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Iتلمهيد . 
 

املقدمة من لدن متعهدي الشبكات العامة  اتتتبع جودة الخدمبمهمة  ها املتعلقةختصاصاتافي إطار 

مؤشرات و استخالص إجراء حمالت منتظمة لقياس بة لتقنين املواصالت قوم الوكالة الوطنيت ،التصاالتل

 .انطالقا من عينات ذات داللة ةجودة الخدم
 

تهم و . الولوج للخدمة و استمراريتها و توافرها و موثوقيتهاالتحقق من ، أساسا، إلى هذه املؤشراتوتهدف 

ضمان توفير  ترمي إلى أنها حيثاالنقطاع والنجاح(  و  فاقاإلخنسب  ) :صوتيةالخدمة الهذه املؤشرات 

 .رض للزبناء فيما يخص جودة الخدمةم  مستوى 
 

 ، وهما:إثنتين على مقاربتين التصاالتاتتبع جودة خدمة متعهدي  من أجل تعتمد الوكالة
 

  من تلك التي تطلبها الوكالة  أو األداء الرئيسية  املتضمنة ملؤشراتاملراقبة الشهرية تحليل جداول

 االستثنائية...؛ املهمة أو  خالل املناسباتاملتعهدين 

  جودة الخدمة.مدى القيام بحمالت قياس على أرض الواقع لتقييم 
 

م متعهدي التحقق من مدى احترا إلى تمكين الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت من هذه الحمالت وتهدف

. كما الخدمة بجودة ةاملتعلقو الشبكات العامة للمواصالت اللتزاماتهم املنصوص عليها في دفاتر تحمالتهم 

 .علميةو مالئمة بناء على برتوكوالت قياس تقييم موضوعي لجودة الخدمة التوفر على  لىإ رميت
 

خالل سنة و أخذا بعين االعتبار النتائج املحصل عليها خالل حمالت قياس جودة الخدمة التي تم إجراؤها 

 ، فإن حملة القياس هذه قد تميزت بما يلي:2014

مدن، بغرض تركيز القياسات في  8مدينة إلى  16تقليص عدد املدن التي شملتها هذه الحملة من  -

 ي مؤشرات جودة الخدمة؛تدهورات عديدة ف املدن التي شهدت 

الرفع  من مدة املكاملات الهاتفية، موضوع القياس، من دقيقتين إلى أربع دقائق لتقييم بشكل  -

  دقيق مؤشر انقطاع املكاملات التي تفوق مدتها دقيقتين.
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  .IIتقديم حلمكة قياس جودة الخدمة 

 

II.1  :موضوع الحلمكة  

 الثاني ينمن الجيلغرب بالنسبة للخدمات الصوتية بامل املتنقلة التصاالتاشبكات ودة خدمة تقييم ج

(2G( والثالث )3G).  
 

.II2  الفترة املشلمولة بالقياس  : 

 .2014 نونبر  18إلى  أكتوبر  22من 
 

.II3  : متعهدو الشبكات العامة لكلمواصالت املعنيين 

 .اتصاالت املغرب 

 .ميدي تيليكوم 

 .وانا كوربوريت 
 

.II4  : الشبكات والخدمة موضوع القياس 
 

 وانا كور بيت )إينوي(.   

GSM و CDMA2000 

   ميديتكيةوم

GSM وUMTS 

 اتصاالت املرغبب

GSM وUMTS 
 الشبكات الخدمة

x x x 
 من خدمة الصوت

 (2G) الجيل الثاني

 الجيل الثاني 

(2G) 

ND x x 
 من خدمة الصوت

 (3G)  الجيل الثالث

 الجيل الثالث 

(3G) 
 

 

.II5   هاسياقاملؤشبات التي تم : 

 هي: (3G) والثالث (2G) الثاني ينالجيل منخدمات الصوتية من لل املؤشرات التي تم قياسها بالنسبة 

 نسبة اإلخفاق. 

 نسبة االنقطاع.  

 نسبة النجاح. 

 .الجودة السماعية 
 

 
 

II.6   :مدة القياس والفترات الزمنية املعنية 

  .2014 نونبر  18 الثالثاءإلى  أكتوبر  22 األربعاءمن  يوما: 28على مدى  القياسامتدت فترة 

 :كالتالي )أيام العمل وعطل نهاية األسبوع ( اتالقياسحددت الفترات الزمنية التي أجريت فيها 

 بعد الزوال إلى الواحدة صباحا ةثامنالفترة الصباحية: من ال . 
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 ليال تاسعةالإلى   بعد الزوال فترة الظهيرة واملساء: من الثانية. 
 

.II7  اتالقياسالتي أجبيت فيها واقع امل : 

 8  طنجةو فاس وأكادير ومراكش و  2الكبير الرباطو  1الكبرى  الدار البيضاء :حواضر كبرى 

 . والعيون  وجدةو 
 

II.8  وتوزيعها املنجزة عدد القياسات: 

موزعة همت مجموع املتعهدين،  اقياس 36.520 برسم هذه الحملة املنجزة  لقياساتالكلي لعدد البلغ 

 كالتالي:

 :(2G)الخدمة الصوتية من الجيل الثاني 
 

 مواقع القياسات اتصاالت املرغبب ميدي تيكيةوم وانا كور وريت املجلموع

 الدارالبيضاء الةبرى  1402 1402 1402 4206

 الب اط الةبير 1402 1402 1402 4206

 أكاديب 750 750 750 2250

 مباكش 750 750 750 2250

 فاس 750 750 750 2250

 طنجة 750 750 750 2250

 وجدة 750 750 750 2250

 العيون  750 750 750 2250

 املجلموع 7304 7304 7304 21912
 

 :(3G)الخدمة الصوتية من الجيل الثالث 
 

 مواقع القياسات اتصاالت املرغبب ميدي تيكيةوم املجلموع

 الدارالبيضاء الةبرى  1402 1402 2804

 الب اط الةبير 1402 1402 2804

 أكاديب 750 750 1500

 مباكش 750 750 1500

 فاس 750 750 1500

 طنجة 750 750 1500

 وجدة 750 750 1500

 العيون  750 750 1500

 املجلموع 7304 7304 14608

                                                      

 

 أجريت القياسات بكل من الدارالبيضاء والمحمدية وعين حرودة وبوسكورة ودار بوعزة وسيدي معروف والمدينة الجديدة الرحمة. 1 
 أجريت القياسات بكل من الرباط وسال وبوقنادل وتمارة والصخيرات. 2 
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.III   منهجية القياس 

III.1  ها:اسيقتي تم املؤشبات ال 
 

 الجودة عملية قياس جودة الخدمة ملكاملة هاتفية صوتية في محاولة إجراء مكاملة وقياس مؤشراتتمثل ت

 التالية:

 :املحاولة األولى من إنجازها أو تعتبر كمكاملة فاشلة كل مكاملة لم تتمكن  نسبة اإلخفاق

 ثواني. 5املحافظة عليها ملدة تفوق 

ونسبة اإلخفاق هي حاصل قسمة عدد املكاملات الفاشلة على العدد الكلي للمكاملات  

 .املنجزة
 

 :تعتبر كمكاملة منقطعة كل مكاملة استمرت، من املحاولة األولى، ملدة تفوق  نسبة االنقطاع

 ثوان، لكنها انقطعت قبل مرور أربع دقائق.  5

املقطوعة على العدد الكلي ملحاوالت إنجاز ونسبة االنقطاع هي حاصل قسمة عدد املكاملات 

 .املكاملات التي تم القيام بها
 

 :كمكاملة ناجحة كل مكاملة أنجزت من خالل املحاولة األولى  تعتبر نسبة املكاملات الناجحة

 واستمرت ملدة تفوق أربع دقائق بدون انقطاع.

 ونسبة النجاح هي حاصل قسمة عدد املكاملات الناجحة على العدد الكلي للمكاملات املنجزة. 

ويتم قياس املؤشرات الثالث على أساس العدد الكلي ملحاوالت إنجاز املكاملات. ويتعين 

نسبة املكاملات الناجحة + نسبة اإلخفاق + نسبة االنقطاع = التحقق من املعادلة التالية: 

جدر اإلشارة إلى أن القيمة الطبيعية لنسبة النجاح التي يجب الحصول عليها، . وت100%

  .%95لكل متعهد على حدة، يجب أن تكون في حدود 
 

 :بالنسبة للمكاملات الناجحة، يتم تقييم الجودة السماعية لكل مكاملة  الجودة السلماعية

 وفق الجدول التالي: 

ت
سلماعية لكلمكاملا

الجودة ال
 

جحة
النا

 

 امللمتازة/املقبولة

تعتبر مكاملة ناجحة وبجودة ممتازة/مقبولة إذا تمت بنجاح وفق مفهوم 

مؤشر ''نسبة النجاح'' وإذا كانت جودة استماع كال املخاطبين جيدة أو 

يشوبها اضطراب خفيف ال يؤثر على املكاملة. ونسبة املكاملات ذات جودة 

متازة/املقبولة على العدد ممتازة/مقبولة هي حاصل قسمة عدد املكاملات امل

 الكلي للمكاملات املنجزة.

 دون املتوسط

تعد مكاملة ناجحة وبجودة دون املتوسط إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر 

''نسبة النجاح'' وإذا كانت جودة استماع كال املخاطبين يشوبها انزعاج 

املخاطبين. متواصل بسبب اضطرابات متعددة مع إمكانية التفاهم عند كال 

ونسبة املكاملات ذات جودة دون املتوسط هي حاصل قسمة عدد املكاملات 

 بجودة دون املتوسط على العدد املكاملات املنجزة.
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 البديئة

تعتبر مكاملة ناجحة وبجودة رديئة إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر ''نسبة 

واملحادثة بينهما النجاح'' وإذا كان االستماع بين كال املخاطبين صعبا جدا 

مستحيلة. ونسبة املكاملات ذات جودة رديئة هي حاصل قسمة عدد املكاملات 

 بجودة رديئة على العدد الكلي للمكاملات املنجزة.
 

 ويأخذ تقييم الجودة السماعية لكل مكاملة على حدة بعين االعتبار، على الخصوص، الحاالت التالية:

 التعبيف العيب

 عاديمن املستوى ال نسبياستقبل أقل الصوت املمستوى  صوت ضعيف

 تردد للصوت الصادر بشكل واضح ومتزامن صدى

 مقطوعة شبيهة بأصوات معدنيةأصوات  معدني جيجض

 أصوات شبيهة باألصوات الصادرة عن عملية القلي صبيب

 دق تفرز ما يشبه ضجيج معدنيللصوت  طفيفةانقطاعات  انقطاعات صرغيرة

 نسبيا طويلفراغ  صلمت

 خر. آ جيجبدون ضستقبل تشوه في الصوت امل تشوه

 

III.2  كيفية إجباء علمكيات القياس 

على مستوى الشبكات وقت واحد عمليات القياس في بالنسبة لجميع حاالت االستعمال، فقد تم إجراء 

 لبعض خاصياتو  (GPS) إلحداثيات الجغرافيةا تحديدنفس املوقع الجغرافي مع  انطالقا منالثالثة، و 

وقد تم اختبار . املرتبطة بها  )رمز املنطقة( LAC)هوية الخلية( وخاصية  CID، والسيما خاصية الشبكة

  فريق يتكون من مراقَبين كل شبكة من طرف 
َ
  .ينمتنقل

بإجراء  بمدن مختلفة،بنفس املدن أو  املراقبين، التي تتواجدقوم فرق للخدمة الصوتية، تبالنسبة 

من  هؤالء املراقبون  حقق، موضوع االختبار. ويتاملتنقلةتصاالت عبر مختلف شبكات اال ،افيما بينهمكاملات 

مع تقييم جودتها  (االنقطاع)عدم  و من استمرارها ملدة أربع دقائق( التوصل باملكاملة )عدم اإلخفاق

 .السماعية
  

III.3  النتائج : تقديماملتعكقة ب االعتبارات 

 وافق القيمةعلى أساس قيمة مرجعية: '' متوسط'' التي ت، تقدم النتيجة على حدة لكل مؤشر  بالنسب

 خالل فترة القياس املعنية.الحظة امل ةتوسطامل

عَرض  
 
بنسبة ثقة تساوي وإحصائيا  ،بعد الفاصلةمن رقمين على أساس القيم الواردة في هذا التقرير ت

 .%2 في حدودإحصائي  وبهامش خطأ 95%
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   .VIعند نشب النتائج املقار ة املعتلمدة 

VI.1  ةاملقار ة املعتلمد : 

 طريقة التقديم املعتمدة لنشر نتائج حملة قياس مؤشرات جدودة الخدمة باستعمال: تتميز 

" أو "="( ملقارنة النتائج املحصل عليها لكل شبكة اتصاالت مقارنة مع -عالمات )"+" أو " -

نسبة متوسط وتتعلق القيم املرجعية املحصل عليها ب .متوسط النتائج للمتعهدين الثالثة

، مع العلم أن نسبة النجاح ترتبط بكل من من نسبة اإلخفاق و نسبة االنقطاع ) لنجاحا

  نسبة النجاح هي املكمل لنسبة مائة في املائة ملجموع نسبة اإلخفاق و نسبة االنقطاع(. 

 ( لنتائج قياسات الجودة السماعية.%النسبة )بــ  -
 

VI.2   نجاح املكاملاتنسبة متوسط  سابتحاطبق: 

من لدن كل واحد من  ةاملكاملات املسجل معدل نسب نجاح املكاملاتمتوسط نسبة نجاح يساوي 

 املتعهدين الثالثة:

 متوسط نسبة النجاح

= 

 ينوي إل نجاح النسبة  + يدي تيكيةومملنجاح النسبة  + تصاالت املرغببالنجاح النسبة 

3 
 

 مرجعا تستند إليه نتائج جودة خدمة الشبكات التي يحصل عليها كل متعهد.تعتبر هذه النسبة املتوسطة و 

من  ،وذلك ، باملقارنة مع متوسط نسبة النجاحمستوى جودة الخدمة تدرج املستعملة اإلشارات عكستو 

بالنسبة  ''-، وعالمة ''"النجاح ةمتوسط نسب" تفوق  النجاح التىنسب +'' بالنسبة ل''خالل استعمال عالمة 

تقارب التي نسب النجاح بالنسبة ل ''=''وعالمة  "متوسط نسبة النجاحالتي تقل عن "النجاح لنسب 

 ."متوسط نسبة النجاح"

ثالث تغير من عالمة واحدة إلى ت متوسط نسبة النجاح دنى منأل على و األ كما أن مستويات التدرج ا

 التالي:ك املبينة، بحسب املجاالت " أو ''='' (-) "+"، " عالمات

 شبوط التعيين عالمات املقارنة

= 
)أي   x 1،01 متوسط نسبة النجاح -+/ متوسط نسبة النجاح يضم النجاح بين فارق  نسبةقيمة تراوح ت

 (.%1مايعادل

 .x 1,02 نسبة النجاح متوسط و   x 1,01النجاح متوسط نسبة  نبيما النجاح  نسبةقيمة تراوح ت +

 .x 1,05  متوسط نسبة النجاحو  x 1,02النجاح متوسط نسبة  بينماالنجاح  نسبةقيمة تراوح ت ++

 x 1,05متوسط نسبة النجاح النجاح  نسبة قيمةتفوق  +++

 . x 0,99متوسط نسبة النجاح  x 0,98متوسط نسبة النجاحتتراوح قيمة نسبة النجاح  مابين  -

 .,x 980 متوسط نسبة النجاح x  0,95 متوسط نسبة النجاحتتراوح قيمة نسبة النجاح  مابين  --

  x 0,95متوسط نسبة النجاح ن عنسبة النجاح تقل  ---
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   .Vتقديم النتائج 
 

 الجدول الزمني وفق املنجزة الثانية الحملة الوطنية خاللحصل عليها النتائج املتعرض ، بعدهما  في

 (3G)( والثالث 2G) الثاني ينالجيل من للشبكات العامة لالتصاالت بالنسبةقسمين في  السالف ذكره

 املبينة أعاله. ةبمقار تطبيقا لل ،وذلك

النجاح بالنسبة لكل واحد من املتعهدين نسبة لمن وضع عالمة التي تمكن املؤشرات يتعلق األمر بحساب و 

النتائج بكيفية  تحليلجل أل . و دن الثمانية التي شملتها هذه الحملةاملدينة من مالثالثة وبالنسبة لكل 

-On) الشبكة نفس داخلمن ت التي تمت اللمكاملبالنسبة النتائج عرض سيتم فإنه  ،شاملة وموضوعية

Net)  تلك التي تمت بين مختلف الشبكات و(Off-Net)  الشاملة النتائج وكذلك. 

لقياس جودة خدمة الثانية  التقرير العام للحملة الوطنية  أدناه، منتم استخراج املعطيات املقدمة قد  و 

 .2014لسنة  لالتصاالتالشبكات العامة 

 .95%نسبة التي تم قياسها يجب أن تقارب ن القيمة العادية لنسبة النجاح التذكير بأ يجب و 

وإحصائيا  بعد الفاصلة  برقمين منالتقرير  هذا القيم املعتمدة فيكما تجب اإلشارة إلى أنه تم عرض 

 .%2. وبهامش خطأ إحصائي يتراوح في حدود %95بنسبة ثقة تساوي 

 حسب الترتيب األبجدي.بلى كون أسماء املتعهدين مدرجة في جداول التقرير إوتجدر االشارة 
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 :األول  قسمال

لشبكات  يةالصوتخدمة الجودة 

  (2G)من الجيل الثاني ةاملتنقكاالتصاالت 
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.IV  الثانيمن الجيل  ةاملتنقك تصاالتلشبكات اال يةخدمة الصوتالجودة (2G) 
 

VI.1  )النتائج اإلجلمالية لكقياسات املنجزة ) بجلميع املدن: 

 IV .1.1  لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف نسبة النجاح اإلجلمالية(

 الشبكات( بحسب كل متعهد
 

 )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( ةنسبة النجاح اإلجلمالي

 بحسب كل متعهد 

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ميدي تيكةوم وانا)انـوي(

 املدن جلميع % 91,99 = = =

 

IV.2.1 نسبة النجاح لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة ((On-Net 
 

 On-Net)) الشبةة نفس داخللكلمكاملات بنسبة النجاح 

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ميدي تيكةوم وانا)انـوي(

 دنجلميع امل % 91,91 = = =

 

IV.3.1 نسبة النجاح لكلمكاملات بين مختكف الشبكات ((Off-Net 
 

 Off-Net)) اتالشبكلكلمكاملات بين مختكف نسبة النجاح 

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح املرغبب اتصاالت ميدي تيكةوم وانا)انـوي(

 املدنجلميع  % 92,03 = = =

 

IV.4.1  الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف

 الشبكات( بحسب كل متعهد
 

 الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( 

 بحسب كل متعهد

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 اتصاالت املرغبب % 76,94 % 13,98 % 1,60

 ميدي تيكيةوم % 74,77 % 14,87 % 1,64

 وانا )إينوي( % 77,52 % 12,95 % 1,70
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IV.5.1 الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة (On-Net)  بحسب كل

 متعهد
 

 

 بحسب كل متعهد (On-Net) الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة  

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 اتصاالت املرغبب % 79,34 % 11,12 % 1,46

 ميدي تيكيةوم % 74,63 % 15,58 % 1,26

 )إينوي(وانا  % 79,63 % 10,82 % 1,87

 

IV.6.1   الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات(Off-Net)  بحسب كل

 متعهد
 

 بحسب كل متعهد (Off-Net)الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات   

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 املرغبباتصاالت  % 75,72 % 15,43 % 1,67

 ميدي تيكيةوم % 74,84 % 14,51 % 1,83

 وانا )إينوي( % 76,45 % 14,04 % 1,61

 

IV.2 نتائج علمكيات القياس حسب املدن 
 

IV.1.2  نسبة النجاح اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف

 الشبكات( بحسب كل مدينة و كل متعهد
  

 )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات(نسبة النجاح اإلجلمالية 

 بحسب كل مدينة و كل متعهد 

 اتصاالت املرغبب ميدي تيكةوم وانا )إينوي(
متوسط نسبة 

 النجاح
 املدينة

 الكبرى  الدار البيضاء % 91,27 + + = - -

 الكبير الرباط % 94,37 = = =

 أكادير % 92,84 = = =

 مراكش % 92,13 + - - + +

 فاس % 91,11 = - - + +

 طنجة % 90,13 - = =

 وجدة % 89,47 - - + =

 العيون  % 93,16 + = =
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IV.2.2  نسبة نجاح املكاملات بداخل نفس الشبةة(On-Net)  بحسب كل مدينة و كل

 متعهد
 

 بحسب كل مدينة و كل متعهد (On-Net) نسبة نجاح املكاملات بداخل نفس الشبةة

 اتصاالت املرغبب ميدي تيكةوم )إينوي(وانا 
متوسط نسبة 

 النجاح
 املدينة

 الدار البيضاء الكبرى  % 90,53 + = - -

 الرباط الكبير % 94,55 = = +

 أكادير % 91,95 - - + +

 مراكش % 92,87 + + - - - + +

 فاس % 90,60 + - -  +

 طنجة % 90,07 = + + -

 وجدة % 91,08 - - ++ =

 العيون  % 92,57 + - =

 

IV.2.3  نسبة نجاح املكاملات بين مختكف الشبكات(Off-Net)  بحسب كل مدينة و

 كل متعهد
 

 بحسب كل مدينة و كل متعهد (Off-Net) الشبكاتبين مختكف نسبة نجاح املكاملات 

 اتصاالت املرغبب ميدي تيكةوم وانا )إينوي(
متوسط نسبة 

 النجاح
 املدينة

 الدار البيضاء الكبرى  % 91,65 ++ = - -

 الرباط الكبير % 94,27 + = =

 أكادير % 93,30 = - =

 مراكش % 91,76 = - - ++

 فاس % 91,37 = - - ++

 طنجة 90,17% - = ++

 وجدة 88,66% - = =

 العيون  93,45% + = -
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IV.4.2  مختكف الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين

 الشبكات( بحسب كل مدينة وكل متعهد
 

 الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( بحسب كل مدينة وكل متعهد

 

 املدينة

 وانا )إينوي( ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 ملمتازة/مقبولة
دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 رديئة

 %0,21 %7,82 %80,55 %0,21 %8,96 %81,88 %0,21 %2,11 %89,64 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,21 %7,86 %87,47 %0,21 %12,77 %81,06 %0,42 %7,43 %86,20 الرباط الكبير

 %1,97 %1,57 %89,76 %0,00 %1,57 %91,34 %0,40 %4,00 %85,20 أكادير

 %2,37 %11,46 %83,00 %0,79 %11,90 %74,21 %1,19 %12,30 %81,35 مراكش

 %0,79 %7,51 %83,79 %1,19 %10,28 %76,68 %2,01 %5,62 %83,94 فاس

 %0,79 %10,71 %76,98 %3,17 %14,68 %74,21 %2,39 %9,16 %78,09 طنجة

 %6,77 %25,50 %59,36 %3,20 %26,00 %64,80 %4,80 %21,60 %61,20 وجدة

 %4,76 %19,44 %68,25 %3,17 %46,83 %40,87 %2,40 %38,80 %53,20 العيون 

 

IV.5.2  الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة(On-Net)  بحسب كل

 مدينة وكل متعهد
 

 بحسب كل مدينة وكل متعهد (On-Net)الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة 

 

 املدينة

 وانا )إينوي( ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 ملمتازة/مقبولة
دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 رديئة

 %0,21 %7,82 %80,55 %0,21 %8,96 %81,88 %0,21 %2,11 %89,64 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,21 %7,86 %87,47 %0,21 %12,77 %81,06 %0,42 %7,43 %86,20 الرباط الكبير

 %1,97 %1,57 %89,76 %0,00 %1,57 %91,34 %0,40 %4,00 %85,20 أكادير

 %2,37 %11,46 %83,00 %0,79 %11,90 %74,21 %1,19 %12,30 %81,35 مراكش

 %0,79 %7,51 %83,79 %1,19 %10,28 %76,68 %2,01 %5,62 %83,94 فاس

 %0,79 %10,71 %76,98 %3,17 %14,68 %74,21 %2,39 %9,16 %78,09 طنجة

 %6,77 %25,50 %59,36 %3,20 %26,00 %64,80 %4,80 %21,60 %61,20 وجدة

 %4,76 %19,44 %68,25 %3,17 %46,83 %40,87 %2,40 %38,80 %53,20 العيون 
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IV.6.2  الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات(Off-Net)  بحسب كل

 مدينة وكل متعهد
 

 بحسب كل مدينة وكل متعهد (Off-Net) اتالشبك تفخكدة السلماعية لكلمكاملات بين مالجو 

 

 املدينة

 وانا )إينوي( ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 ملمتازة/مقبولة
دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 ملمتازة/مقبولة رديئة

دون 

 املتوسط
 رديئة

 %0,97 %6,89 %81,59 %0,54 %4,72 %86,17 %0,32 %6,35 %87,41 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,32 %10,31 %82,81 %0,11 %13,09 %80,69 %0,11 %9,45 %85,93 الرباط الكبير

 %0,40 %6,45 %86,90 %0,20 %1,61 %90,32 %1,20 %4,60 %88,20 أكادير

 %1,61 %15,09 %77,26 %4,22 %15,46 %69,08 %2,41 %21,69 %68,47 مراكش

 %1,21 %10,46 %82,09 %1,41 %9,86 %77,06 %2,00 %8,98 %81,04 فاس

 %0,60 %16,87 %74,70 %1,81 %18,27 %69,88 %1,40 %12,42 %74,55 طنجة

 %6,01 %24,65 %58,52 %4,40 %20,20 %64,60 %4,40 %17,60 %65,60 وجدة

 %3,41 %30,92 %57,83 %4,62 %42,57 %45,98 %4,00 %54,80 %36,20 العيون 
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 الثاني قسمال

جودة الخدمة الصوتية لشبكات االتصاالت 

  (3G)املتنقكة من الجيل الثالث
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IIV-  خدمة الصوتية لشبكات االتصاالت املتنقكة من الجيل الثالثالجودة (3G) 
 

1.IIV  :)النتائج اإلجلمالية لكقياسات املنجزة ) بجلميع املدن 

IIV .1.1  نسبة النجاح اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف

 الشبكات( بحسب كل متعهد
 

نسبة النجاح اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( بحسب 

 كل متعهد

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةوميميدي تيك

 املدنجلميع  89,89% = =

 

IIV.2.1 نسبة النجاح لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة ((On-Net 
 

 On Net)) نسبة النجاح لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةوميميدي تيك

 جلميع املدن 89,90% = =

 

IIV.3.1 نسبة النجاح لكلمكاملات بين مختكف الشبكات ((OFF-NET 
 

 Off Net)) نسبة النجاح لكلمكاملات بين مختكف الشبكات

 مواقع القياس متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةوميميدي تيك

 جلميع املدن 89,88% + -

 

IIV.4.1  الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين

 مختكف الشبكات( بحسب كل متعهد
 

اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( بحسب الجودة السلماعية 

 كل متعهد

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 اتصاالت املرغبب 69,46% 21,15% 2,04%

 ميدي تيكيةوم 60,06% 26,20% 3,64%
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IIV.5.1  الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة(ON-NET)  بحسب

 كل متعهد
 

 

 بحسب كل متعهد (On-Net) الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة  

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 اتصاالت املرغبب 69,46% 18,95% 1,81%

 ميدي تيكيةوم 60,63% 25,56% 3,38%

 

IIV.6.1   الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات(OFF-NET) 

 بحسب كل متعهد
 

 بحسب كل متعهد (Off-Net)الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات   

 املتعهد مكاملات ملمتازة/مقبولة مكاملات دون املتوسط مكاملات رديئة

 اتصاالت املرغبب 65,36% 23,40% 2,27%

 ميدي تيكيةوم 57,96% 26,86% 3,90%

 

IIV.2 نتائج علمكيات القياس حسب املدن 
 

IIV.1.2  نسبة النجاح اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف

 الشبكات( بحسب كل مدينة و كل متعهد
  

مختكف الشبكات( بحسب كل مدينة و كل نسبة النجاح اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين 

 متعهد

 املدينة متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةوميميدي تيك

 الدار البيضاء الكبرى  90,05% + -

 الرباط الكبير 94,33% + -

 أكادير 89,73% = =

 مراكش 86,07% ++  - -

 فاس 87,47% = =

 طنجة 86,80% = =

 وجدة 89,33% = =

 العيون  91,33% - +

 

 

 

 



(2015نونبر  18أكتوبر إلى  22الثاني والثالث )من  ينقياس جودة خدمة الصوت لشبكات االتصاالت من الجيل ........................................................................................... 19  

 

IIV.2.2  نسبة نجاح املكاملات بداخل نفس الشبةة(On-Net)  بحسب كل

 مدينة و كل متعهد
 

 بحسب كل مدينة و كل متعهد (On-Net) نسبة نجاح املكاملات بداخل نفس الشبةة

 املدينة متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةومكيميدي تي

 الدار البيضاء الكبرى  90,32% = =

 الرباط الكبير 94,37% + -

 أكادير 89,15% = =

 مراكش 86,24% + -

 فاس 86,39% - +

 طنجة 87,43% = =

 وجدة 90,22% = =

 العيون  90,74% - +

 

IIV.2.3  نسبة نجاح املكاملات بين مختكف الشبكات(OFF-NET)  بحسب كل

 مدينة و كل متعهد
 

 بحسب كل مدينة و كل متعهد (Off-Net) الشبكاتبين مختكف نسبة نجاح املكاملات 

 املدينة متوسط نسبة النجاح اتصاالت املرغبب ةوميميدي تيك

 الدار البيضاء الكبرى  89,77% ++ - -

 الرباط الكبير 94,28% = -

 أكادير 90,32% ++ - -

 مراكش 85,89% ++ - -

 فاس 88,56% + -

 طنجة 86,16% = =

 وجدة 88,43% = =

 العيون  91,94% - +
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IIV.4.2  الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين

 مختكف الشبكات( بحسب كل مدينة وكل متعهد
 

 الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات(

 بحسب كل مدينة وكل متعهد 

 

 املدينة

 ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة

 %0,21 %6,78 %81,88 %0,14 %3,64 %87,45 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,14 %10,49 %82,31 %0,07 %8,06 %87,59 الرباط الكبير

 %1,07 %8,40 %79,60 %0,67 %4,13 %85,60 أكادير

 %17,20 %38,67 %28,40 %6,13 %42,27 %39,47 مراكش

 %3,87 %21,87 %61,73 %4,80 %21,47 %61,20 فاس

 %8,27 %61,07 %16,93 %2,67 %45,73 %38,93 طنجة

 %2,67 %26,13 %59,87 %3,07 %24,80 %62,13 وجدة

 %1,73 %66,80 %24,13 %2,13 %45,73 %42,13 العيون 

 

IIV.5.2  الجودة السلماعية لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة(On-Net)  بحسب

 كل مدينة وكل متعهد
 

 

 الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات(

 بحسب كل مدينة وكل متعهد 

 

 املدينة

 ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة

 %0,00 %6,45 %83,45 %0,28 %2,95 %87,52 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,00 %10,41 %82,14 %0,14 %6,75 %89,31 الرباط الكبير

 %0,26 %4,23 %85,19 %0,53 %4,23 %83,86 أكادير

 %16,40 %36,51 %32,28 %4,23 %32,80 %50,26 مراكش

 %4,23 %24,34 %59,26 %5,80 %18,47 %60,69 فاس

 %8,20 %60,05 %18,52 %1,59 %44,44 %42,06 طنجة

 %3,17 %26,39 %60,16 %2,91 %23,81 %64,02 وجدة

 %0,79 %66,40 %24,87 %1,85 %43,12 %44,44 العيون 
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IIV.6.2  الجودة السلماعية لكلمكاملات بين مختكف الشبكات(OFF-NET) 

 بحسب كل مدينة وكل متعهد

 

 الجودة السلماعية اإلجلمالية )لكلمكاملات بداخل نفس الشبةة أو بين مختكف الشبكات( بحسب كل مدينة وكل متعهد

 

 املدينة

 ميدي تيكيةوم اتصاالت املرغبب

 رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة رديئة دون املتوسط ملمتازة/مقبولة

 %0,44 %7,11 %80,26 %0,00 %4,35 %87,37 الدار البيضاء الكبرى 

 %0,29 %10,56 %82,49 %0,00 %9,41 %85,82 الرباط الكبير

 %1,88 %12,63 %73,92 %0,81 %4,03 %87,37 أكادير

 %18,01 %40,86 %24,46 %8,06 %51,88 %28,49 مراكش

 %3,49 %19,35 %64,25 %3,77 %24,53 %61,73 فاس

 %8,33 %62,10 %15,32 %3,76 %47,04 %35,75 طنجة

 %2,16 %25,88 %59,57 %3,23 %25,81 %60,22 وجدة

 %2,69 %67,20 %23,39 %2,42 %48,39 %39,78 العيون 

 
 
 


