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2021( يونيو-ابريل)ملخص تقرير نتائج قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 

2021لعاميونيوشهربنهايةمناطق3فيالخدمةجودةتحسنرصدتم
عمالمستمرللتنسيقنتيجةوذلكالعام،لنفسمارسبشهرمقارنة

لتحسينمعهمالعملوَجاريالخدمة،جودةمشاكللحلالمشغلين
تآلياتسريعخاللمنالمتأثرةالمناطقبباقيالمقدمةالخدماتجودة

.الجديدةبالتردداتللعملالحاليةالشبكاتوتجهيزاألبراج،بناء

81
منطقة قيــاس

لكل مشغل

81لعددالمحمولالهاتفخدماتجودةقياساتاختباراتاجراءتم
القياساتإلجراءالمواردزيادةوتم،(وحيمدينة)مشغللكلمنطقة

،واالحياءالمدنفيالثالثاإلداريالمستوىإلىللوصولالميدانية
تصلاتلمسافالميدانيالمسحلتنفيذالقياسسياراتباستخداموذلك

.أشهرالثالثةمدارعلىكمألف100منأكثرإلى

عدد المناطق المتأثرة
بسوء جودة الخدمة

مارس
2021

يونيو
2021

44
41

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

35
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17

المتأثرة وفقا لكل مشغلإجمالي عدد المناطق

منطقة 81من إجمالي 
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القاهرة

الجيزة

إجمالي عدد المناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية
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(خدمات صوتية)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 
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المناطق المتأثرة بعدم بدء المكالمةمؤشر عدم بدء المكالمة

7 5 4
23 14 13

9 10 1315 7

اورانجفودافون

وياتصاالت

يونيومايوابريليونيومايوابريل

يونيومايوابريل يونيومايوابريل

22

تم رصد تحسن في عددد المنداطق المتدأثرة
بسوء جودة الخدمدة فدي مرشدر عددم بددء 

ر المكالمة لشركتي اتصاالت ووي في شده
.2021مقارنة بشهر ابريل 2021يونيو 

وتددم رصددد زيددادة فددي عدددد المندداطق التددي 
تعانى من سوء جودة الخدمدة فدي مرشدر 

10عدم بدء المكالمة لشركتي اورانج بواقع  
منداطق، فدي 3مناطق، وفودافون بواقدع 

.2021مقارنة بشهر ابريل 2021شهر يونيو 

مؤشر جودة صوت المكالمة

3 1 4

يونيومايوابريل

1 0
5

يونيومايوابريل

اورانجفودافون

2 0 0
يونيومايوابريل

3 1 3

يونيومايوابريل

وياتصاالت

المناطق المتأثرة بجودة صوت المكالمة

تددم رصددد تحسددن فددي عدددد المندداطق التددي 
تعاني من سوء جودة الخدمدة فدي مرشدر 
جودة صدوت المكالمدة لشدركة اوراندج فدي 

، 2021مقارندة بشدهر ابريدل 2021شهر يونيو 
.مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي

وتم رصد زيادة عددد المنداطق التدي تعداني 
من سوء جودة الخدمدة فدي مرشدر جدودة 
صددوت المكالمددة لشددركة اتصدداالت بواقددع 

مقارنددة 2021منطقتددين فددي شددهر يونيددو 
.2021بشهر ابريل 

مؤشر عدم اكتمال المكالمة

تددم رصددد تحسددن فددي عدددد المندداطق التددي 
تعاني من سوء جودة الخدمدة فدي مرشدر 
عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصاالت فدي

، 2021مقارندة بشدهر ابريدل 2021شهر يونيو 
.مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي

وتم رصد زيادة عددد المنداطق التدي تعداني 
من سدوء جدودة الخدمدة فدي مرشدر عددم 
اكتمال المكالمة لشركة  فودافدون بواقدع

مقارنددة 2021منطقتددين فددي شددهر يونيددو 
.2021بشهر ابريل 

عدم اكتمال المكالمةالمناطق المتأثرة ب
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(خدمات نقل البيانات)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 
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سرعة تنزيل البيانات
وفقا لكل مشغل  (Download)متوسط سرعة تنزيل البيانات

(ثانية/ميجابت)

25 29 28

يونيومايوابريل

25 27 27

يونيومايوابريل

23 27 26

يونيومايوابريل

24 28 27

يونيومايوابريل

( وويفودافون، اوراندج، اتصداالت،)لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات األربعة 
.2021مقارنة بشهر ابريل 2021خالل شهر يونيو 

فودافون

اتصاالت

اورانج

وي

أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل
(من عينات القياس% 10لـ )

(ثانية/ميجابت)

4 5 5

يونيومايوابريل

فودافون

6 6 7

يونيومايوابريل

اورانج

6 7 7

يونيومايوابريل

اتصاالت

6 7 7

يونيومايوابريل

وي

ثانية/ميجابت5الحد األدنى المقبول * 

2021( يونيو-ابريل)ملخص تقرير نتائج قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 
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اعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية. 4

ضبط وإزالة أجهزة تقوية اإلشارة المخالفة التي تؤثر على جودة الخدمة . 2

محمول جديدةانشاء وتشغيل محطات اعتماد . 1

فددي اطددار العمددل علددى تحسددين جددودة خدددمات االتصدداالت اعتمددد الجهدداز القددومي ▪
محطة محمول جديدة موزعة على عدد 173لتنظيم االتصاالت انشاء وتشغيل عدد 

خمسة محافظات خالل شهر يونيدو المايدي، وذلدك لددعم تحسدين جدودة الخدمدة 
.بالمناطق المتأثرة

2021( يونيو-ابريل)ملخص تقرير نتائج قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 

الل اعتمد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خ▪
بسوق االتصاالت المصري، والتي ستردي إلى   VoLTEتكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية

حيدث تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إيافية علدى المسدتخدمين،
بدر أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء وويوح صدوت أك
رع مقارنة بمكالمة الصوت العادية، باإليدافة إلدى القددرة علدى تحقيدق اتصدال أسد

٪ من المكالمة الصوتية العاديدة، واسدتخدام سدرعات انترندت عاليدة خدالل 70بنسبة 
.عمل المكالمات الصوتية

اتاحة حرية االختيار للمستخدمين عن طريق خدمة نقل األرقام . 3

ت قام الجهاز القومي لتنظديم االتصداال▪
ن بإتاحة حرية االختيار للمسدتخدمين مد

خالل تطوير منظومة نقل األرقدام فدي 
ساعة مجانا، وقد تم نقدل اكثدر 24خالل 
الددف رقددم خددالل نصددف العددام 189مددن 

الدف رقدم 157، مقارنة بد 2021األول من 
، 2020خدددالل نصدددف العدددام الثددداني مدددن 

في النصدف األول مدن % 20بنسبة زيادة 
. العام الجاري

إجمالي عدد األرقام التي تم نقلها 

1٥٧,120
18٩,124

2020النصف الثانى  2021النصف األول 

فيائيةالقضالضبطياتمنسلسلةبتنفيذاالتصاالتلتنظيمالقوميالجهازقام▪
غيرالشبكاتتقويةجهزةألضبطوالقاهرة،واإلسكندريةالدلتامحافظات
ثرأكيبطتموقداالتصاالت،خدماتجودةعلىترثروالتيللمواصفاتالمطابقة

الخدماتجودةتحسنإلىذلكوأدىمطابق،غيرهوائي/تقويةجهاز300من
بعدالمتأثرةالمناطقفي%70بنسبةالبياناتنقلوخدمات%40بنسبةالصوتية

.منهااألجهزةهذهإزالة


