
تقرير مختصر عن نتائج قياس جودة خدمات شبكات المحمول
شهر يوليو ٢٠٢٠
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المناطق الجغرافیة التي تم فیھا رصد تأثر جودة الخدمات الصوتیة لشبكات المحمول

 مدينة(  منطقة 81  لعدد احملمول التليفون خدمات جودة قياسات اختبارات اجراء مت
 تخدامSس والبياRت الصوت خلدمات القياسية  االختبارات  إجراء طريق عن ،)وحي

  . كم  الف 25 اىل تصل ملسافات القياس سيارات

 نسب .منطقة 45  الصوتية اخلدمات جودة يف kثر فيها لوحظ اليت املناطق جمموع بلغ
 لرسمS  موضح  هو كما  مشغل لكل الصوتية اخلدمات kثر من تعاين اليت املناطق
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 اورانج ركةلش متيز  رصد مت  :اجلمهورية  مستوى على قياس منطقة 81  امجايل من
 10  يف وي وشركة  منطقة،  16  يف اتصاالت شركة متيزت بينما منطقة، 51  يف
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 اورانج ركةلش متيز رصد  مت  :اجلمهورية  مستوى على قياس منطقة 81  امجايل من
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يف إطار حرص اجلهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت علي حتسني جودة خدمات االتصاالت املقدمة للمواطنني؛ أصدر اليوم املركز القومي ملراقبة جودة خدمات االتصاالت التابع للجهاز القومي 
تقريره لنتائج قياسات شهر يوليو جلودة خدمات الصوت واالنرتنت املقدمة من شركات االتصاالت العاملة يف مصر؛ حيث مت اجراء اختبارات جودة اخلدمة خالل الشهر ملا يقرب من 25 
الف كيلو مرت من املناطق املأهولة بالسكان يف مجهورية مصر العربية، واملقسمة إىل ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث متت القياسات خلدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات اآلالف من 

املكاملات االختبارية باإلضافة إىل اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يتم تقييم جودة اخلدمات الصوتية وفقا للمعايري الدولية واليت من أمهها: 
مؤشر عدم بدء املكاملة  )Call block( وهو يعرب عن عدم قدرة العميل على بدء املكاملة الصوتية.• 
مؤشر انقطاع املكاملة  )Call drop( وهو يعرب عن انقطاع اخلط اثناء املكاملة الصوتية.• 
مؤشر جودة صوت املكاملة ) Voice quality( وهو يعرب عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء املكاملة الصوتية.• 

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا ملعايري أمهها:
سرعة تنزيل البيانات )Download Throughput( وهي سرعة تنزيل احملتوى من الشبكة للعميل.• 
سرعة حتميل البيانات )Upload Throughput( وهي سرعة حتميل احملتوى من العميل اىل الشبكة.• 
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جودة الخدمات الصوتية
فيما يلي اعداد املناطق )مدن وأحياء( اليت مت رصد اهنا تعاين من مشاكل يف جودة اخلدمات الصوتية يف شهر يوليو:

شركة فودافون: من أصل )81( مدينة وحي مت اجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد عدد )19( مدينة وحي تعاين من تأثر يف مؤشر عدم بدء املكاملات، من أمهها مدينة نصر ومصر 
اجلديدة وعني مشس والسالم والعباسية والزمالك يف القاهرة ومناطق يف شرق االسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع املكاملات عدد )5( مدينه وحي وأمهها يف القاهرة مدينة نصر، 

ومن حيث جوده صوت املكاملات عدد )8( مدينه وحي أمهها يف القاهرة مدينة نصر والزمالك ويف االسكندرية مناطق غرب االسكندرية.

شركة اورانج: من أصل )81( مدينة وحي مت اجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد عدد )24( مدينة وحي تعاىن من تأثر يف مؤشر عدم بدء املكاملات، من أمهها العبور ومدينة نصر والرحاب 
والعباسية وشربا يف القاهرة والسادس من اكتوبر يف اجليزة، ويف اإلسكندرية، مناطق يف شرق وغرب االسكندرية والساحل الشمايل، ومن حيث جوده صوت املكاملات عدد )6( مدينه وحي 

أمهها مناطق يف شرق االسكندرية.

شركة اتصاالت: من أصل )81( مدينة وحي مت اجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد عدد )17( مدينة وحي تعاىن من تأثر يف مؤشر عدم بدء املكاملات، من أمهها مدينيت والعبور ومدينة 
نصر والتجمع واملقطم يف القاهرة ومناطق يف شرق االسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع املكاملات عدد )4( مدينه وحي وأمهها العبور واملقطم ومدينيت يف القاهرة، ومن حيث جوده 

صوت املكاملات عدد )2( مدينه وحي أمهها املرج بالقاهرة.

شركة وي: من أصل )81( مدينة وحي مت اجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد عدد )39( مدينة وحي تعاىن من تأثر يف مؤشر عدم بدء املكاملات، من أمهها مدينيت والعبور والتجمع 
ومصر اجلديدة ومدينة نصر و عني مشس و املرج و السالم و حدائق القبة واملنيل وشربا وشربا اخليمة والزمالك وحلوان واملقطم يف القاهرة، والسادس من اكتوبر و امبابة يف اجليزة ويف اإلسكندرية 

مناطق يف شرق اإلسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع املكاملات حي املقطم يف القاهرة.
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جودة خدمة البيانات 
أظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لعدد 81 منطقة قياس على مستوى اجلمهورية، ان متوسط السرعة لشركة اورانج 31 ميجا بيت يف الثانية مع مالحظة ان نسبة 10% من االختبارات 
اليت أجريت مل تتعدى 9 ميجا بيت يف الثانية مع متيز الشركة يف 51 منطقة من إمجايل 81 منطقة، بينما بلغ متوسط السرعة لشركة اتصاالت 27 ميجا بيت يف الثانية مع مالحظة ان %10 
من االختبارات مل تتعدى 8 ميجا بيت يف الثانية مع متيز الشركة يف 16 منطقة من إمجايل 81 منطقة، اما بالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت يف الثانية و10% من 
االختبارات مل تتعدى 8 ميجا بيت يف الثانية مع متيز الشركة يف 10 مناطق، وقد بلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجا بيت يف الثانية مع مالحظة ان 10% من االختبارات مل تتعدى 

6 ميجا بيت يف الثانية مع متيز الشركة يف 4 مناطق.

ويأيت هذا التقرير يف إطار متابعة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت جلودة اخلدمات املقدمة للمستخدمني من مشغلي شبكات االتصاالت يف السوق املصري، مع ضمان وعي املستخدمني 
مبستوى جودة هذه اخلدمات.



تقرير جودة خدمة شركة فودافون
شهر يوليو ٢٠٢٠
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جودة المكالمات انقطاع المكالمات ! فشل االتصال  +

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

القاهرة القاهرة
مدينه نصر ٢  العبور

الزمالك  القناة
القناة فايد ابو سلطان 

ال القنطره الصعيد
الدلتا الفيوم 
دمنهور
دسوق

الصعيد
الواسطه  

نجع حمادي - فرشوط
االسكندرية

 غرب ٢ 
     

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

القاهرة القاهرة
مدينه نصر ٢  مدينتي 

القناة شبرا 
القنطره  شبرا الخيمة

الدلتا القناة
القناطر العين السخنة

كفر الشيخ الدلتا
منوف الباجور دمنهور

السينبالوين 
الصعيد

ابو قرقاص
المنيا

٨ ٥ ٨٣
أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الدلتا االسكندرية االسكندرية
قليوب  شرق 1 شرق 4
القناطر القاهرة  غرب ٢  
دمنهور هليوبوليس ٢ القاهرة

كفر الشيخ مدينه نصر 1  العبور
المنصوره  مدينه نصر ٢ القناة

دمياط عين شمس  العين السخنه 
رأس البر  السالم  الدلتا
الصعيد العباسيه  طنطا- المحله

الخارجه- الفرافره الزمالك  دسوق
إسنا القناة منوف الباجور

فايد ابو سلطان  الصعيد
القنطره  ابو قرقاص

المنيا

     

١٩ ٩
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تقرير جودة خدمة شركة أورنج
شهر يوليو ٢٠٢٠

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

االسكندرية االسكندرية
شرق 3 شرق 1
القاهرة شرق 5
شبرا الدلتا

كفر الدوار   القناة
منوف الباجور   بورسعيد 

الصعيد  الدلتا
الواسطه  المنصوره

الخارجه- الفرافره  الصعيد
ابو قرقاص

نجع حمادي - فرشوط

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الدلتا القناة
منوف الباجور العين السخنه 

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الدلتا االسكندرية االسكندرية
القناطر شرق ٢ مرسي مطروح

كفر الزيات شرق 3 القاهرة
كفر الشيخ  شرق 4 السالم  

منوف الباجور شرق 5 حلوان ٢
شبين الكوم المقطم غرب 1

الجيزة القناة  غرب ٢
السادس من اكتوبر 1 الساحل الشمالي  العين السخنه 

الصعيد  القاهرة  الدلتا
سينيورس ترسا  العبور  العاشر من رمضان

الواسطه  الرحاب  المنصوره 
الخارجه- الفرافره  مدينة نصر ٢                       الصعيد

نجع حمادي- فرشوط العباسية ابو قرقاص
إسنا شبرا  قنا 

األقصر

٦ ١ ٢٤١٦ ٩

جودة المكالمات انقطاع المكالمات ! فشل االتصال  +
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تقرير جودة خدمة شركة اتصاالت
شهر يوليو ٢٠٢٠

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

القاهرة الصعيد
المرج  إسنا

الصعيد
الواسطة

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

القاهرة القناة
مدينتي    العين السخنة 

العبور  الصعيد
المقطم  الواسطة
الصعيد أسوان

إسنا
 

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الصعيد االسكندرية القاهرة
الفيوم   شرق 3 الرحاب 

سينيورس ترسا  شرق 5  حدائق القبة
الواسطه  القاهرة المعادي 

الخارجه- الفرافره مدينتي  الجيزة 
العبور السادس من أكتوبر ٢

التجمع  القناة
مدينة نصر ٢ فايد أبو سلطان

المقطم  دلتا 
القناة السينبالوين

القنطرة  رأس البر 
الغردقة منوف الباجور
دلتا  شبين الكوم 
بنها الصعيد 

القناطر  أبو قرقاص
طنطا - المحلة طهطا أخميم

دمياط إسنا

٢ ٤ ١٧٣١ ١٢

جودة المكالمات انقطاع المكالمات ! فشل االتصال  +
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شهر يوليو ٢٠٢٠

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الصعيد  االسكندرية
الواسطه   شرق 5

إسنا الصعيد
الخارجه- الفرافره 

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ 
فيها تحسن

القاهرة القاهرة
المقطم  مدينتي 

العبور  
القناة

العين السخنة 
دلتا

الزقازيق
 

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئة أماكن لوحظ فيها تحسن

الصعيد القناة االسكندرية دلتا  االسكندرية
الفيوم االسماعيلية شرق 1 القناطر  شرق 4

سينيورس ترسا  الغردقة شرق 5 كفر الزيات الساحل الشمالي 
أبو قرقاص دلتا السينبالوين القاهرة القاهرة

أسيوط بنها مدينتي  منوف الباجور الرحاب
قليوب الخارجة - الفرافرة العبور  شبين الكوم الشروق

إسنا العاشر من رمضان التجمع الصعيد  هليوبوليس 1
طنطا- المحله  األقصر هليوبوليس ٢ الواسطة العباسية
أسوان كفر الشيخ مدينه نصر 1 المنيا المعادي

كوم أمبو دمياط مدينه نصر ٢ سوهاج  القناة 
رأس البر عين شمس طهطا أخميم فايد ابو سلطان 

الجيزة المرج العين السخنة
السادس من أكتوبر 1 السالم السويس
السادس من أكتوبر ٢ حدائق القبة بور سعيد 

إمبابة المنيل 
شبرا 

شبرا الخيمه 
الزمالك
حلوان 1
المقطم

٢ ١ ٣٩٤٢ ٢٠
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تقرير جودة خدمة شركة وي


