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قطاع االتصاالت والبريد
نظرة عامة على قطاع االتصاالت

تــم إبــرام مجموعــة مــن العقــود مــع شــركات
ّ
أجنبيــة ومحليــة إلعــادة تأهيــل وتوســعة
شــبكة الهاتــف الثابــت ( )PSTNلتصبــح بســعة
ٍ
خــط ،أي مــا يعــادل خطــاً واحــداً
1.730.000
لــكل ثاثــة أشــخاص .بلغــت قيمــة هــذه العقــود
مــا يقــارب  775مليــون دوالر أميركــي وتــم
إنجازهــا فــي نهايــة العــام  .2002فــي نفــس
الوقــت ،تــم إدخــال نظــام الهاتــف الخلــوي
النقــال ( )GSMعلــى أســاس امتيازيــن ُمنحــا إلــى
شــركتين متنافســتين .قامــت الشــركتان بتمويــل
االســتثمارات الازمــة للمشــروع ،وتقــوم الدولــة
بتحصيــل اإليــرادات مــن هــذه العمليــة.
تتطلــع الحكومــة حالي ـاً بعــد أن اســترجعت نظــام
الهاتــف الخلــوي إلــى إعــادة هيكليــة هــذا القطــاع
بالكامــل أي النظاميــن الثابــت والخلــوي ،غيــر أنــه
تبقــى هنــاك مجموعــة مــن المشــاريع الخاصــة
بتطويــر هــذا القطــاع وجعله قــادراً على المنافســة
والتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة ،الســيما فــي
ميــدان تبــادل المعلومــات والشــبكات الذكيــة
المتطــورة واالنترنــت.

أبرز اإلنجازات المحققة خالل الفترة
)(2016 – 1992

مشــروع تركيــب المقســمات الهاتفيــة (عقــود
الســنتراالت):
تنــص العقــود الموقعــة وتعدياتهــا (تبلــغ كلفتهــا
اإلجماليــة  145مليــون دوالر أميركــي) علــى تركيب
 313مقســماً هاتفيــاً بســعة إجماليــة تبلــغ
 1.142.000خـ ٍ
ـط فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة،
ـم
اكتمــل تركيبهــا فــي نهايــة العــام  .2001كمــا تـ ّ
أيضـاً تجهيــز ثاثــة ســنتراالت بمقســمات لتحويــل
االتصــاالت الهاتفيــة الدوليــة وثمانيــة ســنتراالت
بمقســمات توســط لاتصــاالت الداخليــة .تؤمــن
المقســمات نظــام معرفــة طالــب المكالمــة
( نظــام  )CLIPوخدمــات الرســائل الصوتيــة،
و 13376خطــاً فــي الشــبكة الرقميــة للخدمــات
المتكاملــة (.)ISDN
كمــا جــرى توقيــع ثاثــة عقــود ملحقــة تتعلــق
بزيــادة الســعة اإلجماليــة للمقســمات إلــى 48
ٍ
إضافــي ( 8.8مليــون دوالر أميركــي)
خــط
ألــف
ٍ
ٍ
وبتأميــن  17.100خــط فــي الشــبكة الرقميــة
للخدمــات المتكاملــة وأربعــة مقســمات
جديــدة اكتمــل تركيبهــا فــي نهايــة العــام 2002
بحيــث أصبــح مجمــوع عــدد الخطــوط الهاتفيــة
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ٍ
خــط ومجمــوع عــدد الخطــوط
1.190.000
الرقميــة  30476 ISDNخطــاً.
مشروع تحديث برامج وتجهيزات المقسمات:
تــم مؤخــراً تنفيــذ مشــروع تحديــث برامــج
وتجهيــزات المقســمات لتتوافــق مــع التطــور
التقنــي لقطــاع االتصــاالت وإلضافــة خدمــات
عديــدة للمشــتركين وللســنتراالت ،بلغــت كلفــة
هــذه األعمــال حوالــي  25مليــون دوالر أميركــي.
وشــمل هــذا المشــروع تطويــر جميع الســنتراالت
الرئيســية والفرعيــة وتلــك المخصصــة لاتصــاالت
الدوليــة.
مشــروع إعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة الهاتــف
الثابــت (:)PSTN
يهــدف هــذا المشــروع إلــى إعــادة تأهيــل
وتوســعة شــبكة الهاتــف الثابــت بكلفــة إجماليــة
تبلــغ  550مليــون دوالر أميركــي ،كمــا يهــدف
إلــى تحســين االتصــاالت بيــن كافــة المناطــق
اللبنانيــة .يتضمــن المشــروع إعــداد الدراســات
والتصاميــم لشــبكة الهاتــف المحلــي وتركيبهــا.
تشــتمل المجموعــة األولــى مــن عقــود شــبكة
الهاتــف الثابــت األجــزاء المكونــة التاليــة:
 تركيــب  971,600خـ ٍـط (تربــط بيــن المقســمات
والمناطــق).
 إعــادة تأهيــل  123مبنــى لمقســمات الهاتــفوإنشــاء  185مبنــى جديــداً فــي كافــة المناطــق
اللبنانيــة.
 تركيــب شــبكات هاتــف محليــة باالعتمــاد علــىنظــام النقــل الاســلكي (WIRELESS LOCAL
 .)LOOPيناســب هــذا النظــام المناطــق الريفيــة
حيــث تُعتبــر تكاليــف تمديــد شــبكات االتصــاالت
الســلكية باهظــة.
 تركيــب أنظمــة إرســال رقميــة متطــورة لوصــلكافــة المناطــق اللبنانيــة ببعضهــا البعــض.
المرحلــة الثانيــة لمشــروع تمديــد الشــبكات
الهاتفيــة:
تــم تنفيــذ هــذا المشــروع علــى دفعتيــن مــن
قبــل وزارة االتصــاالت بعــد أن تــم تنفيــذ المرحلــة
األولــى ضمــن مشــروع إعــادة تأهيــل وتوســعة
شــبكة الهاتــف الثابــت ( .)PSTNالدفعــة األولــى
منهــا والتــي عرفــت بإســم مشــروع تمديــد
الشــبكات الهاتفيــة –  ) 1-OSP( 1شــملت تركيــب
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 200ألــف خـ ٍ
ـط ،أمــا الدفعــة الثانيــة والتــي عرفــت
بإســم مشــروع تمديــد الشــبكات الهاتفيــة –
ٍ
خــط
 ) 2-OSP( 2فشــملت تركيــب  600ألــف
فــي المناطــق الريفيــة .اكتمــل تنفيــذ األشــغال
المتعلقــة بهــذا المشــروع فــي نهايــة العــام
.2003
مشروع تركيب الخطوط التأجيرية:
اكتمــل تنفيــذ مشــروع الخطــوط التأجيريــة مــع
نهايــة العــام  2002مــن قبــل وزارة االتصــاالت
وذلــك بقيمــة  10ماييــن دوالر أميركــي .وقــد
هــدف هــذا المشــروع إلــى وضــع خطــوط هاتفيــة
لاســتئجار بتصــرف المؤسســات والشــركات.
مشروع إنشاء أكشاك هاتف للعموم:
قــام المجلــس باإلشــراف علــى تركيــب  4آالف
كشــك هاتــف للعمــوم موزعــة علــى جميــع
المناطــق اللبنانيــة ،التــي تــم تركيبهــا مــن قبــل
وزارة االتصــاالت ،وتــم االنتهــاء مــن هــذه األعمــال
مــع نهايــة العــام .2005

االتصاالت الدولية:

تــم تنفيــذ عــدة مشــاريع تهــدف إلــى تحســين
االتصــاالت ،وشــملت بصــورة رئيســية مــا يلــي:
تركيــب خطــي اتصــال باألليــاف الضوئيــة مــنالكابــات البحريــة :األول يصــل طرطــوس (ســوريا)
بطرابلــس وبيــروت وصيــدا (لبنــان) واإلســكندرية
(مصــر) بســعة  9000مكالمــة هاتفيــة متزامنــة،
والثانــي يصــل لبنــان بقبــرص وكريــت وفرنســا
بســعة  7560مكالمــة هاتفيــة متزامنــة .بلغــت
الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع حوالــي  12مليــون
دوالر أميركــي.
تركيــب خــط اتصــال باألليــاف الضوئيــة وخــطاتصــال الســلكي يربــط بيــروت بدمشــق بســعة
 189مكالمــة هاتفيــة متزامنــة وبكلفــة إجماليــة
بلغــت  1.34مليــون دوالر أميركــي.
تركيــب محطتيــن أرضيتيــن لاتصــاالت عبــراألقمــار الصناعيــة فــي العربانيــة وجــورة البلــوط
بكلفــة إجماليــة تبلــغ حوالــي أربعــة ماييــن دوالر
أميركــي للمحطــة األولــى وخمســة ماييــن دوالر
أميركــي للمحطــة الثانيــة.

نظام تحكم وإدارة:

تــم تركيــب نظــام تحكــم وإدارة لمعــدات اإلرســال
والتحويــل لشــبكة الهاتــف تبلــغ قيمــة العقــد
 577ألــف دوالر أميركــي.
إعادة تنظيم المهام في وزارة االتصاالت:
علــى المســتوى المؤسســاتي ،تــم إعــداد دراســة
إلعــادة تنظيــم المهــام فــي وزارة االتصــاالت بغيــة
فصــل أعمــال التشــغيل والصيانــة عــن أعمــال
التحكــم والمراقبــة الفنيــة.
إعادة هيكلة قطاع االتصاالت:
تــم تنفيــذ مشــروع إعــادة هيكلــة قطــاع
االتصــاالت ،وإعــادة تنظيــم اإلدارة ،وإعــداد
دراســات متعلقــة بإنشــاء خدمــات التســويق
والــوكاالت التجاريــة .بلغــت كلفــة هــذا المشــروع
 7ماييــن دوالر أميركــي.

البريد

الخدمــات البريديــة :فــي منتصــف عــام 1998
تــم توقيــع عقــد مــع مجموعــة مــن الشــركات
الكنديــة لتأميــن الخدمــات البريديــة (توزيــع
البريــد ،خدمــة الشــبابيك ،البريــد الســريع،
خدمــات بيــع الطوابــع ،وغيــر ذلــك) فــي كافــة
المناطــق اللبنانيــة .وقــد تحملــت هــذه الشــركات
مســؤولية إعــادة تأهيــل أبنيــة مراكــز البريــد
وتجهيزهــا ،وترقيــم الشــوارع واألبنيــة ،وتركيــب
علــب بريديــة .تقــدر الكلفــة اإلجماليــة لهــذا
المشــروع بحوالــي  50مليــون دوالر أميركــي،
وحيــث أن شــكل العقــد يخضــع لنظــام اإلنشــاء،
والتشــغيل ،والتســليم ( ، )BOTفلــم تتحمــل
الحكومــة اللبنانيــة أي عــبء مالــي فــي هــذا
المجــال.

