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نماذج الهواتف المختارة 2019
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أنواع االختبارات 

التقرير ا�عالمي لعام 2019

تنزيل الملفاتتحميل الملفاتيوتيوب فيديوتصفح ا�نترنت

البريد ا�لكتروني الوقت المستغرق الصوت سعة البطارية 
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للتأكد من أن االختبار يوفر مقارنة منافسة عادلة للخدمة المقدمة من شبكات وأجهزة الهواتف المتحركة، قامت هيئة 
تنظيم االتصاالت باستخدام أحدث المعدات وا�جهزة لالختبار. وسعت الهيئة الى إجراء القياسات بطريقة إحصائية مهنية 
والتكنولوجيات  الهواتف،  لجميع  الرئيسية  ا�داء  لمؤشرات  مطلقة  مقارنة  إجراء  إمكانية  يتيح  مما  للتكرار  قابلة 

المستخدمة، باستخدام معايير االتحاد الدولي لالتصاالت، والمعهد ا�وروبي لمعايرة االتصاالت، كحد أدنى.

تقيس المعدات مؤشرات ا�داء الرئيسية التي تتصل مباشرة بتجربة الجمهور من خالل مسوحات 
نسبة  وتتألف  الصوتية.  والمكالمات  ا�لكتروني  والبريد  والبيانات  الفيديو  اختبارات  ذلك  ويشمل  وداخلية).  (خارجية 

المكالمات الصوتية التي تم إنشاءها وإنهاءها عبر الهاتف المتحرك نسبة 1/1.
  

 200 تنزيل  البيانات  اختبارات  شملت  وأخرى.  مكالمة  بين  ثانية  و40  الوقت  من  ثانية   90 من  المكالمات  سيناريو  ويتكون 
ميجابت/ثانية وتحميل 50 ميجابت/ثانية وتشغيل 30 ثانية من اليوتيوب فيديو. تم إجراء كافة القياسات باستخدام أحدث 

طراز من الهواتف الذكية.

المنهجية

تمثل نتائج االختبارات لمحة عن تجربة المستخدم في شبكة مزودي خدمات الهاتف المتحرك استناد³ للمسارات المحددة
القياسات  فيه  تتم  التي  والوقت  اليوم  خالل  الداخلية)  (التغطية  والمنشآت  العامة  وا�ماكن  الخارجية)  (التغطية 
وباستخدام أحدث طراز من أجهزة الهاتف المتحرك. وبذلك ال يمكن مقارنة مستوى جودة الخدمة المذكورة في التقرير 
مع تجربة المستهلكين بشكل دقيق. على المستهلكين عدم النظر إلى نتائج االختبار كتوصيات بأفضل عمليات الشراء. ال 

يشتمل هذا التقرير على  العوامل ا�خرى مثل ا�سعار والخدمات ، خدمة القيمة المضافة وخدمة العمالء. 

النتائج
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المسوحات الميدانية الداخلية
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أعلى الهواتف أداء
سرعة تنزيل البيانات (ميجابت ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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ZTE Axon 10Pro

33 Mbps 48 Mbps

Huawei Mate20X



 

 

أدنى الهواتف أداء 
سرعة تنزيل البيانات (ميجابت/ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Galaxy J7

18 Mbps 26 Mbps

Galaxy J7



 

 

أعلى الهواتف أداء 
سرعة تحميل البيانات (ميجابت/ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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iPhone XR

23 Mbps 24 Mbps

ZTE Axon 10Pro



 

 

أدنى الهواتف أداء 
سرعة تحميل البيانات (ميجابت/ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Huawei Mate 20X

17 Mbps 13 Mbps

iPhone XS



 

 

أقل زمن مستغرق
للبدء بتشغيل اليوتيوب (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Huawei P30

1.14 Sec 0.71 Sec

Huawei Mate 20X



 

 

أطول زمن مستغرق
للبدء بتشغيل اليوتيوب (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Galaxy J7

2.97 Sec 2.92 Sec

iPhone X



 

 

أعلى الهواتف أداء
سرعة تصفح ا�نترنت (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Galaxy S10

1.64 Sec 1.57 Sec

Galaxy S10



 

 

أدنى الهواتف أداء
سرعة تصفح ا�نترنت (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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iPhone X

2.48 Sec 2.48 Sec

iPhone X



 

 

أعلى الهواتف أداء 
الزمن المستغرق �رسال البريد ا�لكتروني (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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iPhone X

4.39 Sec 3.85 Sec

iPhone X



 

 

أدنى الهواتف أداء
الزمن المستغرق �رسال البريد ا�لكتروني (ثانية)

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Galaxy J7

5.57 Sec 5.22 Sec

Huawei P30



 

 

أعلى الهواتف أداء 
أقل الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات 

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Galaxy J7

44.31 ms 40.16 ms

Galaxy S10



 

 

أدنى الهواتف أداء 
أطول الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Huawei Mate 20X

58.73 ms 46.26 ms

ZTE Axon 10Pro



 

 

أعلى الهواتف أداء 
على كافة االختبارات

مسوحات في ا�ماكن المغلقة
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Huawei P30

86.74% 98.69%

Huawei Mate 20X



المسوحات الميدانية الخارجية
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أعلى الهواتف أداء 
نسبة نجاح إنشاء المكالمات

المسوحات الميدانية الخارجية
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Huawei Mate 20X

99.74% 100%

iPhone XS



 

 

أدنى الهواتف أداء 
نسبة نجاح إنشاء المكالمات

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone XR

98.94% 99.19%

Galaxy J7



 

 

أعلى الهواتف أداء
نسبة انقطاع المكالمات
المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone XS

0% 0%

iPhone XS



 

 

أدنى الهواتف أداء
نسبة انقطاع المكالمات
المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone XR

0.33% 0.19%

Huawei Mate 20X



 

 

أعلى الهواتف أداء 
جودة الصوت

المسوحات الميدانية الخارجية
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ZTE Axon 10Pro

3.84 3.84

ZTE Axon 10Pro



 

 

أدنى الهواتف أداء 
جودة الصوت

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy Note 9

3.65 3.44

Galaxy J7
 



 

 

أعلى الهواتف أداء 
سرعة تنزيل البيانات (ميجابت/ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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ZTE Axon 10Pro

33 Mbps 50 Mbps

Huawei Mate 20X
 



 

 

أدنى الهواتف أداء 
سرعة تنزيل البيانات (ميجابت/ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy J7

21 Mbps 24 Mbps

Galaxy J7
 



 

 

أعلى الهواتف أداء
سرعة تحميل البيانات (ميجابت/ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone X

24 Mbps 25 Mbps

ZTE Axon 10Pro
 



 

 

أدنى الهواتف أداء
سرعة تحميل البيانات (ميجابت/ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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Huawei Mate 20X

17 Mbps 11 Mbps

Galaxy J7
 



 

 

أقل وقت
مستغرق للبدء بتشغيل الفيديو (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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ZTE Axon 10Pro

1.04 Sec 0.69 Sec

Huawei Mate 20X
 



 

 

أطول وقت
مستغرق للبدء بتشغيل الفيديو (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy J7

3.08 Sec 2.94 Sec

Galaxy J7
 



 

 

أعلى الهواتف أداء
سرعة تصفح ا�نترنت (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy S10

1.74 Sec 1.59 Sec

Galaxy S10
 



 

 

أدنى الهواتف أداء
 سرعة تصفح ا�نترنت (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone X

2.55 Sec 2.50 Sec

iPhone X
 



 

 

أعلى الهواتف أداء 
الزمن المستغرق �رسال البريد ا�لكتروني (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone X

4.18 Sec 3.77 Sec

iPhone X
 



 

 

أدنى الهواتف أداء 
الزمن المستغرق �رسال البريد ا�لكتروني (ثانية)

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy J7

5.51 Sec 5.42 Sec

Huawei P30
 



 

 

أعلى الهواتف أداء 
الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy S10 Plus

44.97 ms 41.35 ms

Galaxy S10
 



 

 

أدنى الهواتف أداء 
الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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Huawei Mate 20X

58.96 ms 48.88 ms

ZTE Axon 10Pro
 



 

 

أعلى الهواتف أداء
سعة البطارية في تنزيل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy S10 Plus

        10hrs53min 9hrs54min

Galaxy S10 Plus
 



 

 

أدنى الهواتف أداء
سعة البطارية  في تنزيل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone XS

         4hrs32min
  

4hrs21min

iPhone XS
 



 

 

أعلى الهواتف أداء
سعة البطارية  في تحميل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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Galaxy S10 Plus

1     10hrs01min
  

  10hrs33min

Galaxy S10 Plus
 

 



 

 

أدنى الهواتف أداء
سعة البطارية  في تحميل البيانات

المسوحات الميدانية الخارجية
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iPhone XS

      3hrs55min
  

4hrs05min

iPhone XS
 

 



 

 

أعلى الهواتف أداء 
على كافة االختبارات

المسوحات الميدانية الخارجية
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ZTE Axon 10Pro

89.96% 94.96%

Huawei Mate 20X
 



 

 

43التقرير ا�عالمي لعام 2019


