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إجمالي عدد المناطق التي تم رصد فيها تأثر جودة خدمات الصوت والبيانات
2021خالل الربع األول 

81
منطقة قيــاس

81لعددالمحمولالهاتفخدماتجودةقياساتاختباراتاجراءتم
القياساتإلجراءالفنيةالقدراتزيادةوتم،(وحيمدينة)منطقة
نوالمدالطرقفيالثالثاإلداريالمستوىإلىللوصولالميدانية
منرأكثإلىتصللمسافاتالقياسسياراتباستخداموذلكواالحياء،

.أشهرالثالثةمدارعلىكمألف100
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وياتصاالتاورانجفودافون
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إجمالي عدد المناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية

المتأثرة وفقا لكل مشغلإجمالي عدد المناطق

منطقة 81من إجمالي 
لكل مشغل

،2021األولالربعخاللاطقمن6فيالخدمةجودةتحسنرصدتم
ة،الخدمجودةمشاكللحلالمشغلينمعالمستمرالتنسيقنتيجة
العملوجاريالخدمةجودةسوءمنمنطقة44تعانيمازالتبينما
عتسريخاللمنبها،المقدمةالخدماتجودةلتحسينالمشغلينمع
.جديدةالبالتردداتللعملالحاليةالشبكاتوتجهيزاألبراج،بناءآليات عدد المناطق المتأثرة 

بسوء جودة الخدمة

2021( مارس-يناير)ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 

(صوت وبيانات)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 



3 2 2 2 4 6

مؤشر عــدم بـــدء المكالمة

تحسن عددد المندا ق التدي تعداني مدن 
سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بددء 
المكالمددة لشددركات فودافددون، اتصدداالت 

مقارنددة 2021ووي فددي شددهر مددارس 
.2021بشهر يناير 

بينما تم رصد زيدادة فدي عددد المندا ق 
التي تعاني من سوء جودة الخدمة في 
مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة اورانج 

مقارندة بشدهر 2021في شدهر مدارس 
.2021يناير 
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11 13 1719
27

اورانجفودافون

وياتصاالت

مؤشر عدم اكتمال المكالمة
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(صوت)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 

مؤشر جودة صوت المكالمة

تحسن عددد المندا ق التدي تعداني مدن 
سددوء جددودة الخدمددة فددي مؤشددر عدددم 
اكتمدددال المكالمدددة لشدددركات اوراندددج 

2021واتصداالت ووي فدي شدهر مدارس 
، مع ثبدات عددد 2021مقارنة بشهر يناير 

.المنا ق المتأثرة لشركة فودافون
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مارسفبرايريناير

اورانجفودافون

وياتصاالت

مارسفبرايرينايرمارسفبرايريناير

مارسفبرايريناير مارسفبرايريناير
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المناطق المتأثرة بجودة صوت المكالمة

عدم اكتمال المكالمةالمناطق المتأثرة ب

المناطق المتأثرة بعدم بدء المكالمة

مارسينايرمارسفبرايريناير
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مارسفبرايريناير

اورانجفودافون

1 0 1

مارسفبرايريناير

وياتصاالت

فبراير

2021( مارس-يناير)ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 

(صوت)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 
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تحسن عددد المندا ق التدي تعداني مدن 
سوء جدودة الخدمدة فدي مؤشدر جدودة 
صددوت المكالمددة لشددركتي فودافددون 

مقارنددة 2021ووي، فددي شددهر مددارس 
، مدددع ثبدددات عددددد 2021بشدددهر ينددداير 

.المنا ق المتأثرة لشركة اتصاالت
بينما تم رصد زيدادة فدي عددد المندا ق 
التي تعاني من سوء جودة الخدمة في 
مؤشددر جددودة صددوت المكالمددة لشددركة 

مقارندة 2021اورانج فدي شدهر مدارس 
.2021بشهر يناير 



سرعة تنزيل البيانات

وفقا لكل مشغل  (Download)متوسط سرعة تنزيل البيانات
(ثانية/ميجابت)

هرشخاللواتصاالتفودافونلشركتيالبياناتتنزيلسرعةمتوسطانخفاضلوحظ
.الفترةنفسخاللووياورانجشركتيثباتمع،2021ينايربشهرمقارنة2021مارس
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أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل
(من عينات القياس% 10لـ )

(ثانية/ميجابت)

4 4 4

مارسفبرايريناير

فودافون

6 5 6

مارسفبرايريناير

اورانج

5 5 5

مارسفبرايريناير

اتصاالت

5 5 5

مارسفبرايريناير

وي

ثانية/ميجابت5الحد األدنى المقبول * 

(صوت)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 
2021( مارس-يناير)ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 
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إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

ى شكاوى المستخدمين1. مضاعفة الطاقة االستيعابية لمركز َتلقِّ

، (155)مضاعفة الطاقـة االسـتيعابية لمركـز تلقـي شـكاوى مسـتخدمي خـدمات االتصـاالت 
ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقـي شـكاوى الجـودة علـى 14ليعمل طوال أيام األسبوع بواقع 

.شكوى خالل الربع الواحدألف 50الـ مدار اليوم والتي تتعدى 

وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة 3.
خدمات االتصاالت

4

ــكاوى  ــل ش ــن ح ــاس زم ــدة لقي ــة جدي ــع قلي ــاالت بوي ــيم االتص ــومي لتنظ ــاز الق ــام الجه ق
المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشـغل، مـع تطبيـق مرامـات علـى الشـكاوى التـي 
تتعدى الحد األقصى للوقت المحدد للحل طبًقا لنوع كل شكوى، وذلك بعـد رصـد زيـادة عـدد

شكاوى المستخدمين مـن بـطء حـل شـكواهم لـدى مشـغليهم، والبـدء فـي تنفيـذها فـي 
. 2021النصف الثاني من عام 

تمكين المستخدم من االستعالم عن او الغاء الخدمات الترفيهية 4.

اطلق الجهـاز القـومي لتنظـيم االتصـاالت خدمـة 
ــــي  ـــر المجان ـــود المختص ـــن ( #155)*الك ـــد م للح

ظــاهرة اشــرام المســتخدمين فــي خــدمات بــدون 
علمهــم او رمبــتهم، وتمكــن الخدمــة الجديــدة 
المســتخدم مــن االســتعالم عــن أو إلغــاء خــدمات 

بع القيمة المضافة، في حالة عدم رمبته، لدى األر
، كالمســـابقات (الخـــدمات الترفيهيـــة)مشـــغلين 

الترويجيـــة أو الخـــدمات اإلخباريـــة والريايـــية أو 
ي وبلغ العدد اإلجمال. األلعاب اإللكترونية وميرها

لمرات اسـتخدام الكـود منـذ اطـالخ الخدمـة فـي 
.الغاء/مليون استعالم5.5اول يناير 

2021( مارس-يناير)ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 

الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات مضاعفة غرامات المشغلين2.
المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها

ن،المشغليمنالمقدمةاالتصاالتخدماتبجودةالخاصةالجزاءاتالئحةبتعديلالجهازقام
ذتنفيفيالبدءعلىالمشغليناخطاروتمالمطبقة،الغراماتبمضاعفةقامقثرهاوعلى
.2021عاممنالثانيالنصففيالجديدةالجزاءاتالئحة
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