
جودة الخدمات للهاتف الثابت والمتحرك عن الربعتقارير 
1.2.3.42015



الخلفية
ومؤشرات األداء الرئيسية تشكل جزءا من األنظمة ان الجودة الفنية لجودة الخدمات

:الصادرة من قبل الهيئة وفقا للتالي

.  2003من عام ( 3)من القانون االتحادي بموجب المرسوم رقم ( 3)13المادة 
تم وضع هذا النظام للتأكد من أن الجهات المرخص لها قادرة على تطبيق معايير 

.الجودة في األداء والتقيد بشروط الترخيص الممنوح لهم

.2003من عام ( 3)من القانون االتحادي بموجب المرسوم رقم ( 3)14المادة 
ويهدف هذا النظام إلى منح الهيئة سلطة إصدار السياسات فيما يتعلق بالشروط 
ومستوى الخدمة من قبل المرخص لهم للمستهلكين، بما في ذلك معايير وجودة 

.الخدمة



القياسات
:مؤشرات األداء لجودة الخدمات تشمل

:خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت
  توافر الشبكة في المقاسم
نسبة فعالية الشبكة

:خدمات الصوت للهاتف المتحرك
توافر الشبكات

نسبة نجاح إتمام المكالمات
نسبة انقطاع المكالمات

نسبة نجاح إنشاء المكالمات

مؤشرات أداء اضافية
االتصال باالنترنت عبر الهاتف الثابت



حالة الشبكة
 حق بيانات المل-التقارير مستندة على جودة الخدمات لشبكة الهاتف المتحرك والثابت
الدارة شؤون  ( اتصاالت و دو)والتي تم استالمها من قبل الشركات المرخص لهم 2

.2015من عام 4و 3، 12تطوير التكنولوجيا خالل الربع، 

 شهريا، والتي تشمل أكبر عدد ممكن منويتم قياس هذه المؤشرات  بمعدل المتوسط
.التمثيل اإلحصائي لحالة الشبكة



الربع االول  -الصوت عبر الهاتف الثابتخدمات 

5

اتصاالت دو

100% 100%
توافر الشبكة في المقاسم 

97.41% 99.52%
الشبكةنسبة فعالية 

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

دو اتصاالت

توافر الشبكة في المقاسم نسبة فعالية الشبكة



الثانيالربع -الصوت عبر الهاتف الثابتخدمات 

6

اتصاالت دو

100% 100%
توافر الشبكة في المقاسم 

96.94% 99.43% الشبكةنسبة فعالية 

95%

96%

97%

98%

99%

100%

دو اتصاالت

توافر الشبكة في المقاسم نسبة فعالية الشبكة



الثالث الربع -الصوت عبر الهاتف الثابتخدمات 

7

اتصاالت دو

100% 100%
توافر الشبكة في المقاسم 

96.95% 99.44% الشبكةنسبة فعالية 

95%

96%

97%

98%

99%

100%

دو اتصاالت

توافر الشبكة في المقاسم نسبة فعالية الشبكة



8

الرابعالربع -الصوت عبر الهاتف الثابتخدمات 

8

اتصاالت دو

100% 100%
توافر الشبكة في المقاسم 

99.49% 97.86%
الشبكةنسبة فعالية 

95%

96%

97%

98%

99%

100%

دو اتصاالت

توافر الشبكة في المقاسم نسبة فعالية الشبكة



9

األولالربع -للهاتف المتحرك الصوت خدمات 

9

اتصاالت دو 
100.00% 100.00% توافر شبكات المقاسم
99.99% 99.29% توافر شبكات الراديو

99.59% 98.62%
(الجيل الثاني)نجاح اتمام المكالمات 

99.91% 99.48%
(الجيل الثالث)نجاح اتمام المكالمات 

99.82% 98.91%
(الجيل الثاني)نجاح انشاء المكالمات 

99.96% 99.64%
(الجيل الثالث)نجاح انشاء المكالمات 

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

اسمتوافر شبكات المق يوتوافر شبكات الراد نجاح اتمام المكالمات
(الجيل الثاني)

نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثالث)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثاني)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثالث)

دو اتصاالت



10

الثاني الربع -خدمات الصوت للهاتف المتحرك 

10

اتصاالت دو
100.00% 100.00% توافر شبكات المقاسم
99.99% 99.24% توافر شبكات الراديو

99.55% 98.39%
(الجيل الثاني)نجاح اتمام المكالمات 

99.91% 99.71%
(الجيل الثالث)نجاح اتمام المكالمات 

99.79% 98.68%
(الجيل الثاني)نجاح انشاء المكالمات 

99.97% 99.81%
(الجيل الثالث)نجاح انشاء المكالمات 

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

متوافر شبكات المقاس وتوافر شبكات الرادي نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثاني)

نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثالث)

نجاح انشاء المكالمات 
(الجيل الثاني)

نجاح انشاء المكالمات 
(الجيل الثالث)

دو اتصاالت



11

الثالثالربع -الصوت للهاتف المتحرك خدمات 

11

اتصاالت دو
100.00% 100.00% توافر شبكات المقاسم
99.98% 98.98% توافر شبكات الراديو

99.42% 98.44%
(الجيل الثاني)نجاح اتمام المكالمات 

99.92% 99.71%
(الجيل الثالث)نجاح اتمام المكالمات 

99.67% 98.75%
(الجيل الثاني)نجاح انشاء المكالمات 

99.98% 99.8%
(الجيل الثالث)نجاح انشاء المكالمات 

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

متوافر شبكات المقاس وتوافر شبكات الرادي نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثاني)

نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثالث)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثاني)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثالث)

دو اتصاالت



12

الرابعالربع -الصوت للهاتف المتحرك خدمات 

12

اتصاالت دو
100.00% 100.00% توافر شبكات المقاسم
99.99% 99.73% توافر شبكات الراديو

99.56% 98.59%
(الجيل الثاني)نجاح اتمام المكالمات 

99.91% 99.71%
(الجيل الثالث)نجاح اتمام المكالمات 

99.79% 98.83%
(الجيل الثاني)نجاح انشاء المكالمات 

99.97% 99.79%
(الجيل الثالث)نجاح انشاء المكالمات 

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

سمتوافر شبكات المقا يوتوافر شبكات الراد نجاح اتمام المكالمات
(الجيل الثاني)

نجاح اتمام المكالمات 
(الجيل الثالث)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثاني)

نجاح انشاء المكالمات
(الجيل الثالث)

دو اتصاالت



13

الربع األول-المتحرك  خدمات الصوت للهاتف 

13

اتصاالت دو

0.22% 0.3%
(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات 

0.05% 0.16%
(الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

دو اتصاالت

(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات  (الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 



14

الثانيالربع -الصوت للهاتف المتحرك  خدمات 

14

اتصاالت دو

0.24% 0.3%
(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات 

0.06% 0.1%
(الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

دو اتصاالت

(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات  (الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 



15

الثالثالربع -خدمات الصوت للهاتف المتحرك  

15

اتصاالت دو

0.25% 0.31%

(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات 

0.06% 0.08%

(الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

دو اتصاالت

(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات  (الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 



16

الرابعالربع -خدمات الصوت للهاتف المتحرك  

16

اتصاالت دو

0.23% 0.24%
(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات 

0.05% 0.09%
(الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

دو اتصاالت

(الجيل الثاني)نسبة انقطاع المكالمات  (الجيل الثالث)نسبة انقطاع المكالمات 



17

القياسات 

غير متوفر: دو–الثابت باألنترنت عبر الهاتف االتصال •

الربع االول  الربع الثاني    الربع الثالث الربع الرابع
ف عبر الهاتباألنترنت االتصال 
الثابت 

99.39% 99.63% 82.67% 87.78%

االتصال باألنترنت عبر الهاتف الثابت -اتصاالت•



18

ملخص
:خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت 1

النتيجة
توافر الشبكة•

2015خالل العام % 100توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 

2015عامخالللهمالمرخصمنلكلالتواليعلىالشبكةفعاليةنسبة1.1التاليالشكلويوضح

نسبة فعالية الشبكة1-1

95.00%

95.50%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

-بكةنسبة فعالية الش
اتصاالت

-بكةنسبة فعالية الش
دو



19

خدمات الصوت للهاتف المتحرك. 2

نتيجة توافر شبكات المقاسم•
.2015خالل العام % 100توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 

توافر شبكات الراديو•
النتيجة

  2015نسبة توافر شبكات الراديو لكل من المرخص لهم خالل عام 2.1ويوضح الشكل التالي

توافر شبكات الراديو 2.1شكل

ملخص

98.00%

98.20%

98.40%

98.60%

98.80%

99.00%

99.20%

99.40%

99.60%

99.80%

100.00%

100.20%

اتصاالت-توافر شبكات الراديو

دو-توافر شبكات الراديو



20

ملخص

(الجيل الثاني والثالث)نجاح اتمام المكالمات •

معدل نجاح اتمام المكالمات 2.2شكل 

النتيجة
2015لكال الشركات المرخص لها خالل عام (الجيل الثاني والثالث)يبين معدل نجاح إتمام المكالمات 2.2.الشكل التالي  

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

اتصاالت-الجيل الثاني-نجاح إتمام المكالمات

دو-الجيل الثاني-نجاح إتمام المكالمات

اتصاالت-الجيل الثالث-نجاح إتمام المكالمات

دو-الجيل الثالث-نجاح إتمام المكالمات



21

ملخص
(الجيل الثاني والثالث)نسبة انقطاع المكالمات •

المكالمات انقطاع 2.3شكل 

النتيجة
2015لكال الشركات المرخص لها خالل عام (الجيل الثاني والثالث)يبين معدل انقطاع المكالمات 2.3الشكل التالي 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

االتاتص-الجيل الثاني-نسبة انقطاع المكالمات

دو-الجيل الثاني-نسبة انقطاع المكالمات

االتاتص-الجيل الثالث-نسبة انقطاع المكالمات

دو-الجيل الثالث-نسبة انقطاع المكالمات



22

ملخص

(الجيل الثاني و الثالث)نجاح انشاء المكالمات•

شكل 2.4 معدل نجاح انشاء المكالمات 

النتيجة
.2014يبين معدل نجاح انشاء المكالمات لكال المرخص لهم خالل عام 2.4الشكل التالي 

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

اتصاالت-الجيل الثاني-نجاح إنشاء المكالمات

دو-الجيل الثاني-نجاح إنشاء المكالمات

اتصاالت-الجيل الثالث-نجاح إنشاء المكالمات

دو-الجيل الثالث-نجاح إنشاء المكالمات



23

ملخص

االتصال باألنترنت عبر الهاتف الثابت-اتصاالت. 3

النتيجة
يوضح الشكل التالي إجمالي عدد محاوالت االتصال الهاتفي، والتي يتم الرد عليها من قبل 

2015 مركز خدمة اإلنترنت لعام

84

86

88

90

92

94

96

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

رد عليها من عدد محاوالت االتصال الهاتفي، والتي يتم ال. االتصال باألنترنت عبر الهاتف المتحرك
قبل مركز خدمة االنترنت


