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 الئحة اإلختصارات

 
CAGR  Compound Annual Growth Rate 

CAPEX Capital Expenditure 

CDR  Council for Development and Reconstruction 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

ISDN BRA Integrated Services Digital Network, Basic Rate Access 

ISDN PRA Integrated Services Digital Network, Primary Rate Access 

NGN  Next Generation Network 

OPEX  Operational Expenditure 

SDH  Synchronous Digital Hierarchy 

TDM  Time Division Multiplexing 

WLL  Wireless Local Loop 

xDSL  Digital Subscriber Line 
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 ةـلمقدما    - ١
  

إن الهدف من هذا التقرير هو عرض للخيارات بالنسبة للبنية والتكنولوجيا الممكن تطويرها 
 ، لفترة الخمس سنوات القادمة، على المستوى الوطني الشامل،على صعيد قطاع االتصاالت

 قادرة على تلبية متطلبات غية تقديم خدمات إضافية جديدة، غير الخدمات الصوتية الحالية،ب
  . من جهة أخرىلجهة المشغلة للقطاعلفوائد اساسية ومهمة السوق من جهة وتكون مصدر 

  

 لمنهجيةا  - ٢
  

  :ةيتالالخطوات والنقاط ال في هذا السياق المعتمدة المنهجية تتبع
  
 .عرض وتقويم لوضع شبكة االتصاالت الحالي  -١
 .تحديد وعرض لحاجات السوق   -٢
  .تحديد الرؤيا واهداف القطاع   -٣
 .تحديد للمشاريع الجديدة المقررة  -٤
  

 للشبكةالوضع الحالي   - ٣

  وضع الحالي لشبكات البنية التحتيةال    ١-٣

 الوضع الحالي لبنية شبكة االتصاالت الثابتة  ١-١-٣
  

 الف خط وعدد الخطوط العاملة أقل ٤٢٠ كانت سعة الشبكة الهاتفية بحدود ١٩٩٤ عند نهاية
وقد تسببت بهذا . ة لم تكن تعمل بصورة مستمرة أو مرضية ألف خط، وهذه األخير٢٠٠من 

الوضع األضرار المباشرة التي لحقت بالمراكز الهاتفية وبالشبكة على حد سواء خالل 
. الحرب، فضال عن عدم القدرة على إجراء الصيانة أو إصالح المنشآت  أو تجديد التجهيزات

علماً ان هذه الخدمات % ٨ يتجاوز وكان معدل السكان المستفيدين من خدمات الهاتف ال
  .اقتصرت يومها على المدن والبلدات الرئيسية

  
لقد تضررت بشكل خاص شبكات الخطوط المحلية وأصبحت بالكامل بحاجة الى إعادة   

باإلضافة الى ذلك فإن ظروف الحرب وتقلص موارد وزارة البريد . بناء من جديد
باً على نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين، فانخفضت  السلكية والالسلكية أثّر سلواإلتصاالت

كما إن غالبية المعدات . هذه النوعية ولم تعد تلبي المواصفات الدولية المتعارف عليها
والتجهيزات التي كانت قيد االستعمال قد أصبحت قديمة وقد تجاوزتها التقنيات الحديثة خاصة 

  .ت طويلة وان أي تجديد لم يحصل على المنشآت منذ سنوا
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كان من الضروري اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين الخدمات، لذلك ُأعطيت األولوية  ف  
في هذا المجال الى إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الهاتف الثابت، بعد اعتماد األنظمة الرقمية 

 تأهيل جميع أبنية المراكز الهاتفية الموجودة وبناء ١٩٩٧-١٩٩٥ فترة الحديثة، فتم خالل
اكز جديدة في جميع المناطق التي كانت تفتقر اليها، وجرى تجهيز هذه المراكز بتجهيزات مر

لقد . حديثة مع إجراء التوصيالت الالزمة بين المراكز بعضها ببعض وبينها وبين المشتركين
  . ة أفرادثالث مليون مشترك بمعدل خط واحد لكل ١,٨ أصبحت الشبكة الحالية تستوعب حوالي

    
 الوقت، بدأ العمل بدراسة إلعادة تنظيم الوزارة بهدف فصل نشاطات التشغيل وفي نفس

وفي هذا اإلطار، أوكلت الوزارة الى هيئة أوجيرو . والصيانة عن عمليات التنظيم والرقابة
  .القيام بأعمال توصيل الخطوط الى المشتركين باإلضافة الى أعمال الصيانة وإصدار الفواتير

    
 في هذا القطاع في وتجهيزات، جعلته رائدا  من مشاريعه الفترةومة في هذإن ما نفذته الحك
 ضمن الرؤية المستقبلية لوضع لبنان في محيطيه العربي والدولي لكذاك وذمحيطه العربي آن

 . قرن تقنيات االتصال المتطورةيعتبرومواكبةً الستحقاقات القرن الواحد والعشرين الذي 
  

وزارة االتصاالت وكل من شركة الكاتيل، اريكسون وسيمنس فابرمت ثالث اتفاقات بين 
 مقسم للتخابر المحلي ٣٠٠لتجهيز وتركيب شبكة مقسمات هاتفية حديثة تم خاللها تركيب 

 فقد تم تركيب اجهزة اتصاالت رقمية سعة عالية . وثالث مقسمات هاتفية للتخابر الدولي
STM-1 (155 Mbps) و STM-4 (622 Mbps)   بواسطة خطوط االلياف متشابكة

البصرية لتأمين حركة التخابر بين المناطق الداخلية وبين لبنان والخارج عبر محطات ارضية 
  .او عبر خطوط الكوابل البحرية

  
 مشترك  ٦٠٠,٠٠٠لمشتركين بخدمات شبكة الهاتف واالتصال ال يتجاوز ال         ل  الحالي عددالن  إ

ن البنية التحتية للشبكة تتيح عـدد       أ حين   مقسم هاتف في  /  مبدل ٣٠٠موزعين على اكثر من     
  . نقطة اشتراك للمستخدمين١,٦٠٠,٠٠٠يصل الى 

 
، بصرف النظر عن الخدمات المعروضة والمقدمة       ٦٠٠,٠٠٠هؤالء المشتركين الـ     ةيتم خدم 

مقسم هـاتف   / مبدلة   ٥١، من خالل    )اتصاالت محلية، او دولية بعيدة او توصيلة انترنت       (لهم  
  . مبدالت دولية٣ مبدالت عبور و ٨عدد مركزية وطنية و

 
وبالنسبة لشبكة بمعدل وحدات سعة خزن عالية المعروضة للزبائن فإن وزارة االتصاالت تقدم 

ولي أ بمعدل ISDNساسي ودخول أ بمعدل ISDN خدمات خطوط تأجيرية فقط بدخول فعلياً
  .ثانية/  ميجابت ٢وتردد نطاقي 

  
يرية هي دوائر مخصصة تشغلها وزارة االتصاالت الخطوط التأج: الخطوط التأجيرية -

، وذلك عن طريق تقديم وصلة دائمة على سرعة  للزبائنمخصصينمباشرة بين موقعين 
ويتم عادة عرض نوعين من الخطوط المباشرة، االول خطوط . محددة بين الموقعين

رقمية وتعرض الخطوط التأجيرية ال. خطوط تأجيرية رقميةالثاني  ومتسلسلةتأجيرية 
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 من حيث التردد النطاقي وتصل الى تردد متسلسلةمرونة اكبر من الخطوط التأجيرية 
اضافة الى ذلك فإن الخطوط . متسلسلةالاعلى من التردد النطاقي للخطوط التأجيرية 

 .المؤجرة الرقمية تعرض نوعية افضل من الخدمات
  

 يجـب عرضـه      واجباً مراًأومع نمو اتصاالت العمل فإن خدمات الخطوط التأجيرية اضحت          
ادخلـت هـذه الخدمـة الـى حيـز          . بواسطة أي جهة تشغيل اتصاالت تؤدي خدمة محترمة       

  .٢٠٠٢  وتم توسعتها عام١٩٩٦االستخدام عام 
 

 فإن هذه الخدمة تضع     TDMمقسمات الدوائر القديمة وتقنية     /  على تكنولوجيا مبدالت     اعتماداً
مطلوبة للتطبيقات الجديدة والقدرة االسـتيعابية للتـردد        قيودا على الخدمات الجديدة المضافة ال     

ثانية، فـإن هـذه     /  ميجابت   ٢  لتوصيلة    ٢,٤٠٠,٠٠٠ وبرسم اشتراك شهري قدره      ،النطاقي
  . الكلفة العالية هي عامل رئيسي يحول دون االنتشار الواسع لهذه الخدمة

  
 ودخول )BRA ( دخول بمعدل اساسي:ISDNهناك نوعين لدخول خط : ISDNخدمة  -

ن أوالدخول بمعدل اولي غير متاح للعامة بعد على الرغم من . )PRA (بمعدل اولي
اما بالنسبة للدخول بمعدل . ٢٠٠١ بالخدمة بنهاية العام التجهيزات قد وضعت تقنياً

 خط ١٥٠٠ بيع منها ،٢٠٠٠، خط تم وضعها بالخدمة عام ٥٠٠٠ساسي فهناك حوالي أ
 .ثانية/  ميجابت ٢وتردد نطاقي .  فقط

و قناة صوتية وبمعدل قدرة أ بيانات برقمين (BRA)لدخول بالمعدل االساسي ل قدمت -
 .ثانية/  كيلو بت ١٢٨استيعابية قصوى 

و قناة صوتية وبمعدل قدرة أ بيانات بثالثين رقم (PRA)ولي أللدخول بالمعدل ال يقدم -
  .ثانية/  ميجابت ٢استيعابية قصوى 

  
، ولكن هذه الخدمة ال ٩٠ مطلع العام عالمياً عالية السرعةالرقمية اللتوصلة االتعامل ب تموقد 

خط مشترك " تقدم نفس الفائدة للمشتركين المحتملين بعد دخول تقنيات خدمة جديدة بنظام
 ISDNهبوط سوق خدمات  خذ باالعتبارتأان  وزارة االتصاالت على يجبو. xDSL" رقمي

  .شجيع انتشار الخدمةتعمل على تطبيق تعرفة جديدة من اجل تف
  

  شبكة االتصاالت الخلويةالفني لالوضع الحالي   ٢-١-٣

  
بعد ان تم فسخ  ن شبكتي االتصاالت الخلوية العاملتين حالياً في لبنانآل الدولة اللبنانية اتملك

بموجب عقد و Cellis و  Libancellساسين أل مع المشغلين ا١٩٩٣العقد االساسي المبرم عام 
من سنة يبدأ  ALFA و MTC من المشغلين كلو  الدولة اللبنانية بين سنوات٤مدته  اتفاق

بموجب عقدي التشغيل واالدارة ويقوم هذان المشغالن بادارة وتشغيل الشبكتين ، ٢٠٠٤
 مبلغ وقدره Alfa مليون دوالر وشركة ٢٠٩ على مبلغ وقدره MTCالجديدين، تحصل شركة 

مصاريف التشغيل فقط على ان تتحمل وزارة بدل ك شهراً ٤٨ مليون دوالر لمدة ٢٠١
  .االتصاالت مصاريف التوسعة او التجهيز
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  مشترك٨٠٠,٠٠٠، قارب عدد المشتركين في قطاع الخلوي نحو ٢٠٠٢عند نهاية سنة 
ين حيث بلغ عدد تاالدارة من قبل الشركتين المشغلوحافظ على هذا المستوى تقريباً لحين تولي 

  . مشترك٨٨٠,٠٠٠ ما يعادل ٢٠٠٤ة المشتركين عند نهاية سن
  
" Liban Telecom"إلنشاء شركة ، ٤٣١ الدولة اللبنانية وعبر قانون االتصاالت رقم محتط

 وفق هيكلية  هذه الشركةمن المحتمل ان تبنىو ، سنة٢٠شبكة خلوية لمدة  لكمشغل ثالث
OGERO هاوتحت إشراف.   

  
هذا القطاع ان عدد المشتركين على هذه ي  دراسة حركة التخابر الخلوي وحركة النمو فتشير

ن يصل الى مليوني خط مما يعزز فرضية وحتمية وجود هذا المشغل أالشبكة من المتوقع 
 لحركة مداخيل القطاع الخلوي بحيث يسجل زيادة الدخل العام من  إيجابياًالثالث فيكون مصدراً

  .القطاع وإنخفاضاً في الدخل الفردي للمشتركين
  

  ريع المنفذة والمقترحةالمشا  ٢-٣

  المشاريع المنفذة  ١-٢-٣

 
  تحديث وتوسعة المقسمات الهاتفية ١-١-٢-٣
  

بموجب االتفاقات المبرمة بين مجلس االنماء واالعمار من جهة وبين كل من شركات الكاتيل، 
 إعادة تأهيل برامج المقسمات العاملة على شبكة ىتم، ٢٦/٨/٢٠٠٤سيمنس واريكسون في 

 بعض المراكز للطلبات الجديدة للوصل على الشبكة الثابتة  توسعةًتمت كما .الثابتة االتصاالت
تنفيذ االشغال المتعاقدة، بإنتهاء و. ولتوسعة خطوط االتصاالت للتخابر الداخلي والخارجي

  .تكون المقسمات قد جهزت باحدث البرامج والتجهيزات التقنية
  

  :دة ومنهاإن العوامل المساهمة في هذا التمديد عدي
إن معظم البرامج والتجهيزات العاملة قبل التحديث كانت قد وصلت الى نهاية خدمتها  -

  .ةالصانعبحيث اصبحت خارج جدول الصيانة او الدعم التقني من قبل الشركات 
وعن شبكة الخلوي ) داخلي وخارجي(زيادة حركة التخابر الناتجة عن الشبكة الثابتة  -

 .بفعل زيادة عدد المشتركين
 .تجهيز المقسمات بانظمة جديدة تسمح بوصل معدات جديدة من قبل صانعين جدد -
تجهيز المقسمات بالبرامج الجديدة القادرة على وصل مشتركين جدد عبر انظمة الوصل  -

 .DSLللمشتركين ذو السعة العالية 
مقسمات بالبرامج واالجهزة القادرة على وصلها مباشرة على شبكة االتصال تجهيز ال -

 .STM-1ر اللوحات عب
تحديث الشبكات وتوسيع الذاكرة للمقسمات الستيعاب الخدمات الجديدة وتأدية سريعة  -

 .لمتطلبات ومعالجة حركة التخابر
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  شبكة الخطوط التأجيرية  ٢-١-٢-٣
  

 في شهر تشرين االول عام Tetracom/Tellabsبرمت وزارة االتصاالت عقدا مع شركة أ
لملتزمة بتأمين توسيع شبكة الخطوط التأجيرية على النحو  تقوم بموجبه الشركة ا٢٠٠١
  :التالي

  
٦٢٧   E1اتصال   
٦١٦  HDSL 
١٥١٨  Baseband  

 

 
 

Contract  Contractor Currency E1 Ports 
Installed 

HDSL 
Ports 

Installed 

BaseBand 
Ports 

Installed 

2/w 
Ports 

Installed

Leased 
Network 

Tetracom/ 
Tellabs USD 627 616 1518 200 

 Ports sold 130 250 250 0 
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  سعات دولية مع خدمة االنترنت  ٣-١-٢-٣
  

  بموجبه ، تقوم ٢٠٠٣ في تشرين االول عام      PCCWابرمت وزارة االتصاالت عقدا مع شركة       
الشركة الملتزمة بتأمين االتصاالت الدولية وخدمة االنترنت من مركز الجديدة الى الواليـات             

ومن االسكندرية يتم الـربط     . كابل البحري الذي يربط لبنان باالسكندرية     ال عبر   المتحدة وذلك 
 قد تم بيعها    90Mb/s عبر هذا العقد  ان السعة المؤمنة    . Flagالى نيويورك عبر الكابل البحري      

  .بالكامل لمختلف شركات خدمة االنترنت العاملة في لبنان
  
  مشروع الخزائن الذكية  ٤-١-٢-٣
  

 هو تأمين خزائن تجمع ذكية AFCهذا العقد بين وزارة االتصاالت وشركة ان الغاية من 
 مشترك في مناطق نائية واقعة خارج ٨٠٠٠قادرة على تأمين خدمة االتصاالت الصوتية الى 

 بشبكة كوابل نحاسية مباشرة من ةتغذيال كونها إما صعبة OSP2 و PSTNنطاق مشروع 
  .كلفة العاديةالهذه الشبكة التقليدية تفوق بكثير قسم الى المشترك او ان كلفة تنفيذ مال
  
  شبكة اكشاك الهاتف العام  ٥-١-٢-٣
  
 هاتف للعموم مع ٤٠٠٠الوزارة خدمة جديدة على الشبكة الثابتة عبر تركيب ضافت أ

 بين وزارة  الموقعبموجب العقد وذلك .االكشاك الموزعة على كافة المناطق اللبنانية
  .ااالتصاالت وشركة اشاد

  

  المشاريع المقترحة  ٢-٢-٣

 
 NGNمشروع شبكة البيانات العامة واالنتقال نحو شبكة   ١-٢-٢-٣
  

/ النتقال الى شبكة صوتل شبكة البيانات العامةل البنى التحتية  بتنفيذ يمكن البدءكمرحلة أولى
 عام IPالمعتمدة  مشروع شبكة البيانات العامة  اعداد دفتر شروط تموقدبيانات موحدة، 

وبموجب هذا المشروع سيتم تقديم خدمات خط .  عامةةصق وهو جاهز للطرح في منا٢٠٠٣
  .DSLالمشترك الرقمي 

  
 سرعات تردد نطاقي واسعة على خطوط الهاتف DSL خدمات خط المشترك الرقمي تحقق
 في المنزل او العمل  إنيمكن للمستخدمين، DSLضمن نظام خط المشترك الرقمي ف. العادية

لى معلومات ذات تردد نطاقي عالي عند الطلب حيث تمنح الفرص المحسنة الدخول ا
باستعراض صور فيديو مباشرة والتحادث على االنترنت وتطبيقات متعددة الوسط، والعمل 

 فإنه ال يوجد . بعكس الوصلة الهاتفية جاهز باستمرار DSLخط المشترك الرقمي ف ،عن بعد
فمع . دخول والخروج او االنتظار لنغمة االتصال الربط للDSLمع خط المشترك الرقمي 

DSLكما ان التردد النطاقي .  لالستخدامان دائما وجاهزان التوصيلة واالتصال موجودDSL 
 ال ،DSL باستعمال. عكس الدخول الى شبكة االنترنت عن طريق الكابل،  دائم بشكلمكرس
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ودخول عدد اكبر من يوجد خطر تدني سرعة االتصال مع زيادة الضغط على الشبكة 
 مخصصة لذلك على خطوط ه موثوق وآمن الن توصيلتDSLكما إن نظام . المستخدمين

الهاتف القائمة وال يوجد من مخاطر بحدوث تداخل مثل حلول التردد النطاقي المشترك 
  .كالكابل

  
DSL إن . خطوط الهاتفيةال يحل مشكالت االختناق المرتبطة بتسليم خدمات الشبكة على
 رقمي ال يحتاج الى هذا التحويل وهذا يسمح لخطوط الهاتف بحمل ترددات DSLال ارس

  .نطاقية اكثر الرسال البيانات
  

-٥١٢ثانية باتجاه الموجة وحوالي /  ميجابت ٨- ٥ لغاية DSL توصيالت تقدم ،نموذجياً
ات ن يحمل اشارات البيانأ يمكن  DSLكما ان خط. ثانية باالتجاه المعاكس/ كيلوبت٢٠٤٨

  . البيانات الموصولة دائما بالنظاماتالصوتية واشار
  

. تغير شبكة االنترنت طرق عملنا والطريقة التي نرتاح اليها وايضا الطريقة التي نعيشها
فاالنترنت اكثر من مجرد شبكة عالمية واسعة تتيح الدخول الى مجموعة كاملة من البيانات 

يد من التطبيقات الجديدة والكثير منها يصبح  توفر ايضا العدفهي، وخدمات متعددة الوسط
  . بعد يوم يوماًمتوفراً

  
. امكانية الدخول هي المشكلة االكبر التي تواجه مستخدمي شبكة االنترنت في هذه االيام

 فإن xDSLاما مع . والطلب المتزايد على الدخول انتج زحمة خانقة في خطوط االتصال
ة عالية ويكسر هذه الزحمة واالختناقات المرورية في الدخول الى شبكة االنترنت يتم بسرع

  .الشبكة ويتيح للمستخدمين امكانات الدخول الى محتويات تردد نطاقي عالي
  

ADSL السوق الجماعي في هو حل مجد من حيث الكلفة لتوفير خدمات وتطبيقات جديدة 
 ADSLض تطبيقات يمكن للمقدمين عر. الذي يستخدم البنى التحتية لشبكة النحاس القائمة

 لمستويات الخدمة او كاصناف وفئات مشابهة لفئات خطوط الطيران التي تميز درجات كسلة
المقاعد للمسافرين في الطائرة مثل ركاب الدرجة االولى، درجة رجال االعمال، والدرجة 

ة التي هناك مئات من التطبيقات التعليمية والسكانية والتجارية والحكومي. االقتصادية السياحية
  . بكفاءة عالية وفعاليةADSLتخدمها تقنيات 

 
 :ومن االمثلة عن هذه التطبيقات نذكر اآلتي

  
 VoDSLالصوت عبر خط المشترك الرقمي  •

 ADSL باستخدام DSLخدمات صوتية عبر  بتأمين تقوم DSLوهي تكنولوجيا لنظم   
 عالي ث خط مشترك رقمي بمعدل بSHDSLتناظري او  خط مشترك رقمي ال

 يزود مقدمي الخدمات VoDSL. تناظري من اجل تكامل الصوت مع خدمات البيانات
بقدرة العرض للمستخدمين السكنيين واصحاب االعمال الصغيرة او المتوسطة الحجم 

وبعرض . بيانات عالية السرعة واقنية صوتية متعددة عبر خط الهاتف الفردي



٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي    اإلتصاالتقطاع   

L0538-RPT-01 REV 0 - ٨ - 

 

يعرض لمقدمي الخدمة  VoDSL كخدمات بيانات، فإن DSLالصوت على نفس تقنية 
فرص عوائد جديدة يمكن نشرها بسهولة وبطريقة مجدية اقتصاديا باستخدام البنى 

  . القائمةDSLالتحتية لنظم 
  
  الفيديو عند الطلب •

 في  تمتى رغبمشاهدته، ل الفيديو عند الطلب الدخول الى اي برنامج فيديو خدمة  
يمكن .  او اي فيلم كالسيكي تفضله،يمكن مشاهدة فيلم جديد عرض اولو. تتيح ذلك

 اي لعبة فيديو والمشاركة فين تأخذ جولة فيديو لمنزل احالمك، والدخول على الخط أ
وبهذه . حديثة او تقوم بزيارة افتراضية الى بقعة تمضية عطلة وترى ان كانت تالئمك

اتفك الخدمة التي يقدمها فيديو عند الطلب يمكنك ان تفعل كل ذلك واكثر على خط ه
الحالي وانت ما يزال بامكانك االتصال على الهاتف وتلقي المكالمات الهاتفية في نفس  

  .الوقت
  
 التداول والتشاور على الفيديو •

، داة لتحسين االجتماعات والعمل عن بعد والتدريبأاقامة المشاورات على الفيديو هي   
ح التجارية من خالل و بين المصالأتصلح لالعمال التجارية مع مواقع متعددة وهي 

يتم تشغيلها من األعمال التجارية التي .  لوجهاًتصاالت وجهإلعرض اتوفر إمكانية ل
   .اقطار متعددة يمكنها االستفادة من المشاورات بالفيديو حيثما كان الموقع الطبيعي

 
  ن بعدع العمل  •

 بكل امكانيات والتمتع المنزل منيمكن للموظفين العمل العمل عن بعد، اد مبدأ موبإعت  
ن بعد، يمكن عوكمشغل .  عملهم في المكتبلدى  لهم المتوفرة إلى الشبكةالدخول

ن ع مع مشغلين آخرين (LAN)للموظف الدخول الى شبكة منطقة محلية افتراضية 
بعد، والدخول الى خوادم التطبيقات الحاسوبية، ومشاركة الملفات مع زمالء العمل، 

فاكسات التي تصل الى الحاسب اآللي الخادم المركزي والتجوال واستعراض وسحب ال
 سحب البريد االلكتروني وتسخير التردد  منعن بعد المشغلين يمكنكما . للشركة

  .النطاقي المتوفر بسحب الرسائل من خادم البريد الصوتي
  
   الطب البعيد •

الدخول تيح للمستخدمين بشكل يإن خدمة الطب البعيد هي تطبيق يعتمد على االنترنت   
 قاعدة بيانات خادم حاسوبي من خالل التصفح وفق المخزنةالى المعلومات 

  طبي،ملف قاعدة بيانات تحاكيهذه الخدمة، التي . Webواالستعراض على شبكة 
سحب ومشاهدة المعلومات عن المريض، والتشخيصات، سمح للمستعملين تَ

ومع خدمة . ر االشعاعيوالوصفات الطبية، وكل البيانات التخطيطية مثل التصوي
الطب البعيد يمكن لالطباء تقديم رعاية طبية افضل لمرضاهم، ويمكن للطبيب 
الحصول على احدث الملفات الطبية للمريض بسرعة من المستشفى او من مراكز 
الرعاية الصحية، ويمكن للنظام ارسال صور طبية عن المريض الى االختصاصي 
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شاور مع االختصاصي، او يمكن للمستشفى ان تسترجع للتشاور بينما يقوم الطبيب بالت
 .الطبي للمريض في حاالت طارئةريخ اتال

  
 عن بعد التعليم  •

. تربوية لألطفاِل والبالغينالفرص بثورة في ال تفاعلي، يعدالتعليم الَأو بعد عن التعليم   
الى دخول سريع ومخفض التكلفة لمدارس ل العالية السرعةاإلنترنت  تَعرض تقنية

 يمكن للمدراس التوصيل الى من خالل هذه التقنية،. طريق سريع جدا  للمعلومات
محلية العامة المكتبات الجامعات، ال ومن االنترنت، المدارس االخرى، الكليات االهلية،

 بعد عن التعليمخدمات ل يمكن .منطقةال، ومكاتب الطلبةمعلمون وبيوت ال ،وطنيةالو
تفاعلية في المدرسة، مواد تعليمية اضافية في المنزل للطلبة، عليم َأن تَتضمن برامجِ ت

توجيه برامج تعليمية وترفيهية الى االطفال قبل عمر الدراسة تدمج عناصر التعليم 
التفاعلي او العاب تعليمية بسيطة، تدريب االحداث وتوفير مقررات تعليمية عند 

 .الطلب وصفوف دراسية افتراضية
  
 عليةالعاب شبكة تفا •

 عبر  تطبيقات العاب الشبكة التفاعلية العاب حاسوب تفاعلية متعددة الالعبين تدعم  
يستطيع المستخدمون اختيار لعبة من بعد اإلشتراك في هذه الخدمة، . IP تعتمد شبكة

تَغطّي ألعاب . بعدها يتم اطالق هذه اللعبة المختارة من سواقة بعيدة. قائمة اختيار
التفاعلية د الالعبمثل  الحاسوبِ  من العاباً واسعاً طيفالشبكةين، سباق سيارات متعد

األلعاب في   تَتراوح.java-based action gamesحركية تعتمد لغة جافا إلى ألعابِ 
 جيجابايت بالنسبة لاللعاب ذات ٢ ميجابات الى اكثر من ٢اقل من  حجمها من

  .مكثفةالفيديو المتحركة والصور ال
  
  )يتلفزيون(ويري بث صوتي وتص  •

او على الهواء " المباشر"يتم التقاط البث الصوتي والتلفزيوني والتوزيع التلفزيوني   
 باالنترنت ، بحيث تقوم بعرض امكانات البث المباشر الحيIPعبر شبكة تعتمد 

يتم ، ADSL وبوجود تقنية. ADSLالعالية السرعة لخط المشترك الرقم الالتناظري 
الصوتي او الفيديو فقط لجزء من التردد النطاقي بحيث يمكن التقاط موجة البث 

للمستخدمين متابعة تصفح االنترنت بينما مع استمراره باالستماع الى موسيقى لها 
 .جودة الموسيقى المسجلة على القرص المدمج او مشاهدة بث تلفزيوني مباشر

  
   خدمة التسوق عبر االنترنت •

ة واسعة من المنتجات التي يمكن لهذه لنت سلس االنترعبرتغطي تطبيقات التسوق   
  :وتتضمن هذه التطبيقات االتي. االعمال التجارية بيعها عبر االنترنت

  
متجر لبيع االقراص المدمجة حيث يمكن للمستخدمين االستماع الى  -

عالية الجودة على االقراص  المدمجة مأخوذة من احدث  مقتطفات
 . القرصقرص مدمج قبل ان يبادروا الى شراء
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، يمكنه استخدام وبالتجزئة/متجر البسة حيث تباع مالبس بالجملة -

 ٣٦٠ الستعراض وتقليب الموديالت VRمقتطفات الحقيقة المظهرية 
درجة مما يتيح للمستخدمين مشاهدة المالبس من االمام والجانب 

كما ان التفاعلية المضافة يمكنها ان تساعد المستخدمين . والخلف
اهدة كيف سيبدو هذا اللباس عليهم قبل المبادرة الستعراض ومش

 .لشراء القطعة
 

حيث يمكن المشاهد استعراض عروض عالية  فيديو متجر اجهزة -
 .، َأو قرص ليزر قبل الشراءDVDأي الجودة من اشرطة فيديو او 

  
   في لبنانDSL نموذج الطلب لخدمة خط المشترك الرقمي •

ل الدخول لالنترنت لمختلف الدول االوروبية إن المنطلق المتخذ عمل مقارنة الشكا  
وقد تم اختيار البلدان . التي تتمتع بتاريخ اطول في تقديم خدمات االنترنت من لبنان

كما ان ثقافات الدول االوروبية اقرب . االوروبية بسبب تواجد بيانات موثوقة لديها
سيناريوهات التفاؤلية إن افضل التوقعات وال. لثقافة لبنان من بلدان امريكا الشمالية

 خط هاتف سوف تصل بسهولة الى ١٠٠ لكل DSLبينت بأن اختراق توصيالت 
 DSL توصيلة ١٣٠,٠٠٠ وبحيث يبلغ العدد االجمالي ٢٠١٥في العام % ٢٠نسبة 

واألعمال التجارية الصغيرة َأو تقدم وسائل اكثر فعالية لفوائد التردد النطاقي للمنازل 
  .المتوسطة الحجم

 
  توسعة سعة خدمة االنترنت  ٢-٢-٢-٣
  

، فبعد بيع جميع سعة االتصال لخدمة االنترنت تقوم الوزارة حالياً بتحضير هكما سبق ذكر
  . إضافية E1’sشروط جديد لبرنامج توسعة االتصال لهذه الخدمة بزيادة دفتر 

  
  توسعة شبكة االتصال الداخلية  ٣-٢-٢-٣
  

 كانت قائمة على معطيات وعلى دراسات ١٩٩٤ام إن ورشة بناء شبكة االتصال التي بدأت ع
إن زيادة الخدمات عبر . تمكنها احتواء حركة التخابر وتبادل المعلومات لمدة عشر سنوات

وعبر شبكة الخلوي يحتم على الوزارة إعادة تقييم ) صوتية، رقمية، انترنيت(الشبكة الثابتة 
-Multi)لى تأمين خدمات إضافية لوضعية هذه الشبكة من حيث قدرتها على االستيعاب وع

Media)  اوجيرو، لبنان تلكوم، او (ضمن إستراتيجية مستقبلية الي مشغل جديد للشبكة
  ...)غيرها

  
  المنصة الذكيةخدمات إضافية من   ٤-٢-٢-٣
  

 تقوم وزارة االتصاالت بتحضير (Kalam)نظراً لالقبال على خدمة البطاقات المسبقة الدفع 
الخطوط : زمة المنصة الذكية الكاتيل الدخال خدمة اضافية جديدةتركة الملابرام اتفاق مع الش
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 تؤمن هذه الخدمة لكل خط ثابت ان كان من نوع (Prepaid telephone)الثابتة المسبقة الدفع 
 فتمكن المشترك من استعمال هذا الخط لحين نفاذ الرصيد ISDN او رقمي PSTNعادي 

  .المدفوع سلفاً
  

  المعروضةمضافة القيمة ال خدمات ذات    ٣-٣
  

 ذات القيمة المـضافة علـى الـشبكة الثابتـة           خدماتمن ال سلسلة   أدخلت   ٢٠٠٤بنهاية العام   
، واتصاالت معفـاة مـن      عن بعد وتعرض  خدمات مثل البطاقات المدفوعة سلفا، التصويت         

الرسوم، وخدمات بسعر مخفض وكثير غيرها يمكـن ان تـشكل عائـد رئيـسي لـوزارة                 
  التي قـد   ، فإن الخدمات الخاصة التالية    )كالم(وباستثناء خدمات البطاقة المدفوعة     . تاالتصاال

بانتظـار برنـامج     وذلك   عغير معروضة للبي  يتم شراؤها وتنفيذها في برنامج الشبكة الذكية،        
  : قادر على معالجة هذه الخدمات وتكييفها ومالءمتها الى الشبكة الثابتةةفوتر

  
- CMM)  وهو منتج اصيل يؤكد على ثالث سواقات ):قابلية التحركخدمة الشركات مع 

 ).شبكة خاصة واقعية او صوتية متقدمة( VPN رئيسية لبيئة العمل كي تنفذ حلول 
  
 هذه الخدمة تمكن من :)والتقييد على الحساب خدمة المسار المرن (FRC خدمات -

ل واالرقام معالجة االتصال بشكل مضبوط ومالءم وذلك اعتمادا على موقع المتص
المتصل بها، وعلى زمن االتصال، والتقييد على حساب المتصل على اساس التعرفات 

وتتميز هذه الخدمة ايضا بالسماح لمستلم المكالمة قبول تحمل نفقات . المحددة سلفا
 .االتصال

  
والتـصويت   اإلنتخابـات    بإجراءسمح   ت  هذه الخدمة  ):televoting (ن بعد عخدمات التصويت   

كما تسمح ايضا بتنفيذ االلعاب التلفزيونية علـى الخطـوط           ، اإلحصائية  االستطالعات وتنفيذ
 .الثابتة
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Contract  Services Offered In 
service capacity 

active 
users 

(average)
Comments 

Intelligent 
Network 

PPC: prepaid card 
service Yes 200 k 

accounts
120 k 

accounts 

an average of 5000 
accounts are daily 

activated 

  
CMM:(corporate 
mobility 
manager): 

No   

Putting in service 
requires the 

upgrade of the 
billing system 

  
FRC(flexible 
routing and 
charging service 

No   

Putting in service 
requires the 

upgrade of the 
billing system 

  TVS(televoting 
Service): No   

Putting in service 
requires the 

upgrade of the 
billing system 
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 هداف القطاعا  - ٤
 

  اهداف قطاع االتصاالت    ١-٤
  

او (ان الرؤيا المستقبلية لقطاع االتصاالت تنطلق ضمن برنامج شامل لوزارة االتصاالت 
العادة تنظيم وتأهيل شبكة )  للخصخصةالمجلس االعلىالهيئات المنوي انشائها ضمن برنامج 

  .وخدمات القطاع
  

تكنولوجيا الوتجميع الشبكات المستقلة القائمة على ان شروط ومتطلبات هذه الرؤيا هي توحيد 
واداة تحكم ضمن شبكة واحدة قادرة على تلبية جميع الخدمات لكل القطاعات بكلفة المتنوعة 

  .ي مستثمري مشغل وألتشغيل وصيانة مخفضة نسبياً ومبنية على هيكلية ومنصة منفتحة أل
  

اسية متوافرة حاليا ضمن تقنية الجيل الجديد إن الركيزة التقنية مع كل مستلزمات محيطها االس
للشبكات مما يمكن مشغلي الشبكات والخدمات تحويل الشبكة الحالية الى شبكة جديدة تمكنه 

  .من عرض خدمات جديدة وبصورة فورية وإضافية خاصة على الشبكة الثابتة
  

فعالية عالية تمكن هذا التحول يمهد الطريق امام انشاء شبكة ذو تقنية وان هذه المنهجية و
  "(NGN)شبكة الجيل الجديد "المشغل من ارساء ما يسمى حاليا بـ 

  

   الى شبكة متجامعةPSTNاالنتقال من شبكة     ٢-٤
  

من الضروري ان تتوجه وزارة االتصاالت نحو تحرير القطاع عبر إدخال عنصر المنافسة 
بكة االتصاالت الحالية ومع كل واالستعانة بمعطيات التكنولوجيا الجديدة باعتمادها تحديث ش

فان هذا .  مع مختلف البيانات الصورية والمعلوماتيةالصوتعناصرها باتجاه توحيد خدمات 
كافة انواع الخدمات من تأمين زيادة االرباح الناتجة عن ن المشغل بعروضه االتجاه يمكّ

  .الخدمات المعروضة حاليا واضافة مداخيل جديدة من خدمات جديدة مستحدثة
  

او تغيير يتم دفعة واحدة لذلك فان المقسمات واي من حيث المنطق العلمي، ال يوجد أي حلول 
 سيظل يعمل ويستخدم خالل برنامج التحديث لعدة سنوات  الحاليةعنصر من عناصر الشبكة

  .من بدء التحديث
  

فان  ،)٢٠٠٤ عند نهاية ٢٥٠,٠٠٠(بالرغم من تزايد عدد المشتركين على شبكة االنترنت 
 وزارة االتصاالت تؤمن صلة الترابط لمتسعملي االنترنت بمزودي هذه الخدمة إما بواسطة
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و بواسطة شبكة الخطوط التأجيرية ذو أ (PSTN or ISDN)الشبكة التقليدية ذو السعة المحددة 
  . لكن لعدد محدود جداً من المؤسسات التجارية، الحكومية او التربوية،السعة العالية نسبيا

  
ان المقسمات والشبكة الحالية تتمتع بدرجة عالية من التقنية والمتانة إال انها ال من لرغم با

من هنا الحاجة .  المشتركين قبلتعمل بصورة فعالة ومالئمة مع الخدمات الحديثة المطلوبة من
الى توحيد وتطوير هذه الشبكة بحيث يمكن توحيد وتجميع الخدمات على شبكة تعمل بصورة 

  .قادرة على دمج خدمات الصوت وكافة انواع البيانات المطلوبةفعالة 
  
) ٢٠٠٥ب آاالعمال انتهت بنهاية ( انه مع انتهاء تحديث المقسمات الهاتفية   إلىشارةجدر اإلت

خر نسخة من البرامج المعروضة من قبل الصانعين بحيث ان آتعمل االن هذه المقسمات على 
  :كة على ان يتم وفق المراحل التاليةبج توحيد الشهذه المقسمات جاهزة لتطبيق برنام

  
o  فوترة جديد وقابل للتطوير مع كل اضافة خدمة جديدة على انشاء وتشغيل جهاز

  .كةبالش
o  توزيع وتشغيل شبكةXDSL. 
o  تركيب وتشغيل مقسمات الجيل الجديدSoftswitchesالتي تسمح بـ : 
  .تخفيض كلفة التشغيل والصيانة وكلفة االستثمار -
  .عرض خدمات ذات قيمة متزايدة للمشتركين باسعار وامكانيات تنافسية -
 .إنشاء قاعدة اتصاالت تتمتع بسرعة تطور وباسعار كلفة معقولة -
 .دمج خدمات جديدة -
 .نشاط اقتصادي شامل عبر خدمة شبكة السعة العالية -

 

 لمنطلق الفني الجديدا    - ٥

  تجميع الشبكات الصوتية    ١-٥
  

التحتية لشبكات االتصاالت اللبنانية سواء كانت المقسمات او نظم االرسال إن غالبية البنى 
 سنة بحيث قد ١٥ سنة وهي تعتمد على تقنيات طورت منذ اكثر من ١٠عمرها ما يزيد عن 

وصل بعض هذه التقنيات الى عمرها االفتراضي وتزداد كلفة صيانتها وتحديثها البقائها في 
قة فإنه ومنذ تركيب مقسمات االتصال ووضعها بالخدمة قامت وفي الحقي. الخدمة اكثر فأكثر
و " بصرف النظر عن المؤهالت الفنية لجهازها"كونها  المشغل االوحد (وزارة االتصاالت 

بتنفيذ ) بموجب التعريفات والتصنيفات االخيرة للسياق التنافسي الجاري" المشغل االلزامي"
 مليون دوالر امريكي تبعها عملية ٥,٥سيمنز بقيمة اول تحديث برامج مقسماتها نوع الكاتيل و

 مليون دوالر، علماً ان ٧ سيمنـز بمبلغ – اريكسون –تحديث ثانية لمقسماتها نوع الكاتيل 
 والتي كان من ،هذا المبلغ ال يشمل ثمن التجهيزات التي اصبحت قديمة وما دون القياس

شغل حيث لم يكن يعرض سوى خدمات المفترض ان تقدم خدمات اضافية وتطبيقات جديدة للم
  .التحادث الهاتفي الصوتي فقط
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 فإن ذلك New Generation Network (NGN)ومع التوجه نحو شبكة الجيل القادم الجديد 
 التي  تعمل على تكامل كم كبير من خدمات IP شبكة بنى تحتية موجهة نحو تقنيات  أنيعني

 xDSL(وذلك من نقاط دخول ثابتة . يو، الخاالتصال مثل الخدمات الصوتية، بيانات فيد
ومع شبكة الجيل القادم . (GSM-GPRS)او نقاط دخول متحركة نقالة ) وشبكة الياف بصرية

 المتميزة بخدمات متعددة  اصبح ال بد من عمل تغيرات جذرية في االجهزة وفي NGNالجديد 
  .البنية الهيكلية للنظام

  
التصاالت الصوتية يتحكم بها بواسطة جهاز كومبيوتر  فإن اNGNوفي البنى التحتية لنظم 

ويتولى معالج البيانات عملية . (Softswitch)خادم رقمي يطلق عليه تسمية المقسم البرمجي 
 تتيح عمل تغيير في التدرج الهرمي للشبكة NGNان شبكة . مرالتحكم بجميع وظائف األ

مبدل رئيسي / مقسم٥١والتي تضم حاليا وفلسفة التصميم الكلية لشبكة االتصاالت اللبنانية 
  : مقسم بعيد وبحيث أن٢٦٣متصلة بعدد 

  
 المحلية لن تبقى مقسمات رئيسية بل ستصبح مقسمات بعيدة وترحل ٥١المقسمات ال  -

  .الى مقسمات مستوى الترانزيت العابر
يتم استبدال مقسمات االرسال العابر الثابتة بمقسمات برمجية وبهذا تصبح بوظيفة  -

 .دوجة لمقسمات محلية وارسال عابرمز
إن اختيار .  يرتبط بشبكة دخول الخدمةNGNاالبتكار اآلخر الذي ادخلته نظم  -

تكنولوجية شبكة الدخول التي سيتم استخدامها سوف يعتمد على الكلفة ومتطلبات التردد 
ي،   وااللياف البصرية لتردد نطاقي عالEthernetويتم استعمال شبكة ايثرنت . النطاقي
xDSL اما .  لتردد نطاقي متوسط٨٠٢,١١ مع توصيالت نحاسية، او شبكة السلكية

فسوف تؤدي الى وفورات كبيرة NGN االحتماالت لخدمات متعددة من خالل نظم 
أي وزارة االتصاالت، نظرا الن قسما من معدات وتجهيزات الشبكة " للمشغل االلزامي"

 . دون أي  تكلفة استثمار اضافيةNGNالخارجية متوفرة ويمكن استخدامها بنظم 
  

  :إن الخرائط التالية توضح التطور من شبكة المقسمات الفعلية الى شبكة المقسمات المتنقلة
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  شبكة المقسمات المقترحة– ١الشكل رقم 
 



٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي    اإلتصاالتقطاع   

L0538-RPT-01 REV 0 - ١٧ - 

 

  

 
  

 الحالية شبكة المقسمات – ٢الشكل رقم 
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وضغوطها على المشغلين لالنتقال الى  تلقي بثقلها فعالةإن احتياجات السوق اليوم لخدمات 
وإن ديناميكية المنافسة هي من محفزات . جديدة التي ال يمكن تجاهلها اكثر من ذلكالتقنيات ال

وينبغي على وزارة االتصاالت كونها المشغل االلزامي، لكي تدخل في اجواء . التغيير
لبها المشتركون وفي طليعتها التنافس، ان تقدم سلسلة من الخدمات الجديدة المبتكرة التي يط

تقديم خدمات جديدة تكون مصدر ربح مولدة للعوائد فتتجاوز وتحل محل تلك الخدمات 
او الخط الثابت / البيانات و-المتهالكة، وبشكل اساسي بالمراهنة على زيادة التخابر الصوتي 

من االنتقال  ستتيح عمل هذا النوع NGNلذلك فإن شبكة ونظم . الى الخط المحمول النقال
والتحويل وذلك بتقديمها لوسائل تقنية جديدة تقوم بذلك العمل وتسمح في نفس الوقت بجعل 
هذه الخدمات الجديدة سلعة تجارية والتي بدورها ستخفض من الكلفة وتزيد العوائد المالية 

فة وعالوة على ذلك فإن امكانية اضا. وتحقق عوامل هامة اساسية في بيئة تنافسية متنامية
 ونقاط دخول لربط المشتركين بشبكة ،خدمات وذلك بصورة مستقلة عن شبكة البنى التحتية

NGNهي ايضا مصدر رئيسي لعوائد اخرى محتملة من النظام .  
  

خر فان المرحلة االولى من برنامج التطور نحو حسب معطيات السوق الذي يختلف من بلد آل
بالنسبة لشبكة االتصاالت في لبنان )  سنوات٥ الى ٤خالل مدة تتراوح بين (الجيل الجديد 

 :يجب ان تراعي الخطوات التالية
  
 PSTNاندماج وتماسك شبكة   -)١(

  
 تحسين اداء وفعالية الشبكة الى انخفاض في كلفة التشغيل والى زيادة في الموارد يؤدي

  :االضافية
  
 :تحسين فعالية المقسمات العالية  - أ

 الزائدة والغير اساسية الى مقسمات بعيدة (Main)تحويل بعض المقسمات المركزية   
(Remote)غير مركزية تابعة لمقسمات مركزية اساسية اخرى .  

  
  DSLتجميع نقاط وصل مع خدمات الصوت ضمن   - ب

 مجتمعة مع خدمات (PSTN / ISDN)إن تأمين نقاط وصل للخدمات الصوتية وعبر   
رة حاليا يمهد الطريق نحو شبكة البيانات المختلفة عبر التكنولوجيا الجديدة المتوف

  .الجيل الجديد
  
ان  .تأمين وتطوير الشبكة الذكية بحيث تصبح قادرة على العمل على شبكة االنترنت  -ت

لشبكة الذكية الحالية قادرة ضمن برنامج تطوير وتحديث، ضم خدمات الصوت ا
 :والبيانات ضمن سلسلة برامج تطبيق مشتركة

- Click to dial. 
- Internet call waiting. 
- Unified messaging. 
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 تجزيع بيانات الصوت المجمعة  -)٢(
  

 هو اعتماد شبكة اتصاالت موحدة قادرة (NGN)بما ان اهم اهداف تقنية شبكة الجيل الجديد 
 لخدمة الصوت يجب ان النقل فان شبكة ،)الصوتية وغيرها(على نقل كافة انواع البيانات 

 .(TDM) فيف من الضعط على الشبكة الحالية للتخIP شبكة تتحول بطريقة هادئة ومرنة نحو
في هذه ) وزاة االتصاالت(فإن هذا التحول الهادئ والمرن يحفظ ويحمي ما استثمر المشغل 

  .الشبكة طالما ان هذه المعدات تواصل في تأدية الخدمات ضمن هذه المرحلة
  

 SDHبكة الربط المعتمدة حاليا خالل هذه المرحلة، يتطلب من المشغل البدء بتجهيز معدات ش
 .)NEW Generation SDHاو  ( IPبمعدات جديدة تتالئم مع االنظمة الجديدة 

  
 Softswitchesإدخال المقسمات الجديدةٍ   -)٣(
  

 بحيث يحافظون على Softswitchesنقل نوعية المقسمات الثمانية للترانزيت الى نوعية 
  .اكز اساسية لبقية المقسمات العاملة في لبنانوظائف الترانزيت لإلتصاالت الدولية ومر

  

  مضاعفة المنتج    ٢-٥
  

إن قطاع االتصال اللبناني الفعلي، الموسوم بمضمون قوي جدا الستراتيجية الحكومة 
بادئ ذي بدء، . واالعتبارات السياسية او الواجبات المتساوية، يجب ان يتبع مجراه االنفصامي

ومع ضرورة . ثم الوطنية تكسر مقياس تحديد التعرفةلية االحتكار موجود والمنافسة الدو
، فان االحتكار الفعلي هو االنتقال نحو "الخدمات ذات القيمة المضافة على الشبكة"إدخال 

واالنفتاح نحو التنافس لجميع قطاعات السوق يدل " الشبكة العامة المفتوحة الطراف اخرى"
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦على نهاية االحتكار، وهذا مخطط له لعام 

  
وتدريجيا فإن احتياجات السوق والمستخدم الخاصة تعمل كمحرك للهيكلية، حيث ان شبكة 

والتحوالت تتعلق مباشرة بنمو . الهاتف قد تطورت بشكل اولي في منطق العرض المشوه
فمن المنتجات العامية واالصيلة نتجه نحو اصناف جديدة من الخدمات . المنتجات المطورة
رن بخدمات جديدة قتالهاتف الصوتي م(حافظ على خصائصه القياسية البعض منها ي

خدمات مكرسة وخدمات ( تخصصيا –بينما يتجه االخر نحو خاصية مكرسة ) معروضة
. ، التي توضح الحاجة لتنويع هيكلية العرض وتكييف المؤسسات القطاعية)خاصة موجهة

تقديم خدمة الى : وبمعنى اخرويميل العرض الى ان يكون متخصصا لتقديم خدمات معينة، 
  .مجموعة محددة او فئة من المستخدمين او مستخدم معين
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  االمور الخارجية للشبكات    ٣-٥
  

 وهي ليست حتما متعلقة بطلبات من       . تجارية  غير تفاعالتن  عتنتج االمور الخارجية للشبكة     
ومع ذلك فإن   . رىالمستهلكين ولكنها تعتمد مباشرة على استخدام عناصر االنتاج لشركات اخ         

االمور الخارجية للشبكة تتضمن امور خارجية مالية، ونظرا الن االمور الخارجيـة للـشبكة              
  .تسمح بتخفيض تكاليف االنتاج فإنها تخفض من سعر المبيع

  
تعرض : "الناتج عن استعمال التكنولوجيا هو اآلتي     لشبكة  ل  لالمور الخارجية  إن التعريف العام  

لشبكة بشكل الرضى الفردي او الفائدة التي يمكن ان يجنيهـا الفـرد مـن               االمور الخارجية ل  
التكنولوجيا المنطبقة، وإن رضى هؤالء االفراد او الفوائد تزداد مع العدد الفعلي او المرتقـب               

  ".للزبائن المشتركين بالشبكة
  

  .مشتركينوعليه فإن الرضى والفائدة من الخدمة المقدمة مرتبطة باجمالي عدد المستخدمين ال
  

حيث  انـه يمكننـا      : االمور الخارجية  للشبكة لشرح ما يبدو تناقضا       مشاكل  يمكن استعراض   
االعتقاد بأن استخدام البنى التحتية الرقمية ستجعل المركزية العالقات ممكنة بـين المنتجـين              
المعزولين جغرافيا ونالحظ زيادة في اندماجات العمل والـشركات المبنيـة حـول الـشبكة               

  .شاركةالم
  

وفي الحقيقة ، اذا ما امعنا النظر ودرسنا بعمق عملية تنفيذ الشركات نجد بـأن هـذا لـيس                   
بتناقض، اوال حول البحث عن االمور الخارجية للشبكة وثانيا حول استراتيجيات مقدمي البنى             

حيث  التحتية للشبكة المحلية نرى، بعد قوانين الالمركزية، ان امكاناتهم وقدراتهم تزايدت من             
عروض البنى التحتية، ومن حيث استراتيجيات مشغلي االتصاالت، الذين بعـد الغـاء قيـود               

  .تنظيم القطاع، نجدهم قلقين بخصوص ربحية بناهم التحتية
  

تمع ما مترابطة ايجابيا بدرجة ارتباطهم مع هذه الشركات         جضمن م إن األداء وإنتاج الشركات     
 البنـى   مقـدمي من جانـب    و.  إلى الشبكة المشتركة   نالموصوليبعدد الشركات   : وبمعنى آخر 

إنتـشار  إن   فـي الحقيقـة،      .فإن االمور الخارجية للشبكة يجب اخذها بعين االعتبار       التحتية،  
 بالتكاليف الثابتة العالية التي تُحـدد       متميز،   التحتية لشبكة التردد النطاقي الواسع       بنىالوتوسع  

 تتـولى    من قبل المنافسين اآلخرين وتسمح للشركة، التي       ةإمكانيات تركيبِ الشبكات المتوازي   
ان . التركيب، او الجماعة التي تمول الشبكة، بتطبيق التعرفة التي تمكنها من توليـد العوائـد              

المشغل او الجماعة سوف تجد انه من المفيد تركيب شبكة تقوم بشبك المناطق الكثيفـة فـي                 
  .شركات تكتل

  
ير، بإسـتخدامها البنيـة التحتيـة     د أدناه تقوم شركة سولي    ٣ رقم   مثاالً على ذلك، حسب الشكل    

الحالية لشبكة اإلتصاالت، لتغذية الشركات العاملة ضمن نطاق منطقتها عن طريـق ربطهـا              
 سعة عالية تلبية لحاجتها إلى الخدمات المتطـورة والـضرورية ضـمن إسـترتيجية               بشبكة

  .إقتصاديات النشر الجماعية
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 ة لشركة سوليديرانظر البنى التحتي
 

hiD6610 w/6Fibers

hiX5630 w/6Fibers

hiD 6610 w/24Fibers

WiFi w/6Fibers

hiD 6610 w/6Fibers

  البنى التحتية لشركة سوليدير- ٣الشكل 
  
  

يدرك كيف ان االسـتراتيجيات للمـشغلين الخـصوصيين         / عندها يمكن للشخص ان يستنتج    
وحقيقة فإنه بتـأثير قـوي للتغذيـة        . ثار هذه التكتالت  آوالجماعات المحلية تقوي وتعزز من      

يجابية يمكن رؤية تأثير كرة الثلج التي سوف تبـرز آثـار التكتـل حيـث ان                 االرتجاعية اال 
 .الخصائص الجوهرية للتكنولوجيات الرقمية كانت تهدف لجعل المركزية عدد من االنـشطة           

اذا بدأ تبني بنية تحتية مـا       :  التغذية االرتجاعية االيجابية يمكن تلخيصها باآلتي       من ةهذه اآللي 
ن ذلك يتيح االمكانية لمزود الخدمة تنفيذ اقتصاديات واسـعة النطـاق            من قبل عدة شركات فإ    

هذا االنخفاض في السعر سيعكس ارتفاعا في الطلب مما         . وهذا يؤدي الى سعر مبيع مخفض     
 في الطلب سوف يتفاعـل رجعيـا         هذا التدفق . يسبب عوامل خارجية للشبكات  ويحفز الطلب      

ية، ويسهل انخفاض االسعار ولكن يسمح مرة اخـرى         ثانية، بواسطة اقتصاديات النشر الجماع    
ولكن تأثير كرة الثلج هنا ال يمكن ان يبدأ اال          . بتزايد الطلب الى ان يحصل التشبع على الشبكة       

  .ظهر خلفية العوامل الخارجية المؤثرة على الشبكةيمن المستخدمين كافي  كافي بعد عدد
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اتهم بنطاق ترددي واسع في ظل التكـتالت        ولهذا السبب فإن مشغلي االتصاالت يركبون شبك      
القائمة، وهكذا فإن الشبكات منخفضة الحجم ولكن قوية الشبك، عوضا عن الشبكات واسـعة              

  .المساحة ولكن ذات معامالت او انشطة عملية متدنية وضعيفة 
  

 وحقيقة في حالة فرنـسا، مثـل      .  ايضا ان يكون نتيجة سياسات عامة      نفس منطق التكتّل يمكن   
 اوروبا، فإن التنافس الوطني يقع ضمن مجال التنـافس االقليمـي اي  ان               فيبلدان   من ال  عدد

  .المنافسة هي بين المناطق
  

يجب ان يتم منح انظمة الالمركزية تدريجيا وعلى مستوى السلطات المحلية التفويضات لجذب             
 حـوافز   وحيث ان الحكومة، خالل سنوات النهوض االخيرة كـان لـديها          . استثمارات منتجة 

وامتيازات قوية حول تموضع االستثمارات المنتجة وابقاء هدف التخطيط والتنمية المتوازنـة            
بين مختلف المناطق، نجد اليوم ان الهيئات والمؤسسات على صعيد الوطن هي المترتب عـن         

  . النتيجة الستراتيجيات الجماعات المحلية
  

ناطق  قد تجد ان من المفيد ان تكون اكثر          وفي هذا السياق، ولجذب استثمارات منتجة، فإن الم       
  .تنافسا في قطاع البنية التحتية لالتصاالت من جيرانها االقرب

  
ولهذا، ليكون القطاع اكثر اجتذابا للخدمات فإن المنطقة لديها مـصلحة اكبـر للعـب وادراة                

بأفـضل سـعر إلـى الـشركات          الخـدمات  االمور الخارجية للشبكة كي تتمكن من عرض      
  .سات التي تسعى للحصول على موقعوالمؤس

  
ن كانت الجماعات المحلية القادرة على تمويل نشر بنى تحتية لشبكة تردد نطاقي عالي ا
قادرة على عرض استخدام هذه البنى التحتية الى قطاعات العمل واالنشطة، اعتمادا على الو

من االقتصاديات الواسعة  فإنها ستعمد الى توخى الربح ،الغاء قيود تنظيم االتصاالت الجديدة
النطاق بتراكب ظاهر للشبكة مع االنشطة الجارية من اجل الوصول الى مستوى النشر 
الجماعي الحرج والذي يظهر خلفه نتائج ومردودات اقتصادية واجتماعية ايجابية ضمن 

  .المجتمع المحلي
 

 المنطلق المؤسساتي  - ٦

  تشغيل وصيانة الشبكة    ١-٦
  

. لبنانية هي الجهة المقدمة والمحتكرة لخدمات شبكة االتـصاالت الثابتـة          وزارة االتصاالت ال  
 Organisme Gestion et(ويتم تقديم خدمات االتـصاالت مـن خـالل شـركة اوجيـرو       

d'Exploitation l'ex Radio Orient  (     والذي يتضمن دورها اليـوم التـشغيالت والـصيانة
  .الشبكة الثابتة التابعة لوزارة االتصاالت في لبنانوالمبيعات والتسويق ونظام الفواتير وادارة 
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   واإلتصال تحت الماء     الشبكة البرقية   إدارة وتَشْغيل  ١٩٧٢  عام   فيعهد الى شركة اوجيرو     
وهي مملوكـة مـن     ) ١٩٠٠الشركة التي تأسست مطلع     ) (راديو اوريانت ( الذاعة المشرق   
وحاليا تعمل شـركة    .  االتصاالت وتعمل تحت توجيه واشراف وزير     % ١٠٠الحكومة بنسبة   

  .يمول من الموازنة الرسميةمرفق عام اوجيرو ك
  

يتوقع بأن يتنامى دور شركة اوجيرو وخصوصا عند حـدوث التحريـر المخطـط لقطـاع                
عندها ستقوم اوجيرو تدريجيا باستالم الخدمات والمنتجـات الخاصـة          . االتصاالت في لبنان  

بالتطور لتصبح   اوجيرو وستقوم شركة . راضي اللبنانية بتقديم جميع االتصاالت على كامل اال     
 تتـضمن اوجيـرو  خدمات  طريق خارطة" Liban Telecom"الجديد لشبكة اإللزامي المشغل 
  :اآلتي

  
 WLLخدمات الهاتف الثابت المحلي والدولي مع دخول الى الحلقة المحلية الالسـلكية              •

 .في كثير من المناطق القروية
يه وارسال المكالمات، انتظار المكالمات، تحديد رقم المـشترك         توج( خدمات النجمة    •

 .)المتصل الخ
 .خطوط تأجيرية •
 .  للدخول بالمعدل االساسيISDN BRIنظم  •
 .خدمات التلكس •
 .شبكة الهواتف العمومية •
  . خدمات الشبكة الذكية •
  

. )٤ قـم الشكل ر ( لنقم اوال بتعريف وتحديد مناطق  االنشطة الرئيسية ضمن مؤسسة اوجيرو          
. ، شراء التجهيزات ونشرها وصـيانتها     ةتغطي عمليات الشبكة الوظائفيات مثل تشغيل الشبك      

العوامل الثالثة االولى لها تأثيرات مباشرة على التكاليف الرأسمالية في حين ان صيانة الشبكة              
إن وظائف الصيانة الرئيـسية هـي ادارة االعطـال واالنـذارات            . ترتبط بتكاليف التشغيل  

  الترتيب الشكلي للشبكة وعناصـر الـشبكة       .)بعيدالمحلي او   الشراف والتدخل واالصالح    اال(
واالعمال االضافية للصيانة تتضمن تقديم     ) المبدالت، االرسال، محطة الطاقة، وكبائن الهاتف     (

ن اوجيـرو   ، اضـافة اليـه، فـإ      .، الخ توقيف الخدمات، المشتركين، عناصر الشبكة    / ووصل
ولمعظم مهام ادارة الشبكة    . شبكةلل  العامة دارةإلاللبنانية تقومان بمهمات ا   ووزارة االتصاالت   

/  (NOCفإن االنشطة هي مركزية تتم في وحدة تنظيمية منفصلة او مركـز تـشغيل الـشبكة   
  .ومقرها في رأس النبع) OMCمركز التشغيل والصيانة 

  
شـبكات  (ر الـشبكة    وعمل كافة عناص  آداء  لضمان حسن   إن قضايا الصيانة مهمة خصوصاً      

  :وهذا يتضمن .)الدخول والنقل
  
  .تنفيذ مهام روتينية وقائية -
 .ت العاجلة والفورية او المؤجلةاتدخل متعدد المستويات على الموقع لالجراء -
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جمع البيانات والمعلومات المتعلقة باالعطـال واالداء لمعالجتهـا وعمـل التقـارير              -
 .االحصائية

 .ادارة المخزون -
 .دريبيةتنفيذ برامج ت -
  

هناك انشطة عدة تم تلخيصها وتتعامـل مباشـرة او غيـر            " عمليات الزبائن " وتحت عبارة   
  .مباشرة مع الزبائن او المشتركين

  .رعاية الزبائن واالهتمام بهم -
 .توصيلة المشترك للدخول الى الشبكة -
 .الفاتورة -
خـدمات  وصل الخدمة، توقيف الخدمة، وضع الملفات، اشتراك في           : ادارة المشترك  -

 .)معروفة بخدمات النجمة( اضافية 
 .التسويق -
 .المبيعات -
 .) تليكارت–بطاقات المدفوعة سلفاً كالم (مكتب المساعدة للخدمات ذات قيمة مضافة  -
توصيالت على التردد النطاقي  الواسع لزبـائن اعمـال          (خدمات الخطوط التأجيرية     -

 ). تجارية
  

 
  المجاالت  الرئيسية ضمن انشطة الصيانة والتشغيل : ٤الشكل رقم 

  

 عمليات المشترآين
 

 ادارة المشترك
 رعاية المشترك 

 الفواتير وادارة االموال
 التعرفة والتسعير
 ادارة اوامر العمل
 تحصيل االموال
 ادارة الخدمة

 المحاسبة بين االدارات
   

 ةعمليات الشبك
 
 :من مرآز التشغيل والصيانة) أ

 اشراف على الشبكة -
 تخطيط الشبكة -
 ادارة المبدالت -
 ادارة االرسال -
 ادارة الدخول -
 الصيانة  -
 تقديم الخدمات -

  الصيانة في  الموقع) ب
 

العمل تطویر  
 

 
 الموارد البشرية
 ادارة المشاريع

 المشتريات
 االعالنات
 التسويق

… 



٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي    اإلتصاالتقطاع   

L0538-RPT-01 REV 0 - ٢٥ - 

 

رقام التي تم الحصول عليها من وزارة االتصاالت، وهـي الجهـة الممولـة لـشركة                من األ 
شبكة االتصاالت بكاملها هي علـى النحـو        ل السنوية   صيانةالو اوجيرو، نجد أن كلفة التشغيل    

  :التالي
  

  %النسبة   الكلفة    الخدمة
 ت تقديم الخدما

  )توصيل وتشغيل الخدمة( 
  ٢,٢٨  ل. ل٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  ٢١,٢٩  ل. ل٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  الصيانة
  ٧٦,٠٥  ل. ل١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  نفقات الموارد البشرية

  ٠,٣٨  ل.  ل٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  الفواتير/ المعلوماتية 
  ١٠٠,٠٠  ل.  ل١٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  المجموع

  
ـ       ١٤٥ مليار ليرة سنويا فإن معدل التكلفة يـصبح          ١٣١الجمالي موازنة سنوية تكلفتها تقدر ب

لـصيانة  )  توصيلة خدمـة فعليـة     ٦٠٠,٠٠٠اعتمادا على عدد اجمالي قدره      (سنويا  / دوالر
 دوالر ٩٠ – ٧٠وتشغيل كل خط سلكي وهذا مبلغ يفوق كثيرا عن المتوسـط المقـدر بـين           

كية في ظل بيئة تنافـسية  امريكي الذي ينفق بواسطة شركة مشغلة في الواليات المتحدة االمري         
إعادة تأهيـل   ضمن مشروع   ( سنوات بعد فترة االستثمار االولية       ١٠خالل مدة مقارنة قدرها     

 ٧٥ كان يصرف ما نسبته      خصوصاً عندما ) ١٩٩٣ الذي بدأ في العام    PSTNالشبكة اللبنانية   
رى المرتبطة بعـدد    رواتبهم وكافة البنود االخ   التكلفة الكلية على قسم الموظفين لتَغْطية       من  % 

  . موظف١٧٠٠اجمالي قدره 
  

وتجدر المالحظة هنا ان العوائد من شبكة الخطوط الهاتفية الثابتة ما زالت تتعرض للهبـوط               
 مقارنة مـع    ٢٠٠٥من العوائد المتوقعة بنهاية العام       % ٦انخفاض قدره    ( ٢٠٠٠منذ العام   

  ).٢٠٠٤العام السابق 
  

  نطاق العمل لتنظيم الخصخصة  ٢-٦
  

ع مجلس النواب اللبناني قانون الخصخصة الذي يضع اطار العمـل            شر ٢٠٠٠يار عام   أفي  
لـس االعلـى    جوقد اسست الحكومـة الم    . لدولة اللبنانية من ا لخصخصة المؤسسات المملوكة    

لدولة فـي قطاعـات   ا  من للخصخصة لالشراف على عملية خصخصة عدة مؤسسات مملوكة       
ستكون ) الهيئة الناظمة  (TRA'sمهمة الرئيسية ومسؤوليات    ان ال . حيوية مثل قطاع االتصاالت   

بشكل اساسي تنظيم قطاع االتصال في  لبنان لتحقيق بيئة تنافسية ولتعزيز الخدمات المقدمـة               
  :ه  ليعود بالفائدة على االقتصادمن اجل التهوض بالقطاع وتطوير

 .سياسات القطاع لجميع المسؤوليات ادناه •
 .ت التطبيقية التخاذ القراراتوضع االنظمة واالجراءا •
 .االشراف الفني  واالقتصادي بشكل عام •
 .االشراف على المنافسات •
 .االشراف على االتصاالت البينية •
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 .االشراف على المصادر النادرة •
 .خطة االشراف على الترددات •
 .)اصدار ومراقبة وضبط( التراخيص  •
 .حل النزاعات •
 .الخدمة االجمالية •
 .االشراف على التعرفة •
 .التفتيش والتحريات •
 .فرض  الغرامات والعقوبات وتخمين االضرار •
 .التعاون مع المشغلين •
 .(UPU- ITU)العالقات مع الهيات االخرى مثل  •
  

 المنطلق االقتصادي لجهة البنية التحتية للشبكة    - ٧

  المنطلق االقتصادي نحو البنى االقتصادية للشبكة    ١-٧
  

الديناميكيات التكنولوجية فيمـا يخـتص      ) وزارة االتصاالت ( ستواجه الجهة المشغلة للشبكة     
ولدراسة اقتصاديات البنى التحتية    . بالبنى التحتية الناقلة لخدمات االتصال وتجهيزات االرسال      

فإن ذلك يتطلب فهم جيد للوسائل من اجل االستغالل االمثل الستخدام االنابيب التـي سـتمر                
ـ . عبرها معلومات البيانات الصوتية    ا ان ذلـك يتطلـب تقيـيم لالسـتثمارات الالزمـة،            كم

  أنـواع  القدرة المطلوبة، ومنع حدوث تراكم، وتحديد هيكلية التعرفة لكل نـوع مـن            /والسعة
يضا لمعرفة كيفية مناولة ونقل البيانات المجموعة ضمن اطار شـبكة تعاونيـة،             أات و خدمال

  .وكيفية ربط البنى مع الشبكات االخرى
  

تحديـد  ب التطبيقات المتعددة الوسط نطاق ترددي متزايد باستمرار، ويتم          وكمثال اولي، تتطل  
  : على اساس االستخدام الحقيقي للوسط التعددي وذلك لعدة اسبابالكلفة

  
 . للشبكةالتشغيليةصعوبة تمييز كّل الكلفة  •
  .غير ثابتهمصادر •
  

ت يجعـل مـن     إن مستوى التشابك والتعقيد الذي وصل اليه التدفق المروري في االتـصاال           
المستحيل القدرة على تمييز جميع االستخدامات الفردية وعمل قياس دقيق لكمية المعلومـات             

تحديد االبعاد وكذلك توسعة شـبكة االرسـال نحـو          عادة  ن إ إ. كامل المشتركين المتبادلة بين   
ة التقنية الجديدة الكافية على المستوى الوطني سيعتمد على تكلفة ارسال المعلومـات المـزود             

  .والتي يتم تعديلها بحسب  القياس الطبيعي الفعلي
  
المختارة فإن ارسال المعلومات المتعددة الوسط يجـب ان تكـون            الحلول التقنية     كانت مهماو

وحقيقة، اذا كان للشبكة الفوائد االيجابية التي تتـيح لجميـع المـشتركين             . مرنة قدر االمكان  
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عـادل هـذه المنـافعِ      سـوف ي  إزدحام الشبكة   فإن  امكانية تبادل المعلومات بتكلفة منخفضة،      
 لى المشتركينعكلفة إجتماعية ومالية عالية عنه  مما ينتجاإليجابية.  

  
 الموجود فعال على الشبكات في المدن الكبيرة وخصوصا كمدينة بيـروت            إن مشكلة اإلزدحام  

ومـن ناحيـة    . الوحتى قبل ادخال شبكة التردد النطاقي واستثمارها تجاريا هي مشكلة االرس          
وفعـال فـإن    . اخرى فإن شراء تجهيزات اضافية لن يكون ابدا الحل االمثل لمشكلة االزدحام           

 جيل جديـد  ( الجديدة   NGN تقنية    االستثمار في  بدال من االستثمار في التقنية المتجهة للصوت      
  .ياليس هو بالحل الفعال والمجدي اقتصاد) الخ ،Softswitch  برمجية، خادماتSDH النظمة

  
ال وهي ارسال الـصوت الهـاتفي، فـإن العـرض           أوطالما ان الشبكة تعرض خدمة واحدة       

فـي   وهنـاك نقـص   .  االدارة  للشبكة الفنيـة     – التنفيذ   –تندمج مع مهمة التصميم     ) الخدمة(
وفي مثل هذه الحالة نقوم عادة باعتبار       . حالة المنتج الوحيد  لشبكة والخدمة في    ا المفاضلة بين 

التلفون كخدمة افرادية مقدمة حتى ولـو تواجـدت         ) ن المفاضلة النوعية الحديثة   لحي(ودراسة  
  .استخدامات اخرى وتوصيالت اخرى معها في نفس الوقت

  

  المفاضلة بين الخدمات والشبكة    ٢-٧
  

ـ  بالمفاضلة  ملحوظة المرحلة التي تلي تسليم الخدمة العالمية     إن   نفـسها   للخـدمات،    ة النوعي
هذا التطور  . المسح الرقمي لالشارة  : ر التقني الكبير في االتصاالت البعيدة     بالتغيي المسموح لها 
 العبـور :  نحو الخدمة العالمية   دعمه ميل وتوجه السوق   ي،  المفاضلة يتيح امكانية التقني، الذي   

حادي الوجه الى خدمات انتاجية متعددة الوجوه هي العنـصر االساسـي لنمـوذج              أمن منتج   
مـن  حادي يكون االقتصاد الواسع النطاق في حالة اكتفـاء  ألمنتج ا في حالة ال   .عرض الخدمة 

 اإلحتكـار   يكون اثبـات  من الناحية األخرى،     اما في حالة المنتج المتعدد       .الطبيعياإلحتكار  
االخذ باالعتبار ليس فقط االقتصاد واسع النطـاق        ضروري  ال  من  كاف ألنه  الطبيعي هذا غير  

  .المنتجولكن ايضا العمل المعتمد على هذا 
  

 وهذه يمكن تحليلها كمطابقة تراكبية لمـادتين او         .تبين صناعات الشبكة خصائص معينة جدا     
فإن البنية التحتية الطبيعيـة للـشبكة       . البنية التحتية والخدمات  . مكونتين تكمل احداها االخرى   

ي مثل  ف. مساحة تنافس محتملة  قطاع الخدمات   يبقى   بينما    بوضع االحتكار الطبيعي    عادةً تبقى
يستخدم البنية التحتية، التي يفتـرض      ) المشغل(فإن مقدم الخدمة للمستخدم النهائي      هذه الحالة،   

ان تكون مؤهلة كبنية تحتية اساسية، كمدخالت يتم الربط البيني عليها والتصريف من الناحية              
قع سـيادي   البنى التحتية االساسية مو   دير  ويأخذ م . االخرى منافذ الدخول الى الشبكة الطبيعية     

وبالنسبة لشروط دخول بنيته التحتية فإنها تمثل المعايير الرئيـسية لفـتح جـو              . على السوق 
ومن اجل تفادي أي هيمنة وانتهاك محتمل للموقع، فإن االحتكار القديم يكـون فـي               . المنافسة

مـن  و. والحلقة المحلية تبقى لبعض الوقت في وضع االحتكـار الطبيعـي          . حالة معينة مفكك  
فإن االتصاالت البعيدة، والهاتف المحمول، او الخدمات ذات القيمة المضافة،          حية األخرى،   النا
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يجب ان يكون   مشغل الذي يعرض مثل هذه الخدمات       وال. سينظر اليها كخدمات منافسة محتملة    
  .مرتبط بينيا مع شبكة المنطقة المحلية ليصل الى المستخدم النهائي

  
 تقييم الـشبكة الفنيـة التكـاليف الثابتـة، وقيـود            يواجه. اتيز بين الشكبة والخدم   ييجب التم 

خالل وضع وتنفيذ الشبكة، وفي النهاية يواجـه        ) الحدود المالية، والمهارات الفنية   (المدخالت  
 ال تؤدي   هذه العناصر و. تحد من امكانات وفعاليات العروض المتزامنة     ي  تالاالمور الخارجية   

وتبقـى  .  القلـة  إحتكـار حفز بدون ادنى شك وجود وضعت بالضرورة الى االحتكار، ولكنها     
وللتقرير ما اذا كانت المفاضلة اجدى      . الشبكات ملحوظة بتكاليفها الثابتة والمخرجات المتزايدة     

واكثر فعالية بمضاعفة الخدمات او مضاعفة الشبكات فذلك احد االسئلة الرئيسية الموجهة الى             
خدمات االتصاالت البعيدة بدون التعـارض مـع        ومن اجل دعم عرض      . الهيئات التنظيمية 

 االقتصادية لمضاعفة قدرة الشبكات، لذلك فمن الواجب تبنـي نظـام يـسمى              –القيود الفنية   
وستكون عندها مسؤولية المشغلين تزويد مقدمي الخدمة نفس الخدمات         . بأسلوب البناء المفتوح  

هذه فإن  على أية حال    و. س في السوق  التي يستعملونها لخدماتهم الخاصة، من اجل تنمية التناف       
 وهذا بشكل خاص مـسألة  . كبيرة صعوبات تقنية وسياسية   لوضع نظام للسوق تواجه      المحاولة
وعليه فإن  .  بدون اعاقة والحد من انتشارها وابتكاراتها       بتصرف أي مشغل    البنى التحتية  وضع

التركيب، والتردد  نقَّالة،  هواتف   -االعلى في المنطقة لجميع الخدمات    (التحكم ووضع التعرفة    
المـشاكَل الرئيـسيةَ    هـي   ) وحتى االتصال البعيـد    ضيق النطاق، والتردد النطاقي الواسع،    
  .البنية التحتية المفتوحةوالمخيفةَ، التي َأخّرتْ إنجاز إستراتيجيةَ 

  

  نمو سوق االتصاالت    ٣-٧

  الشبكة الثابتة  ١-٣-٧

  
 انمن المتوقـع  بتة وتحرير سوق االتصاالت، مع خطة خصحصة قطاع شبكة االتصاالت الثا 

 في مداخيل الشبكة الثابتة واالنحسار في نمو نسبة االفتـراق            االنحسار الملحوظ حالياً   يستبدل
من المتوقع بتحسن متواضع خالل السنوات الخمس المقبلة حيث من المتوقع ان يـصل عـدد                

خـالل الفتـرة    % ٣,٦ CAGR حسب مؤشر    ٧٥٠,٠٠٠المشتركين على الشبكة الثابتة  الى       
  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٥الزمنية بين سنتي 

  
عـن النـسبة    % ١اما بالنسبة للخرق من الخطوط الثابتة فمن المتوقع ان ال تزيد عن نـسبة               

  .٢٠٠٩عند نهاية عام % ١٨الحالية 
  

د االشتراكات على الخطوط الثابتة، يعـود الـى   ان هذه النسبة المتوقعة من النمو من جهة عد        
 قطاع التجارة، نمو السكان، الحاجة الى خط اضافي لخدمة االنترنت او الى الحاجـة          النمو في 
  . لخدمة االنترنتDSLالى خط 
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  شبكة الخلوي ونمو المداخيل  ٢-٣-٧

  
ضمن خطة خصخصة شبكة االتصاالت وتحرير سوق       من المتوقع أن يقارب عدد المشتركين       

 مليون  ٢,١٩ الـ،  )٢٠٠٤ند نهاية عام     ع ٨٨٠,٠٠٠حوالي  (االتصاالت على شبكة الخلوي     
 و  ٢٠٠٥بين عامي   % ١٨ CAGR ومسجال هذا النمو السنوي حسب مؤشر        ٢٠٠٩عند نهاية   
٢٠٠٩.  

  
 مـسجال ادنـى مـستوى       ،٢٠٠٤حتى نهاية   % ٢٢هي  إن نسبة االختراق في قطاع الخلوي       

التحسن في حركة   ان هذا   %. ٥٥ الى نسبة    يرتفع من المتوقع ان     .مقارنة مع البلدان المجاورة   
مقرر، الى شبكة   هو  ، حسب ما    ٢٠٠٦الوصل بالتزامن مع دخول مشغل ثالث عند نهاية عام          

  :الخلوي يولد له انعكاسات ايجابية على التوقعات وعلى المؤشرات التالية
  
 مقارنـة  ٢٠٠٩اميركيا عند نهاية $ ٤٥ الى معدل  من الفرد إنخفاض في معدل الدخل      −

  .٢٠٠٤ عام دوالراً اميركياً$ ٨٠بـ
 مليار دوالر اميركـي     ١,٢إرتفاع في المدخول االجمالي من شبكة الخلوي ليصل الى           −

 .٢٠٠٩عند نهاية 
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GSM network Subs & Revenues  growth
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  الخالصة  ٤-٧

  
إن الطلب المتزايد على شبكة البيانات، خاصة لخدمة االنترنت، تلبية لحاجات مختلف فئـات              

نوعية الشبكة العاملة في لبنان الى      القطاعات، المنزلية او التجارية، يؤدي حاليا حسب هيكلية و        
مما يتوجب وضع الحلول في القريب      . نقص وحتى عجز في الخدمة ونوعية الخدمة المطلوبة       

  :العاجل باعتماد
  

إعادة هندسة شبكة االتصاالت للربط بكلفة فعالة تؤمن حاجة حركة التخـابر والنقـل               -
 .المتوقعة لمستخدمي شبكة الخلوي، الثابت واالنترنت

  
، شبكة الخـدمات االضـافية،      )مقسمات(تجميع كافة عناصر الشبكة الحالية      / ويغ  تس -

شبكة االتصاالت، مركز الفوترة، ثم تحرير قطاع االتصاالت لنشر بـصورة شـاملة             
 .وحاشدة لخدمات جديدة مع تأدية عالية في االدارة والفعالية

 


