تقرير الربع األول 2022-

ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول – الربع األول 2022
منهجية قياس جودة خدمات االتصاالت
قياسات ميدانية (خارج المباني)
تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات
وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات االتصاالت
وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات
القياس  108ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن
والقرى خالل الربع األول .2022

منهجية القياس
)خارج المباني)

مؤشرات جودة خدمات الصوت لكل منطقة قياس
مؤشر عدم بدء
المكالمة

مؤشر عدم اكتمال
المكالمة

مؤشر الوقت الالزم لبدء
المكالمة

مؤشر جودة صوت
المكالمة

نسبة محاوالت االتصال التي لم تنجح في بدد إجدرا المكالمدة مدن
إجمالي عينات القياس خالل فترة محددة.
نسبة المكالمات التي عانت مدن انقطداأل ألسدبان فنيدة قبدل إنهدا
المكالمة من أحد طرفي المكالمة من إجمالي عينات القياس خدالل
فترة محددة.
نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبد المكالمة (ثواني)
منذ وقت ضغط العميل على زر االتصال وحتدى بدد المكالمدة مدن
قبل الطرف اآلخر من إجمالي عينات القياس خالل فترة محددة.
درجددة نقددا الصددوت اثنددا المكالمددة لعينددات القيدداس خددالل فتددرة
محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات لكل منطقة قياس

1

سرعة تنزيل البيانات

أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها ألقل  %10من عينات القياس

سرعة تحميل البيانات

أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها ألقل  %10من عينات القياس
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ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول – الربع األول 2022
مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول (صوت ونقل بيانات)
إجمالي عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت خالل مارس 2022

إجمالي عدد المناطق المتأثرة بجودة
الصوت وفقا لكل مشغل

1

18

23

إجمالي عدد المناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية

من إجمالي 81
منطقة لكل
مشغل

2

2

4

3

36

الجيزة

2

5

5

4
8

3

7

24

القناة

5
5

6
9

12

4

2

اإلسكندرية

2

القاهرة

4

الدلتا

6

الصعيد

إجمالي عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات نقل البيانات خالل مارس 2022
إجمالي عدد المناطق المتأثرة بجودة
خدمات نقل البيانات وفقا لكل مشغل

2

12
33

من إجمالي 81
منطقة لكل
مشغل

3

1

12

7

1 1

اورنج

4

3

8

اتصاالت

القناة

3

8
5

فودافون

2

5

3

الجيزة

4

4

33

2

إجمالي عدد المناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية

12

وي

اإلسكندرية

7

القاهرة

7

الصعيد
الدلتا
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ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول – الربع األول 2022
مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول (صوت)

إجمالي عدد تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت وعدد المناطق المتأثرة لكل مشغل
شركة اورنج

شركة فودافون

عدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرة

17

17

18

يناير

فبراير

مارس

تم رصد زيادة عدد المنداط

التدي تعداني مدن سدو

20

26

23

يناير

فبراير

مارس

تم رصد زيادة عدد المنداط

التدي تعداني مدن سدو

جددودة مراددرات خدددمات الصددوت لتبلد  18منطقةةة

جددودة مراددرات خدددمات الصددوت لتبلد  23منطقةةة

خالل اهر يناير .2022

خالل اهر يناير .2022

خالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد  17منطقةة

خالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد  20منطقةة

شركة وي

شركة اتصاالت

عدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرة

23

24

24

يناير

فبراير

مارس

تم رصد زيادة عدد المنداط

التدي تعداني مدن سدو

37

33

36

يناير

فبراير

مارس

تم رصد انخفاض في عدد المناط

التي تعداني مدن

جددودة مراددرات خدددمات الصددوت لتبلد  24منطقةةة

سددو جددودة مراددرات خدددمات الصددوت لتبلدد 36

خالل اهر يناير .2022

منطقة خالل اهر يناير .2022

خالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد  23منطقةة

3

منطقة خدالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد 37
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ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول – الربع األول 2022
مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول ( نقل بيانات)

إجمالي عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لكل مشغل
شركة اورنج

شركة فودافون

 25ميجا بت/ثانية

 29ميجا بت/ثانية

متوسط سرعة تنزيل البيانات-مارس 2022
تم رصد  33منطقة متأثرة من سدو جدودة خددمات
نقل البيانات خالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد
 27منطقة متأثرة في اهر يناير .2022

متوسط سرعة تنزيل البيانات-مارس 2022
تم رصد  33منطقة متأثرة من سدو جدودة خددمات
نقل البيانات خالل اهر مدارس  2022مقارندة بعددد
 27منطقة متأثرة في اهر يناير .2022
عدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرة
27

29

يناير

فبراير

33

مارس

27

28

يناير

فبراير

شركة اتصاالت

31

33

مارس

شركة وي
 30ميجا بت/ثانية

ميجا بت/ثانية

متوسط سرعة تنزيل البيانات-مارس 2022

متوسط سرعة تنزيل البيانات-مارس 2022

تم رصد  12منطقة متأثرة مدن سدو جدودة خددمات
نقل البيانات خالل ادهر مدارس  2022مقارندة بعددد
 10مناط متأثرة في اهر يناير .2022

تم رصد  12منطقة متأثرة مدن سدو جدودة خددمات
نقل البيانات خالل اهر مارس  2022مقارنة بعددد 3
مناط متأثرة غي اهر يناير .2022

عدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرة

4

10

10

يناير

فبراير

12
مارس

3
يناير

9
فبراير

12
مارس
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ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول – الربع األول 2022
إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

 .1تغريم شركات المحمول بحوالي  19مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتغريم اركات المحمول بحدوالي  19مليةون جنيد
مصري عن تجاوز معايير جودة مرارات خدمات االتصاالت واكاوى المسدتخدمين عدن الربدع
األول لعام .2022

 .2اعتماد  786محطة جديدة خالل الربع األول لعام 2022
قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت باعتماد  740محطة جديدة خالل الربع األول عام 2022
بنسبة زيادة قدرها  %42مقارنة بالربع األول لعام  ،2021باإلضافة إلى اعتماد  46محطة
جديدة على أهم الطرق القومية واالستراتيجية بمختلف انحا الجمهورية مما يساهم في
تحسين معايير جودة خدمات االتصاالت المقدمة بالسوق المصري.
 .3حمالت تفتيش وضبطيات لمقويات اإلشارة غير الشرعية في السوق المصري
قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بالتنسي مدع ادرطة االتصداالت وادن حمدالت ل دبط
أجهزة مقويات اإلاارة الغير ارعية لما لها من تأثير سلبي علدى جدودة خددمات االتصداالت،
مما أسفر عن ضبط وإزالة  222جهاز غير ادرعي (مقدوي وهدوائي) خدالل الربدع األول .2022
ويهيب الجهاز القومي لتنظديم االتصداالت بالسدادة المدواطنين باسدتخدام مقويدات االادارة
الشرعية المعتمددة مدن الجهداز القدومي لتنظديم االتصداالت لددى المشدغلين فدي السدوق
المصري.
 .4التغير في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركات المحمول
متوسط سرعة تنزيل البيانات (ميجا بت/ثانية)
29.1 27.8

نوفمبر مارس
2022 2021

5

30.9

25.5 25.5

27.1

نوفمبر مارس
2022 2021

نوفمبر مارس
2022 2021

30.2 28.9

نوفمبر مارس
2022 2021

تددابع الجهدداز القددومي لتنظدديم االتصدداالت تفعيددل
الحزم الترددية الجديدة التي تم طرحها فدي الحيدز
الترددي  2600ميجا هرتز بتقنية  TDDببداية اهر
ديسمبر  ،2021حيث تم رصد زيادة بمتوسط سرعة
تنزيل البيانات لتصل إلى  29ميجا بت/ثانية لشدركة
فودافون ،و 31ميجا بت/ثانية لشركة اتصاالت ،و30
ميجا بت/ثانية لشركة وي خالل اهر مدارس 2022
مقارنددة بشددهر نددوفمبر  ،2021مددع ثبددات متوسددط
سرعة تنزيل البيانات لشدركة أورند حيدث بلغدت 25
ميجا بت/ثانية خالل نفس الفترة.
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مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز

6

تجاوز في مؤشر واحد

تجاوز في مؤشرين أو أكثر

تقرير الربع األول2022-

مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز

7

تجاوز في مؤشر واحد

تجاوز في مؤشرين أو أكثر

تقرير الربع األول2022-

مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز

8

تجاوز في مؤشر واحد

تجاوز في مؤشرين أو أكثر

تقرير الربع األول2022-

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز
المناطق المتأثرة
اإلسكندرية شرق 1
اإلسكندرية شرق 2
اإلسكندرية شرق 3
اإلسكندرية شرق 4
اإلسكندرية شرق 5
اإلسكندرية غرب 1
اإلسكندرية غرب 2
مرسى مطروح
الساحل الشمالي
مدينتي
العبور
الرحاب
الشروق
التجمع
مصر الجديدة 1
مصر الجديدة 2
مدينة نصر 1
مدينة نصر 2
عين شمس
المرج
السالم
حدائق القبة
العباسية
المنيل
شبرا مصر
شبرا الخيمة
الزمالك

9

تجاوز في مؤشر واحد
فودافون

تجاوز في مؤشرين أو أكثر
اورنج

اتصاالت

وي

تقرير الربع األول2022-

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز
المناطق المتأثرة
حلوان
مايو 15
المعادي
المقطم
فايد  -أبو سلطان
اإلسماعيلية
القنطره غرب
العين السخنه
السويس
بورسعيد  -بور فؤاد
الغردقه  -سفاجا
بنها
قليوب
قناطر
العاشر من رمضان
فاقوس
زقازيق
دمنهور
كفر الدوار
كفر الزيات
طنطا  -المحله
دسوق  -كفر غانم
كفر الشيخ
المنصوره  -دكرنس
السنبالوين
دمياط
رأس البر

10

تجاوز في مؤشر واحد
فودافون

تجاوز في مؤشرين أو أكثر
اورنج

اتصاالت

وي

تقرير الربع األول2022-

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في المناطق المتأثرة وفقاً لكل مشغل
يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة:
ال يوجد تجاوز
المناطق المتأثرة
منوف  -الباجور
شبين
مدينة  6أك توبر 1
مدينة  6أك توبر 2
الشيخ زاي د 1
الشيخ زاي د 2
فيصل
الهرم
إم بابة
المهندسيين
الفيوم
سنورس  -ترسا
بني سويف
الواسطه
أبو قرقاص
المنيا
أسيوط
ديروط  -منفلوط
سوهاج
طهطا  -اخميم
الوادي الجديد
نجع حمادي  -فرشوط
قنا
اسنا
األقصر
اسوان
كوم ام بو  -دراو

11

تجاوز في مؤشر واحد
فودافون

اورنج

تجاوز في مؤشرين أو أكثر
اتصاالت

وي

