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 بالغ صحفي

 6201اير فبر 22

 من  لالتصاالتالوطنية لشبكات ل المتنقلواألنترنت  لصوتلخدمة الجودة 
 المتعهدون مطالبون بمزيد من الجهود :)3G( الثالثوالجيل  )G2 (الجيل الثاني

 

 سنة خاللف .مؤشرات جودة خدمات الشبكات الوطنية للمواصالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالتتنشر 
 ظيميةتنمراقبة جودة الخدمة لشبكات متعهدي االتصاالت وفقا للمقتضيات الواصلت الوكالة  ،2015

 المعمول بها. 
ما يقارب شملت  عيناتعلى  اتعدة قياس أنجزت، 2015سنة أجريت إطار الحمالت التي وفي وهكذا 

 لمعطيات.لقياس  65.000و قصيرة رسالة نصية 30.000و مكالمة هاتفية 120.000
 18أكتوبر و 20ما بين  جودة الخدمة التي تم قياسها خالل الحملة األخيرة المنجزة مؤشراتفيما يلي و 

 :تهم والتي، 2015نونبر 
 الثاني ينمن الجيل لالتصاالتللشبكات الوطنية  يةالصوت اتخدمال (2G)  والثالث(3G)  40000بـــ 

 ؛قياس
  من الجيل الثالث لالتصاالت للشبكات الوطنية  المتنقلخدمة األنترنت(3G)  قياس 20000بـــ. 
تعلق تمعلومات ، (3G)والثالث  (2G) الثانيالمتعلقة بالخدمات الصوتية من الجيلين  المؤشرات وفرتو 

 تهم:أنها  ، حيثبالولوج لخدمة االتصاالت المتنقلة واستمراريتها وتوافرها وموثوقيتهاعلى الخصوص 
 الثاني ينالجيل الصوتية من خدماتلبالنسبة ل (2G)  والثالث(3G) : 

 نسبة اإلخفاق؛ 
 نسبة االنقطاع؛ 
 نسبة النجاح. 
 سماعيةجودة الال 

  الثالث من الجيل المتنقلبالنسبة لخدمة األنترنت (3G) : 
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 ؛ةالناجح الربطعمليات  نسبة 
 ؛ستقبالاللتحميل / ال المتوسط صبيبال 
 ؛ستقبالاللتحميل / الاألقصى  صبيبلا 
 ؛صداررسال / اإلإلل المتوسط صبيبال 
 اإلصدارإلرسال / لاألقصى  لصبيبا. 

 ن الثالثة،للمتعهدي ةالمتنقلاالتصاالت لشبكات نترنت اإل خدمةو هذه المؤشرات الخدمة الهاتفية  خصوت
 ."ريتو وانا كورب"و "تليكوم ميدي"و "اتصاالت المغرب"

مدينة عبر المملكة،  26، تم إجراء القياسات على مستوى الجيل الثانيصوت من الفيما يخص خدمة 
 محورا من الطرق الوطنية. 19جميع محاور الطرق السيارة ومحاور السكك الحديدية باإلضافة إلى 
 مدينة. 19أما فيما يخص خدمة الصوت من الجيل الثالث، فقد همت القياسات 

 14من الجيل الثالث على الحاسوب وعلى الهواتف الذكية في  وتم قياس خدمة معطيات اإلنترنت المتنقل
 مدينة.

 

 : (3G)والثالث   (2G)الثاني ينمن الجيل يةالصوت اتخدمال
يعد مؤشر "متوسط نسبة النجاح" هو المؤشر األكثر داللة بالنسبة لهذا التقرير، وهو يساوي معدل نسب 

 النجاح المسجل لكل متعهد.
 في المدن "متوسط نسبة النجاح"بلغ  ،(2G) الجيل الثاني االتصاالت من لشبكات يةخدمة الصوتلبالنسبة ل
في المواقع  دون النسبة القانونيةالنسبة القانونية، فيما يعتبر هذا المؤشر بالكاد يتجاوز وهو ما . 95،90%

على الطرق الوطنية، في حين بلغ  %90،69على الطرق السيارة، و %92،67األخرى حيث بلغ 
 على شبكة السكك الحديدية. 89،61%

دون  "متوسط نسبة النجاح"نزل  ،(3G)الجيل الثالث االتصاالت من  لشبكات خدمة الصوتتعلق بفيما يو 
 .بالمدن 27,94%النسبة القانونية حيث بلغ 

 للمكالمات الخاصة بشبكة كل متعهد.سماعية جودة الالوقد تم كذلك قياس 
ويستنتج من القياسات الخاصة بخدمة الصوت من الجيل الثاني عبر المدن المعنية أن نسبة المكالمات 

 %10،93 فيما بلغت هذه النسبة، %41،56 وبلغت المكالمات المقبولة. %33،96الممتازة بلغت 
 ذات الجودة الرديئة.للمكالمات  2،45و النسبة للمكالمات دون المتوسطب
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 خدمة الصوت من الجيل الثالث، فقد تم تسجيل القيم التالية:أما فيما يخص 
للمكالمات دون المتوسط  %11،55 للمكالمات المقبولة، %49،46للمكالمات الممتازة،  32،04% 
 .الجودة بالنسبة للمكالمات الرديئة %1،22و
 

  :(3G)المتنقل من الجيل الثالث خدمة األنترنت 
لعمليات  ةجماليإلاة النسبتراوح عبر الهواتف الذكية، تمن الجيل الثالث  المتنقل خدمة األنترنتب فيما يتعلقو 

ا ملتحميل )استقبال( ل المتوسط صبيبمن جهته، تراوح ال. %100و %98،75 بينما  الربط الناجحة
 5,862Mbpsلتحميل بين لالصبيب األقصى  تفاوت في حين، 4,663Mbpsو 1,629Mbpsبين 

 0,471Mbpsيتراوح بين  ، فإنهصدار(إلرسال )اإلل المتوسط صبيبال وبخصوص .8,473Mbpsو
 .5,988Mbpsو 2,650Mbpsبين  إلرساللالصبيب األقصى  في حين تفاوت ،2,774Mbpsو

يات الربط النسبة اإلجمالية لعمل بلغتب، يعبر الحواس من الجيل الثالث المتنقل خدمة األنترنت فيما يخص
، 4,105Mbpsو 0,122Mbpsبين ما  لتحميلل المتوسط صبيبتفاوت ال ، إذ%100الناجحة بين 

صبيب ال تراوح من جهته،. 8,543Mbpsو 0,408Mbpsلتحميل بين للصبيب األقصى ا تراوح بينما
 تفاوت بين ، فإنهإلرساللالصبيب األقصى  أما، 2,115Mbpsو 0,097Mbpsإلرسال بين المتوسط ل

0,198Mbps 5,848وMbps. 
 

لتحسين  ةوالتدابير الضروري اإلجراءاتجميع اتخاذ من أجل  التراجعالمعنيين بهذا  متعهدينال بالغإتم  وقد
 .شبكاتهمات التي توفرها جودة الخدم

 

لوكالة الوطنية ل لتقنيةا لمصالحمن قبل ا والتدابير صارم لتنفيذ هذه اإلجراءات تتبعيتم ضمان وف سو 
 تقييم فعالية اإلجراءاتل ميدانيةحمالت قياس القيام ب وخاصة عبر ،2016 سنةخالل  لتقنين المواصالت

 الثالثة. متعهدينالالمتخذة من قبل  والتدابير
حول ، )www.anrt.ma(على الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت  ويتم تنشر تقريرين

من الجيل ية خدمة الصوتالنوع خدمة ) كلو  ةنيمد كلكل متعهد و  عليها بحسب المحصلالنتائج 
 (.(3G)وخدمة األنترنت المتنقل من الجيل الثالث  (3G)والجيل الثالث   (2G)الثاني

 

 :مصطلحاتبعض ال
أو من إنجازها المحاولة األولى تتمكن لم كل مكالمة مكالمة فاشلة تبر كتع نسبة اإلخفاق: -

http://www.anrt.ma/
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 الفاشلةحاصل قسمة عدد المكالمات  هينسبة اإلخفاق و ثواني.  5عليها لمدة تفوق المحافظة 
 .العدد الكلي للمكالمات المنجزةعلى 

 لمدة تفوق ،المحاولة األولى دنماستمرت،  كل مكالمةقطعة نتبر كمكالمة متع نسبة االنقطاع: -
ات حاصل قسمة عدد المكالمهي . ونسبة االنقطاع طعت قبل مرور أربع دقائقانقلكنها  ،ثوان 5

 .التي تم القيام بهاإنجاز المكالمات  محاوالتل الكلي عددالعة على و المقط
كمكالمة ناجحة كل مكالمة أنجزت من خالل المحاولة األولى  تعتبر نسبة المكالمات الناجحة: -

ونسبة النجاح هي حاصل قسمة عدد المكالمات  .واستمرت لمدة تفوق أربع دقائق بدون انقطاع
 الناجحة على العدد الكلي للمكالمات المنجزة. 

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

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

 . %95ى حدة، يجب أن تكون في حدود عل
ق لكل مكالمة وف يةجودة السماعالبالنسبة للمكالمات الناجحة، يتم تقييم  :يةعاجودة السمال -

 لجدول التالي: ا

ال
جودة السماع

 ية
ل

لمكالمات
 

 الممتازة
إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر ''نسبة النجاح''  ممتازةمكالمة ناجحة وبجودة  تبرتع

ذا كانت جودة استماع كال المخاطبين جيدة. ونسب  ممتازةالمكالمات ذات جودة  ةوا 
 مكالمات المنجزة.كلي للعدد الالعلى  ممتازةحاصل قسمة عدد المكالمات ال هي

 المقبولة

اح'' مفهوم مؤشر ''نسبة النجتعتبر مكالمة ناجحة وبجودة مقبولة إذا تمت بنجاح وفق 
ذا كانت جودة استماع كال المخاطبين يشوبها اضطراب خفيف ال يؤثر على  وا 
المكالمة. ونسبة المكالمات ذات جودة ممتازة هي حاصل قسمة عدد المكالمات 

 الممتازة على العدد الكلي للمكالمات المنجزة.

دون 
 المتوسط

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

 المكالمات ذات ةنسبو هم عند كال المخاطبين. افتاضطرابات متعددة مع إمكانية ال
عدد الحاصل قسمة عدد المكالمات بجودة دون المتوسط على  هيجودة دون المتوسط 

 مكالمات المنجزة.ال
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 الرديئة

مكالمة ناجحة وبجودة رديئة إذا تمت بنجاح وفق مفهوم مؤشر ''نسبة النجاح''  تبرتع
ذا كان  ةنسبو مستحيلة.  بينهما والمحادثة االستماع بين كال المخاطبين صعبا جدا وا 

دد عالحاصل قسمة عدد المكالمات بجودة رديئة على هي المكالمات ذات جودة رديئة 
 مكالمات المنجزة.كلي للال

 تعتبر عملية ربط ناجحة إذا تحقق الربط في مدة أقل من دقيقة عمليات الربط الناجحة:نسبة  -
 عمليات الربط الناجحة على أساس مجموع القياسات المنجزة.نسبة . وتحتسب واحدة

ـ هذا المؤشر متوسط الصبيب المالحظ بالنسبة ل فقيوالتحميل )استقبال(: ل المتوسط صبيبال -
 ؛تي تم التوصل بهاال الملفاتمن  100%

ذي تم بلوغه اللصبيب لهذا المؤشر الحد األقصى  فقيوا األقصى للتحميل )استقبال(:الصبيب  -
 ؛التي تم التوصل بها الملفاتمن  %100بالنسبة لـ 

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

 يوافق هذا المؤشر الحد األقصى للصبيب الذي تم بلوغه :صدار(لرسال )اإلل الصبيب األقصى -
 المرسلة. الملفاتمن  %100بالنسبة لـ 


