
 

 تقدمياإلطار التنظيمي ل يصدراجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 بسوق االتصاالت املصريشياء خدمات انرتنت األ
 21/1/2202لقاهرة يف ا

والذي  ،ر العربي مهورة  مصجبشياء خدمات انرتنت األتقدمي إلطار التنظيمي لااجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت  أصدر
منظوم  املنازل ك  وخدماهتا الرقمي  الذكي  منظومات املدنتشغيل  الصناعي  الرابع  حيث ةتيحةعد من أهم ركائز الثورة 

عم عملي  التحول يف د   الدول أتيت هذه اخلطوة متاشياً مع اسرتاتيجي، ولذكي  ومنظوم  وسائل النقل الذكيوالعدادات ا
دعم خطط الدول  الرامي  اىل  اىل ابإلضاف ، اجملالهذا  االستثمارات يف وزايدة جذبو  قطاعات الدول  مبختلف الرقمي

 .انشاء العدةد من املدن الذكي 

بدراس  أفضل النماذج واملمارسات العاملي  يف جمال خدمات انرتنت قام  هذا وكان اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت قد
أفضل على  للوقوفمل  يف هذا اجملال عقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات احمللي  والعاملي  العااألشياء وب

اإلطار  واعتماد دادحيث مت إع ،املصري االتصاالت املالئم  لسوقاملعمول هبا يف األسواق العاملي  و السياسات التنظيمي  
 األشياء.دمات انرتنت العمل اخلاص  خبتيسري إجراءات لتنظيم و  ليكون مبثاب  أداةالتنظيمي 

الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت أن اإلطار التنظيمي اجلدةد  اجلملاملهندس حسام وقد صرح 
ًما يف شياء ومنصات التطبيقات احلدةث ، واملضي قدةهدف اىل جذب االستثمارات يف جمال إنشاء شبكات انرتنت األ

ملنظومات اتح  انشاء العدةد من ادعم عملي  التحول الرقمي وذلك إبتبين سياسات الدول  للثورة الصناعي  الرابع  و 
ح  انرتنت األشياء يف خمتلف قطاعات الدول  واليت تساهم يف ميكن  دورة العمل وإات تاحلدةث  املعتمدة على تكنولوجيا

، كما أشار املهندس حسام اجلمل إىل أن اعتماد اإلطار التنظيمي لتقدمي خدمات للموطننيخدمات الكرتوني  حدةث  
واليت تتبىن إقام  العدةد من املدن مثل العاصم  االدارة  اجلدةدة حيث  2030ء أييت متاشياً مع رؤة  مصرانرتنت األشيا

مبا ةتيح حتوةل  ي الذك واجملتمعات ةتيح اإلطار التنظيمي اجلدةد إنشاء العدةد من املنظومات الذكي  احلدةث  داخل املدن
 رةق  الكرتوني .على اخلدمات بشكل سرةع وبط املواطننيتيسري حصول املنظومات التقليدة  اىل منظومات ذكي  حدةث ، ل



 

جهزة اليت تتصل فيما بينها عرب شبكات هو مصطلح ةطلق على مجيع األ نرتنت األشياءواجلدةر ابلذكر أن خدمات ا
تطبيقات انرتنت تتعدد و ، املواطنني يف كاف  مناحي احلياةخلدم  متطلبات واحتياجات  االتصاالت بغرض تبادل البياانت
انشط  البني  ، عي الصناو التجارة   األنشط  تتضمن أنشط  املستخدم النهائي، واليت األشياء وفقًا لطبيع  االستخدام

 .االنشط  احلكومي ، و التحتي 


