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عدد المناطق المتأثرة وفق التوزيع الجغرافي لكل مشغل

وياتصاالتاورانجفودافون
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منطقة قيــاس
لكل مشغل

سبتمبرشهربنهايةتناطق3 يالخاتةجوة تحسنرصاتم
نتيجةالتحسنويأتي،2021يونيوشهربنهايةتدارنة،2021

لقيتد يماالمشغلينتعبالتنسيقالجهازاتخذهاالتيلإلجراءات
.والبياناتالصوتخاتاتبجوة 



المناطق المتأثرة بعدم بدء المكالمةمؤشر عدم بدء المكالمة

المناطق المتأثرة بجودة صوت المكالمة

عدم اكتمال المكالمةالمناطق المتأثرة بمؤشر عدم اكتمال المكالمة
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اورانجفودافون

وياتصاالت

رسبتمبأغس سيوليوسبتمبرأغس سيوليو

سبتمبرأغس سيوليو رسبتمبأغس سيوليو
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تم رصوا تحسون  وي عواة المنواطق المتوأثر  
بسوووء جوووة  الخاتووة  ووي تبشوور عووام بوواء 
المكالموووة لشوووركة  وةا وووون  وووي شوووهر 

.2021تدارنة بشهر يوليو 2021سبتمبر 

وتم رصا زياة   ي عاة المناطق التي تداني
تن سوء جوة  الخاتة  ي تبشور عوام بواء 

تنوواطق،  8المكالمووة لشووركات اورانووع بواقووع 
22اتصاالت بواقع تن دة واحا ، وول بواقع 

تدارنووة 2021تن دووة  ووي شووهر سووبتمبر 
.2021بشهر يوليو 

تم رصا تحسن  ي عاة المناطق التي تداني
توون سوووء جوووة  الخاتووة  ووي تبشوور عووام 
اكتما  المكالمة لشركة  وةا ون، تع ثبوات
عاة المناطق المتأثر  لشوركتي اورانوع، وول 

تدارنة بشهر يوليوو 2021 ي شهر سبتمبر 
2021.

وتم رصا زياة   ي عاة المناطق التي تداني
توون سوووء جوووة  الخاتووة  ووي تبشوور عووام 
3اكتما  المكالموة لشوركة  اتصواالت بواقوع 

تدارنووة 2021تنوواطق  ووي شووهر سووبتمبر 
.2021بشهر يوليو 
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اورانجفودافون

وياتصاالت

تم رصا تحسن  ي عاة المناطق التي تداني
توون سوووء جوووة  الخاتووة  ووي تبشوور جوووة  
صووووت المكالموووة لشوووركة ول  وووي شوووهر 

.2021تدارنة بشهر يوليو 2021سبتمبر 

وتم رصا زياة   ي عاة المناطق التي تداني
توون سوووء جوووة  الخاتووة  ووي تبشوور جوووة  
صوووت المكالمووة لشووركات  وةا ووون بواقووع 
تن دتووين ، اورانووع بواقووع تن دووة واحووا ، 

مبر واتصاالت بواقع تن دتين  ي شهر سوبت
.2021تدارنة بشهر يوليو 2021
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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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سبتمبرأغس سيوليو

فودافون
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سبتمبرأغس سيوليو

وي

أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل
(ثانية/ميجابت)

ون،  وةا )لوحظ اليبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات األربدة 
.2021تدارنة بشهر يوليو 2021 ي شهر سبتمبر ( اورانع، اتصاالت، وول
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محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها من الجهاز خالل الربع الثالث 641دخول 2.
2021لعام 

محطة جديدة641قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت باعتماد 
مقارنـة بـالربع % 62بنسـبة زيـادة قـدرها 2021خالل الربع الثالـث 

، وذلك ضـمن المنظومـة الجديـدة لتسـريع إجـراءات 2021الثاني 
إنشاء محطـات المحمـول، ممـا يـؤثر بشـكل إيجـابي علـ  جـودة 

.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 بإصدار مخالفـات لشـرك
معايير مؤشرات جـودة خـدمات االتصـاالت، ممـا المحمول لتجاوز 

.مليون جنيه مصري25نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 

قرية بخدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول500بدء إجراءات تغطية 3.

مليون جنيه25

محطة جديدة641

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

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

. 2022االنتهاء منها قبل منتصف عام  مليار جنيه1.5

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 انخفـم متوسـط الوقـت ( فودافون، اورانج، اتصاالت، ووي)
مقارنـة 2021في الربـع الثالـث % 27الالزم لبدء المكالمة بنسبة 

.ثواني بحد أقص 8، ليصل إل  حوال  2021بالربع الثاني 
ثواني8

إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين


