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عزيزي املواطن،

زمالئي،

يق�سي واجب كل موّظف يف الإدارة العاّمة، مبا يف ذلك الوزير، بال�سهر على ح�سن �سري املرافق العاّمة. 

يزداد هذا الواجب اأهميًة متى �سّكل املرفق املعني ع�سباً ناب�ساً يف القت�ساد الوطني كما هي حال 

قطاع الت�سالت. وندرك ج�سامة املهمة متى اأ�سفنا اإىل ذلك �رضورة اإ�سالح واإعادة تاأهيل موؤ�س�سات 

الدولة يف �ستى اأ�سكالها.

ل بّد من التذكري، يف املقام الأول، اأّن الآفة الرئي�سية التي تفتك بلبنان تتمّثل مبعدلت الهجرة املرّوعة. 

يفيد اأحد اإح�ساءات املديرية العامة لالأمن العام اأّن اأكرث من مليون �سخ�ص غادر البالد بني العامني 1993 و2003. وي�ساف اإىل معّدلت 

البطالة الر�سمية وتلك املقّنعة التي تطال �رضيحًة وا�سعة من ال�سكان والتي تبلغ ب�سورة اإجمالية ن�سبة 45%.

فالنموذج القت�سادي ال�سائد منذ ت�سعينات القرن الفائت يحبط ال�ستثمارات املنتجة ويعّزز النمط الريعي الذي ينتج فر�ص عمل حمدودة 

اأو عقيمة.

تكمن ميزة قطاع الت�سالت يف اأنّه ي�سمح بقلب هذا النموذج يف مهلة ق�سرية. فخالفاً لقطاعي ال�سناعات الثقيلة والزراعة، ي�سهل 

توفري ال�رضوط الكفيلة بتحويل لبنان قطباً رقمياً اإقليمياً، وهي ل ت�ستدعي اإعادة هيكلة القت�ساد اللبناين يف العمق. فالبالد تذخر باملوارد 

الب�رضية الكفوءة. وحّققت �سبكة نقل املعلومات، اإىل جانب ال�سعات الدولية، قفزةً توازي تطّور ع�رض �سنوات، ومن املتوّقع اأن ي�ستقّرا عند 

م�ستوى ُمر�ٍص جّداً خالل الأ�سهر القليلة املقبلة. اأما القواعد التي ت�سمن حّرية املناف�سة وحتول دون ت�سكيل الحتكارات، فهي قيد الإعداد 

وتنوي الوزارة عر�ص اإطار قانوين وتنظيمي جديد يف هذا ال�سدد على جمل�ص الوزراء بحلول نهاية ف�سل ال�سيف.

با�سيل  الوزيران  اأي  اتخذناها،  التي  الإجراءات  اأطاحت  يومي،  التي اعرت�ستنا ب�سكل  الإدارية  والتعطيالت  الكثرية  ال�سعوبات  على رغم 

ونحا�ص واأنا �سخ�سياً، ممار�سات احلكومات ال�سابقة التي داأبت يف ا�ستغالل القطاع تارةً مل�سلحة الحتكارات اخلا�ّسة وتارة اأخرى مل�سلحة 

خزينة الدولة.

واخلليوية  الثابتة  ال�سبكات  ا�ستثمارات مكّثفة لتحديث  وزراء تكّتلنا،  الت�سالت، يف عهد  وزارة  و2012، خ�ّس�ست   2009 العامني  بني 

)الألياف الب�رضية واجليل الثالث 3G( واأطلقت �سل�سلة من التدابري الآيلة اإىل تفعيل القطاع وحتويل لبنان قطباً رقمياً اإقليمياً.

بداأت هذه التدابري توؤتي نتائج ملمو�سة. اإذ زادت �رضعة الإنرتنت مبعّدل 15 �سعفاً على ال�سبكة الثابتة و18 �سعفاً على ال�سبكة اخلليوية. 

ت�ساوي  قدرة  �رضاء  مع  القريب  امل�ستقبل  يف  ال�ستمرارية  ت�سمن  اأن  ويتوّقع  �سعفاً   11 مبعّدل  ارتفاعاً  الدولية  ال�سعات  و�سّجلت 

800 جيغابيت يف الثانية على كابل األيك�ساندرو�ص. كما ُخّف�ست تعرفة خدمات الإنرتنت املطّبقة على ال�رضكات والأفراد بن�سبة 80%، 
 .)Mobile Broadband( بن�سبة %20 مقابل %158 خلدمات احلزمة العري�سة اخلليوية )DSL( وارتفع عدد امل�سرتكني يف النرتنت ال�رضيع

وكّلها اإجراءات من �ساأنها اأن ترفع معّدل منو القت�ساد باأكرث من نقطتني وفق الدرا�سات ال�سادرة عن البنك الدويل.

وحدها جودة التخابر ال�سوتي عرب ال�سبكة اخلليوية ل تزال متدنّية، بفعل ترّهل �سبكة اجليل الثاين )2G( والنق�ص يف ال�سيانة وال�ستثمار. 

لذا اأطلقنا، بداية العام 2012، خطة عمل طموحة من �ساأنها الرتقاء بال�سبكة اإىل م�ساف املعايري الدولية، بحلول نهاية هذه ال�سنة 

حداً اأق�سى.

ما كانت كل هذه الإجنازات لت�سحي واقعاً ملمو�ساً، لول اجلهود احلثيثة التي بذلتها جمموعة عمل متاألّقة لن يفوتني �سكرها يف هذه 

املنا�سبة، وت�سم، اإ�سافة اإىل موّظفي ومديري الوزارة واأوجريو وهيئة املالكني )OSB( والربيد وMIC1 وMIC2، فريق العمل املمّيز الذي يوؤازرين 

والذي يتاألّف من 20 �سخ�ساً عملوا جميعاً بتفاٍن وثبات لبلوغ الهدف املن�سود: و�سع لبنان يف قلب القت�ساد الرقمي العاملي.

التحتية  البنية  بلغت  متى  البتكارية،  امل�ساريع  واأ�سحاب  التطبيقات  الربامج وخمرتعي  وعلى م�سّممي  اللبناين  ال�سباب  على  ويبقى 

امل�ستوى املطلوب، حتويل هذه الطاقات حقيقة، وتالياً، عك�ص اجتاه الهجرة.

امل�ستقبل يف انتظارنا، دعونا ل نخذله...

نقول �سحناوي
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يف 23 اآب 2011، اأقرّ جمل�ص الوزراء مر�سوماً ين�ّص على خف�ص تعرفة 

ت�ستعملها  التي  التاأجريية  الدولية  واخلطوط  الإنرتنت  خدمات 

الرتبوية من  املوؤ�س�سات  اأن ت�ستفيد  %80 على  بن�سبة  ال�رضكات 

خف�ص اإ�سايف بن�سبة %20. هذا املر�سوم الذي دخل حيز التنفيذ يف 

بداية �سهر ت�رضين الأول، يعود الف�سل يف حتقيقه اإىل زيادة ال�سعات 

الدولية نتيجة و�سع كابل IMEWE يف اخلدمة يف �سهر متوز 2011، 

يُ�ستعمل  ل  الثانية،  يف  جيغابيت   33 اإىل  ثم  ومن   23 اإىل   3 من 

الوزارة  زبائن  ي�ستفيد  الثانية.  13 جيغابيت يف  �سوى  راهناً  منها 

منذ �سهر اأيار 2012 من تنزيل غري حمدود يف فرتة الليل.

اإلنترنت: االستثمارات وخفض األسعار
الشركات

من الثانية(  يف  ميغابيت   2( الدويل   E1 الـ  خط  �سعر   خف�ص 

700 2 دولر اإىل 420 دولراً. واأ�سبحت ال�رضكات التي تبعد اأكرث من 

ع�رضين كيلومرتاً عن بريوت ت�ستفيد من خف�ص اإ�سايف بن�سبة 33% 

املتوازن. كما خف�ّست  النمو  اإىل تعزيز  املحلي، �سعياً   E1 الـ خلط 

تعرفة اخلط التاأجريي الدويل من 000 15 دولر اإىل 700 2 دولر، اأي 

بن�سبة 82%.

الشبكة الثابتة:
اإلنترنت والتخابر

األفراد
%80 مع  DSL مبعّدل  خف�ص �سعر اخلطوط املرتبطة بتقنية الـ 

ارتفاع يف قدرة ال�ستخدام يرتاوح بني �سعفني و5 اأ�سعاف. ومنذ 

وال�سابعة  الليل  منت�سف  بني  ال�ستهالك  اأ�سبح   ،2012 اأيار   5

�سباحاً جمانياً وغري حمدود.

إنترنت مجاني في الحدائق العاّمة
ترمي هذه املبادرة، التي اأطلقها الوزير نحا�ص وا�ستكملها الوزير 

اأ�سالً(  حمدود  )وعددها  العاّمة  احلدائق  كل  تزويد  اإىل  �سحناوي، 

بخدمة واي فاي جمانية.

بريوت  يف  وال�سنائع  )ال�سيويف  بال�سبكة  حدائق  ثالث  و�سل  مت   

مذكرة  يف  اأدرجت  حديقة   12 اأ�سل  من  طرابل�ص(،  يف  واملن�سية 

وجمعية  الت�سالت  وزارة  بني   2011 العام  يف  املوّقعة  التفاهم 

امل�سارف ومزّود خدمات الإنرتنت، �سوديتيل، وتتوىّل مبوجبها الوزارة 

�سوديتيل  توؤّمن  حني  يف  املطلوبة،  التحتية  البنية  ا�ستحداث 

يف  تتوّجب  قد  التي  بالكلفة  امل�سارف  جمعية  وتنه�ص  اخلدمة 

بع�ص احلدائق.

الحدائق المعنية بالمشروع

احلدائق التي مت تزويدها بخدمة الواي فاي:

ال�سنائع - رينيه معو�ص يف بريوت )000 22 مرت مربّع(  -

ال�سيويف يف بريوت )000 20 مرت مربّع(  -

املن�سية يف طرابل�ص )000 10 مرت مربّع(  -

احلدائق التي يجري حالياً تزويدها بخدمة الواي فاي:

جزين )200 3 مرت مربّع(  -

القادري يف زحلة )500 4 مرت مربّع(  -

الآباء الي�سوعيني يف بريوت )400 4 مرت مربّع(  -

مار نقول يف بريوت )200 2 مرت مربّع(  -

تلة اخلياط- املفتي ح�سن خالد )000 5 مرت مربّع(  -

احلدائق املزمع تزويدها بخدمة الواي فاي بانتظار التمويل:

زوق مكايل )950 2 مرت مربّع(  -

بلونة )550 6 مرت مربّع(  -

برج حمود )623 1 مرت مربّع(  -

ا�سرتاحة �سيدا )000 20 مرت مربّع(  -

احلدائق املدرجة يف قائمة النتظار:

بعقلني )000 10 مرت مربع من اأ�سل 000 40 مرت مربّع(  -

حر�ص بريوت )000 30 مرت مربّع علماً اأّن احلديقة متتد على   -

000 330 مرت مربّع(

- برج اأبي حيدر )000 7 مرت مربّع(

- فيع )000 20 مرت مربّع(

تم تزويد ثالث حدائق عاّمة
بخدمة واي فاي مجانية
ويجري راهنًا مّد خمس

حدائق أخرى بهذه الخدمة

التخابر الصوتي:
ارتفاع عدد المستخدمين وتراجع األسعار

املو�سولني  الثابت  الهاتف  م�سرتكي  عدد  الإرتفاع  عن  ينفك  مل 

�سهر  نهاية  مع  م�سرتك    854 000 فبلغ  النحا�سية،  بال�سبكة 

ني�سان 2012. ويف عهد الوزير با�سيل، تراجعت كلفة �رضاء اخلط 

بني   40% بن�سبة  التخابر  تعرفة  وُخف�ست   ،73% بن�سبة  الثابت 

التا�سعة ليالً وال�سابعة �سباحاً. 

تخفي�سات  على  للح�سول  �سي�سكو  �رضكة  مع  الإتفاق  متّ  كما 

هذا  تعميم  يف  منها  ورغبًة  املواقع.  جتهيزات  على   85% بن�سبة 

امل�رضوع يف حدائق اأخرى، تتفاو�ص وزارة الت�سالت راهناً مع جهات 

عّدة اأبدت ا�ستعدادها لتوفري التمويل واخلدمات ال�رضورية.

.01
الشبكة الثابتة:

اإلنترنت والتخابر

.01

يستفيد زبائن الوزارة
 منذ شهر أيار 2012 من تنزيل

غير محدود في فترة الليل
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اإىل  اللبنانية رخ�ستني خليويتني  الدولة  1994، منحت  العام  يف 

ت�سغيل  )بناء،   BOT عقد  مبوجب  اخلا�ّص  القطاع  من  م�سغلنَي 

خالل  من  الدولة  ا�ستعادتهما   ،2002 العام  يف  امللكية(.  ونقل 

لها، مبوجب عقود  اأ�سبحتا ملكاً  اللتني   ،MIC2و  MIC1 �رضكتَي 

اأّن  غري  اخلا�ص.  القطاع  من  مب�سّغلني  الإدارة  واأناطت  ائتمانية 

اأّدى اإىل تدهور  ال�ستثمارات بقيت بعهدة الدولة التي جلمتها مما 

ال�سبكة تدريجاً. 

و�سحناوي  ونحا�ص  با�سيل  الوزراء  اأطلق  الواقع،  هذا  ظل  يف 

ورفع  ال�سبكة  لتو�سيع  ومندفعة  طموحة  ا�ستثمارات  �سيا�سة 

قدرتها وحتديثها.

Touch إلى MTC Touch من

بّدل م�سّغل اخلليوي MTC Touch هويّته يف اأوائل �سهر متوز 

ملك  هي   MTC فعالمة   .Touch بـ  يُعرف  واأ�سبح   2012

 ،MIC2 �سبكة  اإدارة  عن  امل�سوؤول  "زين"  الكويتي  للم�سّغل 

اأّن Touch ملك للدولة اللبنانية. وهذا يعني اأنّه يف  يف حني 

وزارة  على  يتعنّي  "زين"،  عقد  اللبنانية  الدولة  جتّدد  مل  حال 

الت�سالت تغيري العالمة على وجه ال�رضعة لكي تبقى مبناأى 

عن املطالبات بالعطل وال�رضر.

تداركاً لهذه امل�سكلـة، اأدرج الوزيـر �سحنـاوي، يف معـر�ص 

جتديـد عقـد الإدارة مـع "زيـن"، تغيري هويـة MIC2 �سمـن 

امل�سّغل.  اأهداف 

"يف  بعنوان  اإعالنية  مع حملة  الهوية  تغيري  عملية  ترافقت 

با�ستدراج  فازت  التي   JWT وكالة  اإعداد  من  اجلديد"  عاملي 

اأتيح للم�ستخدمني الإعراب عن رغباتهم يف  العرو�ص، حيث 

عامل جديد بوا�سطة اأفالم فيديو تُعر�ص على الإنرتنت. اختارت 

JWT بع�ص هذه الأفالم لإطالق حملة املل�سقات، اإ�سافًة اإىل 

احلملة الإذاعية والتلفزيونية. 

عقود  على  جديدةً  مرةً  التفاو�ص  اأعيد   ،2012 الثاين  كانون  يف 

�سق  �سّقني:  من  اأجر  امل�سغلني  على  وفر�ص  جتديدها.  ومت  الإدارة 

التي  ع�رض  الإثني  الأهداف  بتنفيذ  رهن  متغرّي  و�سق  ثابت، 

و�سعتها الوزارة، وهي:

حت�سني النظام اخلا�ّص مبراكز خدمات الزبائن  -

اخلليوي،  عرب  الإنرتنت  خلدمات  الأقل،  على  واحد،  ملزّود  الإجازة   -

بالعمل على ال�سبكة

الرتخي�ص للموزّعني بت�سغيل اخلطوط اخلليوية اجلديدة اإلكرتونياً  -

حت�سني جودة اخلدمة  -

)National Roaming( خدمة التجوال الوطني  -

ا�ستبدال نظام WLL التقليدي بنظام خدمة الهاتف اخلليوي   -

من  الثابتة  اخلطوط  اإىل  النفاذ  للم�سرتك  يتيح  الذي  الثابت 

خالل ال�سبكة اخلليوية يف املناطق التي حتّددها وزارة الت�سالت

اإن�ساء ق�سم لالبتكار  -

ا�ستحداث من�سات لتطبيقات الهاتف اخلليوي  -

تركيب اأجهزة ملراقبة ال�سبكة عن بُعد  -

تقدمي 6 عرو�ص ت�سمل التخابر ال�سوتي والنرتنت   -

)Opex( التقّيد بالنفقات الت�سغيلية املحّددة  -

Touch اإطالق الهوية التجارية اجلديدة ل�رضكة  -

Alfa جديد ل�رضكة ERP تركيب نظام  -

الشبكة الخليوية: 02.
اإلنترنت والتخابر
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اإلنترنت: اعتماد تقنية + 3G في تشرين األول 2011
الثالث  اجليل  اخلليوي من  الهاتف  الوزير �سحناوي خدمات  اأطلق 

2012، تكّونت �سبكة  2011. ويف متوز  الأول  3G يف �سهر ت�رضين 

Alfa من  و�سبكة  نّقالة  و15 حمّطة  هوائّياً   5 612 Touch من 

 +HSPA 505 4 هوائّيات و 15 حمّطة نّقالة، وُجّهزتا بتكنولوجيا

التي ت�سمح ببلوغ �رضعات ات�سال بالإنرتنت حتى 42 جيغابيت يف 

الثانية بف�سل  84 جيغابيت يف  اإىل  اأن ت�سل  املتوّقع  الثانية من 

 4G التطورات التكنولوجية الأخرية، ممّا يقّربهما من اجليل الرابع

الثانية. مع  حيث تبداأ ال�رضعات النظرية عند 100 جيغابيت يف 

اجليل  ل�ستقبال خدمات  مهّياأة  اجلديدة  ال�سبكة  اأّن  اإىل  الإ�سارة 

اللوحات  تغيري  التحّول، يكفي  بهذا  القرار  اتّخاذ  اإذ مبجّرد  الرابع. 

الرديويّة يف حمّطات الإر�سال.

حيث  الثالث  اجليل  خدمات  جتاه  عارماً  حما�ساً  اللبنانيون  واأبدى 

ليفوق �سهراً   11 يف   158% بن�سبة  امل�ستخدمني  عدد   ارتفع 

الـ 000 722 م�سرتك يف �سهر اأيار 2012.

اعتماد الرقاقات “من الجهاز إلى الجهاز”
”machine to machine“

إرسال نتائج االمتحانات الرسمية عبر الرسائل 
)SMS( القصيرة

بالتعاون  الت�سالت،  وزارة  اأتاحت   ،2012 اآب  �سهر  اأوائل  يف 

ال�سهادة  لطالب   ،Alfa اخلليوي  وم�سّغل  الرتبية  وزارة  مع 

املتو�ّسطة والبكالوريا اللبنانية وعددهم 000 19، احل�سول 

الكلفة  لقاء  الق�سرية  الر�سائل  عرب  المتحانات  نتائج  على 

العادية للر�سالة الق�سرية من دون ر�سم اإ�سايف. توّفرت هذه 

اخلدمة حلاملي خطوط Alfa وTouch على حد �سواء. جاءت 

هذه املبادرة، التي ت�سّكل مثالً �ساطعاً على التعاون الناجح 

نتيجة  المتحانات  ت�سحيح  يف  التاأخري  بعد  الوزارات،  بني 

اإ�رضاب الأ�ساتذة للمطالبة بزيادة يف اأجورهم.

.02
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ارتفع عدد المستخدمين
بنسبة %158 في 11 شهرًا 

الثالث  اجليل  رقاقات  الوزارة  اأدخلت   ،2012 العام  اأوائل  يف 

بالتوا�سل يف  لالأجهزة  ت�سمح  التي  اجلهاز"  اإىل  اجلهاز  "من 
ما بينها من دون تدخل ب�رضي، عرب ا�ستعمال �سبكة اخلليوي 

من اجليل الثالث. تكرث تطبيقات هذا النوع من الرقاقات يف 

القطاع اخلا�ص، مثل اإمكان تتّبع جمموعة من ال�ساحنات اأو 

من ال�سيارات، ا�ستحداث نظام لطلب النجدة يف حال تعّطل 

كان  الغاز...  اأو  الكهرباء  عدادات  ا�ستهالك  نقل  امل�سعد، 

مرتفع  كان  لكّنه   GPRS تقنية  مبوجب  قائماً  النظام  هذا 

الأ�سعار  الوزارة  خّف�ست  الثالث،  اجليل  حلول  مع  الكلفة. 

لإعطاء الزخم ال�رضوري لهذا النوع من اخلدمات.

.02
Blackberry عروض الـ
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التخابر الصوتي:
ارتفاع هائل في معّدالت اختراق الهاتف الخليوي

وخف�ص  اخلليوي  الهاتف  �سبكات  على  طراأ  الذي  التح�ّسن  اأّدى 

الأ�سعار، يف اآذار 2009 خالل عهد الوزير جربان با�سيل، اإىل ارتفاع 

عند  ا�ستقّر  طاملا  الذي  اخلليوي  الهاتف  م�سرتكي  عدد  يف  هائل 

�سقف املليون �سخ�ص تقريباً. اليوم، ميتلك نحو 3.6 مليون لبناين 

– اأي %85.4 من ال�سكان - هاتفاً خليوياً �سغالً، فيتخّطى لبنان 
بذلك املتو�سط اخلا�ّص بالبلدان النامية البالغ 78.8%.

االرتفاع المفرط في تعرفة الدقيقة
الأكرث  بني  من  اخلليوي  �سبكة  عرب  التخابر  دقيقة  تعرفة  تَُعّد 

البنية  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ومرّد  العامل.  يف  ارتفاعاً 

  BOT الـ  عقدي  زمن  يف  خا�ّص  احتكار   – لل�سوق  الحتكارية 

واحتكار عام يف الوقت الراهن – واإىل دين باهظ ناجت من القت�ساد 

اأ�سا�ص املح�سوبية.  اأموال الدولة على  اإعادة توزيع  الريعي ومن 

قّدر البنك الدويل ال�رضيبة غري املبا�رضة التي يدفعها اللبنانيون 

العاملية  املعدلت  قائمة  اأعلى  يف  ي�سعها  مما   ،65% بن�سبة 

اخلليوية. الت�سالت  على  لل�رضيبة 

التي  املبا�رضة  غري  ال�رضيبة  هذه  على  با�سيل  الوزير  اعرت�ص 

اأن  قبل   40% بن�سبة  الأ�سعار  وخّف�ص  اللبنانيني،  على  ُفر�ست 

يخّف�سها الوزير نحا�ص بدوره بن�سبة %35 )منتجات “�ستارت”، 

 72% بن�سبة  �سحناوي  والوزير  “وّفر”(  “�سوبر”،  “�سمارت”، 
لغاية  املكاملة  �سعر  خف�ص  اإىل  اإ�سافًة   – ت�سات”  “يو  )منتج 

%40 اأيام الآحاد ويف فرتة الليل(.

يربز بع�ص امل�ساكل على م�ستوى جودة اخلدمة. فعدد املكاملات غري 

املنجزة مرتفع جداً وغالباً ما ي�سّطر امل�سرتكون اإىل تكرار املحاولة. 

يتوّقع حّل هذه امل�ساكل قبل حلول نهاية هذه ال�سنة عرب اعتماد 

خمّطط جلودة اخلدمة ي�سمل من بني اأمور اأخرى الرتكيب التدريجي 

لـ 200 1 هوائي اإ�سايف، ورفع القدرات يف النفاذ ويف قلب ال�سبكة 

ملراقبة عملّيات  وا�ستحداث مركز  واإطالق خّطة حت�سني م�ستمّر 

ال�سبكة،  كّل  على  احلقيقي  الوقت  يف  اخلدمة  وجودة  ال�سبكة 

اإ�سافًة اإىل اإجراءات كثرية اأخرى.

يمتلك 85.4%
من اللبنانيين

هاتفًا خليويًا في الخدمة

يدفع اللبنانيون
ضريبة غير مباشرة
بنسبة %65 على

اتصاالتهم الخليوية

عّدلت اإجراءات قيا�ص معايري اجلودة يف معر�ص التعديل الأخري 

من  �رضكة  كل  كانت  ال�سابق،  يف  العقود.  على  اأدخل  الذي 

�سبكتها.  على  الت�سالت  جودة  بنف�سها  تقي�ص  ال�رضكتني 

م�ستقّلة  �رضكة  بنف�سها  الت�سالت  وزارة  فتختار  اليوم  اأما 

متخ�ّس�سة تقي�ص معايري اجلودة ب�سورة �سهرية.

جهد مستمّر لضمان دمقرطة الخدمة

اقرتاح خفـ�ص �سعـر وحـدة الفوتـرة من 60 ثانيـة اإىل 	•"
45 ومن ثم اإىل 30 ثانية.

يف   Alfa �رضكة  لدى  لل�سباب  معّدة  منتجات  اعتماد  	•
�سهر اأيار، بكلفة 9 دولرات للتخابر ال�سوتي والر�سائل 

%72 يف  بن�سبة  انخفا�ساً  ميّثل  مما  والنرتنت،  الق�سرية 

قيمة الوحدة. جذبت هذه اخلدمة 000 136 م�ستخدم 

يف ثالثة اأ�سهر. 

بن�سبة   Touch �رضكة  لدى  خمّف�سة  تعرفة  اعتماد  	•
والثامنة  ليالً  العا�رضة  بني  املكاملات  كل  على   40%

وتلك  الدفع  امل�سبقة  للبطاقات  الآحاد  واأيام  �سباحاً 

الالحقة الدفع )الثابتة(، واعتماد تعرفة خمّف�سة لدى 

بن�سبة  ح�رضاً  الدفع  امل�سبقة  للبطاقات   Alfa �رضكة 

ع�رضة  والثانية  ليالً  العا�رضة  بني  املكاملات  على   20%

وبن�سبة  الليل،  منت�سف 

املجراة  املكاملات  على   40%

منت�سف  ع�رضة  الثانية  بني 

الليل والثامنة �سباحاً.

اعتماد نظام التجوال الوطني. 	•
يع  توز �سبكة  هيكلة  اإعادة  	•
عرب   MIC2و  MIC1 قات  بطا

وقابلة  �سفافة  معايري  اإر�ساء 

للقيـا�ص بغيـة 

املوزّعني:  اختيار 

ال�سيارات،  عدد 

املـوّظـفــــون، 

نقاط البيع... 

*

ر عددهم بـ 4.2 مليون ن�سمة. * الن�سبة بالإعتماد على املقيمني، لبنانّيني وغري لبنانّيني، واملقدَّ
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هو  الإنرتنت  اإىل  النفاذ  اأّن  املّتحدة  الأمم  اأعلنت   ،2011 حزيران  يف 

حّق اأ�سا�سي من حقوق الإن�سان. واأدركت الدول ال�سناعية، موازاة 

اخلدمة  هذه  لتاأمني  يكفي  ل  وحده  التجاري  املنطق  اأّن  ذلك، 

يف  ال�ستثمار  على  العائد  غياب  اإىل  نظراً  املواطنني  جميع  اإىل 

اإىل  الفتقار  اإىل  اأو  املنخف�سة  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق 

القدرة ال�رضائية. بالتايل، ن�سهد منذ بداية الألفية توّجهاً عاملياً 

ومل�ست  الت�سالت.  �سبكات  يف  العامة  ال�ستثمارات  اإىل  للعودة 

البلدان التي اعتمدت هذه املقاربة املنافع غري املبا�رضة الناجتة من 

القت�سادي  النمو  والتوا�سل من حيث  الت�سال  عملية دمقرطة 

معّدل  ارتفاع  اأّن  الدويل  البنك  يعترب  العمل.  فر�ص  وا�ستحداث 

اإىل منو  الثابتة يوؤّدي  الخرتاق بن�سبة %10 على احلزمة العري�سة 

اإ�سايف يف اإجمايل الناجت املحلي بن�سبة %1.38، يف حني يوؤّدي ارتفاع 

معدل الخرتاق بن�سبة %10 على احلزمة العري�سة اخلليوية اإىل منو 

اإ�سايف يف اإجمايل الناجت املحلي بن�سبة %1. واأظهرت درا�سة اأجراها 

اأّن %25 من الوظائف اجلديدة التي ا�ستُحدثت يف  الحتاد الأوروبي 

فرن�سا، يف الأعوام اخلم�سة الأخرية، كانت يف القت�ساد الرقمي. 

يف لبنان، ي�سّكل قطاع الت�سالت، الذي يدرّ عائدات �سافية تفوق 

الدولة بعد  الثاين يف خزينة  املورد  ال�سنة،  1.4 مليار دولر يف  الـ 

ت�سّخماً  العائدات  هذه  ت�سهد  امل�سافة.  القيمة  على  ال�رضيبة 

م�سطنعاً بفعل املمار�سات غري التناف�سية ال�سادرة عن الالعب 

الرئي�سي يف القطاع، اأي الدولة �ساحبة الحتكار املزدوج للهاتف 

الثابت واخلليوي. للتخفيف من عبء هذه العائدات غري املبا�رضة، 

التدابري،  من  �سل�سلة  و�سحناوي  ونحا�ص  با�سيل  الوزراء  اتّخذ 

الت�سالت  كلفة  با�سيل  الوزير  خف�ص  املثال:  �سبيل  على  منها 

 57% بن�سبة  الثابتة  الت�سالت  وكلفة   40% بن�سبة  اخلليوية 

النرتنت  خدمة  يف  ال�سرتاك  كلفة  �سحناوي  الوزير  وخف�ص 

الثابت بن�سبة %80 وا�ستحداث منتجات ت�ستهدف الفئات ذات 

القدرة ال�رضائية املتدنّية مثل ال�سباب، مما خّف�ص كلفة اخلدمات 

اخلليوية بن�سبة 72%.

يق�سي  الوزراء  جمل�ص  اإىل  باقرتاح  اأخرياً،  �سحناوي،  الوزير  تقّدم 

بخف�ص وحدة الفوترة من 60 ثانية اإىل 45 ومن ثم اإىل 30 ثانية 

الفاتورة  قيمة  بخف�ص  �سي�سمح  الذي  الأمر   ،2013 ال�سنة  يف 

الإجمالية بن�سبة 25%. 

حاداً  تراجعاً  املبا�رضة  غري  ال�رضيبة  هذه  ت�سّجل  اأن  املتوّقع  من 

وزارة  اقرتحتها  التي  ال�سرتاتيجيا  الوزراء  جمل�ص  اعتمد  متى 

اأن  اأفقية  طبقات  اإىل  القطاع  تق�سيم  �ساأن  فمن  الت�سالت. 

يف�سي اإىل مناف�سة عادلة بني الالعبني املختلفني عند الطبقات 

واإىل  اقت�سادية كربى  اإىل فاعلية  املختلفة، مما �سيوؤّدي ل حمالة 

خف�ص يف الأ�سعار.

يشّكل قطاع االتصاالت
المورد الثاني

في خزينة الدولة
بعد الضريبة

على القيمة المضافة

المالية العاّمة،
االستثمارات والعائدات

.03
المالية العاّمة، 

االستثمارات والعائدات

.03
 سياسة استثمارات طموحة ومندفعة

السعات الدولية للبنان
وّظف الوزراء با�سيل ونحا�ص و�سحناوي ا�ستثمارات لرفع ال�سعات 

الدولية واملحلية بهدف حت�سني القدرة على الت�سال والتو�سيل. 

كانت ال�سعة الدولية للبنان 2 جيغابيت يف الثانية عندما ت�سّلم 

الوزير با�سيل مقاليد الوزارة. ويف عهده ا�ستثمرت الدولة 51 مليون 

اأوروبا  الأو�سط،  ال�رضق  )الهند،   IMEWE كون�سور�سيوم  يف  دولر 

اإمكان  بلبنان، مع  باأوروبا مروراً  الهند  ي�سل  لبناء كابل  الغربية( 

تاأمني قدرة ت�ساوي 120 جيغابيت يف الثانية على املدى البعيد. 

ال�رضورية لتحديث  ال�ستثمارات  الوزيران نحا�ص و�سحناوي  وّظف 

يف  جيغابيت   200 اإىل  ت�سل  قدرةً  �سيوّفر  الذي  الكابل  هذا 

اإىل ت�سل  قدرة  ل�رضاء  الوزارة  وتفاو�ص  البعيد.  املدى  على   الثانية 

800 جيغابيت يف الثانية ح�سب احلاجة، من خالل الكابل القرب�سي 

األيك�ساندرو�ص لتاأمني ا�ستمرار احلركة الدولية انطالقاً من لبنان. 

يف املوازاة، با�رض لبنان مفاو�سات مع قرب�ص لبناء كابل جديد با�سم 

"اأوروبا" ليحّل حمّل كابل قدمو�ص الذي �سارف على نهاية خدمته. 
لن تتجاوز م�ساهمة لبنان يف بناء هذا الكابل الـ 10 ماليني دولر، 

اإ�سافًة اإىل كلفة التجهيزات.

انقطاع اإلنترنت في لبنان ثالثة أيام

اأيام،  ثالثة  الإنرتنت  من  اللبنانيون  ُحرم   ،2012 متوز  اأوائل  يف 

اأوروبا  الأو�سط،  ال�رضق  )الهند،   IMEWE كابل  انقطاع  ب�سبب 

النقطاع،  هذا  اأرخى  العامل.  ببقية  لبنان  ي�سل  الذي  الغربية( 

مرت   800 عمق  على  الإ�سكندرية  �سواحل  قبالة  ح�سل  الذي 

يوؤّمن  IMEWE كابل  لأّن  البالد  على  بظالله  البحر،  مياه   يف 

20 من اأ�سل 23 جيغابيت يف الثانية وهي القدرة الدولية املتوافرة 

للبنان مقابل 3 جيغابيت يف الثانية لكابل قدمو�ص.

و�سبق الوزير �سحناوي، حتوطاً لأي م�سكلة مماثلة، ان ا�ستح�سل يف 

28 اآذار 2012 على قرار من جمل�ص الوزراء بالتفاو�ص مع قرب�ص وتاأمني 

م�سار موازٍ من خالل كابل األيك�ساندرو�ص. فقامت فرق الوزارة بزيارات 

عدة اإىل قرب�ص وتو�ّسلت اإىل �سيغة موؤاتية للبنان تق�سي بتمّلك هذا 

الأخري دائرة يف الكابل القرب�سي. يف اأواخر حزيران، كانت املفاو�سات 

اللم�سات  اإبرام التفاق رهن و�سع  وبات  اأحرزت تقّدماً ملمو�ساً  قد 

الأخرية على العقود واحل�سول على موافقة ديوان املحا�سبة وجمل�ص 

الوزراء. انتقل الوزير �سحناوي وفريقه، ب�سورة طارئة، اإىل قرب�ص بغية 

التفاو�ص على اتفاق ي�سمح باإعادة خدمة الإنرتنت. نظراً اىل وطاأة 

الأزمة، وافقت قرب�ص على مّد لبنان جماناً بـ 6 اإىل 7 جيغابيت يف 

لالأعطال.  حت�ّسباً  به  حتتفظ  الذي  الفائ�ص  من  مقتطعة  الثانية 

وبف�سل العمل ال�ساق واجلدير بالّثناء الذي قامت به جمموعة من 

املهند�سني يف هيئة اأوجريو بالتن�سيق الكامل مع وزارة الإت�سالت، 

مت  قليلة،  اأيام  بعد  �ساعة.   48 من  اأقّل  يف  الإنرتنت  خدمة  عيدت 
ُ
اأ

التفاو�ص على اتفاق اآخر بعيداً من �سغط العطل، وح�سلت وزارة 

الت�سالت جماناً على �سبيل التجربة، على 10 جيغابيت يف الثانية 

وزارة  فّعلت  املوازاة،  يف  اأ�سهر.  لثالثة  األيك�ساندرو�ص  كابل  على 

الهندي  امل�سّغل  من  مر�سيليا  يف  بالتو�سيل  عر�ساً  الت�سالت 

Tata Communications مع جتربة جمانية ل�سهرين يجيز نفاذاً 

اإىل ال�سبكة الدولية. مت ت�سليح كابل IMEWE يف اأواخر �سهر متوز.

ال�سعات الدولية للبنان
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سيتعّين على مؤّسسة
التنمية البلدية اإلسهام

في مشاريع التنمية مثل إعادة التشجير
والطاقة المتجّددة ومعالجة النفايات 

والنقل المشترك...

قّصة مال البلديات: فيلم تشويق

بني  الت�سالت  وزارة  على  تعاقبوا  الذين  الوزراء  اقتطع 

العامني 1994 و2009 �رضيبة بن�سبة %10 على الت�سالت 

اخلليوية. نظراً اإىل الفراغ القانوين الذي اكتنف طريقة توزيع 

املبالغ  يحّولون  الوزراء  هوؤلء  كان  البلديات،  على  الأموال 

هذه  اأّن  على  ين�ّص  القانون  لكن  املال.  وزارة  اإىل  املقتطعة 

الأموال هي ملك للبلديات واأنّه يتعني على وزارة الت�سالت 

لدى  بلدية  لكل  اخلا�سة  احل�سابات  اإىل  مبا�رضةً  حتويلها 

م�سلحة  اىل  حتوَّل  الأموال  هذه  تكن  مل  لبنان.  م�رضف 

بَدينها جتاه  الأخرية  تعرتف هذه  اإمّنا مل  املال فح�سب،  وزارة 

البلديات وت�سجيله يف ح�ساباتها.

الوزير  اإىل  عدة  كتباً  با�سيل  الوزير  اأر�سل   ،2009 العام  يف 

�سطح مطالباً اإياه بالعرتاف بالدين، اإمنا من دون جدوى. ومل 

يقّر وزير املال بتوّجب هذه الأموال اإل يف اأواخر العام 2009، 

اأي ع�سية مغادرته الوزارة، وذلك من خالل مرا�سلة وّجهها 

اإىل وزير الت�سالت. 

 �ستتمّكن البلديات، على �سبيل املثال، من ا�ستخدام الأموال يف اإعادة تاأهيل اجلبال التي �سّوهتها الك�سارات.

ح�سابات  يف  الدين  هذا  ت�سجيل  احل�سن  الوزيرة  رف�ص  باإزاء 

الوزارة، قّرر الوزير نحا�ص يف العام 2010 اأن يعيد تكوين املبالغ 

عرب  البلديات،  اإىل  لحقة  مرحلة  يف  حتويلها  بغية  املرتاكمة 

الحتفاظ بفوائ�ص القطاع التي تعود اىل وزارة الت�سالت.

يف العام 2012، اأر�سل الوزير �سحناوي م�رضوعاً لتعديل القانون 

اآلية لتخ�سي�ص  وتو�سيحه اإىل جمل�ص الوزراء واقرتح اعتماد 

القرتاح  ين�ّص  البلدية.  التنمية  موؤ�ّس�سة  واإن�ساء  الأموال 

 على توزيع مبلغ الـ 1.2 مليار دولر املرتاكم، اإ�سافًة اإىل مبلغ

الـ 140 مليون دولر الذي ميّثل التدفقات املالية ال�سنوية، على 

التخ�سي�ص  اآلية  خالل  من  مبا�رضةً   50% بن�سبة  البلديات 

اجلديدة وبن�سبة %50 بوا�سطة موؤ�ّس�سة التنمية البلدية.

امل�ساريع  ودر�ص  با�ستالم  البلدية  التنمية  موؤ�ّس�سة  �ستُعنى 

التنموية التي تقرتحها بلدية واحدة اأو بلديات عدة، مثل اإعادة 

الت�سجري والطاقة املتجّددة ومعاجلة النفايات واملياه الآ�سنة 

الأموال  من  بلدية  كل  ح�ّسة  �ستُحفظ  امل�سرتك.  والنقل 

اأن  يجوز  ول  املعنية  البلدية  املوؤ�ّس�سة مل�سلحة  تديرها  التي 

ت�ستعملها �سوى هذه الأخرية.

االتصال والتوصيل المحّلي في لبنان
عجزت �سبكة الت�سالت الثابتة ال�سابقة عن ال�ستجابة للّطلب 

�سبكة  اأ�سبحت  بعدما  البيانات،  حركة  على  املتنامي  املحّلي 

اأنّها مل تكن تغّطي �سوى %40 من  الألياف ال�سابقة بائدة علماً 

الأرا�سي اللبنانية. با�رض الوزير نحا�ص يف عهده بناء �سبكة األياف 

يُتوّقع  دولر  مليون   46 بكلفة  كيلومرت   4  700 تغّطي  ب�رضية 

اإمتامها مع نهاية هذه ال�سنة.

كان  فطاملا  اخلليوي،  عرب  الإنرتنت  ا�ستخدام  اإىل  بالن�سبة  اأما 

ت�سمح  بال�سبكة  الت�سال  �رضعات  كانت  وبالكاد  جداً،  حمدوداً 

ومن  نحا�ص،  الوزير  وّظف  الإلكرتوين.  الربيد  عرب  الر�سائل  بقراءة 

�سبكتني  لن�رض  ال�رضورية  ال�ستثمارات  �سحناوي،  الوزير  بعده 

نهاية  مع  اللبنانية.  الأرا�سي  كامل  تغّطيان  الثالث  اجليل  من 

 ال�سنة 2012، �سيكون قد وُ�سع يف اخلدمة حواىل 400 11 هوائي

و30 حمطة جوالة مما �سيوؤّمن تغطية لـ %93 من الأرا�سي، علماً 

اأّن الـ %7 الباقية لن تكون مغّطاة لأنها لي�ست ماأهولة. 

ارتفاع ملحوظ في العائدات
مليون   921 من  الت�سالت  لقطاع  ال�سنوية  العائدات  ارتفعت 

دولر يف العام 2007 اإىل ملياري دولر يف العام 2011 بف�سل ارتفاع 

معّدل اخرتاق الهاتف اخلليوي وخدمات الإنرتنت الثابت واخلليوي.

كما اأتاح املزاد على الأرقام اخلليوية احل�سول على عائدات اإ�سافية 

للدولة اللبنانية: 5 ماليني دولر تقريباً يف العام 2009، و1.8 مليون 

دولر يف العام 2011.

اإىل تقلي�ص النفقات، حّدد الوزير �سحناوي  اإجراء رمزي يرمي  ويف 

ال�سهرية  الفاتورة  اإىل  بالن�سبة  دولر   300 الـ  يتجاوز  ل  �سقفاً 

ملوّظفي كل الإدارات العاّمة.

في العام 2011،
دّر قطاع االتصاالت عائدات صافية للدولة 

بقيمة 1.4 مليار دوالر

توؤّدي اأحياناً مرا�سي القوارب، كما املعّدات العائدة اإىل زوارق ال�سيد، اإىل قطع كابالت الألياف الب�رضية البحرية. 

Beritar كابـل  اإ�سـالح  Raymondcruze خـالل عمليـة  �سفينـة  الوزيـر �سحنـاوي على منت  ال�سـورة،   يف 

يف كانون الأول 2011.

.03
المالية العاّمة، 

االستثمارات والعائدات

المالية العاّمة،03.
االستثمارات والعائدات
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إعادة إطالق مراكز خدمات الزبائن
التنظيمات  تعديل  متّ  با�سيل،  الوزير  2009 وخالل ولية  العام  يف 

عند  التخابر  حركة  معاجلة  من  الزبائن  خدمات  مراكز  لتمكني 

خطوط توزيع  اأّن  غري  �سواء.  حد  على  والدويل  املحّلي   امل�ستوى 

اإدارية  عقبات  اعرت�سته  املراكز  هذه  لتطوير  ال�رضورية   E1 الـ 

متعّمدة. واليوم، يقت�رض عدد املراكز العاملة على خم�سة مراكز 

توّظف حواىل 500 �سخ�ص.

ل�سمان بقاء �رضكات القطاع اخلا�ّص وازدهارها، مت تعديل العقود مع 

جيز لها، من 
ُ
مراكز تلّقي خدمات الزبائن يف عهد الوزير �سحناوي فاأ

بني اأمور اأخرى، اإجراء حركة التخابر ال�سادرة والواردة املحلية والدولية. 

 E1 كما جتيز العقود للمراكز، يف حال مل توّفر لها الوزارة خطوط الـ

املطلوبة �سمن مهلة معّينة، ال�ستح�سال على اخلطوط اأو احلزم 

الرتددية من القطاع اخلا�ّص. مت توقيع عقود مع خم�سة مراكز جديدة 

وتتوّقع الوزارة اأن يتجاوز هذا العدد الع�رضين مركزاً مع نهاية العام 

العاّمة لت�سجيع  املوؤ�س�سة  التن�سيق والتوافق مع  2013. كما متّ 

ال�ستثمارات يف لبنان )اإيدال( لدفع عجلة ال�ستثمارات يف هذا القطاع 

من طريق الإعفاءات ال�رضيبية. واجلدير اأّن قطاع مراكز خدمات الزبائن 

الناجت  اإجمايل  وي�سهم يف  000 650 �سخ�ص،  يوّظف  الفليبني  يف 

املحلي بـ 11 مليار دولر.

تبسيط إجراءات استيراد االجهزة
ت�ستدعي عملية ا�سترياد الأجهزة واملعدات التكنولوجية احل�سول 

التكنولوجية،  لالأجهزة  خا�ّسة  ا�سترياد  رخ�سة  رخ�ستني:  على 

يطراأ  الب�سائع. مل  ا�سترياد  تاجر يف  رغب  كّلما  م�سبق  وترخي�ص 

اأي تعديل على الإجراءات اخلا�ّسة بالرخ�سة الأوىل. يف املقابل، متّ، 

اآذار 2012، تقلي�ص مدة الإجراءات اخلا�ّسة بالرتخي�ص  منذ �سهر 

ال�سترياد  عملية  من  ابتداءً  اأيام،  ثالثة  اإىل  يوماً   21 من  امل�سبق 

الثانية للمنتج نف�سه.

تراخيص لمزّودي خدمات اإلنترنت
وُ�سعت اإجراءات �سفافة ووا�سحة يف اأوائل العام 2012 لتحديد 

ال�رضكات املوؤّهلة لتزويد خدمات الإنرتنت. قّدمت 15 جهة جديدة 

طلبات وح�سلت على موافقة الوزارة.

نفاذ مزّودي خدمات اإلنترنت ومزّودي الخدمات 
الرقمية إلى المقسمات الهاتفية

ي�سّجل القطاع اخلا�ّص وجوده يف 70 مق�سماً هاتفياً، مقارنًة مع 

35 مق�سماً قبل عام، مما ي�سمح له بتغطية %80 من ال�سكان. 

وثمة م�رضوع ملنح القطاع اخلا�ص نفاذاً اإىل 100 مق�سم اإ�سايف من 

ي�سّكل  اللبنانية.  الأرا�سي  يف  املوجودة  الثالثمئة  املقا�سم  اأ�سل 

با�سيل  الوزير  عهد  يف  بداأت  اإدارية  معركة  مو�سوع  التدبري  هذا 

التع�ّسفية  املمار�سات  ومرّدها  نحا�ص،  الوزير  عهد  يف  وا�ستمّرت 

لأع�ساء يف الإدارة.

تنشيط القطاع الخاص 

.04
تنشيط القطاع الخاص 

.04

اأحد الأهداف املحّددة لـ MIC1 وMIC2، حت�سني مراكز خدمات الزبائن بغية اإر�ساء اأكرب عدد ممكن من امل�سرتكني.

ثروة  التي هّزت لبنان منذ ال�ستقالل، وهو ي�سّكل  الأزمات الكثرية  اإزاء  اللبناين قدرةً ل مثيل لها على ال�سمود  اأبدى القطاع اخلا�ّص 

اأ�سا�سية ل بد من �سونها. ترمي الإجراءات الآيلة اإىل تو�سيع ال�سبكات وحتديثها و�سمان �سبكة ات�سال جيدة، اإىل اإنعا�ص القطاع اخلا�ّص 

اإىل تطوير  اإ�سافًة  العامل.  اأ�سقاع  اإىل خمتلف  اأرا�سيه  وال�رضكات اخلدمات من  الأفراد  ي�سّدر  اإقليمياً  اإىل مكانته مركزاً  لبنان  واإعادة 

ال�سبكات والتو�سيل، اتُّخذت اإجراءات كثرية لتفعيل القطاع اخلا�ّص.

يسّجل القطاع الخاص وجوده
في 70 مقسمًا هاتفيًا، مقارنًة
مع 35 مقسمًا قبل عام، مما

يسمح له بتغطية %80 من السكان
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تشجيع المؤّسسات التربوية
من   2011 الأول  ت�رضين  �سهر  منذ  الرتبوية  املوؤ�ّس�سات  ت�ستفيد 

 DSL الـ  خدمة  يف  ال�سرتاك  تعرفة  على   20% بن�سبة  ح�سم 

املمنوحة اإىل اجلمهور.

إجراءات خاّصة لـ 350 من المستخدمين الكبار
تلحظ املرحلة الأوىل من م�رضوع الألياف الب�رضية اإي�سال اخلدمة 

مر�سوم  اأ�سبح  الكبار.  امل�ستخدمني  من  م�ستخدماً   350 اإىل 

الوزراء.  جمل�ص  على  عر�سه  قريباً  و�سيتم  جاهزاً  امل�رضوع  اإر�ساء 

امل�ستخدمون املعنّيون متنّوعون؛ فاإ�سافًة اإىل الوزارات واملوؤ�ّس�سات 

واملوؤ�ّس�سات  امل�سارف  �سمل  من  بّد  ل   ،MIC2و  MIC1و العاّمة 

املالية، وامل�ست�سفيات الكربى، والفنادق، ومزّودي خدمات النرتنت، 

وو�سائل الإعالم، ومكاتب الهند�سة امل�سّدرة للخدمات وغريها من 

املوؤ�ّس�سات التي ت�سّجل ن�سبة ا�ستخدام عالية.

ف�سالً عن امل�ستخدمني الكبار الآخرين، �سيتم و�سل اجلامعات ب�سبكة الألياف الب�رضية يف بداية �سنة 2013.

خفض سعر الخطوط التأجيرية الدولية
اأ�سعار  2011 على خف�ص  الأول  ال�سادر يف ت�رضين  املر�سوم  ين�ّص 

اخلطوط التاأجريية الدولية من 000 15 دولر اإىل 700 2 دولر يف 

الالمركزية، ت�ستفيد  %82. حر�ساً على دعم  بن�سبة  اأي  ال�سهر، 

الع�رضين  تتجاوز  م�سافة  املق�سم  عن  تبعد  التي  ال�رضكات 

كيلومرتاً من ح�سم اإ�سايف بن�سبة 33%. 

خفض سعر الجملة لخطوط اإلنترنت الدولية
خف�ص �سعر خطوط الـ E1 – اأي �رضعة 2 ميغابيت يف الثانية – 

املمنوحة اإىل مزّودي خدمات الإنرتنت واإىل مزّودي اخلدمات الرقمية، 

من 700 2 دولر اإىل 420 دولر يف ال�سهر.

الخدمات والمنتجات، أقرب وأسهل
مت افتتاح �سبعة اأك�ساك )Kiosks( جديدة يف : ABC الأ�رضفية   ·
وال�سبّية، اأ�سواق بريوت، م�رضف لبنان، �سبيني�ص - احلازمية، 

افتتاح  اإىل  و�سيُ�سار  وجبيل.  الدكوانة   -  Le Charcutier

وLe Mall �سن  Le Charcutier جعيتا  اإ�سافيَّني يف  فرعني 

الفيل. تُ�ساف هذه القائمة اإىل الأك�ساك املوجودة راهناً يف 

 TSC مول،  بريوت   ،CITYMALL الدويل،  احلريري  رفيق  مطار 

اجلناح، �سبيني�ص - ال�سبّية واجلناح و�سيدا وطرابل�ص.

ليبان  خدمات  تنتقل  املحدود،  التنّقل  لذوي  اأو  للعاملني   ·
املنازل  خدمة  عرب  الزبون  عمل  اأو  �سكن  عنوان  اإىل  بو�ست 

.Home Service

اإجناز  لت�رضيع  الرئي�سية  الربيد  مكاتب  يف  �رضيع  خط  اإن�ساء   ·
اخلدمات الب�سيطة كدفع الفواتري اأو �رضاء الطوابع.

تطبيق نظام جديد لإدارة �سفوف النتظار يف مكاتب الربيد   ·
الرئي�سية من اأجل تخفي�ص وقت النتظار.

للتفاعل  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  �سفحات  اإن�ساء   ·
ليبان  وُمنحت  وا�ستف�ساراتهم.  الزبائن  طلبات  مع  الفوري 

بو�ست جائزة ال�سفحة الأكرث تفاعالً يف ال�رضق الأو�سط على 

موقع في�سبوك )فئة اخلدمات(.

خدمات تسّهل الحياة اليومّية 
خدمة ت�سديد فواتري Alfa التي تُ�ساف اإىل خدمات ت�سديد   .

فواتري Touch ووزارة الإت�سالت.

خدمات MoneyGram لتحويل الأموال اإلكرتونياً.  ·
خدمة التحويل املبا�رض للربيد من �سندوق الربيد اإىل عنوان الزبون.  ·
اإىل  جديد  بريد  ورود  عند   SMS ر�سالة  عرب  الإبالغ  خدمة   ·

�سندوق الربيد.

عند   SMS ر�سالة  اإر�سال  مبوجبها  يتم   Car Alert خدمة   ·
ا�ستحقاق موعد دفع امليكانيك، وعند ورود خمالفات �سري اأو 

وقوف غري مدفوع، وعند وجوب جتديد التاأمني على ال�سيارة.

.EasyShop خدمة الت�سّوق عرب النرتنت من الوليات املّتحدة  ·
الزبون  بتعريف  ت�سمح  التي  بو�ست  لليبان  الولء  بطاقة   ·

وعنوانه وتقدمي خدمات امل�ساعد اخلا�ص.

الطوابع
يف هذه الفرتة، وُ�سعت يف التداول ع�رضة طوابع بريديّة، يف حني 

خرى، كطابع تذكاري ملنا�سبة زيارة البابا بنديكتو�ص 
ُ
يتم حت�سري اأ

ال�ساد�ص ع�رض اإىل لبنان، مئويّة الكاتب وال�ساعر �سعيد عقل، 

وتكرمي ال�سحايف وال�سيا�سي الراحل غ�ّسان تويني...

ونُّظمت  خا�ّسة،  تذكارية  وجمموعات  مغّلفات  �سدرت  كما 

ن�ساطات عّدة بالتعاون مع املدار�ص لتعريف اجليل ال�ساب على 

ثقافة املرا�سالت والطوابع الربيدية.

ليبان بوست، مشّغل القطاع البريدي في لبنان
مع انتهاء احلرب، و�سعت احلكومة اللبنانية برناجماً مكّثفاً لإعادة الإعمار بغية اإعادة ترميم 

موؤ�ّس�سات الدولة وحتديثها. كجزء من هذا الربنامج، ونظراً اإىل اأهّمية القطاع الربيدي ودوره احليوي 

 يف النمو الإقت�سادي، مت تعيني م�سّغل بريدي من القطاع اخلا�ص، وكانت تلك بداية عمل ليبان بو�ست. 

تاأهيل  اإعادة  عطيَت مهّمة 
ُ
تاأ�ّس�ست �رضكة ليبان بو�ست يف ت�رضين الأول من العام 1998، واأ

وت�سغيل القطاع الربيدي يف لبنان. �رضعت ليبان بو�ست يف اعتماد برنامج تاأهيل وا�سع، ورّكزت 

عملها على ثالثة م�سارات: اإعادة بناء البنية التحتّية الربيديّة، تنويع اأن�سطة ال�رضكة )اخلدمات 

املالية واحلكومية، والتجارة الإلكرتونية، والبيع بالتجزئة...( واإن�ساء عالمة جتارية رائدة . بني حزيران 

2011 ومتوز 2012، وبهدف تقدمي خدمة اأف�سل لزبائنها، اعتمدت ليبان بو�ست املبادرات الآتية: 

نوعّية الخدمة
و�سع نظام جديد يخت�ّص مبراقبة نوعية اخلدمات.  ·

اإدارة  من�ّسة  على  مرتكز  ال�سكاوى  اإدارة  نظام  تطبيق   ·
.)CRM( العالقات مع الزبائن

العمليات  ا�ستمرارية  ل�سمان  طوارىء  خّطة  اإن�ساء   ·
والأن�سطة الرئي�سية يف الأوقات احلرجة.

اخلدمات  لتطوير  الإيطايل  الربيد  مع  �رضاكة  اإتفاقية  اإبرام   ·
املالية.

اإعادة هند�سة اآلّيات العمل من اأجل تطوير وحت�سني م�ستوى   ·
اخلدمات.

اإعتماد تقنّية GPS )النظام العاملي لتحديد املواقع( للتعّرف   ·
على نقاط الت�سليم.

اعتماد خط �ساخن خلدمة الزبائن، 1577.  ·
احل�سول على �سهادة ISO 9001 لالإدارة والعمليات، تتويجاً   ·

للجهود التي بذلتها ليبان بو�ست يف ح�سن جودة الإدارة.

كما مت حتديث هويّة العالمة التجارية لليبان بو�ست لتتما�سى 

ي�سّهل  موثوقاً  �رضيكاً  تكون  اأن  يف  لزبائنها  ال�رضكة  وعد  مع 

احلياة اليومية.

تنشيط القطاع الخاص  .04
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الشبكة الثالثة واستعادة الطابق الثاني في العدلية
اللبنانية  الدولة  اإىل  ال�سينية  احلكومة  وهبت   ،2007 العام  يف 

جتهيزات للهاتف اخلليوي من اجليل الثالث حت�سباً لرتكيب �سبكة 

مبوجب  تاأ�سي�سها  املزمع  تيليكوم  ليبان  �رضكة  اإىل  تعود  ثالثة 

هذه  اأوجريو  هيئة  ا�ستلمت   .2002 للعام   431 رقم  القانون 

التجهيزات حل�ساب الوزارة ومت تركيبها يف الطابق الثاين من مبنى 

الوزارة يف العدلية، وخ�سعت لعدد من الختبارات.

ل�ستعادة  املبنى  دخول  نحا�ص  الوزير  حاول   ،2011 ايار   26 يف 

اخلليوي  الهاتف  �سبكتي  اإىل  واإعطائها  ال�سينية  التجهيزات 

قوى  اأّن  اإلّ  الثالث.  اجليل  بتقنية  تتزّودان  كانتا  اللتني  الأخرتني 

للتعليمات  ال�سالح خالفاً  بقوة  اعرت�ست طريقه  الداخلي  الأمن 

ال�سادرة عن وزير الداخلية زياد بارود الذي اآل به الأمر اإىل ال�ستقالة 

من من�سبه احتجاجاً على ما جرى. 

�سحناوي  الوزير  دخل   ،2011 اأيلول   23 يف  قليلة،  اأ�سهر  بعد 

وجتهيزات.  طابقاً  الوزارة،  ممتلكات  وا�ستعاد  الأقفال  وغرّي  املبنى 

يف تقريرها  الت�سالت  وزارة  عّينتها  التي  التحقيق  جلنة   اأنهت 

الآتية:  الوقائع  على  ال�سوء  و�سّلطت   2011 الأول  كانون   12

اأرقام هاتفية غري م�سّجلة،  ا�ستعمال ال�سبكة الثالثة من خالل 

تعّطل اأحد الأجهزة الرئي�سية التي تتيح النفاذ اإىل ذاكرة ال�سبكة، 

الت�سالت  وزارة  يف  وال�سيانة  لال�ستثمار  العامة  املديرية  رف�ص 

اإىل  اإ�سافة  ال�رضورية،  املعلومات  وتوفري  التحقيق  مع  التعاون 

ما  اإىل  تاريخها  يعود  التي  بال�سبكة  اخلا�ّسة  البيانات  كل  حمو 

ت�سّمن  الذي  التقرير  �سحناوي  الوزير  �سّلم   .2010 حزيران  بعد 

نتائج التحقيق اإىل رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص الوزراء ورئي�ص 

الوزير �سحناوي يدخل الطابق الثاين يف مبنى وزارة الإت�سالت يف العدلية.جمل�ص النواب والنائب العام التمييزي.

شوائب في اإلدارة05.

يشّكل النقص الحاّد في عدد الموّظفين وفي 
الكفاءات خطرًا محدقًا بلبنان

تُخ�ِسع القوانني املرعية التوظيف الإداري اإىل اختبار م�سبق واإىل 

طويالً.  وقتاً  تتطّلب  الجراءات  لكن هذه  الوزراء،  موافقة جمل�ص 

تعاين كل الوزارات �سّحاً يف مواردها الب�رضية.

من   85% �سغور  مع  الت�سالت  وزارة  يف  تاأزّماً  الو�سع  هذا  يزداد 

اخلدمة  جمل�ص  اأجراها  التي  ال�سيقة  القراءة  ب�سبب  املنا�سب 

�سبيل  على   .431 رقم  للقانون  التوظيف،  عن  امل�سوؤول  املدنية، 

املثال، تعد دائرة احل�سابات الدولية موظفاً واحداً عو�ساً من �سبعة 

ع�رض موظفاً وهو العدد امللحوظ اأ�سالً لها.

على �سعيد اآخر، مينع املر�سوم رقم 10183 للعام 1997 ال�ستعانة 

مبتعاقدين للقيام باملهام املوكولة عادةً اإىل املوظفني.

العام.  املرفق  مهمة  تعقيد  يزيد  ماأ�سوي  و�سع  اإىل  ذلك  اأّدى 

اأمل يف الأفق مع الرتخي�ص لوزارة الت�سالت،  ولكن، لح ب�سي�ص 

الأوىل، بتوظيف ا�ستثنائية وللمّرة  2011 ب�سورة  الأول   يف كانون 

10 مهند�سني ملوؤازرة املديرية العامة لالإن�ساء والتجهيز.

الدولة تستعيد حقوقها
الفواتير والالفتات

�سادق جمل�ص الوزراء يف العام 1975 على اقرتاح وزارة الت�سالت 

الوزارة.  لدى  الفواتري  باإدارة ق�سم  اأوجريو  بتكليف هيئة  القا�سي 

كما اأجازت الوزارة اإىل اأوجريو با�ستعمال مكاتبها من دون مقابل.

على اإثر تفّتت حكم القانون، اأزالت هيئة اأوجريو، بب�ساطة �سديدة، 

اإىل  تر�سلها  التي  الفواتري  يف  الت�سالت  وزارة  اإىل  الإ�سارات  كل 

امل�سرتكني م�ستبدلًة اإ�سم الوزارة باإ�سم اأوجريو. كما و�سعت عند 

لفتات  اأبوابها  وعند  الت�سالت  وزارة  اإىل  العائدة  املباين  مداخل 

.Ogero Telecom باإ�سم

نحا�ص  الوزيران  رفعها  التي  والدعاوى  القانونية  الإجراءات  عقب 

و�سحناوي، اأ�سبحت الفواتري حتمل من جديد ا�سم وزارة الت�سالت، 

ابتداءً من ني�سان 2012. كما �سدرت تعليمات ب�ساأن تغيري الالفتات.

%85 من المناصب شاغرة في وزارة االتصاالت

.05
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والت�سالت  الداخلية  وزيرا  دُِعَي   ،2012 الثاين  كانون   14 يف 

النيابية يف ح�سور نواب ميّثلون  اإىل اجتماع للجنة الت�سالت 

كل الأطياف ال�سيا�سية. اأ�رضّ النواب يف الجتماع على �رضورة 

غرفة  تفعيل  انتظار  يف  للرقابة  الداتا  اإعطاء  اإخ�ساع عملية 

التحكم واملراقبة. وطالبوا بعدم اإعطاء الداتا ب�سورة منهجية 

�سوناً  اللبنانيني،  جميع  وعن  اللبنانية  الأرا�سي  كامل  على 

للحّريات الفردية. فتعّهد وزيرا الداخلية والت�سالت بالمتناع 

عن طلب واإعطاء الـ All Data وت�سويب الطلبات اإىل مناطق 

اأو اأفراد.

بني 15 و28 كانون الثاين، تعّر�ست �سخ�سيات اأمنية و�سيا�سية 

على  امل�ساألة  عر�ص  بالت�ساور،  الوزيران،  فقّرر  للتهديد.  عدة 

جمل�ص الوزراء.

لوزير  يجوز  ل  اأنّه  الوزراء  جمل�ص  قّرر   ،2012 �سباط   1 يف 

على  احل�سول  بعد  اإل   All Data الـ  اإعطاء  الت�سالت 

القانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الق�سائية  الهيئة  موافقة 

اأي  الأرفع،  الثالثة  اللبنانيني  الق�ساة  من  واملوؤلّفة   140 رقم 

الدولة  �سورى  ورئي�ص جمل�ص  التمييز  الأول ملحكمة  الرئي�ص 

املحا�سبة. ديوان  ورئي�ص 

بني  او هادفاً  763 1 طلباً م�سّوباً  لـ  ا�ستجاب  الوزير  اأّن  علماً 

�سباط وحزيران 2012.

يف 6 حزيران 2012، اأر�سلت الهيئة الق�سائية بعد اجتماعها 

مبمّثلي الهيئات الأمنية، �سيا�سًة �ساملة اإىل وزارة الت�سالت 

قّررت مبوجبها اإعطاء الـ All Data ب�سورة رجعية عن جميع 

الأرا�سي  كامل  على  م�سرتك  مليون   3.6 وعددهم  امل�سرتكني 

الق�سرية،  والر�سائل  الت�سالت  حركة  ذلك  يف  مبا  اللبنانية، 

وحتديد املكان والرقم الت�سل�سلي لأجهزة الهاتف اخلليوي )ما 

يُعرف بالهوية الدولية لالأجهزة اخلليوية اأو IMEI( على اأن يتم 

ا�ستثناء رقم التعريف العاملي للم�سرتك يف ات�سالت الهاتف 

وهو  الهاتفية  للبطاقات  ال�رضّي  الرمز  اأو   )IMSI( املحمول 

�رضوري لعرتا�ص م�سمون املكاملات الهاتفية والر�سائل. ن�ّست 

يتعّلق  ما  يف   IMSI الـ  اإمكان طلب  ال�ساملة على  ال�سيا�سة 

التعليمات  الت�سالت  وزارة  نّفذت  حمّددة.  باأرقام  اأو  مبنطقة 

اجلديدة للهيئة فور ا�ستالمها.

 ،2012 متوز  يف  الوزراء  جمل�ص  ورئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص  عقد 

على حدة وب�سورة م�سرتكة، اجتماعات عدة تقّرر يف اإثرها اأن 

لكي  الت�سالت  وزارة  اإىل  موافقتها  الق�سائية  الهيئة  متنح 

تف�سح عن الـ IMSI العائدة جلميع اللبنانيني ب�سورة رجعية 

على  واإمّنا  اأيلول   12 لغاية  يومية  وب�سورة  اأ�سهر،   5 على 

%50 من الأرا�سي  �سكل طلبنَي منف�سلنَي يغّطي كل طلب 

للهيئة  اجلديدة  التعليمات  الت�سالت  وزارة  نّفذت  اللبنانية. 

فور ا�ستالمها.

على رغم ذلك، تتعّر�ص وزارة الت�سالت، منذ الأول من �سباط 

و�سخ�سيات  املعار�سة  نواب  من  منهجي  هجوم  اإىل   ،2012

بخرق  اإل   All Data الـ  اإعطاء  عليها  يتعّذر  كان  واإن  فيها، 

دّل على  اإن  الأمر  الوزراء. وهذا  والقانون وقرار جمل�ص  الد�ستور 

�سيء فعلى عدم اكرتاث البع�ص باحلقيقة والقانون.  

الداتا الكاملة ALL DATA: بعد الجلبة اإلعالمية، األرقام والوقائع

شوائب في اإلدارة05.
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الورش القائمة 06.

.06
الورش القائمة 

التخابر الصوتي الثابت
مل تعد بطاقات "كالم" و"تيليكارت"، التي تتيح اإجراء املخابرات   -1

من اأك�ساك الهواتف العاّمة، متوافرة يف ال�سوق منذ اأكرث من 

الوزير  تعليمات  تنفيذ  اأوجريو  اإدارة هيئة  رف�ص  اإىل  �سنة نظراً 

والإجراء الذي فر�سه ديوان املحا�سبة.

يف حماولة لإيجاد حل لهذا الو�سع، قّرر جمل�ص الوزراء، بناءً على 

اقرتاح الوزير �سحناوي، ال�ستعانة مبوزّعني من القطاع اخلا�ص. 

اأنّه  فتم التفاو�ص مع اأربعة موزّعني على بيع البطاقات، علماً 

ل يزال على ديوان املحا�سبة املوافقة على م�رضوع العقد. تُقّدر 

اخل�سارة يف العائد ال�سنوي الناجت من اأك�ساك الهواتف العاّمة، 

وعددها نحو 000 4، بـ 50 مليون دولر. 

تعّد الوزارة ا�ستدراج عرو�ص من اأجل تركيب 600 7 علبة توزيع   -2

كلفة  تقّدر  منها.  خط   600 تخ�سي�ص  متّ  الثابتة،  للخطوط 

الرتكيب بـ 46 مليون دولر. 

اإىل خطوط  النفاذ  اإىل  تقريباً  000 25 وحدة �سكنية  تفتقر   -3

الال�سلكية  الهواتف  اإىل  فتلجاأ  العادية،  الثابت  الهاتف 

والتي ل ت�سمح  1998 و2000  العامني  التي مت تركيبها بني 

وزارة  فريق  ابتكر  الإنرتنت.  خدمة  يف  ا�سرتاك  على  باحل�سول 

بال�سبكة  الثابت  الهاتف  بربط  يق�سي  حالً  الت�سالت 

يف  يزال  ل  احلل  وهذا  امل�ساكل،  هذه  درء  اأجل  من  اخلليوية 

الوزراء. انتظار موافقة جمل�ص 

يتم راهناً النظر يف م�رضوع يرمي اإىل حتديث ال�سبكة الثابتة من   -4

NGN )�سبكة  اأو ما يُعرف بالـ  اأجل النتقال اإىل �سبكة ذكية 

الإنرتنت  بروتوكول  اإىل منط  الت�سالت  اجلديد( حتّول كل  اجليل 

ترتاوح  املقّدمة.  اخلدمات  نطاق  وتو�ّسع  البيانات  نقل  وت�رضّع 

دولر. �سي�سمح  و25 مليون   20 الأوىل للكلفة بني  التقديرات 

ال�سبكة  بني  الأرقام  بنقل  املثال  �سبيل  على  ال�سبكة  حتديث 

الثابتة وال�سبكة اخلليوية.

الشبكة الخليوية
فتح املناف�سة يف �سوق الإنرتنت عرب اخلليوي: يف اأوائل �سهر حزيران   -1

2012، اعتُمد تدبري ي�سمح اإىل فئة جديدة من مزّودي خدمات 

الإنرتنت، تتمّثل يف مزّودي خدمات الإنرتنت عرب اخلليوي، مبمار�سة 

الفرتا�سيني  املزّودين  هوؤلء  اإىل  الإجراء  هذا  �سيتيح  ن�ساطها. 

املناف�سة يف  الذي �سيدخل  الأمر  ال�سبكة اخلليوية،  ا�ستعمال 

�سوق ل تزال تعاين من الحتكار ويعزّز التنّوع يف العر�ص.

بتكنولوجيـا  موقعـاً   90 جتهيـز   :LTE/4G تكنولوجيـا  ن�رض   -2

تتجـاوز بالإنرتنـت  ات�سـال  �رضعـات  تتيـح  التـي   LTE/4G 

بع�ص  يف  قريباً  ن�رضها  و�سيتم  الثانية،  يف  ميغابيت   100 الـ 

املناطق التجريبية يف لبنان، مبا يف ذلك املدينة الرقمية.

اأك�ساك الهواتف العاّمة خارج اخلدمة منذ ني�سان 2011، اأي منذ رف�ص اإدارة هيئة اأوجريو طبع بطاقات "كالم" 

و"تيليكارت". وُقّدر حجم اخل�سائر التي ُمنيت بها خزينة الدولة بـ 90 مليار لرية لبنانية �سنوياً.

اإلنترنت الثابت
�سيتم تركيب جتهيزات من نوع MPLS لتوفري املزيد من اخلدمات   -1

700 4 كيلومرت  التي متتّد على  الب�رضية  الألياف  على �سبكة 

طلق ا�ستدراج العرو�ص يف متوز ويُتوّقع 
ُ
والتي هي طور الرتكيب. اأ

اأن يبداأ تركيب هذه التجهيزات بحلول نهاية ال�سنة 2012.

هناك  الب�رضية،  الألياف  لن�رض  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  بعد   -2

– ثمة  – 18 �سهراً  م�رضوعان قيد الدر�ص. على املدى الق�سري 

 Active Cabinets توزيع  علب  اآلف  ب�سعة  لرتكيب  م�رضوع 

التي من �ساأنها اأن تقّرب الفيربة من املراكز ال�سكنية على اأن 

الأخري. �سي�سمح هذا  للميل  راهناً  النحا�ص املوجود  يُ�ستعمل 

ات�سال  �رضعات  ببلوغ  امل�سرتكني  من  الأكرب  الق�سم  اإىل  احلل 

بالإنرتنت تزيد عن 4 ميغابيت يف الثانية يف منازلهم.

التي   ،VDSL2 و   VDSL تكنولوجيا  ن�رض  ذلك، �سي�سمح  بعد 

الذين  امل�سرتكني  اإىل   ،DSL لتقنية  جديدة  ن�سخة  ت�سّكل 

تف�سلهم م�سافة 200 1 مرت حداً اأق�سى عن املق�سم الهاتفي 

اأو الـ Active Cabinet الأقرب، باحل�سول على �رضعات ات�سال 

تفوق 24 ميغابيت يف الثانية، وقد ت�سل اإىل 100 ميغابيت يف 

الثانية مع تكنولوجيا VDSL2. اأّما م�رضوع اإي�سال الفيربة اإىل 

املنزل )FTTH- Fiber to the Home( ف�سي�سمح اإىل معظم 

رزمة  اإىل  �سنوات  اأربع  اإىل  ثالث  غ�سون  يف  بالنفاذ  اللبنانيني 

جديدة من اخلدمات ت�سمل الـ Triple Play )ات�سال بالنرتنت، 

خط ثابت وتلفزيون عرب الإنرتنت(.

يتم حاليًا نشر
700 4 كيلومتر من األلياف البصرية

اأّن  اإىل الكابالت حتت الأر�ص. ولحظ الوزير  اأوجريو داخل جمرى يوؤّدي  الوزير �سحناوي يهّم مبالقاة عامل يف هيئة 

اأّن هذه الأخرية  اآمنة، فكّلف طبيباً لإعداد تقرير وتقدمي التو�سيات الالزمة. غري  ظروف العمل غري �سّحية وغري 

مل تلَق �سدى.
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الإدارة،  عقود  جتديد  �سياق  يف  اخلليوية:  التطبيقات  من�ّسة   -3

مهلة  يق�سي يف  اخلليوي  قطاع  مل�سّغلي  هدفاً  الوزارة  حّددت 

من�ّستني  باإطالق  اأ�سهر  �ستة 

اللبنانية  اخلليوية  للتطبيقات 

اأجل  من   80% بن�سبة  امل�سمون 

يف  امل�سنوعة  التطبيقات  ت�سجيع 

ال�سباب  املبتكرين  اإىل  اإ�سافة  لبنان، 

.)startups( وال�رضكات النا�سئة

الت�سالت  وزارة  رعت  اجلامعية:  املبادرات  الوزارة  دعم   -4

حيث  البلمند  جامعة  يف  اخلليوية  التطبيقات  م�سابقة 

منها ُقبل  م�رضوعاً،   29 جامعة   15 من  طالباً   62  عر�ص 

يتمّتعون  اأنّهم  وتبنّي  الفائزين  اختيار  جرى  م�رضوعاً.   19

قيمة  بلغت  الدويل.  امل�ستوى  على  للعمل  حقيقية  بطاقة 

للجائزة  دولر   10  000 مقابل  دولر   20  000 الأوىل  اجلائزة 

ملدة  الفائزَين  الفريَقني  م�ساريع  احت�سان  �سيتم  الثانية. 

.Berytech اأ�سهر لدى �سندوق  �ستة 

ا�ستحداث ق�سم للبحث والتطوير: ت�ستثمر الدول ال�سناعية،   -5

ب�سكل مكّثف، يف البحث والتطوير. على �سبيل املثال، ي�سّكل 

الحتاد  دول  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   2% والتطوير  البحث 

الأوروبي، يف حني اأّن هذه الن�سبة تناهز ال�سفر يف لبنان. األزمت 

وزارة الت�سالت م�سّغلي قطاع اخلليوي اإن�ساء اأق�سام للبحث 

والتطوير تُعنى بالبتكار التكنولوجي.

تنظيم  اإعادة  راهناً  يُعاد   :)OSB( املالكني  هيئة  تنظيم  اإعادة   -6

على  الرقابة  مبمار�سة  املكّلفة  اجلهة  وهي  املالكني  هيئة 

يف  اجلديد  بالواقع  الأخذ  يتم  بحيث  اخلليوي،  قطاع  م�سّغلَي 

عملية  �ساأن  من  م�سرتكني...(.  خدمات  الثالث،  )اجليل  ال�سوق 

اإعادة التنظيم هذه اأن حت�ّسن جودة اخلدمة واملناف�سة والطاقات 

مبنح   2012 اآذار  يف  القرار  اتُّخذ  كما  للم�سّغلني.  البتكارية 

جميع الأع�ساء يف هيئة املالكني تاأميناً طبّياً وعلى احلياة.

تنظيم الموجات
معظم  ت�ستعمل  ال�ستعمال:  وحّق  الطيف  توزيع  اإعادة   -1

ر�سم  لقاء  اأو  ا�ستعمال  ر�سم  دفع  دون  من  الرتددات  ال�رضكات 

تفرط  كما  الرتددات.  نوع  اأو  احلزمة  عن  النظر  بغ�ص  مقطوع 

بع�ص ال�رضكات، ل�سّيما مزوّدو اخلدمات الرقمية، يف ا�ستعمال 

احلزمة الرتدّدية. تالياً، برزت احلاجة اإىل اإعادة تنظيم كامل الطيف 

تكنولوجيا مثل  اجلديدة  التكنولوجيا  اأمام  املجال   لإف�ساح 

الـ  LTE. ت�سمل عملية اإعادة التخ�سي�ص والتوزيع كل الفاعلني، 

Alfa �رضكتَي  التلفزيون،  قنوات  الرقمية،  اخلدمات  مزّودي   اأي 

وTouch، الإذاعات... اأ�سبح امل�رضوع جاهزاً من الناحية الفّنية، اإل 

اأّن النقا�سات ل تزال جارية مع الفاعلني املختلفني ب�ساأن تنفيذه.

على  توقيعه  لبنان  التزم   :)TNT( الأر�سي  الرقمي  التلفزيون   -2

التلفزيوين  البّث  اإىل  بالنتقال   2006 العام  يف  اتفاقية جنيف 

الرقمي الأر�سي بحلول ال�سنة 2015. يف ني�سان 2012، �سّكل 

جمل�ص الوزراء جلنة ت�رضف على عملية النتقال. ُعر�ص امل�رضوع 

على �رضكات البّث التلفزيوين اخلا�ّسة التي اأبدت موافقة مبدئية، 

اإمّنا ربطت م�ساركتها يف امل�رضوع بتنظيم �سوق الكابل الذي ل 

يزال غري قانوين يف معظمه. اأعّدت الهيئة املنّظمة لالت�سالت 

م�رضوعاً، على اأن يُرفع اىل جمل�ص الوزراء للم�سادقة. ينوي وزير 

الت�سالت ن�رض ال�سبكات اجلديدة بحلول نهاية ال�سنة 2014 

القناة  بّث  مواقع  مع  اأول  منوذجي  م�رضوع  اإطالق  املتوّقع  ومن 

الر�سمية، تلفزيون لبنان، يف بداية ال�سنة 2013. لكن، ل بد من 

عر�ص امل�رضوع برّمته على جمل�ص الوزراء واحل�سول على موافقته.

لوحات إلكترونية بمتناول الشباب
يف  الت�سالت  وزارة  ترغب  والطالب:  للتالميذ  اإلكرتونية  لوحات 

دمقرطة النفاذ اإىل املحتوى الرتبوي والرتفيهي وتاأمني ولوج اأو�سع 

اإىل تكنولوجيا املعلومات يف �سفوف ال�سباب. لهذا ال�سبب، كّلفت 

اختبارية  ملرحلة  عرو�ص  ا�ستدراج  باإطالق   MIC2و  MIC1 الوزارة 

ت�سمل 000 15 لوحة اإلكرتونية جمّهزة بتقنية 3G وبالواي فاي 

امل�سارف  وجمعية  لبنان  م�رضف  دعم  بف�سل  اآمن.  ت�سّفح  مع 

مع  مي�رّضة  فوائد  العر�ص  �سيت�سّمن  اخلليوي،  قطاع  وم�سّغلَي 

.3G تق�سيط القر�ص على 24 �سهراً وخف�ص ر�سم ال�سرتاك يف الـ 

العمرية:  ال�رضائح  باختالف  للتعرفة  م�ستويات  ثالثة  اقرتاح  مت 

�ستوزَّع  �سنة.   18 اإىل  و15  �سنة   14 اإىل   11 �سنوات؛   10 اإىل   6

 2012 الثاين  ت�رضين  من  ابتداءً  اللوحات  من  الأوىل  املجموعة 

 بال�ستناد اإىل قاعدة "من ياأتي اأولً يُخدم اأولً" وُقّدرت طاقة ال�سوق

مع  �ستتجاوب  التي  ال�رضكات  على  يتعنّي  لوحة.   500  000 بـ 

ا�ستدراج العرو�ص التزام ال�ستثمار يف لبنان ودعم تطوير املحتوى 

الت�سالت  وزارة  املدار�ص: م�رضوع  اللكرتونية يف  اللوحات  املحلي. 

اإىل  يرمي  وهو  اأطول.  مّدة  تنفيذه  ي�ستغرق  اإمّنا  طموحاً،  اأكرث 

وقلب  البعيد،  املدى  على  اللكرتونية  باللوحات  الكتب  ا�ستبدال 

التكنولوجيا  من  لالفادة  عقب  على  راأ�ساً  التعليم  مناهج 

العمل  على  الت�سالت  وزارة  حر�ست  التاآزر،  من  ملزيد  اجلديدة. 

والتعاون ب�سورة وثيقة مع وزارة الرتبية من اأجل تنفيذ م�رضوعها. 

 و�ستوّفـر املرحلـة الأولـى مـن امل�رضوع اإىل وزارة الرتبيـة اللوحـات

الـ 000 15 ال�رضورية لتنفيذ املرحلة التجريبية.

األمن على اإلنترنت
على  والأهل  ال�سباب  لتوعية  م�رضوع  يف  النظر  راهناً  يتم 

لكي  الآمن،  النرتنت  او  الإنرتنت،  �سبكة  على  الأمن  م�ساألة 

يدركوا املخاطر التي حتدق بهم يف معر�ص ت�سفحهم ال�سبكة 

�سلوكاً  ويكت�سبوا  اخلا�ّسة...(  باحلياة  م�سا�ص  حتّر�ص،  )اإباحية، 

حالت  من  الإمكان  قدر  التخفيف  اأجل  من  م�سوؤولة  وممار�سات 

العنف وال�ستغالل. تق�سي الفكرة بتعيني �سفري اأو اأكرث يف كل 

من  وتثقيفهم.  ال�سباب  اأ�سئلة  على  للرد  تدريبه  يتم  مدر�سة 

برّمته  امل�رضوع  ذ  ينفَّ اأن  على  اإعالنية،  اإطالق حملة  اأي�ساً  املنوي 

ابتداءً من ت�رضين الأول 2012. 

ي�سمح  الذي   Dermandar دار"  من  "داير  تطبيق  يعك�ص 

بالتقاط �سور بانورامية بوا�سطة الهاتف اخلليوي، قدرة لبنان 

الرقمية،  التكنولوجيا  قطاع  يف  ريادي  بدور  ال�سطالع  على 

وهو ق�ّسة جناح لبنانية بامتياز. يف كانون الثاين 2010، اأطلق 

اإيلي غريغوار خوري  تطبيَق "داير من دار" �سابان لبنانيان هما 

واليا�ص فا�سل خوري، وبات ي�سّجل اأكرث من 3 ماليني تنزيل على 

"اآبل �ستور". كما ياأتي يف �سدارة الت�سنيف يف كل البلدان التي 
يُباع فيها على رغم وجود 36 تطبيقاً مماثالً مناف�ساً. ويثري هذا 

يُ�ستعمل  بات  التطبيق  اأّن  الإعجاب بفعل  املزيد من  النجاح 

ميتلك �سندوق  الواحد.  للتنزيل  دولر   1.99 يعادل  ر�سم  لقاء 

Berytech تطبيق "داير من دار" بن�سبة %35 وتاأوي احلا�سنة 

التطبيق يف مكاتبها.

"داير من دار": قّصة نجاح لبنانية

الوزير �سحناوي يف زيارة حمّطة جورة البّلوط يف 27 �سباط 2012.
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المناطق الرقمّية 
وزارة  اقرتاح  على   2012 ني�سان   25 يف  الوزراء  جمل�ص  �سادق 

الت�سالت القا�سي بدعم وت�سهيل عملية اإن�ساء وتطوير املناطق 

يتعاون  ب�سيط:  املفهوم  اللبنانية.  الأرا�سي  خمتلف  يف  الرقمّية 

رقمية  منطقة  لإن�ساء  معّجل  اأو  حا�سنة  مع  عقاري  مطّور 

ويعر�سان م�رضوعهما على الوزارة التي تتحّقق من ا�ستيفائهما 

معايري الأهلية. من ثم، ت�سطلع الوزارة بدور املي�رّض، فتقّدم الدعم 

وتتدّخل  املتطّورة  التحتية  البنية  توؤّمن  بحيث  املنطقة  لتنمية 

لدى الإدارات الأخرى مثل “اإيدال” والبلديات وباقي الوزارات.

)مدينة   Beirut Digital District النموذجي  امل�رضوع  افتتح 

على متتّد  اأولية  مب�ساحة   2012 اأيلول   3 يف  الرقمية(   بريوت 

000 5 مرت مربّع يُتوّقع اأن تبلغ يف مرحلة لحقة 000 40 مرت مربّع. 

تكمن الغاية من امل�رضوع يف مّد ال�رضكات النا�سئة وكل ال�رضكات 

التي ترغب يف ا�ستعمال لبنان من�ّسة اإقليمية لت�سدير خدماتها 

التي  املختلفة  اخلدمات  يوّفرون  الذين  املهنيني  جتمع  منطقة  يف 

املجموعة" بـ"اأثر  يُعرف  ما  هذا  منتجاتها.  لتطوير  اإليها   حتتاج 

الأ�سا�سية  امل�سافة  القيمة  ي�سّكل  الذي   cluster effect

بني  املادية  امل�سافة  قرب  يعّزز  العامل.  حول  الرقمية  للمناطق 

منتج  اإنتاج  �سل�سلة  يف  ي�سهمون  الذين  والأ�سخا�ص  ال�رضكات 

معنّي، الإنتاجية والبتكار.

المشاريع 
المستقبلية الكبرى

العاملون في القطاع الخاّص المدعّوون إلى االلتحاق 
بالمجموعة:

ال�رضكات اخلا�ّسة  -

املوّظفون امل�ستقّلون  -

املوؤ�س�سات الرتبوية  -

�سناديق روؤو�ص اأموال املجازفة  -

املعّجلون واحلا�سنات   -

مراكز البحث والتطوير واملختربات  -

أنشطة المجموعة:
تطوير الربجميات  -

التطوير الإلكرتوين  -

تطوير خدمات اخلليوي   -

الألعاب  -

)hardware( بيع املعدات  -

بيع اخلدمات املرتبطة بالت�سالت  -

مراكز الت�سال  -

مراكز البيانات ومراكز ت�سغيل ال�سبكة  -

الربجميات  مطّورو  خاللها  يتعاون  ن�ساطات  املجموعة  �ستنّظم 

 ،)hackathons( بالربجميات  تتعّلق  م�ساريع  حول  مكّثف  ب�سكل 

و�ستاأوي من�ّسات لالبتكارات امل�سرتكة، اإ�سافًة اإىل مراكز المتياز. 

.07

مركز امتياز التطبيقات على الخليوي التابع 
للبنك الدولي

يتمّتع لبنان مبيزات اأ�سا�سية ت�سمح له بتطوير قطاع للتطبيقات 

على اخلليوي و�سبكة الإنرتنت، ويحظى ب�سمعة دولية: يد عاملة 

�سابة ومثّقفة، اأعلى ن�سبة مهند�سني مقارنًة مع عدد ال�سكان 

يف العامل، مكانة مميزة يف قطاع الإعالم يف العامل العربي، قدرات 

يف جمال الت�سميم، الرتفيه )مو�سيقى، اأفالم(، انفتاح ثقايف ينّمي 

الإبداع، اإ�سافًة اإىل �سحافة حّرة قوية.

البطالة  معدلت  ارتفاع  تعاين  هذه  املوؤّهلة  العاملة  اليد  لكن 

بوزارة  الأمر  هذا  حدا  ال�سوق.  يف  والن�سوج  احلّرية  وغياب 

يرمي  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  م�رضوع  اإطالق  اإىل  الت�سالت 

امتياز  مركز  اإن�ساء  عرب  التكنولوجية  البيئة  نظام  تعزيز  اإىل 

اخلليوي. على  للتطبيقات 

سيتم إنشاء هذا المركز على ثالث مراحل
تنظيم مباريات موّجهة اإىل اأ�سحاب امل�ساريع املعنّيني باإن�ساء   -1

.)hackathons( تطبيقات على اخلليوي

وال�رضكات  اجلامعات  بني  امل�سرتكة  لالبتكارات  من�سة  اإطالق   -2

"املخترب  مقاربة  ح�سب  امل�ساريع  هذه  اختبار  �سيتم  اخلا�ّسة: 

اأ�سواق  يف  النموذجية  التطبيقات  طرح  ت�سّجع  التي  احلي" 

اختبارية. 

ا�ستحداث مركز امتياز مو�سول بال�سبكة ي�سّم اخلرباء الكبار   -3

يف قطاع التطبيقات على اخلليوي من لبنان واملنطقة. يُتوّقع 

بقيمة قرو�ساً  يتطّلب  وهو  املقبلة  الأ�سهر  امل�رضوع يف   اإطالق 

4 ماليني دولر تقريباً وي�ستغرق تنفيذه ثالث �سنوات. 

.07
المشاريع المستقبلية 

الكبرى

مساحة مدينة بيروت الرقمية في 
نهاية سنة 2016: 000 40 متر مرّبع

الرئي�ص جنيب ميقاتي والوزير نقول �سحناوي وممّثلو ZRE وBerytech، يف افتتاح  منطقة بريوت الرقمية.
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ا�سرتاتيجية  تطوير  بغية  الآتية،  الأهداف  الت�سالت  وزارة  حّددت 

القطاع: 

تطوير �سبكات ات�سالت ذات تكنولوجيا عالية  -1

تاأمني تو�سيل دويل وفري وم�ستمّر  -2

اإر�ساء قواعد �سّفافة وعادلة ترعى املناف�سة  -3

منع ت�سكيل الحتكارات  -4

جعل ال�سوق اللبنانية اأكرث جاذبيًة لل�رضكات الإقليمية   -5

والدولية

به  تتمّتع  الذي  املايل  النفوذ  واإىل  لبنان  حجم  �سغر  اإىل  نظراً 

و�سعف حكم  القطاع  يف  الطامعة  والدول  اخلا�ّسة  املجموعات 

القانون، يق�سي احلل املقرتح بتق�سيم القطاع اإىل طبقات خالفاً 

م�سطنع  ب�سكل  فيها  يتناف�ص  التي  الأحادية  الراهنة  للبنية 

اأّن  التجربة  عدد حمدود من الالعبني املندجمني عمودياً. واأظهرت 

التحتية وو�سولً  البنية  من  بدءاً  التعويل على لعبني مندجمني 

اإىل خدمات التجزئة، ي�سّعب اإىل حدٍّ بعيد عملية �سبط الأ�سعار.

نتيجًة لذلك، �ستربز اإىل الواجهة �رضكات خا�ّسة تتناف�ص ب�سكل 

حمّفز على طبقات اخلدمة والتجزئة، و�رضكات عاّمة مفتوحة على 

م�ساهمة القطاع اخلا�ص على املدى البعيد تتناف�ص على طبقة 

البيع باجلملة، و�رضكة عاّمة قد يديرها القطاع اخلا�ص متلك البنية 

ال�رضكات على �سكل خدمات  واإدارة هذه  تناط �سيانة  التحتية. 

تديرها �رضكات عاملية تقّدم هذه اخلدمة ملعظم بلدان العامل.

هذا النموذج لي�ص اخرتاعاً لبنانياً، فهو ُمعتمد راهناً يف �سنغافورة 

الرهانات الكبرية التي ينطوي عليها ح�سن  اإىل  واأو�سرتاليا. نظراً 

اأ�سواقها  اإ�سالح  اإىل  اإنكلرتا،  بلدان عّدة، مثل  الت�سميم، ت�سعى 

املحلية يف هذا الجتاه.

�سيطلق هذا الت�سميم العنان للطاقة اخلالّقة الكامنة يف القطاع 

اخلا�ّص من دون اإجباره على جمع الر�ساميل الباهظة ليتمّكن من 

تاأويها  التي  النا�سئة  ال�رضكات  �ستتمّكن  تالياً،  بدور.  ال�سطالع 

لبنان،  ي�ستطيع  فعلية.  ب�سورة  الزدهار  من  املحلية  احلا�سنات 

يتجاوز  اأن  اخلم�ص،  القارات  يف  واإ�سعاعه  الثقايف  انفتاحه  بفعل 

م�سّدر  بلد  اأّول  ي�سبح  واأن  الرقمي،  القت�ساد  بف�سل  اإ�رضائيل 

للخدمات يف ال�رضق الأو�سط. تكمن القيمة امل�سافة يف اخلدمات 

العامليني  العمالقة  بع�ص  يتنازع  حيث  التحتية  البنى  يف  ولي�ص 

الذين ميتلكون اأموالً فاح�سة على البحث والتطوير.

مع  جارية  وامل�ساورات  القرتاح.  طور  يف  ال�سرتاتيجيا  هذه  تزال  ل 

من  عدد  ومع  والعام  اخلا�ّص  القطاعني  من  املختلفني  الفاعلني 

يف  اأ�سا�سية  منا�سب  يحتّلون  الذين  املغرتبني  اللبنانيني  الكوادر 

اللبناين  العمل  فريق  �سّكلوا  والذين  الكربى  العاملية  املجموعات 

الوزراء  جمل�ص  موافقة  على  احل�سول  ويبقى  بالت�سالت.  اخلا�ّص 

والربملان بالن�سبة اإىل بع�ص التدابري الأ�سا�سية، قبل اأن تتحّول هذه 

ال�سرتاتيجيا خريطة طريق ملزمة للدولة اللبنانية.

رؤية للقطاع .08

هواية الال�سلكي

بعد فوز هاوٍ ل�سلكي لبناين مب�سابقة دولية يف اإ�سبانيا، نّظمت جمموعة اأ�سدقاء من هواة الال�سلكي لقاءً يف كفرذبيان - فاريا يف 

جري من خالل حمّطة يف املوقع بني هاوٍ ل�سلكي اإ�سباين وهاوٍ ل�سلكي 
ُ
24 اآذار 2012 ت�سّنى خالله للوزير �سحناوي اختبار ات�سال اأ

كرواتي با�ستعمال عالمة النداء OD5MOT. واجلدير اأّن ال�ستعانة بهواية الال�سلكي ت�سمح بتاأمني الت�سالت املحلية والدولية 

يف حالت الطوارئ اأو عند وقوع الكوارث الطبيعية. 
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