
 
 

                                                              
                                                                                                                                                                          

                                                                                
ة : العنوان ز عية بمحافظة الجير  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ُيزيل شبكات اتصاالت غير شر
 موقع عالم رقمي  : المصدر 
 ٢٠٢٢ مايو 11 التاري    خ: 

 

أزال الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت شبكات اتصاالت السلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق 
ز بمناطق الهرم  ة، كانت تؤثر سلًبا عىل جودة الخدمات المقدمة للمستخدمير ز رئيسية بمحافظة الجير

ي دائرة قطرها 
ز
ي كانت   1٢وفيصل وكرداسة والمناطق المحيطة بها ف

ي  كيلو مير والتر
ز
ي من مشاكل ف

تعانز
ز مستوى الخدمات  الجودة )خدمات الصوت وخدمات نقل البيانات(، مما ترتب عليه رفع وتحسير

ي 
ز
ي هذه الخطوة ف

ي أجراها الجهاز بعد عملية اإلزالة، وتأنر
ا للقياسات التر

ً
المقدمة بتلك المناطق وذلك وفق

ي ضبط وحو 
ز
ز إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بدوره ف كمة وتنظيم سوق االتصاالت وتحسير

 . ز  جودة الخدمات المقدمة للمستخدمير
 

ي تلقاها 
ز التر ي عدد شكاوى المستخدمير

ز
ة ف كان الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت قد الحظ وجود زيادة كبير

ي 
من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميدانز

ز استخدامهم لخدمات االتصاالت من خالل شبكات غير  كات بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبير  تابعة للشر
ي هذه 

ز
ي عىل خدمات االتصاالت المقدمة ف ي السوق المرصي، مما كان له تأثير سلت 

ز
المرخص لها بالعمل ف

طة االتصاالت  ز اإلجراءات الالزمة تم إعداد مأمورية من إدارة شر المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنير
ي بالجهاز القومي لتنظ

ي ومأموري الضبط القضان 
يم االتصاالت وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بصحبة مفتشر

، حيث أسفرت سلسلة الحمالت عن ضبط  ز راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها،  1٠٨٩الالزمة ضد المخالفير
ي المدى، و 1٤٦و

نر ز قصير ز نقطتير نت، و 1٥٧جهاز للربط بير جهاز  ٢٠٢جهاز الستقبال وتوزي    ع اإلنير
نت باستخدام مخارج متعد ز لمسافات بعيدة، و 1٩دة، ولتوزي    ع اإلنير ز نقطتير ي  ٢1جهاز للربط بير

هوان 
، و ي  جهاز لتوزي    ع الكهرباء عىل األجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات االتصاالت.  ٣٣خارج 

 
اتيجية الجهاز  ي ضمن اسير

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت إن تنفيذ حمالت الضبطية القضائية يأنر
ي رفع مستوى جودة الخدمات

ز
ز والتأكد من مطابقة أجهزة االتصاالت العاملة  ف المقدمة للمستخدمير

بالسوق المرصي للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام األجهزة غير المعتمدة ومن 
ي تؤثر سلًبا عىل جودة 

الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق االتصاالت المرصي والتر
ام بتطبيق الضوابط واإلجراءات خدمات االتصاالت ا ز ، وذلك من خالل التأكد من االلير ز لمقدمة للمواطنير

ا لحقوق مستخدمي االتصاالت. 
ً
 المنظمة لعمل السوق ضمان

 
ورة حصولهم عىل الخدمات   وي  هيب الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بمستخدمي خدمات االتصاالت ضز

م من الجهاز، حيث ال تخضع الشبكات غير المرخصة من خالل مقدمي خدمات االتصاالت المرخص له
ي الحصول عىل خدمة عمالء أو اإلبالغ عن 

ز
ي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق ف

لمعايير الجودة التر
ي تعمل بها 

تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلًبا عىل جودة الخدمات بالمناطق السكنية التر
ة.   بمساحات كبير


