
عاليم بيان إ 

إجلهاز إلقويم لتنظمي إالتصاالت

يصدر تقرير شهر إكتوبر ملركز مرإقبة جودة خدمات إالتصاالت يف مرص

2019ديسمرب 1إلقاهرة يف 

طار حرص وزإرة إالتصاالت وتكنولوجيا إملعلومات عيل حتسني جودة خدمات إالتصاالت إملقدمة ل لموإطنني؛ أ صدر يف إ 

ريره إل ول إلربع س نوي شاماًل  إليوم إملركز إلقويم ملرإقبة جودة خدمات إالتصاالت إلتابع للجهاز إلقويم لتنظمي إالتصاالت تق

 يف مرص؛ حيث مت إلنتاجئ لقياسات شهر إكتوبر جلودة خدمات إلصوت والانرتنت إملقدمة من رشاكت إالتصاالت إلعامةل

ة كيلو مرت من إملناطق إملأ هوةل ابلساكن يف مجهوري٢٣٠٠٠إجرإء إختبارإت جودة إخلدمة خالل إلشهر ملا يقرب من 

ىل ما يقرب من  جرإء81مرص إلعربية وإملقسمة إ  مئات مدينة ويح ؛ حيث متت  إلقياسات خلدمات إلصوت وإلبياانت اب 

ىل إختبارإت خدمات إلبياانت للمحمول آالف من إملاكملات الاختبارية ابال ضافة إ  .إل



إلصوتيةإخلدماتجودةتقيميمتحيثإخلدمة؛جلودةعلهياإملتعارفإلعامليةإملعايريمنلعددوفقاوإلبياانتللصوتإخلدمةجودةتقيميمتولقد•
خدماتإختبارإتةجودتقيميمتفاميإلصوت؛وجودةإملاكملات،إنقطاعومعدلإملاكملات،بدءعدممعدلقياسأ مههاعديدةملعايريوفقا

وحتميلهاإلبياانتتزنيلرسعةأ مههاملعايريوفقاللمحمولإلبياانت

حتسنفهياظهرإليتإملناطقوكذكلإلصوتيةإخلدماتجودةمعايريمشألكمنتعاينتزإلالإليتوإل حياءإملدنإملرفقإجلدوليوحض•

:ييلماإجلدولويوحض
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131716512

فودافون

االسكندريةاالسكندريةاالسكندريةالجيزةدلتااالسكندريةالصعيداالسكندرية

2غرب مرسي مطروح 5شرق 2الشيخ زايد دمنهور 2شرق الفيوم  مرسي مطروح 

القناةالقاهرةالقاهرةكفر الزيات 4شرق أسيوط الساحل الشمالي  

فايد ابو سلطان  القاهرة_مدينتي القاهرة_مدينتي دسوق القاهرةإسنا القاهرة

القنطره  دلتاالعبور  كفر الشيخ العبور  1هليوبوليس 

دلتاالعاشر من رمضان دلتاالمنصوره  السالم  2مدينه نصر 

دمنهور السينبالوين  دسوق السينبالوين  شبرا الخيمه  القناة

دسوقالصعيدالصعيددمياط القناةالسويس 

كفرالشيخالفيوم  الفيوم  شبين الكوم  القنطره  دلتا

المنصورهسينيورس ترسا  الصعيدالعين السخنه  بنها 

شبين الكومالواسطه  فقوس  

الصعيدابو قرقاص كفر الدوار  

الواسطهمنوف الباجور 

ابو قرقاصالجيزة

نجع حماد يفرشوط1السادس من اكتوبر 

إسنا

أورنج

939012923

االسكندريةدلتااالسكندريةالقناةالجيزةاالسكندريةاالسكندرية

4شرقالقناطر 2شرق العين السخنهإمبابه1شرق2شرق 

5شرقالجيزة3شرق الصعيد3شرقالقاهرة

القاهرة1السادس من اكتوبر 1غرب الفيوم4شرقالعبور  

عين شمس  2السادس من اكتوبر 2غرب الواسطه5شرقعين شمس  

المقطم1الشيخ زايد مرسي مطروح ابو قرقاص1غربالسالم  

القناة2الشيخ زايد الساحل الشمالي  المنياالقاهرةالمقطم 

بورسعيدفيصل  القاهرةأسيوط1هليوبوليسدلتا

دلتاالهرم القاهرة_مدينتي ديروط المنفلوط2هليوبوليسكفر الزيات 

بنهاالمهندسين العبور  سوهاجشبراالجيزة

العاشرمن رمضانالرحاب  طهطا أخميم2حلوان1الشيخ زايد 

فقوسالشروق  الفرافره -الخارجهالقناة2الشيخ زايد 

الزقازيقالتجمع  نجع حماد يفرشوطالعين السخنهالمهندسين 

دمنهور2هليوبوليس قناالسويس

كفرالدوار1مدينه نصر إسنابورسعيد

كفرالزيات2مدينه نصر األقصرالغردقه

طنطا المحلهالمرج  أسواندلتا

دسوقالسالم  فقوس

كفرالشيخحدائق القبه  الزقازيق

المنصورهالعباسيه  كفرالدوار

السينبالوينشبرا  طنطا المحله

دمياطالزمالك  دسوق

رأس البرالمعادي  كفرالشيخ

منوف الباجورالمنصوره

شبين الكومالسينبالوين

الصعيددمياط

الواسطه  منوف الباجور

طهطا أخميمشبين الكوم



الشبكة

جودة المكالماتانقطاع المكالماتفشل االتصال 

أماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسنأماكن مازالت تعاني من خدمة سيئةأماكن لوحظ فيها تحسن

إتصاالت

2721342012
القاهرةاالسكندريةالقاهرةالقاهرةالصعيدالقاهرةالجيزةاالسكندرية

القاهرة_مدينتي1شرق القاهرة_مدينتيالشروق  بني سويفالقاهرة_مدينتيفيصل  2شرق 

العبور2شرق العبورالقناةالواسطهالعبورالهرم 3شرق 

القناة3شرق المرجالعين السخنه  ابو قرقاص2مدينه نصرإمبابه  5شرق 

القنطره4شرق القناةالجيزةأسيوطالمرجالمهندسين الساحل الشمالي  

دلتا5شرق القنطره2الشيخ زايد سوهاجالعباسيهالصعيدالقاهرة

بنها1غرب طهطا أخميمالمنيلديروط المنفلوط الشروق  

قليوب2غرب إسنا1حلوانالفرافره -الخارجهالتجمع  

العاشرمن رمضانمرسي مطروح 2حلوانأسوان  1هليوبوليس 

الزقازيقالقناةالمقطم2هليوبوليس 

شبين الكومفايد ابو سلطان  القناة1مدينه نصر 

الصعيدبورسعيد  القنطرهالسالم  

الواسطهالغردقه العين السخنهشبرا  

ابو قرقاصدلتاالغردقهشبرا الخيمه  

طهطا أخميمكفر الزيات دلتاالزمالك  

أسوانالمحله  -طنطاالسينبالوين  المعادي  

السينبالوين  الجيزةدلتا

دمياط 2الشيخ زايدقليوب 

منوف الباجور القناطر 

الصعيدالعاشر من رمضان 

سينيورس ترسا  كفر الزيات 

أسيوط المحله  -طنطا

ديروط المنفلوط دمياط 

إسنا 

وي

2632251764

الجيزةالقاهرةدلتاالقاهرةالقاهرةالقاهرةدلتااالسكندريةالقناةاالسكندرية

1السادس من اكتوبرالقاهرة_مدينتيبنهاالشروقالعبورالشروققليوب1شرقفايد ابوسلطان2شرق

2السادس من اكتوبرالعبورقليوبالتجمعشبراالخيمهدلتاالزقازيق3شرقاإلسماعيليه4شرق

1الشيخ زايدالرحابالقناطر1هليوبوليسالقناةالعاشرمن رمضاندسوقالقاهرةالسويس5شرق

2الشيخ زايدالمرجالعاشرمن رمضان2هليوبوليسالعين السخنه  السينبالوينالقاهرة_مدينتيدلتا1غرب

فيصلالمعاديفقوس1مدينه نصردلتامنوف الباجورالعبورالقناطر2غرب

الهرمالقناةالزقازيق2مدينه نصرالزقازيقالجيزةالتجمعالعاشرمن رمضانمرسي مطروح

إمبابهفايد ابوسلطاندمنهورعين شمسالصعيد2الشيخ زايد1مدينه نصرطنطا المحلهالساحل الشمالي

المهندسيناإلسماعيليهكفرالدوارالسالمالمنيافيصل2مدينه نصردمياطالقاهرة

الصعيدالقنطرهكفرالزياتحدائق القبهالهرمالمرجالصعيدالرحاب

الفيومالعين السخنهطنطا المحلهالعباسيهإمبابهالعباسيهالخارجه الفرافرهالشروق

سينيورس ترساالسويسدسوقالمنيلالمهندسينالزمالكإسنا1هليوبوليس

بنيسويفبورسعيدكفرالشيخشبراالصعيد1حلوانالمنيا2هليوبوليس

الواسطهالغردقهالمنصورهشبراالخيمهسينيورس ترسا2حلوانالسالم

ابو قرقاصاالسكندريةالسينبالوينالزمالكبنيسويفالمعاديحدائق القبه

المنيا1شرقدمياط1حلوانابو قرقاصالمقطمالمنيل

أسيوط2شرقرأس البر2حلوانديروط المنفلوطالقناةشبرا

ديروط المنفلوط3شرقمنوف الباجورالمقطمسوهاجالعين السخنهشبراالخيمه

سوهاج4شرقشبين الكومأسوانالغردقه

طهطا أخميم5شرق

الفرافره -الخارجه1غرب

نجع حماد يفرشوط2غرب

قنامرسي مطروح

إسناالساحل الشمالي

األقصر

أسوان

كومأمبو



مدينة(17)دعدإلصويتإالتصالفشلمشألكمنتعاينتزإلالإليتوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(81)قياسمت:فودإفونلرشكة•
عددإلصوتيةملاكملاتإإنقطاعحيثمنوإال سكندريةرشقيفمناطقإال سكندريةويفإخلميةوشربإوإلسالمإلعبورإلقاهرةيفأ مههاويح

(12)عدداكملاتإملجودهحيثمنوإال سكندريةرشقيفمناطقإال سكندريةيفإلعبورومدينيتإلقاهرةيفأ مههاويحومدينه(6)
.إال سكندريةغربمناطقيفأ مههايحومدينه

يحومدينة(21)عددإالتصالفشلمنتعاينتزإلالإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(81)قياسمتإتصاالتولرشكة•
إنقطاعحيثمنودزإيإلش يخإجلزيةيفووإملقطمحلوإنوإملنيلوإلعباس يةوإملرجنرصوومدينةإلعبور,مدينيتإلقاهرةيفأ مهها

يفأ مههايحومدينه(12)عددإملاكملاتجودهحيثمنووإملرجإلعبورومدينيتإلقاهرةيفأ مههاويحومدينه(4)عددإملاكملات
.إلعبورومدينيتإلقاهرة

أ مههايحومدينة(39)عددإالتصالفشلمنتعاينتزإلالإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(81)قياسمتإورإجنولرشكة•
مبابةإجلزيةيفوحلوإنووشربإهليوبوليسإلقاهرةيف عددإملاكملاتجودهيثح منوإل سكندريةوغربرشقمناطقإال سكندريةيفوإ 
إل سكندريةرشقإال سكندريةيفوإملقطم,مشسعنيإلقاهرةيفأ مههايحومدينه(23)



يحومدينة(32)عددإالتصالفشلمنتعاينتزإلالإليتإملتأ ثرةوإل حياءإملدنعددبلغويحمدينة(81)قياسمتWEولرشكة•

زإيدإلش يخإجلزيةيفوإملقطمووإملعاديحلوإنوإلزماكلوإلعباس يةوإملرجونرصمدينهوإلتجمعوإلعبورومدينيتإلقاهرةيفأ مهها

مبابهووإلهرمفيصلو يفأ مههاويحومدينه(5)عددإملاكملاتإنقطاعحيثمنوإل سكندريةرشقإال سكندريةيفوإملهندسنيوإ 

وإملرجإلرحابوإلعبوروومدينيتإلقاهرةيفأ مههايحومدينه(64)عددإملاكملاتجودهحيثمنوإخلميةشربإوإلعبورإلقاهرة

مبابةوإلهرموفيصلوزإيدإلش يخوأ كتوبرمنإلسادسإجلزيةيفوإملعادي وغربإال سكندريةقرش إال سكندريةيفوإملهندسنيوإ 

.إلشاميلإلساحلومطروحمرىسوإال سكندرية

حتميلبدءفشلس توىم عىلإتصاالتلرشكةترإجعمعإلش باكتمجيععىلمقبولمس توىعىلإلبياانتخدماتأ نإلتقريرأ ظهرفامي•

إلقبةوحدإئقوإلتجمعقإلرشوومدينةوإلعبورمدينيتمناطقإلقاهرةيفإلبياانترفعرسعةمس توىعىلإورإجنوترإجعإلبياانتورفع

.وإملقطم



طارويف• إخلاصإملوقععىلمولإحملرشاكتمنإملقدمةإخلدماتجبودةإخلاصإكتوبرلشهرإلتقريرنرشمتإلشفافيةحتقيقعىلإلعملإ 
أ حناءمجيعيفصاالتإالترشاكتمنإملقدمةإخلدمةجودةمس توىعىلإملوإطننيالطالعمبسطبشلكإالتصاالتلتنظميإلقويمابجلهاز

.إالتصاالتلتنظميإلقويمإجلهازموقععىلتوإجدمهموإقعيفإلش باكتتقيميعنمعلوماتعىلإحلصوليفومساعدهتممرص

tra.gov.egتصاالتإاللتنظميإلقويمابجلهازإخلاصإملوقعزايرةميكنمكإخلدمةجلودةأ كتوبرشهرتقريرحولإلتفاصيلمنوملزيد•


