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رصح الجهاز القوم لتنظيم االتصاالت ،إنه وألول مرة يتم طرح ترددات ر
لشكات المحمول بتقنية ال TDD (Time
ي
ر
ر
عمليت تحميل وتتيل البيانات يف حزمة ترددية واحدة
والت تعتمد عىل
ي
) Division Duplexيف السوق المرصية ي
ً
ر
والت تعتمد عىل
مع التقاسم
الزمت بينهما بدال من استخدام تقنية ) FDD (Frequently Division Duplexي
ي
نظام الحزم المزدوجة للفصل بي اإلرسال واالستقبال.
القوم لتنظيم االتصاالت يف ترصيحات خاصة ل «بوابة األهرام» حول جدوى تخصيص نطاقات
وأضاف الجهاز
ي
ً
ر
ترددية جديدة بعرض  110ميجاهرتز يف الحت التددي  2600ميجاهرتز ،قائًل« :إن هذا الطرح يعظم االستفادة
من كفاءة استخدام الطيف ر
التددي يف عمليات نقل البيانات من حيث الشعات والسعات ويساهم بشكل كبت يف
رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمي».
ر
القوم لتنظيم االتصاالت لتحسي جودة خدمات االتصاالت المقدمة
يأت هذا يف إطار الخطة الشاملة للجهاز
ي
ي
للمواطني ف مرص ،حيث قام الجهاز بعمليات طرح ر
التددات الجديدة مقرونة بوضع معايت جديدة لخدمات
ي
ر
يتماش مع المحددات والمعايت
االتصاالت المقدمة يف السوق المرصية (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما
الدول لالتصاالت  ،ITUوتوصيات معهد تقييس االتصاالت
األوروت
الدولية المتعارف عليها وتوصيات االتحاد
ري
ي
 ،ETSIوغتها من المعايت الدولية ذات الصلة.
وأكد الجهاز بأن ر
مقدم خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة
التددات الجديدة ستعمل عىل تحفت
ي
يف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إل تحسي جودة خدمات االتصاالت
المقدمة كما سيسهم يف إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات االتصاالت ،ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايت الجودة العالمية وذلك عىل النحو الذى
يواكب حجم الطلب ر
الرقم وبناء مرص
المتايد عىل خدمات االتصاالت بالسوق المرصية ،ويدعم عمليات التحول
ي
الرقمية.
وكان الجهاز القوم لتنظيم االتصاالت قد قام بتخصيص ترددات جديدة ر
لشكة اورنج مرص بعرض  30ميجاهرتز يف
ي
الحت ر
أمريك وذلك الستخدامها ف تقديم خدمات التليفون
التددي  2600بنظام  TDDمقابل  440مليون دوالر
ي
المحمول داخل جمهورية مرص العربية ،وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض  ٨0ميجاهرتز ف الحت ر
التددي
ي
والت أسفرت عن حصول رشكات فودافون مرص ،ر
ر
والشكة المرصية لالتصاالت،
 2600ميجاهرتز بنظام  TDDي
ً
وشكة اتصاالت مرص عىل النطاقات ر
ر
أمريك .ووفقا لالتفاقية الجديدة مع
التددية وذلك مقابل  1.170مليار دوالر
ي
الشكة عىل نطاق ترددي بعرض  30ميجاهرتز ف الحت ر
رشكة اورنج مرص فقد حصلت ر
التددي  2600ميجاهرتز
التددية ف الحت ر
بنظام  TDDمقابل  440مليون دوالر أمريك ليصبح إجمال مقابل تخصيص النطاقات ر
التددي
ي
ي
 2600ميجاهرتز ر
أمريك.
دوالر
مليار
1.610
لشكات المحمول األربعة
ي

