
 
 

 بالغ صحفي

 5102يناير   29

 لالتصاالتالوطنية لشبكات ل المتنقلواألنترنت  لصوتلخدمة الجودة 
 ةجديد مؤشرات:  )3G(الثالثوالجيل  )G2 (من الجيل الثاني

 

مراقبة  ،4102 ، خالل سنةالوكالة الوطنية لتقنين المواصالتعلى غرار السنوات الماضية، واصلت 
إطار الحمالت المعمول بها. وفي  تنظيميةجودة الخدمة لشبكات متعهدي االتصاالت وفقا للمقتضيات ال

 01.111و مكالمة هاتفية 041.111ما يقارب شملت  اتعدة قياس أنجزت، 4102سنة أجريت التي 
 لمعطيات.لقياس  01.111و قصيرة رسالة نصية

 

 :، حيث تهمجودة الخدمة التي تم قياسها خالل الحملة األخيرة المنجزة الوكالة مؤشرات تنشرو 
، التي (3G)الثالث و  (2G) الثاني ينمن الجيل لالتصاالتالوطنية لشبكات ل يةالصوت اتخدمال -

 ؛4102نونبر  01أكتوبر و 44خضعت للقياس ما بين 
، التي خضعت للقياس (3G)الثالث الجيل من  لالتصاالتالوطنية لشبكات ل المتنقلاألنترنت خدمة  -

 .4102نونبر  41أكتوبر و 01ما بين 
 

على تعلق تمعلومات ، (3G)الثالث و  (2G) الثانيالمتعلقة بالخدمات الصوتية من الجيلين  المؤشرات وفرتو 
 :تهم، حيث أنها وموثوقيتها وتوافرها واستمراريتها االتصاالت المتنقلة لخدمة الولوجبالخصوص 

 

 الثاني ينالجيل الصوتية من خدماتلل بالنسبة (2G)  الثالث و(3G) : 
 نسبة اإلخفاق؛ 
 نسبة االنقطاع؛ 
 نسبة النجاح. 

 الثالث من الجيل المتنقلاألنترنت خدمة ل بالنسبة (3G) : 
 ؛ةالناجح الربطعمليات  نسبة 
 ؛ستقبالالتحميل / الل المتوسط صبيبال 
 ؛ستقبالاللتحميل / الاألقصى  صبيبلا 
 ؛صداررسال / اإلإلل المتوسط صبيبال 
 صداراإلرسال / إللاألقصى  لصبيبا. 

 



 ،للمتعهدين الثالثة ةالمتنقل االتصاالتلشبكات نترنت األ خدمةو  هذه المؤشرات الخدمة الهاتفية خصوت
 ."ريتو وانا كورب"و "تليكوم ميدي"و "اتصاالت المغرب"
 

المحصل عليها  نتائجالبعين االعتبار  االثاني والثالث، و أخذ ينمن الجيل يةخدمة الصوتالفيما يخص 
بما  ،4102، المنجزة خالل سنة الحملة األخيرة قد تميزت، فالسابقة حمالت قياس جودة الخدمة خالل
 يلي:

 

  بغرض تركيزمدن 1مدينة إلى  00الحملة من التي شملتها هذه تقليص عدد المدن ، 
 جودة الخدمة؛مؤشرات تدهور في نسبة أعلى  القياسات على مستوى المدن التي سجلت فيها

 من أجل تقييم دقائق  أربعالهاتفية التي تم قياسها من دقيقتين إلى مدة المكالمات رفع من ال
 دقيقتين.فوق مدتها التي ت لمؤشر انقطاع المكالماتبشكل دقيق 

 

 : (3G)الثالث و  (2G) الثاني ينالجيلمن  يةالصوت اتخدمال
مكالمة  00.241 تضمنتو  مدن (1)ثمانية  ة منعين مؤشرات الجودة على عمليات قياسأجريت 
 .بالنسبة لهذا التقرير األكثر داللة المؤشر "متوسط نسبة النجاح" هو، حيث كان مؤشر هاتفية

 

 "متوسط نسبة النجاح"بلغ  ،(2G) الجيل الثاني االتصاالت من لشبكات يةخدمة الصوتلبالنسبة ل
للمكالمات ذات جودة بلغت النسبة اإلجمالية فقد للمكالمات، عية االسمفيما يخص الجودة أما  .%99,99
ميدي "بالنسبة للمتعهد  66,69%" واتصاالت المغرب"بالنسبة للمتعهد  99,67% /مقبولةممتازة عيةاسم

 ."ريتو وانا كورب" للمتعهد بالنسبة 25,66%و  "تليكوم
 "متوسط نسبة النجاح"بلغ  ،(3G) لثالجيل الثااالتصاالت من  لشبكات يةخدمة الصوتتعلق بالفيما يو 

بالنسبة  97,79% /مقبولةممتازة عيةاسمللمكالمات ذات جودة بلغت النسبة اإلجمالية كما  .%99,99
 ."ميدي تليكوم"بالنسبة للمتعهد  67,76%و  "اتصاالت المغرب"للمتعهد 

 

  :(3G)من الجيل الثالث  المتنقل األنترنتخدمة 
األنترنيت المتنقل من الجيل الثالث على عملية قياس لمؤشرات الجودة بالنسبة لخدمة  01.111 ُأجريت

 مدينة.  00عينة شملت 
 ةجماليإلاالنسبة تراوح تالذكية،  اتفو عبر الهمن الجيل الثالث  المتنقل دمة األنترنتخب فيما يتعلقو 

تحميل لل المتوسط صبيبمن جهته، تراوح ال .99,99%و  69,99% بينما  ةالناجح لعمليات الربط
بين  لتحميللصبيب األقصى لا تفاوت حين في، 2,581Mbpsو 2,352Mbps(*)بين ما  )استقبال(

6,493Mbps 6,965وMbps. يتراوح بين  ، فإنه(صداراإل)رسال إلل المتوسط صبيبال وبخصوص
1,216Mbps 1,382وMbps، 3,327بين  رسالإللصبيب األقصى لا تفاوتحين  فيMbps 

 .3,466Mbpsو
 

ب، تتراوح النسبة اإلجمالية لعمليات يحواسعبر ال من الجيل الثالث المتنقل خدمة األنترنت فيما يخص
                                                           
(*) : Mégabits par seconde. 



 0,531Mbpsبين ما  تحميللل المتوسط صبيبتفاوت ال ، إذ99,99%و  67,99%ة بين الناجح الربط
 جهته، من. 7,196Mbpsو 2,233Mbpsبين  لتحميللصبيب األقصى لا تراوح بينما، 2,517Mbpsو

 ، فإنهرسالإللصبيب األقصى لا أما، 1,190Mbpsو 0,268Mbpsبين رسال إلالمتوسط ل صبيبال تراوح
 .3,781Mbpsو 0,677Mbpsتفاوت بين 

 

 مع مقارنة جودة الخدمة ا فيتدهور  األخيرة الحملة هذه المحصل عليها خالل نتائجال يظهر تحليلو 
 .(3G) الثالثو  (2G) الثاني ينالجيلالهاتفية المتنقلة من  خدمةالب ما يتعلقفي سيما وال السابقة، الحمالت

 والتدابير الضرورية اإلجراءاتجميع اتخاذ من أجل بنتائج هذه الحملة  ةالثالث متعهدينال بالغإ تم وقد
 .شبكاتهمات التي توفرها جودة الخدم لتحسين

كالة الوطنية لو ل لتقنيةا لمصالحا قبل من والتدابير اإلجراءات هذه لتنفيذ صارم تتبع ضمان يتموف سو 
 اإلجراءات فعالية تقييمل ميدانية قياس حمالتب القيام وخاصة عبر ،4102 عام خالل لتقنين المواصالت

 .الثالثة متعهدينال قبل من المتخذة والتدابير
 للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لكترونيموقع اإلال لىع، لينمفص ينتنشر تقرير يتم و 
)www.anrt.ma(،  خدمة ال)خدمة  نوع كلو  ةنيمد كلكل متعهد و  المحصل عليها بحسبالنتائج حول

 (.(3G)الثالث الجيل من  المتنقل ألنترنتاخدمة و  (3G)الثالث  والجيل  (2G)من الجيل الثانيية الصوت
 

 :مصطلحاتبعض ال
 

أو من إنجازها المحاولة األولى تتمكن لم كل مكالمة مكالمة فاشلة تبر كتع :قنسبة اإلخفا -
 الفاشلةحاصل قسمة عدد المكالمات  هينسبة اإلخفاق و ثواني.  2عليها لمدة تفوق المحافظة 

 .العدد الكلي للمكالمات المنجزةعلى 
 

لمدة تفوق  ،المحاولة األولى استمرت، من كل مكالمةقطعة نتبر كمكالمة متع نسبة االنقطاع: -
حاصل قسمة عدد هي . ونسبة االنقطاع طعت قبل مرور أربع دقائقانقلكنها  ،ثوان 2

 .التي تم القيام بهاإنجاز المكالمات  محاوالتل الكلي عددالعة على و المكالمات المقط
 

كمكالمة ناجحة كل مكالمة أنجزت من خالل المحاولة  تعتبر :اجحةالنالمكالمات نسبة  -
ونسبة النجاح هي حاصل قسمة عدد  .األولى واستمرت لمدة تفوق أربع دقائق بدون انقطاع

 المكالمات الناجحة على العدد الكلي للمكالمات المنجزة. 
 

 .من المتعهدين الثالثةكل واحد ليساوي متوسط نسب النجاح المسجلة  :متوسط نسبة النجاح  -
ويتم قياس المؤشرات الثالث على أساس العدد الكلي لمحاوالت إنجاز المكالمات. ويتعين 

=  التالية: نسبة المكالمات الناجحة + نسبة اإلخفاق + نسبة االنقطاع معادلةالالتحقق من 
. وتجدر اإلشارة إلى أن القيمة الطبيعية لنسبة النجاح التي يجب الحصول عليها، لكل 100%

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

http://www.anrt.ma/


 

لكل مكالمة وفق  يةجودة السماعالبالنسبة للمكالمات الناجحة، يتم تقييم  :يةعاجودة السمال -
 لجدول التالي: ا

 
ال

جودة
 

السماع
 ية

ل
لمكالمات

 

 مقبولة/الالممتازة

/مقبولة إذا تمت بنجاح وفق مفهوم ممتازةمكالمة ناجحة وبجودة  تبرتع
ذا كانت جودة استماع كال المخاطبين   أو جيدةمؤشر ''نسبة النجاح'' وا 

المكالمات ذات  ة. ونسبكالمةيشوبها اضطراب خفيف ال يؤثر على الم
/المقبولة على ممتازةالحاصل قسمة عدد المكالمات  هي/مقبولة ممتازةجودة 

 مكالمات المنجزة.كلي للعدد الال

 دون المتوسط

 إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشردون المتوسط تعد مكالمة ناجحة وبجودة 
ذا كانت جودة استماع كال المخاطبين  يشوبها انزعاج ''نسبة النجاح'' وا 

. المخاطبينهم عند كال افتإمكانية البسبب اضطرابات متعددة مع  صلمتوا
قسمة عدد  حاصل هيدون المتوسط  جودة المكالمات ذات ةنسبو 

 .عدد المكالمات المنجزةالعلى  المتوسط بجودة دونالمكالمات 

 رديئةال

''نسبة  إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر رديئةمكالمة ناجحة وبجودة  تبرتع
ذا كان  بينهما والمحادثة االستماع بين كال المخاطبين صعبا جدا النجاح'' وا 

قسمة عدد  حاصلهي المكالمات ذات جودة رديئة  ةنسبو مستحيلة. 
 .مكالمات المنجزةكلي للعدد الالعلى بجودة رديئة المكالمات 

 
 

 الربط في مدة أقل من دقيقةناجحة إذا تحقق  عملية ربط تعتبر :ةالناجح عمليات الربط نسبة -
 .الناجحة على أساس مجموع القياسات المنجزةعمليات الربط نسبة وتحتسب  .واحدة

 

هذا المؤشر متوسط الصبيب المالحظ بالنسبة لـ  فقيوا: تحميل )استقبال(لل المتوسط صبيبال -
 ؛تي تم التوصل بهاال الملفاتمن  100%

 

الذي تم لصبيب لالحد األقصى هذا المؤشر  فقيوا :األقصى للتحميل )استقبال(الصبيب  -
 ؛التي تم التوصل بها الملفاتمن  %100بالنسبة لـ بلوغه 

 

هذا المؤشر متوسط الصبيب المالحظ بالنسبة لـ  فقيوا (:صداراإل)رسال متوسط لل ال صبيبال -
 ؛المرسلة الملفاتمن  100%

 

الذي تم لصبيب الحد األقصى لهذا المؤشر  فقيوا :(صداررسال )اإلل ل األقصىالصبيب  -
 المرسلة. الملفاتمن  %100بالنسبة لـ  بلوغه


