديحّيػػز بمسػػتوى تسػػعير الالئػػـ. كمػػا أف النطػػاؽ التػػرددي الم
 ب.الطم عندما يتجاوز العرض"، ـ أوالً خد  ، يُ مف ي تي أوالً قاعدة أف "عمى  حّيزال وزيعالة لتفعّ 

 

  :التاليػػػةالطمبػػػات ونطاقػػػات التػػػردد الييئػػػة رسػػػاء رسػػػـو حػػػؽ اسػػػتخداـ الحّيػػػز، اسػػػتيدفت كخطػػػوة أولػػػى إل
 

 نطاقات حّيز الترددات الطمب

 خدمات الحزمة العريضة المتنقمة
 9,2ميغاىرتز،  2900ميغاىرتز،  200

 جيغاىرتز 9,5جيغاىرتز،  9,3جيغاىرتز، 

 جيغاىرتز 90و 3,5، 3,5، 9,5، 9,3، 2,2 كية الثابتة والمتنقمة خدمات الحزمة العريضة الالسم

 جيغاىرتز 90و 0 ،5 ،9 ،22 ،25 ،29 ،93 (PTP) مشترؾ مف نقطة إلى نقطة 

 جيغاىرتز 90و 93، 29، 25، 22  حصري مف نقطة إلى نقطة ومف نقطة إلى عدة نقاط

 (PMR)الراديو االحترافي المتنقؿ  
239-211 ،210-251 ،930-390 ،

 150-110و 100,2-130، 390,322,2
 ميغاىرتز

 
 
  (SMMS)اتالتردد وقياس حّيزإدارة نظام   2.2.0

تتسػمـ الييئػة بموجبيػا ىبػة مػذكرة تفػاىـ  لمتنميػة الدوليػة ميركيةوكالة األالييئة مع ال، وقعت 9002في شباط 
، وذلػؾ فػي إطػار إدارة حيػز التػردداتالخاصػة بػ المعػداتقسـ مػف  لتمويؿ شراء مالييف دوالر 3بقيمة  عينية

، 9002أيػػار  29وقػػد ُأصػػدر فػػي  .تػػاميف دعػػـ وتػػدريب الييئػػة فػػي لبنػػاف لتػػاميف إدارة كفػػاءة لحيػػز التػػرددات
"النظاـ اآللػي إلدارة وقيػاس حّيػز التػرددات فػي لبنػاف"، بػدعـ لشراء  عروضلمحصوؿ عمى استدراج عروض 

( المتفرعػػة مػػف SRAيؽ مػػع "مؤسسػػة بحػػوث األنظمػػة وتطبيقاتيػػا" )، وبالتنسػػلمتنميػػة مػػف الوكالػػة األميركيػػة
وىػي  ،مي العػروضاقتراحػات مقػدّ (. تمقػت الييئػة SRA Intl"المؤسسة الدولية لبحوث األنظمػة وتطبيقاتيػا" )

 "مركػز تحكػـ وطنػي"مػف مكػّوف والنظػاـ ال دةمػف أجػؿ البػدء فػي عمميػة اختيػار الجيػات المػورّ بصدد تقييميا، 
  .9020عاـ  إنجاز المشروع  ومف المزمع ،مةمتنقثابتة و  ومحطات رصد
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ات جي، تحديد الوقواعد الستخدامال، وضع حّيز التردداتكفاءة إدارة  رفع مستوىييئة يتيح ىذا النظاـ لم
إلى توفير  ىذا النظاـ التشويش. وسيؤديمصادر  وتعّقب ،الحّيزالترددات، تحديد إشغاؿ  التي تستغؿ

 اخؿ أو استخداـ غير مشروع.خيص مف أي تداتر لمحماية أفضؿ 
 
   التوزيعإعادة  2.3.0

تماشى مع يال  ،يغاىرتزج 3,5و يغاىرتزج 9,5النطاقيف  في ، وخاصةً الراىف لحّيز التردداتتوزيع إف ال
 ًا.نادر  اً مورد الحّيز بوصفوعكس القيمة الحقيقية لنطاقات يال و وتوصياتو االتحاد الدولي لالتصاالت توزيع 

يغاىرتز(، ج 90و 5، 3,5، 9,5، 2,2) نطاقات الترددستخداـ تقييمًا الالييئة أجرت ، ي اآلونة األخيرةف
 9,5 النطاقيف إعادة تخصيص توزيع حّيز الترددات"، وىي تمحظإعادة  خطةوقدمت توصيات أولية في "

 ة.ضروري كخطوةيغاىرتز ج 3,5وجيغاىرتز 
القطاع.  مف الجيات المعنية فيعمييا  التعميؽ تلخطة، والتمسىذه ا بش فعامة استشارات الييئة أجرت 

أثر  درست، و البيانات وآراءىـ اتخدم مقدمي احتياجات خالؿ االجتماعات التشاورية، ناقشت الييئةو 
 مييئة أيضاً لجتماعات ذ. وأتاحت االوتحديد الجدوؿ الزمني لمتنفي توزيعإعادة ال الخطة في ما يتعمؽ بتكاليؼ

 والنطاقات الموجوديف في السوؽ،نقؿ المعمومات خدمات  قدميالتي ستخصص لم الحّيزاقات تحديد نط
عبر مزايدة عالمية(، منح تُ س التيNBC) ) لمحزمة العريضةلنقؿ الوطني ا لتراخيصجز تحُ س لتيا
التي ستكوف  حّيز التردداتكما حددت الييئة نطاقات  .(NBLة )الوطني تراخيص الحزمة العريضةو 

 ـ مستقباًل.ة لالستخدامخصص
مف المعنييف في  االواردة بش ني المالحظاتالييئة  اسوؼ تضّمني، التوزيعإعادة  خطةإعادة النظر في  عند

 دوف المساس أو التعرض ألىداؼ التطوير الموضوعة. احتياجات السوؽ، القطاع ومراعاة 
 
  إدارة حّيز الترددات 2.4.0

 مشػػػغميفجموعػػػة متنوعػػػة مػػػف الكاوى التشػػػويش الػػػواردة عمييػػػا مػػػف مشػػػالييئػػػة عالجػػػت ، 9002عػػػاـ خػػػالؿ ال
 ميمشػغ إذاعػات األؼ.أـ،، " العػالميـ.أس.أجػي"نظػاـ ف باالعاممتػ الخمػوي يشػركتبما في ذلؾ  ،تمؤسساوال

شػػكاوى ييئػػة . كمػػا عالجػػت النقػػؿ المعمومػػات ومقػػدمو خػػدمات  (MVDS) الفيػػديو المتعػػدد أنظمػػة التوزيػػع
منػػػاطؽ ال مختمػػػؼمػػػف . وتمقػػػت شػػػكاوى الػػػوطني ي، قػػػوى األمػػػف الػػػداخمي ووزارة الػػػدفاعقطػػػاع الطيػػػراف المػػػدن

إلػػػػى  ايوأرسػػػػمت اتمخالفػػػػالب تإشػػػػعاراوأعػػػػدت ، وصػػػػادرتياالمػػػػرخص ليػػػػا األجيػػػػزة غيػػػػر  وفككػػػػت،  مبنانيػػػػةال
 .األطراؼ المعنية

رطة القضػائية فػي المديريػة بمؤازرة مكتب مكافحة جرائـ المعموماتية وحماية الممكيػة الفكريػة التػابع لقيػادة الشػ
 شػػويشلكشػػؼ عػػف مصػػادر التبغيػػة ا عػػدة منػػاطؽل اً ميػػدانيمسػػحًا الييئػػة العامػػة لقػػوى األمػػف الػػداخمي، أجػػرت 

وكػػػذلؾ بغيػػػة مكافحػػػة اإلسػػػتخداـ الغيػػػر شػػػرعي  اتالخػػػدم قػػػّدميوشػػػبكات م الخمػػػويشػػػبكتي عمػػػى تػػػرددات 
جيػػػزة األ صػػػودرتو  تمػػػت المداىمػػػة يػػػا، نم العديػػػدفػػػي التشػػػويش  مصػػػادرالمسػػػح حػػػدد لمتػػػرددات. وبعػػػد أف 

 مسببة لو.ال
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لشػكاوى  قػع، اسػتجابةً ا، بمػا فػي ذلػؾ عمميػات تفتػيش المو تحقيقات ميدانية وتدقيقات رصديةكما نفذت الييئة 
 تمكنػت مػفكمػا  يػروت.ي فػي برفيؽ الحريري الدولاالتصاالت الالسمكية التابعة لمطار  مف أنظمة التشويش

 ا.مع تركيا واألردف وسوريلتشويش العابرة لمحدود اومتابعة قضايا  حؿّ 
، عبػػػر الكيرومغناطيسػػػية وعالجػػػت الييئػػػة أيضػػػًا مسػػػ لة التػػػ ثيرات الصػػػحية التػػػي يسػػػببيا التعػػػّرض لمموجػػػات

 ة.مع المعايير الدولي يانتائج ومقارنةً  يةإلى قياسات ميدان ، استناداً بيذا الخصوص إجراء دراسة
 
   التنسيق الدولي  2.5.0

الدوليػػػػة التػػػػي نظميػػػػا االتحػػػػاد الػػػػدولي لالتصػػػػاالت اإلقميميػػػػة و  االجتماعػػػػاتفػػػػي عػػػػدد مػػػػف الييئػػػػة ركت شػػػػا
 (.CITEL" )ركيةيالبمداف األم"لجنة اتصاالت و( ASMGالطيؼ" )المجموعة العربية إلدارة و"

عضػو  ، مفػوض،انتدب د. عماد حػب اه، 9002 في آذار الطيؼ"المجموعة العربية إلدارة " خالؿ اجتماع
لػػػػدى مجموعػػػػة  ممجموعػػػػة العربيػػػػةممػػػػثاًل لمجمػػػػس إدارة ورئػػػػيس وحػػػػدة تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات فػػػػي الييئػػػػة، 

بشػ ف بنػود جػدوؿ لممجموعػة العربيػة وليػة األمواقػؼ ال الييئة عرضتفي إطار دورىا كمنسؽ، . و األميركيتيف
 .ميركيتيففي اجتماع مجموعة األ "9029المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية "أعماؿ 

 الييئػات المنظمػة اأُلخػرىإلى االستفادة مف خبرة ودعػـ الييئة تسعى مف خالؿ مشاركتيا في ىذه األحداث، 
 عالـ االتصاالت.في مختمؼ أنحاء العالـ، وتمكيف لبناف مف استعادة دوره الرائد في 

 

 
 (NNP) الجديد الوطنيالترقيم  طخطمإدارة  1.2

 
ىػػي المسػػؤولة عػػف الييئػػة ، فػػإف 132/9009رقػػـ قػػانوف االتصػػاالت ( مػػف 2) 32( و2) 5بالمػػادتيف  عمػػالً 

دارة النظػػػاـ الترقيمػػػي الػػػذي يحتػػػاج إليػػػو المشػػػتركوف والمسػػػتخدموف السػػػتعماؿ خػػػدمات االتصػػػاالت  إنشػػػاء وا 
 .العامة

د بعػػ"نظػػاـ التػػرقيـ"، و الجديػػد" الػػوطنيالتػػرقيـ  طخطلػػػ"مالييئػػة الصػػيغة النيائيػػة وضػػعت ، 9002 فػػي أيػػار
إلػػى  ا مػػيحالتاالتصػػاالت إل ةر اوز ، ورفعتيمػػا إلػػى التشػاور مػػع الجيػػات المعنيػػة فػػي القطػػاعيف العػاـ والخػػاص

 بداء الرأي.الدولة إلشورى مجمس 
اليػاتؼ  تيمي شػبكمشػغّ حاجة  السوؽ ألرقاـ جديدة، وخاصةً  ةجعمى تمبية حاالييئة تعمؿ في غضوف ذلؾ، 

كمػػا حػػددت الييئػػة رسػػـو ة. فػػي الجريػػدة الرسػػمييػػذا الخصػػوص بنشػػر قػػرارات إصػػدار و ، مػػف خػػالؿ الخمػػوي
 مخطػػطتكػػاليؼ إدارة  تغطيػػةل ،الخمػػويؼ اتوأرقػػاـ اليػػالمختصػػرة  األرقػػاـالثابػػت  اليػػاتؼ ألرقػػاـ ةتػػرقيـ سػػنوي

 .الوطني الترقيـ
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 الموافقة عمى معدات االتصاالت 2.2
الييئػة تعتبػر مسػؤولة عػف وضػع المعػايير ، فػاف 132مف قانوف االتصػاالت رقػـ  93و  99عماًل بالمادتيف 

 الفنية الواجبة التطبيؽ عمى معدات االتصاالت التي يزمع إدخاليا إلى السوؽ المبنانية. 
تػػػػاريخ  25بنػػػػاء عميػػػػو، وضػػػػعت الييئػػػػة نظػػػػاـ الموافقػػػػة عمػػػػى المعػػػػدات ونشػػػػرتو بالجريػػػػدة الرسػػػػمية )العػػػػدد 

إتباعيػػػا مػػػف قبػػػؿ موردي/مصػػػنعي معػػػدات  ( ويتضػػػمف كافػػػة اإلجػػػراءات والشػػػروط الواجػػػب20/01/9002
االتصاالت مف أجؿ إدخاؿ ىذه المعدات إلى السوؽ واسػتخداميا عمػى الشػبكات العامػة لالتصػاالت، وأيضػًا 

 شروط ومواصفات ممصؽ الموافقة الذي يجب إلصاقو عمى كافة المعدات في السوؽ المبنانية.   
صػػدار التػػراخيص ومػػف أجػػؿ تسػػييؿ عمػػؿ المورديف/المصػػنعيف، قامػػت الي يئػػة بمكننػػة آليػػة تقػػديـ الطمبػػات وا 

والشػػػيادات الخاصػػػة بالموافقػػػة عمػػػى المعػػػدات مػػػع إمكانيػػػة تقػػػديـ كافػػػة الطمبػػػات والمسػػػتندات عبػػػر صػػػفحة 
( مػػف أجػػؿ تحويػػؿ Libnorاالنترنػػت. كمػػا وتقػػـو الييئػػة بالتنسػػيؽ الحثيػػث مػػع مؤسسػػة المقػػاييس الوطنيػػة )

 الييئة في قبوؿ المعدات الى معايير لبنانية وطنية.المقاييس الدولية التي تعتمدىا 
في سبيؿ تسييؿ أمور المورديف/المصنعيف، قامت الييئة بتبسػيط  إجػراءات إدخػاؿ المعػدات والموافقػة عمييػا 
دارة الجمػارؾ، بحيػث تصػبح دراسػة الطمبػات تمػر فقػط عبػر  عبر اتفاقيات ومذكرات تفاىـ مػع وزارة الػدفاع وا 

سػػاعة فقػػط، ويػػتـ ادخػػاؿ المعػػدات عبػػر الجمػػارؾ  19التػػراخيص والموافقػػات خػػالؿ ميمػػة  الييئػػة التػػي تعطػػى
بنػاًء عمػػى ىػػذه الشػيادات / الموافقػػات تمقائيػػًا دوف الحاجػػة لمرجػوع إلػػى أي جيػػة لمزيػد مػػف الموافقػػات.  يبقػػى 

 بيقو. أف تطبيؽ ىذه النظاـ يحتاج فقط إلى االتفاؽ مع وزارة االتصاالت عمى الوقت المناسب لتط
 
 

        حماية المستيمك. 3
 

قػد وافػؽ ، و ليػا المستيمكيف في قطاع االتصاالت وتعزيز اإلطار التنظيميحقوؽ لحماية  جاىدةً  تعمؿ الييئة
تجػػاه  حقػػوؽال، وىػػو يضػػمف ىػػذه 9002حزيػػراف  22فػػي  " شػػؤوف المسػػتيمؾ "نظػػاـمجمػػس إدارة الييئػػة عمػػى 

النظػػاـ صػػبح يسو الييئػػة. و  اتي الخػػدمقػػّدممإلػػى ة لتقػػديـ الشػػكاوى حػػدد إجػػراءات واضػػحيمي الخػػدمات و مقػػدّ 
 ة.نشره في الجريدة الرسميشورى الدولة و مجمس نافذًا بعد استشارة 

فػػي وزارة  لػػى الييئػػة مػػف خػػالؿ مديريػػة حمايػػة المسػػتيمؾإ، يمكػػف لممسػػتيمكيف تقػػديـ الشػػكاوى ريثمػػا يػػتـّ ذلػػؾ
، بمػا فػي ذلػؾ  (2532شػكاوى المسػتيمكيف) لمعالجػة اً سػاخن اً طخ قد خّصصت المديريةو . االقتصاد والتجارة

مػػذكرة تفػػاىـ فػػي  ت. وقػػد وّقعػػت الييئػػة ومديريػػة حمايػػة المسػػتيمؾاالتصػػاالقطػػاع قضػػايا ة بالمتصػػم الشػػكاوى
 بمضػػافرة جيػػود الييئػػة والمديريػػة التفػػاىـمػػذكرة ف. وسػػمحت لتحسػػيف خدمػػة الخػػط السػػاخ 9002 شػػباط 22
 ت.االتصاال خدمات الخط الساخف وتقديـ خدمة أفضؿ لمستيمكي كة فيمستوى المشار تحسيف ل
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 حل شكاوى المستيمكين   1.3
 

لغػة قاعػدة بيانػات قائمػة عمػى  إعػدادعمػى  بػيف الييئػة ووزارة االقتصػاد والتجػارة الموقعػة تفػاىـالمذكرة نصت 
بيانػات ىػػذه، أو "نظػاـ شػػكاوى الجػػانبيف. وقاعػدة البػيف  مباشػػر اتصػاؿ بغيػػة إقامػة (SQL)مشػتركة اسػتعالـ 

 حسػػـ شػػكاوى االتصػػاالتب ييئػػةلم وسػػمح 9002عػػاـ  مػػف الثالػػث  فصػػؿر فػػي الب ػػواختُ  ُأنشػػ  "،المسػػتيمكيف
 ب.بطريقة منظمة وفعالة، وفي الوقت المناس

مديريػػة حمايػػة المسػػتيمؾ فػػي مػػوظفي ورشػػة عمػػؿ لالييئػػة أقامػػت لػػي ليػػذا النظػػاـ، بعػػد مراحػػؿ االختبػػار األوّ 
ـ لتػػدريب المػػوظفيف عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ النظػػاو حمايػػة المسػػتيمؾ إلطالعيػػـ عمػػى أولويػػات  9002 نيسػػاف

  المذكور.
مديريػػة حمايػػة المسػػتيمؾ. بالتعػػاوف مػػع تعالجيػػا  مػػف الشػػكاوى التػػي كثيػػرالالييئػػة  تمقػػى، تذلػػؾ الحػػيفمنػػذ و 

 ف.شكاواىـ عبر الخط الساخ يـقدلتشجيع المستيمكيف عمى تقريبًا إلى إطالؽ حممة توعية وتتطمع الييئة 
 
 

  القيمة المضافةذات خدمات التقديم ميثاق  0.3
 

عػػف  غيػػر راضا يػػوحي بػػ ف المسػػتيمؾ المبنػػاني  الخػػدمات ذات القيمػػة المضػػافةبشػػ ف عػػدد الشػػكاوى تزايػػد إف 
ات إعالنػػ "المسػػتيمكيف"نظػػاـ شػػكاوى مػػف خػػالؿ  متدّ الشػػكاوى التػػي قُػػتشػػمؿ تػػي يتمقاىػػا. و خدمػػة الالجػػودة 

الفوز فػػي بػػكاذبػػة المػػاؿ اآلية، و تفاقػػات السػػرّ ا، خػػرؽ ىاأسػػعار عػػف عػػالف اإل، عػػدـ الخػػدمات سػػعارألمضػػممة 
 .مضممةالعالنات فضاًل عف اإلاليانصيب، 

"ميثػػاؽ ة ييئػ، وضػػعت الالييئػةأمػاـ  اتمي الخػػدممسػاءلة مقػدّ تحقيػػؽ ي مسػعى لحمايػػة حقػوؽ المسػتيمؾ و وفػ
الوثيقػػة السػػابقة  ، محػػؿفػػي الجريػػدة الرسػػمية ، بمجػػرد نشػرهالػػذي سػػيحؿ "ةالقيمػػة المضػػافذات خػػدمات ال تقػديـ

بعػػػيف االعتبػػػار اإلطػػػار القػػػانوني المعاصػػػر )قػػػانوف  جديػػػد. وي خػػػذ الميثػػػاؽ العػػػف وزارة االتصػػػاالتة الصػػػادر 
 ة.الدولي تجارب(، آخر التطورات في السوؽ وأفضؿ ال132/9009 رقـ االتصاالت

ورشػة عمػؿ ، كمػا نظمػت 9002نيسػاف  2فػي  ةالعامػ لجديد عمى االستشاراتالميثاؽ االييئة ت طرحلذلؾ، 
 محتػوى تػالـؤضػماف  عمػى ضػرورة ـ وت كيػدىامسػؤولياتيبمي الخػدمات تعريػؼ مقػدّ ل 9002 حزيراف 20 في

  وف.أحكاـ القانمع  ياوتشغيمالخدمة ومستواىا 
وافػػػؽ ي اً اتفاقػػػومشػػػغمي الخمػػػوي فة الخػػػدمات ذات القيمػػػة المضػػػا يممقػػػدّ  توقيػػػععمػػػى الميثػػػاؽ الجديػػػد ويػػػنص 
 مضمونيا.ة موثوؽ بعادلوتوفير خدمات ىذا الميثاؽ الطرفاف عمى االلتزاـ ب حكاـ بموجبو 
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 حماية األطفال واألمن السيبراني  1.3

 
إلػػى الييئػػة ، تيػػدؼ 132/9009رقػػـ االتصػػاالت بموجػػب قػػانوف  يفمسػػتيمكالحمايػػة فػػي مػػع ميمتيػػا  شػػياً اتم

حمايػػة األطفػػاؿ . وىػػي تعتبػػر تحػػديات ضػػماف أمػػف األطفػػاؿ عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت بشػػ فوعي رفػػع مسػػتوى الػػ
وقػػد ، الفضػػاء السػػيبرانيفػػي  معرضػػوف لمخػػاطر شػػّتىاألطفػػاؿ . ففػػي تطػػوير مجتمػػع المعرفػػة حاسػػماً  عنصػػراً 

  ت.نترناإل يكونوف ىدفًا لقراصنة المعموماتية وأصحاب الغايات المشبوىة عمى شبكة
. ضػػمف تنترنػشػبكة اإل أثنػاء اسػتخداميـخطػوات لتعزيػػز حمايػة األطفػاؿ الييئػة اضػي، اتخػذت فػي العػاـ الم
 أيػار 21فػي ، فػي لبنػاف لمطفولػةمسػتديرة بالتعػاوف مػع المجمػس األعمػى  طاولةييئة ال، استضافت ىذا الجيد
ء المجنػػة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة وأعضػػا، ي خػػدمات اإلنترنػػت، بػػائعي البػػرامج، جمعػػت فييػػا مقػػّدم9002

 توصػػياتالتنفيػػذىا وتقػػديـ  الواجػػبجػػراءات اإلو  نترنػػتالحمايػػة عمػػى اإل بخصػػوصالتشػػريعية لتبػػادؿ الػػرؤى 
 اإللكتروني.األطفاؿ عمى موقعيا حماية معمومات عف  ييئةبش نيا. كما توّفر ال

قميميػػة ودوليػػة وحمقػػات عمػػؿ مخصصػػة لكػػاف ل، كػػذلؾ  تنػػاوؿمييئػػة مسػػاىمات عديػػدة فػػي مػػؤتمرات محميػػة وا 
كمػػا ُتعػػػّد  .ةالتقنيػػة والتنظيميػػػو  التشػػريعيةبجوانبيػػػا نترنػػػت فػػي لبنػػاف عمػػى اإل الطفولػػةحمايػػػة  مختمػػؼ قضػػايا

عمػػػى ف كثػػب مػػػع الجيػػات المعنيػػػة عػػػوتعمػػؿ ، فػػػي لجػػاف "المجمػػػس األعمػػى لمطفولػػػة" فػػاعالً  ىماً امسػػػالييئػػة 
 مف أجؿ ضماف بيئػة أسػمـ عمػى شػبكةخدمات اإلنترنت ومقاىي اإلنترنت  بيذا الش ف لمقّدمي ميثاؽإصدار 

 المعمومات الدولية.
البنػػػى التحتيػػػة لالتصػػػاالت وضػػػماف سػػػالمة سػػػالمة لتػػػ ميف  نظػػػاـ تقنػػػيوضػػػع  أيضػػػًا عمػػػى الييئػػػةوعكفػػػت 
عمػػى تسػػري تػػدابير إلزاميػػة وتوصػػيات  السػػيبرانياألمػػف  أف يتضػػمف نظػػاـ عمػػى. الشخصػػيةالميّمػػة و البيانػػات 

 خػالؿ ةالعامػ ستشػاراتلال نظػاـصػدر النبغػي أف يويف. ي الخدمات فػي لبنػاقّدمجميع الشركات المرخصة وم
 .9020 العاـ

مػػػف الجيػػػود  الييئػػػة بػػػ ف تكػػػوف جػػػزءاً تتعيػػػد العربػػػي،  وطفالػػػمبػػػادرة رصػػػد األمػػػف السػػػيبراني فػػػي كجػػػزء مػػػف 
 واألقطػػارالسػػيبراني فػػي لبنػػاف لتعزيػػز األمػػف  الضػػرورية اإلجػػراءاتاإلقميميػػة والوطنيػػة لتعزيػػز وتنفيػػذ جميػػع 

 ية.العرب
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 (EMF) الكيرومغناطيسية لمموجاتض التعرّ الحماية من  2.3
 

مػػع  ىشػػاميتالػػذي   البشػػري لمموجػػات الكيرومغناطيسػػية عػػّرضتال عممػػت الييئػػة عمػػى وضػػع نظػػاـ الحػػد مػػف
منظمػػػة  المعتمػػػدة مػػػف قبػػػؿ ، (ICNIRP) المؤّينػػػة"المجنػػػة الدوليػػػة لموقايػػػة مػػػف اإلشػػػعاعات غيػػػر "توصػػػيات 

عنػد صػدوره ونفػاذه بحسػب اآلليػة المرعيػة  ت.  ييدؼ ىذا النظػاـ الصحة العالمية واالتحاد الدولي لالتصاال
مػػػف جػػػراء التعػػػرض   حػػػدوثيا الممكػػػفحمايػػػة النػػػاس والعمػػػاؿ مػػػف التػػػ ثيرات الصػػػحية المضػػػرة اإلجػػػراء إلػػػى 

كنية وفػي أمػاكف العمػؿ، عبػر فػي األمػاكف السػ (Electromagnetic Fields)  ةلمحقػوؿ الكيرومغناطيسػي
. الناجمػػة عػػف اإلشػػعاعات الغيػػر مؤينػػة ةوضػػع الحػػدود القصػػوى لمتعػػرض البشػػري لمحقػػوؿ الكيرومغناطيسػػي

المقػػاييس والشػػروط  تحديػػد ة ىػػي المسػػؤولة عػػف ييئػػعمػػى أف ال 93المػػادة فػػي قػػانوف االتصػػاالت وقػػد نػػص 
لمشػترؾ الخاصػة لضػماف عػدـ إلحػاؽ أي ضػرر التقنية الواجبػة التطبيػؽ عمػى معػدات اإلتصػاالت ومعػدات ا

 . .بشبكات اإلتصاالت أو بالصحة أو بالسالمة العامة
 
 

     الشفافية . 4
 

 التػػػي تطبػػػؽ األساسػػػيةالييئػػػة قػػػيـ  إحػػػدىالشػػػفافية ، تمثػػػؿ والمسػػػاءلة واإلنصػػػاؼ السػػػتقالليةباإلضػػػافة إلػػػى ا
 عػدد مػف األدوات واآلليػات الالزمػة لتعزيػزولػدييا ، وخارجيػاً  في كؿ جانب مف جوانب عمميا، داخمياً ادئيا مب

 .إلى المعموماتة الشفافية والحوار المفتوح وتسييؿ وصوؿ أصحاب المصمح
 

 االستشارات العامة  1.4
 
مفتوحػة لمجميػور عمػى عامػة ، أو  صػحاب المصػمحةصػورة بمحخاصػة استشػارات إجػراء الييئة يمـز القانوف 
 لالستشارات العامة. ىامةوثائؽ  خمسالييئة  رحتط، 9002عاـ خالؿ ال. نطاؽ أوسع

 
 العامة األمالك استخدام 4.1.1

،  132/9009( مف القانوف رقـ 3) 35لممادة  وفقاً دراسة حوؿ استخداـ األمالؾ العامة، الييئة أعدت 
قواعد مثؿ ىذا االستخداـ و  جراءات طمباتوا  العامة  مالؾشروط الالزمة الستخداـ األالينص عمى أف الذي 

 بناءً  ،بموجب مرسـو صادر عف مجمس الوزراءأف ُتحّدد  ، كميا ينبغيالرسـوو  والتعويضات بدالتال حديدت
 جيةوعمى رأي ال ىا الييئةعدّ تُ دراسة  وىذا المرسـو مف ش نو أف يستند إلى. قتراح وزير االتصاالتال

 .المختصةالحكومية 
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الجتػػذاب  ،عمػػى الصػػعيديف الػػوطني والمحمػػيمػػة العريضػػة عمميػػة تػػرخيص لنفػػاذ الحز قامػػة إلالييئػػة وتحّضػػر 
مػا الشػبكات الجديػدة عمػى تػالي. وسػوؼ تعتمػد بنية تحتية لخػدمات الجيػؿ ال إنشاء وتسييؿاستثمارات جديدة 

 واألعمػػدة واألبػػراج مسػػالؾيػػة الثابتػػة والالسػػمكية، بمػػا فػػي ذلػػؾ التحتمبنيػػة الللبنػػاف العامػػة فػػي  األمػػالؾ تتيحػػو
 الشػػبكات. كمػػا سػػتعتمد ويػػديرىاالقطػػاع العػػاـ يممكيػػا التػػي مرافػػؽ الو  زؿ واألصػػوؿ ذات الصػػمةأسػػطح المنػػاو 

 الحقوؽ  المرور عمى األمالؾ العامة.استخداـ عمى 
البنيػة  ليػـ إلنشػاءمي الخػدمات المػرخص مقػدّ  ،ىػذه الدراسػة تناقشػوي ذالػ ،العامػةوسيمّكف استخداـ األمػالؾ 

والبنيػػػة التحتيػػػة  الحقػػػوؽ  المػػػرور عمػػػى األمػػػالؾ العامػػػة والقنػػػوات الموجػػػودة االسػػػتفادة مػػػفبالتحتيػػػة لمشػػػبكة، 
ر الوقػػت الػػالـز قّصػػيالشػػبكات و  ىػػذا الػػنيج تكػػاليؼ مػػدّ (. ويقمػػؿ واألعمػػدة واألبػػراج، وغيرىػػا العامػػة )المسػػالؾ
 ف.لبنا في قاطنيفة لمشركات والضروريلتقديـ الخدمات ال

عمػى ىػذه الدراسػة ووضػع  صاالت المرّخص ليـ إبػداء المالحظػاتمف مقّدمي خدمات االتالييئة  كما طمبت
وحقػػوؽ  عمػػدة ومواقػػع اليوائيػػاتعامػػة واألالمسػػالؾ السػػتخداـ امرسػػـو كػػذلؾ عمػػى ، و ييػػاالممسػػات األخيػػرة عم

 األمالؾ العاـ ذات الصمة.و  مرورال
 

 متطمبات الشبكة و  منح تراخيص الحزمة العريضةخطة  4.0.1
تشارات العامة وثيقػة "خطػة مػنح تػراخيص الحزمػة العريضػة"، اسػتنادًا إلػى الميّمػات عمى االسالييئة طرحت 

تػراخيص مقػّدمي إصػدار ة ييئػ. وتعتػـز ال132/9009قػانوف االتصػاالت رقػـ والصالحيات التي أناطيػا بيػا 
فػػي السػػيما  نحػػاء لبنػػافمختمػػؼ أتغطيػػة عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي  ميفتػػ الخػػدمات واسػػتعماؿ التػػرددات، بيػػدؼ 

، محميػػػًا عاليػػػة السػػػرعةمترابطػػػة  اتصػػػاؿ مػػػف شػػػبكات التغطيػػػة. وسػػػتتكّوف لمػػػدف والبمػػػدات والمنػػػاطؽ الريفيػػػةا
 وخارجيًا، بواسطة بوابات االتصاؿ الداخمية والدولية.

 الخطػوط العريضػة لمتطمبػات الشػبكة التػي يجػب أف تمتػـز ة"العريضػ الحزمػة ةمتطمبات شػبكتتضّمف وثيقة "و 
الوثيقػػة إلػػى  يػػدؼوتمػػنح تػػراخيص الحزمػػة العريضػػة. فػػي إطػػار خطػػة الييئػػة ل، ليػػاص الجيػػات المػػرخّ  بيػػا

،ي تػػػالتراخيص، والبػػػالشػػػبكة والخػػػدمات ذات الصػػػمة  شػػػروط وضػػػع عمػػػى مبػػػدأ حيػػػاد معػػػيف،  إلػػػى حػػػدّ  سػػػتقـو
 تحػػددو (. اسػػتخداـ التكنولوجيػػا التػػي يختارونيػػاعبػػر  يـبنػػاء شػػبكاتبليػػـ  ممػػرّخصلتسػػمح الييئػػة تكنولوجيػػا )ال
، فػػي مػػا يتعمػػؽ خيصاالتػػر  اتطمبػػ تقػػديميا فػػيالطمبػػات  تعػػّيف عمػػى أصػػحابالمعمومػػات التػػي ي لوثيقػػة أيضػػاً ا
 .المقترحةوخدماتيـ وعممياتيـ شبكاتيـ ب

 
 القيمة المضافة ذات خدمات التقديم ميثاق  4.1.1
فػػي يمػػة المضػػافة الق مسػػؤولية مقػػّدمي الخػػدمات ذاتحمايػػة حقػػوؽ المسػػتيمؾ وت كيػػد  غايػػة مػػف ىػػذا الميثػػاؽال

 الميثاؽ.أحكاـ مع  ياوتشغيممحتوى الخدمة ومستواىا  مالئمة ضماف
( 132/9009 رقػػـ مراعػػاة اإلطػػار القػػانوني الجديػػد )قػػانوف االتصػػاالتمػػع  ىػػذا الميثػػاؽ الييئػػةأعػػّدت وقػػد 

مي حتػى يتسػنى لجميػع مقػدّ  ستشػارات العامػة،لال ، وطرحتػوالدوليػة تجػاربوأفضػؿ ال تطػورات السػوؽوأحدث 
دراؾالمالحظات و إبداء  القيمة المضافةذات خدمات ال ف. كمػا أف مشػّغمي لمسػتيمكيتجاه االجديدة  ـالتزاماتي ا 
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بػالغ الييئػة يتعػّيف عمػييـ إ، و عبر اتفػاؽ ثنػائيالخدمات ات ممزموف، بموجب الميثاؽ، بمساءلة مقّدمي شبكال
 مقتضياتو.انتياؾ ل ب ي
 
 (RTUدام حّيز الترددات )رسوم حق استخمشروع تحديد   4.2.1

طػر وضػع ألميمػا بالنسػبة  مشػروعال كما سبؽ وورد في سياؽ فصؿ إدارة وتسعير حيز الترددات، يعتبر ىػذا
قػػػد ، و الخمػػػويالعريضػػػة و  الحزمػػػةقطاعػػػات  يػػػافيحّيػػػز التػػػرددات بمػػا اسػػػتخداـ  رسػػػـو لتحديػػػدلسياسػػة العامػػػة ا

مػػف المػػوارد النػػادرة والحيويػػة باعتبارىػػا ، السػػمكيةت اليػػدؼ ضػػماف االسػػتخداـ الفعػػاؿ لمتػػردداوضػػعتو الييئػػة ب
أف  ذلػػػؾ مػػػف شػػػ ف. و لالقتصػػػاد المبنػػػاني، وتعزيػػػز رفػػػاه المسػػػتيمكيف كبيػػػراً  االتصػػػاالت ومكسػػػباً قطػػػاع لتنميػػػة 
اسػػتخداـ فػػي  ًا مؤسسػػاتياً اقتصػػادي اً  صػػوؿ العامػػة، وانضػػباطلسػػتخداـ الخػػاص الاف مػػ مجزيػػاً ًا عائػػد يضػػمف

 فة.شفا وزيعوضع بروتوكوالت تنادر مف خالؿ حّيز الترددات ال
 
 (EMF) ض البشري لمموجات الكيرومغناطيسيةالتعرّ الحد من نظام  4.3.1

ذا ىػػ 9002 األوؿ يفتشػػر فػػي الييئػػة طرحػػت كمػػا سػػبؽ التوضػػيح فػػي فقػػرة حمايػػة المسػػتيمؾ الػػواردة سػػابقًا، 
حمايػػػة النػػػاس والعمػػػاؿ مػػػف التػػػ ثيرات الصػػػحية المضػػػرة   أجػػػؿ حمايػػػةالنظػػػاـ عمػػػى االستشػػػارات العامػػػة مػػػف 

في األماكف السكنية وفي أماكف العمػؿ، عبػر   ةمف جراء التعرض  لمحقوؿ الكيرومغناطيسي حدوثيا الممكف
. .الناجمػػة عػػف اإلشػػعاعات الغيػػر مؤينػػة ةوضػػع الحػػدود القصػػوى لمتعػػرض البشػػري لمحقػػوؿ الكيرومغناطيسػػي

  3  مػػف الكيرومغناطيسػػية فػػي نطػػاؽ التػػردد لمموجػػاتض اإلنسػػاف مػػف تعػػرّ  حػػدّ يأف ىػػذا النظػػاـ شػػ ف  ومػػف
 ز.اىرتغيج 300حتى  زىرتكيمو 
 
 

 إحالة األنظمة إلى مجمس شورى الدولة 0.4
 

ى مجمػػس عمػػيػػا حالتاالتصػػاالت إطمبػت مػػف وزيػػر و  9002خػػالؿ العػػاـ  نظمػػة مػػف األ اً عػػددالييئػػة أصػدرت 
جميػع . وتتماشػى موضػع التنفيػذة ووضػعيا قبؿ نشرىا فػي الجريػدة الرسػميبش نيا   إلبداء الرأي شورى الدولة
 ألنظمة المرعية اإلجراء.والقوانيف وا يمبنانالدستور الالدولية و  تجاربمع أفضؿ ال ىذه األنظمة

 

 شؤون المستيمك نظام  4.1.0
مػػع ميمػػة تشػػاور  ،9005فػػي حزيػػراف ( لالستشػػارات العامػػة CAR) "شػػؤوف المسػػتيمؾـ طرحػػت الييئػػة "نظػػا

تبػػاع إجػػراءات شػػكاوى المسػػتيمكيف، 9005آب  انتيػػت فػػي . وبعػػد األخػػذ بمالحظػػات أصػػحاب المصػػمحة، وا 
 بعػػػد نافػػػذًا  صػػػبح ، عمػػػى أف ي9002حزيػػػراف  22فػػػي  " شػػػؤوف المسػػػتيمؾ "نظػػػاـمجمػػػس إدارة الييئػػػة أقػػػر 

http://www.tra.gov.lb/Human-EMF-Exposure-Limit-Regulation-AR
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تجػػاه المسػػتيمكيف  حقػػوؽة. ومػػف شػػ نو أف يضػػمف نشػػره فػػي الجريػػدة الرسػػميو شػػورى الدولػػة س مجمػػاستشػػارة 
 .  مي الخدماتمقدّ 

 
 نظام التراخيص الممنوحة لمقّدمي الخدمات 4.0.0

خيص لمقػػّدمي االتػػر مػػنح فػػي مػػا يتعمػػؽ بالييئػػة  دور"نظػػاـ التػػراخيص الممنوحػػة لمقػػّدمي الخػػدمات"  يوضػػح
 الييئػػة ىاصػػدر تػػي تالتػػراخيص الؿ الوثيقػػة أنػػواع ّصػػفوتُ  راخيص الممنوحػػة ليػػـ.التػػإصػػدار  الخػػدمات وكيفيػػة

صػػػدار إل اإلجػػػراءات المتبعػػػة مثػػػؿص بموجبيػػػا، يخار تػػػعػػػرض كػػػؿ الشػػػروط التػػػي ُتمػػػنح التكمػػػا  ،اتياوتصػػػنيف
فػور نشػره فػي الجريػدة نافػذًا  . وسيصػبح ىػذا النظػاـ وغيره والتجديدصالحية المدة و  خيصاالتر مختمؼ أنواع 

طارًا أوضح لمقّدمي الخدمات.لسوؽ االتصاالت مف ش نو أف يؤّمف بنية أفضؿ وىذا الرسمية،   وا 
 
 نظام رسوم تراخيص الترددات والتراخيص الفئوية 4.1.0

كما واالنتقاؿ وحيازة تراخيص معينة.  صداروحيثّيات اإلطمبات الرسـو  لييكمية ىذا النظاـ إطاراً يوفر 
صدارىا وحيازتيا ييدؼ  إلى وضع إطار وتحديد الرسـو المستحقة في ما يتعمؽ بطمبات بعض التراخيص وا 

رة كما بطمبات الموافقة أو إصدار الموافقة عمى التنازؿ عف الترخيص وعمى التغيرات المتعمقة في السيط
 عمى الشركات المرخص ليا.

 

 ترخيص حّيز الترددات الالسمكيةإدارة و نظام   4.2.0

فػي مجػاؿ إدارة الييئػة تفسػيرات واضػحة ومػوجزة عػف دور  الحصػوؿ عمػىالقطػاع ب لممعنيػيفيتيح ىذا النظاـ 
ة أنػواع وعػف اإلجػراءات التػي سػتعتمدىا الييئػة لتخصػيص التػرددات لكافػ حّيز التػرددات الالسػمكية وترخيص
 الموجػػػات الالسػػػمكية لمقػػػّدميوجػػػود إجػػػراءات عادلػػػة وفعالػػػة وشػػػفافة لمػػػنح تػػػراخيص  يكفػػػؿ. كمػػػا التػػػراخيص
 ة.الدوليتجارب بما يتماشى مع أفضؿ ال ،الخدمات

 

 الترقيمنظام إدارة  4.3.0
     ييدؼ ىذا النظاـ إلى وضع الترتيبات التي ستعتمدىا الييئة لتخصيص األرقاـ وتحديد البدالت 

ضػماف معاممػة جميػع مقػّدمي الخػدمات  لػىىػذا النظػاـ إييػدؼ  . كمػاوضماف تػوفر الكميػات الكافيػة منيػا
نصاؼ.  المرّخص ليـ بموضوعية وشفافية وا 

 
 
 
 

http://www.tra.gov.lb/Regulation-Class-and-Frequency-License-Fees-Regulation-AR
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 الترقيم الوطني  طخطم 4.0.4

يحدد قواعد ترقيـ الياتؼ  جديد، وىوالوطني الترقيـ مخطط البعد مرحمة االستشارات، أصدرت الييئة 
 .والخدمات الخاصة، إضافة إلى الخدمات الجديدة ، األرقاـ المختصرة )الرموز القصيرة(الخموي ،تالثاب
 مما يعني أفؽ األرقاـ الياتفية ال يوجد أي رمز يسببحيث  مغمؽمخطط ترقيـ المقترح يستمـز المخطط و 

دولية والرموز القصيرة( ليا نفس فجميع أرقاـ الياتؼ )باستثناء األرقاـ الالمحمية تطمب دائمًا كاممة.  األرقاـ
 .األرقاـ انتقاؿ إجراءاتبّسط يقمؿ مف إرباؾ المستيمكيف المحتمميف، و ما ي،  أعداد 9الطوؿ المؤلؼ مف 

 .بالتنسيؽ مع المشغميف ةالحق في مرحمةوسوؼ ُيعمف عف تنفيذ ىذا المخطط 

 
 الجدول الوطني المبناني لتوزيع الترددات 4.5.0
المعػػػػايير الدوليػػػػة بمػػػػع األخػػػػذ  حّيػػػػز التػػػػرددات،إدارة اسػػػػتخداـ إلػػػػى  ىػػػػذا الجػػػػدوؿخػػػػالؿ مػػػػف الييئػػػػة يػػػػدؼ ت

القػػػدرة عمػػػى إلػػػى تحفيػػػز االبتكػػػار التكنولػػػوجي و  ييئػػػة. كمػػػا ترمػػػي الواحتياجػػػات الحكومػػػة والقطػػػاع الخػػػاص
ليػػػا عػػػدد مػػػف نطاقػػػات التػػػرددات ويحػػػدد االسػػػتخدامات العامػػػة  . يقّسػػػـ الجػػػدوؿ الحّيػػػز المبنػػػاني إلػػػىالمنافسػػػة

حيػث ، اسػتخداـ حّيػز التػرددات اسػتخدامًا فّعػاالً فػي  اً بػارز  معممػاً ىػذا الجػدوؿ  نشػرا. وُيعّد استخدامي واقيتوم
ُيحػػػّدث الجػػدوؿ كممػػا اقتضػػت الحاجػػػة  وسػػوؼشػػويش. لتفػػػي الحػػد مػػف ا رئيسػػياً  معػػب دوراً يييئػػة أف تتوقػػع ال

 ة.الستيعاب المبادرات الدولية والقرارات الوطني
 

 
 األنظمة الصادرة 1.4

 

 ،فػي لبنػاف في تنظيـ وتطػوير سػوؽ االتصػاالتالييئة ميمة ل رئيسيةً  المناسبة دعامةً  األنظمةإصدار يشكؿ 
 أربعػػة صػػدر عػػف الييئػػة فػػي صػػيغتيا النيائيػػةة. وقػػد عمػػؿ سػػميم تعزيػػز المنافسػػة العادلػػة وضػػماف بيئػػةوفػػي 

استشػػارة مجمػػس شػػورى الدولػػة  بشػػ نيا وتعػػديميا عمػػى ضػػوء ، وذلػػؾ بعػػد 9002 خػػالؿ العػػاـة يرئيسػػأنظمػػة 
  مالحظاتو و نشرىا في الجريدة الرسمية، وىي التالية: 

 

 عمى المعدات الموافقةنظام   4.1.1
، 5/9002بموجػػب القػػرار  (2009نيسػػاف  20، 25لرسػػمية )العػػدد نشػػرت الييئػػة ىػػذا النظػػاـ فػػي الجريػػدة ا

وذلػػؾ بعػػد مراجعػػة المالحظػػات التػػي أفضػػت إليػػا االستشػػارات العامػػة. ويبقػػى موعػػد التنفيػػذ وقفػػًا عمػػى اتفػػاؽ 
دارة الجمػػارؾ بمػػا يحفػػظ حقػػوؽ جميػػع األطػػراؼ المعنيػػة، منعػػًا النعكػػاس أي  انتقػػالي مػػع وزارة االتصػػاالت وا 

 عمى حسف سير عممية االستيراد.إجراء أحادي 
 

http://www.tra.gov.lb/Spectrum-Lebanese-National-Frequency-Allocation-Table-LNFT-AR
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 باإلضافة إلى إصدار ىذا النظاـ، قامت الييئة بإعداد وتحضير ما يمي: 
 نترنتاإل المعدات عبرالموافقة عمى نوع إعداد طمبات  -

لتبادؿ المعمومات ذات الصمة لمحصػوؿ عمػى شػيادات  الوطني مذكرة تفاىـ مع وزارة الدفاع ييئةالوّقعت 
 ،المعػداتالموافقػة عمػى خدمة طمبات ييئة ال ستطمؽىا. ليذا الغرض، راخيص استيرادوت المعداتاعتماد 

المعػػدات االسػػتيراد والموافقػػة عمػػى تقػػديـ طمبػػات إجػػازة لمسػػاعدة المسػػتورديف عمػػى ، نترنػػتاإلطريػػؽ  عػػف
ه ىػذوفر تػكمػا . رسػمياً  ةوقعػالم الحصوؿ عمى الرخصة أو اإلجازة، مف أجؿ سير طمباتيـ حالة متابعةول

عمييػػػا،  وافػػػؽالمتػػػيح لممسػػػتيمكيف فحػػػص المعػػػدات وتؿ عمميػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى المعمومػػػات، وتسػػػيّ الخدمػػػة 
 .د تراخيص االستيرا عمىالحصوؿ و 

 وضع معايير لبنانية )مؤسسة ليبنور( -
اجتماعػػػات دوريػػػة لمناقشػػػة ودراسػػػة الييئػػػة تحضػػػر ، "JTC1"ليبنػػػور  سالمقػػػايي فػػػي لجنػػػة بوصػػػفيا عضػػػواً 
ار يػمع 200أكثػر مػف  تكييػؼفػي (، فضاًل عػف مشػاركتيا ISO/IEC) يزواإلمعايير مثؿ  ،المعايير الدولية

معػػػػايير المبنانيػػػػة لمعػػػػدات الالييئػػػػة إلػػػػى إصػػػػدار تتطمػػػػع ، 9020فػػػػي العػػػػاـ  . معػػػػايير المبنانيػػػػةمػػػػع الدولػػػػي 
 مات.وغيرىا مف الخد االتصاالت،جودة خدمة االتصاالت، و 

 
 األساسية داء ومؤشرات األ الخدمةجودة  نظام  4.1.0

مػف أنػو إذ  ،تطوير بيئػة تنافسػيةيا بعكس التزامبما ي 0/9002 رقـ قرارأصدرت الييئة ىذا النظاـ بموجب ال
نظػػاـ الىػػذا شػػترط يو الفػػواتير. وشػػفافية  ةالتعرفػػعدالػػة ضػػماف جػػودة الخدمػػة و لمعػػايير الالييئػػة تضػػع ، وخاللػػ
العمػػالء، كمػػا يطمػػب مػػع عػػات االالزمػػة لتسػػوية النز واإلجػػراءات  الفػػوترةمي الخػػدمات تحسػػيف دقػػة مقػػدّ  عمػػى
وقػػد تقػػـو بمحاسػػبتيـ إذا لػػـ يقومػػوا  الشػػبكةمنتجػػاتيـ عمػى وأداء  جودتيػػاتػػوافر الخدمػػة و  ًا بشػػ فتوضػػيح ـمػني

ويحػدد  كمػا. بما يمـز لموصوؿ الى مستوى األداء المطموب الذي حددتو الييئة لكؿ نػوع مػف أنػواع الخػدمات 
خػػػدمات الثابػػػت و و  الخمػػػويلمقػػػّدمي خػػػدمات اليػػػاتؼ األساسػػػية مػػػف مؤشػػػرات األداء  دةمفيػػػمجموعػػػة النظػػػاـ 
مسػاعدتيـ للمعمػالء ىذه، وجعميا متوافرة األساسية مؤشرات األداء نشر الييئة واإلنترنت. وستضمف  البيانات

 .الخدمة مقّدـعمى اتخاذ قرارات مستنيرة بش ف 
 
 (SMP) ية الياّمةقيسو تقوة النظام ال 4.1.1

عمػػػى ضػػوء المالحظػػػات التػػػي خمصػػت إلييػػػا االستشػػػارات  3/9002 رقػػـ قػػػرارىػػػذا النظػػاـ بموجػػػب الصػػدر 
 اإلسػتراتيجيةبالمعمومػات حػوؿ  كافة مقّدمي خدمات االتصػاالت تزويد لىإىذا النظاـ  ييدؼو العامة بش نو. 

ف مقػّدمو خػدمات االتصػاالت التي تتّبعيا الييئة فػي دراسػة أسػواؽ االتصػاالت المعنيػة، بغيػة تقيػيـ مػا إذا كػا
أفضػػػػؿ  إتبػػػػاعإلػػػػى تشػػػػجيع مقػػػػّدمي خػػػػدمات االتصػػػػاالت عمػػػػى كمػػػػا ييػػػػدؼ  .ةيتمتعػػػػوف بقػػػػوة تسػػػػويقية ىاّمػػػػ

 .تقنية واقتصادية عالية بكفاءةيف النيائييف، خدمممستلالممارسات وت ميف خدمات عالية الجودة 
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   نظام الترابط 4.1.2 
، بعػػد مراجعػػة وتحميػػؿ نتػػائج االستشػػارات العامػػة 1/9002 رقػػـ قػػرارال لييئػػة نظػػاـ التػػرابط بموجػػبأصػػدرت ا
كمػا ف مقػّدمي الخػدمات. يالخػدمات بػ بات الترابط وتػوفيريترت توضيحفيكمف في  األساسي وغرضحولو. أما 

شػركة اتصػاالت لبنػاف  فػييـ فبمػ) الياّمػةة يقيالتسػو  ذوي القػوة ييدؼ ىذا النظاـ إلى إرشػاد مقػّدمي الخػدمات
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عمميػػة تحضػػير  قػػي ىػػذا المجػػاؿ(قػػوة تسػػويقية  ذاتشػػركة ك والتػػي قػػد تصػػنؼ بعػػد إنشػػائيا

  (.RIO" )لمترابط النموذجي العرض"

http://www.tra.gov.lb/Decision4-2009-AR
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III.  بناء القدرات والجسور  
 

لػػػػذلؾ الوقػػػػت  مسػػػػخرة والخارجيػػػػة قػػػػدرتيا الداخميػػػػة  بنػػػػاءل حثيثػػػػة جيػػػػودب 9002الييئػػػػة خػػػػالؿ العػػػػاـ  قامػػػػت
تمكنػػت الييئػػة مػػف تعزيػػز عالقاتيػػا مػػع المنظمػػات المحميػػة، وقػػد  الماليػػة المحػػدودة.مػػوارد بػػرغـ ال والطاقػػات
اسػػتطاعت الييئػػػة و تفػػاىـ. العبػػر مشػػاركتيا بػػالمؤتمرات وورش العمػػؿ وتوقيعيػػا لمػػذكرات الدوليػػة و  اإلقميميػػة

مػػف خػػالؿ تحػػديث وسػػائؿ االتصػػاالت قطػػاع ب األطػػراؼ المعنيػػيف أيضػػًا تسػػييؿ عمميػػة التفاعػػؿ بينيػػا وبػػيف
. وعميػػو، شػػػكمت استضػػافة النػػػدوة العالميػػة لمنظمػػػي المتخصصػػػة التواصػػؿ وتنظػػيـ المػػػؤتمرات وورش العمػػؿ

 .  اإلقميمي موقعو الريادي في عالـ االتصاالتساىـ باستعادة لبناف  إنجازًا كبيرااالتصاالت 

 

      المؤسسيةبناء القدرات .  1
 

 عمػػى تػػدريب أعضػػاء مجمػػس اإلدارةالييئػػة جيودىػػا الراميػػة إلػػى بنػػاء القػػدرات المؤسسػػية، ركػػزت إطػػار فػػي 
الميمػػة فػػي معمومػػات حػػوؿ القضػػايا ب حػػدث التزويػػدىـ عمػػى و ، لتعزيػػز تبػػادؿ المعػػارؼ والتقنيػػات والمػػوظفيف

ألػػؼ  129مميػػوف يػػورو و 2,3 بقيمػػة شػػراكة مػػع االتحػػاد األوروبػػي والبنػػؾ الػػدولي. وأقامػػت االتصػػاالتعػػالـ 
ال سػػػيما مػػػع  المعيػػػد األميركػػػي لمتػػػدريب فػػػي قطػػػاع ،  مشػػػروعات بنػػػاء القػػػدراتلتمويػػػؿ  عمػػػى التػػػوالي دوالر

 األدوات التقنيػػػػػةيػػػػػا مػػػػػف خالل واكتسػػػػػبت (USAID( ووكالػػػػػة التنميػػػػػة األميركيػػػػػة )USTTIاالتصػػػػػاالت )
 .التنظيمي برنامجياعمى تنفيذ تيا لترشيد العمميات الداخمية وتحسيف قدر  األساسية

 

 تدريب الموظفين  1.1

 

عمػى النحػو المقتػرح فػي الميزانيػة، مة كامطاقة توظيؼ بالعمى تيا وعدـ قدر  مواردىاعمى الرغـ مف محدودية 
عمػػى  تدورات تدريبيػػة ركػػز وأقامػػت الييئػػة . د المتاحػػةالمػػوار  بحسػػبالمتعاقػػديف معيػػا قػػدرات  عػػززت الييئػػة
وعضػو مجمػػس  موظػػؼا  95أكثػػر مػف شػارؾ  قػػدو  ،أسػػاليب تطػوير الميػػارات والمعػارؼ عمػىو تقاسػـ المعرفػػة 

قميميػًا ودوليػاً التدريب نشاطات في إدارة  التنظيميػة، نمذجػة التكػاليؼ مواضػيع مػف وتنوعػت ال. والتعّمـ محميًا وا 
دارة  "LTE/Wimaxتقنيػػػػػػػة "ر يتطػػػػػػػو  نتاجيػػػػػػػة و لػػػػػػػى إدارة الوقػػػػػػػت ، إواألمػػػػػػػف السػػػػػػػيبراني حّيػػػػػػػز التػػػػػػػردداتوا  ا 

فػػػي  (GSR" )منظمػػػي االتصػػػاالتلالنػػػدوة العالميػػػة كمػػػا شػػػّكمت استضػػػافة مػػػؤتمر ". "مايكروسػػػوفت أوفػػػيس"
التنظيمية لدى فريؽ العمؿ ككؿ، باإلضافة إلى ما يمـز مف خبػرات إداريػة  لرفع مستوى الخبرات لبناف فرصةً 

 لتنظيـ حدث بيذه األىمية الدولية.  وتمويمية ولوجيستية
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 الماليةرة دااإل 0.1

 

 ، ينبغػي لمييئػة تحقيػؽ اسػتقالليا المػالي اعتبػارًا مػف السػنة الثالثػة431/2002 رقػـ وفقػًا لقػانوف االتصػاالت
 الرسـو التنظيمية مف مقّدمي الخدمات المرّخص ليـ.استيفاء  عف طريؽ وذلؾ النطالؽ عمميا، 

فػي  0,1تند إلى تطبيؽ رسـو سػنوية بنسػبة ، أدرجت الييئة بندًا يتعمؽ بإيرادات تس9002لعاـ  في موازنتيا 
التػػي نصػػت االدارة الجديػػدة لشػػبكتي الخمػػوي شػػركتي الخمػػوي وذلػػؾ بموجػػب عقػػود مػػف مجمػػؿ إيػػرادات  المائػػة

 المياـ القياـ بيذهمقابؿ  وذلؾ كػبدالت أتعابعمى مياـ تنظيمية ورقابية واضحة لمييئة، 

عبػر وزارة المبنانيػة الدولػة مسػاىمة مى الموارد أعاله، رصد ع ، عالوةً 9002موازنة الييئة لعاـ تضّمنت  وقد
مميػار  52. و 9009مميػار ليػرة فػي كػانوف الثػاني  1 تػـ تحويػؿمميػارات ليػرة لبنانيػة،  20االتصاالت بقيمػة 

لمييئػة تغطيػة بالكػاد أتػاح  امػم،  متتاليػة فػي الفصػؿ األخيػر مػف السػنةثػالث دفعػات عمى  9002عاـ  عف 
 امة والمصروفات الجارية واالحتياجات األساسية فقط.التكاليؼ الع

 ضمف األصوؿ المتبعة. عميولممصادقة ُأرسؿ فقد ،  9020 الييئة لعاـ شروع موازنةأما بالنسبة لم

 

 
 تأمين المساعدات واليبات  1.1

 

 ،ولياالتحػػاد األوروبػػي والبنػػؾ الػػدبشػػكؿ خػػاص مػػع  منيػػافػػي شػػراكة مػػع المنظمػػات الدوليػػة، الييئػػة دخمػػت 
 األساسػػػية، األدوات التقنيػػػة مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المشػػػاريع، اكتسػػػبت الييئػػػةو بنػػػاء القػػػدرات.  روعاتلتمويػػػؿ مشػػػ

   دورات تدريبية لتعزيز العمميات الداخمية. توأجر 

 

 االتحاد األوروبي  1.1.1

ألدوات التقنيػة تػوفير او ىدفػ، و التصػاالت"المنظمػة لمييئػة لاالتحاد األوروبي مشروع "المسػاعدة التقنيػة يمّوؿ 
السػػوؽ  خيص وتحريػػرالتػػر عمػػؿ الييئػػة المتعمػػؽ بمػػنح ا لبرنػػامج االقتصػػادي والتقنػػي والقػػانوني تنفيػػذمالالزمػػة ل

البنػى تعزيػز ، ياوخػدمات الحزمػة العريضػةوروبػي عمػى زيػادة نفػاذ المشػروع األوقد سػاعد . وأجندتيا التنظيمية
ة فػرص الحصػوؿ عمػى الخػدمات الصػوتية لمخطػوط الثابتػة نترنػت، زيػاداإل لمقّدمي خػدماتالتحتية األساسية 

نشػػػر التكنولوجيػػػات الجديػػػدة لتعزيػػػز المنافسػػػة فػػػي تسػػػريع  ،والمتحركػػػة، تخفػػػيض أسػػػعار الخػػػدمات الصػػػوتية
وتوليػد العائػدات  ،محكومػة مػف خػالؿ رسػـو التػرخيصلاألجػؿ  قصػيرعائػد توليػد ، السوؽ وتشػجيع االسػتثمار

 .  المشابيةليات اآلمحكومة مف خالؿ تقاسـ العائدات و عمى المدى الطويؿ بالنسبة ل
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إلػى  الػدعوة، أوالً ؛ خمسػة عناصػر رئيسػية عمػىمميوف يػورو،  3,2 قيمتو ، البالغةالغرض مف المشروعويقـو 
األنظمػػة صػػياغة تنفيػذ و  تشػػجيع، لتعزيػز المنافسػػة العادلػة. ثانيػػاً وضػػع اإلصػػالحات و  يػاتحميػؿ السػػوؽ وتقييم

مراقبة جودة الخدمات في السوؽ لحمايػة حقػوؽ المسػتيمؾ  الييئة عمى مساعدة، العامة. ثالثاً ؽ السياسة اور وأ
الخبػػرة  تػػوفير، . وأخيػػراً القطػػاعسياسػػة تحريػػر  إرسػػاءييئػػة فػػي ال، دعػػـ مشػػروع وضػػماف رضػػا العمػػالء. رابعػػاً 

دارة الترددات. قضايا الترابط لممساعدة في   والترقيـ وا 

شػػروط المرجعيػػة لبعثػػة ال( وعػػرض TORشػػروع صػػياغة الشػػروط المرجعيػػة )، شػػيد الم9002عػػاـ خػػالؿ ال
عمػػى وافػػؽ الوفػػد  قػػدبالتنسػػيؽ مػػع إدارة المشػػروع فػػي مكتػػب رئاسػػة مجمػػس الػػوزراء. و ة، المفوضػػية األوروبيػػ
 .  العمؿقائمة بالمعدات المطموبة مف قبؿ فريؽ ة الييئأعّدت و  الشروط المرجعية،

 

 البنك الدولي  0.1.1

، والبالغػػة بنػاء القػػدرات فػي مجػػاؿ تنظػيـ قطػػاع االتصػاالت": IDF"طمػب تمويػػؿ لبنػػؾ الػدولي مشػػروع ايمػّوؿ 
تبسػيط عممياتيػا الداخميػة وتعزيػز الشػفافية وبنػاء القػدرات  عمػىييئػة ال سػاعديالػذي ، و ألؼ دوالر 129قيمتيا 

تنظيميػػػة موثوقػػػة وفعالػػػة  ة كجيػػػةييئػػػتحسػػػيف مكانػػػة الذلػػػؾ  مػػػف غايػػػةوال التقنيػػػة بشػػػ ف المسػػػائؿ التنظيميػػػة.
 ومتجاوبة. 

 IDF ةمنحػػتسػػاعد يفػػتح فػػرص نمػػو كبيػػرة. و مػػف شػػ نو أف تعزيػػز البيئػػة التنظيميػػة لالتصػػاالت فػػي لبنػػاف إف 
عػػػادة بنػػػاء اللجػػػذب االسػػػتثمارات وخمػػػؽ فػػػرص  قطػػػاع االتصػػػاالت أكثػػػر كفػػػاءةً  جعػػػؿ عمػػػىالييئػػػة  عمػػػؿ وا 

 االقتصاد المبناني. 

لتحديػػد الييئػػة فريػػؽ البنػػؾ الػػدولي أعضػػاء مجمػػس إدارة التقػػى ىػػذا المشػػروع، ، تحػػت رعايػػة 9002فػػي آذار 
عمػى نطػاؽ  رداً مت التػي قػدّ  الشروط المرجعيػة إلػى الييئػةفريؽ مشروع الممساعدة، وأرسؿ جاالت الممحة لالم

 .  9002 آبالعمؿ في 

 

 

      االتصاالتالمعنيين بسوق التفاعل مع . 0
 

مػػػف  وفريػػػؽ عمميػػػاالدوليػػػة اإلقميميػػػة و والمنظمػػػات بسػػػوؽ االتصػػػاالت  والمعنيػػػيف العمػػػـومػػػع الييئػػػة  تتواصػػػؿ
الرقمػي، بمػا فػي ذلػؾ  والتواصػؿنشر ال ووسائؿالعامة  ستشارات، مثؿ االتفاعمية عديدة إقامة نشاطات خالؿ

 وغيره.  موقع الييئة اإللكتروني والنشرات اإلخبارية
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   العمومالتفاعل مع  1.0
 

 حػػػوؿعامػػػة ال ستشػػػاراتاالمػػػف خػػػالؿ تنظػػػيـ  المعنيػػػيف بسػػػوؽ االتصػػػاالت وجميػػػعالييئػػػة  يػػػتـ التفاعػػػؿ بػػػيف
لجميػػع  مػاً قيّ  الػػذي أصػبح مػورداً  اإللكترونػيموقعيػا ل مسػتمرالتحػديث مػف خػػالؿ الو المعػدة،  األنظمػة الجديػدة

 .  تنظيـ ورش العمؿخالؿ  مف وكذلؾ عمى الصعيديف الوطني والدولي المعنييف

 

 المطروحةالعامة  اتاالستشار  01.1.

فػػػػي قطػػػػاع  كافػػػػة المعنيػػػػيفلػػػػدعوة  العمػػػػـواستشػػػػارة الييئػػػػة عمميػػػػة تتبّنػػػػى شػػػػفافية، مبػػػػدأ المػػػػع التػػػػزاـ  شػػػياً اتم
 .  قبؿ إصدارىا جديدةال األنظمة عمى مسوّداتالمالحظات أو التعميقات ب إلدالءالتصاالت لا

 

 

 
 شاريع األنظمة والدراساتم في المطروحةالستشارات العامة الزمنية لميل اللمحة عن 

   اإللكتروني الموقع 01.0.

البوابػة الرسػمية لجميػع وىػو ، الرسػميلكترونػي اإل يػاموقع عمى تطػويرالييئة دأبت ، 9009إطالقو عاـ  منذ
 الػػوطني والػػدولي. المسػػتوييفييئػػة عمػػى ال إمكانيػػة متابعػػة أداء األمػػر الػػذي زاد، المعنيػػيف بسػػوؽ االتصػػاالت

 قػػرار 55و، متخصػص خبػػر 225 يػامنوثيقػػة،  يمػػف مػائتأكثػر سػػّجؿ الموقػع تحميػػؿ ، 2900عػاـ الفخػالؿ 
مسػػػتندات  5، ومتخصػػػص باالتصػػػاالت مػػػي أو دولػػػي ىػػػاـيمحمػػػي أو إقم حػػػدث 51و، صػػػادر عػػػف الييئػػػة

فػػػي  فػػػي صػػػيغتيا النيائيػػػة، ،األربعػػػة الصػػػادرة نظمػػػةاألنشػػػر العامػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى  ستشػػػاراتلال مطروحػػػة
 .  ةالجريدة الرسمي

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

'Study on Use of Public Properties'

Code of Practice for Value Added Services

The Broadband Licensing Plan and
Broadband Network Requirements
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 مزيػػػػد مػػػػف المعمومػػػػات عػػػػف دور الييئػػػػة فػػػػي حػػػػؿ شػػػػكاوىبلتزويػػػػد المسػػػػتيمكيف كمػػػػا ُجػػػػّددت أقسػػػػاـ الموقػػػػع 
ائعة حمايػة األطفػاؿ أدوات شػيقػّدـ قسػـ كمػا شػؤوف المسػتيمؾ.  لنظػاـ وفقػاً  المستيمكيف في سوؽ االتصػاالت

بيانػػات السػػوؽ والعػػروض ل ، باإلضػػافة إلػػى التحػػديث المنػػتظـ فضػػاء اإلنترنػػتلمراقبػػة وحمايػػة األطفػػاؿ فػػي 
 والتعرفات. 

 مػػػف بيانػػػات صػػػحافيةييئػػػة مػػػا تصػػػدره الإلػػػى المباشػػػر لوصػػػوؿ امعمػػػـو ل "مركػػػز المعمومػػػات" وتتػػػيح صػػػفحة
، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الدوريػػػةمنشػػػورات الييئػػػة والجيػػػات المعنيػػػة  كمػػػا تُتػػػاح لمجميػػػور .مرئيػػػة عػػػروضوخطابػػػات و 

 .  النشرات اإلخبارية الفصمية، ناىيؾ عف 9009و 9005عامي التقارير السنوية ل

كمػػػا يمكػػػف لمجميػػػور ومقػػػدمي الخػػػدمات تقػػػديـ كافػػػة الشػػػكاوى مػػػف خػػػالؿ الموقػػػع سػػػيما الشػػػكاوى المتعمقػػػة 
 بالتشويش واالستخداـ الغير مرخص لمترددات.

خػالؿ العػاـ إلػى الييئػة  قد وصؿلييئة. او أصحاب الش ف  بيفأداة تواصؿ ميمة  الييئة اإللكترونيموقع  ُيعدّ 
لتقػػارير إحصػػائية،  معمومػػات. وفقػػاً  طمػػب 230أكثػػر مػػف  (info@tra.gov.lbعبػػر بريػػد الموقػػع ) 9002
 واتصػػفحاليػومي عمػى  اإلطػالعوزاد معػّدؿ ، ئػةافػي الم 39بنسػػبة  إلػى الموقػع الػدخوؿ اليػوميمعػّدؿ  ارتفػع 
مقارنػػة مػػع  9002عػػاـ الخػػالؿ ئػػة افػػي الم 93بنسػػبة  الػػزوار يوميػػاً عػػدد معػػّدؿ  ونمػػا  ئػػة،افػػي الم 12بنسػػبة 

  العاـ السابؽ. 

 

 اإللكترونيةالنشرة اإلخبارية  01.1.

مػػػى أعماليػػػا ع المعنيػػػيفإلطػػػالع  نشػػػرة إخباريػػػة دوريػػػة فصػػػمية بػػػالمغتيف العربيػػػة واإلنكميزيػػػةالييئػػػة تصػػػدر 
 مسػمطة مػؼ الحزمػة العريضػة،األولػى متناولػت  ،نشػرتيف مػف ىػذا النػوع 9002عػاـ وقػد وزعػت . ونشاطاتيا

أمػا فػي لبنػاف وتحريػر خػدمات اإلنترنػت.  الضوء عمى الجيود التي تبذليا الييئة لتطوير خدمات االتصػاالت
ثقػة  عػززمػا يبشػكاوى العمى دور الييئة في معالجة  توشدد، عمى حماية المستيمؾ تركز فقد  النشرة الثانية
 مي خدمات االتصاالت. مقدّ بالمستيمؾ 

الحقػػًا  تنشػػرثػػـ  ،ناميػػة العػػددمتمشػػتركيف طريػػؽ البريػػد اإللكترونػػي إلػػى قائمػػة عػػف  النشػػرات اإلخباريػػةتُػػوز ع 
 .معمـول اإللكترونيعمى موقع الييئة 
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 تنظيم ورش العمل 2.1.0

 بمجموعة وورش عمؿ قامت الييئة بتنظيميا ونذكر اىميا في ما يمي: 9002عاـ التميز 

  المضافة ميثاؽ قواعد تقديـ الخدمات ذات القيمة“ورشة عمؿ” 
عمػػػػؿ حػػػػوؿ "ميثػػػػاؽ قواعػػػػد تقػػػػديـ الخػػػػدمات ذات القيمػػػػة محتػػػػرؼ ، نظمػػػػت الييئػػػػة 9002حزيػػػػراف  20فػػػػي 

المضػػافة"، فػػي فنػػدؽ "جفينػػور روتانػػا"، مػػف أجػػؿ مراجعػػة الخطػػة وتسػػميط الضػػوء عمػػى التحػػديات والفػػرص. 
   المالحظات.أصحاب المصمحة ووسائؿ اإلعالـ لممشاركة وتقديـ  الييئةدعت و 
 
 شروط الوصوؿ إلى األمالؾ العامة واحتياجات المبنى الجديد لخدمات االتصاالت“عمؿ  ورشة” 

األمػالؾ العامػة الوصػوؿ إلػى عمؿ خصصتو لتوضػيح شػروط  محترؼييئة ال، عقدت 9002شباط  90في 
"، بيػػدؼ إطػػالع المشػػاركيف عمػػى روتانػػا جفينػػور"فػػي فنػػدؽ واحتياجػػات المبنػػى الجديػػد لخػػدمات االتصػػاالت، 

روعي المرسوميف الخاصػيف بػذلؾ، والتمسػت إبػداء المالحظػات عمييمػا مػف المعنيػيف فػي القطػاعيف العػاـ مش
نقابػػة و  وزارة األشػػغاؿ العامػػة والنقػػؿ عػػفف يوممثمػػ المينػػدس جبػػراف باسػػيؿالػػوزير  والخػػاص، بحضػػور معػػالي

 ووسائؿ اإلعالـ.  الميندسيف
 
  رؤية جديدة لتطوير قطاع البث"ورشة عمؿ" 
 ،عنواف "رؤية جديػدة لتطػوير قطػاع البػث"تحت  البث اإلذاعي والتمفزيوني عف  عمؿ محترؼالييئة  قامتأ 

". وتباحث المشػاركوف فػي التحػديات التػي يواجييػا ىػذا القطػاع البريستوؿ"فندؽ ب 9002كانوف الثاني  2 في
مػػػف البػػػث التمفزيػػػوني  االنتقػػاؿوخطػػة الييئػػػة لتحسػػػيف وضػػعو، اسػػػتنادًا إلػػػى "اتفػػػاؽ جنيػػؼ" الػػػذي يػػػدعو إلػػػى 

 .(Digital( إلى البث التمفزيوني الرقمي )Analogالتماثمي )
وزير الميندس جبراف باسيؿ، معالي وزير اإلعالـ السيد طػارؽ متػري، رئػيس الشارؾ في ىذه الورشة معالي 
ت اليػػادي محفػػوظ، مػػديروف عػػاموف وتقنيػػو محطػػا السػػيد عبػػدالمرئػػي والمسػػموع المجمػػس الػػوطني لإلعػػالـ 

 عالـ. التمفزيوف واإلذاعة، مستشارو وزارة االتصاالت، شركات إنتاج ووسائؿ اإل
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  الداخميعالم اإل 0.0
 

 ،(Intranet)"الشػػػبكة الداخميػػػة" و" عاجػػػؿالممحػػػؽ النشػػػرة " منيػػػا، الػػػداخمي تواصػػػؿلمآليػػػات الييئػػػة وضػػػعت 
 الموظفيف. ادر و كلتحسيف تعميـ المعمومات والمستجدات بيف 

عمػػى فريػػؽ العمػػؿ ع وز  تُػػنشػػرة إخباريػػة أسػػبوعية داخميػػة  52ييئػػة الأصػػدرت ، 9002إطالقيػػا فػػي شػػباط منػػذ 
 ، وشممت المجاالت المتنوعة التالية: عبر البريد اإللكتروني

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 التغطية الداخمية في نشرات الييئة اإلخبارية الداخمية عن مجاالت نموذج

 

جػرى تعزيػز أدائػو فقػد ، 9009عػاـ الأطمػؽ الػذي  (Intranetالػداخمي )أما بالنسػبة لموقػع الييئػة اإللكترونػي 
تعزيػػػز التعػػػاوف وتبػػػادؿ المعػػػارؼ ، بغيػػػة والوصػػػوؿ إلػػػى المعمومػػػات صػػػؿلتوالتسػػػييؿ ا 9002عػػػاـ خػػػالؿ ال

جديػػدة، مػػع التركيػػز عمػػى مواضػػيع مثػػؿ اإلجػػراءات الداخميػػة،  أقسػػاـ ثمانيػػة ى الموقػػعثػػـ ُأضػػيؼ إلػػواألفكػػار. 
عاليػػػة، جػػػودة تحسػػػيف فػػػرص الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات ذات مػػػف أجػػػؿ ، اتضػػػر االجتماعػػػا، ومحنمػػػاذجال

 إلنتاجية.ا رفع مستوىوبالتالي 

باإلضػػافة إلػػى كونػػو وسػػيمة تواصػػؿ فعالػػة، أنػػو قػػد بػػات يشػػكؿ نػػواة  ،إال أف أىػػـ مػػا فػػي ىػػذا الموقػػع الػػداخمي
وذلػؾ مجػاالت سػوؽ االتصػاالت، كافػة نموذجية لقاعدة بيانات الدراسػات واألبحػاث المتػوفرة لػدى الييئػة فػي 
قميميػػة ودوليػػة مختمفػػة، توضػػح لفريػػؽ عمػػؿ الييئػػة الخيػػارات التقنيػػة والتنظيميػػة  مػػف مصػػادر موثوقػػة محميػػة وا 

المتاحة ومػدى نجػاح أو فشػؿ تجػارب تحريػر قطػاع االتصػاالت فػي بمػداف مشػابية، ممػا يسػاىـ بشػكؿ فعػاؿ 
 في إنتاج المعرفة واتخاذ القرار العممي والموضوعي المبني عمى أفضؿ الممارسات. 

 المجال التغطيةعدد 

 الرقابي والتنظيمي وسير العمؿنشاطات الييئة  203
 تبادؿ المعمومات واألخبار التنظيمية 53
 أخبار الييئة االجتماعية 22
 غيرىا 92
 المجموع 220
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 (Intranetص )الخابعض أرقام محتويات قاعدة معمومات الموقع الداخمي 

2009 2008   
 عدد التقارير الدولية 20 54
 منيا عف لبناف  4 7

 عدد البحوث اإلقميمية 86 210
 منيا عف لبناف  8 6
 بفريؽ العمؿ داخمية خاصةعروض مرئية  11 17

 األجندة الثقافية )مرة كؿ أسبوعيف( دوري
 اشتراؾ إلكتروني إقميمي  يومي
 تحديث متنوع  دوري

 
 التعاون مع المنظمات المحمية والدولية  1.0

 

ركيػػة لمتنميػػة يالدوليػػة، مثػػؿ الوكالػػة األماإلقميميػػة و شػػراكات مػػع الػػوزارات المبنانيػػة والمنظمػػات  أقامػػت الييئػػة
إطػار ، فػي لالتصػاالت وشػبكة الييئػات العربيػة المنظمػةوروبي ومنظمة التجارة العالمية، واالتحاد األالدولية 

 رسػػػػـ السياسػػػػة العامػػػػة لقطػػػػاع واإلسػػػػياـ فػػػػي نظمػػػػةلحمايػػػػة حقػػػػوؽ المسػػػػتيمؾ، تحديػػػػد األ سػػػػعييا الػػػػدؤوب
 اإلقميمية والدولية.  عمى كافة المستوياتاالتصاالت 

 

 تفاىم التوقيع مذكرات  1.1.0

آليػة األولى لحماية حقوؽ المسػتيمؾ، وحػددت الثانيػة  صممت، توقيع ثالث مذكرات تفاىـ 9002عاـ ال شيد
معػدات عمػى الثالثػة بحصػوؿ الييئػة  عنيػت والموافقػة عمييػا، و متعمقة باسػتيراد معػدات االتصػاالتالتعاوف ال
 حيز الترددات.دارة إلمتطورة 

 
  تفاىـ مع وزارة االقتصاد والتجارة المذكرة 

حمايػة حقػوؽ مسػتيمكي لتعزيػز مع وزارة االقتصاد والتجارة مذكرة تفاىـ الييئة وّقعت ، 9002شباط  22في 
لمدير العاـ باإلنابة فػي الػوزارة ذلؾ إعالف اسبؽ و  .التي تعترضيـخدمات االتصاالت وحّؿ شكاوى المسائؿ 

 نشػػاء خػػط سػػاخف فػػي المديريػػة لمعالجػػة شػػكاوى جميػػع المسػػتيمكيف، بمػػاف إيورئػػيس مديريػػة حمايػػة المسػػتيمك
الخػط  عبػر مشػاركةجيودىمػا  ةضػافر ت. وأتاحػت المػذكرة لمجػانبيف مفييا الشكاوى المرتبطة بقطاع االتصاال

ممّحػػة لػػدى المػػواطنيف مػػف ناحيػػة،  ة، ممػػا يمبػػي حاجػػؿأفضػػ بطريقػػةخدمػػة مسػػتيمكي االتصػػاالت و  السػػاخف

http://www.tra.gov.lb/SubPagear.aspx?pageid=217&PID=215
http://www.tra.gov.lb/SubPagear.aspx?pageid=217&PID=215
http://www.tra.gov.lb/SubPagear.aspx?pageid=217&PID=215
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مشػتركة  ع قاعػدة بيانػاتوضػ عمػىأيضػًا نّصػت المػذكرة كمػا  ويساىـ في توفير الماؿ العاـ مف ناحيػة ثانيػة.
(SQL) مالئـ.في الوقت الو حّؿ الشكاوى بطريقة منظمة وفعالة ب تسمح ليما  
 

  الوطني وزارة الدفاعمذكرة التفاىـ مع 
 

شػػباط  9فػػي الػػوطني  الػػدفاعوزيػػر معػػالي مػػذكرة تفػػاىـ، وافػػؽ عمييػػا  الػػوطنيمػػع وزارة الػػدفاع  وّقعػػت الييئػػة
كمػا حػددت المػذكرة آليػات  والموافقػة عمييػا ة باستيراد معدات االتصاالت، حددت آلية التعاوف المتعمق9020

 .التعاوف والتنسيؽ في كؿ ما يتعمؽ بإدارة الترددات ال سيما ت ميف احتياجات األجيزة األمنية لمترددات
بة بالنسػػ وزارة الػػدفاع مػػع التنسػػيؽجػػؿ تسػػييؿ أالييئػػة قاعػػدة بيانػػات لمموافقػػة عمػػى المعػػدات مػػف  أنشػػ توقػػد 

وزارة الػدفاع  . وتمّكػف قاعػدة البيانػات ىػذهجمع المعمومات المتعمقة بتراخيص االستيراد ومواصػفات المعػداتل
 ..الييئة التي تحددىالولوج إلى المعمومات ضمف الفترة الزمنية ا مف
 
 الدوليةركية لمتنمية يالوكالة األم 
، تتسػّمـ (USAID)" ألميركيػة لمتنميػة الدوليػةمػذكرة تفػاىـ مػع "الوكالػة االييئػة وّقعػت ، 9002شباط  23 في

تجييز المرحمة األولى مػف نظػاـ إدارة وقيػاس حيػز  لت ميف أميركي مالييف دوالر 3بقيمة  عينيةبموجبيا ىبًة 
 .لت ميف إدارة كفاءة لحيز الترددات ومساعدة وتدريب الييئة في لبناف دعـت ميف في إطار وذلؾ ، الترددات
 وتػػ ميف الحّيػػزدارة إلوبرمجيػػات معموماتيػػة متطػػورة معػػدات لحصػػوؿ عمػػى مػػف الييئػػة ا اىـتفػػالمػػذكرة وتمّكػػف 

 بالنشػػاطات المرتبطػػة بػػوواالضػػطالع الحّيػػز إدارة  ممػػا يػػؤدي إلػػى ،الػػالـز لػػذلؾ المسػػاعدة التقنيػػة والتػػدريب
وحػػة والتنسػػيؽ لتمكػػيف الييئػػة مػػف معالجػػة مشػػاكؿ التػػداخؿ وحمايػػة التػػراخيص الممن ةباإلضػػافعاليػػة  بكفػػاءة

لبنػػاف  أف تػػدعـ مبػػادرةمسػػاعدة ومػػف شػػ ف ىػػذه ال. الػػدولي وكػػذلؾ مكافحػػة االسػػتخداـ الغيػػر شػػرعي لمتػػرددات
 ات السػػػمكيةممػػػواطنيف تتمّيػػػز بشػػػبكلخػػػدمات متقّدمػػػة ل تػػػوفيراً قطػػػاع اتصػػػاالت فّعػػػاؿ ومػػػنّظـ، باتجػػػاه امػػػتالؾ 

 .كيف، وأسعار أقّؿ لممستيموالحزمة العريضة خمويال فيُمحّسنة 
تػػو قػػادرة عمػػى إدار حّيػػز التػػرددات، بمػػا يجعميػػا دارة آلػػي إلنظػػاـ  عمػػىبموجػػب ىػػذه المػػذكرة الييئػػة وستحصػػؿ 

 عػػف تتّبػػع التػػرّددات، فضػػالً  تسػػتعمؿ ىويػػة األطػػراؼ التػػيتحديػػد و ، والسػػتخدام عمميػػة بكفػػاءة، ووضػػع قواعػػد
 و.لتردداتأو االستخداـ غير المرّخص حّيز المصادر التشويش عمى 

وحماية أكبػر لمجيػات المػرّخص ليػا مػف أي  الترددات كفاءة استعماؿ حّيز إلى زيادةىذا النظاـ ؼ يؤدي سو 
التنسػػيؽ مػػع االتحػػاد الػػدولي لالتصػػاالت عمميػػة فػػي الييئػػة كمػػا يسػػاعد تشػػويش أو اسػػتعماؿ غيػػر شػػرعي، 

كبيػػػر مػػػف عػػدد  تقػػػديـعبػػر  إلػػى زيػػػادة مػػػوارد خزينػػة الدولػػػة اً يتػػػدريج ؤدييػػ بمػػػا، إدارة المػػػوارد المتاحػػةلجيػػة 
 و اتاحة خيارات متعددة لممستيمؾ. التراخيص
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 الدوليةاإلقميمية و  النشاطاتالمشاركة في  0.1.0
 
  لالتصاالت لشبكة الييئات العربية المنظمة قارنة المالدراسات 

 " فجتيمػػػػػي " شػػػػػركة استشػػػػػارية مسػػػػػتقمة عبػػػػػردراسػػػػػة  لالتصػػػػػاالت أجػػػػػرت شػػػػػبكة الييئػػػػػات العربيػػػػػة المنظمػػػػػة
(Teligen)قامػػة مقارنػػة شػػاممة ألسػػعار التجزئػػة الرئيسػػية فػػي الػػدوؿ العربيػػة. وكعضػػو فػػي ىػػذه الشػػبكة، ، إل

المنيجيػة والمعمومػات المسػتخدمة فػي ىػذه الدراسػة. كمػا شػاركت فػي في ورشػة عمػؿ لمتابعػة الييئة شاركت 
ت أعػػدّ العربيػة. بعػػد ذلػػؾ، ة نطقػػورشػة عمػػؿ لمراجعػػة أسػعار الجممػػة والتػػدابير التنظيميػػة فػي جميػػع أنحػػاء الم

الػػػدوؿ العربيػػػة عمػػػى إدراؾ فػػػي جميػػػع  المنظمػػػةلمسػػػاعدة الييئػػػات  ،المجموعػػػة تقريػػػر مؤشػػػر البيػػػع بالجممػػػة
 .  المقارف ايوضع

 
 العمنية وروبيالتحاد األجمسات ا 

"سياسػػػػة الجػػػػوار فػػػػي إطػػػػار  العالقػػػػات بػػػػيف االتحػػػػاد األوروبػػػػي ولبنػػػػافتطػػػػورت ، 9005 كػػػػانوف الثػػػػانيمنػػػػذ 
بعػػد نحػػو ثػػالث سػػنوات عمػػى اعتمػػاد االتحػػاد . و االتحػػاداتفػػاؽ الشػػراكة الموقػػع مػػع إلػػى  سػػتناداً ، اة"وروبيػػاأل

، شػػكؿ جمسػات اسػتماع عمنيػػةعمػى  فػػي بيػروت سمسػمة اجتماعػاتنّظمػت بعثتػػو خطػة عمػؿ سياسػػة الجػوار، 
ـ متقػدّ ل اً تقييمػي، وأجػروا لمػدنوالسػمطات المبنانيػة وقػادة المجتمػع ا ف عف المفوضية األوروبيػةو ممثم شارؾ فييا

 توصػػػػػػيات لمواصػػػػػػمة تطػػػػػػوير العالقػػػػػػات بػػػػػػيف االتحػػػػػػاد األوروبػػػػػػي ولبنػػػػػػاف.  واالمحػػػػػػرز والعقبػػػػػػات، ووضػػػػػػع
الخامسػة بعنػواف الجمسػة فػي  باتريػؾ عيػد،لسػّيد ابعضػو مجمػس اإلدارة المفػّوض  ، ممثمػةً وقػد شػاركت الييئػة 

وتناولػػت تحريػػر ، 9002 تشػػريف األوؿ 9 فػػيالتنظيمػػي"، و  يقيسػػو تالاإلصػػالح "القضػػايا المرتبطػػة بالتجػػارة: 
 التجارة وسياسة المؤسسة. 

 
 متوسطية-مجموعة المنظميف األورو (EMERG  ) 
لمناقشة مستوى التزاـ  9002في بروكسؿ في نيساف  متوسطية -جتمع ممثمو مجموعة المنظميف األوروا

، 9002 أيموؿفي  ي أوروبي جديدخبير استشار  عقب تعييف. 9009خالصة عاـ استعراض كؿ بمد و 
ىذه حرزه تلمتابعة التقدـ الذي  (NATP-3) "3-الجديدة في سياسة االتصاالت "المقاربات برنامج ضمفو 

 التنظيمية في الدوؿ األعضاء.  القضاياغطي جميع النطاؽ يواسع قياسي  ُأجري تمريف، المجموعة
لتقييـ أوجو الشبو  نتائج القياس اسُتخدمت، 9002 يتشريف الثاناألردف في في  االجتماع الذي عقد  خالؿ

مواءمة مل أماـ المنظميفمف أجؿ تسميط الضوء عمى الفرص المتاحة  ،التنظيمية المقارباتواالختالؼ في 
سوؼ تغطي مستقبؿ  9020لعاـ  المجموعة ، عممًا أف خطة عمؿالدعـالمجموعة أو مضافرة جيود مع 

قوة تحديد "الاستخداـ و  ية الييئات المنظمة وتعاونيا،ستقاللا ،خدمة الشاممةلتزامات الا ،الشبكات الثابتة
 السوؽ واألطر التنظيمية.  في، وكذلؾ ت ثيرىا التاليشبكات الجيؿ ، ك داة تنظيمية "ةاليامّ  يةقيسو تال
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  منظمة التجارة العالمية 
عالميػة فػي جنيػؼ. وكػاف الوفػد اجتماعػات منظمػة التجػارة الفػي ، شاركت الييئة 9002شباط  99و 90بيف 

المبنػػػاني برئاسػػػة وزيػػػر االقتصػػػاد والتجػػػارة سػػػعادة النائػػػب محمػػػد الصػػػفدي. وضػػػـ الوفػػػد ممثمػػػيف عػػػف وزارات 
 ، والمصػػػػػرؼعمػػػػػى لمجمػػػػػارؾ، والمجمػػػػػس األيػػػػػةوالمال االتصػػػػػاالت واالقتصػػػػػاد والتجػػػػػارة والصػػػػػناعة والزراعػػػػػة

مف عمميػة  اً جزء كانت االجتماعات ، عممًا أف ىذهلزراعةلصناعة واوا ةالمركزي، واالتحاد العاـ لغرؼ التجار 
 إلى منظمة التجارة العالمية.  نضماـمف أجؿ االعتماد الا
إلػى  لبنػاف لمناقشػة انضػماـ ؼاطػر د األاالجتمػاع المتعػدّ  ػ فػي المنظمػة عضػو ػ بمػد 50أكثػر مػف حضر قد و 

تغييػر فػي الـ والجيػود المبذولػة لتنفيػذ التقػدّ سػار ممعمومػات عػف وقػّدـ الوفػد المبنػاني منظمة التجػارة العالميػة. 
 مع توصيات منظمة التجارة العالمية.  يتماشى، لجعمو التجاري النظاـ

 
 

       األحداثتنظيم . 1
 
عمػى كافػة المسػتويات متنوعػة و ومػؤتمرات  أحداثاً الييئة أقامت  

مشارؾ مػف  019أكثر مف وجمعت . ةالدوليو  الداخمية والوطنية
" النػػػػػدوة العالميػػػػة التاسػػػػػعة لمنظمػػػػي االتصػػػػػاالت"فػػػػي  بمػػػػد 92
(GSR) تػػ ثير األزمػػة الماليػػة  خالليػػا التنظػػيـي نػػاقش قػػادة تػػال

   .قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
 الييئػػػة أيضػػػاً  عقػػػدتباإلضػػػافة إلػػػى مبػػػادرات واسػػػعة النطػػػاؽ، 

عمػػى القضػػايا الوطنيػػة، بمػػا  تركػػز  عمػػؿ وورشمسػػتديرة  طاولػػة
تطػػوير تكنولوجيػػا سػػبؿ نترنػػت، و اإلفػػي فضػػاء ، حمايػػة األطفػػاؿ التمفزيػػوني واإلذاعػػي البػػثً  تطػػويري ذلػػؾ فػػ

 المعمومات واالتصاالت. 
 

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  1.1
 

، حقػؽ لبنػاف إنجػازًا كبيػرًا عمػى مسػتوى 9002في تشريف الثاني 
فعاليػػػات  باستضػػػافتوفقػػػط صػػػناعة االتصػػػاالت العالميػػػة، لػػػيس 

( GSR"النػػػػػػػػػدوة العالميػػػػػػػػػة التاسػػػػػػػػػعة لمنظمػػػػػػػػػي االتصػػػػػػػػػاالت" )
ضػػًا ( وحسػػب، بػػؿ أيGILFو"المنتػػدى العػػالمي لقػػادة الصػػناعة" )

تسجيمو مشاركة قياسية في ىذا المؤتمر الذي أجمع المشػاركوف ب
 وفاعميػػة فيػػو عمػػى أنػػو كػػاف مػػف أكثػػر المػػؤتمرات تنسػػيقًا وتفػػاعالً 

http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/GSR09/Opening and Sessions/24.JPG
http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/GSR09/Opening and Sessions/9.JPG
http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/GSR09/Opening and Sessions/24.JPG
http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/GSR09/Opening and Sessions/9.JPG


 
 9002التقرير السنوي لعاـ  –الييئة المنظمة لالتصاالت 

 66 / 52 صفحة

نتاجية.   وا 
ية لمنظمي االتصاالت" مناسبة سنوية ينظميػا "مكتػب تنميػة الندوة العالم"و

االتصػػػػاالت" فػػػػي "االتحػػػػاد الػػػػدولي لالتصػػػػاالت"، تجمػػػػع رؤسػػػػاء الييئػػػػات 
قػػػد الوطنيػػػة المنظمػػػة لقطػػػاع االتصػػػاالت مػػػف البمػػػداف المتقدمػػػة والناميػػػة، و 

مػػف دوؿ اشػػتيرت لكونيػػا المحفػػؿ العػػالمي السػػنوي الػػذي يجمػػع المنظمػػيف 
حػػػػوار اللتبػػػػادؿ آرائيػػػػـ وخبػػػػراتيـ. ويعػػػػزز ىػػػػذا االجتمػػػػاع متقدمػػػػة وناميػػػػة 

والمعنيػػيف ومسػػتثمري القطػػاع الخػػاص والمسػػتيمكيف مفتػػوح بػػيف المنظمػػيف ال
 في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 
 (GILF) المنتدى العالمي لقادة الصناعة -

، ويعػزز أداءىػا، تاسػعة لمنظمػي االتصػاالت""النػدوة العالميػة المػع  "المنتدى العالمي لقػادة الصػناعة"يتكامؿ 
مػػف خػػالؿ تسػػييؿ الحػػػوار بػػيف صػػانعي القػػرار والييئػػػات المنظمػػة حػػوؿ القضػػايا التػػػي تيػػدد االسػػتثمار فػػػي 
صػػناعة المعموماتيػػة وقطػػاع االتصػػاالت، أو تبطػػ  خطػػى تقػػّدميا، سػػواء فػػي البمػػداف الناميػػة أو األقػػؿ نمػػوًا. 

ات النقػاش والحػوار أكثػر ممػا يركػز عمػى العػروض الرسػمية لمشػكالت ويشجع ىذا المنتدى عمػى إقامػة جمسػ
 القطاع.
بػػػػإطالؽ الحػػػػوار بػػػػيف  9000عػػػاـ  شػػػػيدت "النػػػػدوة العالميػػػػة لمنظمػػػي االتصػػػػاالت" انطالقتيػػػػا اأُلولػػػػى وقػػػد 

النػدوة فقػد ُعقػد مػؤتمر ، 9002عػاـ  أما  دولة، 90طرفًا مف  925المنظميف في جنيؼ، سويسرا، بمشاركة 
مشػػػاركًا، يمثمػػػوف  019 بفنػػػدؽ "الحبتػػػور غرانػػػد"، واجتػػػذب 9002تشػػػريف الثػػػاني  29و 2وت بػػػيف بيػػػر فػػػي 

عضػوًا مػف  25، إضػافة إلػى أصحاب القػرارالييئات المنظمة وصانعي القرار ومقدّمي خدمات االتصاالت و 
 مكتب تنمية االتصاالت التابع لالتحاد الدولي. 

ز وعػزّ ، موقعو الريادي اإلقميمي في عالـ االتصػاالتاستعادة جيود لبناف عمى مستوى  في الحدثوقد أسيـ 
 محميًا، ووّفر خطة لمبمد باتجاه النمو المستداـ.قطاع مستوى ال

 
 المحاور -

أيػػػاـ، شػػػيد أوليػػػا افتتػػػاح  1عمػػػى و توزعػػػت أعمالػػػ"التػػػدخؿ أـ عدمػػػو "، و  9002العػػػاـ   الحػػػدثكػػػاف شػػػعار 
عايػػة رئػػيس الجميوريػػة العمػػاد ميشػػاؿ سػػميماف، ممػػثاًل بػػالوزير أعمػػاؿ النػػدوة والمنتػػدى فػػي فنػػدؽ "الحبتػػور" بر 

 .  الميندس جبراف باسيؿ
فػػػي لبنػػػاف،  المنظمػػػة لالتصػػػاالت الييئػػػةرئػػػيس  لمنّظمػػػي االتصػػػاالت" التاسػػػعة "النػػػدوة العالميػػػةوقػػػد تػػػرأس 

األزمػػة  أثػػرباإلضػػافة إلػػى محػػور التػػدخؿ أو عدمػػو، قضػػايا مختمفػػة، النػػدوة وناقشػػت الػػدكتور كمػػاؿ شػػحادة، 
االقتصػػػادية فػػػي عمػػػؿ الييئػػػات المنظمػػػة، حمايػػػة المسػػػتيمؾ، مالقػػػاة توقعػػػات المسػػػتخدميف، سياسػػػات النفػػػاذ 
الشاممة في القػرف الواحػد والعشػريف، تػرابط بروتوكػوؿ اإلنترنػت واالتصػاؿ التقميػدي )صػوت(، دخػوؿ السػوؽ، 

الخطػػػوط التوجيييػػػة العامػػػة  . وتوافػػػؽ المشػػػاركوف عمػػػىوغيػػػره (VoIPالصػػػوت عبػػػر بروتوكػػػوؿ اإلنترنػػػت )
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عمػى الػنص الكامػؿ لمتوصػيات  اإلطػالعيمكف التي أذاعيا الدكتور شحادة في الجمسة الختامية.  والتوصيات
 يذا التقرير.ل األوؿ ممحؽالفي 
 

الػػػذي  ة"لمنتػػػدى العػػػالمي لقػػػادة الصػػػناعوتػػػرأس الػػػدكتور سػػػعد البػػػّراؾ "ا
عػػػػػززت حيويػػػػػة  جمسػػػػػات 3فػػػػػي اليػػػػػـو األوؿ عمػػػػػى و توزعػػػػػت فعالياتػػػػػ

المناقشات بػيف المنظمػيف وقػادة الصػناعة بشػ ف جممػة موضػوعات ىػي 
غايػػة فػػي األىميػػة، تمحػػورت حػػوؿ تػػ ثير األزمػػة الماليػػة فػػي تكنولوجيػػا 
المعمومػػػات واالتصػػػاالت، السياسػػػات العالميػػػة العامػػػة لمنفػػػاذ فػػػي القػػػرف 

 الواحد والعشريف وبروتوكوؿ اإلنترنت وتقارب االتصاالت.
 
 المعرض:  -

شػػػّكؿ مسػػػاحة لمػػػّراعيف الػػػذىبييف  مربػػػع متػػػر 500معػػػرض متخصػػػص عمػػػى مسػػػاحة  ة المػػػؤتمرأقػػػيـ بمػػػوازا
 والفضييف لعرض عالماتيـ التجارية ومنتجاتيـ وخدماتيـ.

 
 
 
 
 
 

 
 مقتطفات:  -

االتصػػاالت الييئػػة المنظمػػة رئػػيس ، كمػػاؿ شػػحادةالػػدكتور مػػف كممػػة 
 ومديرىا التنفيذي خالؿ جمسة االفتتاح:

التصػػاالت لواثػػؽ بػػ ف ىػػذا االجتمػػاع يمثػػؿ بدايػػة عصػػر النيضػػة  "أنػػا
تحقيػػؽ لفػػرص ال، مػػف اآلف فصػػاعداً  بمػػدنا لػػف يفػػّوت، فػػي لبنػػاف، وأف

، فػػػػي وقػػػػت يتبػػػػوأ ، وسػػػػوؼالتنميػػػػة االجتماعيػػػػة والرخػػػػاء االقتصػػػػادي
مبنػاف وتطمعػات ب جػديراً  عمى ىذا الصعيد يكػوف اً يرياد اً قياسي، منصب
 المبنانييف". 

تمبيػػة توقعػػػات  -حمايػػة المسػػػتيمؾ حػػػوؿ " الثالثػػةلجمسػػػة اخػػالؿ 
السػػػػيدة محاسػػػػف عجػػػػـ، عضػػػػو مجمػػػػس ، عرضػػػػت "الموصػػػػوليف

تجربػػة لبنػػاف ، ورئيسػػة وحػػدة اإلعػػالـ وشػػؤوف المسػػتيمكيفاإلدارة 
 شػػرحتو والصػػعوبات التػػي تواجيػػو فػػي مجػػاؿ حمايػػة المسػػتيمؾ 
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 .  ىذيف المجاليفلييئة في نجازات اإعامة مستعرضة المؤسسات باقي الآلية التعاوف مع 
 
 

دخػػػػوؿ األسػػػػواؽ فػػػػي عػػػػالـ " حػػػػوؿ الجمسػػػػة السػػػػابعةخػػػػالؿ 
عضػػػػػو  مجمػػػػػس  الػػػػػدكتور عمػػػػػاد حػػػػػب اه، شػػػػػدد "متقػػػػػارب

خػػػالؿ النقػػػاش  ،دارة ورئػػػيس وحػػػدة تكنولوجيػػػا االتصػػػاالتاإل
تشػمؿ البيئػة التػي  عمى كػوف الييئػة تواجػو العديػد مػف القيػود

عػػػػف  المػػػػوروثالحػػػػالي السػػػػوؽ القانونيػػػػة والتجاريػػػػة ووضػػػػع 
 دارة السابقة.اإل
 

 
باسػتعماؿ بروتوكػوؿ  التخابرعالـ " حوؿ الجمسة الثامنةخالؿ 

عضػو مجمػس اإلدارة ، باتريػؾ عيػد الميندس تناوؿ"، اإلنترنت
وسػػمات التبػػايف  الشػػبوورئػػيس وحػػدة السػػوؽ والمنافسػػة، أوجػػو 

عبػػػػر بروتوكػػػػوؿ  والتخػػػػابرالصػػػػوتي األساسػػػػي  التخػػػػابربػػػػيف 
الخطوط العريضة لرؤيػة الييئػة فػي عرض و  (VoIPنت)اإلنتر 

 .  ليذه الخدمةاإلطار التنظيمي 
 

 اإلعداد والتجييز والمواكبة -

فػي  ىػذا المػؤتمر العػالمي إلنجػاح مكتب تنمية االتصػاالت" التػابع لالتحػاد الػدولي"الييئة جيودىا مع  نسقت
مػػف فريػػؽ العمػػؿ تمّكػػف  ضػػع السياسػػي آنػػذاؾ،بيػػروت. وبػػالرغـ مػػف العوائػػؽ الموجسػػتية والماليػػة وغمػػوض الو 

استقطاب خبراء متخصصيف رفيعي المستوى إلى لبناف، إضافًة إلػى بػّث التوعيػة وتحفيػز االىتمػاـ بالمناسػبة 
 .المؤتمرخالؿ المدة القصيرة التي سبقت 

 
 شػػػػخص 250 شػػػػارؾ فػػػػي التنظػػػػيـ فريػػػػؽ عمػػػػؿ مؤلػػػػؼ مػػػػف

ا الفريػػؽ وقػػد نجػػح ىػػذ، مباشػػر أو غيػػر مباشػػرمسػػاىـ بشػػكؿ 
مػػػف أكبػػػر شػػػركات االتصػػػاالت  راعا  95جمػػػع  المتماسػػػؾ فػػػي

الدوليػػػة واإلقميميػػػة والمحميػػػة، ممػػػا شػػػكؿ والمؤسسػػػات الماليػػػة 
معظػػػػـ سػػػػابقة فػػػػي تػػػػاريخ الدولػػػػة المبنانيػػػػة مػػػػف حيػػػػث تػػػػ ميف 

تكػػػػػاليؼ حػػػػػدث بيػػػػػذا الحجػػػػػـ وبيػػػػػذا المسػػػػػتوى مػػػػػف القطػػػػػاع 
  الخاص. 
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 :  الرعاة -
 مية واإلقميمية والدولية التالية:فئات الرعاة المؤسسات المح ضمت 
"و "زيػػػف" شػػػركات يف:الػػػذىبي الرعػػػاةفئػػػة  - تحػػػاد النظػػػاـ العػػػالمي لالتصػػػاالت المتنقمػػػة" ا"و "أوجيػػػو تيميكػػػـو

 .)جي.أس.أـ(
(، "شػػػبكات نوكيػػػا سػػػيمنز"، "شػػػركة اتحػػػاد STC"شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية" ) يف:الفضػػػيالػػػراعيف فئػػػة  -

".(، وشركة "كواGoعذيب" السعودية )    لكـو
"، "أـ.تي.سػػػػػػي تػػػػػػاتش"، "ألفػػػػػػا"، "أورانػػػػػػج"، البحػػػػػػر األبػػػػػػيض المتوسػػػػػػط"بنػػػػػػؾ فئػػػػػػة الرعػػػػػػاة البرونػػػػػػزييف:  -

 "أوجيرو" المشّغؿ الذي تممكو الدولة المبنانية. "مدى"، و"لينتؿ/أفريسؿ"، 
 "بنؾ عوده" راعي العشاء الرسمي الرئيسي:  -
ايػػػػػو.تي أنػػػػػد تػػػػػي"، "تيرانػػػػػت"، "إتصػػػػػاالت"، لوسػػػػػنت"، "-"الثريػػػػػا"، "سيسػػػػػكو"، "ألكاتيػػػػػؿرعػػػػػاة متنوعػػػػػوف:  -

 "سوليدير"، "إنتؿ"، و"مياتؿ".
 
 النشاطات االجتماعية وتطوير شبكات العالقات  -

 مػػف كافػػة أنحػػاء العػػالـبمػػد  29لممشػػاركيف مػػف أكثػػر مػػف  أتاحػػتاجتماعيػػة  نشػػاطاتالنػػدوة العالميػػة تخمػػؿ 
، برعايػػة عػػدد مػػف الشػػركات ت غػػداء العمػػؿوكانػػت االسػػتراحات وحفػػالمبنػػاف. ب  فرصػػة التواصػػؿ واالسػػتمتاع

بمثابػػػة فػػػرص ، "مياتػػػؿ"و "إنتػػػؿ" و"تػػػي.نػػػد.أتي.ايػػػوو" "ألكاتيػػػؿ لوسػػػنت" و سػػػوليدير" و"سيسػػػكو"و" الثريػػػا"مثػػػؿ 
 .  بخصوص القضايا المطروحة التداوؿلمشاركيف ومواصمة ا اللتقاء

 
برعايػة  ولػة المبنانيػة لموفػود المشػاركةالرسػمي الػذي تقدمػو الدعشػاء الييئة حفؿ الت أقام، تشريف الثاني 2 في
أمػاـ مشػيدية ديػر القمػر والرقص الفولكموري، الفاخرة والحمويات المبنانية  بتنوع الم كوالت"، وتمّيز بنؾ عوده"

وقد حضر النائب محمػد الحجػار ممػثاًل رئػيس  .في جباؿ الشوؼ، والمصّنفة تراثيًة مف قبؿ منظمة اليونسكو
الواليػػػات المتحػػػدة السػػػيدة  ةسػػػعادة سػػػفير  وحضػػػرت مجموعػػػة مػػػف الشخصػػيات منيػػػا .الحكومػػة سػػػعد الحريػػػري
، األمػيف العػاـ لالتحػاد الػدولي لالتصػاالت الػدكتور البػديوي السػيد أحمػدسػفير مصػر ميشيؿ سيسوف، سػعادة 

ة الييئػرئػيس حمدوف توريو، مدير مكتب التنمية في االتحاد الدولي لالتصاالت السيد سامي البشػير المرشػد، 
السػػػيدة محاسػػػف عجػػػـ، الػػػدكتور عمػػػاد حػػػب اه وأعضػػػاء مجمػػػس إدارتيػػػا الػػػدكتور كمػػػاؿ شػػػحادة، فػػػي لبنػػػاف 

وكػوادر عميػا مػف القطػاعيف عػاميف ، ومػدراء ميمػة شخصػيات لبنانيػة ودوليػةإضافة إلػى  السيد باتريؾ عيد،و 
 العاـ والخاص. 
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، ىاأصػػدقاءفيػػو جمعػػت "، Le Particulier"مطعػػـ ، عشػػاء فػػي تشػػريف الثػػاني 20، فػػي كمػػا أقامػػت الييئػػة
الواليػات المتحػدة السػيدة ميشػيؿ سيسػوف،  ةجبػراف باسػيؿ، سػعادة سػفير المينػدس معػالي الػوزير  وفي طميعػتيـ

، السػيد جنكاوسػكي السػيد جوليػافرئػيس لجنػة االتصػاالت الفيدراليػة ، أحمػد البػديويالسيد سفير مصر سعادة 
 ـ مػػػػػػػػػػػػػػػػف الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػيات وممثمػػػػػػػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػػػػػػػاع االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت. مرشػػػػػػػػػػػػػػػػد وغيػػػػػػػػػػػػػػػػرىالسػػػػػػػػػػػػػػػػامي البشػػػػػػػػػػػػػػػػير 

 .التجاري وسط بيروت فيلممشاركيف استكشافية جولة وكّممت الييئة المناسبة بتنظيـ 
 
 

 المستديرة  الطاوالتو  التدريب 0.1
 
لتعزيػػز حمايػػة عمميػػة ييئػػة خطػػوات اتخذت الاالتصػػاالت،فػػي قػػدرات الميػػارات و الجيودىػػا لبنػػاء  فػػي إطػػار 

 أيػػار 21فػػي  لمطفولػػةبالتعػػاوف مػػع المجمػػس األعمػػى  طاولػػة مسػػتديرة ، فاستضػػافتنترنػػتاألطفػػاؿ عمػػى اإل
والمنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة  المعموماتيػػػػة بػػػػرامج تجػػػػارخػػػػدمات اإلنترنػػػػت و  ، وجمعػػػػت فييػػػػا مقػػػػّدمي9002

جػراءات الالزمػة عمى االنترنت وبحث اإلاألطفاؿ حماية  بخصوصلتبادؿ الرؤى ، مجنة التشريعيةالوأعضاء 
 .9002أيار  90وبالفعؿ، صدرت توصيات ىذه الطاولة في لتنفيذىا وتقديـ توصيات. 

 
 معالجػة عمػىوزارة االقتصػاد والتجػارة فريػؽ مػف ، ورشػة عمػؿ لتػدريب 9002 تمػوز 3فػي  ييئػةالقامت أكما 

لمتعامػػػػؿ مػػػػع  االسػػػػتعداد التػػػػاـضػػػػماف "، ل2532"شػػػػكاوى المسػػػػتيمكيف المقدمػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ الخػػػػط السػػػػاخف 
  .  "المستيمؾ شؤوفنظاـ " نفاذقبؿ وذلؾ حتى االتصاالت ب المتعمقة كاوىشال
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 ولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت، شػػاركت الييئػػة أيضػػًا فػػينوبصػػفتيا القياديػػة عمػػى مسػػتوى تطػػوير قطػػاع تك
فػي الجامعػة  9002لكترونيػات )فػرع لبنػاف( عمؿ االتصاالت الثالث لمؤسسة ميندسي الكيرباء واإل محترؼ

 . 9002تشريف الثاني  92 يـوركية في بيروت، ياألم
السػيد محمػد ة مدير الترددات الالسمكية فػي الييئػوقد مّثؿ الييئة في ىذا النشاط مجموعة مف خبرائيا، ف دار 
عنػػواف بعرضػػًا فػػي الييئػػة ـ مػػدير العمميػػات الفنيػػة أيػػوب حمقػػة "االتصػػاالت الالسػػمكية مػػف الجيػػؿ الرابػػع". وقػػدً 

، بينمػا حمقػة "اتصػاالت الجيػؿ القػادـ لمحزمػة العريضػة" ضمفالضوئية عمى المستوى الوطني" "بناء األلياؼ 
صػحة  فػيشارؾ الميندس حسف دىيني، متحدثًا، في حمقة نقػاش حػوؿ تػ ثير اإلشػعاعات الكيرومغناطيسػية 

 بطػػػالحضػػر ىػػػذا الحػػػدث قػػػد و  الكيرومغناطيسػػػية". لمحقػػوؿض عنػػػواف "التعػػػرّ بـ عرضػػًا حيػػػث قػػػدّ  ،اإلنسػػاف
ورشػػػة آخػػػر مػػػا توصػػػمت إليػػػو تكنولوجيػػػا التناولػػػت و . ومنظماتيػػػا أسػػػاتذة وخبػػػراء مػػػف شػػػركات االتصػػػاالتو 

عمػػى  المسػػتحوذةاإلشػػعاعات الكيرومغناطيسػػية الػػذي يعػػد مػػف المواضػػيع ممػػؼ باإلضػػافة إلػػى ، االتصػػاالت
 .  واسع النطاؽ عمى المستوى الوطنياىتماـ 
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 عة لمنظمي االتصاالت توصيات الندوة العالمية التاس :ممحق
 

 وظيور الشبكات تقارب إثر القطاع في مؤخًرا حدثت التي السوؽ في والتغييرات التكنولوجية التغييرات أدت
 عالـ بيف تفصؿ كانت التي الحدود تالشي إلى العريض، النطاؽ وتطورات اإلنترنت بروتوكوؿ تكنولوجيات
 فرًصا أيًضا أتاح مما الساحة، إلى جديدة فاعمة طراؼب  ودفعت اإلعالـ، ووسائؿ واإلنترنت االتصاالت
 فيو حتمًيا، أمًرا اليـو المستعمؿ وأجيزة والخدمات والتطبيقات األسواؽ بيف التقارب ويبدو .جديدة وتحديات
 جديدة ومصادر جديدة فرص مف عميو ينطوي بما السوؽ في الفاعمة ل طراؼ وواعد لممستيمؾ مناسب

 .لإليرادات
 

 مؤاتية بيئة بتييئة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في المصمحة أصحاب جميع توقعات تمبية يعتبر
 التنظيمية اإلصالحات إجراء زيادة ذلؾ ويتطمب .التقارب ظؿ في األسواؽ نمو لحفز حيوًيا أمًرا لالستثمار

 جميع في البمداف تستطيع ذلؾ، عوم .المستقبؿ إلى ومتطمعة مبتكرة تنظيمية إجراءات اتخاذ تستمـز قد التي
 إلى استناًدا التقارب لتعزيز مختمفة استراتيجيات تستعمؿ وأف لمتنمية مختمفة مسارات تتبع أف العالـ أرجاء
 .أسواقيا وطبيعة تنميتيا مستوى

 
 ترد توجييية مبادئ بتحديد قمنا االتصاالت، لمنظمي العالمية الندوة في المشاركيف االتصاالت منظمي نحف،
 أسس تدعيـ أجؿ مف التقارب عالـ في المبتكرة التنظيمية بالنيج المتعمقة الممارسات أفضؿ بش ف يمي فيما

 .العالمي المعمومات مجتمع
 

 واإلذاعة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا أسواق تطوير لزيادة التقارب تعزيز - أوالً 
 

 .ألسواؽوا التكنولوجيا تدفعيا عممية التقارب أف ندرؾ نحف .2
 عريضة الشبكات بيف بالمنافسة تسمح بيئة في ثماره يؤتي أف لو المتوقع مف التقارب أف ندرؾ إننا .9

 .والخدمات التحتية البنى ومزودي النطاؽ
 عف الناشئة لمتحديات خاصة عناية إيالء إلى تحتاج التنظيمية الييئات أف نالحظ ذلؾ، ورغـ .3

 مف المزيد وتدفع ولمنمو، لالستثمار مؤاتية شفافة، تنظيمية ئةبي لتييئة السبيؿ تمييد بيدؼ التقارب،
 أىمية وتدرؾ جديدة، خدمات تنمية وتشجع التحتية البنى نشر وتحفز واالبتكار، الشريفة المنافسة
 .فائدتو وتحقيؽ المستيمؾ حماية إلى وتسعى األمف،

 :يمي بما القياـ عمييـ جيود، مف يبذلونو فيما التنظيمية والييئات السياسات راسمي أف نؤمف، إننا .1
 لتعزيز يمـز عندما إال تنظيمية قيود فرض عف واالمتناع المناسبة العامة السياسة أىداؼ وضع -

 .المقررة العامة السياسة أىداؼ مع يتناسب وبما المستيمؾ وحماية المنافسة
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 لتسييؿ ي،التردد الطيؼ وتخصيص توزيع لدى ذلؾ في بما تكنولوجًيا، محايد نيج اعتماد -
 التكنولوجيات استعماؿ وتشجيع سمكية ال أـ سمكية كانت سواء النقؿ، آليات جميع استعماؿ
 .والبازعة الجديدة

 .والتطوير والبحث االبتكار تشجيع -
 ذلؾ في بما والنفاذ، البيني التوصيؿ بش ف مناسبة تنظيمية لوائح اعتماد التنظيمية لمييئات ينبغي .5

 الجيؿ شبكات نشر ذلؾ في بما التكنولوجيات، أسواؽ في الصمة ذات طوراتالت مراعاة مع التسعير،
  (NGA) النفاذ طبقة ومستوى (NGN) األساسية الشبكة مستوى عمى التالي

 لييئات الفرصة تتيح اإلنترنت بروتوكوؿ عمى القائمة والخدمات التالي الجيؿ شبكات أف نالحظ إننا .0
 الحيف في التوسع مع جديدة إيرادات مصادر واستحداث األسواؽ تقارب مف لالستفادة القائمة التشغيؿ

 .أقؿ بتكاليؼ واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا خدمات إلى المستيمكيف نفاذ في ذاتو
 المتعمقة الدولية المعايير وضع في فعالة مشاركة تشارؾ أف ينبغي التنظيمية الييئات أف ندرؾ إننا .5

 الشبكات بيف فيما البيني التشغيؿ وزيادة الخدمة لنوعية األمثؿ المستوى ضماف أجؿ مف بالتقارب
 مع وذلؾ باستمرار، تتغير وسوقية تكنولوجية بيئة في المختمفة، واألجيزة والخدمات والتطبيقات

 .الةفعّ  معايير وضع في الصناعة دوائر تؤديو الذي الياـ لمدور الواجبة المراعاة
 ترقيـ خطة مف تستفيد أف ينبغي تستخدميا، التي التكنولوجيا كانت أياً  الصوتية، الخدمات أف ونالحظ .9

 ش ف ومف .السواء عمى والدولي الوطني المستوييف عمى بسيطة وحجز تخصيص إجراءات ومف مرنة
 وأف السوؽ، إلى الجديدة الفاعمة األطراؼ دخوؿ يعزز أف لمترقيـ خطة تطوير إزاء منسؽ نيج وضع
 .والمتنقمة الثابتة الخدمتيف بيف التقارب وتحقيؽ وفعالة مرنة بطريقة األرقاـ نقؿ إمكانية يوفر

 الثابتة اإلنترنت إلى النفاذ لخدمات مالئمة أحكاـ وضع إمكانية في التنظيمية الييئات تنظر أف يمكف .2
 .اإلنترنت حركة إدارة وفعالية التكنولوجي الحياد لضماف والمتنقمة

 وضع طريؽ عف سيما وال العريض، النطاؽ خدمات إلى لشامؿا النفاذ تعزيز ب ىمية نعترؼ إننا .20
ستراتيجية العريض لمنطاؽ سياسة  والمنظمات الحكومات مع والتعاوف الشامؿ لمنفاذ مستيدفة وا 
 التعميـ مثؿ) األخرى القطاعات وبرامج سياسات مع االستراتيجيات ىذه مواءمة ويمـز .الدولية

 .(االقتضاء حسب اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، والصحة اإللكترونية، والحكومة اإللكتروني،
 لتكنولوجيا المتقاربة الخدمات عمى والجتمع التجارية واألعماؿ الحكومات اعتماد تزايد ومع  .22

 والخدمات الشبكات صالبة لضماف األخرى الوكاالت مع العمؿ ب ىمية نّقر واالتصاالت، المعمومات
 عمى طوارئ وقوع خالؿ وكذلؾ الحاسمة الوطنية التحتية البنى ايةلحم طوارئ خطط وجود وضماف
 .الوطني الصعيد

صدار البيئية القضايا لجميع خاصة عناية إيالء ليا ينبغي التنظيمية الييئات ب ف ونّقر  .29  مبادئ وا 
 االلتزامات تمبية لدعـ واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخداـ بش ف الحاجة حسب توجييية

 .يةالبيئ
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 فّعالة تنظيمية مؤسسات بناء - ثانًيا
 

 تناسؽ ضماف مع بكفاءة واليتيا بمياـ القياـ عمى قادرة التنظيمية السمطات تكوف أف ب ىمية نّقر إننا .2
  القرارات ومساءلة السوؽ في الفاعمة األطراؼ معاممة في والمساواة وشفافيتيا التنظيمية الموائح

 .التنظيمية
 القوانيف مختمؼ إنفاذ ضماف مف لتمكينيا المناسبة باألدوات التنظيمية السمطات تزويد أىمية ونؤكد .9

 .واإلجراءات التنظيمية والموائح الداخمية والقواعد
 المعمومات تكنولوجيا عف مسؤولة تكوف المتقاربة لمخدمات تنظيمية ىيئة إنشاء ب ف نعترؼ إننا .3

 تكامؿ تحقيؽ مف التمكف صوب فعالة خطوة ابةبمث تكوف أف يمكف اإلذاعية والخدمات واالتصاالت
ذا .التقارب بيئة في السوؽ  وثيقيف وتنسيؽ تعاوف تحقيؽ الضروري فمف عمميًا، ممكناً  ذلؾ يكف لـ وا 
 ووسائط اإلذاعية، والخدمات االتصاالت عف المسؤولة محددة لقطاعات التنظيمية السمطات بيف

 .المنافسة عف ؤولةالمس السمطات وكذلؾ اإللكترونية، اإلعالـ
 لكي مالية وموارد بالميارة تتمتع بشرية موارد توفير سيتطمب متقاربة تنظيمية ىيئة وجود أف ندرؾ إننا .1

 .بنجاح الموسعة واليتيا أداء مف تتمكف
 التنظيمية الييئة والية في العامة السياسة وأنشطة اإلستراتيجية األنشطة إدراج أىمية أيضاً  نؤكد إننا .5

 .القطاعات بيف تنسيقي دور وأداء المعمومات، مجتمع بناء أجؿ مف ةالمتقارب
 المناسبة واألدوات التدابير توفير لضماف المعنية األخرى الوكاالت مع الوثيؽ التعاوف ب ىمية نّقر إننا .0

 مف األطفاؿ حماية منيا قضايا يغطي بما اإلنترنت وأمف  (IPR) الفكرية الممكية  حقوؽ لحماية
 .االحتيالية واألنشطة نترنتاإل مخاطر

 واإلقميمي الوطني الصعيديف عمى التنظيمية السمطات بيف فيما الدولي التعاوف أىمية كذلؾ ندرؾ إننا .5
 .المتقاربة األسواؽ تطور عمى لإلشراؼ ومنسؽ متوائـ نيج بناء أجؿ مف

 
 التقارب عالم في االستثمار لحفز التنظيمية األدوات استعمال - ثالثًا
 
 بما كذلؾ تقـو أف التنظيمية لمييئات ينبغي المتقاربة، األسواؽ لتنمية االستثمار حفز أجؿ مف أنو ندرؾ، اإنن
 :يمي

 إدارياً  بسيط ترخيص ونظاـ تكنولوجيًا، محايد باعتماد نيج وذلؾ التكيؼ، سيؿ تنظيمي إطار وضع .2
 العامة التصاريح خالؿ مف مثالً  بسيولة، السوؽ دخوؿ مف الجديدة الفاعمة األطراؼ لتمكيف ومرف

 .الموحدة/متعددة الخدمات والتراخيص
 (الخدمات إلى تفتقر التي النائية المناطؽ في سيما ال) النطاؽ عريضة التحتية البنى نشر تشجيع .9

 رسـو أو التنظيمية الرسـو وخفض الضريبية الحوافز مثؿ مناسبة حوافز مخططات بوضع وذلؾ
 .الطريؽ ؽعمى حقو  الحصوؿ وتسييؿ الطيؼ
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 الفّعالة اإلدارة طريؽ عف الالسمكية، الشبكات عمى المتقاربة الخدمات بيف المنافسة تشجيع .3
 الطيؼ لتخصيص المزادات تنظيـ مثؿ السوؽ عمى القائمة األدوات واستعماؿ لمطيؼ، والمتكاممة

 .عمومية سمعة الطيؼ ب ف ذاتو الحيف في واالعتراؼ فعالية أكثر بطريقة
 التشغيؿ ىيئات نفاذ بضماف وذلؾ الجممة، أسواؽ إلى التجزئة أسواؽ مف التنظيمي تماـاالى تحويؿ .1

 القنوات، تقاسـ مثؿ السمبي التقاسـ طريؽالمييمنة )عف  الفاعمة ل طراؼ التحتية البنية إلى البديمة
 الشبكات سـوتقا المعمومات، تدفؽ إلى والنفاذ المحمية، الفرعية والعروة المحمية العروة تجميع وفؾ

 غير االزدواجية تحاشي وبالتالي متقاربة تنافسية خدمات توفير أجؿ (مفذلؾ إلى وما والمرافؽ،
 .التكاليؼ وتخفيض التحتية البنى في الضرورية

 متقاربة مجمعة خدمات تنمية مف لمتمكيف تمييزية وغير ومتناسبة فعالة تنظيمية تدابير تطبيؽ .5
 لصغار المتكافئة الفرص وتوفير السوؽ في الفاعمة األطراؼ بيف ذاتو الوقت في المنافسة وتعزيز

 .المتخصصة الفاعمة األطراؼ
 وضع في والنظر والمستيمكيف ل سواؽ بالنسبة التكنولوجي التقدـ ومخاطر بمزايا الوعي إذكاء .0

 األحداث وحماية البيانات، وحماية األشخاص حماية قبيؿ مف قضايا لمعالجة تنظيمية تدابير
 .النيائي المستيمؾ وحماية المجتمع مف الضعيفة لشرائحوا

جراء الشفافية، وتحسيف العامة، السياسة وضع في المصمحة أصحاب جميع إشراؾ .5  مشاورات وا 
 وسائر والمستيمكيف الصناعة دوائر مع الحوار لتعزيز األخرى التعاونية اآلليات في والنظر عمومية
 .عممياً  ممكف حد أقصى إلى التنظيـ يةذات تدابير واستعماؿ المصمحة، أصحاب

تاحة التنظيمية، اآلثار تقدير يتضمف أف يمكف ول سواؽ لمتنظيـ دوري استعراض إجراء .9  النواتج وا 
 .الوطنية واالستراتيجيات السياسات توجيو إلعادة واستعماليا واسع نطاؽ عمى
 

 فائدة وتحقيق الموصولين غير توصيل دفيب المبتكرة واألجيزة والتطبيقات الخدمات نمو حفز - رابًعا
 المستيمك

 
 خدمات عمى الطمب حفز في تؤديو أساسياً  دوراً  التنظيمية ولمييئات لمحكومات ب ف نؤمف إننا .2

 مثؿ أوسع، إستراتيجية أىداؼ إطار في وذلؾ وتطبيقاتيا، واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا
 والمستشفيات( والمكتبات والمدارس مةالعام اإلدارات سيما العامة )ال المؤسسات توصيؿ

 التنمية وتعزيز العريض، النطاؽ األعماؿ بإمكانيات ودوائر السكنية المناطؽ في والمستعمميف
 .الفرص وتكافؤ االجتماعي والتالحـ الرقمي، والشموؿ االقتصادية

 تذليؿ في المختصة الوكاالت وسائر التنظيمية الييئات تؤديو الذي األساسي الدور ندرؾ إننا .9
ذكاء واالتصاالت المعمومات بتكنولوجيا اإللماـ وزيادة التوصيمية، تحديات  األمف، بقضايا الوعي وا 

 بالمغات المحتوى تنمية تشجيع وفي
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 بيف المبتكرة الشراكات وتشجيع التكمفة، منخفضة الوظائؼ متعددة األجيزة تيسر وتعزيز المحمية،
 لتوصيؿ الشاممة الخدمة/الشامؿ النفاذ آليات تعماؿواس ، (PPP)العاـ والخاص  القطاعيف
 .المصمحة أصحاب جميع وبإشراؾ أكبر بسرعة الخدمات إلى تفتقر التي المناطؽ

 التي المناطؽ في التحتية البنى نشر لتمويؿ العامة األمواؿ استعماؿ في الحكومات تنظر أف ونقترح .3
 .كافياً  الخاص القطاع استثمار فييا يكوف ال

 وزيادة  (NGA)التالي الجيؿ مف النفاذ وشبكات (NGN) التالي الجيؿ شبكات نشر أف ندرؾ إننا .1
 أف ش نو مف النادرة، والموارد المشتركة التحتية البنى تقاسـ خالؿ مف مثالً  الموارد، استخداـ ترشيد
 عاراألس تخفيض إلى يؤدي وأف لممستعمميف المتاحة الجديدة والتطبيقات الخدمات تطوير يحّفز

 .ب سره واالقتصاد األخرى القطاعات لدفع قوي ت ثير لو يكوف أف أيضاً  واألرجح بؿ لممستيمؾ،
 عمى ليكوف وتثقيفو المستيمؾ حماية أىمية يزيد التقارب نحو واالنتقاؿ المنافسة زيادة أف ندرؾ إننا .5

 .باإلنترنت التوصيؿ عمييا ينطوي التي والتحديات بالفرص عمـ
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 وياتحتالم
 

 مقدمة
I. تمييد الطريق باتجاه التحرير 

 الخمويرصد سوؽ الياتؼ  .2
 نظرة عامة عمى السوؽ 2.2
 تخفيض تعرفة الياتؼ الخموي 9.2
 دراسة مقارنة األسعار 3.2
 والسوؽ وتحقيقات دراسات 1.2
 األساسيةالخدمة ومؤشرات األداء جودة مشروع  5.2
 مشروع سياسة توزيع الخموي  0.2
 

 الياتؼ الثابت مراقبة سوؽ .9
 نظرة عامة  2.9
 دراسة مقارنة األسعار 9.9
 

 مراقبة سوؽ الحزمة العريضة  .3
 لمحة تاريخية 2.3
 نظرة عامة عمى سوؽ الحزمة العريضة  9.3

 ةخدمات الحزمة العريضة الالسمكي 2.9.3
 متماثؿالخدمات خط مشترؾ االنترنت الرقمي غير  9.9.3

 األسعارمقارنة دراسة  3.3
 

 راتجية تحرير الحزمة العريضةوضع إست 1

 التقارير والدراسات الحديثة المتعمقة بالحزمة العريضة في لبناف 2.1
 تقرير البنؾ الدولي عف الحزمة العريضة 2.2.1
 الحزمة العريضة ؿ أعباءتحمّ " حوؿ كوالكـومشروع " 9.2.1
 والحزمة العريضة خمويالدراسة المتسمسمة لم 3.2.1

 لحزمة العريضة والمواصفات الفنية لشبكاتياخطة ترخيص ا استشارات 9.1
 المرورحؽ استخداـ األمالؾ العامة و  3.1
 ةالعريضحزمة خدمات ال جديد لدعـالمبنى متطمبات ال  1.1
  إعادة العمؿ ببعض تراخيص الحزمة العريضة 5.1
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II. تعزيز إطار العمل التنظيمي  
 

 . التراخيص المؤقتة 2
  . الدراسات القانونية9

 رقابة والتفتيشال 2.9 
 التشويش عمى حيز الترددات  9.9 

 الميمات العممية المنتظمة 3.9
 

 الدراسات التقنية. 3

 المكالمات التي يدفعيا المتمقي 2.3
 (FTTxشبكات الحزمة العريضة باأللياؼ البصرية )ل التحضير 9.3
 قياس جودة الخدمةمحموؿ الكاممة لالمواصفات الفنية ل 3.3
 

 النادرة إدارة الموارد .1
 جمع البيانات 2.1
 إدارة حيز الترددات 9.1

 ترخيص حيز الترددات  1.2.9 
 البثّ  1.9.9 
 تسعير حيز الترددات  1.3.9 
 (SMMS)اتالتردد وقياس حّيزإدارة نظاـ  1.1.9 
 التوزيعإعادة  1.5.9 
 إدارة حيز الترددات  0.9.1 
 التنسيؽ الدولي 5.9.1 

 (NNP)طني الجديد إدارة مخطط الترقيـ الو  3.1
 الموافقة عمى معدات االتصاؿ 1.1
 

 حماية المستيمؾ  .5
 (CCSالمستيمكيف )عبر نظاـ شكاوى حؿ الشكاوى  2.5
 القيمة المضافةذات خدمات التقديـ ميثاؽ  9.5
 حماية األطفاؿ واألمف السيبراني 3.5
 (EMF) الكيرومغناطيسية لمموجاتض التعرّ نظاـ  1.5
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 الشفافية .0

 العامة تشاراتاالس 2.0

 العامة  األمالؾستخداـ ا 2.2.0
 متطمبات الشبكةو  لعريضةا منح تراخيص الحزمةخطة  9.2.0

 القيمة المضافة ذات خدمات التقديـ ميثاؽ  3.2.0 
 رسـو حؽ استخداـ حّيز التردداتمشروع تحديد  1.2.0
  ض البشري لمموجات الكيرومغناطيسيةالتعرّ الحّد مف نظاـ  5.2.0

  

 إلى مجمس شورى الدولة األنظمة إحالة 9.0

 شؤوف المستيمؾنظاـ  2.9.0
 نظاـ التراخيص الممنوحة لمقّدمي الخدمات 9.9.0

 نظاـ رسـو تراخيص الترددات والتراخيص الفئوية 0.3.9
 ترخيص حّيز الترددات الالسمكيةو إدارة نظاـ  1.9.0
 الترقيـ نظاـ إدارة  5.9.0
 مخطط الترقيـ الوطني 0.9.0
  الجدوؿ الوطني المبناني لتوزيع الترددات  5.9.0

 األنظمة الصادرة 3.0

 عمى المعّدات فقةموانظاـ ال 2.3.0
 األساسية الخدمة ومؤشرات األداء جودة نظاـ  9.3.0
 ية الياّمةقيسو تقوة النظاـ ال 3.3.0
 نظاـ الترابط 1.3.0

 
 

III. بناء القدرات والجسور  
  

 بناء القدرات المؤسسية .2
 تدريب الموظفيف 2.2
 اإلدارة المالية 9.2
 ت ميف المساعدات واليبات 3.2

 بياالتحاد األورو  2.3.2 
 البنؾ الدولي  9.3.2 

 

http://www.tra.gov.lb/Human-EMF-Exposure-Limit-Regulation-AR
http://www.tra.gov.lb/Regulation-Class-and-Frequency-License-Fees-Regulation-AR
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 المعنييف بسوؽ االتصاالتالتفاعؿ مع  .9
 العمـوالتفاعؿ مع  2.9

 االستشارات العامة 2.2.9 
 اإللكترونيالموقع  9.2.9 
 النشرة اإلخبارية 3.2.9 

 تنظيـ ورش العمؿ 1.2.9
  قواعد تقديـ الخدمات ذات القيمة المضافة“ورشة عمؿ” 

  ألمالؾ العامة واحتياجات المبنى الجديد شروط الوصوؿ إلى ا “ورشة عمؿ
 ”لخدمات االتصاالت

 رؤية جديدة لتطوير قطاع البث"ورشة عمؿ" 
 الداخميعالـ اإل 9.9
 ةاوف مع المنظمات المحمية والدوليالتع 3.9

 تفاىـالات توقيع مذكر  2.3.9 
  وزارة االقتصاد والتجارةمذكرة تفاىـ مع 

  الوطني وزارة الدفاعمذكرة تفاىـ مع  

 الدولية ركية لمتنميةيالوكالة األم 
 الدوليةو  النشاطات اإلقميميةالمشاركة في  9.3.9

 لالتصاالت الدراسات المعيارية لشبكة الييئات العربية المنظمة 

 العمنية وروبيالتحاد األجمسات ا 

 متوسطية-مجموعة المنظميف األورو 

 منظمة التجارة العالمية 
 

 العمؿ ومحترفات األحداثتنظيـ  .3

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 2.3
 مستديرة ال الطاوالتو  التدريب 9.3

 
  

 ممحق

  التصاالتالتاسعة لمنظمي اتوصيات الندوة العالمية  -
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