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 )خدمة المعطيات(  (3G)جودة خدمة األنترنت المتنقل من الجيل الثالث
 تللشبكات الوطنية لالتصاال

 
 التقرير األول للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

 
 

 ألنترنت المتنقلا ةجودة خدممؤشرات  حولتقريرها  ،للمرة األولى ،تنشر الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
 31و 2 بين المتراوحة  الفترةخالل  هاقياس تمالتي و  (3G) من الجيل الثالث للشبكات الوطنية (خدمة المعطيات)

  .2032من سنة  غشت
 

 المتنقل على الخصوص بالولوجية إلى خدمة األنترنت ةتعلقالممعلومات وتروم عملية التقييم التوفر على ال
 .تالمالساوخالل  ربط ومستوى الصبيب خالل اإلرسالوأجل الربط ونسبة ال

 

هذه  تهم و. 1(PC)وحواسب شخصية( Smartphones) هواتف ذكية باستعمالالمؤشرات قياس عمليات  أنجزتو 
؛ اتصاالت المغرب للمتعهدين الثالثة (خدمة المعطيات)من الجيل الثالث  ألنترنت المتنقلاخدمة  المؤشرات

 .بالمملكة ىكبر  2مدن 6عملية القياس عينة مكونة من ل خضعتوقد (. إنوي)وربريت وميدي تليكوم ووانا ك
 

على مستوى مجموع  (Smartphones) ألنترنت المتنقل من الجيل الثالث عبر الهواتف الذكيةا خدمةبالنسبة ل
تنقل من الجيل الم اإلنترنتبشبكات عمليات الربط الناجحة النسبة اإلجمالية ل أرجحتت ،موضوع القياس المدن

 2بين ربط الاألجل المتوسط لعمليات يتراوح في حين  .(حسب المتعهد) % 98,83و 98,21% بين ماالثالث 
ويتراوح . 3Mbps، 414و 3Mbps، 020ما بين  فيتموقع (المعند االست) تحميلال متوسط صبيب أما .ثوان 4و

 . Kbps 274و  Kbps 55ما بين  (عند االصدار) متوسط صبيب االرسال
 

على مستوى مجموع  (PC) ألنترنت المتنقل من الجيل الثالث عبر الحاسوب الشخصيا لخدمةالنسبة أما ب

                                                      
1
 dongles USB)  من خالل مفاتيح الكترونية باستعمال االنترنت المتنقل عبر الحاسو  

2
 .طنجة –الرباط  –مراكش  –فاس  -الدار البيضاء -أكادير: وهي  



  % 99,69و % 98,46 تتأرجح ما بينعمليات الربط الناجحة ل النسبة اإلجماليةنجد أن  ،موضوع القياس المدن
صبيب و يتراوح متوسط  .ثوان 5 و 3 تتراوح بين ربطالكما أن األجل المتوسط لعمليات  .(حسب المتعهد)
عند )في حين يتراوح متوسط صبيب االرسال ( عند االستالم)  Mbps 975،2و Kbps 522 ما بينتحميل ال

 .Kbps 444 و Kbps 304ما بين ( االصدار
 

 . تقريرا مفصال في الموضوع موجه للعموم )www.anrt.ma(ويوجد بالموقع االلكتروني للوكالة 
 

وتجدر اإلشارة أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت تنجز بكيفية منتظمة حمالت تهدف الى مراقبة مدى 
بالمغرب اللتزاماتهم في مجال جودة الخدمة كما هي محددة في  تاحترام متعهدي الشبكات العامة لالتصاال

كالة تحليل نتائج هذه الحمالت وعرضها على المتعهدين المذكورين لتلقي تفسيراتهم وتتولى الو . مدفاتر تحمالته
تراجع في مستوى  حالة ثبوتالضرورية في التعديل بعمليات  على القياممع حثهم  ،حول مقومات جودة الخدمة

مدى جدوى هذه  في هذا الصدد التتبع الصارم للتأكد منلوكالة التقنية للح امصالوتتولى  .الجودة المطلوبة
 .العمليات وذلك من خالل قيامها بحمالت قياس على أرض الواقع

 
  :بعض التعاريف

 

  الناجحة عمليات الربط ةنسب : 
ويتم احتساب نسب عمليات الربط الناجحة . ن دقيقةعقل مدة ت خاللإذا تحقق الربط  عملية ربط ناجحة تعتبر

 .على أساس مجموع القياسات المنجزة
   الملفات إصدار/رسالإعملية ح نجانسبة:  

على أساس مجموع عدد  نسبةال سبحتتو . يعد ملفا مرسال اذا تمت عملية إرسال الملف كليا وبمضمون سليم
 .Mo3حجم الملف المرجعي  بالنسبة لإلرسال هو . الملفات المرسلة

  استالم الملفات/تحميلعملية نجاح نسبة:  
على أساس مجموع عدد  نسبةال سبحتت و. الملف كليا وبمضمون سليم يعد ملفا مستلما اذا تمت عملية تسلم

 .Mo 5حجم الملف المرجعي  بالنسبة لالستالم هو . الملفات المحملة
   االصدار/رسال اال  خالل عملية صبيبالمتوسط  

 .من الملفات المرسلة %300لـ   يمثل هذا المؤشر معدل الصبيب المعاين بالنسبة
   االستالم/التحميلعملية  خالل صبيبالمتوسط 

 .من الملفات المستلمة %300لـ   يمثل هذا المؤشر معدل الصبيب المعاين بالنسبة

http://www.anrt.ma/

