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 الجمھوریة اللبنانیة   

      رئاسة مجلس الوزراء     
 دیوان المحاسبة         

 
 
 
 

  تقریر خاص
-:- 

 قطاع االتصاالتحول 
 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة ٦٤والمادة  ٥٢عمالً باحكام المادة 

 ١٦/٩/١٩٨٣تاریخ  ٨٢/٨٣الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 
 وتعدیالتھ

 
 

 ٢٠٢٢/ ٢:  رقم التقریر
 ٥/٤/٢٠٢٢:   تاریخــھ

 إداري) –(مؤخرة  ٢٠٢١/ ١١٤:  رقم االساس
 
 

 .قطاع االتصاالت بین التشریع والواقع : المـــــوضــــوع
 

× × × 
 الغرفة الرابعة 

 الـرئیــــــــــــس        : نللي ابي یونس        
  خوري و رانیة اللقیسنجوى الالمستشـــــــــاران     :                       

× × × 
 

 ان دیوان المحاسبة 
  بعد االطالع تبین ما یلي:

 
وزارة االتصاالت ھي الوزارة المسؤولة عن شؤون االتصاالت في لبنان ، إذ تتولى انشاء إن      

وتجھیز واستثمار وصیانة كافة خدمات االتصاالت التي تشمل كافة خدمات الھاتف الثابت والھاتف 
تحدید الرسوم المفروضة على استیفاء ھذه ایضا و االنترنت والخدمات البریدیة . وتتولى  المحمول

 الخدمات ومراقبة انشطة القطاع الخاص في مجال االتصاالت وعقد االتفاقیات الدولیة في ھذا المجال.
 

ر (باإلضافة إلى مدیریّة الحبوب والشمندوإن موازنة وزارة االتصاالت ھي موازنة ملحقة   
لطریقة نشاطھا  التي یغلب علیھا الصبغة التجاریة.                  السّكري والیانصیب الوطني) نظرا

تاریخ  ٣٤/٢٠١٢وھذا ما أكّده الرأي االستشاري الصادر عن دیوان المحاسبة (رأي استشاري رقم 
 ) والذي جاء فیھ:  ٢٠١٢/ ١٨/٦

ً ال  یتجزأ من ادارات الدولة اللبنانیة والموظفون  "وبما انھ إذا كانت وزارة االتصاالت جزءا
العاملون فیھا ینتمون الى المالك االداري المحدد بموجب القوانین واالنظمة فإنھ ومما ال شك فیھ أن 
تخصیص ھذه الوزارة بموازنة ملحقة وبمحتسب مستقل عن المحتسب المركزي التابع لوزارة المالیة إنما 
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 ً من المرونة في عملھا الذي یغلب علیھ الطابع الصناعي والتجاري والذي دفع  كان بھدف منحھا قدراً كبیرا
بالمشترع سواء اللبناني او الفرنسي الى اصدار القوانین الالزمة التي تتیح للقطاع الخاص االشتراك في 

 ادارة ھذا المرفق نظراً لطبیعتھ الخاصة ."

 ً ولخفض الدین العام وكونھ من أھم بنود  ألھمیة قطاع االتصاالت كمصدر تمویل للخزینة ونظرا
ً  للمادة / / ٥٢أجندة اإلصالح رأى دیوان المحاسبة تنظیم تقریر خاص یتناول ھذا الموضوع و ذلك سندا

ً لذلك ان یرفع الى رئیس  ٨٢/٨٣من المرسوم االشتراعي رقم  التي خولت الدیوان ، وكلما رأى لزوما
الى رئیس مجلس الوزراء او الى االدارات العامة والھیئات  الجمھوریة او الى رئیس مجلس النواب او

 المعنیة تقاریر خاصة بمواضیع معینة واقتراحات مالئمة لھا .

 

 بناًء علیھ

ولالحاطة بالموضوع من كافة جوانبھ القانونیة واالداریة والمالیة ، تّم تقسیم التقریر الى بما أنھ 
  ، نلخصھا بالتالي :ثالثة اقسام 

 تنظیم قطاع االتصاالت    االول :القسم 
 
 . الھیئة المنظمة لالتصاالت  وشركة اتصاالت لبنان  : والً ا

 
  ً  . اوجیرو -ھیئة إدارة وإستثمار منشآت وتجھیزات شركة رادیو أوریان  :ثانیا
 

 ً  قطاع الھاتف الخلیوي.   :ثالثا
 

 .الوضع المالي لقطاع االتصاالت في لبنان  القسم الثاني:
   
   .الوضع المالي للھیئة المنظمة لالتصاالت :الُ او
 

 ُ  الوضع المالي لھیئة إدارة وإستثمار منشآت وتجھیزات شركة رادیو أوریان :ثانیا
 اوجیرو. 

   
 ُ  .الوضع المالي لقطاع الھاتف الخلیوي :ثالثا

 
 .الوضع المالي بالنسبة لوزارة االتصاالت وشركتي الھاتف الخلیوي  رابعاً:

 
 . التجاوزات ، النتائج والتوصیات العائدة لھذا القطاع    لثالث :القسم ا

 
 التجاوزات ونتائجھا   :اوالً 

 
  التوصیات :ثانیا

 
******** 
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 :تنظیم قطاع االتصاالت -القسم االول 

 
 

یوجد الیوم ثورة حقیقیة في مجال  االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ولم یعد بامكان اي دولة 
ى االنجاز والتطویر بھدف تحقیق التنمیة المستدامة على كافة االصعدة ، ان تحقق ذلك دون ان تتطلع ال

 یكون ھذا القطاع احد ركائزھا االساسیة .
 

وتسعى وزارة االتصاالت من خالل استخدام ادوات التكنولوجیا المعلومات  واالتصاالت في 
 . تماعیةوالعدالة االجتمكین المجتمع وتطویره وتوفیر الرخاء 

 
وھنا ال بد من اإلشارة الى وجود تجاذب بین فكرتین في المجتمع اللبناني إذ یرى البعض وجوب 
خصخصة ھذا القطاع باعتبار أن أھمیة الخصخصة ال تقتصر على المردود المالي الذي تنتجھ  من دون 

تي توجدھا وتؤدي لیس الى ان تؤدي الى تخلي الدولة عن ممتلكاتھا أو عن دورھا ، بل ھي في المنافسة ال
تحسین الخدمات وتطویرھا وتنویعھا فحسب ، بل الى خفض التكلفة و تخفیف عبء فاتورة الھاتف عن 

 المستفیدین نتیجة تنافس الشركات فیما بینھا على تقدیم األفضل واألرخص . 
 

ات الدولة أما البعض اآلخر المعارض لفكرة الخصخصة فیستند الى مخاوف من أن یتم بیع ممتلك
 بأثمان بخسة الى مجموعة من النافذین.

 
الھیئة المنظمة لإلتصاالت وأنیط بھا تشجیع االستثمار والمحافظة على  ٢٠٠٢لقد انشئت في العام 

استقرار السوق فھي تصدر التراخیص واألنظمة والقرارات وتتولى حیز الترددات ومخطط الترقیم ، كما 
 ً ً ألي إساءة  وتراقب السوق منعا للممارسات المناھضة للمنافسة ،  استعمال للقوة التسویقیة الھامة و تالفیا

 فضال" عن اتخاذھا اإلجراءات المناسبة عند الضرورة.
  

وتعتبر أوجیرو الید التنفیذیة لوزارة االتصاالت ، إذ تشكل البنیة التحتیة األساسیة لجمیع شبكات 
، ومقدمي ) DSPمحمول، ومقدمي خدمات البیانات (االتصاالت بما في ذلك مشغلي شبكات الھاتف ال

 ) وغیرھا . ISPخدمات االنترنت (
 

أما قطاع الخلیوي فقد سمي في فترة من الفترات ب " نفط لبنان  " ،  إذ  ازدھر ھذا القطاع 
 وتحول الى واحد من القطاعات الحیویة وأّمن فرص عمل آلالف اللبنانیین.

 
 –یقّر مبدأ حصر االتصاالت بالدولة اللبنانیة  ١٩٥٩ر في العام وكان القانون اللبناني الصاد

وزارة االتصاالت، التي تستطیع أن ترّخص للقطاع الخاص باستثمار في مجال الخدمات التي لم تعمد 
وإقراره مبدأ تحریر قطاع االتصاالت،  ٢٠٠٢/ العام ٤٣١الدولة إلى تقدیمھا. ولكن مع صدور القانون 

 لقطاع الخاص الفرصة لالستثمار في كافة خدمات االتصاالت. أتاحت الوزارة ل
 

أن الدولة رغم ملكیتھا للقطاع بحیث أن خدمات الھاتف الثابت والھاتف الخلیوي ال زالت تدخل   
ضمن قاعدة الحصریة بحیث ال یمكن لغیرھا  أن یستثمر خدمة التخابر وما یتفّرع عنھا من خدمات ال 

بر بروتوكول األنترنت. إال أنھا منذ البدایة لم تحتكر ھذا القطاع، وإنما أتاحت سیما خدمات نقل الصوت ع
للقطاع الخاص فرص متعددة لالستثمار سواء بصفتھم مقّدمي خدمات أنترنت أو مقدمي خدمات معلومات. 

كافة وقد أناطت بالقطاع الخاص إدارة شبكتي الھاتف الخلیوي. أما بالنسبة لخدمات األنترنت فقد أّمنت 
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ً خدمة االلیاف G ٤و G ٣وخدمات الـ  DSL التجھیزات وشبكات األلیاف الضوئیة وشبكة ، واخیرا
 الضوئیة . 

 
، فإن الوزارة ال زالت ھي المنّظم والمشغّل ٢٠٠٢/ ٤٣١وبانتظار تطبیق قانون االتصاالت رقم    

 .  والمراقب لھذا القطاع بكافة عناصره
  

دور ھذا القانون  تطویر قطاع االتصاالت إذ نصت المادة االولى منھ وكان الھدف الرئیسي من ص   
على ما یلي : " یتضمن ھذا القانون تنظیم قطاع خدمات االتصاالت على االراضي اللبنانیة ، وقواعد 

 تحویلھ او تحویل ادارتھ كلیاً او جزئیاً الى القطاع الخاص ، بما في ذلك دور الدولة في ھذا القطاع ".
        

وفي ھذا االطار ،ال بد من التعمق في بحث تنظیم كافة الھیئات والكیانات التي یتالف منھا ھذا    
 القطاع.

 
  :الھیئة الناظمة لالتصاالت و شركة اتصاالت لبنان  - أوالً 

 
 :الھیئة الناظمة لالتصاالت -البند االول 

 
 Ⅰ-  : االطار القانوني 

 
 مادة الرابعة منھ على ان:في ال ٤٣١/٢٠٠٢نّص القانون رقم 

 
تنشأ بموجب ھذا القانون ھیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقاللین االداري والمالي ،  "    

تنظیمھا االداري والمالي ، ویعین رئیسھا وتمارس الصالحیات والمھام المبینة في ھذا القانون ، ویحدد 
اقتراح الوزیر. ال تخضع ھذه الھیئة ألحكام النظام  واعضاؤھا بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على

 العام للمؤسسات العامة ، بل تخضع لرقابة دیوان المحاسبة المؤخرة ."
 

یتبین من نص المادة الرابعة المذكورة أعاله، أن الھیئة المنظمة لالتصاالت وإن كانت ال تدخل و
ق عامة اداریة ،صناعیة او تجاریة،  فھي تبقى في عداد المؤسسات العامة المناط بھا ادارة وتسییر مراف

من اشخاص القانون العام ، وھي تدخل في فئة ما یسمى بالھیئات االداریة المستقلة التي تتمتع بقدر كبیر 
من االستقاللیة في عملھا وال تخضع للسلطة التسلسلیة وذلك بغیة القیام بمھامھا على اكمل وجھ . (رأي 

 ).٨/٣/٢٠١٢تاریخ  ١١/٢٠١٢المحاسبة رقم استشاري صادرعن دیوان 
                                     

اما المادة الخامسة من ھذا القانون فھي تحدد مھام الھیئة وصالحیاتھا الواسعة بحیث نصت على 
 ما یلي:

 
 تتولى الھیئة :"  -١

ون وإحالتھا إلى الوزیر وإبداء إعداد مشاریع المراسیم واالنظمة المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القان -أ
 الرأي في مشاریع القوانین ومشاریع المراسیم المتعلقة بقطاع االتصاالت.

 إتخاذ القرارات واإلجراءات وفق احكام ھذا القانون .  -ب

 تشجیع المنافسة في قطاع االتصاالت. -ج
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بتھا وتعدیلھا وفرض تنظیم التلزیمات وإصدار التراخیص واالشراف على حسن تنفیذھا ومراق -د  
التقیّد بھا وتعلیق العمل بھا وسحبھا بما یتوافق مع احكام ھذا القانون والمراسیم الصادرة تطبیقاً 

 لھ . 

او   طلب مقّدم خدمة اتصاالت او اكثر وضع قواعد الترابط ومراجعة عقود الترابط بناء على -ھـ
 بمبادرة من الھیئة . 

 د التثبت من التقید بھا وإنشاء النظام الترقیمي وإدارتھ.وضع المعاییر التقنیة وقواع -و

 مراقبة تعرفات مقدمي الخدمات ذوي القوة التسویقیة الھامة ، بما یتوافق مع احكام ھذا القانون .  -ز

 تحدید التعرفات والبدالت وتحصیلھا وفق أحكام ھذا القانون .  -ح

ھا  ووضع القواعد واالنظمة المنبثقة عنھ ، بما تطبیق ھذا القانون ضمن الصالحیات المعطاة ل -ط 
في ذلك وضع المعاییر وأصول النظر والفصل في الشكاوى والمراجعات األخرى التي یمكن ان 

 تنشأ عن ھذا القانون . 

 مراقبة التصرفات التي تحّد من المنافسة وتأمین شفافیة السوق. -ي 

برامجھا من خالل االتصاالت وتسھیل وصول  مساعدة المؤسسات التربویة والصحیة في تنفیذ -ك
 المعوقین الى خدمات االتصاالت . 

العمل كوسیط وكھیئة تحكیمیة للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبیق احكام ھذا القانون بین اصحاب  -ل
 التراخیص. 

بتنظیم خدمة عند االضطالع بمسؤولیاتھا أفضل المعاییر العالمیة المتعلقة  تأخذ الھیئة في االعتبار -٢
 االتصاالت وإدارتھا. 

قطاع االتصاالت وفق أحدث الوسائل التقنیة واألسس  تلتزم الھیئة بمبدأ تطویر أنظمة الخدمات في -٣
وعلیھا من اجل ذلك أن تضع قواعد لجمع ودراسة المالحظات واالقتراحات من مقدمي التنظیمیة. 

مة ، واللجوء عند الحاجة الى تشكیل لجان خدمات االتصاالت واالشخاص المعنیین بتطویر االنظ
 استشاریة وفق أحكام المادة العاشرة من ھذا القانون .

ً عن اعمالھا یرفع الى مجلس الوزراء بواسطة الوزیر خالل االشھر الثالثة  -٤ ً سنویا تضع الھیئة تقریرا
ة عن االجراءات التي التي تلي كل سنة مالیة وینشر ھذا التقریر في الجریدة الرسمیة ویتضمن خالص

 ھداف المحددة في ھذا القانون . اتخذتھا الھیئة تنفیذا للمھام المنوطة بھا ، ومدى مساھمتھا في تحقیق اال

یتضح مما سبق إن ھذه الھیئة قد أنشئت لتحریر وتنظیم وتطویر سوق االتصاالت في لبنان، وقد 
بحیث تّم تعیین الرئیس واربعة أعضاء  ٢٠٠٧ بدأت عملھا إثر تعیین مجلس ادارتھا في نیسان من العام

بناًء على اقتراح وزیر   ٨/٢/٢٠٠٧تاریخ  ١/٢٠٠٧متفرغین بدوام كامل بموجب المرسوم رقم 
االتصاالت لمّدة خمس سنوات غیر قابلة للتجدید أو التمدید ودون أن یكون الي منھم مصلحة مباشرة أو 

 في مجال االتصاالت. غیر مباشرة مع جھة أو جھات تتعلّق أو تعمل

أي قبل سنتین من  ٤/٣/٢٠٠٥تاریخ   ١٤٢٦٤المرسوم رقم  ٢٠٠٥وكان قد صدر في العام 
ً ھیكلیّة الھیئة  وأقسامھا تعیین مجلس إدارة الھیئة و حّدد أنظمة الھیئة اإلداریّة والمالیّة وحّدد تفصیلیّا

                                                          ودور كّل منھا. ةالمختلف
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Ⅱ- :ھیكلیة  الھیئة  المنظمة لالتصاالت 

 

تتألف الھیئة من اربع وحدات رئیسیة تابعة الى قسمي الشؤون االداریة و المالیة و التدقیق     
 الداخلي. 

 ویرأس كل وحدة مفوض عضو في مجلس االدارة، وذلك تحت اشراف ومراقبة رئیس الھیئة . 

 :وحدات الھیئة  -١
 

 وحدة االعالم وشؤون المستھلك :  - أ

من مھام ھذه الوحدة االساسیة توعیة االعالم والجمھور حول دور الھیئة والجمھور من جھة، 
 وحمایة مصالح المستھلكین من جھة اخرى.

ً مع جھود الھیئة لترسیخ الشفافیة، بنشر الدراسات واالستشارات  وتقوم ھذه الوحدة تماشیا
واالنظمة وجمیع المستندات الھامة الواجب توفرھا للجمھور، كما تدیر عالقات الھیئة  والتقاریر والتعامیم

الخارجیة، وھي مسؤولة عن تنظیم المنتدیات والمحاضرات، وادارة الموقع االلكتروني العام والموقع 
 الداخلي الخاص بالھیئة.

ت ، التقاریر والتحلیالت في كذلك تحّضر ھذه الوحدة االحصاءات المتعلقة بالمستھلكین ،االستمارا
سیاق دورھا كصلة وصل بین المستھلكین والھیئة. كما انھا تتلقى وتعالج شكاوى المستھلكین في ما 

 یتعلق بالنزاعات بینھم وبین مقدمي الخدمات.

 وحدة السوق والمنافسة : - ب

تتولى  .تصاالتتكمن مھمة وحدة السوق والمنافسة في ضمان منافسة نزیھة وشفافة في سوق اال       
من خالل إجراء ، ھذه الوحدة الشؤون االقتصادیة المتصلة بسوق االتصاالت بأوجھھا المالیة والتقنیة 

البحوث وتقییم السوق وتحلیل معطیاتھ المالیة، تدرس ھذه الوحدة القدرات الكامنة في قطاع االتصاالت 
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من دورھا على إعداد السیاسات التي تتبناھا  وتقدم اإلرشادات اآلیلة الى تطویرھا. ویركز الجزء االكبر
الھیئة لضمان نمو القطاع في بیئة صحیة، إضافة الى مراقبة مدى تجاوب السوق مع ھذه الشروط. 
باإلضافة إلى ذلك، وحدة السوق والمنافسة مسؤولة عن دراسة التعرفات والرسوم صوناً للمنافسة العادلة 

 والشفافة.

 ت :وحدة تقنیات االتصاال  -ج

ً ولكل ما یتعلق بمعدات          تتصدى وحدة تقنیات االتصاالت لمواضیع تكنولوجیا االتصاالت عموما
االتصاالت ، مع الحرص على تقسیم وتحدید وتوزیع الترددات بطریقة فعالة لتحقیق المصلحة العامة على 

ان التطبیق التقني المالئم أفضل وجھ ممكن. ومن مھام ھذه الوحدة إدارة حیز الترددات والترقیم وضم
ً رقابیا على صعید جودة الخدمة وحق استخدام ممتلكات الدولة  إلتفاقیات الترابط. كما تلعب دورا

ً متابعة آخر التطورات التكنولوجیة وتحدید المعاییر مما یضمن اإلرتقاء  .والبلدیات ومن مھامھا أیضا
 .بمستوى السوق اللبناني الى التطور والحداثة

  حدة الشؤون القانونیة والتراخیص :و -د

من مھام وحدة الشؤون القانونیة والتراخیص مراقبة نشاطات مقدمي خدمات االتصاالت ، إدارة     
أصول منح التراخیص باإلضافة الى إعداد الدراسات القانونیة ومشاریع القوانین والمراسیم من أجل تلبیة 

ا باإلضافة الى إعداد الملفات المتعلقة بالنزاعات والشكاوى حاجات القطاع وتحدیث إطاره القانوني. ھذ
التي تحیلھا إلیھا إدارة الھیئة والتوسط بین مقدمي خدمات االتصاالت واإلدارات المختصة والبلدیات في 

 موضوع استخدام األمالك العامة.

  :أما األقسام المرتبطة مباشرة برئیس الھیئة فھي -٢

 السھر على تطبیق النظام الداخلي للھیئة، واقتراح شروط التوظیف  قسم الشؤون اإلداریة: مھمتھ
وإدارة شؤون المستخدمین، وتطویر وتدریب الموارد البشریة، إضافة إلى تولي مھام إدارة أمانة 

  .سر مجلس ادارة الھیئة

 مساعدة الرئیس في إعداد مشروع الموازنة ومراقبة حسن تنفیذھا  قسم الشؤون المالیة:  مھمتھ
  .وتولّي شؤون المحاسبة

 .قسم التدقیق الداخلي: مھمتھ التدقیق بالموازنة وبحسابات الھیئة، وفقا لما تقرره إدارة الھیئة  

Ⅲ- : نشاط الھیئة 

بالھیئة الصالحیة الحصریة الدارة الترددات بحیث نصت المادة  ٤٣١/٢٠٠٢اناط القانون رقم      
 ى ما یلي : الخامسة عشرة منھ في فقرتھا االولى عل

" الترددات الالسلكیة ممتلكات عامة ال یجوز بیعھا ویخضع تأجیرھا أو الترخیص باستخدامھا 
 ألحكام ھذا القانون . تتمتع الھیئة بسلطة حصریة إلدارة ھذه الترددات وتوزیعھا ومراقبة استخدامھا . " 

 ً ً لتوزیع الترددات اما الفقرة الثانیة فقد نصت على ما یلي :" للھیئة أن تضع مخططا سنویا
المستخدمة في االتصاالت التجاریة بین مقدمي الخدمات وعملیات البث اإلذاعي والتلفزیوني واالتصاالت 

 الالسلكیة العائدة لالدارات العامة وسائر االشخاص الطبیعیین والمعنویین والھواة. " 

 كذلك ، نصت المادة السادسة عشرة في فقرتھا الثالثة :
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الھیئة في مخطط توزیع الترددات بالسیاسة العامة التي یضعھا مجلس الوزراء ،  " تلتزم
وبمتطلبات القطاعات التي تستخدم ھذه الترددات والتوصیات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت او 

ً الیھا . كما تأخذ الھیئة باالعتبار ، في مما رسة عن اي منظمة دولیة أخرى مختصة یكون لبنان منتسبا
 صالحیاتھا ، مخططات توزیع الترددات المعتمدة . "

نظام إدارة أموال الھیئة المنّظمة لالتصاالت الذي حّدد من خالل  ٢٠٠٨/ ١١/١١وصدر في 
الموازنة واقسامھا واعتماداتھا وكیفیّة إقرارھا وغیرھا من التفاصیل المالیّة ال سیما دور  ١٦٨مواده الـ 

 لى حسابات الھیئة ونفقاتھا .دیوان المحاسبة الرقابي ع

ً للماّدة ٢٠١١اما في العام  من قانون  ٤٤، وبسبب عدم إنشاء شركة اتصاالت لبنان (وفقا
ً رقم  اعتبر   ٢٤/٥/٢٠١١تاریخ   ٧٠٥/٢٠١٠/٢٠١١االتصاالت) أصدر مجلس شورى الدولة قرارا

مال تنفیذ القانون، وبالتالي أصبحت بموجبھ أّن الشّق المتعلّق بصالحیّات الھیئة غیر نافٍذ الى حین استك
الھیئة بحكم تصریف األعمال وتقوم بأعمال استشاریّة لصالح وزارة االتصاالت وتقّدم المساعدة في بعض 

 المشاریع القائمة داخل الوزارة.

، لم یتّم تعیین مجلس ادارة جدید مما حال ٢٩/١٢/٢٠١٢ومع انتھاء والیة مجلس ادارة الھیئة في 
الھیئة بالمھام المنوطة بھا بالشكل المطلوب . وفي ھذا االطار، اعتبر دیوان المحاسبة بموجب دون قیام 

بأن الھیئة المنظمة لالتصاالت كونھا من اشخاص  ٨/٣/٢٠١٢تاریخ  ١١/٢٠١٢الرأي االستشاري رقم 
ة في مجال القانون العام یجعلھا خاضعة للمبادىء العامة التي ترعى عمل االدارات العامة ، والمطبق

  القانون االداري العام وابرزھا مبدأ استمراریة المرافق العامة

(La continuité des services publics ).  

 وقد نّص ھذا الرأي على ما یلي :          
" وبما ان المجلس الدستوري الفرنسي انزل مبدأ استمراریة المرافق العامة منزلة النص 

 الدستوري:
      "  Le conseil constitutionnel a parfois fait figurer certains principes généraux du 

droit au nombre de normes qu’il oppose au législateur dans le cadre du   contrȏle 
de constitutionnalité des lois…La décision n ֠ 79- 105 DC du 25 juillet 1979…a 
énoncé , sans attachement à un texte,que le principe de la continuité du service 
public est un principe de valeur constitutionnelle."  

 

وبما ان تطبیق مبدأ استمراریة المرفق العام على عمل الھیئة المنظمة لالتصاالت یفرض االخذ          
 بكافة النتائج المترتبة على المبدأ المذكور.

 
وبما ان اعطاء مبدأ استمراریة المرافق العامة قوة القاعدة القانونیة او النص الدستوري دفع          

المشترع اللبناني الى تكریسھ صراحة بنصوص قانونیة، ومنھا على سبیل المثال نص المادة السادسة من 
نصت على  التي ١٣/١٢/١٩٧٢تاریخ  ٤٥١٧النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 

 استمراریة مجلس ادارة المؤسسة العامة الذي انتھت والیتھ بمتابعة اعمالھ حتى تعیین المجلس الجدید . 
 

وبما ان ما ینطبق على مجالس ادارة المؤسسات العامة ینطبق على مجلس ادارة الھیئة المنظمة          
وینطبق علیھا مبدأ استمراریة المرافق لالتصاالت التي وكما اسلفنا تعتبر من اشخاص القانون العام 

 العامة بكافة نتائجھ حتى من دون وجود اي نص صریح على ذلك. 
 

وبما انھ، وفي اطار تفسیر ما توصل الیھ المشترع اللبناني من تكریس لمبدأ استمراریة المرافق           
ً على تأمین  ،اعتبر بعض الشراح ٤٥١٧/٧٢العامة في نص المادة السادسة من المرسوم  انھ حرصا
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استمرار سیر العمل في المرفق العام ، یحتاط النظام للحالة التي تنتھي فیھا والیة المجلس دون ان یتم 
تعیین المجلس الجدید . وقد حصل ذلك مراراً فانقضت مدات طویلة بین انتھاء الوالیة والتعیین الجدید . 

من قبل المجلس   اعمال االدارة دون اعمال التصرفتقضي بمتابعة تصریف فتمشت االدارة على قاعدة 
 الذي انتھت والیتھ بانتظار تعیین المجلس الجدید. 

 
ً من التفسیر المنوه عنھ أعاله ، یمكن لرئیس واعضاء مجلس ادارة الھیئة            وبما انھ، وانطالقا

ار تعیین رئیس واعضاء جدد ، المنظمة لالتصاالت االستمرار في عملھم حتى بعد انتھاء والیتھم بانتظ
وانھ خالل الفترة المذكورة یمنع علیھم القیام باي عمل تصرفي من قبلھم قد ینطوي على التصرف 
باعتمادات ھامة من موازنة الھیئة او االرتباط باتفاقیات او عقود قد تلزم الرئیس واالعضاء الجدد رغماً 

تصرفیة العادیة التي یتوقف على اتمامھا سیر عمل الھیئة عنھم واالكتفاء بدل ذلك ، بالقیام باالعمال ال
الیومي ومنھا على سبیل المثال ال الحصر دفع بدل ایجار مركز الھیئة، دفع الفواتیر العادیة ، دفع اجور 

 الموظفین المتعاقد معھم دون ان یتعدى ذلك الى التعاقد مع موظفین او خبراء جدد . "
 

. وإذ كان من المفترض تعطل عمل الھیئة نتیجة خالفات مع وزارة االتصاالت ٢٠١٥وفي العام             
ان تمّول الدولة اللبنانیّة الھیئة في أّول سنتین وبعدھا تستوفي الھیئة أموالھا من المشغّلین إال أن الواقع 

ً ، فقد استمر تمویل الھیئة وال زال من سلف الخزینة او مساھمات من موازنة وز ارة كان معاكسا
 االتصاالت  . 

 
ففي حین كان یُنتظر أن تنظم ھذه الھیئة قطاع االتصاالت وان تساھم بشكل كبیر في حّد وضبط        

رأس حربة في عملیّة تطویر القطاع وفي التغییر المطلوب وان التھریب والھدر والفساد وان تكون 
ة ، لتقدیم افضل الخدمات باسعار معقولة ارساء بیئة تنظیمیة تعّزز قیام سوق اتصاالت تنافسیتھدف الى 

الوسع شریحة من الشعب اللبناني  على اسس االستقاللیة ، الشفافیة،المساءلة واالنصاف االّ اّن دورھا 
 لم تلعب یوماً الدور المطلوب منھا. بقي مھمشاً و

  Ⅳ- : واقع الھیئة الناظمة لالتصاالت  

ً  ١٥/ الھیئة الناظمة قد تشكلت منذ نحوإن      على انھا عالمة بارزة  یُنظر الیھا  . وكان / عاماً تقریبا
تشیر إلى انطالق عملیة تحریر قطاع االتصاالت اللبناني وإعادة ھیكلتھ،   وھذا ما أكد علیھ المجلس 
النیابي من خالل  لجنة االعالم واالتصاالت البرلمانیة التي رأت في "تعیین ھیئة ناظمة لالتصاالت  

 الطبیعي لالصالح."المدخل  

وقد جرى التركیز بشكل كبیر في اجتماعات اللجنة البرلمانیة لإلعالم واالتصاالت على الشفافیة      
وعلى ضرورة ضبط اإلنفاق وتحصیل إیرادات الدولة ومنع الھدر  وعلى ضرورة "تطبیق قانون 

إتصاالت لبنان "لیبان تیلیكوم"  اإلتصاالت وتعیین مجلس إدارة الھیئة الناظمة لإلتصاالت وإنشاء شركة
 . وضرورة القیام باإلصالحات في كل المجاالت

الھیئة انھ احال العدید من مشاریع المراسیم واالنظمة  لقائم بإدارة اعمالوفي ھذا السیاق ، اشار ا     
ت وفق ومشاریع االنظمة التي كانت قد كلفت الھیئة المنظمة لالتصاالت بإعدادھا الى وزیر االتصاال

االصول ،اضافة الى تقریر عن اعمال الھیئة والمعوقات التي حالت دون استكمال عملھا حیث اشار  ان 
منذ  ٤٣١/٢٠٠٢الھیئة لم تعد تمارس اي من الصالحیات التقریریة المنصوص عنھا في القانون رقم 

عملھم من خالل النظر  إال ان العاملین استمروا في ممارسة ٢٠١٢انتھاء مدة والیة مجلس االدارة عام 
في اإلحاالت التي كانت تردھم من وزارة االتصاالت والشكاوى التي تردھم من المشغلین والمواطنین 
ودراستھا ومعالجتھا واصدار توصیاتھم بھا واحالتھا لوزیر االتصاالت التخاذ القرار لعدم وجود مجلس 

 . ٢٠١٧ادارة وھذا العمل استمر لغایة العام 
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ذلك ، ان الھیئة المنظمة لالتصاالت كانت قد وضعت إطار عمل لمعالجة وضع  اضافة الى
 الشبكات غیر الشرعیة وغیر القانونیة لتوزیع خدمات االنترنت ولتوزیع خدمات البث التلفزیوني . 

 
لم یرد الى الھیئة اي طلبات او شكاوى او استشارة من وزیر االتصاالت او  ٢٠١٧ومنذ العام 

الت او من المشغلین السباب تجھلھا الھیئة رغم انھا ابدت خطیاً استعدادھا للتعاون والتنسیق وزارة االتصا
 مع كافة وزراء االتصاالت المتعاقبین . 

 
والجدیر بالذكر أن مجلس الوزراء لم یقم بتعیین مجلس ادارة شركة اتصاالت لبنان عند تعیین 

م واقع فرید حیث ان الوزارة ھي مقدم الخدمة صاحب مجلس ادارة الھیئة ،لذا  وجدت الھیئة نفسھا اما
الحق الحصري في اغلبیة اسواق الخدمات ،   ذو قوة تسویقیة ھامة .ولكن   كان من غیر الممكن تطبیق 
االنظمة الجدیدة على ادارة تابعة للقطاع العام مما عطل القانون  ال سیما في غیاب استكمال انتقال الوزارة 

 حیاتھا الجدیدة واستكمال انشاء شركة اتصاالت لبنان .الى ھیكلتھا وصال
 

اما بالنسبة للرخص العاملة ، فقد حولتھا الھیئة الى تراخیص مرحلیة مؤقتة بانتظار صدور نظام 
التراخیص الذي احالتھ مع عدد من القرارات التنظیمیة االخرى الى وزیر االتصاالت الحالتھا للمراجع 

 ً لالصول محاولة منھا لتحدید إطار تنظیمي ولو مؤقت لحین استكمال تنفیذ القانون المعنیة القرارھا وفقا
إال ان عدم المصادقة على ھذه االنظمة من قبل وزراء االتصاالت المتعاقبین اعاق بشكل كبیر امكانیة 

 استكمال ممارسة الھیئة لصالحیاتھا المحددة بموجب قانون االتصاالت . 
 

اعدت كامل عناصر االطار التنظیمي ومشاریع المراسیم المحددة في القانون وقد أكّدت الھیئة انھا 
 لجھة تحدید رسوم مراقبة وادارة الموجات الالسلكیة ورسوم استخدامھا بعد اطالقھا لالستشارات العامة .

 
اضافة الى ذلك، فإنھ وبعد انتھاء مدة والیة مجلس االدارة   فقد غادر ثلثي اعضائھ  وبقي عضو 

د فقط مما افقد الھیئة قدرتھا على متابعة العمل واتخاذ القرارات إال ضمن اطار مبدأ تصریف االعمال واح
موظفاً  ما زالوا حتى تاریخھ یتقاضون رواتبھم  ٣٣.والواقع االلیم ان الھیئة تعتبر غیر فاعلة رغم وجود 

 ً  ، ودون أي انتاجیة تذكر.  بكلفة عالیة جدا

 : صاالت لبنانشركة ات -البند الثاني 

 على ما یلي:  ٤٣١/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٤نصت المادة 

تؤسس بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر، شركة مغفلة تخضع ألحكام  " -١
منھ وفي كل ما لم ینص علیھ ھذا القانون، تسمى شركة اتصاالت  ٧٨قانون التجارة بإستثناء المادة 

 .موضوعھا توفیر خدمات االتصاالت وفقاً ألحكام ھذا القانون «Liban Telecom» "لبنان
یحدد المرسوم رأسمال الشركة الذي یمكن أن یكون بعملة أجنبیة ویصادق على نظامھا األساسي على  -٢

أن یؤخذ باالعتبار أن أسھم الشركة تعود ملكیتھا بالكامل عند التأسیس للدولة اللبنانیة التي تبقى 
ً المساھم الوحید   .الى حین تخصیص الشركة كلیاً أو جزئیا

 
تقدر قیمة األصول والموجودات وااللتزامات واألعمال الجاریة التي یقرر نقل ملكیتھا أو االنتفاع منھا  -٣

من الوزارة الى الشركة من قبل شركة مالیة أو شركة محاسبة دولیة یعینھا مجلس الوزراء بعد 
ً لألصول المعاملة مقام معاملة التحقق المنصوص علیھا في المادة تقوم ھذه . إستدراج عروض وفقا

  .من قانون التجارة ٨٦
 

الشركة  یجب أن تكون أسھم الشركة وأن تبقى دائماً أسھمھا إسمیة. خالفاً ألي نص آخر، تكون أسھم  -٤
 بما فیھا األسھم التي تمثل تقدیمات عینیة، قابلة للتداول في بورصة بیروت فوراً.
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ً من الدولة اللبنانیة، من رئیس یتألف مج  -٥ لس إدارة الشركة، ما دامت أسھم الشركة مملوكة كلیا

وأعضاء یتم تعیینھم من قبل مجلس الوزراء. أما بعد الخصخصة الجزئیة أو الكلیة فیتم اختیار أعضاء 
 ١٤٤مجلس اإلدارة من قبل الجمعیة العمومیة دون التقید بشرط الجنسیة المنصوص علیھ في المادة 

من قانون التجارة، شرط أن تتمثل الدولة طیلة مدة مساھمتھا في رأسمال الشركة بعدد من األعضاء 
 بنسبة ھذه المساھمة یسّمیھم مجلس الوزراء على أن ال یقل العدد عن ثالثة.

 
تعفى الشركة عند تأسیسھا وقبل طرح أسھمھا للخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة  -٦

سجیل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة ورسوم الت
 المحامین ورسم الطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتھا العینیة من كافة رسوم الفراغ.

 
تعین الشركة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثالثة سنوات، وتعفى من موجب تعیین مفوض مراقبة  -٧

 إضافي."
 

التي تتعلق بمنح الترخیص للشركة والحق الحصري  ٤٣١/٢٠٠٢من القانون  ٤٥ادة اما الم    
 المؤقت فقد نّصت على ما یلي: 

 
 تمنح الشركة ترخیصاً لمدة عشرین سنة لتوفیر خدمات االتصاالت اآلتیة: " -١

 
 خدمة الھاتف األساسیة. -أ

 الخدمة الصوتیة الدولیة العمومیة. -ب
 المحلیة والدولیة.خدمة التلكس والتلغراف  -ج
 خدمة الھاتف الخلیوي. -د

 خدمة الخط الخاص المحلیة. -ھـ
 خدمة الخط الخاص الدولیة. -و
 مكاتب االتصاالت والھواتف العمومیة. -ز
 خدمة االتصاالت الطارئة. -ح
 خدمة االستعالمات الترقیمیة ودلیل الھاتف. -ط
 العامة.أیة خدمات أخرى تجد الھیئة بأنھا تخدم المنفعة  -ي

 
ً لتوفیر أي من الخدمات المذكورة في  -٢ ً حصریا یمكن للترخیص الذي یمنح للشركة ان یتضمن حقا

 البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة، لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات من تاریخ إنشاء الشركة.
ً غیر حصري ألي طالب ترخیص بغیة توفیر خدمة مشمو -٣ لة بالحق للھیئة أن تمنح ترخیصا

الحصري للشركة، إذا تخلفت الشركة عن توفیر ھذه الخدمة في منطقة أو أكثر، بعد انذارھا خطیاً 
 بمدة ال تقل عن ستین یوماً.

 
كما یحدد القانون آلیة خصخصة ھذه الشركة خالل مھلة أقصاھا سنتان من تاریخ إنشائھا         

من مستثمر في % من اسھمھا ٤٠ال تتجاوز الـ  بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء من خالل بیع نسبة
القطاع الخاص یتمتع بالخبرة واالختصاص والشھرة في مجال االتصاالت وذلك عبر مزایدة عالمیة 
ووفق دفتر شروط یضعھ المجلس االعلى للخصخصة بناء على اقتراح الوزیر وبمرسوم یتخذ في مجلس 

 الوزراء .
 

حالي ، وبعد مضي ما یقارب العشرین عاماً على صدور قانون تنظیم قطاع وبالعودة الى الواقع ال         
، نرى أن ھذا القانون لم یُطبق بعد  لناحیة تأسیس "شركة  ٤٣١/٢٠٠٢االتصاالت في لبنان رقم 

اتصاالت لبنان" . وبھذا یكون قد تأخر لبنان كثیراً في اصالح ھذا القطاع الحیوي والذي یُعتبر من اكثر 
ً على االقتصاد واالصالح المالي في لبنان ، لكن الدولة اللبنانیة مدعوة حالیاً الى القیام  القطاعات تأثیرا
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بتفعیل قطاع االتصاالت باعتبار ان اصالح قطاع االتصاالت ھو من اولویات المجتمع الدولي كشرط  
 اساسي لمساعدة لبنان في ازمتھ االقتصادیة الصعبة .  

 
ً ـث  : اوجیرو -وإستثمار منشآت وتجھیزات شركة رادیو أوریانھیئة إدارة  - انیا
 

إن أوجیرو ھي مؤسسة عامة أُنشئت بمقتضى إرادة السلطة التشریعیة التي جعلت مھمتھا أو مھامھا 
ً على ما تضمنھ القانون رقم  ً وحكرا ، أي استالم وإدارة واستثمار ٢٧/١٢/١٩٧٢تاریخ  ٢١حصرا

 .٣١/١٢/١٩٧٢ان التي انتھى عقدھا مع الدولة بتاریخ منشآت وتجھیزات شركة رادیو أوری
 

تتمتع الھیئة وفقاً لقانون إنشائھا، بالشخصیة المعنویة واالستقاللین المالي واإلداري وتمارس مھامھا 
تحت وصایة وزیر البرید والبرق والھاتف (وزیر االتصاالت حالیاً) وال تخضع في ممارسة مھامھا 

لعامة بل تخضع لقانون انشائھا، كما ال تخضع لرقابة دیوان المحاسبة المسبقة للنظام العام للمؤسسات ا
 إنما تخضع لرقابتھ المؤخرة فقط. 

 
أما الرقابة على حسابات ھیئة أوجیرو فتجري وفقاً لنظام خاص یوضع باالتفاق مع دیوان المحاسبة 

من قانون تنظیم دیوان  ٨٢یة من المادة ویصدق بقرار من وزیر الوصایة االداریة عمالً باحكام الفقرة الثان
 المحاسبة باعتبارھا ال تندرج ضمن المؤسسات العامة التي تطبق قانون المحاسبة العمومیة.

 
یتولّى إدارتھا مجلس مكّون من رئیس الھیئة ـــ مدیرھا العام، وعضوین یجري تعیینھما لمدة ثالث 

 مجلس یستمر بمھامھ إلى حین تعیین ھیئة جدیدة.سنوات قابلة للتجدید، وعند انتھاء مدة والیة ال
 

 یتألف مالك الھیئة من:
 
  وھم مستخدمون دائمون یعیّنون في إحدى الوظائف المحددة في المالك الملحق بنظام  المستخدمین: -

 /.١٣٦٠المستخدمین، ویبلغ عددھم حالیاً /
 

بھیئة اوجیرو ویبلغ عددھم  حالیاً ھم الموظفون الملحقون من وزارة االتصاالت  الموظفین الملحقین: -
/٨٥٨  ./ 

ھم من یجري التعاقد معھم للقیام بعمل معیّن یتطلب مؤھالت خاصة ویكونون خاضعین  المتعاقدین: -
 /.٢٣لشروط العقد وال یطبق علیھم نظام المستخدمین. یبلغ عددھم حالیاً /

 
فیھ الى مركز عملھم، لكنھم ال  یقومون بعمل مؤقت ویقبضون اجر الیوم الذي یحضرون المیاومین : -

یستفیدون من التقدیمات االجتماعیة وتعویض نھایة الخدمة. وقد ارتفع عددھم بشكل ملحوظ خالل 
 .٢٠١٩–٢٠١٨–٢٠١٧االعوام
 

/ مستشاراً ٢٥لیصبح / ٢٠١٨و ٢٠١٧ارتفع عدد المستشارین بشكل كبیر في العامین المستشارین: -
 / مستشاراً.٢١حالیاً، وبعد أن ترك أربعة منھم العمل أصبح العدد /  / قبل ذلك. أما٨بعدما كان العدد /

 
وكما توّسع مالك الھیئة، توّسعت المھام التي ُكلّفت بھا، الى حّد تجاوز األطر القانونیة، ما نجم 
عنھ إشكالیة توصیف العالقة بین الھیئة ووزارة االتصاالت، ال سیما خالل فترة استمرار الھیئة بالقیام 

 األعمال خارج األطر التعاقدیة، بما یُخالف األحكام المالیة والرقابیة .ب
 

I. توّسع مھام ھیئة أوجیرو: 
 

الذي قضى بتكلیف  ١٥/١/١٩٧٥تاریخ  ٩٥١٩استتبع إنشاء ھیئة أوجیرو صدور المرسوم رقم 
تطویره وتغییره الھیئة بإدارة وتشغیل الحاسب االلكتروني الموجود لدى المدیریة العامة للبرق والھاتف و
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الذي قضى بتكلیف ھیئة أوجیرو أعمال  ٥/٩/١٩٩٤تاریخ  ٥٦١٣عند االقتضاء، وصدور المرسوم رقم 
الصیانة العائدة لمنشآت وتجھیزات وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة وذلك لحساب المدیریة 

ھذه الغایة، وقد أشار في مادتھ الثانیة الى العامة لالستثمار والصیانة، وخّولھا اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل
 أن یتم تحدید ھذه األعمال بموجب اتفاقات تُعقد بین الوزارة والھیئة.

 
 ١٩٩٥، باشرت وزارة االتصاالت في العام ٥٦١٣/١٩٩٤على أثر التكلیف الوارد بالمرسوم رقم 

یانة المشار إلیھا بالمرسوم رقم بالتعاقد مع الھیئة، وتم االتفاق بین الفریقین على تحدید أعمال الص
وتحدید األعمال والخدمات المساندة للصیانة وأبرزھا "مراقبة نوعیة الخدمة وتسھیل  ٥٦١٣/١٩٩٤

التخابر". وقد نّص االتفاق المذكور في مادتھ الثالثة على أنھ یمكن بقرار من الوزیر وضع موظفین أو 
لقیام باألعمال المكلفة بھا على أن تتحمل الھیئة كافة متعاقدین أو أجراء من الوزارة بتصّرف الھیئة ل

األعباء اإلضافیة، وكذلك تم تكلیف المدیریة العامة لالستثمار والصیانة بموجب المادة الرابعة من االتفاقیة 
 بالسھر على حسن سیر األعمال والتنسیق في كل ما یتعلّق بتنفیذ أحكام ھذا العقد.

 
 ٢٧توسیع صالحیات الھیئة، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم  ١٩٩٥وقد تم اعتباراً من العام 

على اقتراح وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة على التعاقد مع ھیئة ٢٨/٩/١٩٩٥تاریخ 
أوجیرو للقیام بأعمال توصیالت الخطوط الى المنازل وتوابعھا لعدم توفّر اإلمكانات الفنیة لدى الوزارة، 

لتعاقد مع شركات خاصة للقیام بأعمال التوصیالت سیكلّف الخزینة أمواالً ھائلة. وتم وضع وألن ا
 موظفین من الوزارة بتصّرف الھیئة.

 
على اقتراح وزارة البرید  ١٨وافق مجلس الوزراء بقراره رقم  ٢٠/٥/١٩٩٨وبتاریخ 

 والمواصالت السلكیة والالسلكیة على:
 

ال توسیع الشبكات الھاتفیة المحلیة لحساب الوزارة، وذلك وفقاً تكلیف ھیئة أوجیرو القیام بأعم .١
 للمواصفات الفنیة الواردة في دفتر شروط خاص یُعّد لھذه الغایة.

وحسم  PSTNتحدید جدول األسعار لألعمال المطلوبة باحتساب لكل بند معّدل أسعار مشروع الـ  .٢
٢٠.% 
 

الوزارة (المدیریة العامة لإلنشاء والتجھیز) تحدید دقائق تطبیق ھذا االتفاق بموجب عقد بین   .٣
 وھیئة أوجیرو یُصّدق علیھ وزیر البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة كوزیر للوصایة.

 
على اقتراح وزارة االتصاالت السماح  ١٦وافق مجلس الوزراء بقراره رقم  ٤/٥/٢٠٠٦وبتاریخ 

 DSLتصاالت الدولیة الضروریة لوضع مشروع لھیئة أوجیرو القیام بشراء سعات دولیة لتأمین اال
الذي أجاز  ١٢/١/٢٠٠٧تاریخ  ١١٩بالخدمة الفعلیة. وعلى أثره صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 

القبرصیة لشراء السعات الدولیة المطلوبة وفقاً  CYTAبموجبھ إجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة 
د الى ھیئة أوجیرو للتنفیذ والمتابعة والصیانة والتشغیل بناًء للعرض المقّدم من قبلھا، وتلزیم ذلك فیما بع

 على عقد خاص مع المدیریة العامة لالستثمار والصیانة. 
على قبول ھبة إلنشاء وتجھیز بوابتین  ١٠١وافق مجلس الوزراء بقراره رقم  ٢٧/٨/٢٠٠٧وبتاریخ 

السعات الدولیة وشبكة  ولتجھیز وتوسعة وزیادة DSLلخدمات االنترنت السریع ضمن مشروع 
 االنترنت الوطنیة.

 
على تكلیف ھیئة أوجیرو تمثیل  ٦٢وافق مجلس الوزراء بقراره رقم  ٩/١٠/٢٠٠٧وبتاریخ 

) IMEWEوزارة االتصاالت القیام بكافة األعمال المرتبطة بالمشاركة بمشروع الكابل البحري (
ً لحاجة لبنان القصوى لھذا المشروع ولما یؤمنھ من  لحساب المدیریة العامة لالستثمار والصیانة نظرا

) انسجاماً Regional Telecom Hubموارد ضروریة تسمح بأن یصبح منصة إقلیمیة لالتصاالت (
ً كافة المناطق  ٣٦في ال  DSLمع إطالق خدمة االنترنت السریع ال  ً وتشمل الحقا ً ھاتفیا مركزا
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یة لتوفیر السعات الالزمة وبأحجام كبیرة لتلبیة حركة اللبنانیة، مما یتطلب تأمین أقنیة االتصال الدول
 تبادل البیانات والمعطیات.

 
كان یجري تجدید عقد  ٣١/١٢/٢٠٠٩ولغایة  ١٩٩٥والجدیر بالذكر أنھ خالل الفترة ما بین العام 

كان یجري  ٢٥/١١/٢٠٠٩ولغایة  ١٩٩٧الصیانة المنظم بین الوزارة والھیئة سنویاً، وما بین العام 
ید عقد التوصیالت المنظم بین الوزارة والھیئة سنویاً؛ وبعد ذلك استمّرت الھیئة بتنفیذ عقود الصیانة تجد

 ٨/١٢/٢٠٠٩/و تاریخ ٥٩٣٨/١والتوصیالت بناًء لكتب موجھة من قبل الوزارة منھا الكتاب رقم 
بتنفیذ األعمال  بموجبھما ُطِلب الى ھیئة أوجیرو االستمرار ٧/١/٢٠١٠/و تاریخ ٦٢٩٣/١والكتاب رقم 

وتقدیم الخدمات موضوع عقود التوصیالت وتقدیم الخدمات المشمولة بعقد الصیانة بذات الشروط 
 التعاقدیة ریثما یتم استكمال إجراءات إنجاز عقد الصیانة وتجدید عقد التوصیالت. 

 
وبانتھاء  تم تنظیم عقد صیانة وتشغیل ما بین وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو، ٢٠١٤وفي العام 

 .٣١/١٢/٢٠١٦، ومن ثم ّجّدد لغایة ٣١/١٢/٢٠١٥مدتھ جرى تجدیده لغایة 
 

أثارت النیابة العامة لدى دیوان المحاسبة العدید من المالحظات ضّمنتھا كتابھا  ٢٠١٦وفي العام 
معتبرةً أن المھام موضوع العقد المجّدد ھي مھام تخالف قواعد االختصاص  ٣/٣/٢٠١٦تاریخ  ٢٧رقم 

الصالحیة المحددة في القوانین والمراسیم المنظمة لوزارة االتصاالت ولھیئة أوجیرو على حّدٍ سواء، و
 وقد أشارت في حینھ الى ما یلي:

 
إن تكلیف ھیئة أوجیرو بصیانة وتشغیل وتصلیح الكوابل البحریة والسعات الدولیة العائدة لوزارة  -

ة ولم یصدر أي مرسوم یقضي بتكلیف الھیئة االتصاالت یخرج عن نطاق المھام المحددة للھیئ
. وأن ھذه المھام تعود في ٥٦١٣/١٩٩٤بھذه المھام عمالً بأحكام المادة األولى من المرسوم 

من المرسوم  ٣١األصل الى المدیریة العامة لالستثمار والصیانة في وزارة االتصاالت وفقاً للمادة 
العامة المذكورة في ممارستھا لھذه المھام ، وتخضع المدیریة ٢٥/١٠/١٩٨٠تاریخ  ٣٥٨٥رقم 

ً لقواعد الصالحیة  الى رقابة دیوان المحاسبة المسبقة ولیس للرقابة المؤخرة، وھذا یشكل تخّطیا
 والتفافاً على أنظمة وإجراءات وأصول الرقابة.

 
تفیة الفقرة ب من العقد المجدد أشغال تأھیل وتوسعة السنتراالت الھا –تضمین المادة الرابعة  -

، محطات الطاقة، DSLواالتصاالت، الكوابل البحریة، الھاتف للعموم، المنّصة الذكیة، 
المولدات، المباني، الشبكات الرئیسیة والثانونیة ومشاریع األلیاف الضوئیة، وھذه المواضیع تدخل 
ضمن مھام وصالحیات المدیریة العامة لإلنشاء والتجھیز في وزارة االتصاالت وفق أحكام 

 .٣٥٨٥/١٩٨٠لمرسوم ا
 

من قانون المحاسبة العمومیة لجھة عدم  ١٣٩تشكیل لجان استالم بشكل مخالف ألحكام المادة  -
مراعاة أن یكون عضوین من أصل ثالثة أعضاء منتمین الى وحدات أخرى غیر المدیریة العامة 

ب من المادة الرابعة  لالستثمار والصیانة؛ ھذا باإلضافة الى أن مھلة االستالم التي حددتھا الفقرة
ً وال تسمح  من العقد لدفع كلفة التأھیل والتوسعة بثالثة أیام ھي مھلة غیر معقولة وقصیرة نسبیا

 بالتثبّت من مطابقة األعمال للمواصفات والشروط الفنیة.
 

، ٣/٥/٢٠١٦/ م تاریخ ٢٣بنتیجة طلب إعادة النظر عمد دیوان المحاسبة الى إصدار مذكرة رقم 
 جبھا الى وزارة االتصاالت توضیح المسائل التالیة:طلب بمو
 

 السند القانوني لقیام ھیئة أوجیرو بالمھام موضوع العقد. -
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مدى صالحیة ھیئة أوجیرو القیام بأعمال تشغیل الكوابل البحریة والسعات الدولیة العائدة لوزارة  -
تبار أنھ یعود لھا أعمال االتصاالت في ظل عدم صدور مرسوم یقضي بتكلیفھا بھذه المھام، وباع

 الصیانة فقط.
 

مدى صالحیة ھیئة أوجیرو في موضوع "تأھیل وتوسعة السنتراالت الھاتفیة، االتصاالت،  -
، FTTB, FTTH, DSL, FTTC, FTTOالكوابل البحریة، الھاتف العموم، المنصة الذكیة 

 وكل ما یلزم لتأھیل وتوسعة الشبكات الھاتفیة.
 

 ضمن المدة القصیرة المحددة بثالثة أیام. كیفیة استالم األعمال -

ً على المذكرة، أودع وزیر االتصاالت دیوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم  /و تاریخ ٢١١١/١جوابا
 ١٦/٥/٢٠١٦/أ.ص تاریخ ٤٤٢١، كتاب المدیریة العامة لالستثمار والصیانة رقم ١٧/٥/٢٠١٦

 المتضمن اإلیضاحات التالیة:
 
ام ھیئة أوجیرو بالمھام موضوع العقد، باإلضافة الى أحكام المرسوم رقم ان السند القانوني لقی -

 ٢٨/٩/١٩٩٥تاریخ  ٢٧، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومنھا القرار رقم ٥٦١٣/١٩٩٤
(تكلیف ھیئة أوجیرو  ٢٠/٥/١٩٩٨تاریخ  ١٨(تكلیف الھیئة بأعمال التوصیالت)، القرار رقم 

(تكلیف  ٤/٥/٢٠٠٦تاریخ  ١٦ھاتف الثابت المحلیة)، القرار رقم بتنفیذ أعمال توسیع شبكات ال
بالخدمة الفعلیة على أن تحتسب تكالیف الشراء  DSLالھیئة بشراء سعات دولیة لوضع مشروع 

(الموافقة على عقد رضائي مع شركة  ١٢/١/٢٠٠٧تاریخ  ١١٩من عقد الصیانة)، القرار رقم 
CYTA ف الھیئة التنفیذ والمتابعة والصیانة والتشغیل)، القرار القبرصیة لشراء سعات دولیة وتكلی

(قبول ھبة لصالح ھیئة أوجیرة إلنشاء وتجھیز بوابتین لخدمات  ٢٧/٨/٢٠٠٧تاریخ  ١٠١رقم 
(الموافقة على  ٩/١٠/٢٠٠٧تاریخ  ٦٢، القرار رقم DSLاالنترنت السریع ضمن مشروع 

ع الدولي للكابل البحري الممتد من الھند الى ھیئة أوجیرو في المشرو –مشاركة وزارة االتصاالت 
ً في لبنان وتكلیف الھیئة القیام بكافة األعمال). باإلضافة أیضاً الى أن المرسوم رقم  أوروبا مرورا

والقرارات التنظیمیة التي حددت مھام مختلف المدیریات العامة في  ٢٥/١٠/١٩٨٠تاریخ  ٣٥٨٥
ً بأعمال وزارة االتصاالت شّكلت اإلطار القانون ي للعقد المبرم مع ھیئة أوجیرو التي تقوم فعلیا

الصیانة للتجھیزات والمنشآت العائدة لوزارة االتصاالت وكذلك بأعمال التشغیل ضمن إطار 
األعمال والخدمات المساندة للصیانة والتأھیل والتوسعة لتلبیة حاجات المواطنین لتأمین استمراریة 

 عمل قطاع االتصاالت.
 

ل تشغیل الكوابل البحریة والسعات الدولیة التي تم تكلیف الھیئة بھا تقتصر على أعمال إن أعما -
الصیانة والتشغیل والتصلیح وال تشمل األعمال االستثماریة للكوابل أو للسعات العائدة لوزارة 

وغیره...وعلى الھیئة ضمن إطار العقد  E1االتصاالت كاستئجار الخطوط أو البیع أو تأجیر 
ع الوحدة المعنیة في المدیریة العامة لالستثمار والصیانة، أن تُسّدد الى اإلدارات األجنبیة وباطال

فواتیر الصیانة والتشغیل الدوریة لحصص وزارة االتصاالت في الكوابل البحریة وفق النسب 
 المئویة المحددة.

 
لبحریة، الھاتف العموم، أما في موضوع تأھیل وتوسعة السنتراالت الھاتفیة، االتصاالت، الكوابل ا -

، وكل ما یلزم لتأھیل وتوسعة الشبكات الھاتفیة، فإن ھذه المھام تعتبر  FTTXالمنصة الذكیة
مكملة ألعمال الصیانة والتشغیل، ویعود تقدیر الحاجات بھذا الشأن الى الجھة التي تقوم بالصیانة 

تجاه وزارة االتصاالت، وأن الھیئة والتشغیل كونھا تعلم بكامل تفاصیلھا وتعتبر الجھة المسؤولة 
ً ألوامر  تقوم بأعمال توسعة السنتراالت ونطاق خدمات االنترنت السریع والشبكات استنادا
األشغال التي تعّدھا وتصدرھا المدیریة العامة لإلنشاء والتجھیز، وبناء على كتاب وزیر 

 .٣/٩/٢٠٠٨/و تاریخ ٢١٦٢/١االتصاالت رقم 
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عمال ضمن المدة القصیرة المحددة بثالثة أیام، فإن ھذه المھلة ھي ما بعد حول كیفیة استالم األ -
ً على دفاتر  موافقة الفریق األول النھائیة على الصفقة والعقود والذي تسنى لھ االطالع مسبقا
شروطھا ومشاریع االتفاقیات ویبقى على اللجنة أن تتثبت من توافقھا مع عقد الصیانة والتشغیل 

ً قبل السیر بإجراءات التلزیم وھذا یعطي لجنة االستالم الوقت الكافي والتوسعة إدا ً ومالیا ریا
لالطالع على الملف وإبداء رأیھا بھ ومواكبتھ. أما عملیة استالم األشغال والخدمات والتجھیزات 
ً للعقود التي أبرمتھا ھیئة أوجیرو مع الملتزم فھي على عاتق الوحدات المعنیة في  المقدمة سندا

 یئة أوجیرو ولجان االستالم لدیھا.ھ

 
ً المالحظات السابقة، وقد  ٢٠١٧إال أن النیابة العامة لدى الدیوان، وخالل العام  أثارت مجّددا

اعتبرت أنھا ما زالت قائمة ویقتضي أخذھا بعین االعتبار. كذلك رسم دیوان المحاسبة خالل ھذا العام 
ً لإلدارة علیھا التقیّد بھ، ال سیما لجھة تشكیل لجنة االستالم، وعدم دفع كلفة قطع الغیار والتحدیث  مسارا

ً لألصول. ووضع دفتر شروط خاص بالصفقة  والتطویر إال باالستناد الى محاضر إستالم منظمة وفقا
 (إداري وفني) خالل مھلة ثالثة أشھر یتضمن:

 
والصیانة لدى وزارة  كافة األحكام المتعلقة بتنظیم العالقة بین المدیریة العامة لالستثمار -

االتصاالت وبین ھیئة أوجیرو بصورة واضحة ومفصلة لجھة تبیان كیفیة تنفیذ الھیئة ألعمال 
الصیانة المحددة في دفتر الشروط الفني وبالتالي لتثبت المدیریة من تقیّد الھیئة بكافة الموجبات 

 الملقاة على عاتقھا على أحسن وجھ.
 

نة الموكولة الى ھیئة أوجیرو بصورة تفصیلیة، على سبیل توضیح ماھیة بعض أعمال الصیا -
المثال: "صیانة بعض الكوابل البحریة" على أال یدخل ضمنھا تمثیل لبنان في االتفاقیات المتعلّقة 

ً بأعمال IMEWEبكابل ( )؛ تبیان عدد اآللیات المطلوب شراءھا وما إذا كانت تتعلق حصرا
 ً وتحدید الجھة المالكة لھذه اآللیات؛ تحدید تفاصیل األعمال  الصیانة وما إذا كان ذلك یتم سنویا

والخدمات المساندة للصیانة من إدارة المستودعات الى تأمین المحروقات الى التنظیف وغیرھا 
بشكل دقیق؛ النص على غرامة تأخیر خاصة بكل عمل من أعمال الصیانة؛ وضرورة وضع 

قبل ھیئة أوجیرو یبین األعمال وكلفتھا بصورة جدول أسعار باألعمال المطلوب تنفیذھا من 
مفّصلة (تبیان مفھوم تطویر نظام الفوترة والكلفة الالزمة والخدمات المقدمة على الشبكة الھاتفیة 
وماھیة األنظمة والبرامج والتقنیات التي ستعتمدھا ھیئة أوجیرو، وتحدید كیفیة الصیانة وما إذا 

االستالم التثبّت من ُحسن التنفیذ والحسم في حال عدم القیام بأي كانت دوریة ...) بما یسمح للجنة 
 من األعمال طبقاً لمعاییر خاصة تتبع للحسم.  

 
على الرغم مما كانت ستؤول إلیھ األمور في حال اتُبعت الخطوات التي حّددھا دیوان المحاسبة 

جیرو وتحدید اإلطار القانوني بمضمون قراره أعاله، لتصویب العالقة بین وزارة االتصاالت وھیئة أو
لألعمال التي یستوجبھا المرفق، لم یُصر الى تصدیق العقد والعمل على إعداد دفتر الشروط الخاص 

تم إعداد مشروع اتفاق رضائي "إطار"  ٢٠١٧خالل المھلة التي طلبتھا اإلدارة. وقد تبیّن أنھ خالل العام 
یئة أوجیرو ومسؤولیتھا التعاقدیة مع الوزارة، وأن ھذا تضّمن كافة الشروط والمواد التي توصف مھام ھ

العقد "اإلطار" لم یأخذ طریقھ القانوني للعمل بھ. وبالتالي، استمرت ھیئة أوجیرو بتنفیذ األعمال بطلب 
ً لبنود العقد الموقّع عن ١٠/٢/٢٠١٧/و تاریخ ٦٩١من وزارة االتصاالت بموجب الكتاب رقم  ، استنادا

بت الھیئة وزارة االتصاالت بالعمل على استصدار سلفة خزینة بقیمة ، وطال٢٠١٦العام 
 ٢٩/١١/٢٠١٧/أ/و تاریخ ٥٨٥٩/ ل.ل، غیر أن الوزیر وبموجب إحالتھ رقم ٢٠٦٫٨٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

طلب الى الھیئة دفع الفروقات الفعلیة والمستحقة للرواتب واألجور وملحقاتھا من األصول النقدیة المتوفرة 
 تضمن عقد المصالحة ھذه الفروقات بعد تدقیقھا وإثباتھا.لدیھا على أن ی

 



NZ\Rep-02-2022.doc ١٧ 

لم یُنظم أي عقد ما بین وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو،  ٢٠١٩و ٢٠١٨وخالل عامي   
بناًء لكتب صادرة عن وزیر  ٢٠١٦واستمرت األخیرة بتنفیذ األعمال وفق شروط العقد الموقّع للعام 

 الستمرار باألعمال. االتصاالت یطلب بموجبھا الى الھیئة ا
 

أضافة الى ذلك حتّم التطور المتسارع في قطاع االنترنت على الدولة اللبنانیة مواكبتھ، فأُقّر قانون 
برنامج لتطویر وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتھا والخدمات المرافقة من اتصاالت وإنترنت وبرامج 

(قانون الموازنة  ٠٣/١١/٢٠١٧تاریخ:  ٦٦قم من القانون ر ٢٩معلوماتیة وسواھا، وتم بموجب المادة 
) تخصیص اعتماد عقد إجمالي قدره أربعمائة وخمسون ملیار ٢٠١٧العامة والموازنات الملحقة للعام 

ل.ل.)، وأجیز للحكومة عقد كامل ھذا االعتماد والمباشرة بالتنفیذ  ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠لیرة لبنانیة (
، وحدد تنسیب ھذا االعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

(إنشاءات  ١النبذة  -٩الفقرة  -٢٢٧البند  -٤٦١الوظیفة  -١٠٠الفصل  -١٥سنویا في الموازنة: الباب 
/ مساھمة لھیئة أوجیرو لتطویر وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتھا والخدمات ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠أخرى /

 ت وإنترنت وبرامج معلوماتیة وسواھا) كما تم تحدید برنامج اعتمادات الدفع كالتالي:المرافقة من اتصاال
 ملیار ٧٥ -٢٠٢٠ملیار  /  ٧٥ - ٢٠١٩ملیار  /  ١٥٠ -٢٠١٨ملیار /   ١٥٠ -٢٠١٧

ً ألحكام القانون المذكور أجرت ھیئة أوجیرو بتاریخ  مناقصة لتلزیم تورید وتركیب  ٥/١/٢٠١٨استنادا
مع  FTTXوتوصیل شبكة ألیاف ضوئیة  ومدCabinets & OLT, FTTC  Activeتجھیزات 

األراضي اللبنانیة، (یتضمن المشروع "االلیاف البصریة الى  في كافة ODN Passiveمستلزماتھا 
 ٥٠لضمان الولوج الى شبكة االنترنت بسرعة  FTTCو"االلیاف البصریة الى الكابینة"  FTTHالمنزل 

األقل، كما یتضمن العمل التقني تركیب كابینات ذكیة في الشارع وتوصیل الكابل  میغابیت في الثانیة على
 .الرئیسي لأللیاف الضوئیة الى مراكز أوجیرو.)

 
 وبنتیجة المناقصة تم إرساء التلزیم على الشركات التالیة:

 
- Serta/Huawei / دون  $/ ١٩٨٫٩٨٩٫١٤٦بمبلغTVA  مع  ٢٢٠٫٨٧٨٫٢٥١(أصبح

 الضریبة)
- Powertech/ Nokia / دون  $/٤٠٫٣٣٥٫٦٩٢بمبلغTVA  مع  ٤٤٫٧٧٢٫٦١٨(أصبح

 الضریبة)
- BMB/calix / دون ٢٩٫٥٧٩٫٥٠٦بمبلغ $/TVA  مع الضریبة) ٣٢٫٨٣٣٫٢٥٢(أصبح $. 

 
، وذلك في شھر TVAوتم توقیع عقود مع كل من الشركات الثالث بالقیم المذكورة مضافاً الیھا 

 لزیم بثالث سنوات قابلة للتمدید سنة واحدة كحّد أقصى.وُحددت مدة الت ٢٠١٨نیسان من العام 
 
بحسب عرض شركة خطیب  E-Flowو  3GISكما تمت الموافقة على اقتناء منّصة موحدة لل  

ً للمادة   $/ ٢٫٤٨٢٫٤٧٣وعلمي بقیمة / من دفتر الشروط التي جعلت ھذا األمر من مسؤولیة  ٥خالفا
-eي أوجبت تضمین مغلف المواصفات الفنیة برنامج معلوماتیة الشركات التي رسا علیھا االلتزام، والت

flow  بحسب المواصفات الفنیة المرفقة بدفتر الشروط، وأن یقوم العارض بتقدیم تقریر مفّصل عن
 البرنامج المقترح للھیئة وتعدیلھ بحسب ما ترتئیھ الھیئة.

 
لموازنة العامة والموازنات (قانون ا ١٨/٤/٢٠١٨تاریخ  ٧٩من القانون رقم  ١٥بموجب المادة 

 ) جرى تعدیل برنامج اعتمادات الدفع لیصبح كالتالي:٢٠١٨الملحقة للعام 
 ملیار ٧٥ – ٢٠٢٠ملیار  /  ١٥٠ –٢٠١٩ملیار /   ٧٥ – ٢٠١٨

 
(قانون الموازنة العامة  ٣١/٠٧/٢٠١٩تاریخ :  ١٤٤من القانون رقم  ١٤بموجب المادة 

 جرى تعدیل برنامج اعتمادات الدفع لیصبح كالتالي:) ٢٠١٩والموازنات الملحقة للعام 
 ملیار   ١٥٠ - ٢٠٢١ملیار /   ١٠٠ -٢٠٢٠صفر  /  -٢٠١٩
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ووفق ما أفاد بھ مدیر عام ھیئة أوجیرو بنتیجة الجلسات االستیضاحیة التي ُعقدت في دیوان 
، وھذه النسبة لیست % من المشروع المذكور بسبب التأّخر في تمویلھ٣٠المحاسبة، تم تنفیذ ما نسبتھ 

 سوى تلك الممولة بسلفات جرى إعطاؤھا للملتزمین لقاء كفاالت مصرفیة. 
 

II. إشكالیة توصیف العالقة بین وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو: 
 

اتّضح مما تقّدم أن ھیئة أوجیرو كانت تقوم بتنفیذ كافة األعمال المطلوبة إلیھا بموجب عقود 
اللذین  ٥٦١٣/١٩٩٤االستناد ـــ لیس ألحكام قانون إنشائھا وللمرسوم رقم ب ١٩٩٥معمول بھا منذ العام 

یُحددان مھامھا عمالً بمبدأ التخّصص في ممارسة المؤسسات العامة لنشاطھا ومھامھا ـــ إنما باالستناد 
لقرارات متتالیة صادرة عن مجلس الوزراء كّرست مھام التوصیالت والتوسعة والتشغیل وصیانة الكوابل 
البحریة وشراء السعات الدولیة وتوفیر خدمة االنترنت السریع، األمر الذي أثیرت معھ مسألة السند 
القانوني لھذه العقود، وُطرح على بساط البحث إشكالیة تحدید نطاق العالقة بین وزارة االتصاالت وھیئة 

 أوجیرو، وفق األتي:
 

الفقرة التاسعة منھا عقد االتفاقات  من قانون المحاسبة العمومیة أجازت في ١٤٧إن المادة  -
بالتراضي مھما كانت قیمة الصفقة، إذا كانت تتعلّق باللوازم واألشغال والخدمات التي یمكن أن 

، إذا كانت تتعلّق باللوازم واألشغال ١٢یُعھد بھا الى المؤسسات العامة أو البلدیات؛ ووفق الفقرة 
بالتراضي بناًء على اقتراح الوزیر المختّص. ولكي والخدمات التي یقرر مجلس الوزراء تأمینھا 

المذكورة ال بد أن تدخل األعمال موضوع  ١٤٧یُسند عقد االتفاق ألحكام الفقرة التاسعة من المادة 
العقد ضمن مھام ھیئة أوجیرو المحّددة صراحةً في نصوص إنشائھا أو المكلفة بھا بموجب 

 التخصص.القوانین واألنظمة النافذة عمالً بمبدأ 
 

رأى دیوان المحاسبة "إن تكلیف  ١٢/١/٢٠٠٥الصادر بتاریخ  ٥بموجب الرأي األستشاري رقم  -
ھیئة أوجیرو تنفیذ مھمات جدیدة لحساب وزارة االتصاالت إضافة الى المھام التي أناطھا بھا 

والمرسوم رقم  ١٥/١/١٩٧٥تاریخ  ٩٥١٩والمرسوم رقم  ٢٧/١٢/١٩٧٢تاریخ  ٢١القانون رقم 
ً من  ٢٨/٩/١٩٩٥تاریخ  ٢٧وقرار مجلس الوزراء رقم  ٥/٩/١٩٩٤تاریخ  ٥٦١٣ یُعتبر تبنّیا

الدولة لھیئة أوجیرو في مھماتھا الجدیدة كما لو كانت الدولة قد أنشأتھا كذلك في األصل كمؤسسة 
 عامة. 

 
ً مع رأي ھیئة التشریع واالستشارات في وزارة   - العدل، جاء رأي دیوان المحاسبة أعاله متوافقا

التي  كانت قد تناولت بالبحث موضوع العالقة بین وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو، ورافقت 
وفي المرسوم  ٢١/١٩٧٢مراحل إنشاء الھیئة وتوسیع مھامھا األصلیة المحددة في القانون رقم 

، ورأت ٢٧/١٩٩٥وقرار مجلس الوزراء رقم  ٥٦١٣/١٩٩٤والمرسوم رقم  ٩٥١٩/١٩٧٢رقم 
أن تكلیف ھیئة أوجیرو تنفیذ مھمات  ١٢/٣/٢٠٠١تاریخ  ١٧٠/٢٠٠١ستشارة رقم بموجب اال

جدیدة ترتقي الى مستوى المرفق العام لحساب وزارة االتصاالت ومن خارج دائرة المھام التي 
، بقرارات صادرة عن السلطة اإلجرائیة ال عن السلطة ٢١/١٩٧٢أناطھا بھا القانون رقم 

یح وصف العالقة الجدیدة التي قامت بین الطرفین بأنھا عالقة بین التشریعیة، یؤدي الى ترج
وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو بصفتھا مؤسسة عامة قائمة تلقّفتھا السلطة االجرائیة  -الدولة

وتبنّتھا كما لو كانت أنشأتھا ھي وكلّفتھا تنفیذ مرفق عام ھو في األصل من صالحیات ومھام 
 ھذه العالقة النظام العام للمؤسسات العامة. وزارة االتصاالت ، فیحكم

 
عادت ھیئة التشریع واالستشارات في وزارة العدل وأتبعت استشارتھا السابقة باالستشارة رقم  -

موضحة االعتبارات التي حكمت ترجیح الھیئة األخذ بھذا الوصف للعالقة التي  ١٩٦/٢٠٠١
ي "دائرة تنفیذ المھام التي أناطتھا بھا وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو ف - قامت بین الدولة
ً منھا لمبدأ فصل  –"، وقد حرصت ھیئة التشریع واالستشارات  السلطة اإلجرائیة مراعاة
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على أن تترك للسلطة اإلجرائیة ھامش تقدیر ألجل اتّخاذ القرار المناسب.  –السلطات وتعاونھا 
 وقد جاء في استشارة الھیئة:

 
ي حكمت ترجیح الھیئة االخذ بالوصف االخیر للعالقة التي قامت بین  " حیث ان االعتبارات الت

وزارة االتصاالت وھیئة اوجیرو في دائرة تنفیذ المھام التي اناطتھا بھا السلطة االجرائیة ،  -الدولة 
بصفة الھیئة المذكورة مؤسسة عامة تخضع في تنفیذ المھام المذكورة للنظام العام للمؤسسات العامة ، ال 

 یمكن ایجازھا باآلتي :  ٢٧/١٢/١٩٧٢تاریخ  ٢١لقانون رقم ل
 

ً احكام عقد الوكالة،  -١ صعوبة ، وال نقول استحالة ، تطبیق احكام قانون الموجبات والعقود ، وتحدیدا
وزارة االتصاالت بصفتھا صاحبة  –على العالقة بین شخصین من اشخاص الحق العام (الدولة 

 ى، وھیئة اوجیرو بصفتھا وكیل ، من جھة ثانیة).المشروع والموكل ، من جھة اول
فضالً عن ان تطبیق احكام عقد الوكالة ، بالمطلق ، على عالقة بین شخصین من اشخاص الحق العام، 

 ھو امر غیر مألوف ، ندر نظیره.
  

 كذلك صعوبة ، وال نقول استحالة تطبیق القوانین واالنظمة المرعیة االجراء التي ترعى اصول تنفیذ -٢
وزارة االتصاالت  –صفقات الخدمة العامة واو الشغل العام ،على العالقة التي قامت بین الدولة 

 بصفتھا صاحبة المشروع وھیئة اوجیرو بصفتھا ملتزم تنفیذ تلك الصفقات . 
فضالً عن ان تطبیق القوانین واالنظمة اآلنفة الذكر ، بالمطلق ، على العالقة بین شخصین من 

عام ، احدھما صاحب المشروع واآلخر ملتزم بتنفیذه ،ھو ایضاً امر غیر مألوف، ندر اشخاص الحق ال
 نظیره .

 
انتفاء اي مبرر ، بنظر ھذه الھیئة ، وفي ظل االوضاع التشریعیة واالجرائیة الراھنة ، یسوغ ان  -٣

طتھا بھا في دائرة المھام التي انا –وزارة االتصاالت وھیئة اوجیرو  –تخرج العالقة  بین الدولة 
 وان تشذ عن االحكام العامة المنصوص علیھا في النظام العام للمؤسسات العامة. –السلطة االجرائیة 

 
دائماً في  –خاصة وان ال شيء في القرارات التي اتخذتھا السلطة االجرائیة یفید حل ھیئة اوجیرو 

 بالنظام العام للمؤسسات العامة.  من التقیّد –دائرة تنفیذ المھام التي اناطتھا بھا السلطة المذكورة 
 

ولعل االھم من كل ما سبق، حرص ھذه الھیئة مراعاة منھا لمبدأ فصل السلطات وتعاونھا، على ان  -٤
 تترك لمعالي وزیر االتصاالت ومن ثم السلطة االجرائیة ، ھامش تقدیر الجل اتخاذ القرار المناسب."

 
لعالقة بین أوجیرو والوزارة تدّخلت السلطة ونتیجة لھذا اإلرباك وعدم الوضوح في تكییف ا

المتعلّق بتنظیم قطاع  ٢٢/٧/٢٠٠٢تاریخ  ٤٣١/٢٠٠٢التشریعیة لحسم الموضوع، وصدر القانون رقم 
االتصاالت، الذي أنشأ الھیئة المنظمة لالتصاالت، ولحظ كیفیة انتقال مھام وموجودات الوزارة وأوجیرو 

ونیة والتنظیمیة المعمول بھا ساریة المفعول الى أن یتم تنفیذ القانون وأشار الى بقاء جمیع األحكام القان
المتعلّق بالتنظیم اإلداري والمالي  ٤/٣/٢٠٠٥تاریخ  ١٤٢٦٤المذكور. وصدر فیما بعد المرسوم رقم 

منھ آلیة محّددة النتقال مھام وموجودات وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو،  ٥٠لھذه الھیئة، ولحظت المادة 
 ّصت على ما یلي:فن

 
تنتقل الى كل من ادارة الھیئة بعد مباشرة الھیئة لعملھا وفقا الحكام نظامھا الداخلي والى الشركة بعد   -١"

االنتھاء من عملیات تأسیسھا جمیع المھام والصالحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي كانت 
 تتوالھا الوزارة او كانت موكلة الى اوجیرو .

 
دد عند االقتضاء بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري االتصاالت والمالیة ، تح  -٢

االصول والموجودات التي یتقرر اسقاطھا من االمالك العامة ، وجمیع االصول والموجودات التي 
 یتقرر نقلھا من ملكیة الوزارة واوجیرو الى الھیئة. 
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لمتعاقدین لدى اوجیرو ونقل المھام والصالحیات التي كانت موكلة بعد االنتھاء من تصفیة االجراء وا -٣

 الیھا ونقل اصولھا وموجوداتھا تحل اوجیرو بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء".
 

ً لالحكام االنتقالیة المحددة في المادة   ٤٣١/٢٠٠٢من القسم العاشر من القانون رقم  ٥١وسندا
نھ یقتضي العمل على نقل مھام وموجودات وصالحیات اوجیرو بعد المتعلق بتنظیم قطاع االتصاالت، فإ

االنتھاء من تصفیة االجراء والمتعاقدین لدیھا الى الھیئة المنظمة لالتصاالت، وحلّھا بموجب مرسوم یتخذ 
في مجلس الوزراء، مع االشارة الى بقاء جمیع االحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا ساریة المفعول 

من  ٥٠وال یتم نقل مھام وصالحیات ھیئة اوجیرو ـــ وفق المادة   ان یتم تنفیذ القانون المذكور.الى 
القانون المذكور ـــ إال بمباشرة الھیئة المنظمة لالتصاالت لعملھا اوالً واالنتھاء من تأسیس شركة 

 .(Liban telecom)اتصاالت لبنان 
 

التنظیم االداري والمالي للھیئة  ١٤٢٦٥صدر بموجب المرسوم رقم  ٤/٥/٢٠٠٥وبتاریخ 
شركة اتصاالت لبنان لم تصدر لغایة المنظمة لالتصاالت ، غیر ان المراسیم واالنظمة الالزمة لتأسیس 

 تاریخھ.
  

أن  ٣٠/١١/٢٠١١تاریخ  ٨٦/٢٠١١وقد رأى دیوان المحاسبة بموجب الرأي االستشاري رقم 
كانت تتوالھا وزارة االتصاالت او كانت موكلة الى ھیئة  مسألة انتقال جمیع المھام والصالحیات التي

اوجیرو الى كل من ادارة الھیئة المنظمة لالتصاالت وشركة اتصاالت لبنان یبقى رھن مباشرة الھیئة 
المذكورة عملھا وفقاً الحكام النظام الداخلي اوالً واالنتھاء من عملیات تأسیس الشركة المذكورة ثانیاً، وانھ 

تحقق ذلك فإن المراسیم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي اوكلت الى ھیئة اوجیرو الى حین 
 تنفیذ العدید من المھام المتعلقة بقطاع االتصاالت تبقى ساریة المفعول. 

 
 ً  :قطاع الخلیوي - ثالثا

 
كیة والالسلكیة اعتمدت الدولة اللبنانیة نظام الخلیوي باتفاق عقدتھ وزارة البرید والمواصالت السل

بتاریخ  FTIو "تلكوم فنلند انترناشیونال"  ٢٠/٦/١٩٩٤بتاریخ  FTMIمع شركتي "فرانس تلكوم" 
بنتیجة استدراج عروض عالمي  BOT، لتنفیذ المشروع الذي تم تمویلھ بناًء على عقد ٣٠/٦/١٩٩٤

 ً صالت السلكیة والالسلكیة الذي أجاز لوزارة البرید والموا ١٣/٥/١٩٩٣تاریخ  ٢١٨للقانون رقم استنادا
أو ما یعادلھ في إمكانیاتھ وتسھیالتھ باعتماد  GSMإجراءه لتحقیق مشروع النظام الرادیو خلیوي الرقمي 

 مبدأ التمویل الذاتي. 
 

ً ألحكام القانون رقم   ٣١/٨/٢٠٠٢، أنھت الدولة اللبنانیة  بتاریخ ١/٦/٢٠٠٢تاریخ  ٣٩٣استنادا
 الى الدولة اللبنانیة.  GSMاإلنھاء تم نقل نظام االتصاالت المتنقّلة الرقمیة ، ونتیجة لھذا BOTعقد الـ 

 
، وكان لھذه االتفاقیات ٢٠٠٢توالت اتفاقیات تشغیل وإدارة النظام الخلیوي ابتداًء من العام 

أحكامھا التجاریة والمالیة الخاصة، إضافة الى أصول خاصة تفّردت بھا لجھة الرقابة واإلشراف على 
 اع الخلیوي، مغایرة ألصول الرقابة المفروضة بموجب القوانین المالیة النافذة.قط

 
I. اتفاقیات إدارة وتشغیل النظام الخلیوي: 

 
  :عقد حفظ الشبكة وسالمة التشغیل -١

 
للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء منح  ٠١/٠٦/٢٠٠٢تاریخ  ٣٩٣أجاز القانون رقم 

تقدیم خدمات الھاتف الخلیوي المحلي بتقنیاتھ المختلفة والمتطورة رخصتین لمدة أقصاھا عشرون سنة، ل
عن طریق مزایدة عمومیة عالمیة، یعلن عنھا بواسطة وسائل  .G.P.R.Sو G.S.M التي تشمل نظامي
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االعالم المحلیة والعربیة والدولیة؛ كما أجاز للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء إجراء مناقصة 
لن عنھا بواسطة وسائل االعالم ذاتھا الدارة كل من شبكتي الھاتف الخلیوي العاملتین عمومیة عالمیة یع

 ٢٢٨لمدة أقصاھا عشر سنوات، على أن تتم المزایدة والمناقصة العمومیتان في آن واحد وفقا للقانون رقم 
عالن (تنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطھا ومجاالت تطبیقھا)، وأن یتم اال ٣١/٥/٢٠٠٠تاریخ 

، وأن تجري ٣١/٧/٢٠٠٢عن المزایدة والمناقصة العمومیتین وتقدیم العروض في مھلة اقصاھا تاریخ 
عملیات فض عروض المزایدة والمناقصة معا في آن واحد وإرساء المشاریع من قبل مجلس الوزراء 

وإذا لم تنجح . ٣١/٨/٢٠٠٢وتوقیع العقود الالزمة وإجراء عملیات التسلم والتسلیم في مھلة أقصاھا 
 . ٣١/٨/٢٠٠٢المزایدة ألي سبب كان، تصبح ایرادات شبكتي الخلیوي لصالح الدولة ابتداء من 

 
"، ما بین NCOCتم توقیع عقد ُسمي بـ "عقد حفظ الشبكة وسالمة التشغیل  ١٤/٨/٢٠٠٢بتاریخ 

وریة اللبنانیة (شركة تأسست في الجمھ FTML SALالدولة اللبنانیة ممثلة بوزارة االتصاالت وشركة 
تألیف شركة  ٣/٩/٢٠٠٢لتنوب عنھا في توفیر أعمال الخلوي بما یضمن استمراریة المرفق)، وتم بتاریخ 

 NCO )Networkش.م.ل" ُحّدد موضوعھا وفق نظامھا التأسیسي بتنفیذ عقد  ١"موبایل انتریم كومباني 
Custody and Operation ( و  بین الدولة ٢٠٠٢آب  ١٤الموقّع بتاریخFTML SAL  لجھة تأمین

 Digital Mobile Cellular Telecommunicationsاستمراریة تأدیة تشغیل وصیانة نشاط شبكة 
، وتأدیة أیة خدمات أخرى مرتبطة بھا أو تابعة لھا أو BOTعمالً بعقد  FTMLالتي كانت تشغّلھا شركة 

ونظام الخلوي وأیة موجودات أو عقود متفرعة عنھا، والقیام بأیة أعمال مرتبطة بالحقوق والموجودات 
مرتبطة بھ عن طریق أي أعمال وساطة أو تمثیل أو توكیل لحساب مالك أو صاحب الحق في ھذه العقود. 
وكذلك القیام بجمیع األعمال من شراء وبیع وتأجیر واستثمار وتوكیل وتمثیل غیر ذلك ضمن أحكام 

) في األصل MIC2 )Mobile Interim Company No. 2 S.A.Lالقانون اللبناني. كما تم إنشاء 
بین الجمھوریة اللبنانیة و المشغل  ٢٠٠٢آب  ١٤") الموقع في NCOCلتنفیذ عقد حفظ وتشغیل الشبكة ("

)، لضمان استمراریة توفیر وتشغیل وصیانة ونشاط الشبكة الرقمیة LibanCell S.A.Lالسابق للشبكة (
الدولة اللبنانیة. وكذلك إلدارة العقود ذات الصلة المنقولة من المشغل لالتصاالت الخلویة المتنقلة نیابة عن 

)، وأي عقود جدیدة أخرى مع أطراف ثالثة یتم إبرامھا وفقًا لشروط LibanCell S.A.Lالسابق للشبكة (
NCOC  .(باستثناء عقود التوظیف) 

 
ً من تاریخ إنھاء عقد ال  یة من خدمات الھاتف اعتُبرت جمیع اإلیرادات المتأت BOTواعتبارا

تؤول الى الدولة ویتم تحصیلھا من قبل مدیر الشركة. وأنشئ بموجب البند الرابع من  GSMالمحمول 
"عقد حفظ الشبكة وسالمة التشغیل" مجلس إشراف یمثّل الجمھوریة اللبنانیة ویتكّون من ثالثة أعضاء: 

انیة بشأن عملیة البیع وخبیر دولي في مجال ممثل عن الوزیر، ممثل عن المستشار المالي للجمھوریة اللبن
تنظیم االتصاالت یسّمیھ الوزیر، وأوجب العقد على مدیر شبكة االتصاالت أن یقدم الى المجلس اإلشرافي 

ً من  ً (تقریر نصف شھري) بالنفقات  ٢٠٠٢تشرین األول  ١٥للمالك اعتبارا ً ومالیا ً وفنیا ً تجاریا تقریرا
یتعلق بأعمال الخلوي، ووصف أنشطة التشغیل والصیانة التي تتم فیما یتعلق التشغیلیة المتكبدة فیما 

بالنظام، وتفاصیل أي مبادرات تسویقیة متخذة أو مقترحة.؛ وتقاریر شھریة مفصلة بالبیانات التشغیلیة 
 والمحاسبیة والمالیة وبیانات اإلیرادات وبیانات التكلفة وبیانات الموظفین وغیرھا. 

 
 :) MIC1(موبایل أنتریم كومباني  ١لخلوي االنتقالیة إدارة شركة ا -٢

 
دعت الدولة اللبنانیة الى مناقصة دولیة إلدارة شركتي الھاتف النقّال، وقد  ٢٠٠٤في شھر شباط 

 ١، وبنتیجتھا تم توقیع اتفاقیة إلدارة شركة الخلوي االنتقالیة ٢٠٠٤أذار  ٢٩جرت المناقصة في 
(MIC1) یة ممثلة بوزارة االتصاالت وتكتّل دیتیكون ما بین الدولة اللبنانConsortium Detecon 

International GmbH, FAL Holdings Arabia Co. Ltd. And Detecon Al Saudia Co. 
Ltd.  وبموجبھا یتعھد المدیرFALDETE S.A.L  بموجب عقد اإلدارة. بتحمل كامل مسؤولیة اإلدارة

ركة الھاتف النقال و (ب) النظام و (ج) أصول شبكة الخلوي ، والتشغیل والصیانة المتعلقة بـ(أ) ش
وتقدیم  )MIC1( ١واإلدارة والتشغیل المتعلقین بـ (أ) شركة الھاتف النقال و (ب) شركة الخلوي االنتقالیة 

الخدمات اإلداریة والفنیة والتسویقیة والمعرفة  وخدمات أخرى الى الشركة وشركة الخلوي االنتقالیة 



NZ\Rep-02-2022.doc ٢٢ 

وفق شروط العقد لغرض إدارة وتشغیل النظام  وأصول الشبكة، وذلك تحت رقابة وإشراف وغیرھا ١
 من العقد. ١٥"ھیئة المالكین" وفق أحكام البند 

  
تم توقیع عقد إدارة مع شركة أوراسكوم تلیكوم القابضة  ٢٠٠٩كانون الثاني  ٣٠وبتاریخ 

" بنتیجة Orascom Telecom Media and Tecnology S.A.L(ھولدینغ) أند نكنولوجي ش.م.م 
، إلدارة  ٢٠٠٩كانون الثاني  ٧وجرت بتاریخ  ٢٠٠٨مناقصة ُطرحت في شھر تشرین الثاني من العام 

الشبكة الخلیویة األولى، بموجبھ یتعھد المدیر بتحمل كامل مسؤولیة اإلدارة والتشغیل والصیانة المتعلقة 
) ١شبكة الخلوي، واإلدارة والتشغیل المتعلقین بـ () أصول ٣) أعمال الخلوي و (٢) النظام و (١بـ(

وتقدیم الخدمات اإلداریة والفنیة والتسویقیة والمعرفة  )MIC ONE) شركة میك وان (٢الشركة و (
وخدمات أخرى الى الشركة وشركة میك وان وغیرھا وفق شروط العقد لغرض إدارة وتشغیل النظام 

 وأصول الشبكة وذلك لمدة سنة. 
، بناًء لموافقة مجلس الوزراء بقراره ٢٠١٠شباط  ٤) للعقد المبرم بین الطرفین بتاریخ ١م ملحق (تم تنظی

، ٢٠١٠كانون الثاني  ٣١على تمدید مدة عقد اإلدارة الى ما بعد  ٢٠١٠كانون الثاني  ٢٩تاریخ  ٧رقم 
ح سنة ونصف بدالً من لفترة ستة أشھر، فجرى بموجب ھذا الملحق تعدیل البند المتعلّق بالمدة بحیث تصب

 Soft( ١سنة، كما جرى استبدال تعریف النفقات التشغیلیة بحیث یكون مجموع قیم مركز التكلفة رقم 
Opex ( ٢) ومركز التكلفة رقمHard Opex (الموارد البشریة بما في ذلك فریق  ٣) ومركز التكلفة رقم

دوالر أمیركي باإلضافة الى  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ (رسوم التطویر) ألي شھر، المبلغ اإلجمالي ٤اإلدارة) ورقم 
 % من إجمالي اإلیرادات مع الضریبة على القیمة المضافة للشھر ذي الصلة.٨٫٥

 
. كما جرى  تنظیم ملحق رقم ٢٠١١كانون الثاني  ٣١ومن ثم جرى تمدید مدة عقد اإلدارة حتى 

 بدالً من سنة ونصف. ) جرى بموجبھ تعدیل البند المتعلّق بالمدة بحیث تصبح ثالث سنوات ٢(
، حیث تم في ھذا ٣١/١/٢٠١٢على التوالي لغایة  ٣٠/١/٢٠٠٩ھكذا جرى تمدید عقد اإلدارة المبرم في 

نتیجة مفاوضات " Orascom Telecom Media and Tecnology S.A.Lالتاریخ توقیع عقد مع 
لوي وتمدید فترة ھذه أجرتھا وزارة االتصاالت معھا، نتج عنھا تعدیل بعض شروط إدارة أعمال الخ

من العقد بات یحق للمدیر أن ینفق كل ربع سنة ولكل  ١٥٫٤. وبموجب البند ٣١/١/٢٠١٣اإلدارة لغایة 
ً ال یتجاوز المبلغ الذي تم إنفاقھ لكل فئة من الفئات المحددة  ٦فئة من الفئات المحددة في الجدول  مبلغا

، الربع الثاني من ٢٠١١نیسان  ٣٠شباط لغایة  ١ول من خالل الربع المعادل من السنة السابقة (الربع األ
 ١والربع الرابع من  ٢٠١١تشرین األول  ٣١آب لغایة  ١، الربع الثالث من ٢٠١١تموز  ٣١أیار لغایة  ١

) وذلك من دون موافقة المجلس اإلشرافي وإال بخالف ذلك ٢٠١٢كانون الثاني  ٣١تشرین الثاني لغایة 
 الحد لفئة معینة في ربع معیّن.تجب موافقتھ عند تجاوز 

 
على أثر انتھاء مدة عقد اإلدارة اتخذ وزیر االتصاالت عدة قرارات طلب بموجبھا الى شركة 

Orascom Telecom Media and Tecnology S.A.L  االستمرار بإدارة شبكة الخلیوي األولى
MIC1- Alfa  ً ً فشھرا ومن ثم لمدة ثالثة أشھر بموافقة  عمالً بمبدأ دوام استمراریة المرفق العام، شھرا

 ٥١٩/١، ومن ثم لمدة ثالثة أشھر بموجب القرار رقم ٤/٥/٢٠١٧تاریخ  ١١٠مجلس الوزراء بقراره رقم 
الذي طلب بموجبھ وزیر االتصاالت حینھا الى الشركة المذكورة االستمرار بإدارة  ٩/١١/٢٠١٧تاریخ 

، تحت إشراف الوزیر ٣١/١/٢٠١٨وحتى  ١/١١/٢٠١٧شبكة الخلوي لمدة ثالثة أشھر ابتداء من 
ً لألنظمة المعمول بھا قبل  ، وتتقاضى ٣١/١٢/٢٠١٥المباشر ورقابتھ وعلى أن تكون ھذه اإلدارة وفقا

الشركة عن إدارتھا ذات األتعاب الشھریة المنصوص عنھا في عقد اإلدارة الذي انتھت مدتھ في 
ص عنھا في العقد المذكور. وذلك بعد أن كان مجلس ویكون علیھا ذات الموجبات المنصو ٣١/١٢/٢٠١٥

إدارة الشبكة مع الشركة المشغلة   على تمدید عقد ٢٠/٧/٢٠١٧تاریخ  ٢٨الوزراء قد وافق بقراره رقم 
 .٣١/١٠/٢٠١٧بذات الشروط لغایة 

 
الذي قرر بموجبھ السماح لوزیر  ٦٥اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم  ١٩/١٢/٢٠١٧وبتاریخ 

وبإضافة مؤشرات أداء رئیسیة جدیدة  ٣١/١٢/٢٠١٨ت بالتمدید وذلك لمدة تنتھي بتاریخ االتصاال
والمكافآت والغرامات ذات الصلة باالتفاق مع الشركة؛ كما قرر المجلس اإلجازة لوزارة االتصاالت 
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ً لمضمون قر ار مجلس اختصار مدة العقد في حال إتمام المناقصة وإرسائھا على الملتزم الجدید. واستنادا
الى شركة  ٢٠١٨شباط  ٥تاریخ  ٥٠/١الوزراء ھذا طلب وزیر االتصاالت بموجب قراره رقم 
Orascom Telecom Media and Tecnology S.A.L  االستمرار بإدارة شبكة الخلوي األولى لمدة

 ووفق الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء ٣١/١٢/٢٠١٨وتنتھي بتاریخ  ١/٢/٢٠١٨تبدأ بتاریخ 
 أعاله.

 
الذي قرر بموجبھ السماح لوزیر  ٧اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم  ٧/٣/٢٠١٩بتاریخ 

بذات الشروط الواردة في قرار مجلس  ٣١/١٢/٢٠١٩االتصاالت بالتمدید وذلك لمدة تنتھي بتاریخ 
مام ، كما أجاز لوزارة االتصاالت اختصار مدة العقد في حال إت١٩/١٢/٢٠١٧تاریخ  ٦٥الوزراء رقم 

ً لمضمون قرار مجلس الوزراء ھذا طلب وزیر  المناقصة وإرسائھا على الملتزم الجدید. واستنادا
 Orascom Telecomالى شركة   ٢٠١٩أذار  ٢٨تاریخ  ١٦٥/١االتصاالت بموجب قراره رقم 

Media and Tecnology S.A.L  االستمرار بإدارة شبكة الخلوي األولى لمدة تنتھي بتاریخ
 .١٩/١٢/٢٠١٧تاریخ  ٦٥ووفق الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم  ٣١/١٢/٢٠١٩
 
 :)MIC2(موبایل أنتریم كومباني  ٢إدارة شركة الخلوي االنتقالیة  -٣

 
بنتیجة المناقصة الدولیة التي أطلقتھا الدولة اللبنانیة إلدارة شركتي الھاتف الخلیوي في شھر شباط 

 ١١") بتاریخ NMA، تم توقیع اتفاقیة إدارة الشبكة ("٢٠٠٤أذار  ٢٩، والتي جرت في  ٢٠٠٤من العام 
الكویتیة التي أسست شركة تابعة ھي شركة  MTCبین الجمھوریة اللبنانیة وشركة  ٢٠٠٤حزیران 

 .Mobile Telecommunications Company Lebanon S.A.R.Lاالتصاالت المتنقلة لبنان (
("MTC نة شبكة االتصاالت المتنقلة في لبنان لمدة أربع سنوات تبدأ المسؤولة عن إدارة وتشغیل وصیا

ً تعدیل النظام التأسیسي لشركة "موبایل انتریم كومباني رقم ٢٠٠٤حزیران  ١في   ٢. وجرى الحقا
 Management Agreementلجھة موضوعھا بحیث یصبح القیام في لبنان بتنفیذ عقد  MIC2ش.م.ل" 

 Mobileوزارة االتصاالت و  -الدولة اللبنانیة بین  ١١/٦/٢٠٠٤الموقّع بتاریخ 
Telecommunications Company MTC  لجھة تأمین استمراریة تأدیة تشغیل وصیانة نشاط شبكة

التي كانت تشغلھا لیبانسیل وتأدیة أیة خدمات أخرى مرتبطة بھا أو تابعة لھا أو متفرعة  ٢الخلیوي رقم 
حقوق والموجودات ونظام الخلوي وأیة موجودات أو عقود مرتبطة بھ عنھا، والقیام بأیة أعمال مرتبطة بال

عن طریق أي أعمال وساطة أو تمثیل أو توكیل لحساب مالك أو صاحب الحق في ھذه العقود. وكذلك 
القیام بجمیع األعمال من شراء وبیع وتأجیر واستثمار وتوكیل وتمثیل غیر ذلك تأمیناً للغایة أعاله ضمن 

 اللبناني. أحكام القانون
 

كانون الثاني  ٧الكویت بالمناقصة التي جرت في  MTC، فازت  NMAعند انتھاء إدارة الشبكة 
. كانت ٢٠٠٩كانون الثاني  ٣٠إلدارة شبكة االتصاالت الخلویة ووقعت اتفاقیة إدارة جدیدة في  ٢٠٠٩

فبرایر  ١. في ٢٠١١ن الثاني كانو ٣١االتفاقیة مبدئیًا لمدة عام واحد وتم تمدیدھا ثالث مرات مرات حتى 
 .  ٢٠١٢كانون الثاني  ٣١، تم تمدید اتفاقیة إدارة الشبكة لمدة عام واحد تنتھي في  ٢٠١١

 
والتي كانت  ٢٠١٢كانون الثاني  ٣١تم توقیع اتفاقیة إدارة شبكة جدیدة مع الدولة اللبنانیة في 

 من االتفاقیة. ٣٫١، وفق نّص البند ٢٠١٢شباط  ١مبدئیًا لمدة سنة واحدة تبدأ من تاریخ السریان في 
 

قرر مجلس الوزراء تمدید مدة االتفاقیة  ٢٠١٣كانون الثاني  ٢٩تاریخ  ٤٠وبموجب قراره رقم 
ً وذلك لمدة شھر تبدأ من  . وبعد مرور حوالي شھر على ٢٠١٣شباط  ١الى ما بعد مدتھا الممددة سابقا

أذار  ١تفاقیة الممددة سابقاً، لمدة ثالثة أشھر تبدأ من انتھاء المدة قرر مجلس الوزراء تمدید مدة اال
 .٢٠١٣شباط  ٢٧تاریخ  ١٢٣، وذلك بموجب القرار رقم ٢٠١٣

 
جرى تمدید مدة العقد الممددة سابقاً، ثالث مرات، وذلك بموجب ثالث قرارات  ٢٠١٣خالل العام 

قضى بتمدید المدة ثالثة  ٢٠١٣حزیران  ٢٨/م تاریخ ٤٤٣/١صدرت عن وزارة االتصاالت األول برقم 
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قضى بتمدید المدة ثالثة أشھر  ٢٠١٣أیلول  ٢٧/م تاریخ ٦٤٧/١، والثاني برقم ٢٠١٣تموز  ١أشھر من 
كانون  ١/م قضى بتمدید المدة ثالثة أشھر تبدأ من ٨٧٨/١، والثالث برقم ٢٠١٣تشرین األول  ١تبدأ من 

 .٢٠١٤الثاني 
 

، قررت الجمھوریة اللبنانیة تمدید مدة اتفاقیة ٢٠١٤ نیسان ١تاریخ  ١٠وبموجب القرار رقم 
.، وتم تنظیم ٢٠١٤نیسان  ١اإلدارة والتشغیل الى ما بعد مدتھا الممددة سابقاً، لمدة ثالثة أشھر تبدأ في 

ً لبعض ھذه األحكام، ال سیما لجھة  ملحق لالتفاقیة تضمن تمدید ألحكامھا كما تضمن تعدیالً وتوضیحا
 / د.أ تدفع من إجمالي اإلیرادات،  ٨٩٠٫٠٠٠دارة (المبلغ الشھري المستحق للمدیر) بمبلغ /تحدید أتعاب اإل

 
، وقد طالبت وزارة االتصاالت حینھا شركة ٢٠١٩كانون األول  ٣١انقضت مدة االتفاقیة في 

یخ ) بتسلیم الشبكة إلى الدولة اللبنانیة في غضون ستین یوًما تبدأ من تارMTCاالتصاالت المتنقلة (
. وفي غضون ٢٠٢٠تشرین األول  ٣٠الموافقة الرسمیة لرئاسة مجلس الوزراء. وتم التسلیم الفعلي في 

 استثنائیاً إدارة الشبكة. MTCذلك، واصلت 
 

  :تعثّر إجراء مناقصة جدیدة -٤
 

على تمدید العقدین  ٣١/٣/٢٠١٤تاریخ  ١٠إن موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 
" إلدارة الشبكة الخلیویة Orascom Telecom Media and Tecnology S.A.Lالجاریین مع شركة 
 ٣٠/٦/٢٠١٤إلدارة الشبكة الخلیویة الثانیة، لمدة ثالثة أشھر تنتھي بتاریخ  MTCاألولى، ومع شركة 

ً ولمدة ال تتجاوز  ً فشھرا ، كانت قد تقررت ١/٤/٢٠١٤أشھر ابتداًء من  ٦قابلة للتجدید لمدة مماثلة شھرا
رورات استكمال المناقصة العالمیة. وقد تضّمن القرار المذكور موافقة المجلس على تفویض وزیر لض

االتصاالت وضع دفتر الشروط وإجراء مناقصة عالمیة إلدارة شبكتي الھاتف الخلیوي على أن یُصار الى 
مجلس  عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء للموافقة علیھ، ومن ثم عرض نتائج المناقصة على

 الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنھا. 
 

وبناًء على التفویض الُمعطى لھ، وضع وزیر االتصاالت مشروع نظام استدراج عروض إلجراء 
مناقصة عالمیة بغیة تشغیل شبكتي الھاتف الخلیوي، ومشروع عقد اإلدارة لكل من الشبكتین الخلیویتین 

تى ستة أشھر إضافیة. وقد أشار وزیر االتصاالت حین عرض لمدة سنة قابلة للتجدید بذات الشروط ح
المشروع على مجلس الوزراء الى أن عقد اإلدارة المقترح یتماشى مع النھج المعتمد في إدارة القطاع 
والعقود السابقة التي كانت قد ُوقّعت مع الشركات التي تتالت على إدارة شبكتي الھاتف الخلیوي إنما مع 

 ام التي أثبتت الممارسة وجوب تعدیلھا، ال سیما لجھة إقتراح:تصحیح بعض األحك
 

) بحیث تتحملھا Operational Expendituresإعادة التلزیم على أساس كامل الكلفة التشغیلیة ( -
 .الشركتان اللتان سوف تقومان بإدارة كل من الشبكتین الخلیویتین

 
لشركة التي تؤمن للخزینة مدخوالً إدخال مبدأ البدل التحفیزي على المناقصة بحیث تحصل ا -

یتجاوز المدخول الناتج في السنة السابقة باإلضافة لالرتفاع المرتقب للمداخیل نتیجة النمو 
الطبیعي للقطاع خالل السنوات الثالث األخیرة، على نسبة مئویة من ھذه الزیادة والبالغة 

 % تُضاف الى البدل المقطوع التي تتقاضاه عن التشغیل.٤٫٦٧
 

استحداث جھاز مستقل عن الشركتین المشغلتین لمراقبة جودة الخدمات ومطابقتھا للمعاییر  -
المتعارف علیھا عالمیاً وفرض غرامات مالیة شھریة كلما تبین أن أیاً من الشركتین ال تلتزم بھذه 

 المعاییر.
وتشغّل أكثر  حصر المناقصة بالشركات الكبرى العالمیة ذات الخبرة التي ال تقل عن عشر سنوات -

من شبكة خلیویة واحدة من ضمنھا شبكة من الجیل الرابع، وتدیرشبكة أو شبكات تطال أكثر من 
 مالیین مشترك. ١٠
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كما اقترحت وزارة االتصاالت تمدید عقدي اإلدارة ستة أشھر إضافیة تبدأ من تاریخ 

 وذلك حتى انتھاء المناقصة العالمیة. ١/١٠/٢٠١٤
 

دت وزارة المالیة عدة مالحظات حول اقتراحات وزارة االتصاالت، أب ٣٠/٩/٢٠١٤بتاریخ 
 أبرزھا:

 
 Development: فالمادة األولى من عقد اإلدارة عّرفت "حوافز النمو عدم لحظ نسبة الحوافز -

Incentive بأنھا تُستحق للشركة عند زیادة نسبة "المداخیل المحصلة "Collected 
Revenues١٥ام السابق بأكثر من نسبة النمو السنوي المقدرة بـ " عن تلك المحصلة في الع ،%

إال أنھ لم یتم لحظ نسبة ھذه الحوافز في نظام استدراج العروض بل فقط في كتاب وزیر 
 االتصاالت.

 
فالمادة  ":Owner supervisory Boardتحمیل الملتزم مصاریف الجھاز المستقل المسمى " -

" واعتبرت أنھ یدخل ضمنھا Operational Expenditureاألولى عّرفت مصاریف التشغیل "
من مشروع العقد ـ یتألف  ١٥مصاریف الجھاز المستقل. وبالنظر الى أن ھذا الجھاز ـ وفق المادة 

من اثنین أو ثالثة أعضاء یعیُنون من قبل وزیر االتصاالت، یمثلھ تجاه الملتزم ویتولى الرقابة 
مصاریف ھذا الجھاز قد یؤثر على ممارسة دوره الرقابي،  تحمیل الملتزمعلیھ لصالح الدولة، فإن 

إذ أنھ من المبادئ األساسیة في العمل الرقابي عدم تلقي أجھزة الرقابة أي منافع من الوحدات أو 
 المؤسسات التي تراقبھا حفاظاً على حیادھا.

 
عیّن من مشروع العقد على أن ت ١٨تنص المادة  :MICتعیین مدقق حسابات من قبل شركة  -

 ٢٨/٦/٢٠٠١تاریخ  ٣٢٦من القانون  ٧٣مدقق حسابات، في حین أن المادة MIC شركة 
) نصت على أن تخضع حسابات المؤسسات ٢٠٠١(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقالل مالي وإداري، لنظام 
داخلي ولتدقیق مستقل من قبل مكتب تدقیق ومحاسبة معتمد، یعیّن المدقق الداخلي ومكتب التدقیق ال

التدقیق والمحاسبة بقرار مشترك من وزیر المالیة ووزیر الوصایة لمدة سنة قابلة للتجدید وذلك 
بنتیجة استدراج عروض تجریھ المؤسسة أو المرفق المعني ویُحصر حق االشتراك فیھ بخبراء 

ة الذین تتوفر فیھم المعاییر والمواصفات المحددة من قبل وزیر المالیة. وقد صدر في ھذا المحاسب
بأن شركتي  ١٩/٥/٢٠٠٦تاریخ  ٣٦/٢٠٠٦اإلطار رأي استشاري عن دیوان المحاسبة رقم 

MIC1  وMIC2  من  ٧٣ھما من المرافق العامة التابعة للدولة وتخضع حساباتھما ألحكام المادة
 .٣٢٦/٢٠٠١القانون 

 
من مشروع العقد المتعلقة بالتنازل والتعاقد من  ٣٥تنص المادة  التنازل والتعاقد من الباطن: -

" على إمكانیة تحویل االتفاقیة بموافقة وزیر Assignment and Sub-Contractingالباطن "
م علیھا االتصاالت، إال أنھ یتم باألساس الموافقة على التعاقد مع الشركة التي تم إرساء التلزی

بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وبالتالي یقتضي أن یتم التنازل أو التعاقد من الباطن 
 بموافقة مجلس الوزراء غمالً بقاعدة موازاة األشكال والصیغ.

 
ً تحكیمیاً، ویقتضي أخذ رأي ھیئة  ٤٠یتضمن مشروع االتفاق في البند  البند التحكیمي: - منھ بندا

تاریخ  ٢٧/٢٠٠٨بشأنھ عمالً بتعمیم  رئاسة مجلس الوزراء رقم  التشریع واالستشارات
٢٠/٩/٢٠٠٨. 
 

أودعت وزارة االتصاالت رئاسة المجلس مشروعي دفتر شروط وعقد  ٣/١٠/٢٠١٤بتاریخ 
ً على مالحظات وزارة  ٩/١٠/٢٠١٤اإلدارة بعدما أجریت علیھما تصحیحات طفیفة، وبتاریخ  ـ وعطفا

 صاالت ما یلي:المالیة ـ أبدت وزارة االت
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" التي حققتھا وزارة Weighted average% ھي معدل نسبة النمو الموزون "٤٫٦٧ان نسبة  -

االتصاالت في قطاع الھاتف الخلیوي خالل السنوات الثالث الماضیة، وأن ما تقترحھ وزارة 
ً یزید عن   %،٤٫٦٧االتصاالت ھو إعطاء حوافز للشركة التي سوف تحقق إدارتھا للشبكة نموا

 أما إذا لم تحقق الشركة ما یزید عن ھذا النمو فسوف لن تحصل على أیة حوافز.
 

ان جھاز الرقابة المعیّن من قبل وزیر االتصاالت لإلشراف الیومي على ُحسن تنفیذ عقدي اإلدارة  -
" كانت مصاریفھ منذ Owner Supervisory Boardوالمعروف تحت اسم "ھیئة المالكین 

ستعادة الدولة للقطاع) على عاتق الشركتین اللتین تدیران شبكتي الھاتف (تاریخ ا ٢٠٠٢أیلول 
ً حیث بقي ھذا الجھاز على حیاد  ١٢الخلیوي، وان ھذه الطریقة قد أثبتتت فعالیتھا طوال  عاما

كونھ معیناً من قبل الوزیر ومموالً من قبل الشركتین. وان فریق عمل ھیئة المالكین مؤلف حالیاً 
ص یعاونھم جھاز متكامل من المعاونین الفنیین والتقنیین المشھود لھم بخبرتھم من ثالثة اشخا

 وكفاءتھم في القطاعات الخاضعة لرقابتھم.
 

قد جرى مناقشتھا بعد توقیع الدولة  ٣٢٦/٢٠٠١من القانون  ٧٣ان مسألة وجوب تطبیق المادة  -
 MIC2و  MIC1ركتي على أول عقدي إدارة، وكان موقف وزارة االتصاالت وال یزال، أن ش

وان كانتا  ٣٢٦/٢٠٠١ھما شركتان تجاریتان تخضعان لقانون التجارة ولیس للقانون رقم 
". Fiduciary Contracts مملوكتین من الدولة اللبنانیة بطریقة غیر مباشرة عبر عقدي ائتمان "

قانون  وقد استقر الرأي في حینھ بین وزارتي االتصاالت والمالیة على وجوب تطبیق أحكام
التجارة على ھاتین الشركتین لجھة تعیین مفوض مراقبة دون الحاجة الى إجراء استدراج 
عروض وطلبت وزارة المالیة ان یتم اختیار مفوض المراقبة األساسي لكل من الشركتین من 

یة الئحة مكاتب التدقیق المعتمدة من قبل وزارة المالیة، وان وزارة االتصاالت استناداً لھذه التوص
تحصر اختیارھا بمفوضي المراقبة المعتمدین من قبل وزارة المالیة وھم من المكاتب التي تعتمد 

 أصول المراقبة والتدقیق المتعارف علیھا عالمیاً.
 

ان صالحیة الموافقة على التنازل والتعاقد من الباطن یمارسھا الوزیر بتكلیف من مجلس الوزراء  -
یة عن سائر الصالحیات المكلف بھا في متن عقد اإلدارة. غیر وھي ال تزید أھم ٢٠٠٢منذ العام 

 ١-٣٥أن وزارة االتصاالت رأت صوابیة ھذه المالحظة فیما خص التنازل وقامت بتعدیل الفقرة 
 من العقد بحیث یخضع اي تنازل لموافقة مجلس الوزراء.

زارة االتصاالت سوف فیما خص البند التحكیمي فھو وارد في عقدي االدارة المعمول بھما وان و -
تعمد الى عرض البند على ھیئة التشریع واالستشارات وستعمل على تعدیلھ قبل التوقیع على العقد 

 في حال أتى رأي الھیئة بتعدیل البند.
 

ولما كانت التعدیالت التي أُدخلت على نسختي مشروع نظام استدراج العروض وعقد اإلدارة 
 ة كررت وزارة المالیة مالحظاتھا السابقة. تشكل تحسینات شكلیة وإضافات بسیط

 
وافق مجلس الوزراء على تمدید عقدي إدارة  ٢٣/١٠/٢٠١٤تاریخ  ٤٨وبموجب قراره رقم 

ولمدة سبعة أشھر على أن یُصار خالل ھذه  ١/١٠/٢٠١٤شبكتي الھاتف الخلیوي بذات الشروط ابتداء من 
وقیع العقود. كما قرر البحث في موضوع المناقصة في المھلة الى إنجاز دفتر الشروط وإنجاز المناقصة وت

ً عن دفتر الشروط ونظام المناقصة  ضوء التقریر الذي سیرفعھ وزیر االتصاالت والمتضمن ملخصا
 والتوجھات العامة.

 
وافق مجلس الوزراء على دفتر شروط المناقصة  ٢٩/٤/٢٠١٥تاریخ  ٧وبموجب قراره رقم 
الھاتف الخلیوي على أن تتولى إدارة المناقصات إجراءھا من قبل لجنة  العالمیة إلدارة وتشغیل شبكتي

تضم أعضاء یسمیھم وزیر االتصاالت وعلى أن تُنجز ھذه المناقصة خالل مدة ستة أشھر؛ كما تضمن 
 .٣١/١٢/٢٠١٥القرار الموافقة على تمدید عقدي إدارة شبكتي الھاتف الخلیوي بذات الشروط لغایة 
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الت السابقة عن نتیجة جدیدة واستمر التمدید لعقدي إدارة شبكتي الھاتف الخلیوي لم تُسفر المحاو

تاریخ  ٧مع الشركتین المشغّلتین بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء كان آخرھا القرار رقم 
، تاله بتاریخ ٣١/١٢/٢٠١٩الذي وافق المجلس بموجبھ على تمدید العقدین لغایة  ٧/٣/٢٠١٩
الذي قضى بنقل إدارة شركتي "زین" و "اوراسكوم" الى إدارة وزارة  ٣ار رقم القر ٥/٥/٢٠٢٠

 االتصاالت. 
 

II. اإلنفاق على قطاع الخلیوي: 
 

 :اإلنفاق الرأسمالي والتشغیلي وتطوره -١
 

إنفاقاً ضخماً توّزع بین  ٢٠٠٢تطلّب تشغیل القطاع وإدارتھ منذ استرداده من قبل الدولة في العام 
  نوعین من النفقات:

 
النفقات الرأسمالیة: وھي التي تكبدتھا الوزارة لشراء وتطویر األصول الثابتة من شبكات  -

وممتلكات... وتتضمن كل ما ینفق لتمویل المشاریع االستثماریة كتركیب المحطات وادخال 
 .وغیرھا 4G و 3Gالتقنیات الجدیدة مثل 

خدمات الخلیوي العدید من  لغایة تطویر Touchوقد أظھرت العقود المنظمة من قبل شركة 
 التجاوزات التي نتج عنھا ھدراً للمال العام وذلك وفقاً لما یلي:

استبدال مواقع  Touch-Mic2 شركةقررت  ٢٠١٢خالل العام  :2Gلجھة النفقات الرأسمالیة لـ  -
بقیمة   ZTEعلى كامل األراضي اللبنانیة وُعھد بھذا المشروع الى شركة   2Gموتوروال لجیل 

/د.أ وبعد ذلك أضیف الى قیمة العقد تحت مسمى ٢٧٫٩٧٨٫٣٠٣الیة بلغت حینھا /إجم
"variance/ 2/ د.أ . وفي مرحلة ثانیة، وبھدف توسیع الشبكة "٥٫٠٠٠٫٠٠٠" مبلغG 

Expansion project"/ د.أ، ومن ثم، وبھدف ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠، أضیف الى قیمة العقد مبلغ/
" أضیف الى قیمة Modernisation and QOS Enchancementتحدیث جودة الخدمات"

/ د.أ، ما ٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠/   2G/ د.أ لتُصبح الكلفة اإلجمالیة لمشروع ٤٫٠٢١٫٦٩٧العقد مبلغ /
/ د.أ، ٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠/ د.أ لینتھي بكلفة /٢٧٫٩٧٨٫٣٠٣٠یظھر معھ أن المشروع بدأ بكلفة /

 !!األساسیة نفسھاأضف الى ذلك أن تكلفة توسیع الشبكة كانت أكبر من تكلفة الشبكة 
بإیعاز من وزیر االتصاالت التحول نحو موّرد  Touch-Mic2 شركةسنوات فقط قررت  ٦بعد 

التي كان من المفترض أن   ZTE مواقعملیون دوالر وتفكیك  ٩٠آخر وھو ھواوي بتكلفة حوالي 
عالة ، األمر الذي أھدر المالیین من األموال المدفوعة على معدات ف٢٠٢٥تخدم حتى العام 

 وصالحة ُكّدست في مستودعات اإلدارة لغایة إحالل موّرد آخر، وكانت النتیجة أن دفعت شركة
Touch ملیون دوالر لھواوي لتشغیل ١٫٧مبلغ IOT Operability Inter test   اختبار)

مع العلم أن ھذا ااالختبار ونجاحھ  .وھواوي ZTE التشغیل البیني) من أجل ضمان توافق أنظمة
طاً مسبقاً لدخول المورد في عملیة المناقصة إال أنھ جرى االنحراف عن شروط المناقصة كان شر

 IOTوجرى دفع مبالغ إضافیة مقابل
، قام ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ما بین العامین  400Kمشروع  Alfa-Mic1ومن جھتھا، نفذّت شركة 

وتأمین  محطة إرسال بھدف زیادة طاقة الشبكة وتغطیتھا 2G-EDGE ٢٦٧المشروع على نشر 
الخدمة لما یصل الى ملیون مشترك. وقد شمل المشروع اإلرسال والنقل وأعمال الھندسة 

ً تولوا  – NOKIAو  ERICSSONوالھوائیات، نفّذھا ـ إضافة الى كل من  أحد عشر موّردا
 /د.أ.٣٧٫٨١٥٫٤٣٠تنفیذ األعمال المدنیة والفنیة والتقنیة، وذلك بكلفة إجمالیة بلغت /

  
نتیجة مناقصة أجرتھا شركة  ٢٠١١: بدأ تنفیذ ھذه التقنیة في عام 3Gقات الرأسمالیة لـ لجھة النف -

Touch-Mic2 / د.أ، الستیعاب ٢٥٫٦٠٠٫٠٠٠رست على شركة ھواوي بقیمة إجمالیة بلغت/
) طالبت الشركة وزیر االتصاالت الجدید حینھا  2012ملیون مشترك. وبعد عام واحد (خالل العام

توقیع  ١٢/٤/٢٠١٢عقد أو إنقاص كمیة االلتزامات المتطلوب تنفیذھا، فجرى بتاریخ بزیادة مبلغ ال
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وشركة ھواوي تقضي بإنقاص التزامات الشركة بما قیمتھ  MIC2"مذكرة تفاھم" بین 
وبالمقابل توفّر لھا الشركة الملتزمة قسائم شراء  MIC2د.أ یجري تنفیذھا من قبل  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠

/د.أ بھدف تحسین ٢٠٫٧٠٠٫٠٠٠متھا. كما تمت زیادة قیمة العقد مبلغ /معّدات ماركة ھواوي بقی
 .)QOS-Quality of serviceجودة الخدمة (

 
وفیما بعد تقرر رفع مستوى التكنولوجیا وتوسیعھا وجرى توقیع "مذكرة تفاھم" أخرى 

یُفترض أن  المدیر التقني والمدیر المالي (مع العلم أنھ MIC2ما بین ممثلَي  ٢٥/٢/٢٠١٣بتاریخ 
رئیس المجلس مع مدیر مساعد) وممثل شركة ھواوي، بموجبھا تم  MIC2یمثل مجلس إدارة 

 1.5Mتوسیع التقنیة لتستوعب ملیون ونصف مشترك بدالً من ملیون مشترك تحت اسم مشروع 
/ د.أ  أي أضعاف التكلفة األساسیة لمشروع ٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠الف مشترك)  بمبلغ / ٥٠٠(زیادة 

ملیون دوالر من اصل  ٨٢شترك، وتم منح األعمال األساسیة بشكل حصري لھواوي (الملیون م
 .%من المبلغ في نفس السنة التي تم التعاقد بھا ٣٤ملیون دوالر) وتم دفع حوالي  ١١٥

 
/د.أ، انتھى بـ ٢٥٫٦٠٠٫٠٠٠قد بدأ بـ / 3Gوبالتالي، وبعد أن كان مشروع تقنیة 

 ي./د.أ لصالح شركة ھواو١٢٨٫٣٠٠٫٠٠٠/
 

بنتیجة  ٢٠١٢و  ٢٠١١ما بین العامین  3Gنفذّت مشروع  Alfa-Mic1أما شركة 
استدراج عروض لكامل عناصر الشبكة (اإلرسال، النقل، الشبكة األساسیة، الطاقة) بكلفة إجمالیة 

/د.أ. وقد تبیّن أنھ ُعھد بتنفیذ عناصر الشبكة المذكورة الى ٤١٫٦١٥٫٣٠٨للنواتج األساسیة بلغت /
بھدف تحسین جودة  ٩٠٠Uوق الخمسة عشر موّرداً. وفي مرحلة تالیة تم تنفیذ مشروع ما یف

وتحسین  3G) بالعمل على زیادة سرعة الداتا في تقنیة QOS-Quality of serviceالخدمة (
/د.أ لـ ٥٦٫٦٣٧٫٤٢٢محطة إرسال جدیدة، وذلك بكلفة / ٢٠٠التغطیة الداخلیة لھذه التقنیة بنشر 

U900 / د.أ لـ ٨٤٫٨٥٢٫٤٣٢و بكلفة/QOS / د.أ لـ ٤٫٣٩٦٫٢٨٨في مرحلتھ األولى، وبكلفة/
QOS / د.أ لـ ٢٤٫٣٤٤٫٠٨٧في مرحلتھ الثانیة، وبكلفة/QOS  في مرحلتھ الثالثة، أي ما

 LTEمشروع  Alfa-Mic1نفّذت شركة  ٢٠١٣/د.أ. وخالل العام ١٧٠٫٢٣٠٫٢٣١مجموعھ /
ة في المدن األساسیة بكلفة بلغت حوالي كتجرب LTEمحطة إرسال  ٢٠الذي قام على نشر 

/د.أ للنواتج األساسیة (ھوائیات الموجات المستمرة، الطاقة، أدوات تخطیط ١٥٫٥٢٢٫٤٩٢/
تم العمل على مشروع  ٢٠١٨و  ٢٠١٥اإلرسال، النقل والشبكة األساسیة). والحقاً، ما بین العام 

 LTE-Aرسال من نوع محطة إ ١٢٠٠الذي قام على نشر  LTE-Aالتطور طویل األمد 
/د.أ للنواتج ٩١٫٥٩٤٫٣٣٦، وذلك بكلفة إجمالیة بلغت حوالى/LTEمحطة  ٢٦٢وتحدیث 

األساسیة (اإلرسال، النقل، األعمال الھندسیة، أنظمة الطاقة، الوصالت واألمن اآللي). وخالل 
محطة إرسال جدیدة بكلفة إجمالیة  ٥٠٠جرى العمل على تنفیذ مشروع  ٢٠١٧العام 

/د.أ، إال أن المشروع ألغي قبل تنفیذه كامالً بسبب األزمة االقتصادیة وال زالت ٧٣٫٣٨٢٫٣٢٨/
 الشركة تعمل على إعادة بیع المحطات وأنظمة الطاقة بكلفة شرائھا.

 
-Touch: على الرغم من أن المشروع تم توزیعھ من قبل شركة 4Gلجھة النفقات الرأسمالیة لـ  -

Mic2  من قیمة العقد ل ٣٣% إال أنھ تم دفع  ٢٥%ونوكیا  ٧٥بین ھواوي% Huawei   في
لھواوي دفع منھا   RAN نفس العام بینما ُدفع لنوكیا أقل من ذلك بكثیر، مثال على ذلك معدات

$ ، في حین أن نوكیا ٢٤٫٢٩٦٫٨٩٩في نفس السنة من توقیع العقد، من أصل    $13.181.604
 $ ١١٫١٠٥٫٦٥٠$ من أصل ٩٢٫٢٨١ُدفع لھا مبلغ 

النفقات التشغیلیة: وتشتمل على رسوم ادارة الشبكتین، رواتب الموظفین ومخصصاتھم،  التسویق  -
والدعایة والرعایة، الصیانة البیئیة، الصیانة الرأسمالیة بما في ذلك تحدیث البرامج وتحسیناتھا، 

ي والمكاتب ایجار مواقع محطات اإلرسال وتكالیف تشغیلھا (الفیول والكھرباء...)، إیجار المبان
ولوازمھا وصیانتھا، عموالت الموزعین، نفقات ھیئة مالكي قطاع الخلوي، شركات استشاریة، 

 وغیرھا...
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كانت الدولة تدفع مبلغا سنویا ثابتا، وھو المبلغ المقّدر بموجب العرض الذي  ٢٠١٢قبل العام 
ھ بالمناقصة على ان تشكل قدمتھ كل من الشركتین لمجمل مصاریفھا التشغیلیة والذي فازت على اساس

 ارباحا من الوفر الذي تحققھ من ھذا المبلغ.
 
  

 :تطور اإلنفاق -
 

، ولم یعد من سقف مالي للنفقات التشغیلیة، ولم تعد الشركتان ٢٠١٢ُعدلت العقود بعد العام 
تین عن تدیران عملیة انفاقھما، بل حولت الى الوزیر، وكان من نتیجة ذلك أن الشركتین لم تعودا مسؤول

االنفاق وال تملكان اي قرار. وبالتالي كان من المفترض أن یؤدي ھذا التدبیر الى خفض في اإلنفاق 
ً من وجوب حرص الوزارة على عدم ھدر المال العام المتأتي من إیرادات  الرأسمالي والتشغیلي انطالقا

ـ أن اإلیرادات كانت في  ٢٠١٢ ھذا المرفق الحیوي، غیر أنھ تبیّن ـ وخاصة خالل السنوات ما بعد العام
تناقص والنفقات في ارتفاع ، ولم یكن ھناك من خطة لخفض اإلنفاق الرأسمالي والتشغیلي الذي اعتُبر 

 باھظاً جدا مقارنة بمساحة لبنان وعدد المشتركین وقرب المسافة بین المحطات لكلتي الشركتین. 
 

إلى لجنة  ٢٠١٩غّلتان لقطاع الخلیوي عام وقد أظھرت الدراسات التي قّدمتھا الشركتان الُمش
، أن مجمل ایرادات الشبكتین ٢٠١٨-٢٠١٠اإلعالم واالتصاالت النیابیة عن الفترة الُممتدة بین العامین 

ملیون مشترك،  ٤ملیون الى اكثر من  ٣انخفضت على الرغم من ارتفاع عدد المشتركین من حوالي 
لي والتشغیلي. حیث ارتفعت النفقات التشغیلیة والرأسمالیة بنسبة وكان ذلك نتیجة ارتفاع اإلنفاق الرأسما

مع العلم أن متوّسط الدخل من ّالمشتركین في الشركتین  ٢٠١٨و ٢٠١٠بین األعوام %  ١٢٨٫٧١
)ARPU دوالر، وھو ما یعدُّ من أعلى األسعار عالمیاً، ویتجاوز األسعار في الدول الُمشابھة  ٢٩) بلغ

اف، باعتباره لم یكن یُغطي فقط مقابل الخدمة بل أیضاً اإلنفاق المتمادي غیر المستند بأكثر من ثالثة أضع
 الى خطط وبرامج محددة تحفظ المصلحة العامة والمال العام من الھدر. 

 
و  MIC1وفیما یلي جدول یوضح تطّور اإلنفاق الرأسمالي والتشغیلي في كل من شركتي ألفا 

 :MIC2تاتش 
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 ٢٠٢٠ولغایة  ٢٠١٠لیة والتشغیلیة في شركتي الخلیوي عن الفترة من اجداول بالمصاریف الرأسم

   
كة الفا   ��MIC 1 

  
 السنة

كة الفا  ��
MIC 1 

النفقات الرأسمال�ة 
ة CAPEX -�الدوالر  الق�مة المعادلة �الل��

 -النفقات ال�شغ�ل�ة �الدوالر
OPEX ة  الق�مة المعادلة �الل��

2010 MIC 1 39,754,000 
             59,929,155,000    
    57,046,000 

               
85,996,845,000     

   

2011 MIC 1 43,195,000 
                   

65,116,462,500        65,340,000 

               
98,500,050,000     

   

2012 MIC 1 134,618,000 
                

202,936,635,000        79,228,000 

            
119,436,210,000   

     

2013 MIC 1 162,984,000 
                

245,698,380,000        103,485,000 

            
156,003,637,500   

     

2014 MIC 1 147,681,000 
                

222,629,107,500        108,562,000 

            
163,657,215,000   

     

2015 MIC 1 63,224,000 
                   

95,310,180,000        109,653,000 

            
165,301,897,500   

     

2016 MIC 1 76,554,000 
                

115,405,155,000        119,131,000 

            
179,589,982,500   

     

2017 MIC 1 93,244,000 
                

140,565,330,000        129,922,000 

            
195,857,415,000   

     

2018 MIC 1 74,620,000 
                

112,489,650,000        144,800,000 

            
218,286,000,000   

     

2019 MIC 1 94,933,000 
                

143,111,497,500        132,743,000 

            
200,110,072,500   

     

2020 MIC 1 22,043,000 
                   

33,229,822,500        117,388,000 

            
176,962,410,000   

     

 952,850,000 المجم�ع  
             

1,436,421,375,000        1,167,298,000 

         
1,759,701,735,000 

       

      

 

تم اعتماد سعر الدوالر وفق السعر الرس�� المعتمد من م�ف لبنان 
 ل ل  ١٥٠٧٬٥٠= 

  

 

اجما�� النفقات الرأسمال�ة 
كة الفا  �� �

 ل ل MIC 1 ، 1,436,421,375,000المدفوعة ��
 

 

اجما�� النفقات ال�شغ�ل�ة المدفوعة 
كة الفا  �� �

��MIC 1 ، 759,701,735,0001,  ل ل 
 

 

اجما�� النفقات الراسمال�ة 
ة   MIC 1 3,196,123,110,000وال�شغ�ل�ة لهذە الف��

  

 

ل من اجما�� النفقات الم�وفة  � ت��
ة   ل ل  4,265,420,958,000 خالل الف��

 

 

اجما�� النفقات االدار�ة والعامة 
 1,069,297,848,000 والمال�ة  المختلفة

  
      

 ة : مالحظ
� الجدول ع� عاتق 

وع� ان ت��� صحة االرقام والم�الغ الواردة ��
كة   .MIC 1ومسؤول�ة ��
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كة تا�ش  ��MIC 2 

  
 السنة

كة الفا  ��
MIC 2 

النفقات الرأسمال�ة 
ة CAPEX -�الدوالر  الق�مة المعادلة �الل��

 -النفقات ال�شغ�ل�ة �الدوالر
OPEX ةالق�مة المعا  دلة �الل��

2010 MIC 2 12,851,197 
                   

19,373,179,478        66,256,984 

               
99,882,403,380     

   

2011 MIC 2 22,527,554 
                   

33,960,287,655        75,928,138 

            
114,461,668,035   

     

2012 MIC 2 108,047,230 
                

162,881,199,225        97,406,440 

            
146,840,208,300   

     

2013 MIC 2 98,648,154 
                

148,712,092,155        123,211,429 

            
185,741,229,218   

     

2014 MIC 2 81,553,223 
                

122,941,483,673        116,888,487 

            
176,209,394,153   

     

2015 MIC 2 49,489,088 
                   

74,604,800,160        126,257,490 

            
190,333,166,175   

     

2016 MIC 2 43,094,152 
                   

64,964,434,140        117,815,579 

            
177,606,985,343   

     

2017 MIC 2 53,946,191 
                   

81,323,882,933        124,054,925 

            
187,012,799,438   

     

2018 MIC 2 85,576,890 
                

129,007,161,675        143,029,729 

            
215,617,316,468   

     

2019 MIC 2 96,159,115 
                

144,959,865,863        
$119,094,035  

            
179,534,257,045   

     

2020 MIC 2 37,746,288 
                   

56,902,529,160        
$105,609,376  

            
159,206,134,550   

     

 689,639,082 المجم�ع  
             

1,039,630,916,115        1,215,552,612 

         
1,832,445,562,102 

       

      

 

تم اعتماد سعر الدوالر وفق السعر الرس�� المعتمد من م�ف لبنان = 
 ل ل  ١٥٠٧٬٥٠

  

 

كة  � الجدول المسلم لنا من ال��
تم اعتماد االرقام ��

. 
   

 

كة اجما��  �� �
 النفقات الرأسمال�ة المدفوعة ��

 ل ل  MIC 2  ، 1,039,630,916,115تا�ش 
 

 

كة  �� �
اجما�� النفقات ال�شغ�ل�ة المدفوعة ��

 ل ل  MIC 2     ، 1,832,445,562,102تا�ش 
 

 

ة  اجما�� النفقات الراسمال�ة وال�شغ�ل�ة لهذە الف��
MIC 2  2,872,076,478,217  ل ل 

 
 

ل من اجم � ةت��  ل ل    3,806,161,713,000 ا�� النفقات الم�وفة خالل الف��
 

 
 ل ل  934,085,234,783جما�� النفقات االدار�ة والعامة والمال�ة  ا
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 المختلفة

مالحظة       
: 

� الجدول ع� عاتق ومسؤول�ة 
وع� ان ت��� صحة االرقام والم�الغ الواردة ��

كة  ��MIC 2. 
   

 
 لعاملین في قطاع الخلیوي:لتوظیفات ورواتب اا -٢

 
 تطور التوظیف في الشركتین : - أ

اتسمت سیاسة التوظیف التي اتبعت من قبل الشركات المشغلة لقطاع الھاتف الخلیوي بعد استرداد 
اال وھي   القطاع خالل الفترة التي باتت فیھا النفقات التشغیلیة على عاتق الدولة اللبنانیة بصفة الفتة

وبموافقات من الوزراء المتعاقبین على وزارة االتصاالت كما تبینھ الجداول أدناه     االفراط في التوظیف
دون وجود ما یبرر الزیادات الحاصلة في اعداد الموظفین ال سیما في ظل االنخفاض الملحوظ في 
االیرادات وفي ظل غیاب أي دراسة أو تقریر صادر عن  مجلس أشراف المالك یتبنى  ضرورة االستعانة 
ً الى نشاطاتھا  وتنفیذھا للموجبات المفروضة  باألعداد الموجودة  من الموظفین لدى كل شركة  استنادا

 ً  للعقد أو ألي سبب آخر   علیھا استنادا
 
 ( ألفا ):  MIC1تطور عدد الموظفین  لدى شركة  -

 
، MIC1لدى شركة  ٢٠٢٠و  ٢٠١٠یظھر الجدول أدناه تطور عدد الموظفین  بین األعوام   

كنقطة انطالق واحتساب الزیادات الحاصلة علیھا خالل السنوات الالحقة   ٢٠١٠وباعتماد أرقام  العام 
ً   %  ٥٤٫٣بنسبة تبلغ    ٢٠١٨والعام  ٢٠١٠یالحظ  ازدیاد عدد الموظفین  اإلجمالي   بین العام   تقریبا

ً  لترتفع األرقام نتیجة / موظ٧١٤ما یوازي / ٢٠١٠، إذ بلغ عدد الموظفین اإلجمالي   خالل العام  فا
ً خالل العام ١١٠٢التوظیفات الحاصلة الى / ثم تنخفض بعدھا  لیصبح  عدد الموظفین  ٢٠١٨/ موظفا

ً خالل العام  ١٠٥٢اإلجمالي /  نتیجة االستقاالت    %  ٤٧٫٣لتصبح نسبة الزیادة   ٢٠٢٠/ موظفا
ة األزمة اإلقتصادیة وإنخفاض قیمة الحاصلة من بین الموظفین وأكثرھم من أصحاب االختصاص نتیج

 الرواتب مع انھیار قیمة اللیرة اللبنانیة مقابل الدوالر األمیركي .
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  929   956   947   897   885   840   775   759   688   627   590  عدد الموظفین

 2.82- 0.95 5.57 1.36 5.36 8.39 2.11 10.32 9.73 6.27  نسبة الزیادة %
عدد الموظفین 

 المؤقتین

124 122 226 311 221 203.5 178 186.5 155 140 122.5 

 12.50- 9.68- 16.89- 4.78 12.53- 7.92- 28.94- 37.61 85.25 1.61-  نسبة الزیادة %
عدد العاملین 

 اإلجمالي 

 714   749   914   1,070   996   

1,043.5  

 

1,063.0  

 

1,083.5  

 

1,102.0  

 

1,096.0  

 1,052  

  4.06-  0.54-  1.71  1.93  1.87  4.77  6.92-  17.07  22.03  4.90  نسبة الزیادة %

 

في أعداد الموظفین المؤقتین  خالل من سنة الى اخرى وتجدر المالحظة الى نسبة الزیادة الكبیرة 
%  على   ٣٧٫٦١و     ٨٥٫٢٥بلغت نسبة الزیادة الحاصلة لجھة عددھم  إذ  ٢٠١٣و  ٢٠١٢األعوام 

 ً في عدد الموظفین الدائمین خالل من سنة الى اخرى التوالي  ، وكذلك نسبة الزیادة المرتفعة  نسبیا
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%  على    ٨٫٣٩و      ١٠٫٣٢و     ٩٫٧٣التي بلغت      ٢٠١٥و   ٢٠١٣و  ٢٠١٢األعوام   
 التوالي .

  
لوجدنا ان  ٢٠١٣و  ٢٠١٠سبنا الزیادة الحاصلة في عدد الموظفین اإلجمالي بین األعوام  وإذا أحت

ومن األسباب المباشرة لذلك ھو  ٢٠١٠من عددھم في العام %   ٤٩٫٨٦  قد بلغتالزیادة الحاصلة 
 فقط. التعدیل الحاصل لجھة تحمل  الوزارة للمصاریف التشغیلیة وتحویل العقد مع الشركة الى عقد إدارة

 
 ( تاتش ): MIC2 لدى شركة  الموظفین تطور عدد  -

 
، MIC2لدى شركة  ٢٠٢٠و  ٢٠١٠یظھر الجدول أدناه تطور عدد العاملین بین األعوام 

كنقطة انطالق واحتساب الزیادات الحاصلة علیھا خالل السنوات الالحقة   ٢٠١٠وباعتماد أرقام  العام 
ً بین العامین  %  ٧٢٫٦لغ  یالحظ  ازدیاد عدد العاملین  بنسبة تب ، إذ بلغ عدد ٢٠١٨و  ٢٠١٠تقریبا

/ 749لترتفع األرقام نتیجة التوظیفات الحاصلة الى / / عامالً 434ما یوازي /  ٢٠١٠العاملین خالل العام 
/ موظفاً خالل العام  ٧٢٠ثم تنخفض بعدھا  لیصبح  عدد الموظفین اإلجمالي /  ٢٠١٨خالل العام  عامالً 

 .    % ٦٥٫٩ح نسبة الزیادة لتصب ٢٠٢٠
 

 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ السنة

عدد الموظفین 

 634 649 655 642 629 629 630 609 550 444 411 الدائمین 

 نسبة الزیادة % 

            
 8.03  

         
23.87  

         
10.73  

           
3.45  

          
(0.16) 

          
     -    

          
 2.07  

          
 2.02  

          
(0.92) 

          
(2.31) 

            

عدد الموظفین 

 86 92 94 69 72 77 56 84 80 37 23 المؤقتین 

           % نسبة الزیادة
60.87  

       
116.22  

         
  5.00  

        
(33.33) 

         
37.50  

          
(6.49) 

          
(4.17) 

         
36.23  

          
(2.13) 

          
(6.52) 

            

 موظفینعدد ال

 720 741 749 711 701 706 686 693 630 481 434 اإلجمالي 
  نسبة الزیادة %

        
10.83  

        
30.98  

        
10.00  

        
(1.01) 

          
2.92  

        
(0.71) 

          
1.43  

          
5.34  

        
(1.07) 

        
(2.83) 

 

في أعداد الموظفین المؤقتین  خالل من سنة الى اخرى وتجدر المالحظة الى نسبة الزیادة الكبیرة 
وازي  إذ بلغت نسبة الزیادة الحاصلة لجھة عددھم ما ی  ٢٠١٠بالنسبة للعام  ٢٠١٢و  ٢٠١١األعوام 
في عدد من سنة الى اخرى %  على التوالي  ، وكذلك نسبة الزیادة المرتفعة   ١١٦٫٢٢و    ٦٠٫٨٧

و     ٨٫٠٣والتي بلغت   ٢٠١٠بالنسبة للعام   ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١الموظفین الدائمین خالل األعوام 
 %  على التوالي .  ١٠٫٧٣و  ٢٣٫٨٧

 
لوجدنا ان  ٢٠١٣و  ٢٠١٠موظفین اإلجمالي بین العامین وإذا أحتسبنا الزیادة الحاصلة في عدد ال

.ومن األسباب المباشرة لذلك ھو  ٢٠١٠% من عددھم خالل العام   ٥٩٫٧الزیادة الحاصلة تزید عن  
 التعدیل الحاصل لجھة تحمل  الوزارة للمصاریف التشغیلیة وتحویل العقد مع الشركة الى عقد إدارة فقط.
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 MIC 2مقارنة مع شركة   MIC 1الرتفاع في عدد العاملین في شركةكما تجدر االشارة الى ا
ً ان عدد المشتركین متقارب لدى الشركتین  ال بل ان شركة  ً اكبر من   MIC2.علما استقطبت عددا

لدیھا    MIC 1/ مشترك بینما  ٢٫٤١٩٫٠٠٠/ MIC2المشتركین ( مثال عدد المشتركین لدى شركة 
 )٢٠١٨ام / مشترك خالل الع٢٫٠٣٩٫٠٠٠/

 
 تطور الرواتب لدى الشركتین : - ب

 
ارتفاعاً في  MIC2 و   MIC 1بطبیعة الحال ینعكس االرتفاع في عدد الموظفین  لدى الشركتین 

التكالیف المدفوعة للموارد البشریة كالرواتب   وملحقاتھا  من مكافآت و الشھر الثالث عشر  والتأمین 
دمة  وغیره .... والتي تتحملھا الدولة اللبنانیة ضمن النفقات وتكالیف نقل وانتقال و تعویض نھایة الخ

التشغیلیة للشركتین كما تظھره الجداول أدناه   ،  ال سیما وأن الرواتب ھي بالدوالر األمیركي و تدفع 
/ ل. ل في العام ٣٩٠٠خالل األزمة  الحالیة    وفق سیاسة ما یعرف بال " لوالر " أي على سعر /

٢٠٢٠  ً / ل.ل  وھذا السعر یفوق خمسة أضعاف السعر الرسمي للدوالر ٨٠٠٠على سعر / و حالیا
/   ً / ل.ل.   مما ضاعف حجم تكلفة الموارد البشریة  في  ١٥٠٧٫٥األمیركي  الذي یعادل  وسطیا

السنوات األخیرة  بالرغم مما تشكو منھ الشركتان من ان األزمة المالیة  ألقت بظلھا على جھاز العاملین 
 ھما مما دفع بأعداد كبیرة منھم  الى ترك العمل ومعظمھم من أصحاب اإلختصاص.لدی

 
   تطور الرواتب لدى شركة MIC 1    ٢٠٢٠الى العام  ٢٠١٠من العام  : 

 
تبین من الجدول الذي أودع الدیوان بعنوان 

Dashboard_MOT_MOF_Transfers_ما یلي : ٢٠٢١-٢٠١٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویالحظ من األرقام الواردة في الجدول أعاله أن نسبة الزیادة الحاصلة في االنفاق  على تكالیف  
 /  تعادل   MIC 1في شركة   ٢٠١٨و العام  ٢٠١٠الموارد البشریة كالرواتب وملحقاتھا ... بین العام 

نسبة مرتفعة بطبیعة الحال وھي  ٢٠١٠من التكلفة المدفوعة على الموظفین  خالل العام   %/  ١٤٩
 وترتبط بشكل وثیق بازدیاد عدد العاملین لدى الشركة على مر السنین  .

 

 تكلفة الموظفین السنة
$ 

یادة  نسبة الز
% 

٢٠١٠ 21,757,495   
٢٠١١ 26,128,621 20.09 
٢٠١٢ 27,792,214 6.37 
٢٠١٣ 36,915,038 32.83 
٢٠١٤ 40,456,905 9.59 
٢٠١٥ 41,946,045 3.68 
٢٠١٦ 46,272,166 10.31 
٢٠١٧ 49,804,542 7.63 
٢٠١٨ 54,110,854 8.65 
٢٠١٩ 52,430,726 -3.1 
٢٠٢٠ 42,402,576 -19.13 
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وقد ورد في الوثائق المقدمة من الشركة انھ نتیجة   بعض قرارات وطلبات الوزارة إرتفعت  
 . ٢٠١٤ملیون دوالر أمیركي ) خالل العام   ٧%  (  ١٣٫٤الكلفة  االجمالیة للموظفین بنسبة 

/ %  من التكلفة المدفوعة على  ١٤١بلغت  نسبة الزیادة    / ٢٠١٩و العام  ٢٠١٠و بین العام 
 .٢٠١٠الموظفین  خالل العام 

 
/ %  من التكلفة المدفوعة ٩٥انخفضت  نسبة الزیادة لتصبح   / ٢٠٢٠و العام  ٢٠١٠وبین العام 

 .٢٠١٠على الموظفین  خالل العام 
ً  أحد  أسباب ان خفاض ھذه النسبة ھو التسرب الوظیفي الحاصل لدى الشركة بسبب األزمة وطبعا

 االقتصادیة .
             

  تطور الرواتب لدى شركة MIC2  : 
 

 ٢٠١٠من العام    MIC2أما تطور تكلفة الموارد البشریة  كالرواتب و ملحقاتھا ... لدى شركة 
 فھو على الشكل التالي : ٢٠٢٠الى العام 

 

 

�  %�ادة �س�ة ال�   السنة $ ت�لفة الموظف��
 ١٦٬٤٥٤٬٧٠٦ 2010 

١٩٬١٧٧٬٧٥٨ ١٦٫٥٥ 2011 
٢٤٬٤٠٩٬٩٦٢ ٢٧٫٢٨ 2012 
٣٣٬٧٦٠٬٣٥٠ ٣٨٫٣١ 2013 

-١٥٫١  ٢٨٬٦٦٤٬١٣٤ 2014 
٣٦٬١٩٧٬٣٩٤ ٢٦٫٢٨ 2015 
٣٨٬١٥٨٬١٩٩ ٥٫٤٢ 2016 
٤٠٬٦٩٤٬١٠٦ ٦٫٦٥ 2017 

٤٤٬٧٧٨٬٦٩٣ ١٠٫٠٤ 2018 
-٣٣٬٣٧٨٬٩٠٣ ٢٥٫٤٦ 2019 

٣٦٬٣١٢٬٨٠٧ ٨٫٧٩ 2020 
 

ویالحظ من األرقام الواردة في الجدول أعاله أن نسبة الزیادة الحاصلة في االنفاق على الموارد 
/ %  ١٧٢٫١بلغت /  ٢٠١٨والعام  ٢٠١٠بین العام   MIC 2البشریة كالرواتب وملحقاتھا .... في شركة 

ً وھي نسبة مرتفعة  ٢٠١٠من التكلفة  المدفوعة خالل العام   ٢٠١٨، أي ان تكلفة الموظفین في العام  جدا
وترتبط بشكل وثیق بازدیاد عدد الموظفین  لدى     ٢٠١٠تقارب  ثالثة  أضعاف تكلفتھم  خالل العام 

 الشركة خالل تلك الفترة .
 

/  %  من تكلفة الموظفین  ١٢٠٫٧ /  فتعادل   ٢٠٢٠و العام  ٢٠١٠أما  نسبة الزیادة بین العام    
 وھي نسبة مرتفعة بطبیعة الحال ال سیما وأن الرواتب محددة بالعمالت األجنبیة  . ٢٠١٠لعام خالل ا

 
 مجلس إشراف المالك (ھیئة اإلشراف من قبل المالكین): -٣
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ً لعقد االدارة المبرم مع الشركتین المشغلتین لقطاع الھاتف الخلیوي  یقصد ب " مجلس  وفقا
یمثل الوزارة ، ویضم وحدة شاملة أو أكثر، تنشئھا الوزارة إشراف المالك "  مجلس اإلشراف الذي 

لإلتصال بالمدیر على أساس كل یوم بیومھ ، إلدارة عالقة الوزارة بالمدیر ، ولرصد أداء التزاماتھ 
ً لھذه االتفاقیة "  بموجب ھذه االتفاقیة والذي بموجبھ قد تفّوض الوزارة جزء من مھامھ وواجباتھ وفقا

ل دور ھذا المجلس باختصار في المراقبة واالشراف على قطاع الھاتف الخلیوي من ،وبالتالي یتمث
 النواحي القانونیة والتجاریة والمالیة، ومن خالل عدة أقسام ولجان یتولون مھامھم وفقاً لما یلي: 

 
 .المراقبون لدى المجلس -
 RFP Committeeاللجنة الفنیة لدراسة العروض  -
 CAPEX Committeeاللجنة المختصة  -
 OPEX Committee  اللجنة الفنیة الخاصة لدراسة النفقات التشغیلیة -
 .فریق التدقیق المالي -
 .الفریق التقني المعني بمراقبة جودة الخدمة -
وكانت رقابة المجلس تنصّب  القسم المالي، القانوني، التجاري والقسم المولج بالخدمات اإلضافیة -

 د عقود اإلدارة على األمور التالیة:بشكل أساسي وفقا لما كانت تتضّمنھ بنو
 

دراسة ومناقشة المیزانیة السنویة المقترحة وذلك من خالل عقد إجتماعات متتالیة ضمن المجلس  -
ومع األشخاص المعنیین في الشركة. و یقوم القسم المالي لدى المجلس بالدراسة المالیة العائدة 

 Revenue م إعادة النظر باإلیرادات اإلجمالیةلمختلف المشاریع االستثماریة والتشغیلیة بحیث تت
Gross   من خالل االستناد على التطور التكنولوجي وسلوك المستھلك اللبناني ومراجعة النفقات
من خالل االستناد على النفقات التشغیلیة المعقودة في السنوات السابقة آخذین  Opex التشغیلیة

. باالضافة الى ما ورد، یتم أیضا مراجعة الواردات بعین االعتبار المشاریع الحدیثة المقترحة
الصافیة المقترحة وذلك بعد تحدید مختلف المشاریع االستثماریة الالزمة لتطویر الشبكة وذلك 

  .بالتعاون مع رئیس اللجنة التقنیة وتحت إشراف رئیس المجلس
  

 :ة، ومنھا على سبیل المثالالتدقیق المالي في كافة التقاریر الواجب تقدیمھا بموجب عقد اإلدار -
التقاریر الشھریة التي تتضمن بیانات االیرادات، البیانات المحاسبیة والمالیة، بیانات المشتركین، 

الحسابات  بیان النفقات التشغیلیة؛ البیانات المالیة المدققة من قبل مدققین مستقلین ودولیین؛ 
عتمد وذلك وفقا لكل فصل؛ التقاریر المعدة من اإلداریة غیر المدقق فیھا والصادرة عن المدقق الم

قبل المدقق المعتمد وذلك بطلب من الوزیر حول كیفیة تطابق التقاریر الشھریة المقدمة لسنة معینة 
والبیانات المالیة المدققة للسنة ذاتھا وذلك لضمان صحة األرقام المذكورة في التقاریر الشھریة 

البیانات والتقاریر المطلوبة من الھیئة وفق الحاجة أو  راجعة؛والتي یتم استخراجھا من میزان الم
دوریا والمتعلقة بالنفقات االستثماریة والتشغیلیة باإلضافة الى مقارنة النفقات التشغیلیة الفعلیة 

 .والمیزانیة
 

مراقبة اإلدارة الیومیة ألعمال الخلوي بما في ذلك إجراءات الشراء من خالل اإلشراف على  -
 روض األسعار ومناقشة األسعار المقدمة من قبل مقدمي الخدمات.طلبات ع

 
 .التصریح المسبق والموافقة على عقود تزوید الخدمة التي توفر اإلیرادات -

 
 .الموافقة على االنفاق على مبادرات التسویق الجدیدة -

 
المالیة  مراقبة جودة الخدمات واإلشراف على مؤشرات األداء الرئیسیة للشبكة وبفرض العقوبات -

المتوجبة على المدیر المشغل في حال عدم إستیفاء المعاییر المتفق علیھا، بحیث یقوم الفریق 
مع  -مرتین في الشھر-التقني في المجلس والمعني بمراقبة جودة الخدمة بعقد إجتماعات دوریة 

لخدمات على التقنیین المعنیین في كل من شركتي الخلوي وذلك لمواكبة التطورات الفنیة وجودة ا
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الشبكة. ویصار الى إقتراح اإلجراءات الالزمة في حال عدم إستیفاء المعاییر المطلوبة بحسب ما 
ینص علیھ عقد اإلدارة، وترفع اللجنة المختصة لدى المجلس التوصیات الالزمة الى الوزیر تحت 

 إتخاذھا. إشراف رئیس المجلس وذلك لتحدید القرار المناسب فیما یخص اإلجراءات المتوجب
 

 :تولّي الشؤون القانونیة، بحیث یعنى قسم الشؤون القانونیة بكافة المواضیع القانونیة ومنھا -
مراجعة كافة عقود شركتي الخلوي قبل توقیعھا وإبداء المالحظات بشأنھا، بما في ذلك إقتراح 

من الشركتین  تعدیلھا وإعداد التعدیل عند الضرورة؛ متابعة سیاسات الوحدة القانونیة لدى كلّ 
بتعاطیھما مع المتعاقدین معھما لتحدید الممارسات القانونیة األفضل؛ متابعة جمیع الدعاوى 
والخالفات التي تعرضھا شركتي الخلوي على الوزارة إلبداء الرأي كما والدعاوى التي یطلب 

المراسیم والقرارات  إدخال الوزارة/الدولة اللبنانیة فیھا والتي تتعلق بقطاع الخلوي؛ إعداد مشاریع
الوزاریة والتعامیم المتعلقة بقطاع الخلوي ومذكرات التفاھم بما في ذلك قرارات تمدید إدارة 
الشركتین؛ إعداد التعلیمات المتعلقة بالتصویت في الجمعیات العمومیة العائدة لكل من شركتي 

ة للدولة وحضور الجمعیات الخلوي، ومتابعة العالقة مع المصرفین المؤتمنین على األسھم العائد
 عند الحاجة.

 
الموافقة على النفقات الرأسمالیة/االستثماریة (دراسة طلب المناقصة، الموافقة على إطالق  -

المناقصة، إرسال العروض الى الشركة، فتح العرض التقني ودراستھ، فض العرض المالي، طلب 
 .الموافقة على عقد النفقة، ودراسة طلب عقد النفقة)

 
ً أن آلیة إجراء الم - ً في العقد، علما ً معیّنا وافقة الخطیة على النفقات التشغیلیة التي تتجاوز حدا

المناقصة المتّبعة في النفقات التشغیلیة مماثلة لتلك التي یتم تطبیقھا في النفقات االستثماریة. 
خاصة لدراسة باإلضافة الى لجنة دراسة العروض والمراقبین لدى المجلس ھناك أیضا لجنة فنیّة 

النفقات التشغیلیة إذ تقوم ھذه األخیرة بدراسة المواضیع وإصدار التوصیات الالزمة لرئیس 
المجلس متضمنة إما الموافقة على المشروع وإما الرفض، وبالتالي یتم رفع ھذه التوصیات من 

ة وذلك قبل رئیس المجلس الى الوزیر من خالل إعداد كتاب الرد النھائي الى الشركة المعنیّ 
إلجراء الالزم. غیر أنھ في حاالت إستثنائیة متعلقة بالنفقات االستثماریة أو التشغیلیة تقوم الشركة 

،وذلك عند توافر العقود أو إتفاق  RFPبدالً من آلیة المناقصة  RFQبإعتماد آلیة عرض األسعار 
ئمة محدثة من مع الموردین المؤھلین، فیصار الى طلب قا Agreement Frameworkاإلطار 

األسعار وذلك لمقارنتھا وإعتماد المورد األكثر وفرا. وفي ھذه الحال یتم إرسال طلب الموافقة 
على عقد النفقة الى الوزارة مع تحدید آلیة الشراء المتبعة، وبالتالي تقوم اللجان المختصة بدراسة 

ستثنائیة تستوجب الطلب وارسال التوصیات الالزمة للوزیر. كذلك فإن بعض الحاالت اال
الحصول على موافقة فردیة ومباشرة من قبل الوزیر (على سبیل المثال نفقات الرعایة أو غیرھا 

 من النفقات االستثنائیة).
 

التفاوض والمناقشة مع "المدیر" بشأن العقود القائمة في حالة نشوء وضع ما یعّرض االیرادات  -
 یھا، وذلك من أجل إیجاد حل مقبول لھذه القضایا.المستحقة للدولة اللبنانیة للخطر أو یؤثر عل

 
إنھاء عقود التوزیع القائمة و/أو تعیین موزعین جدد، أو إبرام عقود توزیع إضافیة، شرط أن  -

تتحمل الدولة اللبنانیة أیة مسؤولیة والتزام ینتج عنھا وتعویض "المدیر" عن أي أضرار و/أو 
"المدیر" كنتیجة مباشرة لمثل ھذه القرارات المتعلقة  تكالیف و/أو رسوم و/أو التزامات یتكبدھا

 بعقود التوزیع .
 

وضع إرشادات توجیھیة لسیاسة التوزیع الجدیدة التي تھدف الى تعزیز المنافسة وتوافر السلع  -
والخدمات في أنحاء البالد وتجنّب النقص في البطاقات وإعادة الشحن وبالتالي تجنّب السوق 

 ع ھذه اإلرشادات التوجیھیة لإلشراف من قبل الوزارة.السوداء، على أن تخض
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من خالل ما تقدم، یتبیّن ان مجلس اشراف المالك كان مقرراً لھ أن یتولى مسؤولیات ھامة وشاملة 
ً الى  في قطاع الخلیوي غیر أنھ اتّضح أن المجلس كان مسلوب الصالحیات   حیث یعود القرار دائما

المجلس أو یھملھ وفق ما یرتأیھ في األمور التي تعرض على مجلس  الوزیر الذي لھ أن یأخذ برأي
اإلشراف ،.وفي أحیان كثیرة یتم تجاوزالمجلس بالكامل إذ یعطي الوزیر رأیھ بالموافقة أو الرفض أو 
الطلب الى الشركات مباشرة ودون أن یعرض على المجلس المواضیع الخاضعة لرقابة ھذا األخیرعلى 

 اإلطالق . 
 

 العاملین ضمن مجلس إشراف المالك وفرق العمل التابعة لھ :تطور  - أ
 

نص  عقد االدارة الموقع مع مشغلي قطاع الھاتف الخلیوي في لبنان بموجب الفقرة األولى من المادة  
   :منھ  على ما یلي ١٥

 
" ...  یتألف مجلس إشراف المالك من عضوین أو أكثر یعینھم الوزیر ، واحد منھما خبیر 

ي في االتصاالت الدولیة . یتألف مجلس إشراف المالك من وحدة شاملة أو أكثر . یتمثل مجلس تنظیم
 إشراف المالك تجاه المدیر بعضو یعینھ الوزیر ،..." 

 
وبموجب ھذا النص  أعطي  لوزراء االتصاالت المتعاقبین صالحیة تعیین ھذا المجلس  وفرق 

الرجوع الى أي جھة حكومیة أخرى ودون الخضوع ألي  العمل المعاونة لھ  وتحدید صالحیاتھم  دون
 رقابة خارجیة  سواء لمجلس الخدمة المدنیة  أو وزارة المالیة .....

 
ونتیجة طلب الدیوان لقرارات تعیین مجلس إشراف المالك وفرق العمل المعاونة لھا منذ إبرام عقد 

رواتب التي تقاضاھا كل شخص ضمن االدارة والتشغیل وحتى انتفاء مبرر وجود ھذا المجلس مع ال
المجلس وفرق العمل التابعة لھ ،  ارسلت وزارة االتصاالت الى دیوان المحاسبة  بعض جداول  الرواتب 

الى تشرین  ٢٠١٧العائدة لمجلس إشراف المالك   والتي تعود للفترة الزمنیة  الممتدة من كانون الثاني 
ان ھذه الجداول ھي  "  كل ما وجد لدیھا من جداول تعود وقد أفادت الوزارة  ٢٠٢٠األول من العام 

  .للھیئة المذكورة" وأن كل ما ھو متوفر تم  إیداعھ دیوان المحاسبة 
 

ً  وأنھ  ال لألصول والقواعد  یوجد لدیھم قاعدة بیانات رسمیة تتعلق بھذا المجلس منذ انشاءه خالفا
العائدة لنشاطھا لفترات زمنیة محددة وال یمكن اتالفھا او  القانونیة التي تلزم اإلدارة االحتفاظ بالمستندات

 ً  ألصول حددھا المشّرع بالتفصیل . التخلص منھا إال وفقا
 

 وقد تبین من ھذه الجداول  ما یلي : 
 

ارتفاع  كبیر من سنة الى أخرى  في عدد افراد  " مجلس إشراف المالك "  وفرق العمل  -
تتمثل في المراقبة واالشراف على قطاع الھاتف الخلیوي التي تعاونھ في تأدیة مھامھ التي 

ً .وھي زیادة غیر مبررة في غالب ٣٠/  و /٢٥، إذ تراوح ھذا العدد  بین / / شخصا
ً ودون اعتماد أي معیار واضح وشفاف یبرر القرارات  األحیان  وغیر منطقیة أحیانا

ً أربعة   ، وتكلیف   المتخذة  لھذه الجھة  (مثالً  تكلیف  ثالث مساعدین إداریین وأحیانا
"   ، وخلق وظائف واعتماد مھام  Kitchenإثنان الى أربعة أشخاص ألعمال " المطبخ   

 Executive Secretaryلھا في فترة ما  ثم التخلي عنھا في فترة أخرى مثل  وظیفة  "
of the OSB   لجداول السكرتیر التنفیذي لمجلس إشراف المالك " التي لم تعد تظھر في ا

 ، ...).  ٢٠١٧بعد جدول كانون الثاني من العام 
 

تضمنت الجداول ضمن أسماء فریق مجلس إشراف المالك أشخاصاً ال تربطھم أي عالقة  -
عمل بھذا المجلس  ، إذ تضمنت أحد جداول  مجلس اإلشراف وظیفة  "الشكاوى " ویقوم 
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الالحقة وقد تبین ان ھؤالء ال بھا  شخص  واحد ثم ارتفع العدد الى ثالثة   في الجداول 
 عالقة لھم بمجلس إشراف المالك أنما یعملون في مكتب الشكاوى التابع لمكتب الوزیر .

ً  وظیفة "األرقام  كما تضمنت الجداول ضمن أسماء فریق مجلس إشراف المالك أیضا
 الممیزة "  ویقوم بمھامھا شخصان . وقد تبین ان ھذه الوظیفة ال عالقة لھا بمجلس
اإلشراف إنما تتعلق بطالبي أرقام الھاتف الممیزة وملفات التوظیف وغیره لصالح 

 الوزیر...
ً إن  وظیفة  " السكرتیر التنفیذي لمجلس  Executive Secretary of the OSBأیضا

 ٢٠١٧إشراف المالك " التي لم تعد تظھر في الجداول بعد جدول كانون الثاني من العام 
 ار للوزیر وال عالقة لھا بعمل مجلس اإلشراف.إنما شاغلھا ھو مستش

  ً  یضاف الى ھؤالء العاملین في المطبخ والذین بلغ عددھم أربعة أشخاص وھم فعلیا
 یعملون لصالح مكتب الوزیر.

 
تضمن فریق مجلس إشراف المالك   أحیانا ً أشخاصاً  دون  تحدید مھامھم  ( أحدھم  ذكر  -

عدة أشخاص لم یذكر مقابل أسمائھم في بعض  "  فقط ، OSBمقابل اسمھ كلمة "  
    الجداول أي توضیح  و تبین من جداول السنوات الالحقة ان عملھم ھو " مطبخ

Kitchen  ولصالح مكتب الوزیر ولیس لمجلس إشراف المالك .ما یستدعي التساؤل عن "
 المھام التي كانت تسند إلیھم قبل تكلیفھم بأعمال المطبخ ... ) .

 
ول الرواتب تضمنت أسماء تعود ألشخاص أطلق علیھم إسم " فریق الوزیر إن جدا -

Ministerʹs team   " عدد مجلس إشراف المالك وفرق ً وقد تجاوزت أعدادھم أحیانا
ً بینما فریق المجلس ٣١العمل المعاونة لھ  ( مثالً فریق الوزیر مؤلف من  / / شخصا

ً ، فریق الوزیر مؤلف من  ٣٠مؤلف من / ً بینما فریق المجلس ٣٣// شخصا / شخصا
ً ...) ھذا عدا  األشخاص الذین یعملون لصالح مكتب الوزیر ٣٠مؤلف من / / شخصا

 وأدرجت اسماءھم في الجداول ضمن فریق مجلس إشراف المالك كما بیناه أعاله.
 

أن معظم  " فرق الوزیر " ھم  مستشارو  الوزیر  أو سكرتیرات لھ  وحتى الحاجب الذي  -
 "  ....   securityلھ مھمة  "  األمن     اعطیت 

 
ً  دون  - تضمنت فرق الوزیر  المتعاقبة  أسماء كثیرة یقارب عددھا  نصف الفریق تقریبا

،  ٣١من أصل  ١٤،  ٢٦من أصل  ١٠،   ٢٢من أصل   ١٠تحدید المھام المسندة لھا  ( 
منھم كانوا  ...).وتبین أن البعض ٢٣من أصل  ٩،  ٣١من أصل  ١٥،  ٣٣من أصل  ١٥

مستشارین للوزیر إضافة الى األسماء المعلن عنھا صراحة بصفة مستشار وزیر ،  و 
 بعض األشخاص الذین لم  یلتزموا  بداوم عمل في الوزارة وال أحد یعرفھم فیھا.

 
تضمنت فرق الوزیر المتعاقبة أسماء ألشخاص أسندت لھم  وظائف إداریة   ولم یلتزموا   -

 ارة وبعضھم  اقتصر حضوره  على یوم أو یومین  في األسبوع  .بداوم عمل في الوز
 

وقد افاد مسؤؤل في مجلس إشراف المالك ان فریق الوزیر  ھم مستشارون للوزیر   
وسكرتیرات لدیھ وغیر ذلك ... یضع الوزیر اسماءھم ویحدد رواتبھم ویقبضون من حساب المجلس 

 جاز المھام المناطة بھ.لكن ال تربطھم بھ أي صلة على صعید عملھ وان
 

 تطور رواتب أعضاء  مجلس إشراف المالك وفرق العمل التابعة لھ :  - ب
 

في الفقرة األولى من المادة   نّص  عقد االدارة الموقع مع مشغلي قطاع الھاتف الخلیوي في لبنان 
ً من  تمّول نشاطات مجلس إشراف المالكمنھ  على  أنھ : "....  ١٥ االیرادات بقیمة  تقتطع شھریا
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% ) من االیرادات المحصلة ، وتصرف وتنفق وفقاً لتعلیمات ٠٫١المحصلة ، ال تتجاوز عشر بالمئة ( 
 الوزیر." 
 
وقد بقیت المبالغ المدفوعة من قبل الشركات لتغطیة نشاطات ھذا المجلس لجھة  إدارتھا  

ب أو رقیب ودون إعتماد وصالحیة التصرف بھا محصورة بید وزراء االتصاالت المتعاقبین دون حسی
أي أسس ومعاییر واضحة  لجھة ما  یمكن أن یكون قد صرف من أصل ھذه المبالغ  على مر السنین 
وفي ظل أكثر من حكومة وعدد من وزراء االتصاالت على أمور كالرواتب وغیره أو على أشخاص ال 

یل على ذلك ، فضالً عن  صلة تربطھم بعمل مجلس إشراف المالك  و فرق الوزیر المتعاقبة خیر دل
المدفوعات ألمور السفر من تذاكرسفر  وإقامة في الفنادق للوزیر والفریق المرافق لھ و  استئجار طائرة 
خاصة لسفر الوزیر  و مصاریف  متفرقة لمكتب الوزیر من ورق وحبر وطعام وآلة لمنع التنصت  

لذي نص العقد صراحة ان المبالغ وغیره... وجمیعھا من حساب مجلس إشراف المالك في الوقت ا
المدفوعة من الشركات والتي تقتطع من االیرادات المحصلة  الغایة منھا  تغطیة نشاطات مجلس 

 اإلشراف فقط . 
 

وقد إنعكس  االرتفاع  الكبیر  في عدد افراد  " مجلس إشراف المالك "  وفرق العمل التي تعاونھ 
قبة واالشراف على قطاع الھاتف الخلیوي  وما ألصق بھذا المجلس في تأدیة مھامھ  والتي تتمثل في المرا

/ شخصاً ، زیادة في المبالغ المدفوعة ٦٠من فریق للوزیر، حیث  تخطى ھذا العدد  في بعض األحیان ال/
للرواتب من أصل حساب مجلس اإلشراف ، ال سیما وأن  صالحیة تعیین  مجلس اإلشراف  وفرق العمل 

یمكن أن یتم الحاقھ بھذا المجلس وتحدید صالحیاتھم  وأتعاب كل منھم  تعود  لوزیر المعاونة لھ  ومن 
االتصاالت وحده  دون أي رقابة خارجیة  سواء لمجلس الخدمة المدنیة  أو وزارة المالیة ..... ودون 

 اعتماد أي معیار واضح وشفاف یبرر القرارات المتخذة  لھذه الجھة كما أسلفنا .
 

المعلومات التي قدمتھا الشركتان المشغلتان  الى المجلس النیابي والى دیوان المحاسبة وقد تبین من 
تخطت المبالغ المدفوعة لحساب  مجلس إشراف المالك النسبة  ٢٠١٩الى العام  ٢٠١٤انھ منذ العام 

م الملقاة المتعاقد علیھا وبالتالي حصل خرق لبنود العقد .وقد برر أعضاء المجلس  ذلك   بكبر حجم المھا
على كاھل المجلس وتشعبھا من جھة و بالزیادة الحاصلة في أعداد العاملین ضمن فرق العمل التي تعاون 
المجلس عادة  في تأدیة مھامھ  والفرق التي  ألصقت بھذا المجلس دون أن تربطھا بھ أي عالقة عمل 

مالك وغیرھا من النفقات التي تبرر الرواتب المرتفعة التي دفعت ألفرادھا  من حساب مجلس إشراف ال
صرفت من أصلھا على أمور  السفر وشراء مستلزمات  وتغطیة نفقات مكتب الوزیر  دون مبرر أو 
مسّوغ قانوني  فیما   یفترض ان تصرف المبالغ المدفوعة لحساب مجلس اإلشراف على أمور تدخل في 

 صلب  نشاطات ھذا المجلس .
   

عویضات التي یفترض ان یتقاضاھا مجلس إشراف المالك من وتظھر الجداول أدناه حجم  الت
  ٢٠٢٠الى العام  ٢٠١٢شركتي الھاتف الخلیوي وفق العقد وما تقاضاه ھذا المجلس  فعلیا"  من العام 

 والتجاوزات الحاصلة لھذه الجھة  . 
 
 )  MIC 1(    لتغطیة نشاطات مجلس إشراف المالك شركة الفا مدفوعات 

المطالب بھ  المبلغ  السنة

من وزارة االتصاالت 

$ 

المبلغ المدفوع من شركة 

 الفا $ 

المبلغ المسموح 

 ٠٫١بھ وفق العقد (

% من االیرادات 

 المحصلة )

 الفارق 

 –(المبلغ المسموح بھ 

 المبلغ المدفوع )

 ٧٤٢٬٠٨٥٫٠  ٢٠١٢
٠ 

725,581.00 680,108.55 (45,472.45) 

  ٦٩٩٬٩١٤٫٠ ٢٠١٣
٠ 

699,914.00 758,051.26  58,137.26 



NZ\Rep-02-2022.doc ٤١ 

 ٧٩٤٬٨٦٠٫٠٠ ٢٠١٤ 794,860.00 740,190.66   (54,669.34) 

 ٨٣١٬٣٩٥٫٠٠ ٢٠١٥ 831,395.00 719,205.14 (112,189.86) 

 ٨٠١٬٧٩٥٫٠٠ ٢٠١٦ 801,795.00 729,753.24 (72,041.76) 

 ٧٢٨٬٠٠٠٫٠٠ ٢٠١٧ 728,000.00 726,999.30 (1,000.70) 

 ٧٩٥٬٠٠٠٫٠ ٢٠١٨
٠ 

795,000.00 703,670.24 (91,329.76) 

 ٧٦٥٬٠٠٠٫٠ ٢٠١٩
٠ 

765,000.00 615,680.56 (149,319.44) 

٢٣٧٬٠٠٠٫٠ ٢٠٢٠حتى آب 
٠ 

237,000.00 346,594.58 109,594.58 

 
 المبالغ المدفوعة  مجموع

 6,378,545.00   

 

 

 

 

 
و  ٢٠١٢اإلطار الزیادة الكبیرة التي طالت المبالغ المدفوعة سنویا"   منذ العام  ویالحظ في ھذا
/ دوالر أمیركي من قبل  ١٤٫٠١٤٫٨٧٣تم دفع مبالغ بقیمة   /     ٢٠٢٠و  ٢٠١٢مایلیھا . إذ بین  العام 

 شركتي الھاتف الخلیوي لتغطیة مصاریف مجلس إشراف المالك  ذھب معظمھا ھدراً دون فائدة.
 
ما أن   الرواتب  المدفوعة ألعضاء مجلس اإلشراف والفرق المساعدة لھ  وفرق الوزیر ك

 وتطورھذه الرواتب  وفق ما ورد في  الجداول التي تم إیداعھا دیوان المحاسبة یظھر اآلتي :
 

 تحدید قیمة الرواتب بالدوالر األمیركي ولیس باللیرة اللبنانیة . -

   )   MIC 2 ( لتغطیة نشاطات مجلس إشراف المالك تاتش  مدفوعات شركة 
 الفارق 

( المبلغ المسموح بھ 
 المبلغ المدفوع ) –

 
المبلغ المسموح بھ وفق العقد 

االیرادات  % من ٠٫١( 
 $   المحصلة )

 السنة $ تاتش المبلغ المدفوع من شركة 

453,917.42 813,917.42 360,000 2010 
534,234.25 894,034.25 359,800 2011 

-3,366.47 981,403.53 984,770 2012 
153,150.37 953,550.37 800,400 2013 
-79,963.38 891,755.62 971,719 2014 

-117,359.43 896,519.57 1,013,879 2015 
-121,049.13 858,257.87 979,307 2016 
-12,719.57 865,280.43 878,000 2017 
-84,675.97 830,324.03 915,000 2018 
-53,329.27 765,923.73 819,253 2019 
400,497.48 674,497.48 274,000 2020 

 المبالغ المدفوعة مجموع 8,356,128  
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یحملون  لجھة تحدید الرواتب المعطاة  لكل شخص ممن عدم اعتماد معاییر علمیة  واضحة -
نفس الصفة الوظیفیة  بدلیل الفروقات الكبیرة في الرواتب بین شخص وآخر  والتي تتجاوز 

 :أي شھادة أوخبرة  أو أي سبب آخر  .ومن األمثلة على ذلك ما یلي
 

 الوظ�فة  اإلسم
 - ٢ك 

٢٠١٧ 
تموز 

٢٠١٧ 
 - ٢ك 

٢٠١٨ 
تموز 

٢٠١٨ 
 - ٢ك 

٢٠١٩ 
تموز 

٢٠١٩ 
 ٢ك 

- ٢٠٢٠ 
تموز  

٢٠٢٠  
        

    OSB  Administrative Assistant 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800  م.غ
        

                   
  OSB  Administrative Assistant 1500 1500 1700 1700 2000 2000 2000 2000 س.خ

        
        

 
        

   
 

      OSB  Administrative Assistant   850 500 850 850 850 ر.ش        
 مثال آخر :         

   Board member 1500 1500 1500 1500 1500 1500  م.عالمهندس 

 Board member 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 أ.بالمهندس          
 

 Board member 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 م.ش
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 مثال آخر 

 
 

إعطاء زیادات غیر مبررة ودون اعتماد معیار ثابت وواضح  للبعض بینما بقیت رواتب  -
 البعض اآلخر على حالھا لسنوات .ومن األمثلة على ذلك : 

  

  
 ٢ك

٢٠١٧ 
تموز 
٢٠١٧ 

 ٢ك 
٢٠١٨ 

تموز 
٢٠١٨ 

 ٢ك
٢٠١٩ 

تموز 
٢٠١٩ 

 ٢ك
٢٠٢٠ 

 OSB Vanity Numbers 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 ك.ي

 OSB Vanity Numbers 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 م.ا         
 

 OSB RFP Observer  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 س.ا.م
 

 بینما : 
 

  
 ٢ك

٢٠١٧  
تموز 

٢٠١٧ 
 ٢ك 

٢٠١٨ 
تموز 

٢٠١٨ 
 ٢ك

٢٠١٩  
تموز 

٢٠١٩ 
 ٢ك

٢٠٢٠ 
تموز 

٢٠٢٠ 
  OSB complaints    600 600 600 600 750 750 خ.ا

         
 

  OSB complaints    600 600 600 600 750 750 ت.ع

         
 

  OSB complaints  1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 ف.ج
 

 د.ج

OSB Assistant to 
the Network 
Security Officer 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 

 

 

 أ.ن
OSB Commercial 
and VAS  650 650 650 650 1000 1000 1000 

 

 

 OSB Capex committee 500  ع.قالمهندس 
   

      
 OSB Capex committee 500  ف.نالمهندس       

   
      
 OSB Capex committee 500  .ج.شالمهندس       

   
      
 OSB Legal Assistant  1500  س.غ      

   
      
 OSB 650 650 650 650  ز.ع      
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 س.ص
OSB Marketing and 

statistics 4000 4000 4500 4500 5000 5000 5000   
 OSB commercial               5000 س.ص

 

 ج.د
OSB Financial 

monitoring 500 500 500 1000 1000 1000 1000 
 

 

المهندس 
 ل.ا

OSB Strategy and 
Management 

Agreement 500 500 500 1000 1000 1000 1000 

 

 
 مثال آخر :

 

المهندس 
 ج.ف

OSB Technical + Head of Sites 
and Logistics + Observer 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

 

         
 

المهندس 
ة  OSB Technical ك.ن  ضمن ف��ق الوزارة خالل هذە الف��

١٦٠٠ 

 
 ب�نما : 

 
        

 

 
المهندس 

 OSB Technical 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ز.ز

 
  

5000 

         
 

المهندس 
   OSB Technical 4000 5000 5000 5000 5000 5000  خ.خ

 

 
 : مثال آخر من فریق الوزارة

 
 Minister s admin assistant  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500  ع.ا

         
     Ministerʹ s Admin Assistant 1500 1500 1500 1500 1500 و.د

         
     Ministerʹ s Admin Assistant 1500 1500 1500 1500 1500 ب.ش
 ب�نما : 

 
        

     Ministerʹ s Admin Assistant   1000 1800 1800 1800 غ.ه

 Minister s admin assistant  1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500  ب.ا         
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وتتجلى المالحظتان أعاله بصورة واضحة  عند التدقیق في رواتب اعضاء ورئیس مجلس 
 اإلشراف انفسھم كما یظھر من الجدول التالي :

 

 الوظ�فة  اإلسم
 - ٢ك 

٢٠١٧ 
تموز 

٢٠١٧ 
 - ٢ك 

٢٠١٨ 
تموز 

٢٠١٨ 
 - ٢ك 

٢٠١٩ 
تموز 

٢٠١٩ 
 - ٢ك 

٢٠٢٠ 
ز تمو 

٢٠٢٠ 
المهندس 

 ن.ع
Board member , 
head of OSB 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

 

         
 

  Board member     1000 1110 1110 1110 1110 ا.ش

         
 

              Board member 6000  م.خ

         
 

المهندس 
   Board member 1500 1500 1500 1500 1500 1500  م.ع

 

         
 

المهندس 
 Board member 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 أ.ب

 

         
 

  Board member 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 خ.م

         
 

  Board member 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 م.ش
 
 

رواتب أشخاص یشغلون نفس الوظیفة  الفروقات الشاسعة وغیر المبررة على اإلطالق بین -
لكن األول یعمل لصالح مجلس اإلشراف بینما زمیلھ الذي یعمل ضمن فریق الوزیر وال 
یرتبط عملھ بأي شكل من األشكال بعمل مجلس اإلشراف و یتقاضى راتباً أعلى مع زیادات 

 شبھ دوریة وبقیم مرتفعة .مثال على ذلك :
 

 الوظ�فة  اإلسم
 - ٢ك 

٢٠١٧ 
ز تمو 

٢٠١٧ 
 - ٢ك 

٢٠١٨ 
تموز 

٢٠١٨ 
 - ٢ك 

٢٠١٩ 
تموز 

٢٠١٩ 
 - ٢ك 

٢٠٢٠ 
تموز 

٢٠٢٠ 

  م.غ
OSB  
Administrative 
Assistant 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800   

          

 س.خ

OSB  
Administrative 
Assistant 1500 1500 1700 1700 2000 2000 2000 2000 

          
          

 ر.ش

OSB  
Administrative 
Assistant   850 500 850 850 850     
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 ب�نما: 
                   

  أ.ن
Ministerʹ s 
Administrative 
Assistant 4500 4500 4500 4500 4500 

                       

  ت.م

Ministerʹ s 
Administrative 
Assistant 2000 2300 2300 2300 2300 3000 3000 3000 

                    
 أ.ش

Ministerʹ s 
Administrative 
Assistant 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 

  

إضافة الى تقاضي بعض األشخاص المكلفین بأعمال إداریة ضمن فریق الوزیر ( سكریتاریا  -
ما یظھر من مراجعة الجداول ...) لرواتب أعلى من رواتب معظم أعضاء مجلس اإلشراف ، ك

أعاله والذي یتبین منھ  ان ھناك أشخاص ضمن فریق الوزیر لم تحدد مھامھم  تقاضوا على مر 
السنین  رواتب مرتفعة جدا فاقت الرواتب المدفوعة لبعض أعضاء مجلس اإلشراف نفسھ .مثال 

 على ذلك : 
 

  
الراتب �الدوالر 

 �� ة الز  الوظ�فة اإلسم  األم��  من�ة الف��
 ٢٠١٧ - ٢ك   Ministerʹ s Team  ف.ش 1000

 
 

 ٢٠١٨تموز   Ministerʹ s Team م.س.ع 1300
  ٢٠١٩ ٢ك  Ministerʹ s Team م.س.ع 1300
 ٢٠١٩تموز   Ministerʹ s Team م.س.ع 1300
  - ٢٠٢٠  -٢ك   Ministerʹ s Team م.س.ع 1300

 
  

 ٢٠١٧تموز   Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500
 ٢٠١٨ - ٢ك   Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500
 ٢٠١٨تموز   Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500
  ٢٠١٩ ٢ك  Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500
 ٢٠١٩تموز   Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500
  - ٢٠٢٠  -٢ك   Ministerʹ s Team ه.ح.ع 1500

 
 

 ٢٠١٨ - ٢ك   Ministerʹ s Team  م.ر   1800 
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 ٢٠١٨تموز   Ministerʹ s Team غ  .ه 3000
 

  ٢٠١٩  ٢ك  Ministerʹ s Team م.ع 2500
 ٢٠١٩تموز   Ministerʹ s Team م.ع 2500
  - ٢٠٢٠  -٢ك   Ministerʹ s Team م.ع 2500

 
 

فوق راتب عضو في مجلس اإلشراف ومن حساب ی راتباً حتى انھ  أعطي لعنصر حفظ األمن 
 لجدول أدناه :ھذا المجلس كما یظھر من ا

 
 ٢٠١٩تموز  Security م.ا.ع 1500
  - ٢٠٢٠  -٢ك  Security م.ا.ع 1750

 
اإلبقاء على بعض األسماء   ضمن فریق الوزارة  عند إلغاء  المھمة التي سبق ان كانت  -

مسندة الیھم و تحدید مھامھم الجدیدة فقط ب " فریق الوزارة "  بینما آخرون بنفس مھامھم 
ممایدل على مدى االستنسابیة  والزبائنیة  في اتخاذ  القرارات وأن الفریق یستبعدون من 

 . مثال على ذلك :السائد ھو مراعاة مصالح األفراد على حساب الصالح العام 
 
 ٢٠١٧ - ٢ك  Ministerʹ s Press Assistant  ه.ص 2000
 ٢٠١٧تموز  Ministerʹ s Press Assistant ه.ص 2000
 ٢٠١٨ - ٢ك  Ministerʹ s Press Assistant ه.ص 2000
 ٢٠١٨تموز  Ministerʹ s Press Assistant ه.ص 2000
  ٢٠١٩ ٢ك  Ministerʹ s Team ه.ص 2000
 ٢٠١٩تموز   Ministerʹ s Team ه.ص 2000
  - ٢٠٢٠  -٢ك   Ministerʹ s Team ه.ص 2000

   
 ٢٠١٧ - ٢ك  Ministerʹ s Press Assistant ف.م 1500
 ٢٠١٧تموز  Ministerʹ s Press Assistant  .مف 1500
 ٢٠١٨ - ٢ك  Ministerʹ s Press Assistant  ف.م 1500

    
 
 
 المالحظة التالیة :  ٢٠١٨تضمن  أحد جداول تموز  -

  "       Mrs M . R  , R . K  and R . A  already perceived a cumulative 
compensation of/6000/$ each for the months of january, 

february,march, april ,may and june 2018) USD 1000/ month for each( 
. 

/  ٦٠٠٠بالفعل تعویًضا تراكمیًا قدره /  قد أدركن   م.أ .ور  ق .ور ر .م اتالسیدأي أن "  
دوالر  ١٠٠٠( ٢٠١٨دوالر لكل شھر عن أشھر ینایر وفبرایر ومارس وأبریل ومایو ویونیو 

 ").نكي / شھر لكل منھأمری
 

وبمراجعة المبالغ المدفوعة للسیدات الثالث ضمن الجدول تبین ان رواتب السیدات الثالث 
لم یذكر مقابل أسمائھن أي توضیح  لجھة المھام الموكلة لھن ، علماً . و $ ٧٥٠و  $ ٣٥٠ھي بین 

 .انھ في الجداول الالحقة حددت مھامھم ب " مطبخ" 
 

 المالحظات التالیة :  ٢٠١٩ون الثاني كما تضمن جدول كان
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1- “ Mr M. D  has received in September 2018 an advance of USD has 
been deducted from his monthly salary according to the loan 
agreement . 
The cumulative deduction until January 2019 is /1.100/ USD out of 
USD /2.000/ (Octobre,November,December 2018 and January 2019. 

2-  Mrs R. K  , already perceived a cumulative compensation of USD 
/11.000/ for the months of January until November 2018 (USD 1.000/ 
month) for her past employment in Ogero. 
As her final payment was underestimated by USD 1.000 , an 
additional amount of USD 1.000 is booked for January 2019 making 
the total USD 12.000 ( same amount as granted to Mrs . M . R  ). 
This will be the final payment for Mrs R. K  .” 

 

سلفة بالدوالر األمریكي تم خصمھا من راتبھ  ٢٠١٨أي أن " السید م. د  قد تلقى  في سبتمبر 
 الشھري وفقًا التفاقیة القرض.

دوالر  ٢٫٠٠٠/ دوالر أمریكي من / ١٫١٠٠/  ٢٠١٩یبلغ الخصم التراكمي حتى ینایر  
 .٢٠١٩وینایر  ٢٠١٨أمریكي / (أكتوبر ، نوفمبر ، دیسمبر 

 
دوالر أمریكي عن األشھر  ١١٫٠٠٠، حصلت بالفعل على تعویض تراكمي قدره / السیدة ر.ق  -

 دوالر أمریكي / شھر) عن عملھا السابق في أوجیرو. ١٫٠٠٠( ٢٠١٨من ینایر حتى نوفمبر 
 

دوالر أمریكي ، تم حجز مبلغ إضافي قدره  ١٫٠٠٠نظًرا لتقلیل الدفعة النھائیة بمبلغ  
دوالر أمریكي (نفس  ١٢٫٠٠٠مما یجعل إجمالي المبلغ  ٢٠١٩ر دوالر أمریكي لشھر ینای ١٫٠٠٠

 المبلغ الممنوح للسیدة م.ر).
 

 ستكون ھذه الدفعة األخیرة للسیدة ر.ق "  واألمور التي تستدعي التساؤل ھنا ھي التالیة :
 
ما ھو السند القانوني الذي یتیح للوزارة منح السید م.د  (الذي ھو من فریق الوزیر ولم تحدد  - أ

 ً إلتفاقیة  مھامھ بدقة ) سلفة وبالدوالر األمیركي على ان یتم خصمھا من راتبھ الشھري وفقا
قرض ؟   ما ھو مضمون ھذه االتفاقیة ومن  وقعھا  وما ھي الضمانات التي نصت علیھا 

 منعاً لضیاع أموال الدولة؟
 

عن أعمالھن السابقة بالنسبة للسیدات ر.ق  وم. ر  ، ما ھو السند القانوني لمنحھما تعویضات  - ب
 لدى ھیئة أوجیرو  تدفع من حساب مجلس إشراف المالك ؟

 
ونتیجة مقارنة أرقام الرواتب المدفوعة في بعض األشھر ( لفریق اإلشراف وفریق الوزیر  

معھ و بالرغم من عدم أحقیة ھذا الفریق األخیر باالستفادة من أموال  نشاطات فریق إشراف المالك ) 
مدفوعة من قبل الشركات تبین ان مبالغ طائلة  قد صرفت في غیر مكانھا  و أھدرت مع المبالغ ال

دون أي سبب .حیث لم تشكل الرواتب المدفوعة بوجھ حق إال جزءاً یسیرا" من المبالغ المدفوعة من 
قبل الشركات وضاع ما تبقى بین رواتب فریق الوزیر والعاملین لصالح مكتبھ وما أرتأى الوزراء 

لحساب مجلس إشراف المالك من نفقات ال عالقة لھذا المجلس بھا من قریب أو بعید كما بیناه  تحمیلھ
 أعاله.

 
وتقتضي المالحظة أن معظم فریق مجلس اإلشراف ومعاونیھ ھم من موظفي وزارة 
االتصاالت و الھیئة الناظمة  وھیئة أوجیرو وبالتالي كان ھؤالء یتقاضون  رواتبھم  من  االدارة 
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ینتمون إلیھا إضافة الى ما یتقاضونھ من حساب مجلس اإلشراف دون أي رقابة لوزارة  التي
المالیة علیھا للتأكد من قانونیتھا وانطباقھا على القوانین المالیة ذات الصلة.كما أن بعضھم ما زال 

 ملحقاً بمكتب الوزیر حتى تاریخھ .
 

ع األموال من قبل الشركات الى الوزارة  وقد تبین  من المستندات المقدمة الى الدیوان  أن  دف
لتغطیة نشاطات مجلس اإلشراف یتم وفق اآللیة التالیة : یوجھ وزیر االتصاالت ( شخصیا" ولیس 

 ً  الى الشركة یحدد فیھ المبلغ اإلجمالي المطلوب دفعھ  عبر ممثلھ في مجلس اإلشراف   ) كتابا
 وبناء على ذلك تقوم الشركة بالدفع .

 
كان الوزراء یطلبون من الشركات تنظیم  ٢٠١٧شارة ھنا الى انھ قبل العام وتقتضي اإل

شیكات بقیمة المبالغ المطلوبة لصالح أحد المحامین ویذكرون في كتبھم الى الشركات ان المحامي 
 سیعمد لقبض المبلغ المطلوب وفقاً لتوجیھات الوزیر نفسھ.

 
لغ التي استلمھا على مدى سنوات  من ونتیجة تمنع المحامي عن تقدیم قطع حساب بالمبا

الشركات  واكتفاءه بتقدیم شیك الى الوزارة بمبلغ  قال أنھ الرصید المتبقي من األموال التي قبضھا 
لصالح مجلس إشراف المالك دون تقدیم ما یؤكد صحة ذلك، تم تقدیم دعوى قضائیة  بحقھ من قبل 

 ارة حتى تاریخھ أي جدید حول مصیر ھذه الدعوى.الوزیر باسم الدولة اللبنانیة  ولم تتبلغ الوز
 

كان الوزراء یطلبون تحویل األموال  العائدة لتغطیة نشاطات مجلس   ٢٠١٧ومنذ العام 
في مصرف " عودة " على ان   إشراف المالك  الى حساب خاص مفتوح باسم مجلس إشراف المالك 

قیعي  وزیر االتصاالت و رئیس یكون حق تحریك الحساب والدفع منھ بموجب شیكات تحمل تو
 مجلس إالشراف . 

 
وبعد حل مجلس إشراف المالك ومغادرة رئیس ھذا المجلس للوزارة أصبح تحریك الحساب 
الموجود لدى بنك عودة من صالحیة وزیر االتصاالت منفرداً .وعند استیضاح الوزارة حول مصیر 

لس اإلشراف أفادت بأن الوزیر الحالي لم الرصید الموجود في ھذا الحساب بتاریخ مغادرة رئیس مج
یكن على علم بوجود ھذا الحساب وأنھ سیعمد الى تحویل الرصید المتوفر فیھ الى خزینة الدولة 

 اللبنانیة .
 

ً تقتضي اإلشارة الى أن الشركات عمدت الى لفت نظر الوزارة الى تخطي مطالباتھا  أیضأ
 % من االیرادات المحصلة ) أكثر من مرة. ٠٫١للنسبة المسموحة وفقاً لعقد اإلدارة ( أي 

 
 :رسوم اإلدارة والحوافز -٤
 

ولم یتّضح  بمالیین الدوالراتتم دفع حوافز  االیراداتنخفاض في االمن یُالحظ أنھ بالرغم 
تم دفع حوافز قیمتھا فكما یظھر من الرسم البیاني،  األداء.تم ذلك بناء على نتائج مؤشرات ما إذا 

 ٢٠١٨في العام  Alfaملیون دوالر في  ٥٫٥و  Touchفي  ردوالملیون  ٩٫٥
 

 لشركة   رسوم اإلدارة والحوافزTouch 
 

  رسوم اإلدارة والحوافز لشركةAlfa 
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  MIC Venture Fund: مشروعصندوق  -٥
  

 Startup  لدعم الشركات الناشئةاالتصاالت كانت ھناك مبادرة من وزارة  ٢٠١٨في العام 
. لالستثمار في الشركات الناشئة MIC Venturesق استثماري لالتصاالت یسمى صندومن خالل 

قرارھا  MIC2و  MIC1وقد اتخذت كل من شركتي في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 
سھماً  ٩٩٩٩" على أن یكون لكل شركة MIC Ventures Holding SALبالمساھمة في شركة "

دوالر أمیركي بدایة أو ما  ٢٠٫٠٠٠المال، برأسمال إجمالي  سھم المكونة لرأس ٢٠٠٠٠من أصل 
یعادلھ باللیرة اللبنانیة، إضافة الى االستثمار في الشركة المذكورة بالمبالغ التي تحددھا وزارة 
االتصاالت، وذلك سواء عبر زیادة رأس المال و/أو قرض من المساھمین. ھذا وتجدر اإلشارة الى 

بموافقة وزارة االتصاالت وقف  MIC2 و MIC1ھنة قررت شركتا أنھ في ظّل األوضاع الرا
 .االستثمار بصندوق الدعم

 
ایرادات قطاع الخلوي في إن مبالغ الدعم المقدمة من كّل من الشركتین جرى اقتطاعھا من 

  : لبنان على الشكل التالي
 

   Touch   من دوالرملیون  ٤٫٦مبلغ  -
 Alfa  من دوالرملیون  ٣مبلغ  -
 

و  MIC1األمر ـ عدا عن أنھ یشكل خروجاً عن الغرض الذي أنشئت من أجلھ شركتا وھذا 
MIC2  ومجال الشركات التي استفادت من ھذه المبادرةالعدید من التساؤالت حول ـ تُثار معھ ،

 االقتصادالنتائج التي حققتھا كل شركة وما مدى تأثیرھا على والمبالغ التي حصلت علیھا، عملھا، و
 .من الدعمالمستفیدة المطروحة من قبل الشركات  األفكارتقییم  ، وحول آلیةفي لبنان

 
 :اإلیجارات -٦

 
 إیجارات المحطات والمكاتب: -
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كان اإلنفاق على بدالت اإلیجار في ازدیاد مضطرد،  ٢٠١٨و  ٢٠١٢ما بین العامین 
دعات والمكاتب والمواقف فبلغت القیمة اإلجمالیة لبدالت إیجار المباني الرئیسیة والمحطات والمستو

/ د.أ، (دون احتساب بدل إیجار السنة األولى ٢٢٫٣٢٥٫٧٩٦/ ٢٠١٨خالل العام  MIC1لشركة 
لمبنى سولیدیر) وبلغت القیمة اإلجمالیة لبدالت إیجار المباني الرئیسیة والمحطات والمستودعات 

ق ما یُظھره الجدول / د.أ وف٢٠٫٩٧٥٫٧٣٢خالل العام نفسھ / MIC2والمكاتب والمواقف لشركة 
 التالي:
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 ٢٠١٠خالل األعوام من العام  MIC1بلغ إجمالي بدالت اإلیجار المدفوعة من قبل شركة 

/د.أ في حین بلغ بلغ إجمالي بدالت اإلیجار المدفوعة ١٦٨٫١٢٥٫٠٠٠حوالي / ٢٠٢١لغایة العام 
دون بدالت إیجار مبنى ( ٢٠١٨لغایة العام  ٢٠١٠خالل األعوام من العام  MIC2من قبل شركة 

 ./د.أ ١٤٠٫٩١٧٫٠٩٧سولیدیر) حوالي /
 

لم یتم التوصل الى اعتماد آلیة مشاركة لمواقع اإلتصال المستأجرة من قبل كل من الشركتین 
للحد من اإلنفاق على بدالت اإلیجار، فعلى سبیل المثال، بلغ عدد مواقع االتصال المنظم بشأنھا 

موقع. قسم  ١٢٨٣ضمناً،   ٢٠٢١ومالكي ھذه المواقع لغایة العام  MIC1عقود إیجار ما بین شركة 
من ھذه المواقع ُحّددت بدالت إیجاره السنویة بالدوالر األمیركي وقسم آخر ُحددت بدالت إیجاره 

ً مع بدء األزمة النقدیة في العام  ) فبلغ إجمالي بدالت إیجار ٢٠١٩السنویة باللیرة اللبنانیة (تحدیدا
/ د.أ في حین بلغ إجمالي بدالت اإلیجار ١٣٫٩٥٥٫٥٩٧السنویة بالدوالر األمیركي / ھذه المواقع

 ./ ل.ل.  ٣٫٨٨٨٫٦٦٧٫٢٥٠السنویة باللیرة اللبنانیة /
 

مبالغ  MIC2نجم عن عدم التخطیط وعدم إجراء دراسات لتحدید الحاجة أن تكبّدت شركة 
من منطقة الشیاح العقاریة  أم  ١٦٣٣لعقار قصابیان" القائم على ا ھائلة سواء كبدالت إیجار مبنى "

 /الباشورة بیروت، وفق ما سیلي بیانھ:١٥٢٦كثمن وفوائد للمبنى القائم على العقار 
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  :من منطقة الشیاح العقاریة  ١٦٣٣قصابیان" القائم على العقار  إیجار مبنى " -
 

كامل البناء القائم  ش.م.ل. ٢ استأجرت شركة موبایل إنتریم كومباني ١٧/٩/٢٠١٢بتاریخ 
/ من منطقة الشیاح العقاریة، ملك الشركة اللبنانیة للتعمیر واإلنماء فصابیان ١٦٣٣على العقار رقم /

ملیون دوالر، على أن ترتفع قیمة بدل  ٢٫٢إخوان، لمدة عشر سنوات، وببدل إیجار سنوي یبلغ 
 % سنویا عن العام السابق. ٦اإلیجار بنسبة 

 
بأنھ عاین العقار  ١٧/٩/٢٠١٢الموقّع في صّرح بموجب العقد قد یق األول الفروبعد أن كان 

معاینة دقیقة نافیة للجھالة واطلع على أوضاعھ من النواحي القانونیة والھندسیة والفنیة  ١٦٣٣رقم 
ً الحتمال األثقال اإلضافیة على سطحھ ووافق علیھا دون تحفظ ، عاد وقرر إجراء ووجده صالحا

أثناء قیامھ بدراسة أعمال الھندسة الداخلیة في المأجور، فجرى تبیّنت الحاجة إلجرائھا أعمال إضافیة 
بشأن األعمال اإلضافیة لتحسین  ٢٢٤/٩/٢٠١٣تنظیم اتفاقیة بین الفریقین المذكورین ُوقّعت بتاریخ 

/ ً ً مقطوعا من قیمة / د.أ ٧٠٠٫٠٠٠متانة البناء، بموجبھا یتحمل الفریق الثاني مالك البناء مبلغا
األعمال اإلضافیة الخاصة حصراً بھیكل البناء ، تُحسم من ثمانیة دفعات سنویة متساویة القیمة من 
بدالت االیجار السنویة المترتبة لھ في ذمة الفریق األول ابتداًء من السنة التأجیریة الثالثة المستحقة 

، وأخذ الفریق ١٧/٩/٢٠٢١ ولغایة السنة التأجیریة العاشرة المستحقة بتاریخ ١٧/٩/٢٠١٤في 
ً بأن الفریق األول (المستأجر) سوف یعمد الى إجراء استدراج عروض لتنفیذ األعمال  الثاني علما

 اإلضافیة وأن تنفیذ األعمال سوف یتم بإشراف شركة دار الھندسةـ نزیھ طالب وشركاه ش.م.ل. 
 

ار المدفوعة خالل األعوام: طائلة نتیجة العقد، تمثلت ببدالت اإلیج تكبّدت الخزینة مبالغ
(  ٢٠١٥-٢٠١٤.د.أ) و ٢٫٥٦٥٫٢٠٠( ٢٠١٤-٢٠١٣د.أ) و  ٢٫٤٢٠٫٠٠٠(  ٢٠١٣-٢٠١٢

د.أ)، ھذا باإلضافة الى ما تّكبدتھ من مبالغ لصالح شركة دار الھندسة بنتیجة عقد  ٢٫٣٨٤٫٤٢٠
إلضافة أیضاً / د.أ، وبا٣٦٧٫٠٠٠، والبالغة /٢٤/٥/٢٠١٣الدراسة واإلشراف الموقع معھا بتاریخ 

/ د.أ، الموقع بتاریخ ٦٥٥٫٢٣٥/ د.أ یُمثل دفعة من أصل قیمة العقد البالغة /١٣١٫٠٤٧الى دفع مبلغ /
 Parallel Contractingش.م.ل. وشركة  ٢ما بین شركة موبایل إنتریم كومباني  ٢٠/١١/٢٠١٤

SAL  .لتنفیذ وإتمام أعمال إعادة ترمیم البناء المذكور 
 

/ ١٦٣٣ّدم تعذّرت متابعة تنفیذ األعمال في البناء القائم على العقار رقم /بنتیجة كل ما تق
لم ش.م.ل. والمالك المؤجر، و ٢الشیاح بسبب نشوء نزاع فیما بین شركة موبایل إنتریم كومباني 

 یتم االنتقال الى المبنى ولم یُستخدم إطالقاً، بل أدى فقط الى تكبید الخزینة خسائر مالیة محققة ھائلة.
 
 :/الباشورة بیروت١٥٢٦من العقار    Bloc Cو الـ  Bloc Bإیجار كامل الـ  -

 
ش.م.ل. بصفة  ٢أُبرم عقد إیجار ما بین شركة موبایل إنتریم كومباني  ١٣/٧/٢٠١٨بتاریخ 

 Blocو الـ    Bloc Bمستأجر، وشركة سیتي دفلوبمنت ش.م.ل. بصفة مؤجر، موضوعھ كامل الـ 
C  متر مربع)  ١٤٧٠٠طقة الباشورة العقاریة في بیروت (مساحة المأجور من من ١٥٢٦من العقار

/ دوالر أمیركي، تتم زیادتھ بنسبة ٦٫٤٠٠٫٠٠٠لمدة خمسة عشر سنة، ببدل إیجار سنوي بلغ /
 ملیون دوالر. ٢٢٫٦% سنویاً. كما تم توقیع عقد آخر لتجھیز المبنى بقیمة بلغت ١٫٥

 
 :/الباشورة بیروت١٥٢٦من العقار     CBlocو الـ  Bloc Bشراء كامل الـ  -

 
بعد مرور عام على استئجار المبنى المذكور، تقرر بموجب كتاب وزیر االتصاالت رقم 

 ١٥٢٦من العقار  B و Cاستبدال عقد اإلیجار بعقد شراء البلوكین  ٣٠/٧/٢٠١٩/م تاریخ ٣٧٥٨/١
ش.م.ل. وشركة سیتي دفلوبمنت  ٢الباشورة، فجرى تنظیم عقد ما بین شركة موبایل إنتریم كومباني 

  Bloc Cو الـ Bloc Bش.م.ل.، وبموجب العقد باع الفریق الثاني من الفریق األول كامل المبنیین الـ 
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/الباشورة بیروت وتوابعھما من مواقف ومستودعات وغیرھا  بمبلغ ١٥٢٦المشیّدین في العقار رقم 
/ دوالر أمیركي یُمثل بدل إیجار ٦٫٤٠٠٫٠٠٠/ دوالر أمیركي یُحسم منھ مبلغ /٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠/

 / دوالر أمیركي یُقسط على أربع دفعات:٦٨٫٦٠٠٫٠٠٠السنة األولى المدفوع، لیُصبح المبلغ /
 

ملیون دوالر، ومن المفترض أن  ١٥ملیون دوالر وثالث دفعات سنویة قیمة كل منھا  ٢٣٫٦األولى  
. وبموجب المادة الثالثة من العقد تُستحق ٢٠٢٢كانون الثاني  ١٥تكون الدفعة األخیرة قد ُسدّدت في 

فوائد لصالح فرنسبنك ش.م.ل. بموجب عقد قرض یتعلّق بالمبیع بمعدل فائدة یُحدد على أساس معدل 
) المعمم من جمعیة المصارف في Beirut Reference Rateالفائدة المرجعیة في سوق بیروت (

% (سبعة ونصف بالمایة) في ٧٫٥٠یقل عن  % (نصف بالمایة) على أن ال٠٫٥٠لبنان زائد نسبة 
السنة وتعھد الفریق األول بتسدید الفوائد المتوجبة لمصرف فرنسبنك في موعد استحقاق الدفعات 
المتوجبة من ثمن المبیع عند استحقاقھا. كما أنھ بموجب المادة السادسة أخذ الفریق األول علماً 

ل وتعھد الفریق الثاني بفكھ ورفع إشارتھ قبل تسجیل بالتأمین المتعلق بالمبیع لصالح فرنسبك ش.م.
المبیع على اسم الفریق األول (أو من یختاره ھذا األخیر وفق ما جاء في نص المادة السابعة من العقد) 
علماً أن رسوم ومصاریف معامالت اإلفراز واستصدار سند تملیك واالستحصال على براءتي الذمة 

لقیمة التأجیریة تكون على عاتق الفریق الثاني في حین أن رسوم التسجیل المالیة والبلدیة والبیان وا
 ھي على عاتق الفریق األول وحده. 

 
إن كافة العقود المذكورة لم تخضع للرقابة اإلداریة المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي دُفعت 

التفّرد في إلزام الدولة بھا وستُدفع، سوف تتكبّدھا الخزینة العامة بشكل من األشكال، وبالتالي فإن 
بمعزل عن أي رقابة تُذكر یشكل مخالفة صارخة لألحكام القانونیة، وھدراً للمال العام في ضوء عدم 

 اعتماد خیارات أخرى أقل كلفة في ظل األزمة المالیة الحالیة. 
 
 

 :صیانة الشبكة -٧

 
 

ھا من قبل كل من على الرغم من أن الصیانة تدخل في صلب المھام المطلوب تأمین
الشركتین، من خالل االستعانة بالكادر البشري في القسم التقني لدى كل منھما، والذي یضم أعداداً 
كبیرة من المھندسین والفنیین والتقنیین المتخصصین، غیر أنھ غالباً ما كان یُعھد بأعمال الصیانة على 

وفي غالب األحیان دون اتباع  )،outsourcingبعقود خارجیة (أنواعھا الى شركات معیّنة، 
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إجراءات تنافسیة، كانت نتیجتھا ھدر المالیین من األموال العامة، وأدّل مثال على ذلك عقد الصیانة 
 ".Power Techمع شركة "

" على وزارة االتصاالت استبدال بعض Power Techعرضت شركة  " ٢٠١٨خالل العام 
یرھا...) بمعدات جدیدة لقاء أن تستلم الشركة المعدات (موتورات، بطاریات، أجھزة تبرید وغ

المذكورة صیانة ھذه المعدات (غیار زیت، فلتر، تأمین المحروقات...) لمدة عشر سنوات لقاء مبلغ 
یُقارب ألفا" أي ما  MIC1د.أ. (وبالتالي تستفید الشركة من مبلغ مماثل من " ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠سنوي 

 د.أ) ٫٠٠٠٫٠٠٠٠٣ الـ

قد  ١MICیفیدھا بموجبھ أن  MIC2وجھ وزیر االتصاالت كتاباً الى  ١٦/٤/٢٠١٨بتاریخ 
صیانة البطاریات ، لتطویر المحطات وصیانتھابعرض ( Power Techوقّعت عقداً مع شركة 

% من التكلفة، وذلك في ١٥یوفّر  وتركیب أنظمة طاقة بدیلة، وتزوید مولدات المحطات بالمازوت)
ھذا مع اإلشارة  والتعاقد معھا أیضاً. Power Techشركة  على التواصل مع MIC2مسعى لتشجیع 

/د.أ ١٣٫٨١٢٫٣٥٣الفا كان قد بدأ بـ / MIC1الى أن الكلفة السنویة لعقد باورتیك لتوفیر الطاقة مع 
 ١٥٫٧٩٩٫١٢٤( ٢٠١٩) وتصاعد خالل العامین ٢٠١٩حزیران  -٢٠١٨(تموز  ٢٠١٨في العام 

 -٢٠٢١(تموز  ٢٠٢١بلغ خالل النصف الثاني من العام  د.أ) الى أن ١٩٫٦٣٣٫٢٤١( ٢٠٢٠د.أ) و 
/د.أ + مازوت ٦٫٨٢١٫١٩٥، أي عن ستة أشھر): رسوم صیانة /٢٠٢١كانون األول 

 /د.أ. ٤٧٫٣٧١٫٤٤٠/

تقدّمت "تاتش" من وزارة االتصاالت بتقریر عرضت فیھ إمكانیة  ٢٢/١٠/٢٠١٨بتاریخ 
 Powerیانة الواردة ضمن عرض "لتقوم بكافة أعمال الص MIC2تخصیص وحدة من داخل 

Tech إضافة الى إمكانیة خدمة شركات أخرى عبر بیع ھذه الخبرات، وأفادت بموجب تقریرھا عن "
تلزیم الصیانة في شركتي الخلوي بالتراضي ومن دون ورود اعتراضات من أربع شركات حول 

قد الذي بموجبھ تم تلزیم دعوة أي شركة أخرى إلى استدراج العروض، مطالبة بإعادة النظر في الع
وذُكر في ختام التقریر أنھ مقدّم بناًء لطلب وزیر  عقد الصیانة في الشبكتین إلى شركة واحدة.

 Power Techالتعاقد مع شركة  MIC2االتصاالت من  

 MIC2/م الى شركة ٥٢٢٢/١وّجھ وزیر االتصاالت الكتاب رقم  ٢٥/١٠/٢٠١٨وبتاریخ 
صفقة شراء الموتورات التي كانت بصدد إجرائھا، وتالیاً التعاقد مع شركة  ضّمنھ تعلیماتھ لھا بإلغاء

Power Tech .ألن العرض یشمل تقدیم المعدات مع الصیانة 

كتاباً الى وزیر االتصاالت تفید بموجبھ موافقتھا  MIC2وجھت شركة  ١٤/١/٢٠١٩بتاریخ 
 .  ١٣/٢/٢٠١٩، وجرى التوقیع في Power Techعلى توقیع العقد مع شركة 

، كانت أعمال الصیانة في  Power Techتعاقد مع شركة القبل الذكر أنھ، وبر الجدیو
موّزعة على ثالث مناطق: منطقة بیروت وجزء من جبل لبنان ویتوالھا فریق الصیانة في » تاتش«
، ومنطقة الشمال والبقاع »صیدون«، منطقة الجنوب وجزء من جبل لبنان وتتوالھا شركة »تاتش«

، قبل أن یتم فسخ عقدھا بعد فترة »أوراكسل«، ومن ثم شركة »إنفورما«انت تتوالھا سابقاً شركة وك
وبالتالي، فإّن فریق الصیانة في ». تاتش«لینوب عنھا في ما بعد فریق  ٢٠١٦قصیرة من تولیھا عام 

» تاتش« كان یغطي مناطق بیروت والشمال والبقاع وجزءاً من جبل لبنان. وعلیھ، استغنت» تاتش«
، على أن تغطي األخیرة أعمال الصیانة في »باورتك«واستبدلتھا بشركة » صیدون«عن شركة 

 مختلف المناطق اللبنانیة.

الصیانة في وقد تبیّن الحقاً أن الشركة الملتزمة قد استعانت بموظفین فنیین وتقنیین من قسم 
  .Power Tech شركة رواتبھم من األخیرة، ال من نیتقاضووأن ھؤالء ، »تاتش«

 



NZ\Rep-02-2022.doc ٥٦ 

 
 

 :الدعایة واإلعالن والرعایة -٨
  

) مبالغ MIC2) و (MIC1كانت تُرصد ضمن الموازنة السنویة لكل من شركتي  (
ً الوحدات  المساھمات الرعائیة و/ أو الدعائیة وذلك باالستناد الى برنامج سنوي كانت تحدده مسبقا

ازنة كل منھما لموافقة وزارة المختصة والمعنیة لدى كل من الشركتین، على أن تخضع مو
االتصاالت. أما فیما خّص دفع المبالغ لھذه الغایة، ال سیما مبالغ الرعایة، فقد كانت تتم من قبل 
الشركة في بعض الحاالت استناداً الى تقییمھا للنشاط أو العمل موضوع الرعایة، غیر أنھ في أغلب 

غیر ملحوظة باالستناد الى اعتبارات خاصة  األحیان كان وزیر االتصاالت یقرر دفع مبالغ أخرى
استنسابیة ویعمد الى تبلیغ الشركة بھا إلنفاذھا. فعلى سبیل المثال، بلغ عدد المساھمات الرعائیة التي 

، ٢٠١٩والعام  ٢٠١٦) في الفترة الممتدة بین العام MIC2أطلقتھا شركة موبایل انتریم كومباني (
/ د.أ، في حین بلغ عدد المساھمات ٣٫٩٠١٫٩٠٠مالیة بلغت /) مساھمة بقیمة إج١٠١مئة وواحد (

والعام  ٢٠١٦الرعائیة التي أطلقتھا وزارة االتصاالت بمبادرة منھا في الفترة الممتدة بین العام 
 / د.أ. ١١٫٧٥٦٫٤٢٨) مساھمة بقیمة إجمالیة بلغت /١٩٩، مئة وتسعة وتسعون (٢٠١٩

 
یة والرعایة المدفوعة من قبل الشركتین لغایة نھایة العام وفیما یلي رسم بیاني یبیّن مبالغ الدعا

٢٠١٨: 
 

 
 

یُالحظ في الرسم البیاني أعاله االرتفاع الكبیر لمبالغ الرعایة والدعایة المدفوعة خالل العام 
ولغایة  ٢٠١١خالل األعوام من   MIC1. فقد بلغ إجمالي النفقات الرعائیة المدفوعة من قبل ٢٠١٨
/د.أ،  ٢٨٫٠٩٠٫٠٠٠/ د.أ، ومصاریف الدعایة والتسویق /٣١٫٦٣٣٫٠٠٠الي /حو ٢٠٢١العام 

 /د.أ ١٦٫١١١٫٠٠٠والدعایة واإلعالم /
 

الرعایة التي تكبدتھا شركة موبایل انتریم والدعایة  الجدول الذي یبین مصاریفوفیما یلي 
من وزارة ، بما فیھا تلك المعطاة بطلب ٢٠١٩و  ٢٠١٨خالل العامین ش.م.ل.  1كومباني رقم
 االتصاالت:
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 :٢٠١٨مصاریف الدعایة خالل العام  -

 
الرقم 
ال�سل
 س�� 

 التار�ــــخ
اسم المؤسسة او الجهة 
� �فت االموال  ال��

 لصاحبها
الغا�ة المرجوة من الم�لغ  العملة الم�لغ الم�وف

 الم�وف

المرجع 
الذي وافق 
ع� عمل�ة 

 ال�ف

رقم وتار�ــــخ 
 مس�ند الموافقة

1 2018 Al Imaar wal Iktissad            
18,000.00   ��  Ad in Al Imaar wal دوالر أم��

Iktissad 2018-2019 
المدير  -ألفا 

 24/11/2017 العام

2 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
49,996.45   �� -Dar Assayad 2018 دوالر أم��

2019 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2392/1/M  
09/05/2018 

3 2018 
TRACE MEDIA 
INTERNATIONAL FZ 
LLC 

           
20,000.00   ��  Ad in Telecom دوالر أم��

Review  2 months 
المدير  -ألفا 

 24/10/2018 العام

4 2018 MM AL HADIL            
18,000.00   ��  Ad in Al Hadeel دوالر أم��

Magazine 2018-2019 
ير المد -ألفا 

 02/05/2018 العام

5 2018 

LEBANESE COMPANY 
FOR PUBLICATION, 
INFO & RESEARCH 
SARL 

           
15,000.00   ��  Ad in Green Area دوالر أم��

Website 2018 
المدير  -ألفا 

 26/10/2017 العام

6 2018 

LEBANESE COMPANY 
FOR PUBLICATION, 
INFO & RESEARCH 
SARL 

           
29,962.02   ��  Al Markaziya Print دوالر أم��

Yearly Deal 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4256/1/M  
تار�ــــخ 

٢٠١٧�٠٩�٢٦ 

7 2018 SOCIETE AL FAJER 
POUR LA PRESSE 

           
20,000.00   ��  دوالر أم��

Ad in Al Markaziah 
Online  4 months 
2018 

مدير ال -ألفا 
 30/07/2018 العام

8 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
49,738.61   ��  Ad in AL Shark دوالر أم��

Newspaper 2018 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

984/1/M  
تار�ــــخ 

٢٠١٨�٠٢�٢٣ 

9 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
12,000.00   ��  Ad in Radio Al Shark دوالر أم��

2018 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1618/1/M  
تار�ــــخ 

٢٠١٨�٠٣�٢٦ 

10 2018 NAJIB IBRAHIM 
MITRI 

           
15,000.00   ��  National Inventors دوالر أم��

Day -Video  
المدير  -ألفا 

 16/11/2017 العام

11 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

             
6,330.00   ��  Ad in Super 1 Sports دوالر أم��

Magazine 2018 
المدير  -ألفا 

 23/12/2017 العام

12 2018 Najib Ibrahim Mitri 15,000.00  ��  Ad in Blog Baladi دوالر أم��
Online 2018 

المدير  -ألفا 
 21/01/2019 العام

13 2018 
CONSEIL SUP.DE LA 
COM.GREC.CATHOLI
Q 

             
1,000.00   ��  Ad in Conseil دوالر أم��

Catholique Magazine 
المدير  -ألفا 

 17/01/2018 العام

14 2018 AL Bayan               
1,300.00   ��  Ad in Al Bayan دوالر أم��

Magazine  
المدير  -ألفا 

 30/01/2018 العام

            و�الة أخ�ار اليوم 2018 15
15,000.00   ��  Ad in Akhbar el دوالر أم��

Yawm  
المدير  -ألفا 

 21/02/2018 العام

16 2018 Club La Marina s.a.l              
1,500.00   ��  Ad in Le Magazine du دوالر أم��

Club La Marina  
المدير  -ألفا 

 19/02/2018 العام

17 2018 Iktissadiyat              
1,000.00   ��  Ad in Economic دوالر أم��

Magazine 
المدير  -ألفا 

 14/09/2018 العام
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18 2018 Rania Magazine               
3,500.00   �� المدير  -ألفا   Ad in Rania Magazine دوالر أم��

 04/12/2018 العام

19 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
19,996.47   ��   Ad in VDL Dbayeh دوالر أم��

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2687/1/M  
تار�ــــخ 

٢٠١٨�١١�٢٣ 

20 2018 AZTAG              
2,500.00   �� المدير  -ألفا   Ad in Aztag Issue دوالر أم��

 30/07/2018 العام

                 أحمد محمد مو� 2018 21
500.00   ��  Ad in Kawalis دوالر أم��

Magazine 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3086/1/M 
تار�ــــخ 

٢٠١٨�٠٦�٠٨ 

22 2018 Georges Bechir              
3,000.00   ��  Ad in Keserwan دوالر أم��

Magazine 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3685/1/M 
تار�ــــخ 

٢٠١٨�٠٧�١٨ 

23 2018 Media Evolution 
Group 

             
7,500.00   ��  Ad in Business Echo دوالر أم��

Magazine  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3158/1/M 
تار�ــــخ 

٢٠١٨�٠٦�١٣ 

24 2018 Samira Ochana              
1,000.00   ��  Ad in Magvision دوالر أم��

Online 
المدير  -ألفا 

 07/12/2018 العام

25 2018 H&C Leo Burnet                 
600.00   ��  Alfa Worldcup Tele دوالر أم��

Liban VO 
المدير  -ألفا 

 07/02/2018 العام

26 2018 Pidraya s.a.l              
2,000.00   ��  Ad in Home دوالر أم��

Magazine  
المدير  -ألفا 

 07/11/2018 العام

27 2018 Teletimes Magazine              
�� دوالر   2,000.00  Ad in Teletimes أم��

Magazine  
المدير  -ألفا 

 24/07/2018 العام

28 2018 Manchourat 
Loubnaniyah 

           
15,000.00   ��  Ad in Addabour دوالر أم��

Newspaper 2018 
المدير  -ألفا 

 25/07/2017 العام

29 2018 Labora              
1,500.00   �� المدير  -ألفا   Ad in ORA Magazine دوالر أم��

 30/07/2018 العام

30 2018 PRESS MEDIA 
TAMAM SAL 

             
6,695.00   ��  دوالر أم��

Ad in Annahar 
Newspaper AUB " نحو
 "لبنان معا�� 

المدير  -ألفا 
 14/08/2018 العام

31 2018 Ramzi Manzour              
1,000.00   ��  Ad in Sawt al Ightirab دوالر أم��

Magazine Inside Page 
المدير  -ألفا 

 25/09/2018 العام

32 2018 
PATRIARCH 
NASRALLAH SFEIR 
FOUNDATION 

             
5,000.00   ��  دوالر أم��

Ad in the booklet for 
Patriarch Nasrallah 
Sfeir Foundation 

المدير  -ألفا 
 15/10/2018 العام

33 2018 TREE AD SAL              
7,210.00   ��  Ad in AL Joumhouria دوالر أم��

2018 
المدير  -ألفا 

 28/11/2018 العام

34 2018 Dar AlLiwaa               
3,000.00   �� المدير  -ألفا  Ad in Dar AlLiwaa دوالر أم��

 16/11/2018 العام

35 2018 3A STOUH BEIRUT            
12,444.00   ��  دوالر أم��

Tweets & sms 
Additional Telethon 
3a Stouh Beirut  

المدير  -ألفا 
 27/12/2018 العام

36 2018 Business Motion              
1,000.00   ��  Road Safety - Video دوالر أم��

Snow Tips 
المدير  -ألفا 

 23/01/2018 العام

37 2018 Business Motion              
�� دوال  1,000.00  National Inventors ر أم��

Day -Video  
المدير  -ألفا 

 02/12/2018 العام

38 2018 NetXpand /Beiruting 
Page (Blogger) 

                
100.00   ��  دوالر أم��

Alfa Valentine Film 
on Social Media 
(Esight-Saria)  الحب
� مش أع�

 الحق���

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام

39 2018 
Humanagement 
/Adeela Page 
(Blogger) 

             
2,500.00   ��  دوالر أم��

Alfa Valentine Film 
on Social Media 
(Esight-Saria)  الحب
� مش أع�

 الحق���

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام
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40 2018 
Farah Soubra/ 
Plus961 Page 
(Blogger) 

                
�� دوال  271.00  ر أم��

Alfa Valentine Film 
on Social Media 
(Esight-Saria)  الحب
� مش أع�

 الحق���

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام

41 2018 Anis Tabet / Page 
(Blogger) 

                
217.00   ��  دوالر أم��

Alfa Valentine Film 
on Social Media 
(Esight-Saria)  الحب

� مش أع
�الحق���  

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام

42 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

             
7,417.18   ��  دوالر أم��

Alfa Valentine's Day 
2018- Social Media 
Campaign: Facebook-
Insta-Twitter 

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام

43 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
18,276.52   ��  دوالر أم��

Alfa Media Mother's 
Day 2018- Social 
Media Campaign: 
Facebook-Insta-
Snapchat-Twitter 

المدير  -ألفا 
 21/02/2018 العام

44 2018 H&C Leo Burnet            
16,500.00   ��  دوالر أم��

Arabnet Conference 
2018 - Stand 
Production  

المدير  -ألفا 
 19/04/2018 العام

45 2018 H&C Leo Burnet              
6,700.00   ��  دوالر أم��

Arabnet Conference 
2018 - Stand Vending 
Machine   

المدير  -ألفا 
 19/04/2018 العام

46 2018 H&C Leo Burnet            
15,000.00   ��  دوالر أم��

Alfa Digital Content 
Creation Pack  /80 
videos 

المدير  -ألفا 
 15/05/2018 العام

47 2018 H&C Leo Burnet            
15,000.00   ��  دوالر أم��

Alfa Digital Content 
Creation Pack  /80 
videos 

المدير  -ألفا 
 15/05/2018 العام

48 2018 H&C Leo Burnet            
 �� دوالر أم��   10,000.00

Alfa Digital Content 
Creation Pack  /80 
videos 

المدير  -ألفا 
 15/05/2018 العام

49 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

                
515.16   ��  - 5G Launching Event دوالر أم��

Twitter Promotion  
المدير  -ألفا 

 15/05/2018 العام

50 2018 HU MANAGEMENT 
SARL (Blogger) 

             
2,500.00   ��  Army Campaign 2018 دوالر أم��

- Social Media Adeela 
المدير  -ألفا 

 30/07/2018 العام

51 2018 NETXPAND SARL 
(Blogger) 

                
100.00   ��  دوالر أم��

Army Campaign 2018 
- Social Media 
Beiruting 

المدير  -ألفا 
 30/07/2018 عامال

52 2018 ANIS ANTOINE TABET 
TABET (Blogger) 

                
432.50   ��  دوالر أم��

Army Campaign 2018 
- Social Media Anis 
Tabet 

المدير  -ألفا 
 30/07/2018 العام

53 2018 HU MANAGEMENT 
SARL (Blogger) 

             
2,250.00   ��  دوالر أم��

General Security 
2018 - Social Media 
Adeela 

المدير  -ألفا 
 29/08/2018 العام

54 2018 Miled Ghantous 
(Blogger) 

                
270.50   ��  دوالر أم��

General Security 
2018 - Social Media 
Mawtoura 

المدير  -ألفا 
 29/08/2018 العام

55 2018 HU MANAGEMENT 
SARL (Blogger) 

             
2,250.00   ��  دوالر أم��

DDB 
#NotEverythingIsForS
haring 2018- Social 
Media Adeela 

المدير  -ألفا 
 24/09/2018 العام

56 2018 L'armoire de Lana 
(Blogger) 

             
2,000.00   ��  دوالر أم��

DDB 
#NotEverythingIsForS
haring 2018- Social 
Media Lana el Sahely 

المدير  -ألفا 
 24/09/2018 العام

57 2018 Shayyaka (Blogger)                 
900.00   ��  دوالر أم��

DDB 
#NotEverythingIsForS
haring 2018- Social 

المدير  -ألفا 
 24/09/2018 العام
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Media Daddy Foody 

58 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

             
1,696.00   ��  دوالر أم��

DDB 
#NotEverythingIsForS
haring 2018- Twitter 
Promotion 

المدير  -ألفا 
 24/09/2018 العام

59 2018 HU MANAGEMENT 
SARL (Blogger) 

             
2,250.00   ��  دوالر أم��

CEO UN Intervention 
Social Media 
Campaign  

المدير  -ألفا 
 24/09/20018 العام

60 2018 Anis Tabet / Page 
(Blogger) 

                
432.50   ��  دوالر أم��

CEO UN Intervention 
Social Media 
Campaign  

المدير  -ألفا 
 24/09/20018 العام

61 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

           
13,710.32   ��  دوالر أم��

Alfa Online media 
plan Army 
Independence day 
2018 

المدير  -ألفا 
 06/12/23018 العام

62 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

                
318.00   ��  CEO at UN Twitter دوالر أم��

Promotion 2018 
المدير  -ألفا 

 10/09/2018 العام

63 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

17,646.46   ��  EOY Online Media دوالر أم��
Plan  

المدير  -ألفا 
 12/10/2018 العام

64 2018 ICC_FACEBOOK              
5,071.00   ��  Facebook دوالر أم��

Promotions 
المدير  -ألفا 

 العام

من 
٢٠١٨�٠١�٠١  

لغا�ة 
٢٠١٨�١٢�٣١ 

        
 :٢٠١٩مصاریف الدعایة خالل العام  -

 

الرقم 
 التار�ــــخ ال�سلس�� 

اسم المؤسسة او الجهة 
� �فت االموال  ال��

 لصاحبها
الغا�ة المرجوة من  العملة الم�لغ الم�وف

 الم�لغ الم�وف
المرجع الذي وافق 

 ع� عمل�ة ال�ف

رقم 
وتار�ــــخ 
مس�ند 

 الموافقة

1 2019 
LEBANESE COMPANY 
FOR INFORMATION AND 
STUDIES 

دوالر   15,000.00
 ��  أم��

Ad in Al Imaar 
wal Iktissad 
2019-2020  

المدير العام -ألفا   05/02/2019 

2 2019 TRACE MEDIA LTD 50,000.04  دوالر
 ��  أم��

Telecom Review 
Yearly Deal  

�طلب من ادارة 
كة، و�موافقة وزارة  ال��
 األتصاالت 

4150/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٠�٢٩  

3 2019 MM AL HADIL 18,000.00  دوالر
 ��  أم��

Ad in Al Hadeel 
المدير العام -ألفا  2019-2020  19/02/2019 

4 2019 
LEBANESE COMPANY 
FOR PUBLICATION, INFO 
& RESEARCH SARL 

دوالر  15,000.00
 ��  أم��

Ad in Green 
Area Website 
2019 

المدير العام -ألفا   21/12/2018 

5 2019 SOCIETE AL FAJER POUR 
LA PRESSE 30,000.00 ر دوال

 ��  أم��

Ad in Al 
Markazia Print 
2019 

�طلب من ادارة 
كة، و�موافقة وزارة  ال��
 األتصاالت 

5912/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٢�١١  

6 2019 SOCIETE AL FAJER POUR 
LA PRESSE 30,000.00  دوالر

 ��  أم��

Ad in Al 
Markazia Online  
2019 

المدير العام -ألفا   12/03/2018 

7 2019 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

دوالر  30,000.00
 ��  أم��

Ad in Al Shark 
Newspaper 
2019 

�طلب وموافقة وزارة 
 األتصاالت 

222/1/M  
17/01/2019 

8 2019 Najib Ibrahim Mitri 15,000.00  دوالر
 ��  أم��

Ad in Blog 
Baladi Online  المدير العام -ألفا  21/01/2019 

9 2019 INFOPRO MANAGEMENT 
SARL 2,350.00  دوالر

 �� المدير العام -ألفا   Ad in Info Pro أم��  30/01/2019 

10 2019 Al Bayan  1,500.00  دوالر
 �� المدير العام -ألفا   Ad in Al Bayan أم��  29/01/2019 

11 2019 Club La Marina s.a.l 1,500.00  دوالر
 ��  أم��

Ad in Le 
Magazine du  المدير العام -ألفا  18/02/2019 
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Club La Marina  

12 2019 Media Evolution Group. 7,500.00  دوالر
 ��  أم��

Ad in Business 
Echoes   المدير العام -ألفا  23/01/2019 

13 2019 HASSAN SABRA  2,100.00   دوالر
 ��  أم��

Ad in Al Chiraa 
Magazine  

�طلب وموافقة وزارة 
 األتصاالت 

952/1/M  تار�ــــخ 
٢٠١٩�٠٢�٢٦  

14 2019 IBRAHIM DSOUKI 8,000.00   دوالر
 ��  أم��

Ad in Super 1 
Sports Magazine   المدير العام -ألفا  09/08/2019 

15 2019 Conseil Catholic 1,000.00   دوالر
 ��  أم��

Sponsorship 
Conseil Catholic   المدير العام -ألفا  03/12/2019 

16 2019 Press Media Tamamsal 15,450.00   دوالر
 ��  أم��

Ad In An Nahar 
Platform / PM 
Hariri  

المدير العام -ألفا   02/01/2019 

17 2019 NEWSMEDIA SAL 2,000.00   دوالر
 ��  أم��

Add in Executive 
Magazine  المدير العام -ألفا  19/6/2019 

18 2019 Samira Ochana/ 
Magvision 1,500.00   دوالر

 ��  أم��
Add in 
Magvision  المدير العام -ألفا  23/07/2019 

19 2019 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

دوالر   4,991.90
 ��  أم��

Alfa Valentine 
Online Media 
Plan  

المدير العام -ألفا   21/01/2019 

20 2019 Facebook Promotions 1,618.29   دوالر
 �� لمدير العاما -ألفا  ICC_FACEBOOK أم��  ٢٠١٩�٠١�٠١من  

٢٠١٩�١٢�٣١لغا�ة   

 
 :٢٠١٨مصاریف الرعایة خالل العام  -
 

الرقم 
 التار�ــــخ ال�سلس�� 

اسم المؤسسة او 
� �فت  الجهة ال��

 االموال لصاحبها

الم�لغ 
الغا�ة المرجوة من  العملة الم�وف

 الم�لغ الم�وف

المرجع 
الذي 

وافق ع� 
عمل�ة 
 ال�ف

رقم 
وتار�ــــخ 
مس�ند 

 وافقةالم

1 2018 Georges Khoury 3,243.50  ��  دوالر أم��
Sponsorship Georges 
Khoury - Beirut 
Marathon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

2 2018 Elias Kassab 2,703.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Elias 
Kassab- Marathon 
Beirut 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

3 2018 Mostapha 
Kheyreddine 3,243.50  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
Mostapha 
Kheyreddine Beirut 
Marathon  2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

4 2018 Federation Libanaise 
de Basketball 1,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Lebanese 
basketball Federation 
Athlete s Health  
Event 2018 Jihad 
Haddad 

 -الفا 
المدير 

 العام
22/12/2017 

5 2018 Jamil Faddoul 2,214.00  ��  Sponsorship Youth دوالر أم��
Running Team 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
02/02/2018 

6 2018 
Publicis Media 
Lebanon salL/Vivaki 
sal 

52,750.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Basketball Champ. 
Dubai Shopping 
Festival on Future TV 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

517/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٢�١ 

7 2018 Daniel Habib Al 
Sabbagh 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship North 
Arm Wrestling/ 
Andeet Competition 

 -الفا 
 15/03/2018المدير 
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 العام 2018

8 2018 Mostapha 
Kheyreddine 3,244.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship  
Mostapha 
kheyreddine at Tripoli 
International  
Marathon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/03/2018 

9 2018 Lebanese Golf 
Federation 20,000.00  ��  Sponsorship Lebanese دوالر أم��

Golf Federation 2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
13/12/2017 

10 2018 Meem Productions 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Meem 
Productions Reading 
Bookmobile and 
Keytab 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

11 2018 Al Tadamon 20,000.00  ��  Sponsorship Al دوالر أم��
Tadamon Club 2018 

 -فا ال
المدير 

 العام
14/03/2018 

12 2018 Akkar Half Marahon 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Riyadiyyou Akkar Half 
Martahon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

13 2018 The Lebanese Rugby 
Union Federation  20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship  the 
Lebanese Rugby 
Union Federation  

 -الفا 
المدير 

 العام
29/03/2018 

14 2018 Riyadi Club 46,875.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Riyadi 
Women 2017-2018 
($28,125+$46,875) 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

867/1/M  15/02/2018 
  تار�ــــخ

15 2018 Riyadi Club 125,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Riyadi 
Club Men 2017-2018 
($75,000+$125.000) 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

704/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠١�٢٦ 

16 2018 Ali Wehbe 10,811.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Ali 
Wehbe 2018 Run the 
Lebanese Coat 
220km/40hrs 

 -الفا 
دير الم

 العام
03/06/2018 

17 2018 Champville 125,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Champville 2017-2018 
($75,000+ $125,000) 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1292/1/M  تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�١٣ 

18 2018 Believe In Lebanon 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Colette 
Hadda Underwater 
Exhibition 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
25/04/2018 

19 2018 Global Product s.a.r.l 
(Yves Atallah) 5,000.00  ��  Sponsorship Off Road دوالر أم��

Chalenge 2018 (N.S) 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/12/2018 

20 2018 Fayyad Ozkan 2,000.00  ��  Sponsorship Mahrajan دوالر أم��
Al Jaych Siyaj al Watan 

 -الفا 
المدير 

18/06/2018 
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 العام 2018

21 2018 MyschoolPulse 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Myschoolpulse 2018 
/5 km Run 

 -الفا 
المدير 

 العام
31/01/2018 

22 2018 Firas Hatoum 20,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Firas 
Hatoum Half Time 
Event World Cup 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/05/2018 

23 2018 Mondial w Bas at 
Tigers 20,000.00  ��  Sponsorship Mondial دوالر أم��

w Bas at Tigers 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/05/2018 

24 2018 Lebanese Basketball 
Federation 10,000.00 دوال �� ر أم��  

Sponsorship Lebanese 
World Cup Basketball 
Qualification  in 
CHINA 2019 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/11/2018 

25 2018 General Foundation 20,000.00  ��  Sponsorship Patrouille دوالر أم��
des Sommets 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
16/06/2018 

لمدي��ة صندوق احت�اط ا 2018 26
��  16,583.75 العامة لقوى األمن الداخ��   دوالر أم��

Sponsorship Internal 
Security Forces Half 
Marathon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
05/02/2018 

27 2018 Golf Club of Lebanon 7,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Tennis 
Tournament June and 
September 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
21/04/2018 

28 2018 Cedar Fighting 
Championship 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Cedar 
Fighting 
Championship 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
25/07/2018 

29 2018 Matisse sarl 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Wakefast 
2018 Additional  
Mediterranean 
Wakeboard & 
Wakesurf 
Championship 

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

30 2018 Federation Libanaise 
de Ski Nautique 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Wakefast 
2018 Mediterranean 
Wakeboard & 
Wakesurf 
Championship 

 -الفا 
المدير 

 العام
25/07/2018 

31 2018 Mostapha 
Kheyreddine 24,178.50  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
Mostapha 
Kheireddine Guiness 
Record 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1574/1/M  
28/05/2018 

32 2018 Walid Najjar 4,378.50  ��  دوالر أم��
Sponsorship the 
participation in the 52 
ND ISSF World Champ. 
Trap shooting -korea 

 -الفا 
المدير 

 العام
17/08/2018 

33 2018 Al Riyadi 100,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Al Riyadi 
Men’s basketball team 
2018 FIBA Asia 
Champions Cup 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4387/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٩�٦ 
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34 2018 Joyce Azzam 61,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Joyce 
Azzam 2018 Climbing 
Mount Vinson in 
Antarctica 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4394/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٩�٧ 

35 2018 Sports Management 
and Promotions 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship the 
Lebanese National 
Team - Asian and 
world Championship 
2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

36 2018 Faraya Municipality 9,950.25  ��  Sponsorship Faraya on دوالر أم��
the Beach 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
20/07/2018 

37 2018 Taekwondo 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Beirut 
Open 2018-Lebanese 
Taekwondo 
Federation  

 -الفا 
المدير 

 العام
31/07/2018 

38 2018 Kannoubina 16,000.00  ��  Sponsorship دوالر أم��
Kannoubina 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
09/03/2018 

39 2018 Beirut Marathon 
Association 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Beirut 
International 
Marathon Village 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

40 2018 Beirut Marathon 
Association 25,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Beirut 
International 
Marathon 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1864/1/M  تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٩ 

41 2018 Puma Hanibal 3,000.00  ��  Sponsorship Puma دوالر أم��
Hanibal Race 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
19/03/2018 

42 2018 Walid Najjar 3,784.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Walid 
Najjar in the  8th 
Asian Shotgun to be 
held at Kuwait  

 -الفا 
المدير 

 العام
19/11/2018 

43 2018 ALTCITY 100,000.00  ��  Sponsorship Startups دوالر أم��
Scouts Initiative 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2692/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٢٨ 

44 2018 Federation Libanaise 
de Basketball 350,000.00  ��  Sponsorship National دوالر أم��

Basketball Team 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1500/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�١٧ 

45 2018 Federation Libanaise 
de Basketball 150,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Alfa 
Basketball 
Championship 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��

3818/1/M 24/09/2018 
 تار�ــــخ
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و�موافقة  2019
وزارة 

 األتصاالت 

46 2018 Federation Libanaise 
de Basketball 50,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Alfa 
Basketball 
Championship Other 
Events 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3818/1/M 24/09/2018 
 تار�ــــخ

47 2018 Elie Rahbani 6,432.50  ��دوالر أم ��  
Sponsorship Elie 
Rahbani ROAD TO 
TOKYO 2020 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/10/2018 

48 2018 Abnaa Chekka Sports 
Club 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Abnaa 
Chekka Sporting Club 
2018-2019 Season 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

49 2018 Al Riyadi 100,000.00 دوال �� ر أم��  
Sponsorship  Al Riyadi 
Women’s basketball 
team 2018-2019 
Season 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5185/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٠�٢٩ 

50 2018 Al Riyadi 200,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Al Riyadi 
Men’s Basketball 
team  2018-2019 
Season 

من  �طلب
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5184/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٠�٢٩ 

51 2018 YED 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Youth 
Energy Development 
Association 2018  
(S.AR) 

 -الفا 
المدير 

 العام
5/12/2017;22/02/2018 

52 2018 Qannoubine 5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Qannoubine Summer 
Camp 2018 - 92881 

 -الفا 
المدير 

 العام
31/05/2018 

53 2018 Maroun tanios 5,405.50  ��  دوالر أم��
Sponsorship The 
Cheering Station in 
Saida Triathlon 

 -الفا 
المدير 

 العام
28/08/2018 

54 2018 Maroun tanios 5,405.50  ��  دوالر أم��
Sponsorship The 
Cheering Station in 
Beirut Marathon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/10/2018 

55 2018 Hamat Youth Club 10,000.00  ��  Sponsorship Hamat دوالر أم��
Youth Club 2018-2019 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/11/2018 

56 2018 Beirut First Club 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The Arab 
Basketball 
Championship 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
09/06/2018 

57 2018 Tourisme et Sports 
D'Hiver Mzar  20,000.00  ��  Sponsorship Ski Mzar دوالر أم��

2018-2019 

 -الفا 
المدير 

 العام
12/05/2018 

58 2018 Marc Constantine 12,541.00  ��  Sponsorship Lebanon دوالر أم��
Basketball Team for  15/01/2018 -الفا 
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Deaf   المدير
 العام

59 2018 Walid Najjar 10,811.00  ��  Sponsorship Walid دوالر أم��
Najjar 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
22/02/2018 

60 2018 Nassim Zoueini 2,163.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship ULFG2 
Rally Paper in ESIB & 
NDU Rally Paper  

 -الفا 
المدير 

 العام
26/03/2018 

61 2018 Christa-Maria 
Makzoumi 1,082.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship AUB Rally 
Paper- Monopoly 
Team  

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

62 2018 Riyadi Club 7,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Riyadi 
Fundraising Gala 
Dinner 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
09/06/2018 

63 2018 Elia Nseir 1,082.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship ESIB Rally 
Paper- Université 
Saint-Joseph – Elias 
Nseir  

 -الفا 
المدير 

 العام
19/03/2018 

64 2018 International Fairs & 
Promotion s.a.l 10,000.00 دوالر أم �� ��  

Sponsorship Beirut 
Boat Show 2018 - 
86282 

 -الفا 
المدير 

 العام
03/06/2018 

65 2018 Rami Maroun Nakhoul 1,082.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Scouts 
des Apôtres yearly 
Magazine 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
21/11/2018 

66 2018 Sacha Maria Dib 1,082.00  ��دوالر أم ��  Sponsorship AUB Rally 
Paper Team  

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

67 2018 Mona Bustros 
Foundation 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship the 
broadcast of the 
Worldcup 2018 Final 
and Semi Final 

 -الفا 
المدير 

 العام
20/06/2018 

68 2018 Vivaki 200,000.00  دوالر �� أم��  
Sponsorship Alfa 
football Lebanese 
League  2018-2019 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/09/2018 

69 2018 Champville 200,000.00  ��  Sponsorship دوالر أم��
Champville 2018-2019 

 -الفا 
المدير 

 العام
10/12/2018 

70 2018 
CHRISTIAN 
ASSOCIATION FOR 
THE BLIND 

�� دوال 2,000.00 ر أم��  
sponsorship The 
Christian Association 
of the Blind  Concert 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/06/2018 

71 2018 N.G.N.O SAL 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Souk el 
Akel Christmas Market 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/06/2018 

72 2018 Al Midane 50,000.00  ��  Sponsorship Christmas دوالر أم��
by Lake 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5918/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٢�١١ 

73 2018 ARCHEVEQUE 
MARONITE WAKF-2,500.00  ��  Sponsorship Christmas دوالر أم��

concert - Mar Takla 
 -الفا 

المدير 
18/10/218 
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MAR TAKLA Hazmieh امالع 

74 2018 Beasts 50,000.00  ��  Sponsorship Christmas دوالر أم��
Beasts 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2684/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�١٧ 

75 2018 
Arab Festival for 
Special Talents-
Friends for Disabled 

2,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Arab 
Festival for Special 
Talents-Friends for 
Disabled 

 -الفا 
المدير 

 العام
02/01/2018 

76 2018 The Legend 7,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Valentine's event 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
31/01/2018 

77 2018 
The Lebanese Society 
of Nefrology & 
Hypertension 

10,000.00  ��  Sponsorship World دوالر أم��
Kidney Day 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
30/01/2018 

78 2018 Cedars Festival 100,000.00  ��  Sponsorship Cedars دوالر أم��
Festival 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1880/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�١١ 

79 2018 Cedars Mountain 
Foundation 25,000.00  ��  Sponsorship Cedars دوالر أم��

Mountain Foundation 

 -الفا 
المدير 

 العام
04/11/2018 

80 2018 Zouk Mikael 
International Festival  20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Zouk 
Mikael International 
Festival  

 -الفا 
المدير 

 العام
05/02/2018 

81 2018 Beirut Spring Festival 30,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Samir 
Kassir Foundation 
2018  

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3058/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٦ 

82 2018 Greynab SARL 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Jounieh 
Outdoor The world 
cup screening activity  
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/05/2018 

83 2018 Blue Sound 100,000.00  ��  Sponsorship Julia دوالر أم��
Boutros Sour 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3145/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�١٢ 

84 2018 Beiteddine Festival 100,000.00  دو �� الر أم��  
Sponsorship 
Beiteddine Festival 
2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3084/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٨ 
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85 2018 Faqra International 
Festival 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Faqra 
International Festival 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/06/2018 

86 2018 Jezzine Festival 10,000.00  ��  Sponsorship Jezzine دوالر أم��
Festival 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
04/03/2018 

87 2018 Amchit International 
Festival 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Amchit 
International festival 
2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
06/05/2018 

88 2018 Batroun International 
Festival 50,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Batroun 
International Festival 
2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3439/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٧�٣ 

89 2018 ICE 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Zahle 
International Festival 
2018 (Municipality) 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/12/2018 

90 2018 Acsauvel 5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The Naji 
Hakim Concert – 
Acsauvel  

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

91 2018 Ehmej International 
Festival 50,000.00  ��  Sponsorship Ehmej دوالر أم��

Festival 2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
11/09/2018 

92 2018 One Lebanon 25,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship National 
Anthem Michel Fadel-
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام

2691/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٢٨ 

93 2018 LEBAM 20,000.00  ��  Sponsorship LEBAM دوالر أم��
Christmas 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/11/2018 

94 2018 Mona Bustros 
Foundation 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Mona 
Bustros Foundation 
NewYear Countdown 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
30/11/2018 

95 2018 Batrouniyat 50,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Batrouniyat Christmas 
2018 

 -لفا ا
المدير 

 العام
12/05/2018 

96 2018 Lebanese Franchise 
Association 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Bifex 
2018/Lebanese 
Franchise Association  

 -الفا 
المدير 

 العام
22/02/2018 

97 2018 Kiyadat al Jaych            
��  5,000.00        ق�ادة الج�ش  دوالر أم��

Sponsorship Lebanese 
Army Desk Calendar 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
05/08/2017 

98 2018 
Kiyadat al Jaych      

مدي��ة  -ق�ادة الج�ش 
 التوج�ه

5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Army 
Desk Calendar 2019  
$5K 

 -الفا 
المدير 

 العام
12/05/2018 

99 2018 Right Service for 
Digital Marketing 7,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Middle 
East Social Festival 
2018 Joe Ghantous 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

707/1/M  تار�ــــخ 
7/2/2018 
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وزارة 
 األتصاالت 

100 2018 G.Association 20,000.00  ��  Sponsorship Earth دوالر أم��
Hour 2018 

 -الفا 
دير الم

 العام
30/01/2018 

101 2018 Heartbeat La Chine de 
l'Espoir 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
Heartbeat 2018 Gala 
Dinner & 2 Concerts at 
Biel 

 -الفا 
المدير 

 العام
01/10/2018 

102 2018 OTV Facilties 5,150.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Stou7 
Beirut /E-Sight 3 (Saria 
& Kifah) 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/02/2018 

103 2018 
Freres Des Ecoles 
Chretiennes, College 
Du Sacre-Coeur-
Gemmayze 

2,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Sacre 
Coeur Gemmayze 
Gala Dinner 
Fundraising 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

104 2018 Lebanese Diaspora 
Energy 25,000.00  ��  Sponsorship LDE 2018 دوالر أم��

Dinner 

 -الفا 
المدير 

 العام
04/11/2018 

105 2018 
MOBILE OPERATORS 
SYNDICATE IN 
LEBANON 

5,000.00  ��  Sponsorship Syndictae دوالر أم��
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
02/05/2018 

106 2018 OTV Facilties 10,300.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Stou7 
Beirut international 
women’s day 

 -الفا 
المدير 

 العام
03/02/2018 

107 2018 Silvio Chiha 35,000.00  ��  Sponsorship Silvio دوالر أم��
Chiha / Film 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1096/1/M  تار�ــــخ 
23/04/2018 

108 2018 Auxilia 15,000.00  ��  Sponsorship Auxilia دوالر أم��
2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
01/10/2018 

109 2018 Lebanese Diaspora 
Energy 100,000.00  ��  Sponsorship LDE 2018 دوالر أم��

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1842/1/M  تار�ــــخ 
5/4/2018 

110 2018 CAD GROUP SARL 2,594.23  ��  Sponsorship Grand دوالر أم��
Lycee Memo2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
05/02/2018 

111 2018 Press Club 25,000.00  ��  Sponsorship Press دوالر أم��
Club 2018  

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

6261/1/M  تار�ــــخ 
18/12/2017 

112 2018 Kunhadi 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Kunhadi 
2018- Taxi Night 21 
edition 

 -الفا 
المدير 

05/11/2018 
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 العام

113 2018 Marina Wakim 
Association 5,406.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Marina 
Wakim CD production 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
31/01/2018 

114 2018 Tripoli Entrepreneurs 
Club 20,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
BOOSTER06 Startup 
Accelerator 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
17/05/2018 

� الح�اة 2018 115 ��  331.67 جمع�ة ك�ارنا ك��  دوالر أم��
Sposnorship jamiyat 
kibarouna kanz el 
hayat 10 cards 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/11/2018 

116 2018 Silvio Chiha 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Silvio 
Chiha - Film / 
Additional 

 -الفا 
المدير 

 العام
19/06/2018 

117 2018 League maronite 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship  
Assembly Wedding 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/04/2018 

118 2018 Luxury Limited Edition 
sarl 50,000.00  ��  Sponsorship Nadine دوالر أم��

Labaki Film 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2113/1/M  تار�ــــخ 
23/04/2018 

119 2018 Kiyadat al Jaych            
��  20,000.00        ق�ادة الج�ش  Sponsorship ArmyDay دوالر أم��

2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/12/2018 

  -لجنة وقف مار افرام  2018 120
��  2,500.00 كفرذب�ان  دوالر أم��

Sponsorship Paroisse 
Saint Efrem 
Kfardebian 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
08/03/2018 

121 2018 LEBAM 10,000.00  ��  Sponsorship LEBAM دوالر أم��
2018 Activities 

 -فا ال
المدير 

 العام
27/03/2018 

122 2018 Stouh Beirut 50,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Stouh 
Beirut Religious 
tourism project 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2337/1/M  تار�ــــخ 
5/6/2018 

123 2018 LAM productions 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship the 
Baalbek  International 
Symposium 2018  

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

124 2018 LEBAM 5,000.00  ��  Sponsorship LEBAM دوالر أم��
Producing 1st CD 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
20/07/2018 

125 2018 APSAD 50,000.00  ��  Sponsorship APSAD دوالر أم��
2018 

ب من �طل
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4251/1/M  تار�ــــخ 
28/08/2018 



NZ\Rep-02-2022.doc ٧١ 

جمع�ة اقل�م الخروب  2018 126
��  10,000.00 للتنم�ة االجتماع�ة  دوالر أم��

جمع�ة إقل�م الخروب 
للتنم�ة اإلجتما�� 
Sponsorship  

 -الفا 
المدير 

 العام
31/08/2018 

127 2018 Prime protocole L.L.C 20,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The  
Prime Protocol 
Training 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
09/03/2018 

128 2018 G.Association 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The G-
Recycling Beirut 
Marathon 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

129 2018 Kiyadat al Jaych            
��  5,000.00        ق�ادة الج�ش  Sponsorship Annual دوالر أم��

Agenda 2019 $5K 

 -الفا 
المدير 

 العام
05/02/2018 

130 2018 LDE Canada 150,000.00  ��  Sponsorship LDE دوالر أم��
Canada 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4315/1/M  تار�ــــخ 
31/08/2018 

131 2018 
Kiyadat al Jaych      

مدي��ة  -ق�ادة الج�ش 
 التوج�ه

20,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Army 
Magazine 
Independence Day 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
23/10/2018 

132 2018 Kunhadi 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Kunhadi 
New Year Event Road 
Safety 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
12/05/2018 

133 2018 OTV FACILITIES S.A.L 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Telethon 
Christmas Episode  
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
12/05/2018 

134 2018 Municipality of 
Dekawenee 35,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
Municipality of 
Dekwenee Addressing 
System 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5807/1/M  تار�ــــخ
٢٠١٨�١٢�١١ 

135 2018 
Société Etablissement 
des Téléskis Pour 
l'Exploitation 
Touristique 

20,000.00  ��  Sponsorship Cedar's دوالر أم��
Ski Slopes 

 -الفا 
المدير 

 العام
02/05/2018 

136 2018 TWO Brands s.a.r.l 1,500.00  ��  Sponsorship Jamhour دوالر أم��
Promotion 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
29/01/2018 

137 2018 League Maronite 500.00  ��  Sponsorship League دوالر أم��
Maronite Dinner 

 -الفا 
المدير 

 العام
04/03/2018 

138 2018 Free Patriotic 
Mouvement 15,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Gala 
Dinner FPM 14 March 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
13/04/2018 

139 2018 Mona Bustros 
Foundation 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Mona 
Bustros Foundation 
Easter Event 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
03/09/2018 

140 2018 Saint Vincent de Paul 5,000.00  ��  03/02/2018 -الفا  Sponsorship Saint دوالر أم��
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Vincent De Paul 
Lekmet Mahaba 2018 

المدير 
 العام

141 2018 Notre Dame 
University 2,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship NDU 
Engineering Gala 
Dinner 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/03/2018 

142 2018 Labora 5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Labora 
Fundraising Gala 
Dinner 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/03/2018 

143 2018 
LIGUE DE 
BIENFAISANCE DE LA 
JEUNESSE DE 
RECHMAYA 

2,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Rechmaya Festival 
Dinner 2018 

 -الفا 
مدير ال

 العام
05/02/2018 

144 2018 ENFANTS DE LUMIERE 1,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The 
Enfants De Lumiere 
Fundraising 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

145 2018 Mona Bustros 
Foundation 15,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Mona 
Bustros Foundation 
Gala Dinner 2018- 3 
Honor Tables 

 -الفا 
المدير 

 العام
10/09/2018 

146 2018 Lebanese League for 
Woman in Business 6,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Lebanese 
League for Woman in 
Business Fundraising 
events 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/03/2018 

147 2018 Caritas 663.35 دوال �� ر أم��  
Sponsorship Caritas 
Rmeil Annual Dinner 
2018 (10Px100.000 LL) 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/12/2018 

148 2018 Donner Sang Compter 2,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Gala 
Dinner Donner Sang 
Compter 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/06/2018 

149 2018 Oum el Nour 
Foundation 2,500.00  ��  Sponsorship Oum el دوالر أم��

Nour Foundation 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
26/06/2018 

150 2018 Jouzour 2,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Jouzour 
Loubnan’s fundraising 
event  

 -الفا 
المدير 

 العام
25/07/2018 

151 2018 
International 
Committee of Red 
Cross  

2,000.00  ��  Sponsorship Gala دوالر أم��
Dinner ICRC 

 -الفا 
المدير 

 العام
14/08/2018 

152 2018 Sesobel 1,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Sesobel 
Annual Charity Gala 
Dinner 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
25/07/2018 

153 2018 National Diabetes 
Organization 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Dialeb  
Fundraising Gala 
Dinner 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
06/01/2018 

154 2018 HOSSEP KALADJIAN 2,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Armenian 
Christmas Party 2018-
Booklet 

 -الفا 
المدير 

 العام
24/10/2018 

155 2018 LU-FMS STUDENTS 
COMMITTEE 1,082.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Lebanese 
university Faculty of  
Medical Sciences 
Fundraising Gala 
dinner 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/06/2018 
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156 2018 Red Cross 1,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Red Cross 
Furn el Chebbak 
Fundraising Dinner 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
30/07/2018 

157 2018 Patriarch Nasrallah 
Sfeir Foundation 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Patriarch 
Nasrallah Sfeir 
Foundation 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
15/10/2018 

158 2018 Repas de Charité 10,000.00  ��  Sponsorship Repas de دوالر أم��
Charité 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
19/07/2018 

159 2018 Michele Hajal 10,811.00  ��  Sponsorship  Fight دوالر أم��
with Michele  

 -الفا 
المدير 

 العام
10/02/2018 

160 2018 
SOCIETE GROUPE 
MEMOIRE DE 
RECHERCHE CLINIQUE 
(GMRC-Liban) 

3,000.00  ��  Sponsorship Play for A دوالر أم��
Cause 

 -الفا 
المدير 

 العام
09/10/2018 

161 2018 Lucien Jabboury 2,162.50  ��  Sponsorship Donation دوالر أم��
Lucien Jabboury  

 -الفا 
المدير 

 العام
10/08/2018 

162 2018 Terry Bitar 1,500.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship "Feed a 
Family"  for Charity 
Donation Table 

 -الفا 
المدير 

 العام
12/05/2018 

163 2018 Mariam Dabbousi 4,000.00  ��  Sponsorship AUB دوالر أم��
Outdoors 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
30/01/2018 

164 2018 Association Amicale 
des anciens de L’ESIB 2,500.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship ESIB 
Alumni Association 
Gala Dinner 14 
Persons 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/05/218 

165 2018 MUNICIPALITY OF 
JOUNIEH 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship the Smart 
and Electronic 
Transformation in 
Arab cities Workshop  

 -الفا 
المدير 

 العام
08/06/2018 

166 2018 Notre Dame 
University 6,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
ACTEA’19-NDU 2018 
$6K 

 -الفا 
المدير 

 العام
19/11/2018 

167 2018 University of 
Balamand  3,000.00  ��  Sponsorship UOB دوالر أم��

Summer Festival 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
31/01/2018 

168 2018 Wakf Sainte Moura 
Bkarzla 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Wakf 
Sainte Noura- Bkarzla 
Festival 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
14/08/2018 

169 2018 Ieee 5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship The IEEE 
Student and Young 
Professional Lebanon 
Congress (SYPLC)  

 -الفا 
المدير 

 العام
21/02/2018 

170 2018 Patriarcal Maronite 
Jobbee 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Patriarcal 
Maronite Jobbee 
Christmas Activity 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/09/2018 

171 2018 Trace Media 52,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Telecom 
Review Leader’s 
summit $ dinner 2018 

�طلب من 
 ادارة

كة،  ال��

302/1/M  تار�ــــخ 
15/02/2018 
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و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

172 2018 Arabnet 50,000.00  ��  Sponsorship Arabnet دوالر أم��
Conference 2018 

�طلب من 
ادارة 

كة،  ال��
و�موافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

705/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٢�٧ 

173 2018 Libancall Plus s.a.l 1,330.00 دوالر أم �� ��  
Sponsorship 
Advertising Campaign 
through 100000 SMS  

 -الفا 
المدير 

 العام
22/02/2018 

174 2018 Samena 10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Samena 
Telecom Leaders 
Summit 2018 in Dubai 

 -الفا 
المدير 

 العام
29/03/2018 

175 2018 Lebanese National 
Energy 15,000.00  ��  Sponsorship Mind the دوالر أم��

Gap forum 2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
10/11/2018 

176 2018 Trace Media 15,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Telecom 
Review Summit Dubai 
2018 

 -الفا 
المدير 

 العام
25/07/2018 

177 2018 Friedreich's Ataxia 
Leb. Ass. 5,000.00 د �� والر أم��  Sponsorship F.A.L.A. 

 -الفا 
المدير 

 العام
11/12/2018 

178 2018 Agile Fitness Club 4,500.00  ��  Sponsorship Agile دوالر أم��
Fitness Club 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

994/1/M  تار�ــــخ 
23/02/2018 

179 2018 Maan Loubnan 
Association 20,000.00  ��دوالر أم ��  Sponsorship Maan 

Loubnan Association 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1837/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�٥ 

180 2018 Lebanese University- 
Geny 15,000.00  ��  Sponsorship Lebanese دوالر أم��

University- Geny 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1936/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٣ 

181 2018 Federation Libanaise 
de Volley-Ball  25,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship 
Federation Libanaise 
de Volley-Ball  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1840/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�٥ 

182 2018 Uni One s.a.r.l 50,000.00  ��  Sponsorship Uni One دوالر أم��
s.a.r.l 

�طلب 
وموافقة 

ارة وز 
 األتصاالت 

2960/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٥ 

183 2018 
Houssam el Dine el 
Hariri Basketball 
Championship 

60,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Houssam 
el Dine el Hariri 
Basketball 
Championship 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1392/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�١٦ 

184 2018 Al Riyadi 50,000.00  �� �طلب  Sponsorship Al Riyadi دوالر أم��
وموافقة 

4387/1M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٩�٦ 
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وزارة 
 األتصاالت 

185 2018 Al Qobayyat Sports 
Club 20,000.00  ��  Sponsorship Al دوالر أم��

Qobayyat Sports Club 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3387/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�٢٨ 

186 2018 Saida International 
Marathon 100,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Saida 
International 
Marathon 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1841/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�٥ 

187 2018 Danniyehbtejmaana - 
��  30,000.00 بتجمعنا الضنیة  دوالر أم��

Sponsorship 
Danniyehbtejmaana - 

نیة بتجمعناالض  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4166/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�١٧ 

188 2018 Al Nejmeh Club 50,000.00  ��  Sponsorship Al دوالر أم��
Nejmeh Club 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2979/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٨ 

189 2018 Al Nejmeh Club 150,000.00  ��  Sponsorship Al دوالر أم��
Nejmeh Club 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2979/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٨ 

190 2018 Al Wahda Club- Al 
Marj 10,000.00  ��  Sponsorship Al Wahda دوالر أم��

Club- Al Marj 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1394/1/M  16/ تار�ــــخ
�٢٠١٨�٠٣ 

191 2018 Al Salam Sports Club- 
Al Marj  10,000.00  ��  Sponsorship Al Salam دوالر أم��

Sports Club- Al Marj  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1391/1/M   تار�ــــخ
�٢٠١٨�٠٣�١٦ 

192 2018 
Al Ikhaa Social, 
Cultural and Sports 
Club 

10,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Al Ikhaa 
Social, Cultural and 
Sports Club 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1393/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�١٦ 

193 2018 Al Wahda Club- Al 
Marj 40,000.00  ��  Sponsorship Al Wahda دوالر أم��

Club- Al Marj 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4252/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�٢٨ 

194 2018 Municipality 4,975.12  ��  Sponsorship دوالر أم��
Municipality 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3316/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�٢٥ 

195 2018 Spiders Sporting Club 
Barja 5,000.00  ��  Sponsorship Spiders دوالر أم��

Sporting Club Barja 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4429/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٩�١٢ 

196 2018 Rene Mouawad 
Foundation 10,000.00  ��  Sponsorship Rene دوالر أم��

Mouawad Foundation 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

760/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٢�٨ 
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197 2018 May Chidiac 
Foundation 30,000.00  ��  Sponsorship May دوالر أم��

Chidiac Foundation 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2959/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٥ 

198 2018 Beasts 100,000.00  ��  Sponsorship Beasts دوالر أم��

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2684/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٢٨ 

األتحاد العام للنفا�ات  2018 199
� لبنان

��  7,500.00 الزراع�ة ��  دوالر أم��
Sponsorship    األتحاد

 �
العام للنفا�ات الزراع�ة ��

 لبنان

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4313/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�٣١ 

200 2018 ITS sal 100,000.00  ��  Sponsorship  ITS sal دوالر أم��

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

944/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٢�٢١ 

201 2018 
PERE WISSAM 
YOUSSEF ABOU 
NASSER 

5,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship PERE 
WISSAM YOUSSEF 
ABOU NASSER 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3314/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�٢٥ 

202 2018 Beasts 50,000.00  ��  Sponsorship Beasts دوالر أم��

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

950/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٢�٢٢ 

لجنة مهرجانات قرط�ا  2018 203
اث�ة �� دوالر  35,000.00 الس�اح�ة وال�� أم��  

لجنة مهرجانات قرط�ا 
اث�ة   الس�اح�ة وال��

Sponsorship 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3687/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�١٨ 

204 2018 Kartaba Festival 
Celebration 10,000.00  ��  Sponsorship Kartaba دوالر أم��

Festival Celebration 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4314/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�٣١ 

205 2018 Kartaba Festival 
Celebration 10,000.00  ��  Sponsorship Kartaba دوالر أم��

Festival Celebration 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4314/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١٠�٢ 

206 2018 Beirut Corporate 
Festival 100,000.00  ��  Sponsorship Beirut دوالر أم��

Corporate Festival 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4254/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�٢٨ 

207 2018 Beirut Chants 25,000.00  ��  Sponsorship Beirut دوالر أم��
Chants 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4165/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�١٧ 

208 2018 Social Way 
Association 20,000.00  ��دوالر أم ��  Sponsorship Social 

Way Association 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5633/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١١�٩ 

209 2018 Rotary Association 
Lebanon 100,000.00  ��  Sponsorship Rotary دوالر أم��

Association Lebanon 
�طلب 

وموافقة 
329/1/M   تار�ــــخ

٢٠١٨�٠١�٢٢ 
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وزارة 
 األتصاالت 

210 2018 Jamina s.a.r.l 25,000.00  ��  Sponsorship Jamina دوالر أم��
s.a.r.l 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1933/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٣ 

211 2018 Jamiyyat l Chabab el 
Bakaai 22,900.00  ��  Sponsorship Jamiyyat l دوالر أم��

Chabab el Bakaai 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2273/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�٣٠ 

212 2018 ID-Jean Bou Doumit 20,000.00  ��  Sponsorship Jean Bou دوالر أم��
Doumit 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3132/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�١٢ 

� االجتما��  2018 213
المجلس الثقا��

� وراش�ا ��  20,000.00 لل�قاع الغر��  دوالر أم��
� اال 

جتما�� المجلس الثقا��
� وراش�ا  لل�قاع الغر��
Sponsorship 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1838/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�٥ 

214 2018 
Echo Trading & 
Industrial co Fiesta 
Group s.a.l 

30,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Echo 
Trading & Industrial co 
Fiesta Group s.a.l 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 تصاالت األ

2256/1/M  
30/04/2018 

215 2018 BeMa- Beirut Museum 
Art 50,000.00  ��  -Sponsorship BeMa دوالر أم��

Beirut Museum Art 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1616/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�٢٦ 

216 2018 ITS Agency 1,540.00  ��  Sponsorship ITS دوالر أم��
Agency 

�طلب 
 وموافقة

وزارة 
 األتصاالت 

4485/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٩�١٤ 

217 2018 
Syndicate of Owners 
of Restaurants, Cafes, 
Night Clubs and 
Pastries 

25,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Syndicate 
of Owners of 
Restaurants, Cafes, 
Night Clubs and 
Pastries 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1934/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٣ 

218 2018 
Syndicat des 
Etablissements 
TouristiquesBalneaires 
au Liban 

25,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Syndicat 
des Etablissements 
TouristiquesBalneaires 
au Liban 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1935/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٣ 

219 2018 Arz el Jabal 50,000.00  ��  Sponsorship Arz el دوالر أم��
Jabal 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1941/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�١٣ 

220 2018 
Association of Ideas 
that Accelerate 
Growth 

650,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship 
Association of Ideas 
that Accelerate 
Growth 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2614/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٢١ 

221 2018 AUB School of 
Business  30,000.00  ��  Sponsorship AUB دوالر أم��

School of Business  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3386/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�٢٨ 
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222 2018 Ajial Lil Tanmia 18,000.00  ��  Sponsorship Ajial Lil دوالر أم��
Tanmia 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5636/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١١�١٢ 

223 2018 Red Cross machghara 6,250.00  ��  Sponsorship Red Cross دوالر أم��
machghara 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4430/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٩�١٢ 

224 2018 Kouloub Min Nour 5,000.00  دو �� الر أم��  Sponsorship Kouloub 
Min Nour 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4316/1M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٨�٣١ 

225 2018 IBRAHIM ABDEL AL 
FOUNDATION  15,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship IBRAHIM 
ABDEL AL 
FOUNDATION  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5634/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١١�٩ 

226 2018 
PERE WISSAM 
YOUSSEF ABOU 
NASSER 

5,406.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship PERE 
WISSAM YOUSSEF 
ABOU NASSER 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3315/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�٢٥ 

� الح�اة 2018 227 ��  10,000.00 جمع�ة ك�ارنا ك�� � الح�اة   دوالر أم�� جمع�ة ك�ارنا ك��
Sponsorship  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2111/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٤�٢٣ 

228 2018 Saida Observatory for 
Social Impact 100,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Saida 
Observatory for Social 
Impact 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3733/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�٢٠ 

229 2018 
Al Jamiiya el 
Loubnaniya Lil 
Tanmiya  el Aalmiyya 

50,000.00  ��  دوالر أم��
Sponsorship Al Jamiiya 
el Loubnaniya Lil 
Tanmiya  el Aalmiyya 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3684/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�١٨ 

230 2018 ITS Agency 2,029.50  ��  Sponsorship ITS دوالر أم��
Agency 

�طلب 
وموافقة 

ارة وز 
 األتصاالت 

 ٢٠١٨�١٢�٧تار�ــــخ 
٢٠١٨�١٢�٧ 

231 2018 Al Mustaqbal Scouts 
of Lebanon- Al Marj 6,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Al 
Mustaqbal Scouts of 
Lebanon- Al Marj 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1381/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�١٦ 

232 2018 School of Azhar Al 
Bekaa 20,000.00  ��  Sponsorship School of دوالر أم��

Azhar Al Bekaa 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1242/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٣�١٢ 

233 2018 Imam sadr 
Foundation- Lebanon 40,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Imam 
sadr Foundation- 
Lebanon 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1617/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�٢٦ 

234 2018 Lijan Tajammoh Ahali 
Beirut Al Ijtimaiyya Lil 5,000.00  ��  Sponsorship Lijan دوالر أم��

Tajammoh Ahali 
�طلب 

وموافقة 
1380/1/M   تار�ــــخ

٢٠١٨�٠٣�١٦ 
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Aamal el Khayriyya Beirut Al Ijtimaiyya Lil 
Aamal el Khayriyya 

وزارة 
 األتصاالت 

235 2018 Lijnat Masajed Wakef 
Ayta Al Fakhar 5,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship Lijnat 
Masajed Wakef Ayta 
Al Fakhar 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

تار�ــــخ /1389/1
٢�٠٣�١٦018 

236 2018 New Generation 
Cultural Association 10,000.00  ��  دوالر أم��

Sponsorship New 
Generation Cultural 
Association 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2112/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٤�٢٣ 

237 2018 Nadi al Irshad Chehim  15,000.00  ��  Sponsorship Nadi al دوالر أم��
Irshad Chehim  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3688/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�١٨ 

238 2018 AUBMC 20,000.00  دوالر  �� أم��  Sponsorship AUBMC 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

6067/1/M  تار�ــــخ
٢٠١٨�١٢�١٠ 

239 2018 Ogero 50,000.00  ��  Sponsorship Ogero دوالر أم��

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4741/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٧�١٠�٢ 

الرا�طة الع���ة لعلوم  2018 240
��  5,000.00 االتصاالت  الرا�طة الع���ة لعلوم  دوالر أم��

  Sponsorshipاالتصاالت 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

5632/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�١١�٩ 

241 2018 Sama LLC 3,000,000.00   ��  دوالر أم��
Sponsorship Worldcup 
2018- Broadcast 
Rights/ Tele Liban 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3103/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�١١ 

242 2018 Sama LLC 1,000,000.00   ��  دوالر أم��
Sponsorship Worldcup 
2018- Broadcast 
Rights/ Tele Liban 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3103/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�١٤ 

243 2018 Sama LLC 250,000.00   ��  دوالر أم��
Sponsorship Worldcup 
2018- broadcast 
Rights/ Tele Liban 
additional 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3103/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�٢٠ 

244 2018 Sama LLC 400,000.00   ��  دوالر أم��
Sponsorship Worldcup 
2018- broadcast 
Rights/ Tele Liban 
additional 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

4759/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٩�٢٧ 

245 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

49,738.61   ��  دوالر أم��
Ad in AL Shark 
Newspaper from April 
till Dec. 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

984/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٢�٢٣ 

246 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

12,000.00   ��  دوالر أم��
Ad in  Al Shark Radio 
from mid April 2018 
till mid september 
2018 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

1618/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٣�٢٦ 
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247 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

50,000.00   ��  دوالر أم��
Ad in Dar Assayyad 
2018 June 2018- May 
2019  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2392/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٠٩ 

248 2018 
PUBLICIS MEDIA 
LEBANON SAL/VIVAKI 
SAL 

20,000.00   ��  Ad in VDL Radio دوالر أم��
Dbayeh 2018 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

2687/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٥�٢٨ 

249 2018 Media Evolution 
Group 7,500.00   ��  Ad in Business Echo دوالر أم��

Magazine 2018 

طلب �
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3158/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٦�١٣ 

250 2018 Kawalis Magazine 500.00   ��  Ad in Kawalis دوالر أم��
Magazine  

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3086/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٦�٨ 

251 2018 Keserwan Magazine 3,000.00   ��  Ad in Keserwan دوالر أم��
Magazine 

�طلب 
وموافقة 

وزارة 
 األتصاالت 

3685/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٧�١٨ 

 
 :٢٠١٩مصاریف الرعایة خالل العام  -

 

الرقم 
 التار�ــــخ ال�سلس�� 

اسم المؤسسة او 
� �فت  الجهة ال��

 االموال لصاحبها

الم�لغ 
 الم�وف

العمل
 ة

الغا�ة المرجوة من الم�لغ 
 الم�وف

المرجع الذي 
وافق ع� 

عمل�ة 
 ال�ف

ر�ــــخ رقم وتا
 مس�ند الموافقة

1 2019 Marc Constantine 
10,378.5

0 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Lebanese 
Basketball Team for Deaf  

2019 

المدير  -الفا 
 العام

29/01/2019 

2 2019 
SPORTS 

MANAGEMENT & 
PROMOTION SARL 

دوالر  5,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Mixed Martial 
Arts MMA National Team 

Nov.2019 $5K 

المدير  -الفا 
 العام

20/09/2019 

3 2019 Kobayat Sports 
Club 10,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Kobayat 

Basketball 2019 
المدير  -الفا 
 العام

07/01/2019 

4 2019 Club Speed Ball- 
Chekka 15,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Speedball 

Volleyball Club Chekka  
المدير  -الفا 
 العام

18/10/2018 

5 2019 
Club de 
Relevement Social 

Kanat 
دوالر  10,000.00

 ��  أم��
Sponsorship Club de 
Relevement Social Kanat 2019 

المدير  -الفا 
 العام

21/02/2019 

6 2019 
Federation 

Libanaise DE 
Volleyball 

دوالر  10,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Beach Volleyball 
Tournament 

المدير  -الفا 
 العام

01/08/219 

7 2019 Akkar Football Club 1,980.20  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Akkar football 
club 2019  

المدير  -الفا 
 العام

17/09/2019 

8 2019 Club Aamal Sportif 
Bekfaya 15,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Club Amal Sportif 

Bekfaya 2019 
المدير  -الفا 
 العام

02/12/2019 

9 2019 Andaket Futsal 10,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Andaket Futsal 
Club March-2019 

المدير  -الفا 
 العام

03/12/2019 

10 2019 College Protestant 
Francais CPF 30,000.00 

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Les Jeux 
Internationnaux de la 

Jeunesse CPF  2019 

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

  6736/1/M  
تار�ــــخ 

٢٠١٩�٠١�٠٨ 



NZ\Rep-02-2022.doc ٨١ 

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

11 2019 Lebanese Golf 
Federation  20,000.00  دوالر

 ��  أم��

Sponsorship Lebanese Golf 
Federation Jan.2019 till 

Dec.2019 

لمدير ا -الفا 
 العام

01/02/2019 

12 2019 Myschoolpulse 15,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Myschoolpulse 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

13 2019 Riyadiyyou Akkar 20,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Riyadiyyou Akkar 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

14 2019 CAPITAL 
HOSPITALITY SAL 10,000.00  دوالر

 ��  أم��

Sponsorship Sports 
conference organized by 

Ministry of Youth & Sports 

المدير  -الفا 
 العام

21/03/2019 

15 2019 Walid Najjar 19,460.00  دوالر
 ��  أم��

SponsorshipTiro Trap 2019  
Championship 

المدير  -الفا 
 العام

03/04/2019 

16 2019 Maxim Chaaya 60,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Patrouilles des 
Cedres 2019  

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

329/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠١�٢٩  

17 2019 Ranger Rodolphe 
Akl 21,082.00  دوالر

 ��  أم��

Sponsorship Ranger Rodolphe 
Akl  in participation in the 

RedBull X-Alpes  

المدير  -الفا 
 العام

02/06/2019 

18 2019 Fayyad Ozkan (Fair 
Game) 1,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Fair Game Fayad 

Ozkan 2019 
المدير  -الفا 
 العام

18/06/2019 

19 2019 believe in Lebanon 5,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Colette Haddad 
Underwater Exhibition 2019 

المدير  -الفا 
 25/07/2019 العام

20 2019 Federation 
Libanaise de Ski 20,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Lebanese ski 

Federation 
المدير  -الفا 
 العام

08/06/2019 

21 2019 Rechmaya 2,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Rechmaya Photo 
Exhibition 2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

22 2019 
Cedars 

International 
Festival Committee 

200,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Cedars Festival 
2019  

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

6478/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠١�٣١   

23 2019 Al Bustan 20,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Al Bustan Festival 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

24 2019 Badaro 5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Badaro Fete La 
Musique 

المدير  -الفا 
 العام

21/06/2019 

25 2019 Jisr el Madfoun 5,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Jisr el Madfoun 
(Thoum) Festival 2019 

المدير  -الفا 
 24/06/2019 العام

26 2019 
JEZZINE 

FOUNDATION FOR 
CULTURE AND 

HERITAGE 

دوالر  10,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Jezzine Festival 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

06/03/2019 

27 2019 Ehmej Municipality 20,000.00  دوالر
�� أم �� 

Sponsorship Ehmej Festival 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/02/2019 

28 2019 
LIGUE DE 
BIENFAISANCE DE 
LA JEUNESSE DE 

RECHMAYA 

1,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Rechmaya 
Festival 2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/05/2019 
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29 2019 Rahba Tajmaa 5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Rahbeh Festival 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/05/2019 

30 2019 Batroun Festival 25,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Batroun Festival 
2019 

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

3074/1/M    تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�٠٩ 

31 2019 Paroisse 2,000.00  دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Paroisse Snte 
Efrem Kfardebian Festival  

المدير  -الفا 
 العام

25/07/2019 

32 2019 Municipality of 
Miniyara 3,300.33 

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Miniyara Festival 
2019 (LL5M) 

المدير  -الفا 
 29/07/2019 العام

33 2019 Reyfoun 
Municipality 4,950.50  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Reyfoun 

Municipality 2019 
المدير  -الفا 
 العام

08/05/2019 

34 2019 Wakf Bkarzla 5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship St. Moura 
Festival 

المدير  -الفا 
 العام

08/05/2019 

35 2019 Trace Media 60,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Telecom Review 
12th Summit in Lebanon 2019 

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

4436/1/M    تار�ــــخ
٢٠١٨�٠٩�١٢ 

36 2019 Antonine University  5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Open day 
Telecommunications 2019 

المدير  -الفا 
 العام

29/01/2019 

37 2019 
Kiyadat al Jaych      

مدي��ة  -ق�ادة الج�ش 
 التوج�ه

دوالر  5,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Annual  Army 
Agenda 2019 

المدير  -الفا 
 العام

05/02/2018 

38 2019 
Kiyadat al Jaych      

مدي��ة  -ق�ادة الج�ش 
 التوج�ه

دوالر  5,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Army Desk 
Calendar 2019  

المدير  -الفا 
 العام

05/02/2018 

39 2019 AISD 20,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship AISD 2019   الذ�اء
� األمن والدفاع

  االصطنا�� ��
المدير  -الفا 
 العام

18/02/2019 

40 2019 
Kiyadat al Jaych      

مدي��ة  -ق�ادة الج�ش 
 التوج�ه

دوالر  15,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Lebanese Army 
Magazine 74th Anniversary 

2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/05/2019 

41 2019 
صندوق إحت�اط المدي��ة 
العامة لقوى االمن 

 الداخ�� 
دوالر  16,583.75

 ��  أم��
Sponsorship ISF 2019  المدير  -الفا

 العام
18/01/2019 

42 2019 
ROTARY 

ASSOCIATION-
LEBANON 

دوالر  5,000.00
 ��  أم��

Sponsorship The 6th Rotary 
International District 2452  

المدير  -الفا 
 العام

25/04/2019 

43 2019 Joe Kodeih 4,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Cultural Event  المدير  -الفا
 العام

23/01/2019 

44 2019 Rami Ayyach 10,000.00 
دوالر 
 ��  Sponsorship Alfa Gala Dinner أم��

المدير  -الفا 
 02/11/2019 العام

45 2019 G.Association 20,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Earthhour 2019  المدير  -الفا
 العام

23/01/2019 

46 2019 LLWB 6,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Girls Day by 
LLWB 2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

47 2019 CAD Group 2,486.66  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Grand Lycee 
Yearly Agenda  2019: 2200 

Euros 

المدير  -الفا 
 العام

13/02/2019 

48 2019 TRUE STORY 
PRODUCTION 4,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Soufaraa el Arz 

Episode on MTV 
المدير  -الفا 
 العام

02/11/2019 
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49 2019 Akkar Merchants 
Association 5,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Akkar Merchants 

Association 2019 
المدير  -الفا 
 العام

30/01/2019 

50 2019 MTV 15,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Patrouille des 
Cedres 

المدير  -الفا 
 العام

05/09/2019 

51 2019 Maxime Chaaya 5,000.00 ر دوال
 ��  أم��

Sponsorship Trophee des 
Cedres 2019 

المدير  -الفا 
 العام

15/05/2019 

52 2019 Ministry of 
Environment 15,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Beach Cleaning 

Campaign 
المدير  -الفا 
 العام

22/05/2019 

53 2019 Lebanese Franchise 
Association  20,000.00 

 دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship LFA Partnership 
2019 

المدير  -الفا 
 29/01/2019 العام

54 2019 
NAKABAT 

MOUWAZAFI WA 
MOUSTAKHDAMI 

CHARIK 

دوالر  5,000.00
 ��  أم��

Sponsorship Syndicate 
Notebook  2019 

المدير  -الفا 
 العام

21/03/2019 

55 2019 Mersal 2,320.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Agenda Culturel 
Guided Visits March-2019  

المدير  -الفا 
 العام

18/06/2019 

56 2019 Lebanese Diaspora 
Energy 25,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship LDE 2019  

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

2836/1/M    تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�٠٤  

57 2019 Lebanese Diaspora 
Energy 25,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship LDE 2019 Startup 

Village 

�طلب من 
كة،  ادارة ال��

و�موافقة 
وزارة 

 األتصاالت 

2836/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�٠٤  

58 2019 OTV Facilities 6,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Two mini 
documentaries  for Alfa CSR 

objectives 

المدير  -ا الف
 العام

19/08/2019 

59 2019 LDE 20,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship LDE North 
America 

المدير  -الفا 
 العام

30/08/2019 

60 2019 Darouri Ne7ki 20,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Darouri Ne7ki  5 
Episodes  

المدير  -الفا 
 العام

02/08/2019 

61 2019 Heartbeat 15,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Hearbeat 2019  المدير  -الفا
 العام

24/01/2019 

62 2019 
World Organization 
for Family 

Medecine 
دوالر  10,000.00

 ��  أم��

Sponsorship World 
Organization for Family 

Medecine 2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

63 2019 
The Lebanese 
Society of 
Nephrology & 

Hypertension 

دوالر  10,000.00
 ��  أم��

Sponsorship World Kidney 
Day 2019 

المدير  -الفا 
 العام

03/12/2019 

64 2019 AUB 10,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship The inaugural 
benefit evening for the Cancer 

Support fund  

المدير  -الفا 
 31/05/2019 عامال

65 2019 DSC Donner Sans 
Compter 2,500.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Donner Sans 

Compter  Fundraising Dinner 
المدير  -الفا 
 العام

18/06/2019 

66 2019 
WAKF MAR 

ANTONIOS 
TANNOURINE 

دوالر  1,500.00
 ��  أم��

Sponsorship Paroisse st. 
Antonios Tannourine 

fundraising dinner 2019 

المدير  -الفا 
 العام

15/01/2019 

67 2019 E-Transactions 10,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship “How to apply 
the law of electronic 
transactions and electronic 

signature”  

المدير  -الفا 
 العام

04/09/2019 
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68 2019 
Middle East Social 
Media Awards 

Festival 
دوالر  10,000.00

 ��  أم��
Sponsorship MESM Awards 

Festival 2019 
المدير  -الفا 
 العام

23/01/2019 

69 2019 Labora 5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Labora 
Fundraising 2019 

المدير  -الفا 
 العام

03/12/2019 

70 2019 Seaside 
Development sal 10,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Joe Maalouf 

Foundation 
المدير  -الفا 
 العام

04/03/2019 

71 2019 Red Cross Ashrafieh 3,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Red Cross 
Concert -Achrafieh Station 

2019 

المدير  -الفا 
 العام

03/12/2019 

72 2019 Sesobel 5,000.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Sesobel 
Fundraising 2019 

المدير  -الفا 
 العام

23/07/2019 

73 2019 FAID 331.67  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship FAID  Fundraising 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

21/08/2019 

74 2019 Al Riyadi 7,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship AL Riyadi 
Fundraising 2019 

مدير ال -الفا 
 العام

26/08/219 

75 2019 Acsauvel 500.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Acsauvel 
Fundraising 2019 

المدير  -الفا 
 15/01/2019 العام

76 2019 Mission de Vie 10,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Mission de vie – 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

03/12/2019 

77 2019 Christelle Elias 
Ashkar 540.50  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Christelle Elias 

Ashkar 
المدير  -الفا 
 العام

03/04/2019 

78 2019 Father HATEM 
HABIB AL AAKARI 1,082.00  دوالر

 ��  أم��

Sponsorship Deir Dalloum - 
Zouk Moukachrin Kermes 

2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/01/2019 

79 2019 Jesus ma Joie 3,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Jesus ma Joie 
2019 

المدير  -الفا 
 العام

09/01/2019 

80 2019 Father Toufic Bou 
Hadir 15,000.00 

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship The  
International Ecumenical 

Youth Gathering 2019 

المدير  -الفا 
 العام

11/02/219 

81 2019 Notre Dame 
University 5,000.00  دوالر

 ��  أم��

Sponsorship Team 
participation in NDU Eng. 

Faculty conference 2019 

المدير  -الفا 
 العام

29/01/2019 

82 2019 NDU Career 3,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship NDU Career 2019  المدير  -الفا
 العام

03/12/2019 

83 2019 
IEEE (Institute of 
Electrical and 

Electronics 
Engineers) 

5,000.00 
دوالر 
 ��  Sponsorship IEEE SYPLC 2019 أم��

المدير  -الفا 
 29/01/2019 العام

84 2019 Maronite League 5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship The Assembled 
Wedding for League Maronite 

2019 

 المدير  -الفا 
 العام

25/04/2019 

85 2019 Scout du Liban 300.00 
دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Scout du Liban - 
Kermes Mar Doumit 

المدير  -الفا 
 18/06/2019 العام

86 2019 Qannoubine  5,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Qannoubine 
Summer Camp 2019 

المدير  -الفا 
 العام

27/06/2019 

87 2019 Lebanese Autism 
Society (LAS) 2,000.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship LAS Fashion 

Show 2019 
المدير  -الفا 
 العام

28/06/2019 

88 2019 UNIVERSITY OF 
BALAMAND 1,500.00  دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Summer School 

on Smart Environment 2019 
المدير  -الفا 
 العام

07/05/2019 

89 2019 Scouts des Cedres 200.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Cedars Scout Ain 
Saadeh 2019 

المدير  -الفا 
 العام

07/05/2019 

90 2019 Lebanese American 2,985.15  دوالرSponsorship BMW Group -  10/02/2019المدير  -الفا 
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University   ��  العام Alfa Hackathon 2019 أم��

91 2019 Saida International 
Marathon 

50,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Saida 
International Marathon 2019 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

485/1/M   تار�ــــخ 
21/03/2019 

92 2019 Nejmeh Club 
100,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Nejmeh Club 
2019 

�طلب 
وزارة وموافقة 

 األتصاالت 

3340/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�١٠ 

93 2019 M.I.C.E Lebanon 
Smartex 

7,500.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship M.I.C.E Lebanon 
Smartex 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

1263/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٣�٢١ 

94 2019 Arabnet 50,000.00  
دوالر 
 ��  Sponsorship Arabnet 2019 أم��

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

3505/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٨�٠٢ 

95 2019 SCHOOL OF AZHAR 
AL BEKAA 

10,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Dar Al Fatwa- Al 
Bekaa 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

1192/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٣�٢٦ 

96 2019 Mar Elias Church- 
Kherbit Kanafar 

5,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Mar Elias Church- 
Kherbit Kanafar 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

1148/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�١٢ 

97 2019 Iklim el Kharroub 
Association  

10,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Iklim el Kharroub 
Association 2019 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 ت األتصاال 

1767/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٤�٢٥ 

98 2019 Beasts 
75,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Beasts 2019 
�طلب 

وموافقة وزارة 
 األتصاالت 

1886/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٥�٠٦ 

99 2019 Beirut Spring 
Festival 10,000.00   دوالر

 ��  أم��
Sponsorship Beirut Spring 

Festival  2019 

�طلب 
قة وزارة ومواف

 األتصاالت 

2359/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٥�٢٩ 

100 2019 APSAD 10,000.00   دوالر
 ��  أم��

Sponsorship APSAD 2019 
�طلب 

وموافقة وزارة 
 األتصاالت 

3258/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�٠٩ 

101 2019 Kartaba Festival 17,500.00   دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Kartaba Festival 
�طلب 
ة وزارة وموافق

 األتصاالت 

3327/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٧�١٨ 

102 2019 Friends of 
Beiteddine PAL 

50,000.00  

دوالر 
 ��  أم��

Sponsorship Beiteddine 
International Festival 2019 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

3668/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٨�٢٨ 

103 2019 Al Chiraa Magazine 2,100.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Al Chiraa 
Magazine 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

952/1/M   تار�ــــخ
٢٠١٩�٠٢�٢٦  

104 2019 Shark 30,000.00  دوالر
 ��  أم��

Sponsorship Al Shark 
Newspaper 

�طلب 
وموافقة وزارة 

 األتصاالت 

222/1/M  تار�ــــخ
٢٠١٩�٠١�١٧  

 
 ٢٠١٠خالل األعوام من  ٢MICلمدفوعة من قبل كذلك  بلغ إجمالي النفقات الرعائیة ا

ً حوالي / ٢٠١٨ولغایة العام  / د.أ، تشكل مدفوعات الرعایة والدعایة خالل ٧٨٫٨٣٤٫٣٠٤ضمنا
 /د.أ ١٨٫٣٨١٫٦٦١من ھذا اإلجمالي مبلغ / ٢٠١٨العام 
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مصاریف الرعایة والدعایة التي تكبدتھا شركة موبایل بعض الجدول الذي یبین وفیما یلي 
، ٢٠١٩و  ٢٠١٨ال سیما خالل العامین   ١/١/٢٠١٦ش.م.ل. منذ تاریخ  ٢نتریم كومباني رقم ا

 ومعظمھا بطلب من وزارة االتصاالت:
 

رقم وتار�ــــخ مس�ند 
 الموافقة

المرجع الذي وافق ع� عمل�ة 
 العملة الغا�ة المرجوة من الم�لغ الم�وف ال�ف

الم�لغ 
 الم�وف

اسم المؤسسة أو 
 �  �فت األموال الجهة ال��

 التار�ــــخ لصالحها
5367/1/M 

 �
�ن األول  ٢٩�� � واإلعال��  وز�ر االتصاالت  2018���

��  العقد السنوي اإلعال��  Trace Media Ltd. 2019 50,000 دوالر أم��
333/1/M - 

3500/1/M - 
4210/1/M 

 �
� و  ٢٣��

 ٢٦�انون الثا��
� واإلعال�� العقد السنوي اإل  وز�ر االتصاالت  ٢٠١٨أ�لول ٣تموز و

��  عال��  2019 مجلة الهد�ل 30,000.00 دوالر أم��
221/1/M 

٢٠١٨  �
��١٧   �

� و�عال��  وز�ر االتصاالت  �انون الثا��
��  عقد سنوي إعال�� ق 60000 دوالر أم��  2019 ج��دة ال��

1029/1/M 
٢٠١٨  �

 وز�ر االتصاالت  آذار ٢٩��

� و�عال�� ع� مدى ستة أشهر 
عقد  إعال��

ع� موقع 
www.businessechoes.com 

 �
و�� ��  االل���  5000 دوالر أم��

Media Evolution Group 
MEG S.A.L. 2019 

 �
��١   �

 ٢٠١٩�انون الثا��
� رقم 

�م كوم�ا��  ٢م��ا�ل ان��
 ش.م.ل. 

� عدد 
اك ��  Telecom Reviewاالش��

الخاص �المنتدى العال�� لالتصاالت 
��  الخل��ة  15150 دوالر أم��

Trace Media 
International FZ LLC 2019 

      
2019 

3342/1/M  �
��  رعا�ة مهرجان إهدن�ات وز�ر االتصاالت  تموز ٩��  2019 جمع�ة الم�دان 50000 دوالر أم��

800/1/M  �
��  رعا�ة ف��ق كرة السلة وز�ر االتصاالت  ن�سان ٣٠��  2019 نادي المتحد طرا�لس 25000 دوالر أم��

1903/1/M  �
��  لألفالم Cabrioletرعا�ة مهرجان  ت وز�ر االتصاال  أ�ار ٩��  10000 دوالر أم��

Association Laboratoire 
D'art 2019 

 �
�  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٩تموز  ٣��

��  رعا�ة �شاط النادي ال��ا�� وت -نادي بونزاي  2000 دوالر أم��  2019 ب��

1885/1/M  �
 وز�ر االتصاالت  ن�سان ١٢��

. تم رعا�ة حفل �مناس�ة ع�د رأس السنة
داد  إلغاء الحفل موض�ع الرعا�ة، وتم إس��

) من Fresh Dollarد.أ. ( ٢٠٬٠٠٠م�لغ 
د.أ. �ش�ل �امل م�لغ  ٧٥٬٠٠٠أصل 

 �
الرعا�ة (مفاوضات ل�سد�د الم�لغ المت���

�العملة الوطن�ة ع� أساس سعر ال�ف 
( ��  الرس��  BEASTS 2019جمع�ة ب�س�س  75000 دوالر أم��

1631/1/M  �
وت وز�ر االتصاالت  ن�سان ٢٣�� ��  رعا�ة مهرجانات ب��  Beirut Holidays 2019جمع�ة  12500 دوالر أم��

3318/1/M  �
عات وز�ر االتصاالت  تموز ٩�� ��  رعا�ة حفل جمع الت�� وت 10000 دوالر أم��  2019 نادي الح�مة ب��

959/1/M  �
��  رعا�ة مؤتمر كونفا�س وز�ر االتصاالت  ش�اط ٢٨��  15000 دوالر أم��

Confex International 
S.A.L. 2019 

804/1/M - 
1035/1/M  �
��  رعا�ة مهرجانات �عل�ك الدول�ة وز�ر االتصاالت  ن�سان ١��  2019 لجنة مهرجانات �عل�ك 50000 دوالر أم��

2284/1/M  �
��  دعم الماراتون السنوي وز�ر االتصاالت  أ�ار ٢٤��  2019 جمع�ة حرمون ماراتون 5000 دوالر أم��

3085/1/M  �
��  رعا�ة ف��ق كرة السلة لل�ساء وز�ر االتصاالت  ح��ران ٨��  50000 دوالر أم��

جمع�ة نادي هومنتمن 
� انطل�اس

 2019 ال��ا��

911/1/M  �
��  رعا�ة ف��ق كرة السلة للرجال وز�ر االتصاالت  ش�اط ٢٢��  50000 دوالر أم��

جمع�ة نادي هومنتمن 
وت � ب��

 2019 ال��ا��

1631/1/M  �
��  رعا�ة مهرجان القب�ات وز�ر االتصاالت  ن�سان ٢٣��  2019 لجنة مهرجانات القب�ات 50000 دوالر أم��

2540/1/M  �
��١٤ 
��  رعا�ة مهرجان ع�د الموس���  وز�ر االتصاالت  ح��ران  7500 دوالر أم��

Lebanese Cultural 
Festivals Association - 

ALFAC 2019 
2678/1/M  �
��١٠ 
 صاالت وز�ر االت ح��ران

ة  رعاي مؤتمر الخاص �المؤسسات الصغ��
��  والمتوسطة الحجم  15000 دوالر أم��

Lebanese International 
Business Council 2019 

728/1/M  �
��  رعا�ة ماراتون طرا�لس وز�ر االتصاالت  أ�ار ٩��  2019 جمع�ة معا� لبنان 10000 دوالر أم��

1795/1/M  �
��  الس�ا��  Visit Lebanonا�ة حدث رع وز�ر االتصاالت  ن�سان ٣٠��  Leisure Hill S.A.L. 2019 7500 دوالر أم��

4270/1/M   �
 وز�ر االتصاالت  أ�لول ٤��

� المنتدى العال�� 
و �� رعا�ة جناح أوج��

��  لالتصاالت   Ogero Telecom 2019 50000 دوالر أم��

1666/1/M  �
 وز�ر االتصاالت  ن�سان ١��

�  رعا�ة مشاركة �طلة الرما�ة
راي ��

��  ال�طوالت الدول�ة  2019 راي جاك �اس�ل 20000 دوالر أم��

2088/1/M  �
وع  وز�ر االتصاالت  ن�سان ٣٠�� ��  City Sight Seeingدعم م��  SAVI  S.A.L. 2019 20000 دوالر أم��
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1461/1/M  �
� معرض  وز�ر االتصاالت  آذار ٢٩��

��  Smartexرعا�ة والمشاركة ��  MICE- Lebanon S.A.R.L. 2019 14500 دوالر أم��
356/1/M - 

1670/1/M  �
ش�اط  ٢٨��

 وز�ر االتصاالت  ن�سان ٢و
 La Nuit des Muséesرعا�ة حدث 

 �
��  الثقا��  100000 دوالر أم��

Still Rolling Production - 
Events and More 2019 

2984/1/M  �
��١٧ 
�� دوالر أ رعا�ة مهرجان طرا�لس الدو��  وز�ر االتصاالت  ح��ران  2019 جمع�ة "طرا�لس ح�اة" 10000 م��
2670/1/M  �
��١٠ 
��  رعا�ة مهرجانات صور وز�ر االتصاالت  ح��ران  50000 دوالر أم��

اللجنة اللبنان�ة لمهرجانات 
 2019 صور والجنوب

3024/1/M  �
��٢٠ 
��  رعا�ة ماراتون هن��ال وز�ر االتصاالت  ح��ران  THRESHOLD S.A.L. 2019 6500 دوالر أم��

4983/1/M  �
�ن  ٢٩�� ���

��  Telecom Reviewرعا�ة منتدى  وز�ر االتصاالت  ٢٠١٨األول   Trace Media Ltd. 2019 60000 دوالر أم��

  

 � دعم برنامج "رعا�ة طفل" للمركز لتأم��
العالج لعدد من األوالد. إال أن الدعم تم 
إ�اقفه �طلب من الوز�ر محمد شق�� من 

 ٢١تار�ــــخ  M�١�٥٤٦٦خالل ال�تاب رقم 
 �

�ن الثا�� ���٢٠١٩  �� � لبنان 50000 دوالر أم��
 2019 مركز �طان األطفال ��

2052/1/M  �
 وز�ر االتصاالت  ن�سان ١٨��

دعم برنامج تدر�ب الش�اب حول 
��  التحد�ات الب�ئ�ة  100000 دوالر أم��

مؤسسة الح��ري للتنم�ة 
�ة المستدامة  2019 ال���

2358/1/M  �
 صاالت وز�ر االت أ�ار ٢٩��

� السنوي لجمع 
دعم الحفل الموس���

عات ��  الت��  10000 دوالر أم��

جمع�ة �شجيع حما�ة المناظر 
والمواقع الطب�ع�ة واألب��ة 

� لبنان 
 APSAD 2019القد�مة ��

3911/1/M  �
�ن  ٢٩�� ���

 وز�ر االتصاالت  األول
دعم إ�شاء برنامج المدرسة المسائ�ة للعام 

�� دوالر أ ٢٠١٩-٢٠١٨األ�اد���   2019 جمع�ة �سمة 61410 م��

-١٨كتاب علم وخ��  رقم 
٠٩٠٩  �

�ن األول ١٠��  وز�ر االتصاالت  ���
ا�ة مع الجمع�ة إلطالق   ٢٥عقد ��

عات �المال�س ��  صندوق ذ�� لجمع الت��  FABRICAID S.A.L. 2019 12500 دوالر أم��

2387/1/M  �
� طرا�لس وز�ر االتصاالت  أ�ار ٢٣��

�� د دعم معرض رمضان ��  2019 تجمع إنماء لبنان 15000 والر أم��

930/  �
 وز�ر االتصاالت  ش�اط ٢٥��

� الخطوط األمام�ة 
دعم مؤتمر  المرأة ��

��  السنوي  25000 دوالر أم��
 May Chidiacجمع�ة 

Foundation 2019 

3563/1/M  �
تموز  ٢٠��

 وز�ر االتصاالت  ٢٠١٨

�ات  MITدعم مسا�قة منتدى  لل��
ا�ة مع الع���ة الناشئة و  � عقدت �ال�� ال��

�ك دو�� و"المؤسسة  " ك�� "البنك الدو��
� لبنان" 

العامة ل�شجيع االس�ثمارات ��
�ك حكو�� ب�سخته الثان�ة  (إ�دال) ك��

��  ع��   250000 دوالر أم��

جمع�ة معهد ماساشوس�س 
���ز فوروم  � ان�� التكنولو��

 MIT -لبنان  -للمنطقة الع���ة 
Enterprise Forum for 
the Pan Arab Region 

Lebanon 2019 
2491/1/M  �
��١٧ 
 وز�ر االتصاالت  ح��ران

وع النقا�ة ألفض تصم�م  دعم م��
��  هند��  � طرا�لس 10000 دوالر أم��  2019 نقا�ة المهندس��

2864/1/M  �
��١٧ 
��  رعا�ة المسا�قة الع���ة للمحتوى الرق��  وز�ر االتصاالت  ح��ران  10000 دوالر أم��

ومات�ة المهن�ة الجمع�ة المعل
� لبنان

�� 2019 

 �
عات وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٩تموز  ٣�� ي لجمع الت�� ��  دعم العشاء الخ�� و�ال 2000 دوالر أم�� �  2019 جمع�ة س��

5466/1/M  �
�ن  ٢١�� ���

 �
 وز�ر االتصاالت  الثا��

وع �طلب من الوز�ر  تم إ�قاف الم��
محمد شق�� �موجب ال�تاب رقم 

١�٥٤٦٦�M  ن  ٢١تايخ� ��� �
��  ٢٠١٩الثا��  50000 دوالر أم��

�ة  جمع�ة المقاصد الخ��
وت � ب��

 2019 اإلسالم�ة ��
2002/1/M 9  أب  
 وزارة اإلتصاالت  2017

� من خالل اللوحات 
عقد سنوي إعال��

وت � مطار ب��
��  الخارج�ة ��  ٢٠١٩ .LMC Stores S.A.R.L 22500 دوالر أم��

2886/1/M 5  أب 
 وزارة اإلتصاالت  2019

� من خالل اللوحات عقد س
نوي إعال��

وت � مطار ب��
��  الخارج�ة ��  ٢٠١٩ .LMC Stores S.A.R.L 22500 دوالر أم��

Below 20,000 USD 
rule - MOT Letter 

Ref. 2771/1/M 
�  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٧، ٧ح��ران /

��  عقد سنوي إعال��  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 390 دوالر أم��
Below 20,000 USD 
rule - MOT Letter 

Ref. 2771/1/M 
�  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٧، ٧ح��ران /

��  عقد سنوي إعال��  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 980 دوالر أم��
Below 20,000 USD 
rule - MOT Letter 

Ref. 2771/1/M 
�  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٧، ٧ح��ران /

��  عقد إعال��  2442 دوالر أم��

Product of the Year 
Middle East Lebanon 

S.A.L. ٢٠١٩ 
Purchase Order 

12220 dated 
� ع� اللوحات الخارج�ة وزارة اإلتصاالت  10/05/2019

��  عقد سنوي إعال��  939204 دوالر أم��

MEDIA PUBLI 
MANAGEMENT M.P.M  

S.A.R.L. ٢٠١٩ 
Below 20,000 USD 
rule - MOT Letter االت وزارة اإلتص  �

��  عقد إعال��  17850 دوالر أم��
Mindshare Lebanon 

S.A.L. ٢٠١٩ 
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Ref. 2771/1/M 
 ٢٠١٧، ٧ح��ران /

Below 20,000 USD 
rule - MOT Letter 

Ref. 2771/1/M 
�  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٧، ٧ح��ران /

��  عقد إعال��  4200 دوالر أم��
Mindshare Lebanon  

S.A.L. ٢٠١٩ 
5079/1/M  ن األول� ���

 وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٨ ١٠
� ع� قنوات التواصل  عقد 

إعال��
��  االجتماع�ة  153825 دوالر أم��

Mindshare Lebanon 
S.A.L. ٢٠١٩ 

2949/1/M/ �
تموز  30��

��  سنوات ١٠مؤتمر عرب نت  وزارة اإلتصاالت  ٢٠١٩  ٢٠١٩ .Arabnet S.A.R.L 50000 دوالر أم��
 �

-١٢٢٧ ٢٠١٩ اذار ٢١��
١-M  ا وزارة اإلتصاالت �

��  لزرا�� يوم االبت�ار الغذا��  ٢٠١٩ Berytech Foundation 10000 دوالر أم��

 �
 ٢٠١٩ آب ٢٠��

� رقم 
�م كوم�ا��  ٢م��ا�ل ان��

 ش.م.ل. 
 Robotics -ورشة الرو�وتات

Workshop  ��  ٢٠١٩ .Breakfast & Co S.A.L 297.61 دوالر أم��

 �
 ٢٠٢٠ آب ٢٠��

� رقم 
�م كوم�ا��  ٢م��ا�ل ان��

 ش.م.ل. 
 Robotics -ورشة الرو�وتات

Workshop  ��  ٢٠١٩ .Cherpa S.A.L 400 دوالر أم��
 �

 ٢٠١٩ ح��ران ١١��
١�٢١٨٨�M  قمة  وزارة اإلتصاالتGeek Express App Jamming  ��  ٢٠١٩ .Geek Express S.A.L 10000 دوالر أم��

 �
 ٢٠١٩ح��ران  ١٤��

١�٢٩٨٤�M  وز�ر االتصاالت Tripoli Festival ط�اعة وانتاج الفتات  ��  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 1310 دوالر أم��
6758/1/M  �
�انون   ١٨��

 �
 وز�ر االتصاالت  ٢٠١٩الثا��

Arab summit event Roll up 
banners and booth production  ��  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 1165 دوالر أم��

3560/1/M  �
تموز  ١٨��

 وز�ر االتصاالت  ٢٠١٨
 Angels lebanonنقل، ترك�ب وفك 

booth دوال ��  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 875 ر أم��
3563/1/M  �
تموز  ٢٠��

��  MITEF boothنقل، ترك�ب وفك  وز�ر االتصاالت  ٢٠١٨  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 875 دوالر أم��
2949/1/M  �
��١٣ 

��  Arabnet boothنقل، ترك�ب وفك  وز�ر االتصاالت  ٢٠١٩ح��ران   ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 875 دوالر أم��
1227/1/M  �
 اذار ٢١��

��  Agri food boothنقل، ترك�ب وفك وز�ر االتصاالت  ٢٠١٩  ٢٠١٩ .M&C Saatchi S.A.L 875 دوالر أم��
�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��

� رقم 
ش.م.ل.  ٢كوم�ا��

بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 
 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة �اسم المنتج  مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  23565 دوالر أم��

Raidy Printing Group 
S.A.L. ٢٠١٩ 

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة  �اسم المنتج مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  59000 دوالر أم��

Raidy Printing Group 
S.A.L. ٢٠١٩ 

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة �اسم المنت ج مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  20685 دوالر أم��

Raidy Printing Group 
S.A.L. ٢٠١٩ 

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة �اسم المن تج مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 111 دوالر أم��

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة  �اسم المنتج مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 1375 دوالر أم��

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف �ة �اسم المنتج مع كت�ب ���

 � االستعمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 28718 دوالر أم��

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة  �اسم المنتج مع كت�ب ���

� االست عمال العادة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 287 دوالر أم��

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة  �اسم المنتج مع كت�ب ���

� االستعمال العاد ة ب�عها لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 59000 دوالر أم��

�م  كة م��ا�ل ان�� ان�ة �� � م��
� رقم 

ش.م.ل.  ٢كوم�ا��
بند الدعا�ة  - ٢٠١٩للعام 

 وز�ر االتصاالت  واإلعالن

ائح الخطوط مس�قة الدفع  تغل�ف ��
ح ك�ف�ة  �اسم المنتج مع كت�ب ���

� االستعمال العادة ب�عها  لدى الموزع��
��  واالسواق  ٢٠١٩ .Papermoon S.A.R.L 18433 دوالر أم��
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III. الى وزارة االتصاالت إدارة القطاع الخلیوي نقل: 
 
 رأي ھیئة التشریع واالستشارات في وزارة العدل -أ 

 
أصدرت ھیئة التشریع واالستشارات في وزارة العدل االستشارة رقم  ٥/٢/٢٠٢٠بتاریخ 

و  MTCجبھا بأّن عقدي إدارة قطاع الخلیوي الموقّعین مع كل من شركة التي اعتبرت بمو ١١٢
ORASCOM  وبأنّھ:٣١/١٢/٢٠١٩قد انتھت مفاعیلھما منتصف لیل یوم الثالثاء الواقع فیھ ، 

 
یتوّجب على وزارة االتصاالت ممثلة بشخص الوزیر أن تبادر وبشكل فوري وتلقائي ومنذ  -

الى اتخاذ اإلجراءات اإلداریة والعملیة  ١/١/٢٠٢٠ع فیھ الساعة الصفر لیوم األربعاء الواق
وسواھا كافة الستالم إدارة القطاع الخلیوي، على أن تتولى وزارة االتصاالت بواسطة 
المدیریة العامة لالستثمار والصیانة مھمة اإلدارة، وذلك دون الحاجة ألي ترخیص أو موافقة 

یذیة، القضائیة أو التشریعیة. مع اإلشارة الى یصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنف
أن تسییر ذلك الحیّز من المرفق العام المتعلق بالقطاع الخلیوي، ھو أمر یقوم بھ فریق من 
الفنیین والتقنیین واإلداریین اللبنانیین تحت إشراف عدد محدود جداً من األشخاص المعیّنین 

د من الكتاب الذي ورد الى الھیئة ، وذلك على ما یُستفاORASCOMو  MTCمن شركتي 
الذي یذكر صراحة في الفقرة  ١٤/١٢/٢٠١٥تاریخ  ٤٥٣١/١/٣من وزارة االتصاالت رقم 

، تاریخ استعادة الدولة لقطاع الخلیوي، ١/٩/٢٠٠٢األخیرة منھ " أن تشغیل الشبكتین منذ 
عملون ضمن كل من یجري من قبل فریق من الفنیین والتقنیین واإلداریین اللبنانیین الذین ی

الشبكتین بصورة دائمة، ویقتصر دور شركتي اإلدارة على اإلشراف على الشبكتین بواسطة 
ً شخصان Management teamفریق إداري ( ) مؤلف من بضعة أشخاص فقط (حالیا

 .إلحدى الشبكتین وأربعة أشخاص للشبكة األخرى)
 

نفاذ العقدین بفترة معقولة و/أو في یجوز لوزیر االتصاالت أن یرفع (سواء قبل انتھاء مدة  -
وقت آخر بعد استالم الدولة إلدارة القطاع الخلیوي) كتاباً الى جانب مجلس الوزراء مقترحاً 
علیھ: التمدید للشركتین المشغّلتین للقطاع الخلیوي (حصراً في حال تم توجیھ الكتاب قبل 

ة القطاع على غرار ما حصل في انتھاء مدة نفاذ العقدین)، أو إجراء مناقصة جدیدة إلدار
الحالة الراھنة سنداً ألحكام قانون المحاسبة العمومیة، أو إجراء مزایدة وفقاً لدفتر شروط تعدّه 

من قانون تنظیم قطاع  ١٩الھیئة المنظمة لالتصاالت لمنح الترخیص المشار الیھ في المادة 
 االتصاالت على األراضي اللبنانیة.

 
ً لناحیة قبول السیر بأي من على أن یقوم مجلس ال وزراء باتخاذ القرار الذي یراه مناسبا

ً وبالتالي إبقاء اإلدارة على عاتق وزیر االتصاالت بواسطة  االقتراحات المذكورة أو رفضھا جمیعا
 المدیریة العامة لالستثمار والصیانة.
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التصاالت المتنقلة إنھاء عقدي اإلدارة الموقّعین مع كل من شركة أوراسكوم وشركة ا -ب 

 أم.تي.سي  
 

انتھت مدة عقدي إدارة شبكتي الھاتف الخلیوي الممددة بموافقة مجلس  ٣١/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
بانتظار حصول المناقصة وتولي الشركتین  ٧/٣/٢٠١٩تاریخ  ٧الوزراء بموجب قراره رقم 

صاالت إطالق المناقصة الفائزتین بھا اإلدارة الجدیة. غیر أن مجلس الوزراء لم یكلف وزیر االت
العالمیة من أجل التعاقد على إدارة وتشغیل شبكتي الھاتف الخلوي وأن الحكومة اعتبرت مستقیلة بعد 

. وبعد المشاورة بین وزارة االتصاالت ولجنة اإلعالم ٢٩/١٠/٢٠١٩استقالة رئیسھا بتاریخ 
ارتأت اللجنة  ٣١/١٢/٢٠١٩خ واالتصاالت النیابیة في مجلس النواب خالل الجلسة المنعقدة بتاری

عدم تمدید العقدین مع الشركتین المشغّلتین رابطة دخول إجراءات التسلیم والتسلم حیّز التنفیذ بموافقة 
مجلس الوزراء. فعمد وزیر االتصاالت الى توجیھ كتابین یبلغ بھما الشركتین بانتھاء مدة العقدین، 

لى رئاسة مجلس الوزراء الموافقة االستثنائیة ا ٢/١/٢٠٢٠/ا/و تاریخ ٥٦٢٨وطلب بموجب كتابھ 
 بالسرعة القصوى على عدم تمدید العقدین وإدارة الشركتین بطریقة مباشرة.

 
بتفویض وزیر االتصاالت إنھاء  ٣اتّخذ مجلس الوزراء قراره رقم  ٥/٥/٢٠٢٠بتاریخ 

) وشركة MIC1األولى (عقدي اإلدارة الموقّعین مع كل من شركة أوراسكوم إلدارة الشبكة الخلیویة 
)، وقد تضّمن MIC2شركة االتصاالت المتنقلة أم.تي.سي. إلدارة الشبكة الخلیویة الثانیة ( –"زین 

 القرار المذكور الموافقة على ما یلي:
 

تكلیف وزارة االتصاالت نقل إدارة شركتي "زین" و "أوراسكوم" الى إدارة وزارة  -١
من أجل الحفاظ على  MIC2و  MIC1نونیة لشركتي االتصاالت مع االحتفاظ بالكیانات القا

قیمة الشركتین االقتصادیة والسوقیة والحفاظ على دیمومة العمل والموظفین والحفاظ على 
 تقدیم الخدمات للمواطنین واالقتصاد.

 
تكلیف وزارة االتصاالت اتخاذ كل اإلجراءات اإلداریة الالزمة في الفترة االنتقالیة إلدارة  -٢

من كل من العقدین إلتمام إجراءات  ٣١طاع الخلوي، وفق ما نّصت علیھ المادة وتشغیل الق
 التسلیم والتسلّم تمھیداً إلدارة الشركتین من قبل الدولة/ وزارة االتصاالت.

 
تكلیف وزارة االتصاالت إعداد دفتر شروط جدید وعقد اإلدارة وشروط االشتراك والتأھیل  -٣

مجلس الوزراء للموافقة علیھ وذلك خالل مھلة ثالثة أشھر، للمناقصة العالمیة واقتراحھ على 
ثم إطالق المناقصة العالمیة الجدیدة من أجل التعاقد على إدارة وتشغیل شبكتي الخلیوي، 

 بالتنسیق مع إدارة المناقصات.
 

 النتائج المترتبة على قرار نقل إدارة الشركتین -ج 
 

تصاالت إدارة الھاتف الخلیوي إنما بطریقة بنتجة قرار مجلس الوزراء أعاله تتولى وزارة اال
ش.م.ل" ومجلس إدارة  ١غیر مباشرة وعبر مجلس إدارة كل من شركتي "موبایل إنتریم كومباني 

ش.م.ل"، وبالتالي جرى االحتفاظ لفترة انتقالیة بالكیانات القانونیة  ٢شركة "موبایل إنتریم كومباني 
قیمة الشركتین االقتصادیة والسوقیة والحفاظ على من أجل الحفاظ على  MIC2و  MIC1لشركتي 

 دیمومة العمل والموظفین والحفاظ على تقدیم الخدمات للمواطنین واالقتصاد.
 

ش.م.ل" ومجلس  ١بموجب محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة "موبایل إنتریم كومباني 
 رارات مفادھا اآلتي: ش.م.ل" اتُّخذت مجموعة من الق ٢إدارة شركة "موبایل إنتریم كومباني 
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إن سائر المعامالت والمراسالت اإلداریة التي ال تستدعي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أیة  -
 مبالغ، تخضع لتوقیع رئیس مجلس إدارة الشركة أو من یفوضھ.

 
إن سائر العقود على اختالفھا (على سبیل المثال، عقود االستشارات وعقود الشراء واإلیجار...)،  -

اسالت التي تستدعي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مبالغ من المال، تستوجب التوقیع والمر
المشترك لكل من رئیس مجلس اإلدارة والمدیر المالي. سیما وأن مختلف العقود تقتضي 
االستحصال على الموافقة الخطیة المسبقة من قبل وزیر االتصاالت وفق أصول العمل المعمول 

 بھا.
 
الت المصرفیة ال سیما تلك المتعلقة بفتح وتحریك حسابات الشركة المصرفیة إن كافة المعام -

وإصدار الشیكات والتحویالت المصرفیة واالستحصال على القروض، تستوجب التوقیع المشترك 
 لكل من رئیس مجلس اإلدارة والمدیر المالي ووزیر االتصاالت.

 
شركة بعد موافقة وزیر االتصاالت إمكانیة تفویض صالحیة التوقیع الى مستشارین لدى ال -

 الخطیة.
 

تفویض رئیس مجلس إدارة الشركة بتمثیلھا أمام المحاكم كافة، وصالحیة تعیین المحامین  -
والمستشارین القانونیین، وتقدیم الدعاوى على اختالف أنواعھا، والمراجعات القضائیة 

جلس شورى الدولة، في مختلف والتحكیمیة بإسم الشركة، بما في ذلك تقدیم المراجعات أمام م
المسائل المرتبطة بالشركة وعملھا، سواء كمدعیة أو كمدعى علیھا أو كمطلوب إدخالھا، وتعیین 

 المحكمین وعزلھم، مع حق الصلح والتنازل والتراجع عن الدعاوى والحق.
اً ، واالستمرار بتسدید رواتبھم وأجورھم تطبیقMIC2و  MIC1نقل جمیع األجراء الى شركتي  -

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  ٥/٣/٢٠٢٠تاریخ  ٦من القانون رقم  ٣٦للمادة 
٢٠٢٠(. 

 
 االستمرار بتسدید مستحقات الموردین. -

 
أیضاً، وإنفاذاً لمضمونھ، أصدر  ٥/٥/٢٠٢٠تاریخ  ٣قرار مجلس الوزراء رقم  وبنتیجة

، قضت باعتبار مكتب ھیئة  ٣٠/١٠/٢٠٢٠ تاریخ ٢٥/١وزیر االتصاالت، مذكرة إداریة رقم 
ً عن أي عمل أو نشاط بتاریخ OSBاإلشراف من قبل المالكین ( ً وحكما ً نھائیا ) متوقفا

تبعاً لفقدانھ المرتكز الواقعي والسند القانوني بانتھاء العمل بعقدي اإلدارة المؤرخین  ٣١/١٠/٢٠٢٠
 .٣١/١/٢٠١٢في 

 
مین على استرداد الدولة اللبنانیة إلدارة القطاع الخلیوي، لم والیوم، وبعد أن مضى ما یقارب العا

 ٥/٥/٢٠٢٠تاریخ  ٣تعمل وزارة االتصاالت بمضمون البند الثالث من  قرار مجلس الوزراء رقم 
لجھة إعداد دفتر شروط جدید وعقد اإلدارة وشروط االشتراك والتأھیل للمناقصة العالمیة واقتراحھ 

قة علیھ خالل مھلة ثالثة أشھر، كما لم یتم إطالق المناقصة العالمیة على مجلس الوزراء للمواف
الجدیدة من أجل التعاقد على إدارة وتشغیل شبكتي الخلیوي، بالتنسیق مع إدارة المناقصات، وال زال 

(المملوكتان من الدولة إنما بشكل غیر مباشر عبر البنوك  MIC2و  MIC1القطاع یعمل عبر شركتا 
  االئتمانیة).

 
 أزمة تحویل اإلیرادات الناتجة عن خدمات االتصاالت الخلیویة 

 
(قانون الموازنة العامة  ٠٥/٠٣/٢٠٢٠تاریخ  ٦من القانون رقم  ٣٦نّصت المادة 

ً ألي نّص قانوني أو تعاقدي آخر، وباستثناء ٢٠٢٠والموازنات الملحقة للعام  ) على : "خالفا
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الخلیوي بتحویل كامل اإلیرادات الناتجة عن خدمات  الرواتب، تُلَزم الشركات المشغّلة لقطاع
االتصاالت المحّصلة، باستثناء الرواتب، إلى حساب الخزینة، یومي اإلثنین والخمیس من كل أسبوع، 
على أن تحدد آلیة دفع المبالغ التي تتوجب على الخزینة لمصلحة الشركات من بدل إدارة ونفقات 

الشركات في مجال عملھا، بموجب قرار یصدر عن مجلس  وأعباء ومشتریات وخالفھ، تتحملھا
 ».الوزراء بناًء على اقتراح وزیَري المالیة واالتصاالت 

 
أصدر وزیرا المالیة واالتصاالت قراراً نّص في المادة األولى منھ على  ٢/٧/٢٠٢٠بتاریخ 

خزینة في الفئة أن یُفتح لدى الخزینة حساب خاص لكل من شركتَي الخلوي من ضمن الئحة حساب ال
(حسابات الغیر) تُسجل فیھ صافي اإلیرادات المحّولة إلى الخزینة من الشركات، وكذلك تُسجل  ٤رقم 

علیھ النفقات المسدّدة للشركات لتسدید النفقات الرأسمالیة. ونّص في مادتھ الثانیة على أن تقوم 
د حسم كلفة الرواتب وكافة الشركات في األول من كل شھر بتحویل صافي اإلیرادات الشھریة بع

ً تعارض مضمون القرار المذكور مع أحكام القانون الذي  المصاریف التشغیلیة، ما یتّضح معھ جلیا
نّص على تحویل العائدات مرتین أسبوعیاً. كما أن القانون أشار إلى استثناء الرواتب، فیما استثنى 

 )األمر دفع أحد حملة األسھم في شركة (القرار، إضافة الى الرواتب، المصاریف التشغیلیة. ھذا 
MIC2  وقف ٢١/١٠/٢٠٢٠الى الطعن بالقرار المذكور أمام مجلس شورى الدولة بتاریخ ً ، طالبا

من قانون الموازنة ولصدوره عن سلطة غیر مختّصة (وزیَري  ٣٦تنفیذه وإبطالھ لمخالفتھ المادة 
نّصت  ٢٠٢٠\٦من القانون  ٣٦حین أن المادة االتصاالت والمالیة)، بعد موافقة مجلس الوزراء، في 

على صدور القرار عن مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزیرین، وعلیھ، طالب بوقف التنفیذ لتوفر 
من نظام مجلس الشورى (أسباب جدیة وضرر بلیغ) ذلك أن القرار مخالف  ٧٧شروط المادة 

رّخصت مراراً لمجلس إدارتھا » ٢میك «لشركة  للدستور والقوانین، إضافة إلى أن الجمعیة العمومیة
 .تسدید مستحقات الموردین قبل تحویلھا إلى الخزینة وھي في صدد إعادة الكّرة

 
في المقابل، ردّت الجھة المستدعى بوجھھا، أي الدولة اللبنانیة، طالبة رد طلب وقف التنفیذ، 

دعي لم یُثبت الضرر الشخصي الالحق وردّ المراجعة لعدم تمتّع المستدعي بالمصلحة، وألن المست
بمركزه القانوني من جراء القرار المطعون فیھ، إضافة إلى أن مجلس الشورى ال یقبل المراجعة 
الشعبیة. واعتبرت المستدعى ضدھا أنھ یقتضي ردّ المراجعة في األساس ألن القرار المطعون فیھ 

عن مجلس الوزراء، والذي أورد أنھ یتعذّر الصادر  ٢٠٢٠تموز  ٢تاریخ  ٣استند إلى القرار الرقم 
من القانون لحلول الدولة في اإلدارة وبالتالي في موجبات المدیر المالیة، وأن أي  ٣٦تطبیق المادة 

تأخیر في تسدید النفقات التشغیلیة والرأسمالیة سیكون لھ تأثیر على قطاع االتصاالت، وأن مجلس 
من القانون بما یتالءم مع الصیغة  ٣٦ي إلى تعدیل المادة الوزراء قد وافق على مشروع قانون یرم

 النھائیة لدفتر الشروط وعقد اإلدارة الجدیدة. 
 

ً أوقف بموجبھ  ١/٦/٢٠٢١بالنتیجة، صدر بتاریخ  عن مجلس شورى الدولة قراراً إعدادیا
قة، وقد جاء فیھ تنفیذ القرار المشترك لوزیرْي المالیّة واالتّصاالت في حكومة تصریف األعمال الساب

یُنظر إلى طلب وقف التنفیذ في ضوء جدیة األسباب الُمدلى بھا وبالنظر إلى ظروف القضیة «أنھ 
من نظام  ٧٧وتالفیاً لألضرار البلیغة التي قد تنشأ عن تنفیذ القرار المطعون، یتبین أن شروط المادة 

في  (MIC 2)ما تقرر إدخال المجلس متوفّرة في المراجعة، فیقتضي بالتالي وقف التنفیذ"، ك
المحاكمة وتكلیف وزارة االتصاالت تقدیم مطالعتھا حول موضوع النزاع. ورغم أن القرار یطاول 

ً كونھ یوقف تنفیذ قرار وزاري یشملھا، إال أنھ لم یتم التطرق إلیھا في  MIC 1بتداعیاتھ ( )ضمنا
 ).MIC 2بـ ( قرار مجلس شورى الدولة انطالقاً من أن صفة المدّعي محصورة

 
رأى  ٢٠٢٢-٢١٨/٢٠٢١أصدر مجلس شورى الدولة قراره رقم  ٢٠/١/٢٠٢٢بتاریخ 

ھو عام وشامل ال یحمل أي استثناء،  ٦/٢٠٢٠من القانون رقم  ٣٦بموجبھ أن نطاق تطبیق المادة 
وأنھا حددت في متنھا آلیة واضحة الستیفاء الخزینة اإلیرادات تتمثّل بتحویل أسبوعي لكامل ھذه 
اإلیرادات یومي االثنین والخمیس وال یُحسم منھا قبل التحویل إال الرواتب. وأن ما تُرك لتقریر مجلس 
الوزراء ھو حصراً تحدید آلیة دفع المبالغ التي تتوجب على الخزینة لصالح تلك الشركات، ولیس 
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فھ التي تتحملھا العكس، وھذه المبالغ تتمثل ببدالت اإلدارة والنفقات واألعباء والمشتریات وخال
من  ٣٦الشركات في مجال عملھا.وبالتالي یكون القرار المطعون فیھ قد خالف صراحة نص المادة 

ً لناحیة اآللیة المقررة في متنھ متجاوزاً  ٦/٢٠٢٠القانون  لیس فقط لناحیة مجال تطبیقھ بل أیضا
بالغ المحسومة منھا، ویقتضي اإلطار العام الذي حدده القانون لناحیة تواریخ إحالة اإلیرادات والم

 إبطالھ.
 

من القانون رقم  ٣٦وقضى بتعدیل المادة  ٩صدر القانون رقم  ١٥/١/٢٠٢٢وبتاریخ 
ونّص في المادة األولى على: "حتى إرساء المناقصة العالمیة لتشغیل وإدارة شیكتي  ٦/٢٠٢٠

ً للقرار رقم  ، على شركتي الخلیوي ٥/٥/٢٠٢٠الذي اتّخذه مجلس الوزراء بتاریخ  ٣الخلیوي وفقا
وبشكل شھري تحویل صافي اإلیرادات الى حساب الخزینة لدى مصرف لبنان عن الشھر الذي سبق 
بعد حسم كافة النفقات على أن تكون ملحوظة في بنود الموازنة السنویة لكل منھما وموافق علیھا من 

رادات المحصلة والنفقات قبل وزیري االتصاالت والمالیة، ومرفقة مع كشف تفصیلي یظھر اإلی
المسددة وغیر المسددة خالل ھذا الشھر. تخضع المصاریف الرأسمالیة لموافقة مجلس الوزراء 

 )".Licenseویستثنى من ذلك ما یتعلّق بتشغیل الشبكة القائمة وصیانتھا ورخص استعمالھا (
 

من  ٣٦المادة الذي عدّل أحكام  ١٥/١/٢٠٢٢تاریخ  ٩وعلى الرغم من إقرار القانون رقم 
قبل تعدیلھا والمتمثلة بتحویل  ٣٦إال أن ذلك ال ینفي المخالفة الحاصلة للمادة  ٦/٢٠٢٠القانون 

اإلیرادات وحسم النفقات التشغیلیة وفق القرار الموقوف تنفیذه وذلك خالل الفترة الفاصلة بین صدور 
 .  ١٥/١/٢٠٢٢تاریخ  ٩القرار وصدور القانون رقم 
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 الوضع المالي االجمالي لقطاع االتصاالت في لبنان.القسم الثاني:  
 

منذ مطلع التسعینیات مصدر تمویل رئیسي للخزینة  لطالما شكل قطاع االتصاالت وتحدیداً   
، إذ تنظر دائما" الحكومات الى قطاع االتصاالت كمصدر لضخ تدفقات مالیة كبیرة في حساب الدین 

 طفاء جزء من ھذا الدین وخفض كلفة خدمتھ.العام إل
 

في كل دول العالم یعتبر قطاع االتصاالت عامالً جاذباً لإلستثمارات التي من شائنھا ان تسھم 
 في خلق فرص العمل ، وقد تحّول ھذا القطاع الى واحد من البنى التحتیة األساسیة للمجتمع الرقمي.

 
غذي الخزینة ،إذ شكلت ایرادات قطاع االتصاالت أما في لبنان فینظر الیھ كمصدر مالي ی

% من ایرادات  الدولة  ، أي رابع أعلى نسبة من االیرادات بعدما كانت  ١٢نسبة  ٢٠١٧في  العام 
، وقد استمرت بالتراجع خالل السنوات األخیرة ،  ٢٠١٢% عام  ١٦ھذه االیرادات تشكل 

/  ١٫٣٤٢اي مایعادل /  ٢٠١٢ة لبنانیة  عام / ملیار لیر٢٬٠١٤٬٠٤٤٬١٩٨٬٠٠٠مـــــــــــــن /
$ الى/  ١ل. ل.  لكل  ١٫٥٠٠ملیون دوالر امیركي على اساس سعر صرف 

على اساس سعر  ٢٠١٩/ ملیون دوالر امیركي عام ٦٧١/ / اي ما یعادل ١٬٠٠٦٬٢١٥٬١٠١٬٠٠٠
في حال تم $.واألكید أنھ یمكن رفع ھذه االیرادات الى الملیارات  ١ل. ل.  لكل  ١٫٥٠٠صرف 

  إصالح وتنمیة ھذا القطاع بشكل جذري.
 

وللوقوف على الوضع المالي في قطاع االتصاالت ال بد من معالجتھ في كل من الھیئة 
 الناظمة لإلتصاالت وھیئة أوجیرو وشركتي الھاتف الخلیوي،.

 
 ولھذه الغایة تم الحصول على المعلومات المالیة موضوع ھذا التقریر من حساب المھمة
المركزي لمحتسب وزارة االتصاالت، وحساب المھمة لمحتسب الھیئة الناظمة لالتصاالت ، وحساب 

،  MTCو  ALFAالمھمة لمحتسب ھیئة اوجیرو، ومن تقاریر المدقق الخارجي لشركتي الخلیوي 
ً ، وھي  مدققة من قبل دیوان المحاسبة بالنسبة لألعوام  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠من عام  ضمنا

أما األعوام السابقة فھي قید التدقیق و ینتظر الدیوان إیداعھ السنوات الالحقة ، لذا  ٢٠١٩و  ٢٠١٨
 تبقى  جمیع المعلومات المالیة الواردة ضمن التقریر على مسؤولیة المحتسبین في كل ادارة مذكورة ،   

 
 :٠٢٠٢لغایة عام    ٢٠١٠الوضع المالي للھیئة المنظمة لالتصاالت  من عام  - أوالً 

 
أنیط بالھیئة المنظمة لإلتصاالت تنظیم وتطویر قطاع االتصاالت ، وقد بدأت الھیئة عملھا في  

ً  ٢٠٠٧العام  ، مع العلم أن فترة والیة أعضائھا قد انتھت في العام  ٢٠١٥في العام  وتوقفت نھائیا
        من دون أن یتم تشكیل ھیئة جدیدة.٢٠١٢

 
من قانون االتصاالت ، أصبحت  ٤٤لبنان وفقا للمادة  وبسبب عدم إنشاء شركة إتصاالت

 الھیئة بدون صالحیات وبحكم ھیئة تصریف أعمال.
 

وفي حین كان ینتظر منھا أن تساھم بشكل كبیر في الحد وضبط الھدر في قطاع االتصاالت 
زنتھا وخسارة الدولة ألموال طائلة، أصبحت في السنوات األخیرة عبئا" على الدولة إذ إقتصرت موا

/ ملیارات ل ٦/ملیارات ل ل من أصل /٥على الرواتب واألجور وبعض النفقات االداریة ( حوالي /
 . ) ٢٠٢٠ل، في موازنة العام 
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إن البیانات الواردة ضمن ھذا التقریر تم الحصول علیھا من سجالت محتسب الھیئة المنظمة 
و شركة  ٢٠١١و  ٢٠١٠عوام ) لألKPMGلإلتصاالت وھي مدققة من قبل شركة تدقیق خارجي (

و    ٢٠١٥و   ٢٠١٤و  ٢٠١٣و  ٢٠١٢یوتي سي انترناشیونال تدقیق ضرائب واستشارات لألعوام 
 . ٢٠١٧و  ٢٠١٦

 
فھي غیر مدققة وتم الحصول علیھا من سجالت الھیئة كما  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩و  ٢٠١٨أما األعوام 

 وردت الى الدیوان .
 

  ٢٠١١ – ٢٠١٠بیان  دخل عامي   -١
 
 ٢٠١١ – ١٢ -٣١و  – ٢٠١٠-١٢-٣١ان الدخل في بی  

 
   ٣١/١٢/٢٠١٠نھایة  ٣١/١٢/٢٠١١نھایة 

   الرصید ل.ل .  الرصید ل.ل.
 إیرادات وھبات 9,430,416,090 7,838,313,726

 مخصصات مستحقة ومقبوضة خالل السنة - -
 مجموع  االیرادات  9,430,416,090 7,838,313,726
 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 4,103,110,063 4,058,640,784
 المصاریف االداریة والعامة 1,531,284,385 1,666,674,868

 مجموع االعباء 5,634,394,448- 5,725,315,652-
 صافي النتیجة  وفر 3,796,021,642 2,112,998,074

 وفر -نتائج سابقة مدورة    26,426,008,468 30,222,030,110
 وفر -النتائج المدورة   30,222,030,110 32,335,028,184

 
   مالحظات دیوان المحاسبة 

 
 / ل.ل .  26,426,008,468یالحظ أن الوفر المدور من االعوام السابقة بلغ /  -
  ھي كما یلي : ٢٠١١و  ٢٠١٠الواردات المحصلة خالل عامي  -

 
 الواردات  القیمة  ل . ل.  

9,430,416,090 ٢٠١٠-١٢-٣١  
7,838,313,726 ٢٠١١ -١٢ -٣١ 

 
 ھي كما یلي :  ٢٠١١و  ٢٠١٠االعباء المصروفة خالل عامي  -

 

 النسبة %
 القیمة  - ٢٠١١عام 

 النسبة % ل. ل.

  – ٢٠١٠عام  
 القیمة ل. ل.

 اال عباء 

أعباء المستخدمین  4,103,110,063 ٧٣ 4,058,640,784 70.89
 والمتعاقدین

 المصاریف االداریة والعامة 1,531,284,385 ٢٧ 1,666,674,868 29.11

 مجموع االعباء 5,634,394,448 100 5,725,315,652 100
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% عن العام  ٢٫١١بنسبة   ٢٠١١یالحظ زیادة  نسبة المصاریف االداریة والعامة  في العام  -

٢٠١٠. 
 والمدور للعام التالي  ھو كما یلي :  ٢٠١١و ٢٠١٠الوفر المحقق خالل عامي  -

 
 الشرح ل. ل. ٢٠١٠عام  .ل . ل  ٢٠١١عام 

 الواردات المحصلة 9,430,416,090 7,838,313,726
 االعباء المصروفة 5,634,394,448 5,725,315,652
 صافي النتیجة وفر 3,796,021,642 2,112,998,074

 وفر -نتائج سابقة مدورة    26,426,008,468 30,222,030,110
 لمدور للعام التاليالوفر ا 30,222,030,110 32,335,028,184

 
والسنوات السابقة ھو فائض كبیر  ٢٠١١و ٢٠١٠تبین ان الوفر المدور خالل عامي  -

ومتراكم بین عام واخر دون اي استثمار والخزینة في عجز متراكم والھیئة المنظمة 
لالتصاالت تطلب المزید من المساھمات أو سلفات خزینة من وزارة االتصاالت مما یستدعي 

 التساؤل.
 / ل. ل.  30,222,030,110مبلغاً قدره / ٢٠١٠بلغ الوفرالمدور نھایة عام  -
 / ل. ل.  32,335,028,184مبلغاً قدره /   ٢٠١١بلغ الوفر المدور نھایة عام  -

 
  ٢٠١٣ –٢٠١٢بیان دخل عامي    -٢
  ٢٠١٣  - ١٢ – ٣١و - ٢٠١٢-١٢-٣١بیان الدخل في  

 

 ٢٠١٢/  ١٢/  ٣١نھایة  ٢٠١٣/  ١٢/  ٣١نھایة 
 الرصید ل.ل. الرصید ل.ل. 
 إیرادات وھبات 5,964,138,747 9,147,599,325 

 فروقات صرف ایجابیة 51,203 ٤٣٣٥٢
 مجموع الواردات 5,964,189,950 9,147,642,677
 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 5,688,725,504 3,792,955,113
 عامةالمصاریف االداریة وال 2,158,656,320 2,339,671,151

 مجموع االعباء  -٧٬٨٤٧٬٣٨١٬٨٢٤ -٦٬١٣٢٬٦٢٦٬٢٦٤
 وفر  -صافي النتیجة عجز  1,883,191,874- 3,015,016,413

 وفر -نتائج سابقة مدورة    32,335,028,184 30,451,836,310
 وفر -النتائج المدورة للعام التالي   30,451,836,310 33,466,852,723

 
   مالحظات دیوان المحاسبة 

 / ل.ل . 32,335,028,184یالحظ أن الوفر المدور من االعوام السابقة بلغ /  -
 ھي كما یلي : ٢٠١٣و  ٢٠١٢الواردات المحصلة عامي  -

 
 الواردات القیمة ل . ل.

5,964,189,950 ٢٠١٢-١٢-٣١ 
9,147,642,677 ٢٠١٣-١٢-٣١ 
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 ھي كما یلي :  ٢٠١٣و  ٢٠١٢االعباء المصروفة خالل عامي  -

 
النسبة 

% 
 النسبة % – ٢٠١٣عام 

 القیمة ل. ل. القیمة ل. ل. اال عباء -٢٠١٢عام 

أعباء المستخدمین  5,688,725,504 72.49 3,792,955,113 61.85
 والمتعاقدین

المصاریف االداریة  2,158,656,320 27.51 2,339,671,151 38.15
 والعامة

 االعباء مجموع 7,847,381,824 100.00 6,132,626,264 100.00
 

 والمدور للعام التالي  ھو كما یلي :   ٢٠١٣و  ٢٠١٢الوفر المحقق خالل عامي  -
 

 الشرح ٢٠١٢عام  ٢٠١٣عام 
 الواردات المحصلة 5,964,189,950 9,147,642,677

 االعباء المصروفة ٧٬٨٤٧٬٣٨١٬٨٢٤ ٦٬١٣٢٬٦٢٦٬٢٦٤
 او وفر –صافي النتیجة  عجز  1,883,191,874- 3,015,016,413

 وفر -نتائج سابقة مدورة    32,335,028,184 30,451,836,310
 وفر  –الوفر المدور للعام التالي  30,451,836,310 33,466,852,723

 
والسنوات السابقة یشكل فائض   ٢٠١٣و  ٢٠١٢كما یالحظ ان الوفر المدور خالل عامي  -

متراكم والھیئة المنظمة  كبیر ومتراكم من عام آلخر دون اي استثمار، والخزینة في عجز
لالتصاالت استمرت في طلب المزید من المساھمات و سلفات خزینة من وزارة االتصاالت 

 مما یستدعي التساؤل.
 . / ل. ل 30,451,836,310مبلغاً قدره /  ٢٠١٢بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -
 / ل. ل.  33,466,852,723مبلغاً قدره /  ٢٠١٣بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -

 
  ٢٠١٥ –٢٠١٤بیان دخل عامي   -٣
  ٢٠١٥-١٢-٣١– ٢٠١٤-١٢-٣١بیان الدخل في  

   ١٢/٢٠١٤/  ٣١نھایة  ٢٠١٥/  ١٢/  ٣١نھایة 

   الرصید ل.ل. الرصید ل.ل.

 إیرادات وھبات 1,682,230,739 2,554,346,883
 فروقات صرف ایجابیة 8,814,441 ١٧٩٬٨٢٩
 بیع اصول ثابتةایرادات  ٠ 360,398

 مجموع االیرادات 1,691,045,180 2,554,887,110
 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 3,601,826,906 3,696,711,977
 المصاریف االداریة والعامة 2,506,995,357 1,803,116,773

 مجموع االعباء 6,108,822,263- -5,499,828,750
 عجز –تیجة الدورة صافي ن 4,417,777,083- - 2,944,941,640

 وفر –النتائج المدورة من السنة السابقة  33,466,852,723 29,049,075,640
 وفر –النتائج المدورة  للعام التالي  29,049,075,640 26,104,134,000
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   مالحظات دیوان المحاسبة 
 / ل.ل . 33,466,852,723إن الوفر المتراكم من االعوام السابقة بلغ /  -
 ھي كما یلي : ٢٠١٥و  ٢٠١٤المحصلة عامي  الواردات -

 
 الواردات القیمة ل . ل.

1,691,045,180 ٣١/١٢/٢٠١٤ 
2,554,887,110 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 
 ھي كما یلي :  ٢٠١٥و  ٢٠١٤االعباء المصروفة خالل عامي  -

 

 النسبة %
 النسبة %   ٢٠١٥عام 

 القیمة ل. ل. القیمة ل. ل. االعباء ٢٠١٤عام 

أعباء المستخدمین  3,601,826,906 58.96 3,696,711,977 67.22
 والمتعاقدین

المصاریف االداریة  2,506,995,357 41.04 1,803,116,773 32.78
 والعامة

 مجموع االعباء 6,108,822,263 100 5,499,828,750 100.00
 

بنسبة  ٢٠١٥الى عام  ٢٠١٤یالحظ ارتفاع نسبة أعباء المستخدمین والمتعاقدین  من عام  -
 % مقارنة مع مجموع االعباء لكل عام وھو مؤشر مرتفع جداً  . ٨٫٢٦

 
 والمدور للعام التالي  ھو كما یلي :   ٢٠١٥و  ٢٠١٤الوفر المحقق خالل عامي  -

 الشرح ٢٠١٤عام  ٢٠١٥عام 
 الواردات المحصلة 1,691,045,180 2,554,887,110

 لمصروفةاالعباء ا -٦٬١٠٨٬٨٢٢٬٢٦٣    - ٥٬٤٩٩٬٨٢٨٬٧٥٠
 عجز –صافي نتیجة الدورة  4,417,777,083 - 2,944,941,640 -

 وفر –التائج المدورة من السنة السابقة  33,466,852,723 29,049,075,640
 وفر –النتائج المدورة  للعام التالي  29,049,075,640 26,104,134,000

 
 

ت السابقة ھو فائض كبیر والسنوا  ٢٠١٥و  ٢٠١٤یالحظ ان الوفر المدور خالل عامي  -
ومتراكم من عام آلخر دون اي استثمار ،والخزینة في عجز متراكم والھیئة المنظمة 
لالتصاالت استمرت في طلب المزید من المساھمات وسلفات خزینة من وزارة االتصاالت 

 مما یستدعي التساؤل.
 

 / ل. ل.  29,049,075,640مبلغاً قدره /  ٢٠١٤بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -
 .  / ل. ل 26,104,134,000مبلغاً قدره /  ٢٠١٥بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -
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  ٢٠١٧ – ٢٠١٦بیان الدخل عامي  -٤
  ٢٠١٧-٢٠١٦-١٢ -٣١بیان الدخل في  

 
  ٣١/١٢/٢٠١٦نھایة  ٣١/١٢/٢٠١٧نھایة 

 الرصید ل.ل. الرصید ل.ل.
 دات وھباتإیرا 5,242,060,376 9,208,000,000 

 فروقات صرف ایجابیة ٥٬٧٩٣ ٠
 ابرادات بیع اصول ثابتة 0 0

 مجموع االیرادات 5,242,066,169 9,208,000,000
 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 3,755,419,457 6,522,911,045
 المصاریف االداریة والعامة 1,396,172,003 1,495,334,743

 ت سابقةالغاء : نفقات سنوا -١٥٬٦٤٩٬٨١٠ 
 مجموع االعباء 5,135,941,650- 8,018,245,787-
 وفر -صافي نتیجة الدورة   106,124,519 1,189,754,213

 وفر –نتائج الدورة السابقة  26,104,134,000 26,210,258,519
 وفر –النتائج المدورة  26,210,258,519 27,400,012,732

 
   مالحظات دیوان المحاسبة 
 / ل.ل . 26,104,134,000راكم من االعوام السابقة بلغ / إن الوفر المت -
 ھي كما یلي : ٢٠١٧و  ٢٠١٦الواردات المحصلة عامي  -

 
 الواردات القیمة ل . ل.

5,242,066,169 ٣١/١٢/٢٠١٦ 
9,208,000,000 ٣١/١٢/٢٠١٧ 

 
 

 ھي كما یلي ٢٠١٧و٢٠١٦االعباء المصروفة خالل عامي  -

 
بنسبة  ٢٠١٧الى عام  ٢٠١٦یالحظ ارتفاع نسبة أعباء المستخدمین والمتعاقدین  من عام  -

 % وھو مؤشر مرتفع جداً  . ٨٫٢٣

 النسبة %
 النسبة % ٢٠١٧عام 

 القیمة ل. ل. القیمة ل. ل. االعباء ٢٠١٦م عا

أعباء المستخدمین  3,755,419,457 ٧٣٫١٢ 6,522,911,045 81.35
 والمتعاقدین

المصاریف االداریة  1,396,172,003 ٢٧٫١٨ 1,495,334,743 18.65
 والعامة

الغاء : نفقات سنوات  -١٥٬٦٤٩٬٨١٠ ٠٫٣٠ 0 
 سابقة

 مجموع االعباء ٥٬١٣٥٬٩٤١٬٦٥٠ ١٠٠٫٠٠ 8,018,245,788 100.00
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 والمدور للعام التالي  ھو كما یلي :   ٢٠١٧و ٢٠١٦الوفر المحقق خالل عامي  -

 
 الشرح  ٢٠١٦عام   ٢٠١٧عام 

 الواردات المحصلة 5,242,066,169 9,208,000,000
 االعباء المصروفة ٥٬١٣٥٬٩٤١٬٦٥٠- ٨٬٠١٨٬٢٤٥٬٧٨٧-

 وفر –صافي نتیجة الدورة  106,124,519 1,189,754,213
 وفر –التائج المدورة من السنة السابقة  26,104,134,000 26,210,258,519
 وفر –لي النتائج المدورة  للعام التا 26,210,258,519 27,400,012,732

 
 

والسنوات السابقة ھو فائض كبیر    ٢٠١٧و ٢٠١٦یالحظ ان الوفر المدور خالل عامي  -
ومتراكم من عام آلخر دون اي استثمار ، والخزینة في عجز متراكم والھیئة المنظمة 
لالتصاالت استمرت في طلب المزید من المساھمات وسلفات خزینة من وزارة االتصاالت 

 ل.مما یستدعي التساؤ
 

 / ل. ل.  26,210,258,519مبلغاً قدره /  ٢٠١٦بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -
 . / ل. ل 27,400,012,732مبلغاً قدره /  ٢٠١٧بلغ الوفر المحقق والمدور نھایة عام  -

 
 ٢٠٢٠-٢٠١٩-٢٠١٨بیان دخل اعوام  -٥
  ٢٠٢٠-٢٠١٩-٢٠١٨بیان دخل اعوام 

   ٣١/١٢/٢٠١٨ھایة ن ٣١/١٢/٢٠١٩نھایة  ٣١/١٢/٢٠٢٠نھایة 

   الرصید ل.ل. الرصید ل.ل. الرصید ل.ل.
 إیرادات وھبات 8,756,300,000 5,953,131,000 5,831,027,000
 مجموع الواردات  8,756,300,000 5,953,131,000 5,831,027,000

أعباء المستخدمین  5,312,736,033 4,676,568,861 4,366,668,311
 والمتعاقدین 

المصاریف االداریة  984,734,219 939,791,957 394,723,302
 والعامة

 مجموع االعباء  6,297,470,252- 5,616,360,818- 4,761,391,613-

1,069,635,387 336,770,182 2,458,829,748 
 -صافي نتیجة الدورة  

-٢٠١٩-٢٠١٨عام 
 وفر – ٢٠٢٠

 وفر  –لسابقة النتائج ا 27,400,012,732 29,858,842,480 30,195,612,662
 وفر  -النتائج المدورة   29,858,842,480 30,195,612,662 31,265,248,049

 
 ھي كما یلي : ٢٠٢٠و  ٢٠١٩و  ٢٠١٨الواردات المحصلة خالل األعوام   -

 الواردات القیمة ل . ل.
8,756,300,000 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
5,953,131,000 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
5,831,027,000 31/12/2020 
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 ھي كما یلي: ٢٠٢٠و  ٢٠١٩و  ٢٠١٨اء المصروفة خالل األعوام  االعب -
 

 النسبة %
 النسبة % ٢٠١٩عام 

 االعباء ٢٠١٨عام 
 القیمة ل. ل. القیمة ل. ل.

 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 5,312,736,033 ٨٤٫٣٦ 4,676,568,861 83.27
 والعامة المصاریف االداریة 984,734,219 ١٥٫٦٤ 939,791,957 16.73

 مجموع االعباء ٦٬٢٩٧٬٤٧٠٬٢٥٢ ١٠٠ 5,616,360,818 100

 االعباء ٢٠٢٠عام  النسبة %  

  
 القیمة ل. ل.

  
 أعباء المستخدمین والمتعاقدین 4,366,668,311 ٩١٫٧١

  
 المصاریف االداریة والعامة 394,723,302 ٨٫٢٩

  
 مجموع االعباء ٤٬٧٦١٬٣٩١٬٦١٣ ١٠٠

 

 
 ھي كما یلي: ٢٠٢٠و  ٢٠١٩و  ٢٠١٨الوفر المحقق خالل اعوام  -

 
   مالحظات دیوان المحاسبة 

 
الى عام  ٢٠١٨من عام   یالحظ انخفاض بسیط في نسبة أعباء المستخدمین والمتعاقدین -

٢٠١٩ . 
-٢٠١٩-٢٠١٨یالحظ  انخفاض كبیر في المصروفات االداریة والعامة خالل االعوام  -

 مما یستدعي التساؤل عن اسباب الزیادة في المصروفات في السنوات السابقة .  ٢٠٢٠
 / ل.ل .27,400,012,732الوفر المتراكم من االعوام السابقة بلغ /  -
والسنوات السابقة ھو   ٢٠٢٠و  ٢٠١٩و  ٢٠١٨ر المدور خالل األعوام كما یالحظ ان الوف -

فائض كبیر ومتراكم من عام آلخر دون اي استثمار، والخزینة في عجز متراكم والھیئة 
المنظمة لالتصاالت استمرت في طلب المزید من المساھمات و سلفات خزینة من وزارة 

 االتصاالت یستدعي التساؤل .
 
 
 
 
 
 
 

 الشرح ٢٠١٨عام  ٢٠١٩عام  ٢٠٢٠عام 
 الواردات المحصلة 8,756,300,000 5,953,131,000 5,831,027,000

 االعباء المصروفة 6,297,470,252- 5,616,360,818- 4,761,391,613-
 عجز –صافي نتیجة الدورة  2,458,829,748 336,770,182 1,069,635,387

 –تائج المدورة من السنة السابقة الن 27,400,012,732 29,858,842,480 30,195,612,662
 وفر

 وفر –النتائج المدورة  للعام التالي  29,858,842,480 30,195,612,662 31,265,248,049
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د الواردات المحصلة واالعباء المصروفة والوفر السنوي والمدور من بیان یحد -
 ٢٠٢٠-١٢-٣١لغایة   ٢٠١٠نھایة عام 

 
 العام  االیرادات  ل. ل. االعباء ل . ل.  الوفر أو العجز ل.ل .

26,426,008,468     
الوفر المدور من 

 السنوات السابقة 
3,796,021,642 5,634,394,448 9,430,416,090 2010 
2,112,998,074 5,725,315,652 7,838,313,726 2011 

-1,883,191,874 ٧٬٨٤٧٬٣٨١٬٨٢٤ 5,964,189,950 2012 
3,015,016,413 ٦٬١٣٢٬٦٢٦٬٢٦٤ 9,147,642,677 2013 

-4,417,777,083 ٦٬١٠٨٬٨٢٢٬٢٦٣ 1,691,045,180 2014 
-2,944,941,640 ٥٬٤٩٩٬٨٢٨٬٧٥٠ 2,554,887,110 2015 

106,124,519 ٥٬١٣٥٬٩٤١٬٦٥٠ 5,242,066,169 2016 
1,189,754,213 ٨٬٠١٨٬٢٤٥٬٧٨٧ 9,208,000,000 2017 
2,458,829,748 6,297,470,252 8,756,300,000 2018 

336,770,182 5,616,360,818 5,953,131,000 2019 
1,069,635,387 4,761,391,613 5,831,027,000 2020 
 المجموع  71,617,018,902 66,777,779,321 4,839,239,581

 مجموع الوفر      31,265,248,049
 

 بیان سلفات الخزینة من وزارة االتصاالت . -
 

 عن عام
مرسوم 

 تاریخ رقم
تاریخ النشر في الجریدة 

 القیمة باللیرة اللبنانیة الرسمیة
 4,500,000,000 30/05/2007 ٢٠٠٧آیار  ٣٠ 364 2007

2008 
 

998 
 تعدیل ٩٤٨

 ٧/٢/٢٠٠٨عدیل  تاریخ الت
 

24/11/2007 4,500,000,000 
 1,500,000,000 ٢٠١٠آذار  ٢٥ - ١٥عدد  ٢٠١٠آذار  ١٠ 3630 2010
 3,000,000,000 03/06/2010 ٢٠١٠حزیران  ١ 4204 2010
 500,000,000 21/09/2010 ٢٠١٠أیلول  ٢١ 5077 2010

 ٢٠١٠تشرین األول  ١ 5144 2010
تشرین األول  ٧ - ٤٦عدد 

٢٠١٠ 4,500,000,000 

 ٢٠١١أیلول  ١٩ 6350 2011
أیلول  ٢٢ - ٤٤عدد 
٢٠١١ 7,500,000,000 

 5,000,000,000 ٢٠١٢تموز  ٥ - ٢٩عدد  ٢٠١٢حزیرن  ٣٠ 8415 2012
 9,000,000,000 21/05/2013 ٢٠١٣آیار  ٢١ 10350 2013

 ٢٠١٤كانون األول  ٢٣ 1179 2014
كانون األول  ٢٥ - ٥٥عدد 

٢٠١٤ 1,550,000,000 
 2,500,000,000 16/09/2015 ٢٠١٥أیلول  ١٦ 2263 2015

 ٢٠١٦نیسان  ٧ 3174 2016
نیسان  ١٤ - ١٦عدد 
٢٠١٦ 3,640,000,000 

 1,600,000,000نیسان  ١٤ - ١٦عدد  ٢٠١٦نیسان  ٧ 3173 2016
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٢٠١٦ 

 ٢٠١٧آذار  ٢٤ 459 2017
نیسان  ١٣ - ١٧عدد 
٢٠١٧ 9,208,000,000 

    
58,498,000,000 

 
 بیان المساھمات من وزارة االتصاالت -

 القیمة باللیرة اللبنانیة تاریخ المستند القانوني عن عام
 ٢٠٠٨مشروع موازنة االتصاالت  2008

 
4,000,000,000 

 ٢٠٠٩مشروع موازنة االتصاالت  2009
 

1,500,000,000 
 8,750,600,000 ٢٠١٨نیسان  ١٨ ٢٠١٨الموازنة العامة  - ٧٩قانون رقم  2018
 5,953,131,000 ٢٠١٩تموز  ٣١ ٢٠١٩الموازنة العامة  - ١٤٤قانون رقم  2019

2020 
الموازنة العامة  -النافذ حكما  ٦قانون رقم 

 5,831,027,000 ٢٠٢٠آذار  ٥ ٢٠٢٠

 
 المجموع

 
26,034,758,000 

 
 بیان اجمالي بسلفات الخزینة والمساھمات المعطاة للھیئة من وزارة االتصاالت . -
-  

 الشرح  القیمة  ل .ل . 
 سلفات خزینة  58,498,000,000
 المساھمات  26,034,758,000
 المجموع  84,532,758,000

 
  مالحظات دیوان المحاسبة 

 
یالحظ الدیوان وجود سلفات خزینة ومساھمات من وزارة االتصاالت خالل الفترة من عام  -

/ ل . ل . بینما یوجد وفر متراكم  84,532,758,000بقمة /  ٢٠٢٠لغایة نھایة عام  ٢٠١٠
/ ل . ل . كان من المفترض ان  31,265,248,049في حسابات الھیئة الناظمة بقیمة / 

 / ل. ل.  58,498,000,000یساھم في تسدید جزء من سلفات الخزینة التي بلغت / 

 ً  :اوجیرو -الوضع المالي لھیئة إدارة وإستثمار منشآت وتجھیزات شركة رادیو أوریان - ثانیا
 

االھتمام الالزم وإعادة إحیاء ھیئة  ١٩٩٢على الرغم من إیالء قطاع االتصاالت في العام 
أوجیرو من خالل تكلیفھا بأعمال الصیانة للمنشأت والتجھیزات العائدة لوزارة االتصاالت وذلك 

اقیات بین الوزارة لحساب المدیریة العامة لإلستثمار والصیانة ، على ان تحدد ھذه األعمال بموجب اتف
والھیئة وعلى ان تتقاضى  ھیئة أوجیرو مقابل ذلك مبالغ مالیة معینة من خالل مساھمات مالیة من 

ً  وزارة االتصاالت ، إال أن واقع الحال أظھر تفاوتا" كبیراً  في الكلفة التي تتقاضاھا ھذه الھیئة  والفتا
/ ملیار ل ل في العام 250,29الى /  ٢٠١٠/ ملیارل ل في العام ١٦٥بین سنة وأخرى ( حوالي /

ً  ) مما جعل دراسة الوضع المالي لھیئة أوجیرو خالل السنوات العشر األخیرة أمراً  ٢٠٢٠  . ضروریا
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 ٢٠١٠-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -١
 

 ٢٠١٠-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في 
 ٢٠١٠خالصة قطع حساب عام 

     لوارداتا
   165,360,814,832.20 ٢٠١٠تحققات عام 

   66,952,051,389.50 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
 232,312,866,221.70   مجموع االیرادات  

 -7,742,000,000.00   االموال المنزلة والملغاة
 224,570,866,221.70   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل

   0 مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنةمأخوذات من 
   22,273,634,936.49 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 
 22,273,634,936.49   االعتمادات المدورة

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و 
 246,844,501,158.19   حتیاطالمأخوذات من مال اال

  -125,965,270,715.81   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 120,879,230,442.38   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   119,875,059,167.18 مجموع النفقات العادیة 

   6,697,988,325.21 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 126,573,047,492.39 126,573,047,492.39 مجموع النفقات

 -زیادة النفقات المصروفة على االیرادات المحصلة 
 5,693,817,050.01-   عجز 

 
 ٢٠١١-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٢

 
 ٢٠١١-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في 

 ٢٠١١اب عام خالصة قطع حس
     الواردات

   130,633,202,125.96 ٢٠١١تحققات عام 
   125,965,270,715.81 تحققات مدورة عن اعوام سابقة

 256,598,472,841.77   مجموع االیرادات 
 0   االموال المنزلة والملغاة

 256,598,472,841.77   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل
   0 ل االحتیاط لتغطیة بنود الموازنةمأخوذات من ما

   18,617,564,903.79 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة
مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة 

 18,617,564,903.79   واالعتمادات المدورة

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و 
 275,216,037,745.56   اطالمأخوذات من مال االحتی

  -120,057,805,700.54   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 155,158,232,045.02   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
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   120,677,899,775.75 مجموع النفقات العادیة 
   2,432,484,338.78 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز

 123,110,384,114.53   مجموع النفقات
 -زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة 

 32,047,847,930.49   وفر 

 
 ٢٠١٢-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٣

 
 ٢٠١٢خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   199,312,438,922.45 ٢٠١٢تحققات عام 

   120,057,805,700.54 ت مدورة عن اعوام سابقةتحققا
 319,370,244,622.99   مجموع االیرادات  

 0   االموال المنزلة والملغاة
 319,370,244,622.99   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل

   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   27,027,468,686.70 العتمادات المدورةمأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة ا

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و االعتمادات 
 27,027,468,686.70   المدورة

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و المأخوذات من 
 346,397,713,309.69   مال االحتیاط

 121,985,064,299.43   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 224,412,649,010.26   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   160,259,737,158.53 مجموع النفقات العادیة 

   2,662,500,756.18 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 162,922,237,914.71   مجموع النفقات

 61,490,411,095.55   وفر  –صلة على النفقات المصروفة زیادة االیرادات المح
 

 ٢٠١٣-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٤
 

 ٢٠١٣-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في 
 ٢٠١٣خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   167,505,670,192.56 ٢٠١٣تحققات عام 

   121,985,064,299.43 قةتحققات مدورة عن اعوام ساب
 289,490,734,491.99   مجموع االیرادات   

 274   االموال المنزلة والملغاة
 289,490,734,217.99   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل

   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   20,713,398,401.38 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و االعتمادات 
 20,713,398,401.38   المدورة
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مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و المأخوذات من 
 310,204,132,619.37   مال االحتیاط

 110,955,906,718.08   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 199,248,225,901.29   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   137,374,035,986.59 مجموع النفقات العادیة 

   2,358,335,473.09 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 139,732,371,459.68   مجموع النفقات

 59,515,854,441.61   وفر -لمصروفةزیادة االیرادات المحصلة على النفقات ا
 

 ٢٠١٤-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٥
 

 ٢٠١٤خالصة قطع حساب عام 
 347,776,665,214.33  مجموع االیرادات    110,955,906,718.08 تحققات مدورة عن اعوام سابقة  236,820,758,496.25 ٢٠١٤تحققات عام    الواردات
 0  لمنزلة والملغاةاالموال ا

 347,776,665,214.33  مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل
مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و االعتمادات   29,061,513,412.20 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة  0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة

 29,061,513,412.20  لمدورةا

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و المأخوذات من 
 376,838,178,626.53  مال االحتیاط

 143,530,543,455.10  االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 233,307,635,171.43  االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

 160,717,983,554.57  مجموع النفقات  3,717,885,203.62 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز  157,000,098,350.95 مجموع النفقات العادیة   النفقات
 72,589,651,616.86  زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة

 
 ٢٠١٥-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٦

 
 ٢٠١٥-١٢-٣١لدورة المالیة المنتھیة في قطع الحساب ل

 ٢٠١٥خالصة قطع حساب عام 
     الواردات

   206,691,642,774.66 ٢٠١٥تحققات عام 
   143,530,543,455.10 تحققات مدورة عن اعوام سابقة

 350,222,186,229.76   مجموع االیرادات 
 28,485,950,362.55   االموال المنزلة والملغاة

 321,736,235,867.21   االیرادات الموضوعة قید التحصیلمجموع 
   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
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   31,886,076,391.61 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة
مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 

 31,886,076,391.61   االعتمادات المدورة

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و 
 353,622,312,258.82   المأخوذات من مال االحتیاط

 101,739,304,225.00   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 251,883,008,033.82   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   171,930,567,785.95 لعادیة مجموع النفقات ا

   6,843,191,549.08 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 178,773,759,335.03   مجموع النفقات

 73,109,248,698.79   زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة
 

 ٢٠١٦-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٧
 

 ٢٠١٦-١٢-٣١ة المنتھیة في قطع الحساب للدورة المالی
 ٢٠١٦خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   215,637,357,822.53 ٢٠١٦تحققات عام 

   101,739,304,225.00 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
 317,376,662,047.53   مجموع االیرادات  

 5,931,030,696.00   االموال المنزلة والملغاة
 311,445,631,351.53   موضوعة قید التحصیلمجموع االیرادات ال

   11,845,429,554.00 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   44,831,857,166.92 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 
 56,677,286,720.92   االعتمادات المدورة

مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و 
 368,122,918,072.45   المأخوذات من مال االحتیاط

 78,425,687,949.00   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 289,697,230,123.45   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   228,842,376,666.17 ت العادیة مجموع النفقا

   11,500,466,075.77 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 240,342,842,741.94   مجموع النفقات

 49,354,387,381.52   زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة
 

 ٢٠١٧-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٨
 

 ٢٠١٧-١٢-٣١مالیة المنتھیة في قطع الحساب للدورة ال
 ٢٠١٧خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   255,472,606,166.31 ٢٠١٧تحققات عام 

   78,425,687,949.00 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
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 333,898,294,115.31   مجموع االیرادات  
 12,885,347,971.10   االموال المنزلة والملغاة

 321,012,946,144.21   ت الموضوعة قید التحصیلمجموع االیرادا
   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة

   48,540,005,086.89 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة
مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 

 48,540,005,086.89   االعتمادات المدورة

وع االیرادات الموضوعة قید التحصیل و مجم
 369,552,951,231.10   المأخوذات من مال االحتیاط

 112,252,734,349.25   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 257,300,216,881.85   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   240,183,990,297.54 مجموع النفقات العادیة 

   18,483,825,885.45 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 258,667,816,182.99   مجموع النفقات

 1,367,599,301.15-   زیادة النفقات المصروفة على االیرادات المحصلة
 

 ٢٠١٨-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -٩
 

 ٢٠١٨-١٢-٣١ھیة في قطع الحساب للدورة المالیة المنت
 ٢٠١٨خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   696,593,269,484.64 ٢٠١٨تحققات عام 

   112,252,734,349.25 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
 808,846,003,833.89   مجموع االیرادات  

 0   االموال المنزلة والملغاة
 808,846,003,833.89   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل

   26,345,770,361.00 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   100,987,344,808.92 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
 127,333,115,169.92   واالعتمادات المدورة 

 ادات الموضوعة قید التحصیل مجموع االیر
 936,179,119,003.81   والمأخوذات من مال االحتیاط

 398,414,690,765.11   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 537,764,428,238.70   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   278,104,928,600.64 مجموع النفقات العادیة 

   153,661,250,915.91 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 431,766,179,516.5٥   مجموع النفقات

 105,998,248,722.1٥   زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة
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 ٢٠١٩-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -١٠
 

 ٢٠١٩-١٢-٣١یة في قطع الحساب للدورة المالیة المنتھ
 ٢٠١٩خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   261,236,854,095.48 ٢٠١٩تحققات عام 

   398,414,690,765.11 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
 659,651,544,860.59   مجموع االیرادات  

 54,881,852,714.19   االموال المنزلة والملغاة
 604,769,692,146.40   قید التحصیلمجموع االیرادات الموضوعة 

   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   63,214,451,935.55 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 
 63,214,451,935.55   االعتمادات المدورة

ت الموضوعة قید التحصیل و المأخوذات مجموع االیرادا
 667,984,144,081.95   من مال االحتیاط

 375,384,737,762.22   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 292,599,406,319.73   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط

     النفقات
   250,658,301,425.10 مجموع النفقات العادیة 

   21,660,407,047.27 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 272,318,708,472.37   مجموع النفقات

 20,280,697,847.36   زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة
 

 ٢٠٢٠-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في  -١١
 

 ٢٠٢٠-١٢-٣١قطع الحساب للدورة المالیة المنتھیة في 
 ٢٠٢٠خالصة قطع حساب عام 

     الواردات
   250,294,566,735.14 ٢٠٢٠تحققات عام 

   690,426,828,274.90 تحققات مدورة عن اعوام سابقة
 940,721,395,010.04   مجموع االیرادات  

 4,105,561,010.86   االموال المنزلة والملغاة
 936,615,833,999.18   مجموع االیرادات الموضوعة قید التحصیل

   0 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة
   57,199,300,862.25 مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة االعتمادات المدورة

مأخوذات من مال االحتیاط لتغطیة بنود الموازنة و 
 57,199,300,862.25   االعتمادات المدورة

قید التحصیل و المأخوذات مجموع االیرادات الموضوعة 
 993,815,134,861.43   من مال االحتیاط

 643,435,521,635.43   االموال الباقیة بدون تحصیل في ختام السنة
 350,379,613,226.00   االموال المحصلة بما فیھا المأخوذات من مال االحتیاط
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     النفقات
   222,849,311,578.89 مجموع النفقات العادیة 

   29,333,124,006.95 مجموع نفقات االنشاء والتجھیز
 252,182,435,585.84   مجموع النفقات

 98,197,177,640.16   زیادة االیرادات المحصلة على النفقات المصروفة
 

حتى  ٣١/١٢/٢٠٠٩بیان الواردات المحصلة  بما فیھا ماخوذات من مال االحتیاط  من عام  -١٢
 ٣١/١٢/٢٠٢٠نھایة عام  

 الوفر أو العجز االعباء  االیرادات  م عا
بیان وضعیة مال االحتیاط  

 42,304,644,098.12     ٣١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ 
2010 120,879,230,442.38 126,573,047,492.39 -5,693,817,050.01 
2011 155,158,232,045.02 123,110,384,114.53 32,047,847,930.49 
2012 224,412,649,010.26 162,922,237,914.71 61,490,411,095.55 
2013 199,248,225,901.29 139,732,371,459.68 59,515,854,441.61 
2014 233,307,635,171.43 160,717,983,554.57 72,589,651,616.86 
2015 251,883,008,033.82 178,773,759,335.03 73,109,248,698.79 
2016 289,697,230,123.45 240,342,842,741.94 49,354,387,381.51 
2017 257,300,216,881.85 258,667,816,182.99 -1,367,599,301.14 
2018 537,764,428,238.70 431,766,179,516.5٥ 105,998,248,722.1٥ 
2019 292,599,406,319.73 272,318,708,472.37 20,280,697,847.36 
2020 350,379,613,226.00 252,182,435,585.84 98,197,177,640.16 

 607,826,753,121.4٥ 2,347,107,766,370.59 2,912,629,875,393.93 المجموع 
المأخوذات من مال 

 ٢٠١٠اإلحتیاط من عام 
     ٢٠٢٠لغایة 

-
502,543,816,507.70 

 105,282,936,613.7٥   ٢٠٢٠-١٢ -٣١  رصید مال االحتیاط في 
 

 ٢٠٢٠لغایة  ٢٠١٠ن عام بیان المأخوذات من مال اإلحتیاط م  -١٣
 
 ماخوذات من مال االحتیاط  العام 

2010 -22,273,634,936.49 
2011 -18,617,564,903.79 
2012 -27,027,468,686.70 
2013 -20,713,398,401.38 
2014 -29,061,513,412.20 
2015 -31,886,076,391.61 
2016 -56,677,286,720.92 
2017 -48,540,005,086.89 
2018 -127,333,115,169.92 
2019 -63,214,451,935.55 
2020 -57,199,300,862.25 

 502,543,816,507.70- المجموع 
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  ٣١/١٢/٢٠٢٠لغایة نھایة عام   ٣١/١٢/٢٠٠٩بیان حركة مال االحتیاط من نھایة عام   -١٤

 
 بیان وضعیة مال االحتیاط  

 42,304,644,098.12 ٢٠٠٩الرصید المدور من العام  1
 22,273,634,936.49- ٢٠١٠تنزل المأخوذات من مال االحتیاط خالل العام  2
 5,693,817,050.01- ٢٠١٠ینزل العجز  الحاصل خالل عام  3
 14,337,192,111.62 ٢٠١١الرصید المدور لعام   
 18,617,564,903.79- ٢٠١١ینزل مأخوذات من احتیاط عام  4
 32,047,847,930.49 ٢٠١١یضاف الوفر الحاصل عام  5
 27,767,475,138.32 ٢٠١٢الرصید المدور لعام   
 27,027,468,686.70- ٢٠١٢ینزل مأخوذات من احتیاط عام  6
 61,490,411,095.55 ٢٠١٢یضاف الوفر الحاصل عام  7
 62,230,417,547.17 ٢٠١٣الرصید المدور لعام   
 20,713,398,401.38- ٢٠١٣ینزل مأخوذات من احتیاط عام  8
 59,515,854,441.61 ٢٠١٣یضاف الوفر الحاصل عام  9
 101,032,873,587.40 ٢٠١٤الرصید المدور لعام   

 29,061,513,412.20- ٢٠١٤ینزل مأخوذات من احتیاط عام  10
 72,589,651,616.86 ٢٠١٤یضاف الوفر الحاصل عام  11

 144,561,011,792.06 ٢٠١٥الرصید المدور لعام   
 31,886,076,391.61- ٢٠١٥ینزل مأخوذات من احتیاط عام  12
 73,109,248,698.79 ٢٠١٥یضاف الوفر الحاصل عام  13

 185,784,184,099.24   ٢٠١٦الرصید المدور لعام   
 56,677,286,720.92- ٢٠١٦ینزل مأخوذات من احتیاط عام  14
 49,354,387,381.52 ٢٠١٦یضاف الوفر الحاصل عام   15

 178,461,284,759.84         ٢٠١٧الرصید المدور لعام   
 48,540,005,086.89-  ٢٠١٧ینزل مأخوذات من احتیاط عام  17
 1,367,599,301.15- ٢٠١٧ینزل العجز  الحاصل خالل عام  18

 128,553,680,371.80 ٢٠١٨الرصید المدور لعام           
 127,333,115,169.92- ٢٠١٨ینزل مأخوذات من احتیاط عام   19
 105,998,248,722.1٥ ٢٠١٨یضاف الوفر الحاصل عام   20

 107,218,813,924.04 ٢٠١٩الرصید المدور لعام           
 63,214,451,935.55- ٢٠١٩ینزل مأخوذات من احتیاط عام   21
 20,280,697,847.36 ٢٠١٩یضاف الوفر الحاصل عام   22

 64,285,059,835.85 ٢٠٢٠  الرصید المدور لعام         
 57,199,300,862.25- ٢٠٢٠ینزل مأخوذات من احتیاط عام   23
 98,197,177,640.16 ٢٠٢٠یضاف الوفر الحاصل عام   24

 105,282,936,613.7٥ ٢٠٢١الرصید المدور لعام         
 
  مالحظات دیوان المحاسبة 

لھیئة إدارة وإستثمار منشآت وتجھیزات تم اخذ المعلومات من سجالت حسابات المدیر المالي  -
 .اوجیرو -شركة رادیو أوریان

ً بقیمة  ٢٠٢١والمدور لعام  ٢٠٢٠بلغ الوفر المتراكم  حتى نھایة عام  - فائضا
 / ل.ل. 105,282,936,613.76/
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 قیمة النفقات المصروفة بتزاید وھي كما یلي :  -

 
 النسبة %  مجموع النفقات المصروفة  والتجھیزمجموع نفقات االنشاء  مجموع النفقات العادیة  السنة 
2010 119,875,059,167.18 6,697,988,325.21 126,573,047,492.39 5.39 
2011 120,677,899,775.75 2,432,484,338.78 123,110,384,114.53 5.25 

2012 160,259,737,158.53 2,662,500,756.18 162,922,237,914.71 6.94 

2013 137,374,035,986.59 2,358,335,473.09 139,732,371,459.68 5.95 

2014 157,000,098,350.95 3,717,885,203.62 160,717,983,554.57 ٦٫٨٥ 

2015 171,930,567,785.95 6,843,191,549.08 178,773,759,335.03 7.62 

2016 228,842,376,666.17 11,500,466,075.77 240,342,842,741.94 10.24 

2017 240,183,990,297.54 18,483,825,885.45 258,667,816,182.99 11.02 

2018 278,104,928,600.64 153,661,250,915.91 431,766,179,516.55 18.40 
2019 250,658,301,425.10 21,660,407,047.27 272,318,708,472.37 11.60 

2020 222,849,311,578.89 29,333,124,006.95 252,182,435,585.84 10.74 
 100.00 2,347,107,766,370.60 259,351,459,577.31 2,087,756,306,793.29 المجموع 

 
ثم  ٢٠١٨% في العام  ١٨٫٤٠الى  ٢٠١٠% في العام  ٥٫٣٩یالحظ زیادة نسبة النفقات  من  -

 % وھو امر یدعو الى التساؤل   ١٠٫٧٤حتى وصلت الى  ٢٠٢٠تراجعت في العام 
وھو / ل.ل. 105,282,936,613.75بلغ /   ٣١/١٢/٢٠٢٠المتراكم حتى نھایة یالحظ ان الوفر + -

 مفصل كما یلي : 

 القیمة  ل. ل .  الشرح 
 2,912,629,875,393.93 الواردات المحاصلة بما فیھا ماخوات مال االحتیاط  خالل الفترة 

 -502,543,816,507.70 ماخوذات من  مال االحتیاط خالل الفترة 
 2,410,086,058,886.23 المحصلة دون مال االحتیاط  خالل الفترة المبالغ 

 -2,347,107,766,370.60 النفقات المصروفة  خالل الفترة 
 62,978,292,515.63 خالل الفترة  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠الوفر المحقق نھایة عام من عام 

 42,304,644,098.12  ٢٠٠٩الوفر المدور من نھایة عام 
 105,282,936,613.75 ٢٠٢٠-١٢-٣١متراكم حتى نھایة الوفر ال

 
 ً  :الوضع المالي بالنسبة لقطاع الھاتف الخلیوي  - ثالثا

 
من خالل  MTC و    ALFAتم ایداع المعلومات والمبالغ المتعلقة بحسابات شركتي الخلیوي 

من االیرادات والنفقات وقد تم اعتماد القیمة االجمالیة السنویة لكل  ،    PWCتقاریر مكتب التدقیق 
ً الیھا االیرادات  ً ان  ارباح السنة المحسوبة ھي عبارة عن الوفر مضافا واالرباح السنویة ، علما

 المالیة.
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I-  الوضع المالي لحسابات شركةAlfa 

 ٢٠١٠خالل الفترة الممتدة من عام  Alfaجدول باالیرادات والنفقات السنویة في شركة  -١
 :٢٠٢٠ولغایة عام 

+ ایرادات مالیة    قیمة الوفر / ( العجز ) النفقات االجمالیة ل ل  االیرادات االجمالیة ل ل السنة
 ارباح السنة ل ل  مختلفة 

٧٣٩٬٥١٠٬٦٢١٬٠٠٠ ١٬٣١١٬٦١٩٬٠٠٠ ٧٣٨٬١٩٩٬٠٠٢٬٠٠٠ ٢٦٠٬١٤٧٬٠٧٨٬٠٠٠ ٩٩٨٬٣٤٦٬٠٨٠٬٠٠٠ ٢٠١٠ 
٨٣٢٬١١١٬٦٩٩٬٠٠٠ ٣٬٢٩٢٬٧٧٧٬٠٠٠ ٨٢٨٬٨١٨٬٩٢٢٬٠٠٠ ٢٨٩٬٦٨٦٬٢١٩٬٠٠٠ ١٬١١٨٬٥٠٥٬١٤١٬٠٠٠ ٢٠١١ 
٨٣٥٬٢١٢٬٠٥٣٬٠٠٠ ٢٬٦٠٩٬٤٧٥٬٠٠٠ ٨٣٢٬٦٠٢٬٥٧٨٬٠٠٠ ٣٦٢٬٧٠٩٬٩٣٣٬٠٠٠ ١٬١٩٥٬٣١٢٬٥١١٬٠٠٠ ٢٠١٢ 
٧٨٠٬٩٤٣٬٤٢٩٬٠٠٠ ١٬٥٠١٬٦٦٩٬٠٠٠ ٧٧٩٬٤٤١٬٧٦٠٬٠٠٠ ٤٢٦٬٦٤٣٬٩٧٤٬٠٠٠ ١٬٢٠٦٬٠٨٥٬٧٣٤٬٠٠٠ ٢٠١٣ 
٦٩٣٬٤٨١٬٠٦٩٬٠٠٠ ٩٢٠٬٣١٨٬٠٠٠ ٦٩٢٬٥٦٠٬٧٥١٬٠٠٠ ٤٦٧٬٣١٢٬٤١٧٬٠٠٠ ١٬١٥٩٬٨٧٣٬١٦٨٬٠٠٠ ٢٠١٤ 
٦٨٢٬٦٠٢٬٨٦٥٬٠٠٠ ١٬١٤١٬٢٧٨٬٠٠٠ ٦٨١٬٤٦١٬٥٨٧٬٠٠٠ ٤٥٨٬٥١٣٬٢٢١٬٠٠٠ ١٬١٣٩٬٩٧٤٬٨٠٨٬٠٠٠ ٢٠١٥ 
٦٥٧٬٤٥١٬٥٣٢٬٠٠٠ ١٬١٣٩٬٢٦٣٬٠٠٠ ٦٥٦٬٣١٢٬٢٦٩٬٠٠٠ ٤٧٥٬٨٥٤٬٨٠٢٬٠٠٠ ١٬١٣٢٬١٦٧٬٠٧١٬٠٠٠ ٢٠١٦ 
٦٨٣٬٤٥٨٬٣٦٥٬٠٠٠ ١٬٢٨٨٬٢٢٥٬٠٠٠ ٦٨٢٬١٧٠٬١٤٠٬٠٠٠ ٣٧٥٬٨٤٤٬٥٤١٬٠٠٠ ١٬٠٥٨٬٠١٤٬٦٨١٬٠٠٠ ٢٠١٧ 
٥٣١٬٨٤٤٬٢٢٦٬٠٠٠ ١٦٬٩١٩٬٠٥٢٬٠٠٠- ٥٤٨٬٧٦٣٬٢٧٨٬٠٠٠ ٤٨٨٬٤٥٥٬١٠٣٬٠٠٠ ١٬٠٣٧٬٢١٨٬٣٨١٬٠٠٠ ٢٠١٨ 
٤٣٧٬٧٥٤٬١٥٤٬٠٠٠ ٢٬٥٤١٬٣٨٠٬٠٠٠ ٤٣٥٬٢١٢٬٧٧٤٬٠٠٠ ٤١٧٬٩٢٢٬٨٠٤٬٠٠٠ ٨٥٣٬١٣٥٬٥٧٨٬٠٠٠ ٢٠١٩ 
٥٣٤٬٣٤٦٬١٠٥٬٠٠٠ ٧١٬٨٥٠٬٠٠٠ ٥٣٤٬٢٧٤٬٢٥٥٬٠٠٠ ٢٤٢٬٣٣٠٬٨٦٦٬٠٠٠ ٧٧٦٬٦٠٥٬١٢١٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 

المجموع 
 7,408,716,118,000 1,101,198,000- 7,409,817,316,000 4,265,420,958,000 11,675,238,274,000 االجمالي

 
مع النسبة  Alfaمن شركة  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠جدول باالیرادات المحصلة من عام  -٢

 المئویة % 
 

 
تترواح  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠یالحظ  ان نسبة االیرادات من المجموع العائد للسنوات من عام  -

مما یستدعي االنتباه  وضرورة العمل على %  وھي في تراجع  ٦٫٦٥%  و   ١٠٫٣٣بین  
 تصحیح ھذا الخلل وتحدید اسباب ھذا التراجع . 

مع النسبة  Alfaمن شركة  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠جدول بالنفقات المسجلة من عام  -٣
 المئویة % 

 النسبة  % الیة المحصلة ل لاالیرادات االجم السنة
٩٩٨٬٣٤٦٬٠٨٠٬٠٠٠ ٢٠١٠ 8.55 
١٬١١٨٬٥٠٥٬١٤١٬٠٠٠ ٢٠١١ 9.58 
١٬١٩٥٬٣١٢٬٥١١٬٠٠٠ ٢٠١٢ 10.24 
١٬٢٠٦٬٠٨٥٬٧٣٤٬٠٠٠ ٢٠١٣ 10.33 
١٬١٥٩٬٨٧٣٬١٦٨٬٠٠٠ ٢٠١٤ 9.93 
١٬١٣٩٬٩٧٤٬٨٠٨٬٠٠٠ ٢٠١٥ 9.76 
١٬١٣٢٬١٦٧٬٠٧١٬٠٠٠ ٢٠١٦ 9.70 
١٬٠٥٨٬٠١٤٬٦٨١٬٠٠٠ ٢٠١٧ 9.06 
١٬٠٣٧٬٢١٨٬٣٨١٬٠٠٠ ٢٠١٨ 8.88 
٨٥٣٬١٣٥٬٥٧٨٬٠٠٠ ٢٠١٩ 7.31 
٧٧٦٬٦٠٥٬١٢١٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 6.65 

 100.00 11,675,238,274,000 المجموع االجمالي
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 النسبة % النفقات االجمالیة ل ل السنة

٢٦٠٬١٤٧٬٠٧٨٬٠٠٠ ٢٠١٠ 6.10 
٢٨٩٬٦٨٦٬٢١٩٬٠٠٠ ٢٠١١ 6.79 
٣٦٢٬٧٠٩٬٩٣٣٬٠٠٠ ٢٠١٢ 8.50 
٤٢٦٬٦٤٣٬٩٧٤٬٠٠٠ ٢٠١٣ 10.00 
٤٦٧٬٣١٢٬٤١٧٬٠٠٠ ٢٠١٤ 10.96 
٤٥٨٬٥١٣٬٢٢١٬٠٠٠ ٢٠١٥ 10.75 
٤٧٥٬٨٥٤٬٨٠٢٬٠٠٠ ٢٠١٦ 11.16 
٣٧٥٬٨٤٤٬٥٤١٬٠٠٠ ٢٠١٧ 8.81 
٤٨٨٬٤٥٥٬١٠٣٬٠٠٠ ٢٠١٨ 11.45 
٤١٧٬٩٢٢٬٨٠٤٬٠٠٠ ٢٠١٩ 9.80 
٢٤٢٬٣٣٠٬٨٦٦٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 5.68 

 100.00 4,265,420,958,000 جموع االجماليالم
 

تترواح  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠یالحظ  ان نسبة النفقات من المجموع العائد للسنوات من عام  -
 ٢٠١٨%  وھي تختلف بین عام واخر ، وشكلت اعلى نسبة عام ٥٫٦٨%  و   ١١٫٤٥بین  

 .   ٢٠٢٠و  ٢٠١٩وتراجعت بین عامي 

 
 II - ات شركة الوضع المالي لحسابMTC  

 
 ٢٠١٠خالل الفترة الممتدة من عام  MTCجدول باالیرادات والنفقات السنویة في شركة  -١

 : ٢٠٢٠ولغایة عام  

 ارباح السنة ل ل قیمة الوفر / ( العجز ) النفقات االجمالیة ل ل ایرادات مالیة اخرى االیرادات االجمالیة ل ل السنة
٢٠١٠ 1,271,823,690,000 2,204,048,000 257,086,883,000 1,014,736,807,000 1,016,940,855,000 
٢٠١١ 1,426,596,010,000 2,178,201,000 295,605,886,000 1,130,990,124,000 1,133,168,325,000 
٢٠١٢ 1,517,266,025,000 2,504,770,000 340,938,650,000 1,176,327,375,000 1,178,832,145,000 
٢٠١٣ 1,423,934,429,000 2,854,430,000 356,009,963,000 1,067,924,466,000 1,070,778,896,000 
٢٠١٤ 1,365,682,728,000 2,306,384,000 372,089,974,000 993,592,754,000 995,899,138,000 
٢٠١٥ 1,364,395,999,000 1,698,517,000 394,746,327,000 969,649,672,000 971,348,189,000 
٢٠١٦ 1,305,320,044,000 1,691,503,000 395,590,992,000 909,729,052,000 911,420,555,000 
٢٠١٧ 1,271,354,485,000 1,996,009,000 380,663,926,000 890,690,559,000 892,686,568,000 
٢٠١٨ 1,209,416,632,000 14,994,200,00- 411,498,245,000 797,918,387,000 782,924,187,000 
٢٠١٩ 1,044,270,233,000 1,646,707,000 477,455,993,000 566,814,240,000 568,460,947,000 
٢٠٢٠ 344,065,968,000 210,107,000 124,474,874,000 219,591,094,000 219,801,201,000 

المجموع 
 9,742,261,006,000 9,737,964,530,000 3,806,161,713,000 4,296,476,000 13,544,126,243,000 االجمالي

 
 

مع النسبة  MTCمن شركة  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠جدول باالیرادات المحصلة من عام  -٢
 المئویة % 

 
 النسبة  % االیرادات االجمالیة ل ل السنة

١٬٢٧١٬٨٢٣٬٦٩٠٬٠٠٠ ٢٠١٠ 9.39 
١٬٤٢٦٬٥٩٦٬٠١٠٬٠٠٠ ٢٠١١ 10.53 
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١٬٥١٧٬٢٦٦٬٠٢٥٬٠٠٠ ٢٠١٢ 11.20 
١٬٤٢٣٬٩٣٤٬٤٢٩٬٠٠٠ ٢٠١٣ 10.51 
١٬٣٦٥٬٦٨٢٬٧٢٨٬٠٠٠ ٢٠١٤ 10.08 
١٬٣٦٤٬٣٩٥٬٩٩٩٬٠٠٠ ٢٠١٥ 10.07 
١٬٣٠٥٬٣٢٠٬٠٤٤٬٠٠٠ ٢٠١٦ 9.64 
١٬٢٧١٬٣٥٤٬٤٨٥٬٠٠٠ ٢٠١٧ 9.39 
١٬٢٠٩٬٤١٦٬٦٣٢٬٠٠٠ ٢٠١٨ 8.93 
١٬٠٤٤٬٢٧٠٬٢٣٣٬٠٠٠ ٢٠١٩ 7.71 
٣٤٤٬٠٦٥٬٩٦٨٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 2.54 

 100.00 ١٣٬٥٤٤٬١٢٦٬٢٤٣٬٠٠٠ المجموع االجمالي
 

تترواح  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠ة االیرادات من المجموع العائد للسنوات من عام یالحظ ان نسب -
%  وھي في تراجع مما یستدعى االنتباه وضرورة العمل على  2.54%  و   11.20بین  

 تصحیح ھذا الخلل وتحدید اسباب ھذا التراجع .
 

لنسبة مع ا MTCمن شركة  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠جدول بالنفقات المسجلة من عام  -٣
 المئویة % 

 
 النسبة  % النفقات االجمالیة ل ل السنة

٢٠١٠ 257,086,883,000 6.75 
٢٠١١ 295,605,886,000 7.77 
٢٠١٢ 340,938,650,000 8.96 
٢٠١٣ 356,009,963,000 9.35 
٢٠١٤ 372,089,974,000 9.78 
٢٠١٥ 394,746,327,000 10.37 
٢٠١٦ 395,590,992,000 10.39 
٢٠١٧ 380,663,926,000 10.00 
٢٠١٨ 411,498,245,000 10.81 
٢٠١٩ 477,455,993,000 12.54 
٢٠٢٠ 124,474,874,000 3.27 

 100.00 3,806,161,713,000 المجموع االجمالي
 

تترواح بین   ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠یالحظ  نسبة النفقات من المجموع العائد للسنوات من عام  -
وتراجعت  ٢٠١٩تغیرة بین عام واخر وكانت اعلى نسبة عام %  وھي م3.27%  و   12.54

 . ٢٠٢٠بنسبة كبیرة خالل عام 

 
III –  ٢٠٢٠لغایة نھایة عام  ٢٠١٠الوفر في الشركتین من عام  

 

ارباح السنة ل ل لشركة  السنة -
Alfa 

ارباح السنة ل ل لشركة 
MTC الوفر من الشركتین 

٧٣٩٬٥١٠٬٦٢١٬٠٠٠ ٢٠١٠ 1,016,940,855,000 1,756,451,476,000 
٨٣٢٬١١١٬٦٩٩٬٠٠٠ ٢٠١١ 1,133,168,325,000 1,965,280,024,000 
٨٣٥٬٢١٢٬٠٥٣٬٠٠٠ ٢٠١٢ 1,178,832,145,000 2,014,044,198,000 
٧٨٠٬٩٤٣٬٤٢٩٬٠٠٠ ٢٠١٣ 1,070,778,896,000 1,851,722,325,000 
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٦٩٣٬٤٨١٬٠٦٩٬٠٠٠ ٢٠١٤ 995,899,138,000 1,689,380,207,000 
٦٨٢٬٦٠٢٬٨٦٥٬٠٠٠ ٢٠١٥ 971,348,189,000 1,653,951,054,000 
٦٥٧٬٤٥١٬٥٣٢٬٠٠٠ ٢٠١٦ 911,420,555,000 1,568,872,087,000 
٦٨٣٬٤٥٨٬٣٦٥٬٠٠٠ ٢٠١٧ 892,686,568,000 1,576,144,933,000 
٥٣١٬٨٤٤٬٢٢٦٬٠٠٠ ٢٠١٨ 782,924,187,000 1,314,768,413,000 
٤٣٧٬٧٥٤٬١٥٤٬٠٠٠ ٢٠١٩ 568,460,947,000 1,006,215,101,000 
٥٣٤٬٣٤٦٬١٠٥٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 219,801,201,000 754,147,306,000 

 17,150,977,124,000 9,742,261,006,000 7,408,716,118,000 المجموع االجمالي
 

 
IV-  ٢٠٢٠لغایة  ٢٠١٠الوفر في الشركتین مع النسب المئویة من عام 

  

 الوفر من الشركتین السنة         -
 النسبة  %

٢٠١٠ 1,756,451,476,000 10.24 
٢٠١١ 1,965,280,024,000 11.46 
٢٠١٢ 2,014,044,198,000 11.74 
٢٠١٣ 1,851,722,325,000 10.80 
٢٠١٤ 1,689,380,207,000 9.85 
٢٠١٥ 1,653,951,054,000 9.64 
٢٠١٦ 1,568,872,087,000 9.15 
٢٠١٧ 1,576,144,933,000 9.19 
٢٠١٨ 1,314,768,413,000 7.67 
٢٠١٩ 1,006,215,101,000 5.87 
٢٠٢٠ 754,147,306,000 4.40 

 100.00 17,150,977,124,000 المجموع االجمالي
 
تتراوح بین  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠یالحظ ان نسبة الوفر السنوي الى مجموع الوفر من عام  -

اجع مستمر وھي في تر ٢٠٢٠وادناھا عام  ٢٠١٢% وكانت أعالھا عام  ٤٫٤٠% و  11.74
 مما یستدعي التساؤل عن اسباب ھذا التراجع .

 
V -  ٢٠٢٠الى عام  ٢٠١٠االیرادات المحصلة من الھاتف الخلیویة خالل الفترة من عام 
 

 النسبة %  االیرادات القیمة ل . ل  السنة  -
2010 1,670,625,826,870         10.38       
2011 1,888,478,506,547         11.73       
2012 1,835,801,645,916         11.40       
2013 1,596,008,320,258           9.91       
2014 1,440,594,905,856           8.95       
2015 1,585,366,168,876           9.85       
2016 1,545,379,174,306           9.60       
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2017 1,468,989,673,339           9.13       
2018 1,184,463,414,810           7.36       
2019 978,577,836,562           6.08       
2020 903,131,633,000           5.61       

       100.00       16,097,417,106,340 المجموع 
 
ة والخزینة )من الھاتف الخلیوي یالحظ  ان نسبة المبالغ المحصلة ( اي التي وردت الى الوازار -

%   5.61% و   11.73في تراجع وكانت تتراوح بین   ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠من عام 
ُ انھ في وسط عام  ٢٠٢٠وادنى نسبة عام  ٢٠١٠وكانت اعلى نسبة عام  بدأت  ٢٠٢٠علما

التصاالت الشركتان تحویل المبالغ الى الخزینة العامة مباشرة دون المرور في حسابات وزارة ا
 . 
 

  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠جدول الفروقات بین الشركتین والخزینة والمطابقة بینھما من عام  -

 الشرح القیمة ل. ل .
 قیمة الوفر في الشركتین  17,150,977,124,000
 قیمة المودع في الخزینة لدى وزارة االتصاالت  16,097,417,106,340
 الخزینة العامة مباشرة من الشركتین قیمة المودع في  1,053,560,017,660

 المبالغ المودعة في الخزینة العامة  17,150,977,124,000
 

  ٢٠٢٠لغایة نھایة عام  ٢٠١٠جدول النفقات االجمالیة في الشركتین من عام  -

النفقات االجمالیة ل ل شركة  السنة
Alfa  

النفقات االجمالیة ل ل شركة 
MTC   مجموع النفقات 

٢٦٠٬١٤٧٬٠٧٨٬٠٠٠ ٢٠١٠ 257,086,883,000 517,233,961,000 
٢٨٩٬٦٨٦٬٢١٩٬٠٠٠ ٢٠١١ 295,605,886,000 585,292,105,000 
٣٦٢٬٧٠٩٬٩٣٣٬٠٠٠ ٢٠١٢ 340,938,650,000 703,648,583,000 
٤٢٦٬٦٤٣٬٩٧٤٬٠٠٠ ٢٠١٣ 356,009,963,000 782,653,937,000 
٤٦٧٬٣١٢٬٤١٧٬٠٠٠ ٢٠١٤ 372,089,974,000 839,402,391,000 
٤٥٨٬٥١٣٬٢٢١٬٠٠٠ ٢٠١٥ 394,746,327,000 853,259,548,000 
٤٧٥٬٨٥٤٬٨٠٢٬٠٠٠ ٢٠١٦ 395,590,992,000 871,445,794,000 
٣٧٥٬٨٤٤٬٥٤١٬٠٠٠ ٢٠١٧ 380,663,926,000 756,508,467,000 
٤٨٨٬٤٥٥٬١٠٣٬٠٠٠ ٢٠١٨ 411,498,245,000 899,953,348,000 
٤١٧٬٩٢٢٬٨٠٤٬٠٠٠ ٢٠١٩ 477,455,993,000 895,378,797,000 
٢٤٢٬٣٣٠٬٨٦٦٬٠٠٠ ٢٠٢٠ 124,474,874,000 366,805,740,000 

 8,071,582,671,000 3,806,161,713,000 4,265,420,958,000 المجموع االجمالي
اجمالي االیرادات 

   واجمالي  الوفر 
  

25,222,559,795,000 17,150,977,124,000 
 47.06%  % ٣٢   النسبة  

 
% من الوفر المتراكم  ٤٧٫٠٦% من اجمالي الواردات و  ٣٢نسبة النفقات بلغت  یالحظ ان -

 وھي نسبة مرتفعة جداً .
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 ً   :الوضع المالي بالنسبة لوزارة االتصاالت وشركتي الھاتف الخلیوي  - رابعا
 

بعد استعادة قطاع الھاتف الخلیوي لصالح الدولة شھد تراجعا" كبیرا"في خدماتھ بفعل غیاب  
طة تطویر بعدما أقتصر ھم الدولة في ھذا المجال على تحصیل الواردات من دون النظر الى أي خ

 مستقبل القطاع.
 

وتعتبر فاتورة الھاتف الخلیوي األعلى في المنطقة مقارنة مع كلفتھا في الدول المحیطة مما 
 ً  على زیادة عدد المشتركین. ینعكس سلبا

 
الى  ٢٠١٠نفقاتھ ( ضمن وخارج الموازنة ) من العام وال بد من دراسة إیرادات ھذا القطاع و

ً  ٢٠٢٠العام   للوقوف على الوفر أو العجز المحقق . ضمنا
 

 I –  وزارة االتصاالت مع شركتي الھاتف الخلیوي 
 ٢٠١٠الواردات المحصلة  عام  -١

 
رقم 

 النسبة % الرصید اإلیرادات الحساب

 0.51 13,186,107,072 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301

إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة  70302
 23.58 604,679,492,122 والغرف

 5 128,318,560,759 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 0 22,036,500 إیرادات التلكس 70304
 5.75 147,413,628,354 إیرادات متنوعة 70305

رسوم خلیوي بین إشتراك ومخابرات و 70306
 65.15 1,670,625,826,870 تأسیس

 100 2,564,245,651,677 إجمالي اإلیرادات  
 
 

  ٢٠١٠النفقات المصروفة عام  -٢
 

رقم 
 النسبة  % ٢٠١٠نفقات مصروفة عام  النفقات المصروفة الحساب

 67.83 44,823,810,396 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 31.89 21,073,702,241 ينفقات الموازنة الجزء الثان 60112

   65,897,512,637 مجموع النفقات  
 0.28 185,000,000 اختالسات الصندوق  
 100 66,082,512,637 ٢٠١٠المجموع عام   

 
 

 ٢٠١٠نفقات خارج الموازنة عام  -٣
 
 ل.ل ٨١٫٤٧٤٫٤٦٩٫٠٠٠تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل ٨٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت للھیئة الناظمة خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢نفقات للتسویة :
ل.ل + تحویالت شركات دولیة یورو  ٤٫٠٧٨٫٧٩٧٫٣٧٤تحویالت شركات الدولیة دوالر    ٣نفقات للتسویة :
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 ل.ل ٤٫١٣٣٫٤٣٠٫٠٨٩ل.ل المجموع :  ٥٤٫٦٣٢٫٧١٥
 ل.ل ١٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠المزرعة عند امین الصندوق أحمد البحري بقیمة نقص في صندوق  ٤نفقات للتسویة :

 
 

   ٢٠١١ایرادات عام  -٤
 

رقم 
 النسبة  %   ٢٠١١رصید  االیرادات  الحساب 

 0.28 7,756,397,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 23.01 639,598,107,751 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 6.03 167,517,563,201 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 ٠ 0 إیرادات التلكس 70304
 2.74 76,144,699,601 إیرادات متنوعة 70305
 67.94 1,888,478,506,547 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 2,779,495,274,600 إجمالي اإلیرادات  
 

   ٢٠١١فة عام النفقات المصرو -٥

 
 ٢٠١١نفقات خارج الموازنة عام  -٦

  
 ل.ل ٤٥٫٩٠٩٫٣٧٩٫٦٠٣تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١فقات للتسویة :ن

 ل.ل ٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت للھیئة الناظمة خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢نفقات للتسویة :

  ٣نفقات للتسویة :
 ٨٤٫٦٩٣٫٠٢٣كات دولیة یورو ل.ل + تحویالت شر ٣٫٩٠٠٫٤٣٩٫٤٢٤تحویالت شركات الدولیة دوالر  

 ل.ل ٣٫٩٨٥٫١٣٢٫٤٤٧ل.ل المجموع : 
 ل.ل ٨٥٩٫٢٢٧٫٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل٥٫٤٢٣٫٨٢٢٫٠٠٠سلفة خزینة   CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل  ٢٥٫٧٦٠٫٠٠٠ سرقة في مركز ریاق بقیمة ٦نفقات للتسویة :

 
  ٢٠١٢ایرادات عام  -٧

 
رقم 

 النسبة % القیمة ل.ل . اإلیرادات الحساب 

 0.43 11,379,458,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 22.83 602,114,449,141 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 5.18 136,672,717,116 إیرادات المخابرات الدولیة 70303

    -                0 إیرادات التلكس 70304
      

 1.93 50,844,722,598 إیرادات متنوعة 70305

رقم 
 النسبة % القیمة ل ل. النفقات المصروفة الحساب

 28.61 45,154,835,682 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 71.39 112,698,760,975 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 157,853,596,657 إجمالي النفقات المصروفة  
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 69.62 1,835,801,645,916 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306
 100 2,636,812,993,271 إجمالي اإلیرادات  

 
  ٢٠١٢النفقات المصروفة عام  -٨

 
رقم 

 النسبة % القیمة ل.ل . النفقات المصروفة حسابال

 75.64 34,523,618,527 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 24.36 11,116,308,434 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 

١ 45,639,926,961 إجمالي النفقات المصروفة
١٠٠٫٠٠ 

 
   ٢٠١٣ایرادات عام  -٩

 
رقم  

 الحساب
 النسبة % القیمة ل. ل .الرصید   اإلیرادات

 0.35 8,433,683,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 24.77 591,401,241,300 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 5.16 123,292,160,598 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 0 243,000 إیرادات التلكس 70304
 2.85 68,019,029,532 دات متنوعةإیرا 70305
 66.86 1,596,008,320,258 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 2,387,154,678,188 إجمالي اإلیرادات  
 

   ٢٠١٣النفقات المصروفة عام  -١٠
 

رقم  
 الحساب

 النسبة % الرصید  القیمة ل. ل . النفقات المصروفة

 99.37 4,450,897,561,234 لجزء األولنفقات الموازنة ا 60111
 0.63 28,205,356,159 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 4,479,102,917,393 إجمالي النفقات المصروفة  
 

  ٢٠١٣النفقات خارج الموازنة عام  -١١

 ل.ل ١٧٠٫٢٨١٫٧٠٠٫٤٨٦تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل ٩٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت للھیئة الناظمة خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢نفقات للتسویة :

  ٣نفقات للتسویة :
ل.ل + تحویالت شركات دولیة یورو  ٣٩٦٫٦٣٥٫٩٢٦تحویالت شركات الدولیة دوالر  

 ل.ل ٤٠٣٫٥٥٨٫٣٦٦ل.ل المجموع :  ٦٫٩٢٢٫٤٤٠
 ل.ل ٢٫٥٧١٫٥٦٥٫٨٦٠سلفة خزینة    IMEWEشركة تحویالت  ل ٧نفقات للتسویة :
 ل.ل ٣٫٨١٦٫٩٥٢٫٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل ٨٣٧٫٦٦٤٫٠٠٠تحویالت لشركة أریكسون سلفة خزینة   ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل ٣١٫٠٦٤٫٧٢٤٫٠٠٠سلفة خزینة   CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ٦نفقات للتسویة :
تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة الھندسة والبناء أبكو و صفي الدین سلفة خزینة   ٧نفقات للتسویة :
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   ٢٠١٤ایرادات عام  -١٢

 
رقم  

 الحساب
 النسبة % القیمة ل . ل . اإلیرادات

 0.38 8,100,890,800 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 25 535,886,866,001 ادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرفإیر 70302
 4.04 86,690,306,548 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 0 27,000 إیرادات التلكس 70304
 3.35 71,900,933,555 إیرادات متنوعة 70305
 67.22 1,440,594,905,856 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 2,143,173,929,760 إجمالي اإلیرادات  
 
 

     ٢٠١٤النفقات المصروفة عام  -١٣
 

رقم  
 الحساب

 النسبة % القیمة ل . ل . النفقات المصروفة

 40.35 33,471,795,504 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 59.65 49,475,779,330 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 82,947,574,834 المصروفةإجمالي النفقات   
 

  ٢٠١٤نفقات خارج الموازنة عام  -١٤
 

 ل.ل١٧٤٫٧٢٤٫٠٩٦٫٠٠٠تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٫٥١٥٫٧٩١٫٤١٤تحویالت شركات الدولیة دوالر    ٢نفقات للتسویة :
 ل.ل ٣٫٥٥٩٫٧١٨٫٩١٩سلفة خزینة    IMEWEتحویالت  لشركة  ٣نفقات للتسویة :
 ل.ل ٢٫٥٥٩٫٧٩٧٫٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل ٢٫١٥١٫٦٧٥٫٠٠٠تحویالت لكابورال و موریتي و شركة الحمرا  سلفة خزینة   ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل ٤٫٨٧٠٫٥١٦٫٠٠٠ینة سلفة خز CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ٦نفقات للتسویة :

 ٧نفقات للتسویة :
تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة الھندسة والبناء أبكو و صفي الدین سلفة خزینة  

 ل.ل ٨٫١٥٢٫٦٩١٫٠٠٠
 ل.ل ١٫٥٢١٫٧٥١٫٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة المحدودة  سلفة خزینة   ٨نفقات للتسویة :

 
 
 
 
 

 ل.ل ١٫٢٠٧٫٧٦١٫٠٠٠

 ٨نفقات للتسویة :
 ٩٠٨٫٧٥٠٫٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة المحدودة  سلفة خزینة  

 ل.ل
 ل.ل ٥٠٫٣٧٦٫٩١٧لشركة أجنبیة لم تصدر بھا حوالة تحویل  ٩نفقات للتسویة :
 ل.ل ٢٫٠٤٩٫٧٧٧٫٠٠٠فروقات غالء المعیشة سلفة خزینة  ١٠نفقات للتسویة :
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  ٢٠١٥عام  ایرادات -١٥

 
 النسبة % القیمة ل . ل . اإلیرادات رقم الحساب 

 0.41 8,947,655,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301

إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة  70302
 23.65 520,994,597,930 والغرف

 2.11 46,542,722,440 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 0 158,000 رادات التلكسإی 70304
 1.88 41,509,554,659 إیرادات متنوعة 70305

خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم  70306
 71.95 1,585,366,168,876 تأسیس

 100 2,203,360,857,405 إجمالي اإلیرادات  
 

   ٢٠١٥النفقات المصروفة عام  -١٦
 

 سبة %الن القیمة ل . ل .  النفقات المصروفة  رقم الحساب 
 97.73 4,299,717,631,000 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 2.27 99,972,806,249 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 4,399,690,437,249 إجمالي النفقات المصروفة  
 

  ٢٠١٥النفقات خارج الموازنة عام  -١٧
 

 ل.ل١٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠سلفة خزینة بقیمة تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل٣٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت للھیئة المنظمة لإلتصاالت خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٣٤٫٢١١٫٣٠٥تحویالت شركات الدولیة دوالر  ٣نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٠٫٨٨٩٫٧٢٦تحویالت شركات الدولیة یورو  ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل ٣٥٦٫٦٦٦٫٩٢٩بقیمة  ٢٠١٥تحویالت لشركات باللیرة اللبنانیة من خارج الموازنة خالل العام  ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٫١٣٥٫٤٩٢٫٠٠٠تحویالت لداتا كونسلت سلفة خزینة   ٦نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٫٣٦٩٫٥١٠٫٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٧نفقات للتسویة :
 ل.ل ٢٫٢٢٦٫٨٠٠٫٠٠٠تحویالت لكابورال و موریتي و شركة الحمرا  سلفة خزینة   ٨نفقات للتسویة :
 ل.ل ٦٫١٤٤٫١٩٧٫٠٠٠سلفة خزینة  CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ٩نفقات للتسویة :

 ١٠نفقات للتسویة :
فة خزینة تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة الھندسة والبناء أبكو و صفي الدین سل 

 ل.ل ٧٫٣٧٧٫٥٩١٫٠٠٠
 ل.ل ١٫٨٦٠٫٨٠٨٫٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة المحدودة  سلفة خزینة   ١١نفقات للتسویة :
 ل.ل٣٫٧٤٥٫٦١٣٫٠٠٠نقص في صندوق شتورة عند امین الصندوق وسام عراجي بقیمة  ١٢نفقات للتسویة :

 
 
 
 
 
 



NZ\Rep-02-2022.doc ١٢٣ 

 
 

   ٢٠١٦ایراردات عام  -١٨
 

 الحساب رقم 
النسبة  القیمة ل . ل . اإلیرادات

% 
 0.26 5,762,190,000 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 25.66 567,668,936,931 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 1.57 34,760,685,974 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 - 0 إیرادات التلكس 70304
 2.67 59,113,807,291 إیرادات متنوعة 70305
 69.84 1,545,379,174,306 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 2,212,684,794,502 إجمالي اإلیرادات  
 
 

  ٢٠١٦النفقات المصروفة عام  -١٩
 

 النسبة % القیمة ل . ل . النفقات المصروفة رقم الحساب 
 93.75 1,904,982,160,751 زنة الجزء األولنفقات الموا 60111
 6.25 126,937,545,333 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 2,031,919,706,084 إجمالي النفقات المصروفة  
 

 ٢٠١٦النفقات خارج الموازنة عام  -٢٠
 

 ل.ل١٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل٣٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویالت للھیئة المنظمة لإلتصاالت خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٣٤٫٢١١٫٣٠٥تحویالت شركات الدولیة دوالر  ٣نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٠٫٨٨٩٫٧٢٦تحویالت شركات الدولیة یورو  ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل ٣٥٦٫٦٦٦٫٩٢٩بقیمة  ٢٠١٥ت لشركات باللیرة اللبنانیة من خارج الموازنة خالل العام تحویال ٥نفقات للتسویة :

 ل.ل ١٫١٣٥٫٤٩٢٫٠٠٠تحویالت لداتا كونسلت سلفة خزینة   ٦نفقات للتسویة :
 ل.ل ١٫٣٦٩٫٥١٠٫٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٧نفقات للتسویة :
 ل.ل ٢٫٢٢٦٫٨٠٠٫٠٠٠ویالت لكابورال و موریتي و شركة الحمرا  سلفة خزینة  تح ٨نفقات للتسویة :
 ل.ل ٦٫١٤٤٫١٩٧٫٠٠٠سلفة خزینة  CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ٩نفقات للتسویة :

 ١٠نفقات للتسویة :
 ٧٫٣٧٧٫٥٩١٫٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة الھندسة والبناء أبكو و صفي الدین سلفة خزینة  

 .لل
 ل.ل ١٫٨٦٠٫٨٠٨٫٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة المحدودة  سلفة خزینة   ١١نفقات للتسویة :

 ل.ل٣٫٧٤٥٫٦١٣٫٠٠٠نقص في صندوق شتورة عند امین الصندوق وسام عراجي بقیمة  ١٢نفقات للتسویة :
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   ٢٠١٧ایرادات عام  -٢١
 

رقم  
 الحساب

 النسبة % . ل .القیمة ل  اإلیرادات

 0.22 4,668,489,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 26.53 562,587,858,350 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 0.59 12,465,421,299 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 - 0 إیرادات التلكس 70304
 3.38 71,594,715,951 إیرادات متنوعة 70305
 69.28 1,468,989,673,339 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 2,120,306,158,439 إجمالي اإلیرادات  
 

  ٢٠١٧النفقات المصروفة عام  -٢٢
  

رقم  
 الحساب

 النسبة % القیمة ل . ل . النفقات المصروفة

 92.38 1,646,553,090,920 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 7.62 135,778,356,400 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 1,782,331,447,320 إجمالي النفقات المصروفة  
 

  ٢٠١٧نفقات خارج الموازنة عام  – ٢٣
 

 ل.ل. ١٤١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠تحویالت لھیئة أوجیرو خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة   ١نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٦٬١٠٠٬٠٢٤٬٠٠٠تحویالت للھیئة المنظمة لإلتصاالت خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة  ٢تسویة :نفقات لل

 ل.ل. ٤٢٠٬١٠٧٬٥٣٢تحویالت شركات الدولیة باللیرة اللبنانیة  ٣نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٦٬٤٦٨٬٨١٩٬٤٨٦تحویالت شركات الدولیة دوالر  ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٥٬٤٣٩٬٠٦٠ت شركات الدولیة یورو تحویال ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٩٦٬٢٥٤كلفة سویفت  ٦نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٣٬٢٥٠٬٦٩٦٬٩٦٨تحویالت أللكاتیل سلفة خزینة   ٧نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٢٬٤٦٥٬٨٢٨٬٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٨نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٤٣٠٬٢٩٥٬٠٠٠ابورال و موریتي و شركة الحمرا  سلفة خزینة  تحویالت لك ٩نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٥٬٦٨٩٬١٤٢٬٠٠٠تحویالت لشركة أریكسون سلفة خزینة   ١٠نفقات للتسویة :
 ل.ل. ١٧٬٥٦٩٬٠٤٠٬٠٠٠سلفة خزینة  CETتحویالت اإلتحاد للھندسة  ١١نفقات للتسویة :

 ١٢نفقات للتسویة :
لشركة الھندسة والبناء أبكو و صفي الدین سلفة خزینة  تحویالت من الواردات مدفوعة 

 ل.ل. ٣٬٦١٣٬٣٥٦٬٠٠٠

 ١٣نفقات للتسویة :
 ٦٨٨٬٤٣٧٬٠٠٠تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة المحدودة  سلفة خزینة  

 ل.ل.
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  ٢٠١٨ایردات عام  -٢٤
 

رقم 
 النسبة % القیمة ل . ل .  اإلیرادات الحساب 

 0.63 11,392,667,500 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 30.1 544,254,932,110 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 0.96 17,279,273,935 إیرادات المخابرات الدولیة 70303
 - 0 إیرادات التلكس 70304
 2.81 50,759,872,526 إیرادات متنوعة 70305
 65.51 1,184,463,414,810 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 1,808,150,160,881 إجمالي اإلیرادات  
 

 ٢٠١٨النفقات المصروفة عام  -٢٥
 

رقم  
 النسبة % القیمة ل . ل .  النفقات المصروفة  الحساب

 95.96 3,730,693,202,873 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 4.04 157,039,361,000 قات الموازنة الجزء الثانينف 60112

 100 3,887,732,563,873 إجمالي النفقات المصروفة  
 

 ٢٠١٨نفقات خارج الموازنة  -٢٦
 

 ١نفقات للتسویة :
 ٣٬١٠٧٬٩٧٦٬٠٠٠تحویالت للھیئة المنظمة لإلتصاالت خارج الموازنة سلفة خزینة بقیمة 

 ل.ل.
 ل.ل. ٩٬٦٣٤٬٢٥٤٬٤٠٤الدولیة دوالر تحویالت شركات  ٢نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٥٬٦١٩٬٦٦٣تحویالت شركات الدولیة یورو  ٣نفقات للتسویة :
 ل.ل. ١٢٩٬٠٩٧٬١٩٤تحویالت شركات الدولیة باللیرة اللبنانیة  ٤نفقات للتسویة :
 ل.ل. ١٣٠٬٠١٠كلفة سویفت  ٥نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٤٥٦٬٦٤٨٬٠٠٠ تحویالت أللكاتیل سلفة خزینة  ٦نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٤١٨٬٦٥٥٬٠٠٠تحویالت لإلتحاد الھندسي خطیب و علمي سلفة خزینة   ٧نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٥٣٩٬٨٤١٬٠٠٠تحویالت لكابورال و موریتي و شركة الحمرا  سلفة خزینة   ٨نفقات للتسویة :

 ٩نفقات للتسویة :
محدودة  سلفة خزینة تحویالت من الواردات مدفوعة لشركة ھومان للھندسة ال

 ل.ل. ٣٣١٬٧٠٤٬٠٠٠
 
   ٢٠١٩واردات عام  -٢٧

 
 النسبة % القیمة ل . ل . اإلیرادات رقم الحساب

 0.27 4,424,150,000 إیرادات مساھمة الغیر في نفقات اإلنشاء 70301
 34.1 548,786,409,524 إیرادات المخابرات المحلیة والخارجیة والغرف 70302
 0.98 15,748,506,589 ابرات الدولیةإیرادات المخ 70303
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 - 0 إیرادات التلكس 70304
 3.84 61,754,142,899 إیرادات متنوعة 70305
 60.81 978,577,836,562 خلیوي بین إشتراك ومخابرات ورسوم تأسیس 70306

 100 1,609,291,045,575 إجمالي اإلیرادات  
 
   ٢٠١٩النفقات المصروفة عام  -٢٨

 
 النسبة % القیمة ل . ل . لنفقات المصروفةا  رقم الحساب 

 93.83 1,531,397,687,361 نفقات الموازنة الجزء األول 60111
 6.17 100,631,331,000 نفقات الموازنة الجزء الثاني 60112

 100 1,632,029,018,361 إجمالي النفقات المصروفة  
 
  ٢٠١٩نفقات خارج الموازنة عام   -٢٩

 
 ل.ل. ٢٬٨٤٨٬١٩٥٬٣٢١ویالت شركات الدولیة دوالر تح ١نفقات للتسویة :
 ل.ل. ١٢٢٬٠٢٨٬٦٥٨تحویالت شركات الدولیة باللیرة اللبنانیة  ٢نفقات للتسویة :
 ل.ل. ٤٢٠٬٤٨٩٬٠٠٠تحویالت لشركة أریكسون سلفة خزینة   ٣نفقات للتسویة :
 .ل.ل ٤٥٦٬٦٤٨٬٠٠٠تحویالت لشركة ألكاتیل سلفة خزینة   ٤نفقات للتسویة :

 
  ٢٠٢٠قطع حساب عام  -٣٠

 
بسبب عدم انجازه لغایة تاریخ انجاز ھذا التقریر وحصل دیوان  ٢٠٢٠لم یتوفر قطع حساب عام 

من خالل سجالت مھمة المحتسب  ٢٠٢٠المحاسبة على معلومات االیرادات والنفقات المصروفة لعام 
 المركزي لوزرارة االتصاالت وعلى مسؤولیتھ وھي كما یلي : 

 
 القیمة ل . ل.  الشرح 

 903,131,633,000 الواردات المحصلة 
 -343,086,827,608 النفقات المصروفة 

 560,044,805,392 التقریبي  ٢٠٢٠وفر عام 
 
 

لغایة عام  ٢٠١٠جدول الواردات المحصلة والنفقات المصروفة والوفر او العجز من عام  -٣١
 كما یلي :  ٢٠٢٠

 

 العام
 الوفر أو العجز  المصروفة النفقات اإلیرادات الصافیة

 القیمة  القیمة  القیمة 
 باللیرة اللبنانیة باللیرة اللبنانیة باللیرة اللبنانیة

2010 2,564,245,651,677 65,897,512,637 2,498,348,139,040 

2011 2,779,495,274,600 157,853,596,657 2,621,641,677,943 

2012 2,636,812,993,271 45,639,926,961 2,591,173,066,310 

2013 2,387,154,678,188 4,479,102,917,393 -2,091,948,239,205 
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2014 2,143,173,929,760 82,947,574,834 2,060,226,354,926 

2015 2,203,360,857,405 4,399,690,437,249 -2,196,329,579,844 

2016 2,212,684,794,502 2,031,919,706,084 180,765,088,418 

2017 2,120,306,158,439 1,782,331,447,320 337,974,711,119 

2018 1,808,150,160,881 3,887,732,563,873 -2,079,582,402,992 

2019 1,609,291,045,575 1,632,029,018,361 -22,737,972,786 

 ***2020 903,131,633,000 343,086,827,608 560,044,805,392 
 4,459,575,648,320 18,908,231,528,977 23,367,807,177,297 المجموع 

   ھو رقم تقریبي  ٢٠٢٠***مالحظة: العام 
 

 ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠تفصیل حساب االیرادات المحصلة من عام  -٣٢
 

مساھمة الغیر في نفقات  العام
 االنشاء

المخابرات المحلیة 
 التلكس المخابرات الدولیة والخارجیة

2010 ٢٢٬٠٣٦٬٥٠٠ ١٢٨٬٣١٨٬٥٦٠٬٧٥٩ ٦٠٤٬٦٧٩٬٤٩٢٬١٢٢ ١٣٬١٨٦٬١٠٧٬٠٧٢ 
2011 7,756,397,500 639,598,107,751 167,517,563,201 0 
2012 11,379,458,500 602,114,449,141 136,672,717,116 0 
2013 8,433,683,500 591,401,241,300 123,292,160,598 243,000 
2014 8,100,890,800 535,886,866,001 86,690,306,548 27,000 
2015 8,947,655,500 520,994,597,930 46,542,722,440 158,000 
2016 5,762,190,000 567,668,936,931 34,760,685,974 0 
2017 4,668,489,500 562,587,858,350 12,465,421,299 0 
2018 11,392,667,500 544,254,932,110 17,279,273,935 0 
2019 4,424,150,000 548,786,409,524 15,748,506,589 0 
 ال یوجد معلومات  ال یوجد معلومات  ال یوجد معلومات  الیوجد معلومات  2020

 22,464,500 769,287,918,459 5,717,972,891,160 84,051,689,872 المجموع

  0.36                            النسبة %
      

                      24.47   
     

                       3.29  
      0 

 النسبة  % المجموع خلیوي متنوعة العام
2010 ١٬٦٧٠٬٦٢٥٬٨٢٦٬٨٧٠ ١٤٧٬٤١٣٬٦٢٨٬٣٥٤ 2,564,245,651,677     10.97        
2011 76,144,699,601 1,888,478,506,547 2,779,495,274,600     11.89        
2012 50,844,722,598 1,835,801,645,916 2,636,812,993,271     11.28        
2013 68,019,029,532 1,596,008,320,258 2,387,154,678,188     10.22        
2014 71,900,933,555 1,440,594,905,856 2,143,173,929,760       9.17        
2015 41,509,554,659 1,585,366,168,876 2,203,360,857,405       9.43        
2016 59,113,807,291 1,545,379,174,306 2,212,684,794,502       9.47        
2017 71,594,715,951 1,468,989,673,339 2,120,306,158,439       9.07        
2018 50,759,872,526 1,184,463,414,810 1,808,150,160,881       7.74        
2019 61,754,142,899 978,577,836,562 1,609,291,045,575       6.89        

 903,131,633,000 903,131,633,000 ال یوجد معلومات  2020
             3.86  

      
        100.00  23,367,807,177,298 16,097,417,106,340 699,055,106,966 المجموع

  2.99                            النسبة %
      

                      68.89   
     

                  100.00   
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  ٢٠٢٠الى عام  ٢٠١٠اجمالي النفقات المصروفة من عام  -٣٣

 
نفقات الموازنة الجزء  نفقات الموازنة الجزء األول العام

النسبة   االجمالي اختالسات صندوق الثاني
% 

2010 ١٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢١٬٠٧٣٬٧٠٢٬٢٤١ ٤٤٬٨٢٣٬٨١٠٬٣٩٦ 66,082,512,637 0.35 
2011 ١١٢٬٦٩٨٬٧٦٠٬٩٧٥ ٤٥٬١٥٤٬٨٣٥٬٦٨٢ 0 157,853,596,657 0.83 
2012 ١١٬١١٦٬٣٠٨٬٤٣٤ ٣٤٬٥٢٣٬٦١٨٬٥٢٧ 0 45,639,926,961 0.24 
2013 ٢٨٬٢٠٥٬٣٥٦٬١٥٩ ٤٬٤٥٠٬٨٩٧٬٥٦١٬٢٣٤ 0 4,479,102,917,393 23.69 
2014 ٤٩٬٤٧٥٬٧٧٩٬٣٣٠ ٣٣٬٤٧١٬٧٩٥٬٥٠٤ 0 82,947,574,834 0.44 
2015 4,295,972,018,000 99,972,806,249 3,745,613,000 4,399,690,437,249 23.27 
2016 ١٢٦٬٩٣٧٬٥٤٥٬٣٣٣ ١٬٩٠٤٬٩٨٢٬١٦٠٬٧٥١ 0 2,031,919,706,084 10.75 
2017 ١٣٥٬٧٧٨٬٣٥٦٬٤٠٠ ١٬٦٤٦٬٥٥٣٬٠٩٠٬٩٢٠ 0 1,782,331,447,320 9.43 
2018 3,730,693,202,873 157,039,361,000 0 3,887,732,563,873 20.56 
2019 ١٠٠٬٦٣١٬٣٣١٬٠٠٠ ١٬٥٣١٬٣٩٧٬٦٨٧٬٣٦١ 0 1,632,029,018,361 8.63 
 1.81 343,086,827,608 0 ال یوجد تفصیل 343,086,827,608 2020

 100.00 18,908,416,528,977 3,930,613,000 842,929,307,121 18,061,556,608,856 االجمالیى
 100.00 0.02 4.46 95.52 %النسبة 

  
   ٢٠١٩-١٢-٣١مطابقة النتائج السابقة المدورة مع حساب مھمة محتسب وزارة المواصالت في   -٣٤

 
 مال احتیاط القیمة ل. ل. الشرح
 وفر – ٢٠٠٩-١٢-٣١رصید 

 
٢٬٥٢٤٬٤١٧٬٦٦٠٬٤٠٢ 

 22,464,675,544,298 ٢٠١٩لغایة عام  ٢٠١٠الواردات المحصلة من عام 
 -18,565,329,701,369 ٢٠١٩لغایة عام  ٢٠١٠ت المصروفة من عام النفقا 
 الوفر نھایة خالل الفترة 

 
3,899,345,842,929 

 وفر ٢٠١٩-١٢-٣١مال االحتیاط في 
 

6,423,763,503,331 
 ٢٠١٩-١٢-٣١رصید مال االحتیاط في حساب المھمة  في 

 
6,419,976,001,330 

 لمصروفةاختالسات صندوق مدرجة في النفقات ا
 

3,745,613,000- 

 نفقات مسجلة غیر معروفة السبب
 

41,889,001 - 
 ٢٠١٩-١٢-٢١رصید مال االحتیاط كما ھو في 

 
6,423,763,503,331 

 903,131,633,000 معلومات تقریبیة  غیر مكتملة ٢٠٢٠ایرادات عام 
 0 -343,086,827,608 ٢٠٢٠النفقات المصروفة عام  

 ریبي كما ورد من المحتسبرقم تق ٢٠٢٠وفر عام 
 

560,044,805,392 
 ٢٠٢٠-١٢-٣١رصید مال االحتیاط المتراكم لغایة 

 
6,983,808,308,723 

 
   (ح/ مال االحتیاط ) ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠٠٩كشف الوفر او العجز من نھایة عام  -٣٥

 
 مال االحتیاط  وفر او عجز النفقات المصروفة االیرادات المحصلة العام

 ٢٬٥٢٤٬٤١٧٬٦٦٠٬٤٠٢   ٢٠٠٩ط لغایة نھایة عام مال حتیا
2010 2,564,245,651,677 66,082,512,637 2,498,163,139,040 
2011 2,779,495,274,600 157,853,596,657 2,621,641,677,943 
2012 2,636,812,993,271 45,639,926,961 2,591,173,066,310 
2013 2,387,154,678,188 4,479,102,917,393 -2,091,948,239,205 
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2014 2,143,173,929,760 82,947,574,834 2,060,226,354,926 
2015 2,203,360,857,405 4,399,690,437,249 -2,196,329,579,844 
2016 2,212,684,794,502 2,031,919,706,084 180,765,088,418 
2017 2,120,306,158,439 1,782,331,447,320 337,974,711,119 
2018 1,808,150,160,881 3,887,732,563,873 -2,079,582,402,992 
2019 1,609,291,045,575 1,632,029,018,361 -22,737,972,786 

 3,899,345,842,929 18,565,329,701,369 22,464,675,544,298 المجموع
 6,423,763,503,331   ٣١/١٢/٢٠١٩مال االحتیاط في 

 560,044,805,392 343,086,827,608 903,131,633,000 ** ٢٠٢٠عام 
 6,983,808,308,723 18,908,416,528,977 23,367,807,177,298 ٢٠٢٠-١٢-٣١مال االحتیاط في 
 
 ٢٠٢٠ھو غیر دقیق بسبب عدم االنتھاء من اعداد قطع الحساب عام  ٢٠٢٠ان مال احتیاط عام  * 

كذلك االمر ، مباشرة لوزارة المالیة وبسبب تحویل جزء من الواردات المحصلة للھاتف الخلوي 
 .٢٠٢٠بالنسبة للنفقات المصروفة عام 

 
  ٢٠١٩لغایة  ٢٠١٠مصروفات دون حواالت صرف بموجب سلفات خزینة وتحویالت من  -٣٦

 

 شركات دولیة الھیئة الناظمة اوجیرو العام
نفقص في 

 المجموع الصنادیق
2010 81,474,469,000 8,500,000,000 4,133,430,089 185,000,000 94,292,899,089 
2011 45,909,379,603 7,000,000,000 3,985,132,447 25,760,000 56,920,272,050 
2012 210,944,506,000 6,500,000,000 1,575,888,854 

 
219,020,394,854 

2013 170,281,700,486 9,000,000,000 403,558,366 - 179,685,258,852 
2014 174,724,096,000 - 1,515,791,414 

 
176,239,887,414 

2015 132,000,000,000 3,350,000,000 145,101,031 3,745,613,000 139,240,714,031 
2016 132,000,000,000 3,350,000,000 145,101,031 3,745,613,000 139,240,714,031 
2017 141,000,000,000 6,100,024,000 6,894,366,078 

 
153,994,390,078 

2018 3,107,976,000 
 

9,768,971,261 
 

12,876,947,261 
2019 

  
2,970,223,979 7,350,000 2,977,573,979 

2020 
 1,174,489,051,639 7,709,336,000 31,537,564,550 43,800,024,000 1,091,442,127,089 المجموع     

 خطیب وعلمي العام
اتحاد  الھندسة 

CET 
شركة الھندسة 

 المجموع IMEWEلشركة  والبناء
2010 - - - 

  2011 859,227,000 5,423,822,000 - 
 

6,283,049,000 
2012 2,453,023,000 25,888,949,000 

 
4,172,992,986 

 2013 3,816,952,000 31,064,724,000 1,207,761,000 2,571,565,860 38,661,002,860 
2014 2,559,797,000 4,870,516,000 8,152,691,000 3,559,718,919 19,142,722,919 
2015 1,369,510,000 6,144,197,000 7,377,591,000 

 
14,891,298,000 

2016 1,369,510,000 6,144,197,000 7,377,591,000 
 

14,891,298,000 
2017 2,465,828,000 17,569,040,000 3,613,356,000 

 
23,648,224,000 

2018 418,655,000 
   

418,655,000 
2019 

    
- 

2020 
 117,936,249,779 10,304,277,765 27,728,990,000 97,105,445,000 15,312,502,000 المجموع     

 المجموع غالء معیشة شركة اجنبیةھومان للھندسة  شركة أریكسون العام
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 المحدودة
2010 ٠ 0 0 0 

 2011 ٠ 0 0 - 
 2012 

  
45,391,006 2,959,958,000 3,005,349,006 

2013 ٨٣٧٬٦٦٤٬٠٠٠ 908,750,000 50,376,917 2,049,777,000 3,846,567,917 
2014 

 
1,521,751,000 

  
1,521,751,000 

2015 
 

1,860,808,000 
  

1,860,808,000 
2016 

 
1,860,808,000 

  
1,860,808,000 

2017 5,689,142,000 688,437,000 
  

6,377,579,000 
2018 

 
331,704,000 

  
331,704,000 

2019 420,489,000 
   

420,489,000 
2020 

    
- 

 19,225,055,923 5,009,735,000 95,767,923 7,172,258,000 6,947,295,000 المجموع

 العام
لكابورال و موریتي و 

 شركة الحمرا
لشركات باللیرة 

 المجموع سویفت لداتا كونسلت اللبنانیة
2010 

     2011 
     2012 
     2013 
     2014 2,151,675,000 

   
2,151,675,000 

2015 2,226,800,000 356,666,929 1,135,492,000 
 

3,718,958,929 
2016 2,226,800,000 356,666,926 1,135,492,000 

 
3,718,958,926 

2017 430,295,000 
  

96,254 430,391,254 
2018 539,841,000 

  
130,010 539,971,010 

2019 
    

- 
2020 

    
- 

 10,559,955,119 226,264 2,270,984,000 713,333,855 7,575,411,000 المجموع
 أللكاتیل العام

   
 المجموع

2010 
     2011 
     2012 
     2013 
     2014 
     2015 
     2016 
     2017 3,250,696,968 

   
3,250,696,968 

2018 456,648,000 
   

456,648,000 
2019 456,648,000 

   
456,648,000 

2020 0 
   

- 
 4,163,992,968 - - - 4,163,992,968 المجموع
المجموع 

 العام
    

1,326,374,305,428 
 

II-  ٢٠٢٠الى عام  ٢٠١٠االیرادات المحصلة من الھاتف الخلیوي خالل الفترة من عام 
 

 النسبة %  االیرادات القیمة ل . ل  عام 
2010 1,670,625,826,870         10.38       
2011 1,888,478,506,547         11.73       
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2012 1,835,801,645,916         11.40       
2013 1,596,008,320,258           9.91       
2014 1,440,594,905,856           8.95       
2015 1,585,366,168,876           9.85       
2016 1,545,379,174,306           9.60       
2017 1,468,989,673,339           9.13       
2018 1,184,463,414,810           7.36       
2019 978,577,836,562           6.08       
2020 903,131,633,000           5.61       

 16,097,417,106,340 المجموع 
      100.00      

  
 

III  -  المبالغ المودعة في الخزینة من وزارة االتصاالت 
 
 النسبة % الوفر المودع في الخزینة العام

2010 957,050,000,000 4.59 
2011 1,959,750,000,000 9.41 
2012 2,457,225,000,000 11.80 
2013 2,155,725,000,000 10.35 
2014 3,033,625,000,000 14.56 
2015 1,860,487,500,000 8.93 
2016 1,907,222,000,000 9.16 
2017 1,936,004,710,638 9.29 
2018 1,614,118,600,000 7.75 
2019 1,427,965,000,000 6.86 
2020 1,519,977,740,598 7.30 

 100.00 20,829,150,551,236 المجموع
 

 
 

  مالحظات دیوان المحاسبة العامة 
حسابات وزارة اإلتصاالت وفقاً لنظریة القید المفرد ولیس القید المزدوج مما یخالف  تم تنظیم .١

(  ١٩/٦/١٩٩٧تاریخ  ١٠٣٨٨احكام التصمیم المحاسبي العام الصادر بالمرسوم رقم 
 ؤسسات العامة والبلدیات ). مالتصمیم العام لحسابات الدولة وال

 
مركزي من قبل اشخاص غیر تم اعداد حساب مھمة محتسب وزارة اإلتصاالت ال .٢

متخصصین في علم المحاسبة مما أدى الى صعوبة في فھم الحسابات المدرجة ضمنھ وقد 
 تضمنت اخطاء جوھریة نتیجة لذلك .

 
سجلت ضمن النفقات المصروفة    ٢٠١٥یالحظ أنھ تم تسجیل نفقات في حساب المھمة للعام  .٣

فروقات الصندوق وھذه النفقات ال / ل. ل. وھي اإلختالسات و 3,787,502,001بقیمة / 
یجوز تسجیلھا في النفقات المصروفة  قبل التحقق من  امكانیة استردادھا الى الخزینة 

 ومالحقة المختلسین حسب االصول . 
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/ ل . ل. ھو ردیات كما  16,042,000مبلغاً قدره /  ٢٠١٧ادرج ضمن حساب واردات عام  .٤
ُ قدر / ل.ل. ھو استردادات كان 739,521,000ه / ادرج ضمن النفقات المصروفة مبلغا

ً قــــــــــــدره   یجب حسمھا من الـــــــــــــــــــــــواردات  فیكون الفرق االجمالي مبلغا
 بھذا المبلغ. ٢٠١٧/ ل.ل. وقد اثر ذلك على حساب نتائج عام 723,479,000/
 

خالل الفترة الممتدة من عام  بلغت اجمالي واردات قطاع االتصاالت بما فیھا الھاتف الخلوي .٥
ً قدره /  ٢٠٢٠لغایة عام  ٢٠١٠ وقد شكل الھاتف / ل.ل.  23,367,807,177,298مبلغا

 منھا . %   68.89الخلیوي نسبة 
 

في وزارة االتصــــــاالت بقیمـــــــــــــــــــة  ٢٠٢٠-١٢-٣١یوجد مال احتیاط متراكم في  .٦
 لمصرف لبنان او الى الخزینة العامة ./ ل . ل لم یحول  6,983,808,308,723/
 

/ ل. ل. صرفت بموجب  1,326,374,305,428یوجد مبالغ في وزارة االتصاالت بقیمة /  .٧
وھي مخالفة  ٢٠١٩لغایة نھایة عام  ٢٠١٠سلفات خزینة او تحویالت خالل الفترة من عام 

 ألصول إعطاء السلفات المنصوص علیھا في قانون المحاسبة العمومیة.
 

 ٢٠١٠غت واردات الھاتف الخلوي المحولة من الشركتین الى وزارة االتصاالت من عام بل .٨
ً قدره /  ٢٠٢٠لغایة عام  / ل . ل . ثم بدأت بالتراجع من  16,097,417,106,340مبلغا

 ٢٠١١%  وفي العام     10.38 ٢٠١٠خالل مؤشرات النسب حیث بلغت في العام 
 9.91الى  ٢٠١٣ى التوالي ثم تدنت في العام % عل  11.40 ٢٠١٢%  وفي العام 11.73

%  من مجموع الواردات المحصلة ،اما بالنسبة    6.08 ٢٠١٩% ، حتى وصلت في العام 
باعتبار ان  الواردات المحصلة خالل ھذا العام  ھي غیر   %5.61  فقد بلغت   ٢٠٢٠للعام 

 مكتملة وقد ورد جزء منھا  للخزینة العامة مباشرة .
 

یوان المحاسبة من خالل االطالع على التقاریرالمالیة  التي تم الحصول علیھا من تبین لد .٩
ان الشركتین   PWCوالمدققة من قبل مكتب    Alfa and MTCشركات الھاتف الخلیوي 

ً لمعاییر المحاسبة  تستخدمان نظام المحاسبة في القطاع الخاص وتعدان بیناتھما المالیة وفقا
ایرداتھما على ھذا االساس ، وبعد ذلك یتم خصم مصاریف التشغیل الدولیة ، ویتم تسجیل 

من ھذه االیرادات والباقي یورد الى وزارة االتصاالت دون مراعاة لقانون المحاسبة 
العمومیة في عملیة الصرف وال تخضعان لقاعدة مراقب عقد للنفقات وال لرقابة دیوان 

ذا القطاع  ھي اموال عمومیة  یجب ان تدار رغم ان اموال ھ المحاسبة المسبقة والمؤخرة  ،
حسب اصول قانون المحاسبة العمومیة  وتعدیالتھ ، كما یجب ان تراقب الشركتان من قبل 

 اجھزة الرقابة المعتمدة في االنظمة والقوانین المرعیة االجراء .
 

الممتدة من بلغ الوفر المودع في الخزینة العامة والمحول من وزارة االتصاالت خالل الفترة  .١٠
/ ل . ل  لكن  20,829,150,551,236مبلغاً قدره /   ٢٠٢٠لغایة نھایة عام  ٢٠١٠عام 

%   14.56الى  ٢٠١٤تبین من خالل مؤشرات النسب انھا في تراجع حیث وصلت في العام 
 % وھي مؤشرات تستدعي التساؤل من قبل دیوان المحاسبة .  7.30الى  ٢٠٢٠وفي العام 

 
دع من قبل شركتي الخلیوي في الخزینة لدى وزارة االتصاالت وفي الخزینة بلغ الوفر المو .١١

ً قـــدره ٢٠٢٠لغایة نھایة عام  ٢٠١٠العامة مباشرة، خالل الفترة الممتدة من عام  ، مبلغا
 / ل . ل  17,150,977,124,000/

 
.ل. / ل 8,071,582,671,000بلغت النفقات المصروفة  في شركتي الخلیوي مبلغاً قدره /  .١٢

وھي نسب مرتفعة % من اجمالي االیرادات    ٣٢من الوفر   و % 47.06وھي تشكل 
 جداً.
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 القسم الثالث : التجاوزات النتائج والتوصیات
 
 

 : التجاوزات ونتائجھا اوالً 
 

I. التجاوزات 
 

 :التجاوزات في إطار عمل الھیئة الناظمة -١
 

لالستمرار بالقیام بمھامھ إزاء عدم  واضطراره ٢٩/١٢/٢٠١٢انتھاء والیة مجلس االدارة في  -
تعیین مجلس جدید على قاعدة ضرورة استمراریة المرفق العام مع شبھ شلل وعدم انتاجیة في 

 عمل الھیئة مقابل انفاق على الرواتب واألجور للعاملین ضمنھا بمبالغ طائلة.
 

الف للقانون أقلھ بالنسبة إبرام الھیئة منذ إنشائھا لجمیع عقودھا بالدوالر األمیركي األمر المخ -
للعاملین إذ ال یجوز أن یدفع لموظفي القطاع العام ( في إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو 

 البلدیات ........) بالدوالر أو بأي عملة أجنبیة .

 ً  في السابق في ظل استقرار سعر الصرف ، فقد أصبح مستحیالً  وإذا كان ھذا األمر ممكنا
 ً  . حالیا

 
یقتصراألمر على عقود نفقة العاملین بالعملة األجنبیة بل تعداه الى جمیع مصاریف الھیئة   ولم

 من أعمال صیانة  حواسیب وآالت طباعة وإیجارات وغیره....
 

 وجود وفر ضمن موازنتھا واستمرارھا بطلب وقبض سلفات خزینة دزن تسدیدھا الحقاً. -

 :التجاوزات في إطار عمل ھیئة أوجیرو  -٢
 

 الفات المثارة من قبل ھیئة التشریع واالستشاراتالمخ -أ 
 

بكتاب تطلب بموجبھ الى ھیئة التشریع  تقدمت وزارة االتصاالت ٣٠/١/٢٠١٩بتاریخ 
واالستشارات في وزارة العدل إبداء رأیھا بمشروع عقد مصالحة منّظم مع ھیئة أوجیرو لغایة دفع 

األعمال التي نُفّذت من قبل ھیئة أوجیرو خالل  ملیارات لیرة لبنانیة یُمثّل كلفة ١٠٨مبلغ بقیمة 
. وأرفقت الوزارة طلبھا بجدول مفّصل للنفقات. وبنتیجة دراستھا لمشروع عقد المصالحة ٢٠١٧عام

والمستندات المرفقة بھ ظھر لھیئة التشریع واالستشارات أن المبلغ موضوع المصالحة یتناقض مع 
ملیار ل.ل، فطلبت الھیئة  ١٧٦د ُعرض على الھیئة وقیمتھ المبلغ الوارد في مشروع عقد سابق كان ق

 ٤/٧/٢٠١٩إیداعھا كامل الفواتیر المثبتة للنفقات. وبعد ورودھا بتاریخ  ١٩/٢/٢٠١٩بتاریخ 
بتاریخ  ٩١٧/٢٠١٩واستئناف دراستھا، أصدرت ھیئة التشریع واالستشارات االستشارة رقم 

عقد المصالحة بعدما تكّشف لھا الكثیر من التفاصیل  بعدم الموافقة على السیر بمشروع ٨/١٠/٢٠١٩
 التي تنّم عن مخالفات وتجاوزات وفقاً لآلتي:

 
 ٢٠١٧عدم مبادرة مدیر عام ھیئة أوجیرو إلى طلب توقیع عقد الصیانة والتوصیالت طیلة عام  -

ع عقد لیتم عرضھ على رقابة دیوان المحاسبة وفقاً لألصول، ثم انتظاره تسعة أشھر لیطلب توقی
 ملیار لیرة لبنانیة؛ ١٧٦٫٦مصالحة قیمتھ 
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/ ملیار ل.ل ما بین قیمة مشروع العقد المعروض على ھیئة التشریع ٦٨الفارق البالغ حوالي / -

ملیار ل.ل) وذلك المعروض في شھر  ١٧٦٫٦( ٢٠١٧واالستشارات في شھر تشرین الثاني 
عینھا التي نفّذتھا ھیئة أوجیرو لصالح ملیار ل.ل)، وذلك عن األعمال  ١٠٨( ٢٠١٩كانون الثاني 

. األمر الذي أثار لدى ھیئة التشریع واالستشارات التساؤل ٢٠١٧وزارة االتصاالت خالل عام 
عّما إذا كانت ھذه المبالغ ومبالغ إضافیة أخرى قد تم إنفاقھا بالفعل ولم یتم تضمینھا مشروع عقد 

 ؛٢٠١٨ى عام المصالحة، أو جرى ترحیلھا بشكل غیر قانوني إل
 
إنفاق ھیئة أوجیرو لألموال النقدیة المتوفرة لدیھا لتنفیذ األشغال خارج أیة أحكام تعاقدیة ترعى  -

ھذا اإلنفاق. ما طرح تساؤالً حول مصادر التمویل التي لجأت إلیھا لإلنفاق على األشغال خالل 
تصاالت لم تؤمن ھكذا ومدى قانونیة اللجوء الى ھذه المصادر، خاصةً وأن وزارة اال ٢٠١٧عام 

 موارد حسبما ینص علیھ النظام المالي لھیئة أوجیرو؛
 
/ مھمة إلى خارج البالد، ٩٣في / ٢٠١٧إیفاد المدیر العام لھیئة أوجیرو موظفي الھیئة خالل عام  -

ملیون لیرة (بالرغم من أن ھذه الرحالت ال یفترض أن تكون جزءاً من  ٤٠٠بكلفة إجمالیة قاربت 
 ٢٤٧ر المرفق العام )؛ إضافة الى تضمین مشروع عقد المصالحة مبلغاً بقیمة ملیار ومھمة تسیی

ً لمبدأ تسییر المرفق العام) ُصرف على رعایة المؤتمرات والنشاطات  ملیون لیرة (خالفا
االجتماعیة والریاضیة واإلعالنیة، وعلى متابعة مواقع التواصل االجتماعي، وعلى نشاطات 

ة، وعلى الخدمات التسویقیة مع النادي الریاضي في بیروت، وعلى دعم النشاط الماراتون الریاضی
الریاضي في ساحة ساسین في األشرفیة، ورعایة نشاطات مؤسسة منى بسترس في األشرفیة 
وكلفة إعالنات في مجلة الھدیل، ورعایة مھرجانات صیدا، وإعالنات في مجلة رانیا، ورعایة 

میني فوتبول، ودعم الجناح اللبناني في معرض برشلونة خالل عام بطولة االستقالل في لعبة ال
 ؛٢٠١٧

. وقد تبین أن أغلب ٢٠١٧شخصاً خالل عام  ١٢إنفاق ملیار لیرة على عقود خدمات استشاریة لـ  -
 ما دُفع لھؤالء یزید عن مستحقاتھم الفعلیة لذلك العام؛ 

 
زات مكتبیة وآالت تصویر لزوم ملیون لیرة على شراء مفروشات وموكیت وتجھی ٢١٨إنفاق   -

متعلقة بأشغاٍل تخرج عن طبیعة األعمال التي یقتضي  مكتب الوزیر السابق. وجمیع ھذه النفقات
بأوجیرو القیام بھا وفق ما یستفاد من غایة إنشائھا، ومن العقد الذي یرعى عالقتھا مع وزارة 

كان من المفترض أن یتم اعتماده ، والذي ٢٠١٦االتصاالت الذي تم توقیعھ واعتماده خالل عام 
 ؛٢٠١٧خالل عام 

 
إبرام عقود المشتریات وعقود الصیانة والتركیب واإلنشاء بالتراضي مع الموّردین والمتعّھدین   -

/ ملیار ل.ل من دون الحصول على موافقة وزارة االتصاالت المسبقة علیھا ٧٠تخّطت قیمتھا /
والذي ینبغي احترام  ٢٠١٦أوجیرو والوزارة عام كما ینص على ذلك العقد الموقّع بین ھیئة 

شروطھ ومواده. كما لم یحصل أي استالم عند تنفیذھا بموجب محاضر استالم یتم إعدادھا من قبل 
واالكتفاء باستالمھا من قبل  لجان استالم یشكلھا وزیر االتصاالت بموجب قراراٍت تصدر عنھ،

مشروع (األلیاف الضوئیة المنفذ من قبل  مستخدم واحد من أوجیرو، كما حصل في أكثر من
CET.(...عقود صیانة أجھزة التكییف في مركز رأس بیروت ، 

 
لم تكتِف ھیئة التشریع واالستشارات بعدم الموافقة على السیر بمشروع عقد المصالحة بل 

كزي إلجراء رأت إحالة الملف مع مرفقاتھ كاملةً إلى النیابة العامة المالیة وإلى ھیئة التفتیش المر
ً في ضوء ما تضمنتھ االستشارة، وما تضمنھ الملف بشكل  المقتضى الذي تراه كل منھما ضروریا

 أعّم.
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 المخالفات المثارة من قبل النیابة العامة المالیة -ب 
 

وضعت النیابة العامة المالیة یدھا على الملف المتعلّق بـ" مخالفات  ٢٠١٨في نھایة العام 
یجة إخبارین، األول تقدّم بھ وزیر الدولة لشؤون مكافحة الفساد بشأن ما تردّد مالیة في أوجیرو"، نت

ملیون دوالر على  ١٦٠حینھا قیام ھیئة أوجیرو بإنفاق األموال المتراكمة في حساب الھیئة والبالغة 
، من دون توقیع ٢٠١٨و ٢٠١٧أعمال ضخمة ومكلفة جداً لمصلحة وزارة االتصاالت طیلة العامین 

وخارج أي تمویل، ودون االستحصال على موافقة مجلس الوزراء، ودون حجز اعتماد  أي عقد
وحتى دون وجود اعتمادات محددة ودقیقة في موازنتھا، األمر المخالف للنظام المالي لھیئة أوجیرو، 
ً ألموال الھیئة یحاسب علیھ المسؤولون من مالھم الخاص. واإلخبار الثاني  ویمكن اعتباره اختالسا

علّق باحتمال فقدان مبالغ كبیرة من صندوق تعویضات نھایة الخدمة العائد للعاملین والمستخدمین یت
ملیون لیرة، في حین أنھ من المفترض أال یقّل ھذا المبلغ عن  ٩٠٠في أوجیرو، والذي بلغ رصیده 

 المئة ملیار لیرة.
 

ھیئة أوجیرو والمدیر المالي بنتیجة التحقیقات التي أجراھا المدعي العام المالي مع مدیرعام 
 .في الھیئة طلب الیھما تزویده بمعلومات إضافیة ومستندات عن المسألتین لمتابعة التحقیق 

 
 المخالفات المثارة من قبل النیابة العامة لدى دیوان المحاسبة -ج 

 
باشرت  ٢٠١٩على أثر تنظیم عقد اتفاق رضائي بین وزارة االتصاالت وھیئة أوجیرو للعام 

ً بالملف بعدما تبیّن لھا ارتكاب العدید من المخالفات النی ابة العامة لدى دیوان المحاسبة تحقیقا
 ابرزھا :  ٨/٦/٢٠٢٠تاریخ  ٦٤المالیة، وقد ذكرتھا في كتابھا المّوجھ الى دیوان المحاسبة رقم 

 
وزارة  االنفاق من قبل ھیئة اوجیرو یتّم على اساس موازنة للھیئة غیر مصادق علیھا من قبل  -

ً الحكام المادة  ٢٠١٩المالیة بالنسبة للعام  من القانون رقم  ٥ولالعوام السابقة ، وذلك خالفا
(قانون انشاء ھیئة اوجیرو) التي أوجبت مصادقة وزیري الوصایة  ٢٧/١٢/١٩٧٢تاریخ  ٢١/٧٢

لتي نصت على والمالیة على الموازنة كي تصبح نافذة ، والمادة التاسعة من النظام المالي للھیئة ا
ان:" یعرض الرئیس مشروع الموازنة العادیة ومشاریع الموازنات الملحقة على وزیر الوصایة 

 ووزیر المالیة قبل الیوم االخیر من شھر آب للتصدیق".
 

عدم تقیّد ھیئة اوجیرو باالنفاق على اساس القاعدة االثني عشریة التي تفرض عدم اللجوء الیھا  -
ً لالصول لیصار الى تصدیقھا من قبل  الكثر من شھر واحد ، في ظل عدم اعداد موازنتھا وفقا

من النظام  ٣١وزارتي الوصایة والمالیة كي تصبح نافذة ، االمر الذي یشكل مخالفة الحكام المادة 
المالي للھیئة التي نصت على ان " یتم االنفاق من الموازنة العادیة قبل تصدیقھا على اساس 

ریة وعلى اساس االعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان القاعدة االثني عش
 یؤخذ بعین االعتبار ما اضیف الیھا وما اسقط منھا من اعتمادات دائمة ."

 
ً للقوانین واالنظمة النافذة ، حیث یتبیّن من االطالع  - عدم تنفیذ النفقات من قبل ھیئة اوجیرو وفقا

انھا تّمت باغلبیتھا بموجب اتفاقات رضائیة خالفاً  ٢٠١٩اصلة خالل العام على نفقات الھیئة الح
للنظام المالي الذي یوجب اجراءھا بطریقة المناقصة او استدراج العروض فیما خال بعض الحاالت 

 من النظام المالي .    ٨٦الواردة ذكرھا بصورة حصریة في المادة 
                                                                                                                                

عدم اقتران العدید من المعامالت اآلیلة الى عقد النفقات قبل تصدیقھا بتأشیر رئیس جھاز الرقابة  -
من  ٣٣الحكام المادة الداخلیة الذي یتولى رقابة عقد النفقات لدى الھیئة ، االمر الذي یشكل مخالفة 
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النظام المالي للھیئة التي نصت على ان "تقترن كل معاملة تؤول الى عقد نفقة قبل تصدیقھا بتأشیر 
رئیس جھاز الرقابة الداخلیة ." وتبیّن ایضاً ان معامالت كثیرة یصار الى عرضھا على مراقب عقد 

 دون وجود اي مبرر لذلك. النفقات على سبیل التسویة بعد ان یصار الى تنفیذھا وذلك من
 
من دون وجود عقد مّوقع مع وزارة االتصاالت  ٢٠١٩تنفیذ ھیئة اوجیرو لنفقات خالل العام  -

ً من قبل دیوان المحاسبة ، وذلك من دون ان یتبیّن انھا تّمت بغیة تأمین  موافق علیھ مسبقا
التصاالت في حینھ بتاریخ استمراریة عمل مرفق االتصاالت التزاماً بالكتاب الصادر عن وزیر ا

والذي یطلب بموجبھ الى الھیئة االستمرار بتنفیذ األعمال وفق شروط العقد المنظم  ١٥/١/٢٠١٩
 ، االمر الذي تسبب بالھدر والخسارة في االموال العمومیة . ٢٠١٦للعام 

 
من   وبنتیجة التحقیق إدّعت النیابة العامة على المدیر العام لھیئة اوجیرو وعلى عضَوین

 مجلس اإلدارة أمام دیوان المحاسبة وأمام النیابة العامة التمییزیة بمخالفات إداریة وجزائیة.
 

 المخالفات المثارة من قبل التفتیش المركزي -د 
 

على أثر إثارة مسألة استخدام اشخاص في ھیئة أوجیرو بشكل مخالف للقانون خالل العامین  
تعویضات في الھیئة، إضافة الى ازدیاد اعداد ، ومسألة ارتفاع الرواتب وال٢٠١٨و ٢٠١٧

 ٢٣/٧/٢٠١٩المستشارین، تحّركت إدارة التفتیش المركزي وأعدّت (التفتیش المالي) تقریراً بتاریخ 
 تبیّن فیھ ما یلي:

 
 فیما خّص مسألة الرواتب والتعویضات:  -

 
ن على: تعویض بالعودة الى نظام المستخدمین لدى ھیئة اوجیرو، یتّضح أن العاملین یحصلو

 اختصاص، مكافأة خاصة، إكرامیة آخر السنة، راتب شھرین اضافیین.
 

  من نظام المستخدمین على ما یلي:  ٤٠فبالنسبة الى تعویض االختصاص فقد نصت المادة
ً للجدول رقم ( ) الملحق بھذا ٣"یستفید المھندسون والفنیون من تعویض االختصاص وفقا

 النظام".
 

 یمكن ان  من نظام المستخدمین على ما یلي ٤١فأة الخاصة، نصت المادة أما بالنسبة للمكا" :
% (اربعین ٤٠تمنح الھیئة فصلیاً، مستخدمي الفئة الثامنة وما فوق مكافأة تتراوح  ما بین 

% (خمسة وسبعین بالمائة) من الراتب االساسي بدالً عن الجھود االضافیة، بتكلیف ٧٥بالمائة) و
 ". ذلك لمن ال یتقاضى بدل ساعات عمل اضافيمن المدیر العام، و

 
  على ان "االدارة تمنح اكرامیة للموظفین في  ٤٤أما بالنسبة الكرامیة آخر السنة، فقد نصت المادة

نھایة كل عام ال تزید قیمتھا االجمالیة عن المبلغ الملحوظ في الموازنة ویؤخذ عند منحھا بعین 
 . لتأخیرات ، السلوك ، واالنتاج عند كل مستخدم"االعتبار تعدد االجازات المرضیة ، ا

 
  ماعدا االجراء  على ما یلي: " ٤٥اما فیما یتعلق براتب شھرین اضافیین فقد نصت المادة

المیاومین ، یستفید المستخدمون من راتب شھرین اضافیین في السنة تدفع في نھایة كل ستة اشھر 
ن خالل ھذه االشھر ویعتبر كسر الشھر شھر وتحسب بقدر الحضور الفعلي لكل من المستخدمی

 ".  من ھذا النظام ٢١،٢٢، ٢٠حضور كامل مع مراعاة احكام المواد 
 
  تصنیف شھادة الماجستیر في  ١/٢٠١٦قررت ھیئة اوجیرو بقرارھا رقم  ٢٢/٧/٢٠١٦وبتاریخ

طون نسبة ادارة االعمال وتعدیل نسبة بدل االختصاص واكرامیة نھایة العام لحملتھا بحیث یُع
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% إكرامیة نھایة العام. وصدّق وزیر االتصاالت القرار في ٢٥% بدل اختصاص ونسبة ٤٢
 حینھ بدون تاریخ او رقم تسجیل.

 
) اعتُبرت ٤٦/٢٠١٧وعلى أثر اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام (القانون   

أوجیرو ال سیما بعد تعدیل دوام  الزیادة التي أقّرت للمؤسسات العامة غیر منصفة من منظور  ھیئة
العمل وعدد الساعات االضافیة، وتمت مناقشة نسب الزیادات المقترحة من قبل الھیئة مع وزارة 

بناء على اقتراح  -المالیة، فلم یتّم التوافق على اي من الصیغ المطروحة. عندئذ اتخذت ھیئة اوجیرو
القرار رقم  -یق الداخلي وموافقة المدیریة المالیة مدیریة الموارد البشریة وبعد تدقیق مدیریة التدق

القاضي باقرار تدرج استثنائي واجراء مقاصة مع تخفیض سقف  ٩/٥/٢٠١٨تاریخ  ٢٥/٢٠١٨
ً  ٣٥ساعات العمل االضافي الى  ، ومنح كافة مستخدمي الھیئة اربع درجات استثنائیة  ساعة شھریا

ساعة شھریاً من  ٣٥المنفذة والتي تخطت سقف الـ واعتبار الساعات االضافیة ١/٩/٢٠١٧ابتداء من 
كمكافأة عن المجھود االضافي المبذول . وكان قد اصدر مدیر عام اوجیرو  ٣١/٥/٢٠١٧تاریخ 

تعمیماً حدد فیھ دوام العاملین بعد ان اصبح یوم السبت عطلة واوقف االعمال االضافیة واعطى سلفة 
 الرتب والرواتب.  على الزیادة المفترض حصولھا بموجب سلسلة

 
المتخذ من قبل الھیئة قد تضمن طلب احتساب المتوجبات  ٢٥/٢٠١٨كان القرار رقم 

ولغایة  ١/٩/٢٠١٧المستحقة لصالح الھیئة بعد اجراء المقاصة للفترة الزمنیة الممتدة من تاریخ 
ة، االمر وكلف المدیر العام بوضع آلیة ومتابعة تحصیل المتوجبات المستحق ضمناَ، ٣١/٥/٢٠١٨

 الذي اثار احتجاجات لدى العاملین ما دفع المدیر العام الى وقف تحصیل المتوجبات.
 

وبعد دفع فروقات التدرج االستثنائي ظھر للمفتش المالي ان ھناك فروقات كبیرة دفعت الى    
العام المدیر العام ومدیري اوجیرو، فعمد الى االطالع على تطور الرواتب في الھیئة اعتباراً من 

خالفاً  ٢٠١٢استفادوا من سلسلة رتب ورواتب جدیدة خالل العام ، وتبیّن لھ ان العاملین ١٩٩٦
وكانت قیّم الزیادة التي لحقت الرواتب اعلى  ٧٢٣٢/٢٠١٢لمرسوم زیادة غالء المعیشة رقم 

ً ان قرار الزیادة لم یعرض على تص دیق بكثیر من تلك المقررة بالمرسوم المذكور. وتبیّن ایضا
 . وزارتي االتصاالت والمالیة

 
تأثرت  ٢٠١٨/ ٢٥مع االشارة الى ان قیم زیادة التدرج االستثنائي بموجب القرار   رقم 

على اعتبار ان الدرجات العلیا استفادت بنسب  زیادة اعلى من تلك  ٢٠١٢بالسلسلة المقّرة في العام 
 المقررة في مرسوم غالء المعیشة.

 
غیر خاضع لتصدیق وزارة الوصایة او  ٢٥/٢٠١٨اعتبرت ان القرار رقم كما أن  الھیئة  قد 
) التي تنص على ٢٧/١٢/١٩٧٢تاریخ ٢١/٧٢من قانون انشائھا (رقم  ٥وزارة المالیة سنداً للمادة 

ان نظام المستخدمین والنظام الداخلي للھیئة یخضعان لتصدیق وزیر الوصایة لیصبحا نافذین، اما 
 ازنة فیخضعان لتصدیق وزیري الوصایة والمالیة.النظام المالي والمو

 
مدیرھا العام فقد نصت المادة االولى من المرسوم رقم  –أما فیما یتعلق برئیس ھیئة اوجیرو  

:" تحدد التعویضات الشھریة لھیئة ادارة واستثمار منشآت وتجھیزات  ٥/٦/٢٠٠٠تاریخ  ٣١٥٧
تي:  رئیس الھیئة المدیر العام (اربعة مالیین لیرة رادیو اوریان السابقة  "اوجیرو" على الشكل اآل

تاریخ  ٤٦٧١لبنانیة) عضو الھیئة  (ملیونا لیرة لبنانیة) ." كما نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 
على ان: "یخضع المدیر العام في ما عدا االمور التي ینص علیھا مرسوم تعیینھ او  ٢٧/١٢/١٩٧٢

 لمستخدمین".استخدامھ، للنظام الخاص با
 

صدر رأي لھیئة  ٢٨/٧/٢٠٠٠تاریخ  ١٩٥٩وبناء على كتاب المدیر العام الوجیرو رقم 
أولى أن التعویض  اعتبر من ناحیة ٢٤/٨/٢٠٠٠تاریخ  ٢٣٤/٢٠٠٠التشریع واالستشارات رقم 

ام المدیر الع –یعتبر بمثابة الراتب االساسي العائد لرئیس ھیئة اوجیرو  ٣١٥٧الذي حدده المرسوم 
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ویتم على اساسھ احتساب التقدیمات التي نص علیھا نظام المستخدمین؛ ومن ناحیة ثانیة أن التعویض 
المذكور ال یحول دون استفادة رئیس الھیئة ـــ المدیر العام، من التعویضات التي ینص علیھا النظام 

 الخاص بالمستخدمین".
   
 ٦٣ھیئة اوجیرو بموجب المرسوم رقم ، تّم تعیین رئیس مدیر عام جدید ل٢٠١٧وفي العام  
دون أن یتطّرق ھذا المرسوم الى راتب المدیر العام وتعویضاتھ. وبناء على   ٢٤/١/٢٠١٧تاریخ 

طلب المدیریة المالیة تحدید اساس راتب المدیر العام، قام وزیر االتصاالت بابالغ  ھیئة اوجیرو بما 
س / مدیر عام ھیئة اوجیرو قد صدر في العام یلي: " لما كان آخر تحدید لمعاش وتعویضات رئی

/ ثالثمایة الف لیرة . وحیث ان الحد االدنى الیوم ٣٠٠٫٠٠٠حیث  كان الحد االدنى لالجور/ ٢٠٠٠
ً واذا طبقنا المعادلة الثالثیة یصبح معاش الرئیس ٦٧٥٬٠٠٠اصبح / / ستمایة وخمسة وسبعون الفا

یكم اعتماد مبلغ تسعة مالیین لیرة كأساس راتب وتطبیق /المدیر العام تسعة مالیین. وعلیھ نطلب ال
ً لھذا االساس."جاء ھذا الطلب بموجب احالة من وزیر االتصاالت دون صدور  كافة العالوات وفقا
ً عن  مرسوم بالزیادة یعدل المرسوم السابق . وقد تقاضى المدیر العام خالل الفترة نفسھا تعویضا

ً كان قد اعتمدھا وزیر االتصاالت األسبق / ساعة ٢٠٠اعمال اضافیة بمعدل / عمل اضافي شھریا
ً لالصول والنصوص التي  ٤٦/٢٠١٧ووافق علیھا الوزیر السابق قبل صدور القانون رقم  خالفا

 ترعى التكلیف بالعمل االضافي.
 

، تبیّن للمفتش  ٢٠١٨الى ایار  ٢٠١٧وبالعودة الى جداول رواتب  المدیر العام من ایلول 
ن المدیر العام لھیئة أوجیرو قد تقاضى تعویض اختصاص كونھ یحمل شھادة ماجستیر في المالي ا

 ٢٧٦٬٩% من اساس راتبھ وتقاضى تعویضات عن اعمال اضافیة بمعدل ٤٢ادارة االعمال بنسبة 
% من مجموع راتبھ مع تعویض االختصاص، مع العلم ان تعویض ١٨٨% من اساس راتبھ او 

 االختصاص یعطى للفنیین.
 

/  لیرة لبنانیة ما ١٥٬٩٧٥٬٠٠٠بقیمة/  ١٤وقد تبیّن ایضاً انھ تقاضى منحة انتاج او الشھر 
او  ٣١٥٧/٢٠٠٠% من اساس راتبھ المحدد من قبل وزیر االتصاالت خالفاً للمرسوم ١٧٧٬٥یشكل 
 % من مجموع راتبھ مع تعویض االختصاص . ١٢٥

 
یھا تعود للرواتب قبل زیادة االربع درجات التي مع االشارة الى ان كل االرقام التي أشیر ال   

/ ل.ل.( احد ١١٬٧٩٩٬٠٠٠اقرتھا ھیئة اوجیرو، بحیث اصبح الراتب الشھري المعدل للمدیر العام /
/ ل.ل. ( اربعة ٤٬٩٥٥٬٥٨٠عشر ملیوناً وسبعمایة وتسعة وتسعون الف لیرة) وبدل االختصاص / 

 ایة وثمانون لیرة لبنانیة).مالیین وتسعمایة وخمسة وخمسون الفاً وخمسم
 

مدیرھا العام بعد تطبیق التدرج  –كما تبیّن ان الراتب الشھري لرئیس ھیئة اوجیرو    
/ ل.ل. یضاف الیھا ٤٨٬٣٦٦٬٩٩٥االستثنائي واحتساب التعویضات االضافیة التي یتقاضاھا بلغ/ 

 منحة انتاج بقیمة شھر واحد تدفع كل ستة اشھر.
   

اخرى ان رئیس /مدیر عام ھیئة اوجیرو یتقاضى شھریاً اضافة الى راتبھ  كما تبیّن من جھة
ً للمرسوم رقم  مخصصاتھ كتعویض مجلس ادارة  ٢٠٠٠/ ٣١٥٧المحدد من قبل الوزیر خالفا

موازي تماماً للمخصصات الواردة في المرسوم المذكور مع زیادات غالء المعیشة التي طرأت علیھ 
 ضى راتبین من المصدر ذاتھ وھو امر مخالف للقانون. قانوناً فیكون بالتالي یتقا

 
ً ان مدیر عام االستثمار والصیانة في وزارة االتصاالت،    كذلك تبیّن للمفتش المالي ایضا

وبموجب قرار وزیر االتصاالت القاضي بالحاقھ بھیئة اوجیرو، یتقاضى بدل االعمال والمھام 
ً بقیمة تسعة االضافیة التي یقوم بھا خارج اوقات الدوا م الرسمي النجاز المشاریع الجدیدة تعویضا

 بدایة كل شھر من ھیئة اوجیرو .سلفاً مالیین لیرة لبنانیة شھریاً تدفع لھ 
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 فیما خّص مسألة التوظیف في ھیئة أوجیرو -
 

تبیّن للتفتیش المالي بعد االطالع على جداول المیاومین الذین التحقوا بالعمل في ھیئة اوجیرو 
 ، ما یلي:٢٠١٨و ٢٠١٧العامین  خالل

 
/ ٦٠٣اي ما مجموعھ / ٢٠١٨/ في العام ٣٧٨و/ ٢٠١٧/ في العام ٢٢٥إن عدد المیاومین قد بلغ / -

/ ٢٣٤میاوم. وان مدیریة الموارد البشریة في الھیئة قد اعدّت دراسة عن حاجتھا السنویة الى حدود الـ/
/ وظیفة وقد ٩٣٦بحیث یتّم  اشغال بحدود الـ / عامل جدید من مختلف المستویات ولمدة اربع سنوات

ً للمادة  تاریخ  ٤٦/٢٠١٧من القانون رقم  ٢١اطلع علیھا ایضاً. وان ھذا التوظیف جاء مخالفا
التي نّصت على ما یلي: " تمنع جمیع حاالت التوظیف والتعاقد بما فیھا القطاع التعلیمي  ٢١/٨/٢٠١٧

وفي المشاریع المشتركة مع المنظمات الدولیة المختلفة اال  والعسكري بمختلف مستویاتھ واختصاصاتھ
 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقیق تجریھ ادارة االبحاث والتوجیھ". 

  
عقود  ٩عقد جدید و ٢١/  (٣٠إن عقود المستشارین الذین تعاقدت معھم ھیئة اوجیرو والبالغ عددھم /-

من القانون رقم  ٢١یتمتعون بھا وبشكل مخالف للمادة  مجددة) تمت دون اي اعتبار للمؤھالت التي
. وقد تبیّن ان غالبیة العقود المجددة قد تّمت مع موظفین في وزارة االتصاالت او في ھیئة ٤٦/٢٠١٧

من نظام الموظفین التي تحظر  ٦٨اوجیرو سبق ان احیلوا الى التقاعد مما یشكل مخالفة الحكام المادة 
 تقاعد او استخدامھ في ایة ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدیة. التعاقد مع الموظف الم

 
كما تبیّن ان الھیئة قد تعاقدت مع أحد عضوي الھیئة لدیھا بصفة مستشار مما جعلھ یتقاضى راتبین بشكل -

مخالف للقوانین واالنظمة النافذة. كما تعاقدت مع ابنھ بصفة مستشار أیضا" مع ما یثیره ھذا األمر من 
 ك حول الزبائنیة وسوء استغالل السلطة . شكو

 
 :المخالفات المثارة من قبل لجنة اإلعالم واالتصاالت النیابیة -ھـ 
 

من جھة أخرى أثارت لجنة االعالم واالتصاالت النیابیة عدة مواضیع شائكة تتعلق بھیئة اوجیرو 
، وتم إعداد تقریر مفّصل عن من بینھا موضوع التوظیف والرواتب والتعویضات للمیاومین والمستشارین

 :١٦/٩/٢٠١٩ھذه المواضیع صدر بتاریخ 
 

 بالنسبة للتوظیف والرواتب والتعویضات

اشار التقریر ان الالفت في موضوع التوظیف انھ حصل دون مباراة اي خالفاً للقانون مما أدى   
شخاص دخلوا الى الى توظیف اشخاص دون شھادات او خبرة، باالضافة الى فروقات بالرواتب بین أ

ملیون لیرة  ٥اوجیرو في نفس الوظیفة وفي نفس الوقت. وما ھو مستغرب ان نجد راتب سائق یصل الى 
ویفوق راتب مھندس او فني . كما ان ھناك مستخدمون یتقاضون رواتب مرتفعة جداً بوظائف اداریة 

 عادیة (سكرتیریا ،مخابرة ومراسم) وھذا ما یظھره الجدول التالي:  
 

 
 الوظیفة

      
 الراتب لشھري    

المجموع من 
الى  ١/١/٢٠١٩

٣٠/٠٦/٢٠١٩ 
 48,771,450 8,128,575 سكرتاریا

 25,389,000 4,231,500 مخابرة
 26,863,200 4,477,200 مخابرة

 38,931,270 6,488,545 قسم المراسم 
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 بالنسبة للمیاومین: -
 

 : ٢٠١٩ولغایة العام  ٢٠٠٣تم إعداد دراسة عامة للمیاومین من العام 
 

 ٢٠١٩-٢٠٠٣ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦-٢٠٠٣ 
 ١٠٥٨ ٤٠ ٢٨٣ ٣٧٤ ٣٦١ العدد االجمالي للمیاومین

 ١٣٧ ٢ ٢٠ ٥٥ ٦٠ ال یوجد شھادة
 ٣٨٦ ٢٣ ١٠٢ ٩٢ ١٦٩ المتوسط -الثانوي

 
 تبیّن ما یلي:      

 
  میاوماً .  ٦٩٧تّم تعیین  ٢٠١٩شباط  ٤وحتى تاریخ  ٢٠١٧خالل العام 
  میاوماً ال یحملون اي شھادة  ٧٧تّم تعیین  ٢٠١٩شباط  ٤وحتى تاریخ  ٢٠١٧خالل العام

 علمیة.
  من حاملي افادات  ٢١٧تّم تعیین  ٢٠١٩شباط  ٤وحتى تاریخ  ٢٠١٧خالل العام ً میاوما

 التسجیل والترشیح والشھادات للمرحلة المتوسطة والثانویة . 
 

  مقارنة حول مداخیل بعض المیاومین :   -
                                                                                                        

 ٦ملیون في  ١٧مداخیل تفوق الـ الوظیفة الشھادة  
 اشھر

 30,984,513 مھندس مدني مھندس مدني
 27,000,000 سائق ال

 21,985,660 مھندس مھندس مدني
 18,226,680 مخابر ماجستر

 18,015,000 مخابر ال
 17,898,390 مھندس اتصاالت
 17,862,500 فني متوسطة

 17,751,000 سائق ال
 17,303,000 مخابر اجازة تعلیم

 17,186,000 مخابر ال
       

 یُالحظ من الجدول أعاله ما یلي : 
 

 ن . مھندسون مدنییون (بدون خبرات) یتقاضون رواتب مرتفعة وكذلك السائقی 
 . مھندس اتصاالت یتقاضى راتباً اقل من سائق او مخابر بدون شھادة 
 .ذات الوظیفة لمیاوم یتساوى فیھا حامل االجازة ومن ھم بال شھادة 
 .یتساوى راتب حامل شھادة ھندسة مع راتب میاوم بدون شھادة 
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 بالنسبة للمستشارین: -

 مقارنة حول مداخیل بعض المستشارین :
 

 الشھادة تاریخ بدء العقد ٢٠١٩لشھري الراتب ا
5,373,000 17/10/2007 MS Computer Science 
 ھندسة مدنیة 1/11/2014 7,500,000
 ھندسة اتصاالت 8/11/2017 3,000,000
 ماجیستر في ادارة االعمال 24/1/2018 7,500,000
 دكتوراه ھندسة اتصاالت 6/2/2008 6,914,000
 ماجستیر اتصاالت 6/2/2018 5,758,000
8,500,000 15/1/2018 Licence d’enseignement de la 

sociologie de l’entreprise 
 ثانویة عامة 6/4/2011 2,568,000
 اجازة علوم سیاسیة 1/2/2011 2,782,000
 قسم تمثیل –سنة تحضیریة ثانیة  15/3/2017 8,500,000
 معلوماتیة 1/3/2017 8,500,000
5,000,000 1/8/2017 EC Engeneering 

        
 یُالحظ من الجدول أعاله ما یلي : 

  مع الشھادات : من یحمل شھادة یتقاضى اقل بكثیر ممن ال یحمل ً ان الرواتب ال تتناسب مطلقا
 شھادة .

  أن من یشغل منصب مستشار، ینبغي ان یتمتع بمؤھالت  و خبرات متخصصة في مجال
 حصیلھ العلمي على شھادة "ثانویة عامة " او شھادة "سنة ثانیة تمثیل" االتصاالت ال أن یقتصر ت

 / ل.ل. بینما یتقاضى ٨٬٥٠٠٬٠٠٠یتقاضي المستشار غیر الحائز على شھادات كافیة راتباً قدره/
/ل.ل او من یحمل شھادة "دكتوراه ٣⸴٠٠٠⸴٠٠٠من یحمل شھادة "ھندسة اتصاالت " راتباً قدره/

 /ل.ل. ٦⸴٩١٤⸴٠٠٠یتقاضى / ٢٠٠٨عام اتصاالت " ویعمل منذ ال
 
 التجاوزات في إطار عمل الخلیوي -٣

تبین لدیوان المحاسبة من خالل االطالع على التقاریرالمالیة  التي تم الحصول علیھا من  
ان الشركتین   PWCوالمدققة من قبل مكتب    Alfa and MTCشركات الھاتف الخلیوي 

ً لمعاییر المحاسبة الدولیة، تستخدمان نظام المحاسبة في القطاع ال خاص وتعدان بیناتھما المالیة وفقا
ویتم تسجیل ایرداتھما على ھذا االساس، وبعد ذلك یتم خصم مصاریف التشغیل من ھذه االیرادات 

 والباقي یوّرد الى وزارة االتصاالت. 
 

لتشغیلیة نتج عن اتّباع اآللیة السابقة حصول العدید من التجاوزات  في معظم  النفقات ا
والرأسمالیة،  دون مراعاة لقانون المحاسبة العمومیة في عملیة الصرف ودون إخضاع ھذا اإلنفاق 

رغم ان اموال ھذا القطاع  ھي  لمراقبة عقد النفقات وال لرقابة دیوان المحاسبة المسبقة والمؤخرة،
ب ان تراقب الشركتان اموال عمومیة  یجب ان تدار حسب اصول قانون المحاسبة العمومیة ، كما یج

 من قبل اجھزة الرقابة المعتمدة في القوانین واالنظمة المرعیة االجراء .
 

وعلى الرغم من أن دور ھیئة اإلشراف من قبل المالكین، الذي كان من المفترض أن یشّكل 
والمالیة مفصالً أساسیاً لجھة المراقبة واإلشراف على قطاع الخلیوي من النواحي القانونیة والتجاریة 

والجودة ودراسة المیزانیات السنویة، ولجھة التدقیق في مختلف الملفات والتقاریر، ولجھة الموافقة او 
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عدم الموافقة على النفقات التشغیلیة والرأسمالیة، ولجھة اإلشراف على طلب ودراسة وإطالق 
ني ودراسة التقییم المناقصات، والمسؤولیة عن ارسال العروض للشركات وفتح ودراسة العرض التق

التقني وفض العرض المالي، ولجھة رسم االستراتیجیات المستقبلیة للقطاع  بالتعاون مع الجھات 
األخرى، لم یكن دوراً ناجعاً، وغالباً لم تمارس الھیئة صالحیاتھا المقّررة لھا بموجب العقود المنظمة 

ت أصبحت بمثابة صندوق برید ما بین الطرفین تجاه ما كان یحصل من تجاوزات وفي بعض الفترا
بین الشركتین ووزیر االتصاالت، ما جعل القطاع بمنأى عن أي رقابة فاعلة من شأنھا تصویب مسار 

 األمور.
 

كذلك نتج عن انعدام الرؤیة الواضحة والتخطیط الالزم ھدر كبیر لألموال في سبیل استئجار 
یة لالستفادة من بعض المواقع المستأجرة من المواقع والمحطات والمباني، دون اتخاذ مبادرات جد

، ٢٠١٨قبل الشركتین في الوقت نفسھ؛ كما اإلنفاق الھائل في بعض السنوات، ال سیما خالل العام 
على المساھمات الرعائیة ونفقات الدعایة والتسویق، دون إجراء الدراسات ودون األخذ باالعتبار 

 بیة والسلبیة على القطاع.مدى تأثیر ھذا اإلنفاق وانعكاساتھ اإلیجا
 

 وبالنتیجة ال بد من التوقف عند بعض المسائل التي خالفت القوانین والتي تتعلق بما یلي :
 

مخالفة مبدأي الشمول والشیوع كونھ تم  تخصیص إالیرادات لتغطیة النفقات ومنھا تكلفة  -
ت یفترض عدم الموارد البشریة  نفقات مجلس إشراف المالك .  علما ان كافة االیرادا

تخصیصھا لنفقة معینة  وأن حسم النفقات من االیرادات وتحویل الوفر الى الوزارة او وزارة 
 المالیة یشكل مخالفة لمبدأ الشیوع .

 
االستنسابیة والزبائنیة الواضحة في موضوع التوظیف حیث ظھر بوضوح االرتفاع المطرد  -

لة للنفقات التشغیلیة  فیھما، كذلك في في عدد الموظفین في شركتي الخلیوي بعد تحمل الدو
موضوع تعیین مجلس إشراف المالك وفرق العمل المساعدة لھ  وما ألحق بھ من اشخاص ال 
عالقة لھم بھ إنما یعملون لصالح الوزراء أو تربطھم بھم مصالح معینة  سمحت لھم االستفادة 

 .من أموال مجلس اإلشراف دون أن یحضر بعضھم حتى الى الوزارة
 

تحدید قیمة الرواتب بالدوالر األمیركي لموظفي شركتي الخلیوي ولمجلس إشراف المالك  -
 والفرق المساعدة لھ وفرق الوزراء المتتابعة  ولیس بالعملة الوطنیة.

 
  % من االیرادات المحصلة  لتغطیة نشاطات مجلس إشراف المالك  ٠٫١إقتطاع  نسبة ال  -

%  ٠٫١ك  أعطى الوزیر نفسھ حریة اقتطاع نسبة بموجب نص في عقد االدارة .  ووبذل
لتغطیة ما یعتبره نفقات لمجلس اإلشراف  من كافة االیرادات المحصلة بما فیھا قیم الرسوم 
والضرائب المحصلة  كضریبة القیمة المضافة ورسوم الطوابع وغیرھا ... والتي ھي وفق 

لعامة وفق نسب محددة .والھدف طبعاً القانون توزع بین البلدیات والدفاع المدني والخزینة ا
تضخیم قیمة المبلغ الذي یمكن سحبھ من الشركات والتصرف بھ بإرادة الوزیر المنفردة دون 

 أي رقابة وتحت ذریعة تغطیة نشاطات مجلس اإلشراف.
 

تخطي المبالغ المطالب بھا من قبل الوزراء والمدفوعة من قبل شركتي الخلیوي لحساب   -
شراف في السنوات األخیرة للنسبة المحددة في العقد مع أن الشركات نشاطات مجلس اإل

ً لعقد اإلدارة ( أي  عمدت الى لفت نظر الوزارة الى تخطي مطالباتھا للنسبة المسموحة وفقا
% من االیرادات المحصلة ) أكثر من مرة، ال سیما وأن المبالغ المقبوضة من الشركات  ٠٫١

ھدر قسماً كبیراً منھا في غیر الغایة التي خصصت لھا وألشخاص لم تغّطِ فقط الرواتب التي أ
ال عالقة لھم بمجلس إشراف المالك وإنما على نفقات للوزیر ومكتبھ أدرجت ضمن النفقات 

 التشغیلیة لمجلس اإلشراف.
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  -II  لنتائجا 
 

 :في إطار عمل الھیئة الناظمة -١
 

ناظمة لإلتصاالت لصالحیاتھا كاملة. وبما تبیّن ان ھناك معوقات حالت دون ممارسة الھیئة ال -
في المادة الرابعة منھ ،قد جعلھا تتمتع بشخصیة معنویة ومنحھا  ٤٣١/٢٠٠٢ان القانون رقم 

االستقاللین المالي واالداري لكي تقوم بالمھام المنوطة بھا ، وفي المادة الحادیة عشرة منھ ، 
الھیئة استثنائیاً ولمدة اقصاھا سنتان من تاریخ ) من البند ثانیاً ،نّص على تمویل ٢في الفقرة (

تأسیسھا ، عن طریق مساھمات تخصص لھا في الموازنة العامة على ان تّمول جمیع اعمال 
) منھا : ١الھیئة وتكالیفھا بعد انتھاء فترة السنتین من مصادر عدة مذكورة في الفقرة (

تي تستوفیھا من المشغلین ،نسبة البدالت التي تستوفیھا عن طلبات الترخیص ، الرسوم ال
اال ان الھیئة ومنذ تعیین اول مجلس مئویة تحدد من رسوم استخدام الترددات الالسلكیة . 

،لم تمنح االستقالل االداري وال المالي وبالتالي لم تتمكن من   ٢٠٠٧ادارة لھا في العام 
تمویلھا على عاتق  استیفاء الرسوم والبدالت المنصوص عنھا في قانون االتصاالت وبقي

 الدولة اللبنانیة .   
 

بتنظیم خدمة االتصاالت ان الھیئة الناظمة لم تحقق االھداف التي من اجلھا  أنشئت والمتمثلة   -
قطاع االتصاالت وفق  وإدارتھا وفق افضل المعاییر العالمیة و تطویر أنظمة الخدمات في

أنھ لم یتم إنشاء شركة اتصاالت لبنان أحدث الوسائل التقنیة واألسس التنظیمیة. باعتبار 
 وبالتالي بقیت عاجزة عن ممارسة نشاطھا .

 
، لم یتّم تعیین   ٢٩/١٢/٢٠١٢ان الھیئة الناظمة و مع انتھاء والیة اول مجلس ادارة لھا  في  -

مجلس ادارة جدید ، فاستمر مجلس االدارة في عملھ ضمن اطار استمراریة المرفق العام 
اً من عضو واحد وثالثة وثالثین موظفاً یتقاضون رواتبھم منذ سنوات دون .وھي تتألف حالی

ان تكون ھذه الھیئة فاعلة وقادرة على القیام بالدور المنوط بھا في قطاع االتصاالت، مما 
 یشكل ھدراً  للمال العام.

 في إطار عمل ھیئة أوجیرو -٢
 

. ذلك أن العمل ٢٠٢٠و  ٢٠١٨،٢٠١٩، ٢٠١٧اإلنفاق خارج األطر التعاقدیة خالل األعوام  -
ضمن إطار تعاقدي كان لیؤدي إلى الحفاظ على الربح المتراكم لدى ھیئة أوجیرو خالل أكثر 

ملیون دوالر، بدالً من أن یصرف خارج اإلطار التعاقدي، مع  ١٦٠سنوات والبالغ  ١٠من 
 ما استتبعھ من مخالفات قانونیة .

 
ون مراقبة دیوان المحاسبة السابقة أو المؤخرة تنفیذ األعمال من دون لجان استالم ومن د -

ومن دون علم مراقب عقد النفقات لدى وزارة االتصاالت ومن دون علم كل من المحتسب 
المركزي ورئیس دائرة المحاسبة في وزارة االتصاالت، ومن دون ظھور ھذه النفقات في 

 قیود وزارة االتصاالت أو قیود وزارة المالیة . 
  

ج نطاق تسییر المرفق العام (تغییر لوغو أوجیرو وشراء سیارات جدیدة، وتغییر اإلنفاق خار -
نظام الفوترة، وتوقیع عقود استشاریة، إضافة إلى إجراء دراسات إلعادة الھیكلة وتوظیف 

میاوماً، وغیرھا من النفقات التي ال تدخل ضمن مقتضى المھام المطلوب تنفیذھا من  ٨٠٠
 .قبل الھیئة)
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 ٢٠١٢لمدیر العام ومدیري اوجیرو، من سلسلة رتب ورواتب جدیدة خالل العام استفادة ا -
 . ٧٢٣٢/٢٠١٢خالفاً لمرسوم زیادة غالء المعیشة رقم 

 
 ٤٦/٢٠١٧من القانون رقم  ٢١االستمرار بالتوظیف وتوقیع عقود المستشارین خالفاً للمادة  -

ال بقرار من مجلس الوزراء التي تمنع جمیع حاالت التوظیف والتعاقد ا ٢١/٨/٢٠١٧تاریخ 
 بناء على تحقیق تجریھ ادارة االبحاث والتوجیھ.

 
ان غالبیة العقود المجددة مع المستشارین قد تّمت مع موظفین في وزارة االتصاالت او في  -

من نظام  ٦٨ھیئة اوجیرو سبق ان احیلوا الى التقاعد مما یشكل مخالفة الحكام المادة 
قد مع الموظف المتقاعد او استخدامھ في ایة ادارة عامة او مؤسسة الموظفین التي تحظر التعا

 عامة او بلدیة.
  

التعاقد مع أحد عضوي الھیئة لدیھا بصفة مستشار مما جعلھ یتقاضى راتبین بشكل مخالف  -
للقوانین واالنظمة النافذة. كما تعاقدت مع ابنھ بصفة مستشار أیضا" مع ما یثیره ھذا األمر 

 لزبائنیة وسوء استغالل السلطة . من شكوك حول ا
 

  في إطار عمل الخلیوي -٣
 

"أجیز للحكومة بمرسوم  ٠١/٠٦/٢٠٠٢تاریخ  ٣٩٣بموجب المادة األولى من القانون رقم 
یتخذ في مجلس الوزراء منح رخصتین عن طریق مزایدة عمومیة عالمیة، یعلن عنھا بواسطة وسائل 

أقصاھا عشرون سنة لتقدیم خدمات الھاتف الخلیوي المحلي  اإلعالم المحلیة والعربیة والدولیة، لمدة
كما  - G.P.R.Sو  G.S.Mبتقنیاتھ المختلفة والمتطورة خالل تلك المدة والتي تشمل فقط نظامي 

أجیز للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء اجراء مناقصة عمومیة عالمیة یعلن عنھا بواسطة 
 شبكتي الھاتف الخلیوي العاملتین حالیا لمدة أقصاھا عشر سنوات. وسائل اإلعالم ذاتھا إلدارة كل من

 
 ٣١/٥/٢٠٠٠تاریخ  ٢٢٨تتم المزایدة والمناقصة العمومیتان في آن واحد وفقا للقانون رقم  -

 .(تنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطھا ومجاالت تطبیقھا)"
 

یم عملیات الخصخصة (تنظ ٣١/٥/٢٠٠٠تاریخ  ٢٢٨من القانون رقم  ٢ونّصت المادة   
وتحدید شروطھا ومجاالت تطبیقھا) على: " یتم تحویل ملكیة المشروع العام او ادارتھ الى القطاع 
الخاص بقانون ینظم القطاع االقتصادي المعني بعملیة التحویل، ویحدد القانون اسس تحویل ومراقبة 

 .غایة"المشاریع المخصخصة، عن طریق ھیئات رقابیة مستقلة تنشأ لھذه ال
 

بإیجابھ اتمام المزایدة والمناقصة العمومیتین وفقا  ٠١/٠٦/٢٠٠٢تاریخ  ٣٩٣ان القانون رقم 
المذكور یكون قد الزم الحكومة بالتقید بأحكام ھذا القانون الذي یحدد في  ٢٢٨/٢٠٠٠للقانون رقم 

ین المنافسة وحمایة المادة الثامنة منھ القواعد األساسیة لتحویل المشروع المخصخص وھي تتعلق بتأم
المال العام عبر تقییم أصول وممتلكات المشروع العام وفق األسس المالیة واالقتصادیة المعتمدة دولیا 
وكذلك حمایة المصلحة العامة ومصالح المستھلكین من حیث مستوى األسعار وتوفیر جودة الخدمات 

 .صة المنشأة بموجب القوانین القطاعیةكما تتعلق بتأمین المراقبة عن طریق الھیئات الرقابیة المخت
 

جرى إنفاذاً ألحكام تعاقدیة جعلتھا بمنأى عن األحكام  MIC2 و MIC1ان إنشاء شركتي 
ھو شركات مساھمة لبنانیة،  القانونیة المطبقة في نطاق القطاع العام باعتبار ان الشكل القانوني لـھا

لبنوك االئتمانیة، وبموجب عقود ائتمان وفق مملوكة من الدولة إنما بشكل غیر مباشر من خالل ا
 ، وتعمل كشركات خاصة وتخضع لقانون التجارة. ٠٦/٠٦/١٩٩٦تاریخ   ٥٢٠أحكام القانون رقم 
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إن ھكذا شركات ـ وإن اعتبرت من أشخاص القانون الخاص، وخاضعة ألحكام القانون 
یسھا تم بمبادرة السلطة العامة، التجاري، إال أنھا تتمتع بخصائص الشخص المعنوي العام. فتأس

وغایتھا تحقیق وإدارة مرفق عام، وتظھر سیطرة وتفوق الشخص المعنوي العام في داخلھا ممثالً 
بوزارة االتصاالت سواء في اإلشراف عبر ھیئة اإلشراف من قبل المالكین أم في اإلدارة عبر 

أموالھا فھي أموال عمومیة، إن لجھة  إخضاع معظم قراراتھا الھامة لموافقة وزیر االتصاالت ، أما
أألصول المكونة لشبكة الخلیوي أم لجھة اإلیرادات المتأتیة عن تشغیل النظام، وبالتالي كان یجب 
إخضاع  أعمالھا وصفقاتھا وبیاناتھا وحساباتھا والتوظیف فیھا لألحكام القانونیة المطبقة في نطاق 

قانونیة والمالیة التي شّكل استبعاد تطبیقھا مخالفة ترتّبت علیھا القطاع العام، ال سیما ألحكام الرقابة ال
العدید من النتائج الضارة بالمال العام، وعوض أن  یؤّمن القطاع الخلیوي مبالغ كبیرة لخزینة الدولة 

لغایة  ٢٠١٠(بلغت واردات قطاع االتصاالت بما فیھا الھاتف الخلوي خالل الفترة الممتدة من عام 
وقد شكل الھاتف الخلیوي منھا مبلغاً قدره / ل.ل.  23,367,807,177,298مبلغاً قدره /  ٢٠٢٠عام 

%)، فقد بات یُنذر بعجز ال قدرة للخزینة  68.89/ ل.ل أي ما نسبتة  ١٦٬٠٩٧٬٤١٧٬١٠٦٬٣٤٠/ 
على تحّملھ وستكون لھ انعكاسات خطیرة على االقتصاد والمستفیدین من خدمات القطاع في حال عدم 

د حلول ناجعة تستند الى دراسات دقیقة ومعاییر واضحة لتفادي مخاطر النتائج السلبیة للحلول إیجا
 المجتزأة والمؤقتة.

 
 ً  :التوصیات - ثانیا
  
في ظل االزمة االقتصادیة الصعبة التي یّمر بھا لبنان والحدیث عن خطة للتعافي مع صندوق  -

حات الضروریة في القطاعات الحیویة من بینھا النقد الدولي تبدأ بالتزام لبنان القیام باالصال
 ٤٣١/٢٠٠٢قطاع االتصاالت، ال یمكن تصّور اي اصالح حقیقي دون تطبیق القانون رقم 

الذي ینظم قطاع االتصاالت في لبنان . فقد انشئت الھیئة  ٢٣/٧/٢٠٠٢الصادر بتاریخ 
ت لبنان . لذلك، كانت ولم یقابلھا تأسیس شركة اتصاال ٢٠٠٧الناظمة لالتصاالت منذ العام 

الھیئة الناظمة وال زالت غیر فاعلة وغیر مجدیة. امام ھذه المعطیات، بات لزاماً على الدولة 
اللبنانیة المضي في اتخاذ الخطوات االصالحیة الالزمة لتفعیل قطاع االتصاالت  بدءاً بانشاء 

 بكافة مندرجاتھ.شركة اتصاالت لبنان وصوالً الى استكمال تطبیق قانون االتصاالت 
 

حصر اإلنفاق في ھیئة أوجیرو ضمن األطر التعاقدیة ولغایة تسییر المرفق العام. واإللتزام  -
بالمسار العام الحالي لوقف التوظیف، ودراسة إمكانیة الخروج عن ھذا المسار في ما بعد 

ً للحاجات ووفق األصول المقررة لذلك في القوانین واألنظمة وبنتیجة مباراة من دون  وفقا
تدخالت سیاسیة. والعمل على ترشید وضبط الرواتب والمكافآت والعالوات ضمن األطر 

 القانونیة واألنظمة الراعیة لھا في القطاع العام.
 

العمل بشكل فوري على وضع وإقرار خطة استراتیجیة إلدارة قطاع الخلیوي في لبنان تأخذ  -
لخدمة وتحفیز القدرة التنافسیة لالقتصاد باالعتبار زیادة إیرادات الدولة وتحسین جودة ا

واالبتكار واإلسھام في تفعیل االقتصاد المعرفي، لیُصار بعد ذلك الى البدء بتنفیذھا ضمن 
 خطوات محددة ببرنامج زمني.

 
اعتماد المناقصات المفتوحة والشفافة والعلنیة في جمیع النفقات التشغیلیة والرأسمالیة،  -

 دیوان المحاسبة المسبقة وفقاً لألصول القانونیة. وعرض المشاریع على رقابة
 

خفض النفقات الُمضّخمة وغیر الضروریة لتحقیق إیرادات إضافیة للخزینة العامة، من خالل  -
 كافة الوسائل الممكنة، على سبیل المثال ال الحصر:
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 .إلغاء المصاریف الرعائیة واالحتفاالت 
 

  دود الممكنة. ضبط وخفض النفقات الدعائیة الى أقصى الح 
 

 .ضبط وخفض نفقات إیجارات المواقع، استناداً للحاجة والضرورات التقنیة 
 

   االستعانة بالفریق الفني والتقني من المتخّصصین لدى اإلدارة لصیانة المحطات والمعدات
وغیرھا، وضبط وخفض كلفة الصیانة التي یجب أن یُعھد بھا الى أطراف محددة باعتماد 

 .فتوحة والشفافة والعلنیةالمناقصات الم
 

  بمعزل عن أسعار السوق مثل اعتماد "رومینغ ً خفض النفقات التي یمكن معالجتھا تقنیا
وطني" لحّل مشكلة المحّطات المتوقّفة بسبب نقص مادة المازوت، كونھ یتیح لمشتركي أي 

فضالً عن اعتماد شبكة باستخدام الشبكة الثانیة عند انطفاء المحّطة الخاّصة بالشبكة األولى، 
 ) الذي یخفّف الكلفة.co-locationنظام التشارك بالمحّطات (

 
 تقاسم أو دمج البنیة التحتیة بین الشبكتین على ثالث مستویات Passive Sharing و 

Sharing RAN Active  و RAN Merged  وفق دراسة دقیقة، في سبیل تخفیض
 ر بالنسبة للمشتركین.مستوى النفقات الرأسمالیة والتشغیلیة واألسعا

 
 .ضبط وخفض مصاریف السیارات والمحروقات 

 
 ) تنظیم عمل وكالء التوزیع عبر اعتماد السیاسة المقررة POLICY من خالل مزایدة أو (

 مناقصة شفافة وعادلة وتنافسیة واعتماد عمولة متقاربة بین الوكالء.
 

من مبدأ الحفاظ على المال انطالقاً لمحاسبة اكان ال بد لدیوان وبما أنھ باالستناد لكل ما تقدّم،  
ان یضيء على المخالفات المرتكبة من من ، لحة العمومیة صمالعام، ومحاسبة المخالفین لتحقیق ال

 .تقریر خاص حول موضوع االتصاالت وابالغھ من الجھات المختصة وفقاً لالصول خالل  
 

 
 كــــذلـــــل

 
 تقّرر:

 
/ من قانون تنظیم دیوان المحاسبة بمضمون ھذا ٥٢لمعنیة سنداً للمادة /إعالم المراجع ا :  أوالً 

 التقریر.
 

 ً إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة ـ في حال ثبوتھا ـ من قبل وزراء االتصاالت  : ثانیا
 . ٢٠٠٤المتعاقبین منذ العام 

 
 ً دى الدیوان بالمخالفات  المثارة ضمن التقریر إعالم النیابة العامة التمییزیة والنیابة العامة ل : ثالثا

 والتي یقتضي في حال ثبوتھا اإلدعاء بھا أمام المحاكم المختّصة.
 

 ً الطلب الى وزارة االتصاالت، ھیئة أوجیرو والھیئة الناظمة لالتصاالت، التقیّد  بكافة  : رابعا
َب العقود التي نُّظمت التوصیات الواردة في متن التقریر، والعمل على معالجة أّي خلل شا

 سابقاً مع شركات الخلیوي، وتداركھ مستقبالً.




