
 2021) سبتمبر-يوليو(ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الفترة 
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 عدد المناطق التي تم رصد فيها تأثر جودة خدمات الصوت والبيانات لكل مشغل
2021خالل الربع الثالث 

-ث 
20

21
 

عدد المناطق المتأثرة وفق التوزيع الجغرافي لكل مشغل

 عدد المناطق المتأثرة
بسوء جودة الخدمة 

 يونيو
2021

 سبتمبر
2021

41 

38 

 81المحمـول لعـدد  الهـاتفجراء اختبارات قياسـات جـودة خـدمات إتم 
زيـادة القـدرات الفنيـة إلجـراء  وتملكل مشغل،  )مدينة وحي(منطقة

 للوصــول إلــى الحــد اإلداري الثالــث فــي الطــرقالقياســات الميدانيــة 
إلـى  باستخدام سيارات القياس لمسـافات تصـلوالمدن واالحياء، وذلك 

 .على مدار الثالثة أشهرألف كم  100أكثر من 
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81 
منطقة قيــاس
لكل مشغل

  سبتمبر شهر بنهاية مناطق 3 في الخدمة جودة تحسن رصد تم
 نتيجة التحسن ويأتي،2021 يونيو شهر بنهاية مقارنة ،2021

 لقيتع فيما المشغلين مع بالتنسيق الجهاز اتخذها التي لإلجراءات
 . والبيانات الصوت خدمات بجودة



 المناطق المتأثرة بعدم بدء المكالمة  مؤشر عدم بدء المكالمة

 المناطق المتأثرة بجودة صوت المكالمة

 عدم اكتمال المكالمةالمناطق المتأثرة ب مؤشر عدم اكتمال المكالمة
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 اورانج فودافون

 وي اتصاالت

رسبتمبأغسطس يوليو سبتمبرأغسطس يوليو  

رسبتمبأغسطس يوليو سبتمبرأغسطس يوليو  

11 

تم رصـد تحسـن فـي عـدد المنـاطق المتـأثرة 
بســوء جــودة الخدمــة فــي مؤشــر عــدم بــدء 
ـــي شـــهر  ـــون ف المكالمـــة لشـــركة فوداف

 .2021مقارنة بشهر يوليو  2021سبتمبر 

 وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعـاني
من سوء جودة الخدمة في مؤشـر عـدم بـدء 

منــاطق،   8المكالمــة لشــركات اورانــج بواقــع 
 22اتصاالت بواقع منطقة واحدة، ووي بواقع 

ــة فــي شــهر ســبتمبر  ــة  2021منطق مقارن
.2021بشهر يوليو 

 تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعـاني
مــن ســوء جــودة الخدمــة فــي مؤشــر عــدم 
 اكتمال المكالمة لشركة فودافون، مـع ثبـات
عدد المناطق المتأثرة لشـركتي اورانـج، ووي 

مقارنة بشهر يوليـو  2021في شهر سبتمبر 
2021. 

 وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعـاني
مــن ســوء جــودة الخدمــة فــي مؤشــر عــدم 
3اكتمـال المكالمـة لشــركة  اتصـاالت بواقــع
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 سبتمبر أغسطس يوليو
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 سبتمبر أغسطس يوليو
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 اورانج فودافون

 وي اتصاالت

 تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعـاني
مــن ســوء جــودة الخدمــة فــي مؤشــر جــودة 
صـــوت المكالمـــة لشـــركة وي فـــي شـــهر 

 .2021مقارنة بشهر يوليو  2021سبتمبر 

 وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعـاني
مــن ســوء جــودة الخدمــة فــي مؤشــر جــودة 
صــوت المكالمــة لشــركات فودافــون بواقــع 
منطقتــين ، اورانــج بواقــع منطقــة واحــدة، 

مبر واتصاالت بواقع منطقتين في شهر سـبت
.2021مقارنة بشهر يوليو  2021
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رسبتمب أغسطس يوليو  

 اورانج فودافون

2 2 0
 سبتمبر أغسطس يوليو

0 0 2
 سبتمبر أغسطس يوليو

 وي اتصاالت

 مؤشر جودة صوت المكالمة
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 سرعة تنزيل البيانات
وفقا لكل مشغل  (Download)متوسط سرعة تنزيل البيانات

)ثانية /ميجابت(
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ون، فوداف(لوحظ الثبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات األربعة 
 .2021مقارنة بشهر يوليو  2021في شهر سبتمبر ) اورانج، اتصاالت، ووي
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محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها من الجهاز خالل الربع الثالث  641دخول 2.
 2021لعام 

 محطة جديدة 641قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت باعتماد 
مقارنـة بـالربع % 62بنسـبة زيـادة قـدرها  2021خالل الربـع الثالـث 

، وذلـك ضـمن المنظومـة الجديـدة لتسـريع إجـراءات 2021الثاني 
إنشــاء محطــات المحمــول، ممــا يــؤثر بشــكل إيجــابي علــى جــودة 

.خدمات االتصاالت المقدمة بالسوق المصري 

إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير جودة خدمات االتصاالت 1.
 وفقا للتراخيص الممنوحة لهم 

ات قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بإصـدار مخالفـات لشـرك
معايير مؤشرات جـودة خـدمات االتصـاالت، ممـا المحمول لتجاوز 

.مليون جنيه مصري 25نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 

 قرية بخدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول 500بدء إجراءات تغطية 3.

مليون جنيه 25

محطة جديدة 641

طية قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بالبدء في إجراءات تغ
ر بخدمات الجيل الرابع ضمن المشـروع القـومي لتطـويقرية  500

مليـار  1.5بتكلفـة تقديريـة " حيـاة كريمـة"قرى الريف المصـري 
، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومـن المتوقـع جنيه مصري

.  2022االنتهاء منها قبل منتصف عام  مليار جنيه 1.5

 إضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت لتواكب المؤشرات العالمية4.

ــد  قــام الجهــاز القــومي لتنظــيم االتصــاالت بإضــافة مؤشــر جدي
لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت الـالزم لبـدء المكالمـة، 
ت مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام لألربع شـركا

حيـث انخفـض متوسـط الوقـت ) فودافون، اورانج، اتصـاالت، ووي(
بنسبة المكالمة لبدء ث%27الالزم الثال ع الرب ة2021ف مقارن ثواني8

-ث    2020مقارنة بنفس الفترة من عام % 150تالحظ زيادة استهالك البيانات على المحمول بنسبة
20

21
 إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين 


