
كات تقرير مختصر عن نتائج قياس جودة خدمات شب
2020المحمول في فبراير

2020إبريل 1إصدار 



طار حرص  نني؛ أ صدر إليوم عيل حتسني جودة خدمات إلتصالت إملقدمة للموإط إجلهاز إلقويم لتنظمي إل تصالت يف إ 

جلودة خدمات فربإيرر تقريره لنتاجئ لقياسات شهقويمإملركز إلقويم ملرإقبة جودة خدمات إلتصالت إلتابع للجهاز إل

مة خالل إلشهر إلصوت والانرتنت إملقدمة من رشاكت إلتصالت إلعامةل يف مرص؛ حيث مت إجرإء إختبارإت جودة إخلد

ىل ما ي24500ملا يقرب من  81قرب من كيلو مرت من إملناطق إملأ هوةل ابلساكن يف مجهورية مرص إلعربية وإملقسمة إ 

آلف من إملاكملات الاخت  جرإء مئات إل بارية ابل ضافة مدينة ويح ؛ حيث متت  إلقياسات خلدمات إلصوت وإلبياانت اب 

ىل إختبارإت خدمات إلبياانت للمحمول .إ 



إلصوتيةإخلدماتجودةتقيميمتحيثإخلدمة؛جلودةعلهياإملتعارفإلعامليةإملعايريمنلعددوفقاوإلبياانتللصوتإخلدمةجودةتقيميمتولقد•
خدماتإختبارإتةجودتقيميمتفاميإلصوت؛وجودةإملاكملات،إنقطاعومعدلإملاكملات،بدءعدممعدلقياسأ مههاعديدةملعايريوفقا

وحتميلهاإلبياانتتزنيلرسعةأ مههاملعايريوفقاللمحمولإلبياانت

حتسنفهياظهرإليتإملناطقوكذكلإلصوتيةإخلدماتجودةمعايريمشألكمنتعاينتزإللإليتوإل حياءإملدنإملرفقإجلدوليوحض•

:ييلماإجلدولويوحض



الشبكة

جودة المكالماتانقطاع المكالماتفشل االتصال 

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

151165212

فودافون

دلتاالقاهرةاالسكندريةالقاهرةالقاهرةالجيزةاالسكندريةالجيزةاالسكندرية

دمنهورمدينتي 2غرب العبور الرحاب 1الشيخ زايد 2شرق 2الشيخ زايد 1شرق 

دسوقالعبور القاهرةالمعادي دلتاالصعيدالقاهرةالصعيد5شرق 

كفر الشيخالرحاب 2حلوان دلتاالسينبالوين ابو قرقاص2مدينه نصر الفيوم القاهرة

دمياطالتجمع دسوقالصعيدفرشوط-نجع حمادي العباسيه إسناالعبور 

الصعيدالصعيدالفيوم دلتاكوم أمبوالرحاب 

الفيوم ابو قرقاصشبين الكومبنهاشبرا الخيمه 

ابو قرقاصفرشوط-نجع حمادي الجيزةكفر الزياتالزمالك 

أسيوط2الشيخ زايدالمنصوره 2حلوان 

فرشوط-نجع حمادي الصعيددمياطالمعادي 

أسيوطشبين الكوم المقطم

دلتا

كفر الشيخ

المحله -طنطا

دسوق

أورنج

91120511

الصعيداالسكندريةالصعيداالسكندريةدلتادلتاالقاهرةالصعيدالقاهرة

الواسطه 5شرق بني سويف 1شرق منوف الباجوربنهاالعبور بني سويف 1مدينه نصر 

ابو قرقاصدلتا3شرق الصعيدالعاشر من رمضان2مدينه نصر الواسطه دلتا

فقوس دلتاابو قرقاصدمنهورشبرا المنياكفر الزيات

الزقازيق المنصوره الصعيدالمقطمإسناالسينبالوين 

كفر الدوار منوف الباجورابو قرقاصمنوف الباجور

كفر الزياتديروط المنفلوطشبين الكوم 

المحله -طنطاالفرافره-الخارجه

كفر الشيخاألقصر

السينبالوين 

دمياط



الشبكة
جودة المكالماتانقطاع المكالماتفشل االتصال 

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

15175702
الصعيدالقاهرةالقاهرةدلتاالقاهرةدلتااالسكندرية

ابو قرقاصمدينتي الشروق فقوس العبور قليوب5شرق 

إسناالعبور المقطممنوف الباجور2مدينه نصر الزقازيق 2غرب 

1هليوبوليس دلتاشبين الكوم العباسيه المنصوره القاهرة

المرج بنهاالصعيدالمنيل السينبالوين مدينتي 

شبرا الخيمه الصعيدالفيوم شبرا دمياطالرحاب 

دلتاديروط المنفلوطسينيورس ترسا 1حلوان رأس البر الشروق 

شبين الكوم ابو قرقاصالمعادي الصعيد1مدينه نصر 

الصعيدأسيوطالمقطمديروط المنفلوطحدائق القبه 

إسناالفرافره-الخارجهشبرا الخيمه 

إسنا

وي

16344603
القاهرةالقاهرةالقاهرةدلتااالسكندريةالجيزةاالسكندرية

العبور العبور الشروق بنها5شرق فيصل 3شرق 

الصعيد1هليوبوليس المقطمقليوب2غرب الصعيدالقاهرة

ابو قرقاص2مدينه نصر دلتافقوس مرسي مطروحبني سويف الرحاب 

هالفرافر-الخارجهالمنيل بنهاالسينبالوين القاهرةطهطا أخميمالشروق 

1حلوان الصعيدمنوف الباجورمدينتي فرشوط-نجع حمادي عين شمس 

دلتاديروط المنفلوطشبين الكوم العبور السالم 

شبين الكوم الجيزةالتجمع حدائق القبه 

2السادس من اكتوبر 2هليوبوليس شبرا الخيمه 

المهندسين1مدينه نصر الزمالك 

الصعيد2مدينه نصر دلتا

الفيوم المرج العاشر من رمضان

سينيورس ترسا العباسيه الزقازيق 

ابو قرقاصالمنيل كفر الزيات

المنياشبرا المنصوره 

أسيوط1حلوان 

الفرافره-الخارجه2حلوان 

إسناالمعادي 

أسوان المقطم

كوم أمبو



مدينة(11)دعدإلصويتإلتصالفشلمشألكمنتعاينتزإللإليتوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(74)قياسمت:فودإفونلرشكة•
إنقطاعحيثمنوإيدز إلش يخإجلزيهيفوإل سكندريةرشقيفمناطقإل سكندريةويفإلعباس يةونرصمدينةإلقاهرةيفأ مههاويح

يفأ مههايحومدينه(12)عددإملاكملاتجودهحيثمنوإلعبوروإملعاديإلقاهرةيفأ مههاويحومدينه(5)عددإلصوتيةإملاكملات
.إلتجمعوإلرحابوإلعبورومدينيتإلقاهرة

يحومدينة(17)عددإلتصالفشلمنتعاينتزإللإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(74)قياسمتإتصالتولرشكة•
مدينه(7)عددملاتإملاكإنقطاعحيثمنوإملقطموإملعاديوحلوإنوشربإوإملنيلوإلعباس يةونرصمدينةوإلعبورإلقاهرةيفأ مهها

.إخلميهشربإوإملرجوهليوبوليسإلعبورومدينيتإلقاهرةيفأ مههاويحو

أ مههايحومدينة(11)عددإلتصالفشلمنتعاينتزإللإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(74)قياسمتإورإجنولرشكة•
ةإل سكندريرشقإل سكندريةففيأ مههايحومدينه(11)عددإملاكملاتجودهحيثمنوإملقطموشربإونرصمدينةوإلعبورإلقاهرةيف



يحومدينة(34)عددإلتصالفشلمنتعاينتزإللإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(74)قياسمتWEولرشكة•

وإملقطمووإملعاديلوإنحوشربإوإملنيلوإلعباس يةوإملرجوهليوبوليسونرصمدينهوإلتجمعوإلعبورومدينيتإلقاهرةيفأ مهها

(6)عددملاكملاتإإنقطاعحيثمنومطروحمرىسوإل سكندريةرشقإل سكندريةيفوأ كتوبرمنإلسادسوإملهندسنيإجلزيةيف

يحومدينه(3)عددإملاكملاتجودهحيثمنوحلوإنوإملنيلونرصمدينةوهليوبوليسإلعبورإلقاهرةيفأ مههاويحومدينه

.إلعبورإلقاهرةيفأ مهها



عدهيفإلتجاوزإتعضبرصدمتإنهالاإلرشاكتمجيعيفإملقبوهلإحلدوديفإلبياانتخدماتمعايريإنيظهرإلتقريرإنإلرمغوعىل•
.إملفصلللتقريراوفقمناطق

طارويف• ابجلهازإخلاصإملوقععىلمولإحملرشاكتمنإملقدمةإخلدماتجبودةإخلاصفربإيرلشهرإلتقريرنرشمتإلشفافيةحتقيقعىلإلعملإ 
مرصأ حناءمجيعيفإلتصالترشاكتمنإملقدمةإخلدمةجودةمس توىعىلإملوإطننيلطالعمبسطبشلكإلتصالتلتنظميإلقويم

.صالتإلتلتنظميإلقويمإجلهازموقععىلتوإجدمهموإقعيفإلش باكتتقيميعنمعلوماتعىلإحلصوليفومساعدهتم

إلرإبطمنإملفصلإلتقريرحتميلميكنمكإخلدمةجلودةأ كتوبرشهرتقريرحولإلتفاصيلمنوملزيد•

https://tra.gov.eg/en/industry/quality-of-service/DocLib/NTRA-Benchmarking-Report-Feb-2020.pdf

