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I .تمهيد 
 

المقدمة من لدن متعهدي الشبكات العامة  اتفي مجال تتبع جودة الخدم الموكولة لها مهاملا إطارفي 
 ،نطالقا من عينات ذات داللةا ،بصفة منتظمةالوطنية لتقنين المواصالت ، تقوم الوكالة االتصاالت

 .اتالخدمهذه بإجراء حمالت قياس مؤشرات جودة 
 

وتهم . ومدى استمراريتها  ومتانتها  إليها  الولوجالخدمة و الهدف من هذه المؤشرات هو التحقق من  توفر 
 الرسائلكما تهم خدمة (  االنقطاع والنجاح و االخفاق نسب ) (:الصوت)الهاتفية خدمة الهذه المؤشرات 

 مدةالربطة، مدة )تراسل المعطيات و ( التوصل مدةو غير المتوصل بها الالرسائل نسبة )  القصيرة النصية
كما تهدف هذه المؤشرات . ...(األخطاء في المعطياتنسبة  ،االستقبال، صبيب التراسلنسبة التحميل، 

 .جودة الخدمةفيما يخص  لزبناءل مرضضمان توفير مستوى 
 

المقدمة من لدن متعهدي الشبكات  مجال تتبع جودة الخدمةفي  الوطنية لتقنين المواصالت تعتمد الوكالة
 :، وهماإثنتين على مقاربتين لالتصاالتالعامة 
  تلك التي تطلبها الوكالة   المتضمنة للمؤشرات الدالة على النتائج أو البيانات الشهريةتحليل جداول

 ؛...المناسبات االستثنائية عياد أوألوالتي تهم مدى جودة الشبكة خالل أيام اامن المتعهدين 
  جودة الخدمةمدى القيام بحمالت قياس الشبكة على أرض الواقع لتقييم. 

 

للمواصالت اللتزاماتهم م متعهدي الشبكات العامة هذه الحمالت  التحقق من مدى احترا ة منلاكتهدف الو 
إجراء تقييم موضوعي  كما تهدف كذلك الى. الخدمة المنصوص عليها في دفاتر تحمالتهم المتعلق بجودة

 .متعارف عليهاالالموحدة و بناء على معايير وبرتوكوالت القياس وعلمي لجودة الخدمة 
 

 مدينة 02همت تم اجراءها بناء على عينات موسعة  يالت اتقياسات جودة الخدم صداراإل اتناول هذي
 41وجميع محاور الطرق السيارة والسكك الحديدية، باإلضافة إلى  1(صغرى ومتوسطة و مدن كبرى)

 .من الطرق الوطنية امحور 
 

 .IIتقديم ومنهجية قياس جودة الخدمة 
  من الجيللالتصاالتلشبكات العامة ل( الصوتخدمة )جودة الخدمة الهاتفية تقييم : موضوع الحملة 

  .(SMS) القصيرة النصية وخدمة الرسائل  (3G)والجيل الثالث ( 2G) الثاني
 

 0243 نونبر 41إلى  أكتوبر 41من  : الفترة المشمولة بالقياس. 
 من نوع   الهاتف المتنقل شبكات : موضوع القياس اتالشبكGSM وUMTS, 
 (إينوي)  وانا كوربريت -ميديتليكوم  -اتصاالت المغرب :ونـــــــــــــــالمتعهدون المعني. 

 
 .نسمة 100 000 أقل من :مدينة صغيرة/ نسمة  000 000وأقل من  100 000 أكثر من: مدينة متوسطة/ نسمة  000 000 تفوق تساوي أو :مدينة كبيرة: 1
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 قاسـةـــــــــــــــــالمؤشرات المــ:  
 ( الصوتخدمة )الثاني من الجيل المتنقلةلشبكات ل (2G)  والجيل الثالث(3G)1   

 ؛نسبة اإلخفاق -
  ؛ نسبة االنقطاع -
 ؛نسبة النجاح -
 .االستماعجودة  -

 

 3الرسائل النصية القصيرة 
 ؛ثانية 32في أقل منالمتوصل بها نسبة الرسائل النصية القصيرة   -
 دقيقتين؛ في أقل من المتوصل بهانسبة الرسائل النصية القصيرة   -
 دقائق؛ 1في أقل من المتوصل بهانسبة الرسائل النصية القصيرة   -
 دقائق؛ 1مرور بعد   المتوصل بها نسبة الرسائل النصية القصيرة   -
  .المتوصل بها غيرنسبة الرسائل النصية القصيرة   -

 

 الفترات الزمنية المعنيةو  مدة القياس:  
  .0243 نونبر 41إلى يوم اإلثنين  أكتوبر 41الثالثاء من يوم  :يوما 31مدة القياس 

 (:أيام العمل وعطل نهاية األسبوع)ساعات القياس 
 

 (.4الفترة الزمنية )  بعد الزوال إلى الواحدة صباحا ةثامنمن ال: الفترة الصباحية -
 (.0الفترة الزمنية ) العاشرة ليالإلى   بعد الزوال من الثانية: فترة الظهيرة والمساء -

 

 مواقع القياس : 
 .أكاديرو   فاس ، طنجةالرباط، مراكش، الدار البيضاء،  :ىمدن كبر  6 -
  بني مالل، العيون، الجديدة، ناظورال ،تازة ، وجدة،مكناس :مدن متوسطة 1 -

 . تطوانو 
فرانالصويرة: ىصغر مدن  6 -  . ، الراشدية، تزنيت، خريبكة، خنيفرة  وا 
-الرباططنجة، -وجدة، الرباط -فاس فاس، -الرباط :محاور للسكة الحديدية 7 -

 –عين السبع ، الجديدة –الدار البيضاء ، مراكش –الدار البيضاء الدار البيضا،
 .مطار محمد الخامس

الدار  -طنجة، الرباط -فاس، الرباط -الرباط :محاور للطرق السيارة 1 -
، الجديدة–الدار البيضاء،أكادير-مراكش، مراكش –، الدار البيضاء ءالبيضا
 .طنجة الميناء المتوسطي -وجدة، طنجة-فاس

 
 .مدن كبيرة ومدينة متوسطة( 6) ستة (3G)خدمة الهاتفية لشبكات الجيل الثالث شملت حملة قياس جودة ال: 2 

 .تينمتوسط ينتمدن كبيرة ومدين( 6)ة تس (SMS) شملت حملة قياس جودة الرسائل النصية القصيرة: 3
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 -بني مالل، بني مالل خنيفرة، خنيفرة -مراكش: بالطرق الوطنية  ار محو  52 -
 -تازة  تازة،-، فاسالعيون -تزنيت، تزنيت -أكادير ،أكادير -الصويرةالراشيدية، 

-، تطوانتطوان-إفران، مكناس-فاس، مكناس-مكناسالناظور، –وجدة ،جدةو 
 .خريبكة-، الدار البيضاءطنجة

 

 وتوزيعها عدد القياسات 
 :قياس موزعة كالتالي 984 46برسم هذه الحملة  بلغ عدد القياسات

 
  

 طبيعة القياسات مواقع القياسات عدد القياسات حسب نوعية الموقع المجموع

11301 
 ىمدن كبر  6 - 7771

لشبكات  خدمة الصوت
من الجيل  الهاتف المتنقل
 الثاني

 مدن متوسطة 1 - 7150
 ىصغر مدن  6 - 1110

 الحديديةمحاور للسكة  7 - 1270 1270
  طرق السيارةبالمحاور  1 - 1760 1760
 الطرق الوطنيةبمحوار  41 - 3210 3210

 32001(:الجيل الثاني) خدمة الصوت مجموع -
شبكات ل خدمة الصوت ىمدن كبر  6 -  1511 1511

من الجيل  الهاتف المتنقل
 الثالث

 مدينة متوسطة 4 - 120 120
 1771(:الجيل الثالث) خدمة الصوتمجموع  -

 ىمدن كبر  6 - 1131 1131
الرسائل النصية خدمة 

 القصيرة
 مدن متوسطة 0 - 5726 5726

 6 712: (الرسائل النصية القصيرة خدمة  المجموع -

 26 712: الرسائل النصية القصيرةخدمة  و( والثالث الجيل الثاني) خدمة الصوت مجموع
 
 

 منهجية القياسات:  
 المؤشرات المقاسة : 

  الجيل الثاني: الصوتخدمة (2G)  ـ والثالث(3G):   
مؤشرات المحاولة إجراء مكالمة وقياس  تكمن فيمكالمة هاتفية صوتيةلخدمة العملية قياس جودة 

 :التالية
 

 :قاإلخفا نسبة -
 1أكثر من  يهاالمحافظة عليتم لم  لم تتم خالل المحاولة األولى أو هي التي أخفقت التيمكالمة ال

 كالماتعلى عدد المالناجحة غير كالمات سب نسبة اإلخفاق من خالل قسمة عدد المتوتح. ثواني
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 .التي تم القيام بها
 

 :االنقطاع نسبة -
ثوان وأقل من  1خالل المحاولة األولى واستمرت أكثر من المكالمة تعد المكالمة منقطعة، إذا تمت 

التي  نسبة االنقطاع من خالل قسمة عدد المكالمات المنقطعة على عدد المحاوالت وتحسب. يقتيندق
 .تم القيام بها

 :حاالنج نسبة -
وتحسب  .بدون انقطاع دقيقتين لمدة المحاولة األولى، واستمرت ذمن تحققتإذا  ناجحةتعتبر المكالمة 

 .المكالمات المنجزةنسبة النجاح من خالل قسمة عدد المكالمات الناجحة على عدد 
 :وتحسب المؤشرات الثالثة على أساس مجموع عدد محاوالت إجراء المكالمة كما يلي

 

 .100%=  قاإلخفانسبة  +االنقطاعنسبة +  ناجحةالمكالمة النسبة 
 :  جودة السمع - -

 :وفقا للجدول التالي االستماع، يتم تقييم جودة ةناجحلكل مكالمة 
 

جودة 
االستماع  

لمكالمات ل
 ةناجحلا

 مقبولة/جيدة

نسبة ''إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر مقبولة /جيدةتعد مكالمة ناجحة وبجودة 
يشوبها اضطراب  جيدة أوو إذا كانت جودة استماع كال المخاطبين '' النجاح

مقبولة /جيدةوتحسب نسب المكالمات ذات جودة . خفيف ال يؤثر على المكالمة
مقبولة على عدد المكالمات ال/الجيدةمن خالل حاصل قسمة عدد المكالمات 

 .المنجزة

 ضعيفة

نسبة '' إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر ضعيفة تعد مكالمة ناجحة وبجودة
ذا كانت جودة استماع كال المخاطبين '' النجاح بسبب  صليشوبها انزعاج متواوا 

 تحسب نسب. الفهم عند كال المخاطبينإمكانية اضطرابات متعددة مع 
بجودة  قسمة عدد المكالمات  حاصل من خالل ضعيفة جودة المكالمات ذات

 .على عدد المكالمات المنجزة ضعيفة

 رديئة

نسبة '' إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر رديئةتعد مكالمة ناجحة وبجودة 
ذا كان '' النجاح كال ثة مستحيلة بين دوالمحا يتم بصعوبة كبيرة الفهموا 

قسمة  حاصل من خاللالمكالمات ذات جودة رديئة  تحسب نسب. المخاطبين
 .على عدد المكالمات المنجزةبجودة رديئة عدد المكالمات 

 
أجل تقييم جودة االستماع بالنسبة لكل مكالمة هاتفية ناجحة، يجب، على الخصوص، أخد  ومن

 : الوضعيات التالية بعين االعتبار
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 خدمة الرسائل النصية القصيرة: 

على مستوى كل من الشبكات الثالثة  رسائل نصية قصيرةعملية القياس من خالل محاولة بعث تتم 
من كون محتوى الرسالة  والتحققموضوع االختبار مع التأكد من استالم المرسل إليه وقياس مدة االستالم 

 .كامل
 

 :تعتبر الرسالة النصية القصيرة متوصل بها إذا كانت قد استوفت، بصفة تراكمية، ما يلي
 ليست مرفوضة من قبل الشبكة؛ 
 محتواها صحيح. 

 

 .رسالةالاستقبال اإلشعار بالفاصل الزمني بين اإلرسال و  يهمدة االستالم 
 

 كيفية إجراء عمليات القياس: 
 الخدمة الهاتفية  من الجيل الثاني (2G ) والجيل الثالث(3G): 

عبر مختلف الشبكات الهاتفية المتنقلة موضوع  ابإجراء مكالمات فيما بينه الفرق المتنقلة والثابتةقوم ت
استمرار المكالمة بدون انقطاع  التأكد من مع (عدم اإلخفاق)ويتحققون من وصول المكالمة . االختبار

 .نجزةكذلك، بتقييم جودة االستماع للمكالمة الم الفرقهذه  قومتو  (.االنقطاععدم ) لمدة دقيقتين
حيث  .الجغرافي وقعنفس الم منكما تتم عمليات القياس على مستوى الشبكات الثالثة في نفس الوقت و  

 .ثابتواآلخر  متنقليتولى فردان القيام بعملية االختبار، واحد منهم 
  

 الرسائل النصية القصيرة ةخدم: 
لى هاتف متنقل تتم بالشبكة موضوع  عملية القياس بالنسبة لكل متعهد من خالل بعث رسائل من وا 

 .يكون الهاتف المتنقل المرسل والمستقبل في حالة تغطية .االختبار

 التعريف العيوب

 مستوى الصوت المستقـَبل أقل نسبيا من المستوى العادي صوت ضعيف
 رجع الصوت المرسل متفرق أو في وقت واحد صدى

 صوت يشبه ضجيج معدني ضجيج معدني
 صوت يشبه صرير القلي صرير

 تقطعات طفيفة قد تفرز ما يشبه ضجيج معدني تقطعات طفيفة
 فراغ طويل نسبيا صمت
 .تشوه الصوت المستقبل دون ضجيج آخر تشويه
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 بالنسبة لكل المتعهدينبنفس الكيفية الثابتة الى فرق البحث  المتنقلةمن لدن فرق البحث  يتم بعث رسائل
برقم هوية  متبوعين ABC)بالالتينية  حروف البداية) حرفا أبجديا  06وتتكون الرسائل . وكل االختبارات

 .لةالرسالة النصية القصيرة المرس
  

II اإلجراءات المتعلقة بالنشر: 

 المقاربة المعتمدة: 
 الخدمة الهاتفية  من الجيل الثاني (2G ) والجيل الثالث(3G): 

والجيل الثالث ( 2G) خدمة الهاتفية من الجيل الثانيالحملة تقييم جودة يتميز التقديم المعتمد لنشر نتائج 
(3G) باستعمال: 

 لمقارنة النتائج المسجلة على مستوى كل شبكة استنادا لمعدل نتائج( ''='' أو" -"، "+")  اتــعالم -
علما أن نسبة  النجاح نسبة متوسط علىوتستند القيمة المرجعية . المتعهدين الثالثة كل واحد من
وتشكل . مرتبطة بمعدل المكالمات الغير الموفقة وبمعدل المكالمات المنقطعة الناجحةالمكالمات 

 ؛النشر اهذه النتيجة المؤشر األكثر داللة بهذ
 ,بالنسبة لنتائج قياس جودة االستماع (%) معدل -

 

 خدمة الرسائل النصية القصيرة: 
التي تماثل  القيمة ( متوسط النسبة" )معدل"يتم تقديم نتيجة  كل مؤشر على أساس قيمة مرجعية 

 .المتوسطة المسجلة خالل فترة القياس بالنسبة للفاعلين الثالثة مجتمعين
  
نسبة الرسائل  و ثانية 32بها في أقل من  هي نسبة الرسائل المتوصل هذا التقرير المعتمدة فيالمؤشرات  

  .دقيقتين المتوصل بها في أقل من
 

 اتــباستعمال عالم الرسائل النصية القصيرةيتميز التقديم المعتمد لنشر نتائج حملة تقييم جودة خدمة 
. المتعهدين الثالثةلمقارنة النتائج المسجلة على مستوى كل شبكة استنادا لمعدل نتائج  (''='' أو" -"، "+")

 .رمؤشة لكل متوسطال النسبة علىوتستند القيم المرجعية 
 

 لرسائل النصية القصيرةوالنسبة المتوسطة ل متوسط نجاح المكالمات طريقة حساب : 
 الخدمة الهاتفية  من الجيل الثاني (2G ) والجيل الثالث(3G): 

من لدن كل واحد  من  ةالمكالمات المسجل نجاحنسب معدل  المكالمات نجاح نسبة متوسطيساوي 
 :المتعهدين  الثالثة

 

 

 = النجاح نسبة متوسط
 نسبة نجاح إينوي+نسبة نجاح ميدي تيليكوم+نسبة نجاح اتصاالت المغرب

3 
 

  .مرجعا تستند إليه نتائج جودة خدمة الشبكات التي يحصل عليها كل متعهد ةالمتوسطهذه النسبة  عتبرت
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من خالل استعمال  النجاح، نسبة متوسط ، بالمقارنة مع تدرج مستوى جودة الخدمة راتشاإلا عكستو 
بالنسبة لمعدالت  ''-''، وعالمة  النجاح ةنسب متوسط تفوق بالنسبة لمعدالت النجاح التى'' +''عالمة 
 .النجاح نسبة متوسط بالنسبة للمعدالت التي توازي ''=''وعالمة  النجاح نسبة متوسطاألدنى من النجاح 

، "+")  تختلف حسب ثالث عالمات  النجاح نسبة متوسط دنى منألعلى و األكما أن مستويات التدرج  ا
 :التاليك المبينة تاالوفق المج ( '' ='' أو" -"
 

 شروط التعيين عالمات المقارنة

 النجاح نسبة متوسط -+/ النجاح نسبة متوسط يضم النجاح بين فارق نسبةقيمة تراوح ت =
x 4،24 (4أي  مايعادل%.) 

 النجاح نسبة متوسط و  X24،4 النجاح نسبة متوسط نبيما النجاح  نسبةقيمة تراوح ت +
x 20،4. 

 x  النجاح نسبة متوسطو  X20،4 النجاح  نسبة متوسط بينماالنجاح  نسبةقيمة تراوح  ++
21،4. 

 x 21،4النجاح  نسبة متوسط أعلى منالنجاح  نسبة قيمة +++

 النجاح نسبة متوسط  X01،2 النجاح نسبة متوسطبين ما تتراوح قيمة نسبة النجاح - 
X00،2. 

 النجاح نسبة متوسط  X 01،2 النجاح نسبة متوسطبين ما تتراوح قيمة نسبة النجاح -- 
X010,. 

 .X01،2 النجاح نسبة متوسطنسبة النجاح أدنى من --- 

 
 

  القصيرةخدمة الرسائل النصية: 
 :كل واحد من المتعهدين الثالثةل ةالمسجلالنسب معدل ة متوسطال نسبةالساوي ت
 

 = النسبة المتوسطة
 النسبة المتوسطة إلنوي+النسبة المتوسطة لميدي تليكوم+النسبة المتوسطة التصاالت المغرب

3 
 

 . مرجعا تستند إليه نتائج جودة خدمة الشبكات التي يحصل عليها كل متعهد ةالمتوسطهذه النسبة  عتبرت
من خالل استعمال عالمة  المتوسطة النسبة بالمقارنة مع تدرج مستوى جودة الخدمة راتشاإلا تعكسو 
األدنى من النسبة معدالت لبالنسبة ل'' -''وعالمة  ةالمتوسطالنسبة  تفوق معدالت التىلبالنسبة ل'' +''
 .ةالمتوسطالنسبة  لمعدالت التي توازيلبالنسبة  ''=''وعالمة  ةمتوسطال
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" -"، "+")  تختلف حسب ثالث عالمات ةالمتوسطالنسبة  دنى منألعلى و األكما أن مستويات التدرج  ا
 :وفق المجاالت المبينة كالتالي ( '' ='' أو
 

 شروط التعيين عالمات المقارنة

 x ةالمتوسطالنسبة  -+/ ةالمتوسطالنسبة  يضم بين فارق نتيجة كل متعهدتتراوح  =
 (.%4أي  مايعادل) 4،24

ة المتوسطالنسبة  و  X 24،4 ةالمتوسطالنسبة  يضم بين فارق نتيجة كل متعهدتتراوح  +
x 20،4. 

  ةالمتوسطو النسبة  X20،4  ةالمتوسطالنسبة  يضم بين فارق نتيجة كل متعهدتتراوح  ++
x 21،4. 

 .X21،4 ةالمتوسطالنسبة أعلى من  نتيجة كل متعهد +++

ة المتوسطو النسبة  X 01،2 ةالمتوسطالنسبة  يضم بين فارق نتيجة كل متعهدتتراوح - 
X00،2 . 

 ةالمتوسطالنسبة و   X  01،2ةالمتوسطالنسبة  يضم بين فارق نتيجة كل متعهدتتراوح -- 
X010,. 

 .X 01،2 ةالمتوسطالنسبة  أدنى من نتيجة كل متعهد--- 
 

 
 TM :ةالمتوسط نسبةال

 
 III تقديم النتائج:   

 الخدمة الهاتفية من الجيل الثاني(2G ) والجيل الثالث(3G):  
في  السالف ذكره حسب الجدول الزمني المنجزة الحملة الوطنية النتائج المسجلة خاللعرض فيما يلي، 

 وفق المقاربة ،(3G)والجيل الثالث  (2G) الجيل الثاني من للشبكات العامة لالتصاالت بالنسبة جزأين
 .المبينة أعاله
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معدل النجاح بالنسبة لكل واحد من لمن وضع عالمة يتعلق األمر بحساب المقاسات التي تمكن 
اجمالي بالنسبة لمجموع المواقع، المدن ) (1)الخمسة من المواقع  موقعالمتعهدين الثالثة وبالنسبة لكل 

سيتم النتائج بكيفية شاملة وموضوعية  لتحليلو (. الطرق السيارة، الطرق الوطنية، وخطوط السكة الحديدية
 .و كذلك الشاملة خارج الشبكة و الشبكة داخلمن ت التي تمت اللمكالمبالنسبة النتائج عرض 

التقرير العام للحملة الوطنية لقياس جودة خدمة الشبكات  أدناه، منراج المعطيات المقدمة تم استخقد  و
 .لالتصاالتالعامة 

 .95%يجب أن تقارب القيمة العادية لنسبة النجاح موضوع القياس نسبة 

وال  95%  بعد الفاصلة وهي موثوق بها بنسبة    (2)التقرير مكونة من عددين هذا المعتمدة فيالقيم 
 .%0 نسبةهامش الخطأ  يتعدى

 .لى كون أسماء  المتعهدين مدرجة في جداول التقرير حسب الترتيب األبجديإوتجدر االشارة 
 

 خدمات الرسائل النصية القصيرة: 
 ةالرسائل النصية القصير لقياس جودة خدمة  الحملة الوطنية فيما يلي، عرض النتائج المسجلة خالل

(SMS) المبينة أعاله وفق المقاربة السالف ذكره حسب الجدول الزمني المنجزة. 

لكل واحد من المتعهدين  كل مؤشرمعدل ليتعلق األمر بحساب المقاسات التي تمكن من وضع عالمة 
 .الثالثة

راج المعطيات المقدمة أدناه، من التقرير العام للحملة الوطنية لقياس جودة خدمة الشبكات العامة تم استخو 
 .لالتصاالت

ال  و 95%بعد الفاصلة وهي موثوق بها بنسبة    (2)التقرير مكونة من عددين هذا المعتمدة فيالقيم 
 .%0 نسبةيتعدى هامش الخطأ 

 .لى كون أسماء المتعهدين مدرجة في جداول التقرير حسب الترتيب األبجديشارة إإلوتجدر ا
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 : األول ءالجز 
من  الهاتف المتنقللشبكات  الصوتخدمة جودة قياس 

  (2G)الجيل الثاني
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1.1.III.  الجيل الثاني لشبكات ةياإلجمال النجاح نسبةمتوسط(2G): 
 

 متعهدو بالنسبة لكل حسب موقع القياس ب( خارج الشبكة وداخل الشبكة)نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (نـويا)وانا

 جميع المواقع %97,35 = = =
 المدن %91,62 = = =
 المحاور السككية %91,04 = = =
 الطرق السيارة %76,92 = = =
 الطرق الوطنية %72,93 = - +

 
2.1.III.  شبكات الجيل الثانيلنجاح النسبة(2G ) داخل الشبكة((On Net: 

 

 متعهدو بالنسبة لكل حسب موقع القياس بنسبة النجاح داخل الشبكة 
 مواقع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (نـويا)وانا

 جميع المواقع %97,46 = = =
 المدن %91,82 = = =

 المحاور السككية %90,22 + + --
 الطرق السيارة %77,07 - + =
 الطرق الوطنية %93,12 = - ++

 
 

3.1.III. الجيل الثاني لشبكات ينسبة النجاح اإلجمال(2G) داخل الشبكة (    :(Off Net   
 

 متعهدو بالنسبة لكل حسب موقع القياس ب الشبكة خارجنسبة النجاح 
 مواقع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (نـويا)وانا

 جميع المواقع %97,24 = = =
 المدن %98,43 = = =
 المحاور السككية %91,17 = - +
 الطرق السيارة %76,78 = = +
 الطرق الوطنية %92,73 - = +
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4.1.III. الجيل الثاني شبكات نجاح نسبة(2G)  المتعهدبحسب و دن حسب المب:  
 

 المتعهدبحسب و دن حسب المب نسبة النجاح 

 المدن موضوع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم إنوي/ وانا
 الدار البيضاء %97,83 = = =

 الرباط %77,23 = = =

 أكادير %97,41 = = =

 مراكش %91,21 = = =

 فاس %98,83 = = =

 طنجة %99,51 = = =

 وجدة %98,46 = = =

 الجديدة %99,06 = = =

= = = %97,  71  بني مالل 

 العيون %98,11 = = =

 تازة %500,00 = = =

 الناضور %97,67 - + =

 تطوان %99,40 = - =

 مكناس %99,15 = - =

 خريبكة %98,97 = = =

 خنيفرة %99,54 = = =

 تزنيت %97,93 - + =

 الراشدية %97,36 = = =

 إفران %98,29 = = =

 الصويرة %91,52 + -- ++
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 المتعهدبحسب حسب المحور الطرقي و بنسبة النجاح 
 محور السككيال النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (إينوي ) اوان

 فاس -الرباط  %19,38 ++ - --
 وجدة-فاس %18,15 ++ = --
 طنجة-الرباط %90,62 - - ++
 الدار البيضاء -الرباط  %93,33 = ++ --
 مراكش -الدار البيضاء  %90,62 - + =
 الجديدة -الدار البيضاء  %73,33 = - +
 Vمحمد طارم -السبع عين %94,17 = = =

 الطريق السيار النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (إينوي ) اوان
 فاس -الرباط  %97,11 -- + ++
 طنجة -الرباط  %100,00 = = =
 الدار البيضاء -الرباط  %99,00 - + =
 مراكش -الدار البيضاء  %97,24 = = =
 أكادير -مراكش  %94,36 -- + +
 الجديدة -الدار البيضاء  %98,00 = = =
 طنجة  - م.الميناء %100,00 = = =
 وجدة-فاس %95,54 =  - ++

 الوطنية قالطر النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم (إينوي ) اوان
 بني مالل – مراكش %93,33 --- ++ ++
 خنيفرة -بني مالل %90,00 - = +
 الراشيدية - خنيفرة %17,67 +++ --- ++
 اكادير-الصويرة  %91,13 = -- +
 تزنيت -أكادير  %91,12 - ++ --
 عيونال - تزنيت %17,67 ++ --- ++
 تازة-فاس %95,67 - - ++
 وجدة-تازة %92,00 -- = ++
++ = --- %90,  71  وجدة الناضور 

 مكناس-افران %90,00 + - +++
 فاس-مكناس %91,16 = - -
 تطوان-مكناس %77,33 - + +
 طنجة-تطوان %97,52 + - -
 خريبكة-الدار البيضاء %96,67 -- ++ ++
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 النتائج االجمالية لقياسات جودة االستماع بالنسبة لجميع المتعهدين والمواقع واالتجاهات

 المقبولةللمكالمات الجيدة و  النسبة االجمالية النسبة االجمالية للمكالمات الضعيفة رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا

%5,  53  %53,76 %11,06 
 

 (واالتجاهحسب المتعهد )نتائج قياسات جودة االستماع 

 والمقبولة الجيدةالنسبة االجمالية للمكالمات  النسبة االجمالية للمكالمات الضعيفة رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا

 المتعهد
 خارج

 الشبكة

داخل 
 الشبكة

 اجمالي
 خارج

 الشبكة

داخل 
 الشبكة

 اجمالي
 خارج

 الشبكة

داخل 
 الشبكة

 اجمالي

 اتصاالت المغرب 80,41% 82,29% 78,52% 15,26% 13,40% 17,13% 1,53% 1,54% 1,52%

 ميديتيليكوم 82,76% 84,66% 80,86% 13,05% 11,60% 14,50% 1,33% 1,06% 1,61%

 إنوي/وانا 83,03% 85,30% 80,75% 13,57% 11,75% 15,38% 1,12% 0,78% 1,46%
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 (نوعية الموقعحسب المتعهد و )نتائج قياسات جودة االستماع 

 والمقبولة الجيدةالنسبة االجمالية للمكالمات  النسبة االجمالية للمكالمات الضعيفة رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا

 الموقع

اتصاالت  مميدي تيليكو إنوي/وانا اتصاالت المغرب مميدي تيليكو إنوي/وانا

اتصاالت  ميديتيليكوم إنوي/وانا المغرب

 المغرب

 المدن 84,04% 89,28% 88,82% 13,36% 8,45% 9,26% 1,14% 0,76% 0,75%

 الطرق السيارة 78,15% 77,17% 77,17% 15,98% 16,74% 18,37% 1,85% 3,04% 2,17%

 الطرق الوطنية 66,00% 65,74% 67,22% 21,48% 22,17% 24,78% 4,70% 3,91% 2,78%

 خطوط السكة الحديدية 65,90% 46,14% 52,53% 25,18% 43,01% 36,51% 0,72% 1,69% 1,45%
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 الجزء الثاني
من  الهاتف المتنقللشبكات  خدمة الصوتقياس جودة 

 (G3) لثالثاالجيل 
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1.2.III. الجيل الثاني لشبكات ينسبة النجاح اإلجمال(3G) 
 
 

 

 

 

2.2.III. الجيل الثاني لشبكات ينسبة النجاح اإلجمال(3G) (الشبكة داخل) 
 

 
 
 
 
 

3.2.III.  الجيل الثاني لشبكات يالنجاح اإلجمالنسبة(3G)  (خارج الشبكة) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب والمتعهدوبحسب موقع القياس ب (خارج الشبكة وداخل الشبكة)نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 مجموع المدن %91,67 = =

 حسب والمتعهدوبحسب موقع القياس ب( خارج الشبكة وداخل الشبكة)نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 مجموع المدن %91,67 = =

 حسب والمتعهدوبحسب موقع القياس ب (خارج الشبكة وداخل الشبكة)نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 مجموع المدن %98,67 = =
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4.2.III. لثالجيل الثا شبكاتنجاح  نسبة(3G)  المتعهدبحسب و دن حسب المب  
 

 المتعهدبحسب و دن حسب المب نسبة النجاح 

 المدن موضوع القياس النجاح نسبةمتوسط  اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 الدار البيضاء %97,16 = =

 الرباط %77,67 = =

 أكادير %97,01 = =

 مراكش %96,07 = =

 فاس %97,81 = =

 طنجة %99,76 = =

 وجدة %98,17 = =
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      5.2.III.  لثالجيل الثا شبكاتلجودة االستماع بالنسبة(3G) 

 

 (حسب المتعهد واالتجاه)نتائج قياسات جودة االستماع 

 والمقبولة الجيدةالنسبة االجمالية للمكالمات  النسبة االجمالية للمكالمات الضعيفة رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا

 المتعهد
 الشبكة خارج

 
 الشبكة خارج اجمالي داخل الشبكة

 
 الشبكة خارج اجمالي داخل الشبكة

 
 اجمالي داخل الشبكة

 اتصاالت المغرب 82,18% 88,28% 83,28% 10,21% 1,08% 13,83% 1,11% 1,88% 1,03%

 مميدي تيليكو 67% ,81 84,03% 82,01% 13,01% 03,10% 13,10% 1,11% 1,11% 1,61%

 

 النتائج االجمالية لقياسات جودة االستماع بالنسبة لجميع المتعهدين والمواقع واالتجاهات

 والمقبولة  الجيدة النسبة االجمالية للمكالمات  النسبة االجمالية للمكالمات الضعيفة رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا

%5,  00  %53,31 %11,31 
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 (حسب المتعهد ونوعية الموقع)نتائج قياسات جودة االستماع 

 والمقبولة الجيدةالنسبة االجمالية للمكالمات  للمكالمات الضعيفةالنسبة االجمالية  رديئةلالنسبة االجمالية للمكالمات ا
 الموقع

 مميدي تيليكو اتصاالت المغرب مميدي تيليكو اتصاالت المغرب مميدي تيليكو
 اتصاالت المغرب 

 المدن 82,18% 81,28% 10,21% 03,01% 1,11% 0,11%
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 الجزء الثالث
 رسائل النصية القصيرةخدمة القياس جودة 
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III. .1.3ثانية 30للرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من  ةياإلجمال النسبةا 

  
III. .2.3(1)للرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من دقيقتين  ةياإلجمال النسبة 

 
III. .3.3ثانية 30من في أقل ( داخل الشبكة)لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها ا نسبة 

 

III. .4.3في أقل من دقيقتين (الشبكةخارج ) لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها ا انسبة 

 المتعهد بحسب  ثانية 30بها في أقل من  ة للرسائل النصية القصيرة المتوصلاإلجماليالنسبة 
 (خارج الشبكة وداخل الشبكة)

 مواقع القياس (1)النسبة المتوسطة  اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %50,33 ++ -- -

 (1)ة للرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من في أقل من دقيقتين اإلجمالي نسبة
 (خارج الشبكة وداخل الشبكة) المتعهد بحسب 

 مواقع القياس (2)النسبة المتوسطة  اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %90,31 = = =

 ثانية 30بها في أقل من في أقل من  لرسائل النصية القصيرة المتوصلانسبة 
 (داخل الشبكة( المتعهد بحسب 

 مواقع القياس (1)النسبة المتوسطة  اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %50,70 ++ +++ ---

 ثانية 30لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من في أقل من انسبة 
 (الشبكةخارج ( المتعهد بحسب 

 مواقع القياس (2) النسبة المتوسطة اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %70,57 - ++ =
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III. .5.3ثانية 30من في أقل ( الشبكةخارج  )لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها ا نسبةا

 

III. .6.3دقيقتين في أقل من( الشبكةخارج  )لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها ا نسبةا 

 

 .7.3.III دنالم بحسب  ثانية 30في أقل من لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها انسبة 
 

 

 

 

 

 ثانية 30الرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من  في أقل من  انسبة 
 (الشبكةخارج ( المتعهد بحسب 

 مواقع القياس (1) النسبة المتوسطة اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %10,52 +++ --- ++

 ثانية 30النسبة الرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من  في أقل من 
 (الشبكةخارج ( المتعهد بحسب 

 مواقع القياس (2) النسبة المتوسطة اتصاالت المغرب مميدي تيلكو  إنوي/وانا
 واقعمجموع الم %70,37 + = =

 دنالم بحسب  ثانية 30بها في أقل من  ة للرسائل النصية القصيرة المتوصلاإلجماليالنسبة 
 المدن موضوع القياس (5) النسبة المتوسطة اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم إنوي/وانا

 الدار البيضاء %61,51 +++ --- +++
 الرباط %17,71 + +++ ---
 أكادير %17,11 = ++ --
 مراكش %77,31 -- +++ ---
 فاس %15,66 +++ -- =
 طنجة %21,32 +++ --- ++
 وجدة %7,16 --- +++ ---
 العيون %33,11 = -- ++
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 .8.3.III دنالم بحسب  دقيقتين في أقل من لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها انسبة  

 
 

 دنالم بحسب  ثانية 30لرسائل النصية القصيرة المتوصل بها في أقل من انسبة 
 المدن موضوع القياس (1) النسبة المتوسطة اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم إنوي/وانا

 الدار البيضاء %91,11 = = =
 الرباط %72,61 = = =
 أكادير %97,10 = = =
 مراكش %97,21 = ++ -
 فاس %93,12 = = =
 طنجة %96,55 + -- =
 وجدة %16,27 = ++ --
 العيون %17,06 = - =


