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ملؤرشات جودة " انفوجراف"رمس توضيحي 

٢٠٢٠خدمات احملمول يف شهر مارس 



الشبكة

جودة صوت المكالماتالمكالماتأكتمالعدم بدأ المكالماتعدم

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسن

42844212

فودافون

القاهرةدلتاالقاهرةالقاهرةدلتااالسكندريةالجيزةاالسكندرية

مدينتي دمياطالمعادي العبور دمنهور4شرق 1الشيخ زايد 2شرق 

العبور الصعيدالمقطمدلتاكفر الزياتالقاهرةدلتا

الرحاب ابو قرقاصدلتادسوقالمحله-طنطامدينتي بنها

التجمع الزقازيق الصعيددسوقالرحاب شبين الكوم 

دلتاكفر الزياتابو قرقاصكفر الشيخالتجمع 

دمنهورفرشوط-نجع حمادي المنصوره1مدينه نصر 

دسوقدمياط2مدينه نصر 

كفر الشيخالباجورمنوف العباسيه 

المنصوره الجيزة شبرا الخيمه 

شبين الكوم فيصلالزمالك 

الصعيدالصعيدالقناة

الفيوم الفيوماإلسماعيليه

أسيوطترسا سينيورسدلتا

فرشوط-نجع حمادي المنياقليوب

أسيوطالقناطر

الفرافره-الخارجهفقوس 

الزقازيق 

أورنج

5180184
القاهرةالصعيداالسكندريةدلتادلتااالسكندريةالقاهرة

العبور الواسطه 5شرق بنهابنها5شرق العبور 

دلتاابو قرقاصدلتاكفر الدوار 2غرب شبرا 

كفر الدوار فقوس المنصوره مرسي مطروحدلتا

العاشر من 

كفر الشيخالزقازيق السينبالوين الساحل الشماليرمضان

السينبالوين كفر الزياتمنوف الباجورالقاهرةدمنهور

المحله -طنطاالصعيدالشروق الصعيد

دمياطسينيورس ترسا 2مدينه نصر ديروط المنفلوط

ابو قرقاصالمقطم

الفرافره-الخارجهالقناة

فرشوط-نجع حمادي فايد ابو سلطان

اإلسماعيليه 

حتسنفهياظهراليتاملناطقوكذكلالصوتيةاخلدماتجودةمعايريمشالكمنتعاينتزالالأأهنارصدمتاليتوالأحياءاملدن



جودة صوت المكالماتالمكالماتأكتمالعدمبدأ المكالماتعدمالشبكة

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسن

إتصاالت

7204504
االسكندريةالقاهرةالقاهرةدلتاالقاهرةالصعيدالقاهرة

2شرق مدينتي 1هليوبوليس قليوبالعبور الفيوم 1حلوان 

القاهرةالعبور المرج رأس البر الرحاب أسيوطالمعادي 

العبور 1مدينه نصر شبرا الخيمه الجيزة2مدينه نصر دلتا

القناةكفر الزياتدلتاإمبابه عين شمس فقوس 

السويسالصعيدشبين الكوم الصعيدالمرج منوف الباجور

الصعيدالفيوم الفيوم العباسيه شبين الكوم 

ابو قرقاصسينيورس ترسا المنيل 

ابو قرقاصشبرا 

المنياالزمالك 

أخميمطهطا المقطم

الفرافره-الخارجهالقناة

اإلسماعيليه 

وي

10364505
القاهرةالقاهرةالقاهرةدلتااالسكندريةالجيزةاالسكندرية

العبور مدينتي 1هليوبوليس بنها1شرق 2السادس من اكتوبر مرسي مطروح

القناةالعبور المنيل قليوب4شرق المهندسينالقاهرة

اإلسماعيليه 2مدينه نصر 1حلوان القناطر5شرق الصعيدمدينتي 

الصعيدالمقطمدلتافقوس 2غرب أسوان التجمع 

ابو قرقاصدلتاشبين الكوم دسوقالقاهرة2هليوبوليس 

المنياكفر الزياتالسينبالوين العبور 2مدينه نصر 

الفرافره-الخارجهدمياطالرحاب 1حلوان 

رأس البر 1مدينه نصر دلتا

منوف الباجورعين شمس شبين الكوم 

الجيزةالمرج 

1السادس من اكتوبر العباسيه 

2الشيخ زايد المنيل 

الصعيدشبرا 

الفيوم الزمالك 

سينيورس ترسا 1حلوان 

ابو قرقاصالمعادي 

المنياالمقطم

أسيوطالقناة

سوهاجاإلسماعيليه 

الفرافره-الخارجهالسويس

حتسنفهيارظهاليتاملناطقوكذكلالصوتيةاخلدماتجودةمعايريمشالكمنتعاينتزالالأأهنارصدمتاليتوالأحياءاملدن



طار حرص • در اليوم املركز عيل حتسني جودة خدمات االتصاالت املقدمة للمواطنني؛ أأصاجلهاز القويم لتنظمي اال تصاالت يف ا 

مات الصوت والانرتنت جلودة خدمارستقريره لنتاجئ قياسات شهر قويمالقويم ملراقبة جودة خدمات االتصاالت التابع للجهاز ال

كيلو  24000املقدمة من رشاكت االتصاالت العامةل يف مرص؛ حيث مت اجراء اختبارات جودة اخلدمة خالل الشهر ملا يقرب من

ىل ما يقرب من  مدينة ويح ؛ حيث متت  القياسات 80مرت من املناطق املاأهوةل ابلساكن يف مجهورية مرص العربية واملقسمة ا 

ىل اختبارات خدمات البي آالف من املاكملات الاختبارية ابال ضافة ا  جراء مئات ال .اانت للمحمولخلدمات الصوت والبياانت اب 

؛ حيث مت تقيمي جودة املتعارف علهيا جلودة اخلدمةاملعايري العاملية لقد مت تقيمي جودة اخلدمة للصوت والبياانت وفقا لعدد من •

انقطاع املاكملاتأأو أأكامتلعدم ومعدل ، (Call block)معدل عدم بدء املاكملاتاخلدمات الصوتية وفقا ملعايري عديدة أأمهها قياس 

(Call drop) ،للماكملات وجودة الصوت (Voice quality)قا ملعايري فامي مت تقيمي جودة اختبارات خدمات البياانت للمحمول وف

وحتميلها (Download/Upload Throughput)رسعة تزنيل البياانتأأمهها 



وفقا  حتسنفهياظهراليتاملناطقوكذكلالصوتيةاخلدماتجودةمعايريمشالكمنتعاينتزالالأأهنارصدمتاليتوالأحياءاملدنييلفامي-
:عاليهللجداول

ويحمدينة(28)عدداملاكملاتبدءعدممشالكمنتعاينتزالالاليتوالأحياءاملدنعددبلغويحمدينة(80)قياسمت:فودافونرشكةل •
قرش يفمناطقاال سكندريةويفوالزماكلاخلميةوشرباوالعباس ية2و1نرصومدينةوالتجمعومدينيتالرحابمدينةالقاهرةيفأأمهها

املقطمواملعاديالقاهرةيفأأمههاويحومدينه(4)عدداملاكملاتانقطاعأأوأأكامتلعدمحيثمنوفيصلمنطقةاجلزيهيفواال سكندرية
.التجمعوالرحابوالعبورومدينيتالقاهرةيفأأمههايحومدينه(12)عدداملاكملاتصوتجودهحيثمنو

مدينة(18)عدداملاكملاتبدءعدممشالكمنتعاينتزالالاليتاملتاأثرةوالأحياءاملدنعددبلغويحمدينة(80)قياسمت:اوراجنولرشكة•
لوالساحمطروحومرىسالاسكندريةوغربرشقيفمناطقالاسكندريةيفوواملقطم2نرصومدينةالرشوقالقاهرةيفأأمههايحو

.العبورمدينةالقاهرةيفأأمههايحومدينه(4)عدداملاكملاتصوتجودهحيثمنو الشاميل

(20)عدداملاكملاتبدءعدممشالكمنتعاينتزالالاليتاملتاأثرةوالأحياءاملدنعددبلغويحمدينة(80)قياسمت:اتصاالتولرشكة•
يثح منواملقطموالزماكلوشرباواملنيلوالعباس يةوواملرجمشسوعني2نرصمدينةالرحابوالعبورالقاهرةيفأأمههايحومدينة

املاكملاتصوتجودةحيثومن1نرصومدينةالعبورومدينيتالقاهرةيفأأمههاويحومدينه(5)عدداملاكملاتانقطاعأأوأأكامتلعدم
.2رشقمنطقةالاسكندريةويفالعبورمدينةالقاهرةيفامهها(4)عدد



مدينة(36)عدداملاكملاتبدءعدممشالكمنتعاينتزالالاليتاملتاأثرةوالأحياءاملدنعددبلغويحمدينة(80)قياسمتWEولرشكة•

وواملعاديحلوانو الزمالكلو شرباواملنيلوالعباس يةواملرجومشسعنيو 1نرصمدينهوالرحابو العبورالقاهرةيفأأمههايحو

عدمحيثمنو ريةالاسكندغربمنمناطقو الأسكندريةرشقاال سكندريةيفوأأكتوبرمنالسادسوزايدالش يخاجلزيةيفواملقطم

وتصجودهحيثمنواملقطمو نرصمدينةو ومدينيتالعبورالقاهرةيفأأمههاويحومدينه(5)عدداملاكملاتانقطاعأأوأأكامتل

.العبورالقاهرةيفأأمههايحومدينه(5)عدداملاكملات



متزيمعاذلروةأأوقاتاملناطقبعضعدافاميللرتخيصوفقا  الرشاكتيعجل املقبوةلاحلدوديفالبياانتخدماتمعايريأأنالتفصييلالتقريرمنويتضح•
(Throughput)البياانترسعةيفواتصاالتأأوراجنرشاكت

طارويف• القويمابجلهازاخلاصملوقعاعىلاحملمولرشاكتمناملقدمةاخلدماتجبودةاخلاصمارسلشهرالتقريرنرشمتالشفافيةحتقيقعىلالعملا 
عىلاحلصوليفومساعدهتممرصأأحناءمجيعيفاالتصاالترشاكتمناملقدمةاخلدمةجودةمس توىعىلاملواطننيالطالعاالتصاالتلتنظمي

.االتصاالتلتنظميالقويماجلهازموقععىلتواجدمهمواقعيفالش باكتتقيميعنمعلومات

آليات حمددة لضامن حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني مبوجب قياسات جودة اخل هراي، ويه دمات املعلنة ش اكن اجلهاز القويم لتنظمي االتصاالت قد اختذ أ
:  اكلآيت

خطار املشغلني ابلأعطال وحتديد أأماكهنا وأأس باهبا بفرتة اكفية قبل نرش التقرير وذكل للتعامل مع هذه الأعطال والعمل• .  كرارهاعىل حلها وتفادي تا 

جراءات حتسني اجلودة يف الأم• صدار التقرير للمتابعة والوقوف عىل ا  .قريراكن املذكورة ابلتعقد اجامتعات دورية مع املشغلني عىل مدار شهر بعد ا 

جراءات تصعيدية مبا يضمن حق املواطن يف• ات  احلصول عىل اخلدميف حاةل عدم حتسن اخلدمة لأس باب ليست خارجة عن اال رادة، يقوم اجلهاز ابختاذ ا 
.  جبودة عالية

القويماجلهازموقعمناملفصلالتقريرحتميلميكنمكاخلدمةجلودةمارسشهرتقريرحولالتفاصيلمنوملزيد


