
2022الثانيالربع –ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول 
منهجية قياس جودة خدمات االتصاالت

ي 
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

منهجية القياس 
(خارج المباني(

يةالصوتالمكالماتمنعيناتاختبارعلىالقياسمنهجيةتستند
ةالمقدماالتصاالتخدماتجودةعلىللوقوفالبياناتنقلوخدمات

معداتباستخداموذلكالمصري،السوقفيالمشغلينمن
فيكمألف114.5القياسمسافاتبلغتحيثالقياسوسيارات
.2022الثانيالربعخاللوالقرىللمدنوالفرعيةالرئيسيةالطرق

مؤشرات جودة خدمات الصوت لكل منطقة قياس

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات لكل منطقة قياس

مؤشر عدم بدء 
المكالمة

مؤشر عدم اكتمال 
المكالمة

مؤشر الوقت الالزم لبدء 
المكالمة

مؤشر جودة صوت 
المكالمة 

المكالمدة مدن إجدرا في بدد  االتصال التي لم تنجحمحاوالتنسبة
.إجمالي عينات القياس خالل فترة محددة

مدن انقطداأل بسدبان فنيدة قبدل إنهدا عانتلمكالمات التي انسبة 
.المكالمة من إجمالي عينات القياس خالل فترة محددة

(انيثو)تستغرق وقت طويل لبد  المكالمة التي نسبة المكالمات
الرد من قبل الطرفىزر االتصال وحتىضغط العميل علذ وقتمن

.اآلخر من إجمالي عينات القياس خالل فترة محددة

درجددة نقددا  الصددوت اثنددا  المكالمددة لعينددات القيدداس خددالل فتددرة 
.محددة

البياناتتنزيلسرعة 

البياناتتحميلسرعة 

.من عينات القياس% 10يتم رصدها بقل بياناتأدنى سرعة تنزيل

.من عينات القياس% 10يتم رصدها بقل بياناتأدنى سرعة تحميل

(خارج المباني)منهجية القياسات الميدانية 
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(صوت ونقل بيانات)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 

ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البياناتمتوسط
2022مقارنة بالربع األول 2022الربع الثاني 

وياتصاالتاورنجفودافون

2

2022إجمالي عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البيانات خالل يونيو 

37%

28%

19%

11%
5%

توزيع المناطق المتأثرة بجودة خدمات الصوت 
على مستوى الجمهورية

الصعيد

الدلتا

اإلسكندرية

القناة

القاهرة

بجودة خدمات المتأثرةمتوسط عدد المناطق
نقل البيانات

17 24
20

282

10
3

5

30%

20%18%

13%

11%
8%

ات توزيع المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيان
على مستوى الجمهورية

الدلتا

اإلسكندرية

الصعيد

الجيزة

القاهرة

القناة

2022الربع الثاني –ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول 

بجودة خدمات المتأثرةمتوسط عدد المناطق
الصوت

الربع األول 
2022

الربع الثاني
الربع األول 2022

2022
الربع الثاني

2022

متوسدط عددد المنداطل المتد ثرة فدي تم رصدد تحسدن 
بجددودة خدددمات نقددل البيانددات فددي الربددع الثدداني لعددام 

انخفد  متوسدط عددد المنداطل المتد ثرة ، حيث 2022
.2022مقارنة بالربع ابول % 35بنسبة 

تم رصد تحسدن فدي متوسدط عددد المنداطل المتد ثرة 
، 2022بجددودة خدددمات الصددوت فددي الربددع الثدداني لعددام 

حيث انخف  متوسدط عددد المنداطل المتد ثرة بنسدبة
.2022مقارنة بالربع ابول % 38



(صوت)مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 

8 11 6

يونيومايوابريل

16 17
23

يونيومايوابريل

اورنجشركة شركة فودافون

16 21 14

يونيومايوابريل

17 23 17

يونيومايوابريل

شركة ويشركة اتصاالت

تم رصد زيادة عدد المنداطل التدي تعداني مدن سدو  
خدالل مناطق 8جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 

خالل شهر مناطق 6مقارنة بعدد 2022شهر يونيو 
.2022ابريل 

تم رصد تحسن عدد المناطل التي تعداني مدن سدو  
منطقةةة 16جددودة مؤشددرات خدددمات الصددوت لتبلددغ 

منطقةةة 23مقارنددة بعدددد 2022خددالل شددهر يونيددو 
.2022خالل شهر ابريل 

تم رصد زيادة عدد المنداطل التدي تعداني مدن سدو  
منطقةةة 16جددودة مؤشددرات خدددمات الصددوت لتبلددغ 

منطقةةة 14مقارنددة بعدددد 2022خددالل شددهر يونيددو 
.2022خالل شهر ابريل 

لوحظ ثبات عدد المناطل التي تعاني من سو  جودة
خددالل منطقةةة 17مؤشددرات خدددمات الصددوت لتبلددغ 

.2022لعام شهري يونيو وشهر ابريل
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2022الربع الثاني –ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول  ي
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عدد المناطق المتأثرةعدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرةعدد المناطق المتأثرة

إجمالي عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لكل مشغل



(نقل بيانات) مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول 

اورنجشركة شركة فودافون

شركة ويشركة اتصاالت

مت ثرة من سدو  جدودة خددمات منطقة 23تم رصد 
11مقارنة بعدد 2022نقل البيانات خالل شهر يونيو 

.2022مت ثرة في شهر ابريل منطقة

منطقة مت ثرة من سدو  جدودة خددمات 17تم رصد 
مقارندة بعددد 2022نقل البيانات خالل شدهر يونيدو 

.2022منطقة مت ثرة في شهر ابريل 21

مت ثرتين من سو  جدودة خددماتمنطقتين تم رصد 
مقارنة بمنطقة 2022نقل البيانات خالل شهر يونيو 
.2022واحدة مت ثرة في شهر ابريل 

مناطل مت ثرة من سو  جودة خدمات نقل 3تم رصد 
.2022البيانات خالل شهر يونيو 

23 18
11

يونيومايوابريل

17 23 21

يونيومايوابريل

2 2 1
يونيومايوابريل

3 5 0
يونيومايوابريل

-متوسط سرعة تنزيل البيانات
2022يونيو 

عدد المناطق المتأثرةعدد المناطق المتأثرة

عدد المناطق المتأثرةعدد المناطق المتأثرة

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

4

2022الربع الثاني –ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول  ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
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20
22

متوسط سرعة التنزيل 
2931

2022يونيو  2022مارس 
-متوسط سرعة تنزيل البيانات( ثانية/ميجا بت)( ثانية/ميجا بت)

2022يونيو 

متوسط سرعة التنزيل 
2531

2022يونيو  2022مارس 
( ثانية/ميجا بت)( ثانية/ميجا بت)

-متوسط سرعة تنزيل البيانات
2022يونيو 

متوسط سرعة التنزيل 
3139

2022يونيو  2022مارس 
-متوسط سرعة تنزيل البيانات( ثانية/ميجا بت)( ثانية/ميجا بت)

2022يونيو 

متوسط سرعة التنزيل 
3135

2022يونيو  2022مارس 
( ثانية/ميجا بت)( ثانية/ميجا بت)



إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات االتصاالت21تغريم شركات المحمول بحوالي . 1
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2022الربع الثاني –ملخص تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول  ي
ثان

ع ال
لرب
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ت
-
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22

قددام الجهدداز القددومي لتنتدديم االتصدداالت بفصدددار مخالفددات لشددر ات المحمددول 
جنيددة مصددري عددن تجدداوز معددايير ومحددددات جددودة خدددمات مليةةون21بحددوالي 

2022التليفون المحمول خالل الربع الثاني لعام 

رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد إزالة شبكات اتصاالت السلكية غير مرخص لها . 2
ببعض المناطق المتأثرة

رخص لها قام الجهاز القومي لتنتيم االتصاالت بفزالة شبكات اتصاالت السلكية غير م
بالعمددل مددن الجهدداز بمندداطل مختلفددة علددى مسددتوي الجمهوريددة، وذلددك لت ثيرهددا 
السلبي على جودة الخددمات المقدمدة للمسدتخدمين حيدث  دان ت ثيرهدا يمتدد فدي

 يلدو متدر، ممدا ترتدي عليد  رفدع وتحسدين مسدتوى الخددمات ١٢نطاق دائرة قطرها 
..المقدمة بتلك المناطل

فيناالنتهاء من اجراء القياسات بالطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قبل المصي. 3

احلية بالطرق السقام الجهاز القومي لتنتيم االتصاالت باالنتها  من اجرا  القياسات 
ودة للوقدوف علدي مسدتويات جدوالمحاور الرئيسية المستخدمة من قبل المصيفين

وامل الخدمات المقدمة للمستخدمين واتخاذ الالزم لضمان التغطية الالزمة لتوفير ع
.مع استيعان أحجام الحر ة المتزايدة بفصل الصيفعلى الطرق السالمة وابمان 



رتجاوز في مؤشرين أو أكثتجاوز في مؤشر واحدال يوجد تجاوز 

6

:  يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة

مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقًا لكل مشغل ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

وياتصاالتاورنجفودافونالمناطق المتأثرة
رق 1 اإلسكندرية ش
رق 2 اإلسكندرية ش
رق 3 اإلسكندرية ش
رق 4 اإلسكندرية ش
رق 5 اإلسكندرية ش
اإلسكندرية غرب 1
اإلسكندرية غرب 2

مرسى مطروح
الساحل الشمالي

تي مدين
العبور
الرحاب

روق الش
التجمع

ر الجديدة 1 مص
ر الجديدة 2 مص

ر 1 مدينة نص
ر 2 مدينة نص
ين شمس ع

المرج
السالم

حدائق القبة
العباسية

المنيل
ر شبرا مص

شبرا الخيمة
الزمالك



رتجاوز في مؤشرين أو أكثتجاوز في مؤشر واحدال يوجد تجاوز 
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:  يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة

مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقًا لكل مشغل ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

وياتصاالتاورنجفودافونالمناطق المتأثرة
حلوان

مايو 15
المعادي
المقطم

فايد - أبو سلطان
اإلسماعيلية
القنطره غرب
ين السخنه الع

السويس
بورسعيد - بور فؤاد

الغردقه - سفاجا
بنها 

قليوب
قناطر

ر من رمضان العاش
فاقوس
زقازيق
دمنهور

فر الدوار ك
فر الزيات ك

طنطا - المحله
فر غانم دسوق -  ك

فر الشيخ ك
المنصوره - دكرنس

السنبالوين
دمياط

رأس البر



رتجاوز في مؤشرين أو أكثتجاوز في مؤشر واحدال يوجد تجاوز 
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:  يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة

مؤشرات جودة خدمات الصوت في المناطق المتأثرة وفقًا لكل مشغل ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

وياتصاالتاورنجفودافونالمناطق المتأثرة
منوف - الباجور

ين شب
مدينة 6 أكتوبر 1
مدينة 6 أكتوبر 2

الشيخ زايد 1
الشيخ زايد 2

فيصل 
الهرم
إمبابة

ين  المهندسي
الفيوم

سنورس - ترسا
ني سويف  ب

الواسطه
أبو قرقاص

المنيا
أسيوط

ديروط - منفلوط
سوهاج

طهطا - اخميم
الوادي الجديد

نجع حمادي - فرشوط
قنا 
اسنا

ر األقص
اسوان

كوم امبو  - دراو
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:  يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في المناطق المتأثرة وفقًا لكل مشغل
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رق 4 اإلسكندرية ش
رق 5 اإلسكندرية ش
اإلسكندرية غرب 1
اإلسكندرية غرب 2

مرسى مطروح
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ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

وياتصاالتاورنجفودافونالمناطق المتأثرة
حلوان

مايو 15
المعادي
المقطم

فايد - أبو سلطان
اإلسماعيلية
القنطره غرب
ين السخنه الع

السويس
بورسعيد - بور فؤاد
الغردقه - سفاجا

بنها 
قليوب
قناطر

ر من رمضان العاش
فاقوس
زقازيق
دمنهور

فر الدوار ك
فر الزيات ك

طنطا - المحله
فر غانم دسوق -  ك

فر الشيخ ك
المنصوره - دكرنس

السنبالوين
دمياط

رأس البر



11

:  يوضح الجدول التالي عدد المؤشرات التي تم تجاوزها لكل مشغل داخل كل منطقة

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في المناطق المتأثرة وفقًا لكل مشغل

رتجاوز في مؤشرين أو أكثتجاوز في مؤشر واحدال يوجد تجاوز 

ي
ثان

ع ال
لرب

ر ا
قري

ت
-

20
22

وياتصاالتاورنجفودافونالمناطق المتأثرة
منوف - الباجور

ين شب
مدينة 6 أكتوبر 1
مدينة 6 أكتوبر 2

الشيخ زايد 1
الشيخ زايد 2

فيصل 
الهرم
إمبابة

ين  المهندسي
الفيوم

سنورس - ترسا
ني سويف  ب

الواسطه
أبو قرقاص

المنيا
أسيوط

ديروط - منفلوط
سوهاج

طهطا - اخميم
الوادي الجديد

نجع حمادي - فرشوط
قنا 
اسنا

ر األقص
اسوان

كوم امبو  - دراو


