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I .تمهيد 
 

 

 ا صصبع جودة التخدمبمهمة الوكالة الوطنية لصقنين الموااال  صضطلع ،الموكولة لها تخصاااا إلافي إطار 
وذلك من تخالل إجراء حمال  منصظمة لقياس مؤشرا  ،الصااال لالمقدمة من لدن مصعهدي الشبكا  العامة 

 .انطالقا من عينا  ذا  داللةجودة هذه التخدما  
 

ومدى اسصمراريصها ومصانصها. وصهم هذه  إليهاالولوجالتخدمة و الهدف من هذه المؤشرا  هو الصحقق من صوفر 
مدة االنقطاع والنجاح( كما صهم صراسل المعطيا  ) و االتخفاقنسب  )(:الاو الهاصفية )تخدمة الالمؤشرا  
. كما صهدف هذه المعطيا ...( األتخطاء فينسبة ،االسصقبال، ابيب الصراسلنسبة الصحميل، مدة الربطة، 

 .رض للزبناء فيما يتخص جودة التخدمةم  المؤشرا  ضمان صوفير مسصوى 
 

 ، وهما:إثنصين على مقاربصين الصااال اصصبع جودة تخدمة مصعهدي  من أجلصعصمد الوكالة
 

  من صحليل جداول البيانا  الشهرية المصضمنة للمؤشرا  الدالة على النصائج أوصلك الصي صطلبها الوكالة
 عياد أوالمناسبا  االسصثنائية...؛ألوالصي صهم مدى جودة الشبكة تخالل أيام ااالمصعهدين 

  جودة التخدمة.مدى القيام بحمال  قياس الشبكة على أرض الواقع لصقييم 
 

م مصعهدي الشبكا  العامة للموااال  اللصزاماصهم هذه الحمال  الصحقق من مدى احصرا من ةلاكصهدف الو 
إجراء صقييم موضوعي  . كما صهدف كذلك الىالتخدمة المناوص عليها في دفاصر صحمالصهم المصعلق بجودة

 .مصعارف عليهاالالموحدة و بناء على معايير وبرصوكوال  القياس وعلمي لجودة التخدمة 
 

صم اجراءها بناء على  يالص (3G)والجيل الثالث  (2G) الجيل الثاني ا قياسا  جودة تخدم اداراإل اصناول هذي
 و مدينة )مدن كبرى 46هم  . 4102األولى المنجزة برسم سنة الوطنية في إطار الحملة عينا  موسعة 

محورا من الطرق  09إضافة إلى .وجميع محاور الطرق السيارة والسكك الحديدية، 1اغرى ومصوسطة(
 الوطنية.
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.II قياس جودة الخدمةحملة تقديم 
 

II.1 :موضوع الحملة 
لشبكا  من لالاو ( تخدمة )بالمملكة المغربية المصنقلةلالصااالصصقييم جودة تخدمة الشبكا  العامة 

 .(3G)والجيل الثالث ( 2Gالجياللثاني)
 

 

.II2 :الفترة المشمولة بالقياس 
 .1174أبريل 71إلى مارس71من 

 

.II3  موضوع القياس:والخدمة الشبكات 
 

 .)إينوي( واناكوربريت
GSMوCDMA2000 

 ميديتليكوم
GSMوUMTS 

 اتصاالتالمغرب
GSMوUMTS 

 الشبكات الخدمة

x x x 
 الصوت خدمة

 الجيل الثاني 
)2G( 

 الجيل الثاني 
)2G( 

ND x x 
 الصوت خدمة

 الجيل الثالث
)3G  (  

 الجيل الثالث 
)3G  (  

 
 

.II4ــون: ـــــــــــــالمتعهدون المعني 
 اصااال  المغرب 
  ميديصليكوم 
   إينوي( وانا كوربري (. 

 
 
 
 
 

.II5  قاسـة: ـــــــــــــــــالمؤشرات المــ 
 هي:الاو ( تخدمة )والجيل الثالثالجياللثاني من المصنقلةلشبكا  ها بالنسبةلاسيق الصي يصم مؤشرا ال 

 ؛نسبة اإلتخفاق 
 ؛ نسبة االنقطاع 
 ؛نسبة النجاح 

 
 

 

II.6 الفترات الزمنية المعنية: مدة القياسو 
 .1174 أبريل71لتخميسإلى يوم امارس71ثنيناإليوما:من يوم  15مدة القياس 

 :هي كالصالي)أيام العمل وعطل نهاية األسبوعصشمل (ساعا  القياس
 

 (.7)الفصرة الزمنية  بعد الزوال إلى الواحدة اباحا ةثامنالفصرة الاباحية: من ال 
 (.1)الفصرة الزمنية  العاشرة ليالإلى   بعد الزوال فصرة الظهيرة والمساء: من الثانية 
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.II7 لخدمة الصوت  ةبالنسب مواقع القياس(2لشبكات الجياللثانيG) : 
 71  وجدة، ، طنجة،ريأكادفاس ، مراكش،  سال،  الرباط،الدار البيضاء،  ى:مدن كبر

 .القنيطرة، و مكناس
 9 العرائشو تخريبكةصطوان،، ناظور، آسفي،صازة،البني مالل، العيونالجديدة، :مدن مصوسطة . 
 1  فران. صزني ، وارزازا ، تخرسيف،  الاويرةالراشدية،الحسيمة،: ىاغر مدن  وا 
 8 :الدار البيضا، -الرباططنجة، -وجدة، الرباط-فاس،فاس -الرباط محاور للسكة الحديدية

 .مطار محمد التخامس –عين السبع، الجديدة –مراكش، الدار البيضاء –البيضاء الدار
 8الدار ءالدار البيضا -طنجة، الرباط -فاس، الرباط -محاور للطرق السيارة: الرباط ،

 م. طنجة -وجدة، طنجة-، فاسالجديدة–الدارالبيضاء،أكادير-مراكش، مراكش–البيضاء
 .المصوسطي

 79 الراشيدية،  -بني مالل، بني مالل تخنيفرة، تخنيفرة -مراكشبالطرق الوطنية:   ار محو
–، وجدةجدةو -صازة، صازة -، فاسالعيون -صزني ، صزني  -أكادير ،أكادير -الاويرة

-، الدار البيضاءطنجة-، صطوانصطوان-إفران، مكناس-فاس، مكناس-مكناسالناظور، 
 .تخريبكة

 
 

II.8لثلشبكات الجياللثابالنسب لخدمة الصوت  مواقع القياس(G3 :) 
 9  و وجدة ومراكش  أكاديرو الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس ، طنجة ى:مدن كبر

 .ومكناس والقنيطرة
 4ناظوروالالعيون ،بني مالل،الجديدة:مدن مصوسطة . 
 2  و ورزازا  الراشدية: ىاغر مدن. 

 
 

II.9وتوزيعها عدد القياسات 
 

 موزعة كالصالي:هم  مجموع المصعهدين، اقياس69993بلغ عدد القياسا  برسم هذه الحملة 
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 طبيعة القياسات مواقع القياسات عدد القياسات حسب نوعية الموقع المجموع

22612 
 ىمدن كبر  71 - 9482

لشبكات الجيل  خدمة الصوت
 (2G)الثاني

 مدن مصوسطة 9 - 6722
 ىاغر مدن  1 - 4412

 محاور للسكة الحديدية 8 - 2312 2310
 طرق السيارةبالمحاور  8 - 2432 2430
 الطرق الوطنيةبامحوار  79 - 4652 4650

 قياس30000الجيل الثاني(:) خدمة الصوت مجموع
 

9996 
 

 ىمدن كبر  9 - 6648
لشبكات الجيل  خدمة الصوت
 (3G)الثالث

 مصوسطة نمد 4 - 2348
 مصوسطة نم 1 - 1522

 قياس 9996 :(3Gالصوت لشبكات الجيل الثالث)خدمة مجموع
 قياس 39996 :(3G)الثالثالجيل  ( و2G)الجيل الثاني خدمة الصوت مجموع
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.IIIمنهجية القياس 
 

III.1 المؤشرات المقاسة 
 

 :محاولة إجراء مكالمة وقياس المؤشرا  الصاليةفي مكالمة هاصفية اوصيةلتخدمة العملية قياس جودة  صكمن
 

 قاإلخفانسبة: 
سب صثواني. وصح 5أكثر من يهاالمحافظة عليصم لم صصم تخالل المحاولة األولى أولم هي الصيأتخفق  الصيمكالمة ال

 .الصي صم القيام بها كالما على عدد المالناجحة غير كالما  نسبة اإلتخفاق من تخالل قسمة عدد الم
 

 االنقطاع: نسبة 
. يقصيندقثوان وأقل من  5تخالل المحاولة األولى واسصمر  أكثر من المكالمة صعد المكالمة منقطعة، إذا صم  

 .الصي صم القيام بها وصحسب نسبة االنقطاع من تخالل قسمة عدد المكالما  المنقطعة على عدد المحاوال 
 حاالنجنسبة: 

.وصحسب نسبة النجاح بدون انقطاع دقيقصين لمدةالمحاولة األولى، واسصمرصذمنصحققصإذا  ناجحةصعصبر المكالمة 
 .المكالما  المنجزةمن تخالل قسمة عدد المكالما  الناجحة على عدد 

 وصحسب المؤشرا  الثالثة على أساس مجموع عدد محاوال  إجراء المكالمة كما يلي:
 

 .100%=  قاإلتخفانسبة االنقطاع+ نسبة +  ناجحةالمكالمة النسبة 
 

يجب أن يصوفر عليها كل مصعهد بالنسبة لنسبة النجاح يجب أن صمثل وصجدر االشارة ان القيمة العادية الصي 
 .%95حوالي  

 
III.2كيفية إجراء عمليات القياس 

مع صحديد  الجغرافي وقعنفس الم منو  ،عمليا  القياس في نفس الوق  على مسصوى الشبكا  الثالثة صم 
القيام ثاب ، آلتخر،واحدمصنقلوامصحريانعونان حيث يصولى وتخاوايا  الشبكة.  (GPS)نقط الصموضع 
 .على مسصوى كل شبكة بعملية االتخصبار

عبر متخصلف الشبكا  الهاصفية المصنقلة موضوع  ابإجراء مكالما  فيما بينهالمصنقلة والثابصةالصحري فرق قوم ص
اسصمرار المكالمة بدون انقطاع لمدة  الصأكد من من واول المكالمة )عدم اإلتخفاق( مع وناالتخصبار. ويصحقق

 (.االنقطاعدقيقصين)عدم 
 

III.3 النصائج :المصعلقة بنشر  االعصبارا 
القيمة المسجلة تخالل  مصوسط على أساس قيمة مرجعية: '' مصوسط'' الصي صماثلبالنسبلكل مؤشر، صقدم النصيجة 

 فصرة القياس المعنية.
 .%1وبهامش تخطأ يساوي  .%98بنسبة ثقة حسابية صساوي  ،القيمالواردةفيهذاالصقريرصحصسببرقمينبعدالفاالة

 



8       (4172أبريل  71مارس إلى  71بكات االتصاالت من الجيل الثاني والثالث )من قياس جودة خدمة الصوت لش.................................................................................

.VIالمقاربة المعتمدة 
 

VI.1 : المقاربة المعتمد 
 

يصم اعصماد (3G)والجيل الثالث ( 2Gتخدمة الهاصفية من الجيل الثاني)الحملة صقييم جودة لصقديم نصائج 
كل واحد  " أو ''=''( لمقارنة النصائج المسجلة على مسصوى كل شبكة اسصنادا لمعدل نصائج-"ا ) "+"، ــعالم
مرصبطة الناجحةعلما أن نسبة المكالما  نسبةالنجاحمصوسطعلىالمصعهدين الثالثة. وصسصند القيمة المرجعية  من

 اجة المؤشر األكثر داللة بهذبمعدل المكالما  الغير الموفقة وبمعدل المكالما  المنقطعة. وصشكل هذه النصي
 ؛النشر

 

VI.2 متوسط نجاح المكالمات طريقة حساب: 
من لدن كل واحد من المصعهدين  ةالمكالما  المسجل نجاحنسب معدل المكالماصنسبةنجاح مصوسطيساوي 
 الثالثة:

 
 

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

3 
 

 مرجعا صسصند إليه نصائج جودة تخدمة الشبكا  الصي يحال عليها كل مصعهد.ةالمصوسطهذه النسبة  عصبرص
+'' ''من تخالل اسصعمال عالمة  نسبةالنجاح، مصوسط، بالمقارنة مع صدرج مسصوى جودة التخدمة را شاإلاعكسصو 

األدنى من بالنسبة لمعدال  النجاح  ''-، وعالمة ''النجاحةنسب مصوسطصفوق بالنسبة لمعدال  النجاح الصى
 .نسبةالنجاح مصوسطصقارب بالنسبة للمعدال  الصي  ''=''وعالمة نسبةالنجاح مصوسط

" أو -) "+"، "صتخصلف حسب ثالث عالما  نسبةالنجاح مصوسط دنى منألعلى و األكما أن مسصويا  الصدرج ا
 الصالي:المبينةك  االوفق المج ''='' ( 

 

 شروط التعيين المقارنةعالمات 
 (.%7)أي  مايعادل x7،17النجاحنسبة مصوسط -+/نسبةالنجاح مصوسطيضم النجاح بين فارق نسبةقيمة صراوح ص =
 .x11،7نسبةالنجاح مصوسط و X17،7 نسبةالنجاح مصوسطنبيما النجاح  نسبةقيمة صراوح ص +
 .x15،7 نسبةالنجاح مصوسطو  X11،7 نسبةالنجاح  مصوسطبينماالنجاح  نسبةقيمة صراوح  ++
 x15،7نسبةالنجاح  مصوسطأعلى منالنجاح  نسبةقيمة +++
 .X99،1 نسبةالنجاح مصوسط  X98،1 نسبةالنجاح مصوسطبين ما صصراوح قيمة نسبة النجاح  -
 .,X980 نسبةالنجاح مصوسط  X 95،1 نسبةالنجاح مصوسطبين ما صصراوح قيمة نسبة النجاح  --
 .X95،1 نسبةالنجاح مصوسطنسبة النجاح أدنى من  ---
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.Vتقديم النتائج 
 

 

في  السالف ذكره حسب الجدول الزمنيالمنجزة لحملة الوطنيةالنصائج المسجلة تخالالعرض فيما يلي، 
المبينة وفق المقاربة (،3G)والجيل الثالث ( 2Gالجيل الثاني) من للشبكا  العامة لالصااال بالنسبةجزأين
 أعاله.

 

معدل النجاح بالنسبة لكل واحد من المصعهدين لمن وضع عالمة الصي صمكن المؤشرا  يصعلق األمر بحساب 
الطرق السيارة،  ،)اجمالي بالنسبة لمجموع المواقع، المدنالتخمسة من المواقع  موقعالثالثة وبالنسبة لكل 

النصائج عرض النصائج بكيفية شاملة وموضوعية سيصم  لصحليلالطرق الوطنية، وتخطوط السكة الحديدية(. و 
 .و كذلك الشاملة تخارج الشبكةو  الشبكة داتخلمن   الصي صم  اللمكالمبالنسبة 

 

الصقرير العام للحملة الوطنية لقياس جودة تخدمة الشبكا   أدناه، منصم اسصتخراج المعطيا  المقدمة قد  و
 .لالصااال العامة 

 

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

 وال يصعدى95% بعد الفاالة وهي موثوق بها بنسبة   (2)الصقرير مكونة من عددين هذا القيم المعصمدة في
 .%1 نسبةهامش التخطأ 

 

 األبجدي.لى كون أسماء المصعهدين مدرجة في جداول الصقرير حسب الصرصيب إوصجدر االشارة 
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 :األول ءالجز
 الهاتف المتنقللشبكات  الصوتخدمة جودة قياس 

 (3G)والجيل الثالث  (2G)من الجيل الثاني
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.IV  الثانيمن الجيل  الهاتف المتنقللشبكات  خدمة الصوتجودة (2G) 
 

VI.1لشبكات ةياإلجمال النجاح نسبة (2الجيل الثانيG): 
 

 ةنسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 جميع المواقع %96,59 = = +
 المدن %98,03 = = =
 المحاور السككية %91,99 - - + +
 الطرق السيارة %95,88 = = =
 الطرق الوطنية %92,86 - - ++

 

VI2. النجاح لشبكات نسبة (2الجيل الثانيGداخل ) الشبكة(NET-(ON: 
 

 On Net))نسبة النجاح داخل الشبكة
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 جميع المواقع %96,88 = = +
 المدن %98,26 = = +
 المحاور السككية %92,71 - - = +
 الطرق السيارة %95,77 = = =
 الطرق الوطنية %93,41 - - ++

 
3.IV النجاح لشبكات نسبة (2الجيل الثانيG )الشبكة) خارجNET-(OFF: 

 

 Off Net))الشبكة خارجنسبة النجاح 
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 جميع المواقع %96,29 = = =
 المدن %97,79 = = =
 المحاور السككية %91,29 - - + + +
 الطرق السيارة %96,00 - = =
 الطرق الوطنية %92,30 - = ++
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4.IVشبكاتنجاح  نسبة (2الجيل الثانيG)حسب المدن: 
 

 المتعهدبحسب و دن حسب المبنسبة النجاح 
 المدن موضوع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 الدار البيضاء %98,92 = = =
 الرباط %97,55  - - + +
 أكادير %98,53 = - +
 مراكش %98,24 = = =
 فاس %98,82 = = =
 طنجة %94,61 - - + =
 الجديدة %98,21 - = +
 بني مالل %96,41 = = =
 العيون %98,85 + - =

 آسفي %93,59 ++ - - - +++
 وجدة %99,62 = = =
 تازة %98,85 = = =
 الناضور %99,36 = = =
 تطوان %98,85 = = =
 القنيطرة %98,21 = = =
 مكناس %99,49 = = =
 سال %99,51 = = =
 خريبكة %98,41 = = =
 تزنيت %99,05 = = =
 العرائش %98,25 - + =
 الراشدية %96,67 = = =
 إفران %99,73 = = =
 الحسيمة %99,73 = = =
 الصويرة %94,44 -- = ++
 ورزازات %93,21 = = =
 جرسيف %93,21 = = =
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IV.5(2نسبة نجاح شبكات الجيل الثانيG:على مستوى المحاور السككية ) 
 

 المتعهدبحسب و  السككيحسب المحور بنسبة النجاح 
 محور السككيال النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 فاس -الرباط  %92,42 - - - ++ +
 وجدة-فاس %88,48 - - - = ++
 طنجة-الرباط %92,73 = = =
 الدار البيضاء -الرباط  %90,53 - = +
 مراكش -الدار البيضاء  %92,12 - - - ++ ++
 الجديدة -الدار البيضاء  %98,25 - + =
 طنجة  - الميناء.م %86,67  - - ++ =
 Vمطار محمد -عين السبع %94,29 - = +

 

IV.6 نسبة نجاح شبكات الجيل(2الثانيG على مستوى )ة:سيار ال الطرق 
 

 المتعهدبحسب و الطريق السيار حسب المحور بنسبة النجاح 
 الطريق السيار النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 فاس -الرباط  %98,79 - = +
 طنجة -الرباط  %97,27 = = =

 الدار البيضاء -الرباط  %97,89 ++ +  - -
 مراكش -الدار البيضاء  %96,67  - - = +
 أكادير -مراكش  %93,64 =  - - +

 الجديدة -الدار البيضاء  %91,58  - - +++  - -
 طنجة  - الميناء.م %97,14  - - = ++
 وجدة-فاس %94,24 = - +
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IV.7(2نسبة نجاح شبكات الجيل الثانيG على مستوى )ة:وطنيال الطرق 
 

 المتعهدبحسب و الوطنيالطريق حسب المحور بنسبة النجاح 
 لوطنيةالطريق ا النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم نـوي(اوانا)

 بني مالل – مراكش %87,67  - - ++ =
 اكادير-الصويرة  %89,26 - - - - +++
 تزنيت -أكادير  %96,19 - = ++
 عيونال - تزنيت %90,61  - - + +
 تازة-فاس %95,71 =  - - ++
 الناضور-وجدة  %95,83 =  - - +
 مكناس-افران %94,17 = - - - ++
 فاس-مكناس %98,10  - - + =
 تطوان-مكناس %91,52 =  - - ++
 طنجة-تطوان %94,29 ++ - - - ++
 خريبكة-الدار البيضاء %95,00 - - ++
 الراشيدية-افران %87,92  - - = ++
 ورزازات -الراشيدية %93,67  - - + ++
 الصويرة -آسفي  %91,43 -  - - ++
 جرسيف -تازة %93,81 - - - ++ +++
 وجدة -جرسيف  %94,58  - -  - - +++

 القنيطرة -سال  %97,62 - = =
 الحسيمة -تطوان %91,25 ++ - - - +++
 الناضور -الحسيمة  %90,48 ++  - - =
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.IIV  الثالثمن الجيل  الهاتف المتنقللشبكات  خدمة الصوتجودة (3G) 
 

1.IIVالثالثالجيل  ة لشبكاتاإلجمالي النجاح نسبة(3G) : 
 

 نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 المدن %96,15 = =
 

2.IIVالثالثالجيل  النجاحلشبكات نسبة(3G)  (داخل الشبكةNET-(ON: 
 

 نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 المدن %96,11 = =
 

3.IIVالثالثالجيل  النجاحلشبكات نسبة(3G)  (داخل الشبكةNET-(OFF: 
 

 نسبة النجاح اإلجمالي
 مواقع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 المدن %96,23 - +
 

 

4.IIV   الثالثالجيل  نجاح شبكات نسبة(3G)  :حسب المدن 
 

 المتعهدبحسب و دن حسب المبنسبة النجاح 
 المدن موضوع القياس النجاح نسبة متوسط اتصاالت المغرب ميدي تيلكوم

 الدار البيضاء %97,75 = =
 الرباط %97,13 = =
 أكادير %90,63 - - ++
 مراكش %94,13 - - ++
 فاس %96,88 = =
 طنجة %97,63 = =
 وجدة %95,62 - - ++
 الجديدة %96,59 = =
 بني مالل %96,60 - +
 العيون %91,07 - - ++
 الناضور %98,70 = =
 القنيطرة %98,54 = =
 مكناس %97,73 = =
 الراشدية %95,60 = =
 ورزازات %99,00 = =
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 زء الثانيجال
بين الحملة األخيرة التي أجريت في عام  ةالمقارن

 أجريت هذا الموسموالتي  3102
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I. من الجيل الثاني الهاتف المتنقللشبكات  خدمة الصوتجودة (2G) 
 
I.1  الجيل  لشبكاتنسبة النجاح اإلجمالية بحسب الموقع وبحسب المتعهد بالنسبة

 :(2Gالثاني)
 

 المتعد الموقع
 المكالمات الناجحةمجموع 

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن

   %0,85- %97,70 %98,54 اتصاالت المغرب

   %0,73- %97,77 %98,49 ميدي تيلكوم

   %0,23- %98,60 %98,83 نـوي(اوانا)

 المحاور السككية

   %3,25- %88,83 %91,81 اتصاالت المغرب

  %3,08 %93,64 %90,84 ميدي تيلكوم

  %3,35 %93,51 %90,48 نـوي(اوانا)

 الطرق السيارة

   %0,96- %95,06 %95,98 اتصاالت المغرب

   %0,93- %96,17 %97,07 ميدي تيلكوم

   %1,33- %96,42 %97,72 نـوي(اوانا)

 الطرق الوطنية

   %1,02- %91,23 %92,17 اتصاالت المغرب

   %0,24- %91,61 %91,83 ميدي تيلكوم

  %1,01 %95,74 %94,78 نـوي(اوانا)
 

I.2 (نسبة النجاح داخل الشبكةNet-On(  لشبكاتبحسب الموقع وبحسب المتعهد بالنسبة 
 :(2Gالجيل الثاني)

 

 المتعد الموقع
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن

   %1,04- %97,62 %98,65 اتصاالت المغرب

   %0,73- %97,91 %98,63 ميدي تيلكوم

  %0,08 %99,25 %99,17 نـوي(اوانا)

 المحاور السككية

   %0,97- %90,31 %91,19 اتصاالت المغرب

  %2,12 %93,37 %91,43 ميدي تيلكوم

  %6,59 %93,91 %88,10 نـوي(اوانا)

 الطرق السيارة

   %0,40- %95,12 %95,50 اتصاالت المغرب

   %2,39- %95,85 %98,20 ميدي تيلكوم

   %1,21- %96,34 %97,52 نـوي(اوانا)

   %0,80- %91,86 %92,60 اتصاالت المغرب الطرق الوطنية
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  %0,18 %91,55 %91,39 ميدي تيلكوم

  %1,35 %96,65 %95,36 نـوي(اوانا)

 

I.3  الشبكة) خارجنسبة النجاحNet-ffO(  لشبكاتبحسب الموقع وبحسب المتعهد بالنسبة 
 :(2Gالجيل الثاني)

 

 المتعد الموقع
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن

   %0,67- %97,78 %98,44 اتصاالت المغرب

   %0,73- %97,64 %98,36 ميدي تيلكوم

   %0,53- %97,96 %98,48 نـوي(اوانا)

 المحاور السككية

   %5,04- %87,78 %92,44 اتصاالت المغرب

  %4,08 %93,92 %90,24 ميدي تيلكوم

  %0,08 %93,00 %92,93 نـوي(اوانا)

 الطرق السيارة

   %1,48- %95,00 %96,43 اتصاالت المغرب

  %0,51 %96,50 %96,01 ميدي تيلكوم

   %0,61- %96,50 %97,09 نـوي(اوانا)

 الطرق الوطنية

   %1,26- %90,58 %91,74 اتصاالت المغرب

   %0,65- %91,67 %92,27 ميدي تيلكوم

  %0,61 %94,76 %94,19 نـوي(اوانا)

 

I.4 لشبكاتوبحسب المتعهد بالنسبة  دننسبة النجاح بحسب الم (2الجيل الثانيG): 

 

 المتعد المدينة
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 الدار البيضاء

   %1,76- %98,24 %100,00 اتصاالت المغرب

   %0,54- %99,12 %99,66 ميدي تيلكوم

   %0,42- %99,41 %99,83 نـوي(اوانا)

 الرباط

   %5,39- %94,12 %99,48 اتصاالت المغرب

   %0,36- %99,12 %99,48 ميدي تيلكوم

  %0,10 %99,41 %99,31 نـوي(اوانا)

 أكادير

  %1,65 %98,82 %97,22 اتصاالت المغرب

   %0,36- %97,06 %97,41 ميدي تيلكوم

  %2,17 %99,71 %97,59 نـوي(اوانا)

  %0,09 %98,24 %98,15 اتصاالت المغرب مراكش
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  %0,67 %98,24 %97,59 ميدي تيلكوم

   %0,66- %98,24 %98,89 نـوي(اوانا)

 فاس

   %0,14- %99,12 %99,26 اتصاالت المغرب

  %0,05 %99,12 %99,07 ميدي تيلكوم

  %0,09 %98,24 %98,15 نـوي(اوانا)

 طنجة

   %7,60- %92,06 %99,63 اتصاالت المغرب

   %2,99- %96,47 %99,44 ميدي تيلكوم

   %4,17- %95,29 %99,44 نـوي(اوانا)

 وجدة

  %1,10 %99,23 %98,15 المغرباتصاالت 

  %1,32 %100,00 %98,70 ميدي تيلكوم

  %1,12 %99,62 %98,52 نـوي(اوانا)

 الجديدة

   %1,70- %96,54 %98,21 اتصاالت المغرب

   %2,97- %98,85 %99,49 ميدي تيلكوم

   %0,26- %99,23 %99,49 نـوي(اوانا)

 بني مالل

   %1,32- %96,15 %97,44 اتصاالت المغرب

   %1,17- %97,31 %98,46 ميدي تيلكوم

   %2,23- %95,77 %97,95 نـوي(اوانا)

 العيون

  %2,36 %100,00 %97,69 اتصاالت المغرب

   %1,17- %97,31 %98,46 ميدي تيلكوم

  %0,78 %99,23 %98,46 نـوي(اوانا)

 تازة

   %1,15- %98,85 %100,00 اتصاالت المغرب

   %1,15- %98,85 %100,00 ميدي تيلكوم

   %1,15- %98,85 %100,00 نـوي(اوانا)

 الناضور

  %2,93 %99,23 %96,41 اتصاالت المغرب

  %0,13 %98,85 %98,72 ميدي تيلكوم

  %2,09 %100,00 %97,95 نـوي(اوانا)

 تطوان

   %0,64- %98,85 %99,49 اتصاالت المغرب

   %1,04- %98,46 %99,49 ميدي تيلكوم

 = %0,00 %99,23 %99,23 نـوي(اوانا)

 مكناس

   %0,26- %99,23 %99,49 اتصاالت المغرب

  %2,09 %100,00 %97,95 ميدي تيلكوم

   %0,77- %99,23 %100,00 نـوي(اوانا)

 خريبكة

   %0,18- %98,10 %98,28 اتصاالت المغرب

   %1,85- %97,14 %98,97 ميدي تيلكوم

  %0,34 %100,00 %99,66 نـوي(اوانا)

  %1,72 %98,57 %96,90 اتصاالت المغرب تزنيت
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  %0,08 %99,05 %98,97 ميدي تيلكوم

  %1,62 %99,52 %97,93 نـوي(اوانا)

 الراشيدية

   %0,46- %97,14 %97,59 اتصاالت المغرب

   %1,23- %95,71 %96,90 ميدي تيلكوم

   %0,46- %97,14 %97,59 نـوي(اوانا)

 إفران

   %1,08 %99,52 %98,46 اتصاالت المغرب

  %1,12 %99,05 %97,95 ميدي تيلكوم

   %1,08 %99,52 %98,46 نـوي(اوانا)

 

I.5 الجيل  لشبكاتوبحسب المتعهد بالنسبة  ةور السككياحنسبة النجاح بحسب الم
 :(2Gالثاني)

 

 المتعهد المحور السككي
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 فاس -الرباط 
 

   %6,49- %87,27 %93,33 اتصاالت المغرب

  %9,31 %96,36 %88,15 ميدي تيلكوم

  %8,04 %93,64 %86,67 نـوي(اوانا)

 وجدة-فاس
   %8,20- %83,64 %91,11 اتصاالت المغرب

  %1,92 %89,09 %87,41 ميدي تيلكوم

  %7,91 %92,73 %85,93 نـوي(اوانا)

 طنجة-الرباط
  %2,44 %91,82 %89,63 اتصاالت المغرب

  %3,46 %92,73 %89,63 ميدي تيلكوم

  %1,13 %93,64 %92,59 نـوي(اوانا)

 الدار البيضاء -الرباط 
   %5,11- %89,47 %94,29 اتصاالت المغرب

   %3,99- %90,53 %94,29 ميدي تيلكوم

  %0,16 %91,58 %91,43 نـوي(اوانا)

 مراكش -الدار البيضاء 
   %3,87- %85,45 %88,89 اتصاالت المغرب

  %4,91 %96,36 %91,85 ميدي تيلكوم

  %3,78 %94,55 %91,11 نـوي(اوانا)

 الجديدة -الدار البيضاء 
  %3,76 %96,84 %93,33 اتصاالت المغرب

  %8,25 %100,00 %92,38 ميدي تيلكوم

  %3,82 %97,89 %94,29 نـوي(اوانا)

مطار محمد –الدار البيضاء 
 الخامس

   %0,95- %92,86 %93,75 اتصاالت المغرب

   %0,75- %94,29 %95,00 ميدي تيلكوم

  %2,09 %95,71 %93,75 نـوي(اوانا)
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I.6  الجيل  لشبكاتوبحسب المتعهد بالنسبة  ةطرق السيار بحسب النسبة النجاح
 :(2Gالثاني)

 

 المتعهد الطريق السيار
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  1014 2213

 فاس -الرباط 
  %4,50 %97,27 %93,08 اتصاالت المغرب

  %0,64 %99,09 %98,46 ميدي تيلكوم

 = %0,00 %100,00 %100,00 نـوي(اوانا)

 طنجة -الرباط 
   %3,64- %96,36 %100,00 اتصاالت المغرب

   %2,73- %97,27 %100,00 ميدي تيلكوم

   %1,82- %98,18 %100,00 نـوي(اوانا)

 الدار البيضاء -الرباط 
  %2,04 %100,00 %98,00 اتصاالت المغرب

   %1,05- %98,95 %100,00 ميدي تيلكوم

   %4,30- %94,74 %99,00 نـوي(اوانا)

 مراكش -الدار البيضاء 

   %3,21- %94,55 %97,69 اتصاالت المغرب

   %0,43- %97,27 %97,69 ميدي تيلكوم

  %1,30 %98,18 %96,92 نـوي(اوانا)

 أكادير -مراكش 

  %2,43 %94,55 %92,31 اتصاالت المغرب

   %4,69- %90,91 %95,38 ميدي تيلكوم

  %0,07 %95,45 %95,38 نـوي(اوانا)

 الجديدة -الدار البيضاء 
   %9,78- %88,42 %98,00 اتصاالت المغرب

   %1,18- %96,84 %98,00 ميدي تيلكوم

   %8,70- %89,47 %98,00 نـوي(اوانا)

 الميناء.م -طنجة
   %5,71- %94,29 %100,00 اتصاالت المغرب

   %2,86- %97,14 %100,00 ميدي تيلكوم

 = %0,00 %100,00 %100,00 نـوي(اوانا)

 وجدة-فاس
  %3,29 %94,55 %91,54 اتصاالت المغرب

  %3,92 %92,73 %89,23 ميدي تيلكوم

  %1,70 %95,45 %93,85 نـوي(اوانا)
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I.7 الجيل  لشبكاتوبحسب المتعهد بالنسبة  وطنيةطرق النسبة النجاح بحسب ال
 :(2Gالثاني)

 

 المتعهد الوطنيةالطريق 
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  1014 2213

 بني مالل – مراكش

   %4,00- %84,00 %87,50 اتصاالت المغرب

   %4,42- %92,00 %96,25 ميدي تيلكوم

   %9,61- %87,00 %96,25 نـوي(اوانا)

 اكادير-الصويرة 

   %12,27- %84,44 %96,25 اتصاالت المغرب

   %6,37- %87,78 %93,75 ميدي تيلكوم

   %1,99- %95,56 %97,50 نـوي(اوانا)

 تزنيت -أكادير 

 = %0,00 %94,29 %94,29 اتصاالت المغرب

   %2,90- %95,71 %98,57 ميدي تيلكوم

  %6,15 %98,57 %92,86 نـوي(اوانا)

 عيونال - تزنيت

   %3,10- %88,18 %91,00 اتصاالت المغرب

  %13,36 %91,82 %81,00 ميدي تيلكوم

  %0,90 %91,82 %91,00 نـوي(اوانا)

 تازة-فاس

  %6,34 %95,71 %90,00 اتصاالت المغرب

  %3,18 %92,86 %90,00 ميدي تيلكوم

  %3,76 %98,57 %95,00 نـوي(اوانا)

 الناضور-وجدة 

  %14,93 %96,25 %83,75 اتصاالت المغرب

  %2,74 %93,75 %91,25 ميدي تيلكوم

  %1,30 %97,50 %96,25 نـوي(اوانا)

 مكناس-افران

  %3,90 %95,00 %91,43 اتصاالت المغرب

   %1,39- %88,75 %90,00 ميدي تيلكوم

  %11,49 %98,75 %88,57 نـوي(اوانا)

 فاس-مكناس

  %3,07 %95,71 %92,86 المغرباتصاالت 

  %6,06 %100,00 %94,29 ميدي تيلكوم

  %7,81 %98,57 %91,43 نـوي(اوانا)

 تطوان-مكناس
   %5,30- %90,91 %96,00 اتصاالت المغرب

   %8,15- %89,09 %97,00 ميدي تيلكوم

   %4,49- %94,55 %99,00 نـوي(اوانا)

 طنجة-تطوان
   %1,45- %97,14 %98,57 اتصاالت المغرب

   %8,82- %88,57 %97,14 ميدي تيلكوم

  %1,49 %97,14 %95,71 نـوي(اوانا)
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 خريبكة-الدار البيضاء
  %1,35 %93,75 %92,50 اتصاالت المغرب

   %5,06- %93,75 %98,75 ميدي تيلكوم

   %1,26- %97,50 %98,75 نـوي(اوانا)

 

II. لث من الجيل الثا الهاتف المتنقللشبكات  خدمة الصوتجودة (3G) 
 
II.1  لثالجيل الثا لشبكاتنسبة النجاح اإلجمالية بحسب المتعهد بالنسبة(G3): 
 

 المتعد الموقع
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن
   %3,22- %95,30 %98,47 اتصاالت المغرب

   %1,88- %97,00 %98,86 ميدي تيلكوم

 

 

II.2 (نسبة النجاح داخل الشبكةNet-On(  الجيل  لشبكاتبحسب المتعهد بالنسبة
 :(G3)لثالثا

 

 المتعد الموقع
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن
   %3,07- %95,38 %98,40 اتصاالت المغرب

   %2,13- %96,83 %98,94 ميدي تيلكوم

 

 

II.3 الشبكة) خارجنسبة النجاحNet-ffO(  الجيل  لشبكاتبحسب المتعهد بالنسبة
 :(G3)لثالثا

 

 المتعد الموقع
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 المدن
   %3,44- %95,14 %98,53 اتصاالت المغرب

   %1,51- %97,31 %98,8 ميدي تيلكوم
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II.4 لشبكاتوبحسب المتعهد بالنسبة  دننسبة النجاح بحسب الم (2الجيل الثانيG): 

 

 المتعد المدينة
 مجموع المكالمات الناجحة

 2214و  2213الفرق بين  2214 2213

 الدار البيضاء
   %1,82- %97,75 %99,56 اتصاالت المغرب

   %1,82- %97,75 %99,56 ميدي تيلكوم

 الرباط
   %2,82- %96,75 %99,56 اتصاالت المغرب

   %2,29- %97,50 %99,78 ميدي تيلكوم

   %7,54- %88,50 %95,72 اتصاالت المغرب أكادير

 مراكش
   %5,68- %92,75 %98,34 ميدي تيلكوم

   %5,07- %92,00 %96,91 اتصاالت المغرب

 فاس
  %1,06 %96,25 %95,24 ميدي تيلكوم

   %3,27- %96,50 %99.76 اتصاالت المغرب

   %2,75- %97,25 %100 ميدي تيلكوم

 طنجة
   %1,53- %98,00 %99,52 اتصاالت المغرب

   %2,75- %97,25 %100 ميدي تيلكوم

 وجدة
   %6,00- %92,21 %98,10 اتصاالت المغرب

   %0,02- %99,03 %99,05 ميدي تيلكوم
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 ملحق:
 جدول تصنيفي للمدن، الكبيرة والمتوسطة والصغرى 

 

 السكان المدن الترتيب
 1994)إ.ع.س.س( 

 السكان
 2224)إ.ع.س.س( 

 معدل نسبة النمو 
 2224-199السنوي

 اتتقدير 
 2214 

 فئةال
(*) 

 1 410 202 3 %800,00 805 949 2 125 717 2 الدار البيضاء 1

 1 939 160 1 %200,00 815 946 184 772 فاس 2

 1 763 012 1 %200,00 154 823 043 669 مراكش 3

 1 607 996 %200,00 186 760 850 579 سال 4

 1 103 902 %300,00 685 669 147 497 طنجة 5

 1 439 632 %700,00 932 627 457 623 الرباط 6

 1 413 560 %100,00 556 474 852 401 مكناس 7

 1 011 470 %300,00 106 346 865 254 أكادير 8

 1 484 449 %100,00 738 400 278 357 وجدة 9

 1 038 441 %200,00 142 359 453 292 القنيطرة 10

 2 231 370 %100,00 539 320 516 277 تطوان 11

 2 149 309 %800,00 750 284 276 262 آسفي 12

 2 384 246 %200,00 691 183 950 136 العيون 13

 2 157 190 %100,00 286 163 212 140 بني مالل 14

 2 049 182 %900,00 397 166 090 152 خريبكة 15

 2 196 175 %100,00 440 144 083 119 الجديدة 16

 2 296 161 %100,00 686 139 971 120 تازة 17

 2 647 141 %100,00 207 126 450 112 الناظور 18

 2 528 127 %100,00 371 107 400 90 العرائش 19

 3 207 94 %200,00 759 76 542 62 الراشيدية 20

 3 123 86 %200,00 493 69 074 56 الصويرة  21

 3 763 81 %300,00 616 56 203 39 ورززات 22

 3 198 78 %300,00 307 57 997 41 خرسيف 23

 3 016 67 %200,00 682 53 001 43 تزنيت 24

 3 498 55 %200,00 357 55 216 55 الحسيمة 25

 3 249 15 %100,00 074 13 209 11 إفران 26

 
     ؛ نسمة 522،222التي يبلغ عدد سكانها أكثر من  رى: المدن الكب1الفئة (*)  

 ؛  نسمة 522،222و  122،222: مدن متوسطة الحجم ذات الكثافة السكانية بين 2الفئة 
 نسمة.  122،222دد سكانها أقل من يبلغ ع ى: مدن صغر 3الفئة  

 .2214 سنة 522،222قدر بأكثر من تن أكادير ووجدة والقنيطرة دم ةكناسفإن السريع،  مدن)**(نظرا لظاهرة الت


