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جودة خدمات ل أهم مؤشرات األداءبتدقٌق م مع استشاري متخصص للقٌام 3112تعاقدت الهٌئة خالل عام 

للوقوف على إنجازات األداء التً تحققت حسب تقارٌرهم ربع السنوٌة  االتصاالت لمرخصً الفئة األولى

المقدمة للهٌئة ، وإجراء اختبارات مٌدانٌة فً كافة أرجاء السلطنة الختبار أداء شبكات االتصاالت التابعة 

 األعمال التالٌة : التدقٌقوشمل نطاق لموفري الخدمة ، 

، وٌشمل ذلك شبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة خدمة لجودة الالمتعلقة بأهم مؤشرات األداء  تقٌٌم -1

موفري الخدمة والحسابات الناتجة ألهم مؤشرات األداء بغرض من أنظمة األولٌة جمع البٌانات 

التحقق من األداء الذي أنجز فٌما ٌتعلق بالقٌم المستهدفة لجودة الخدمة ، وتضمن تدقٌق أهم 

 ت اتآتً :مؤشرات األداء لجودة خدمات االتصاال

  ًالهٌئة رقم  لقرارتدقٌق أهم مؤشرات األداء لجودة الخدمة لكل من عمانتل والنورس وفقا

 م .33/3111مع االلتزام بإرشادات قٌاس جودة الخدمة الصادرة بقرار الهٌئة رقم  م12/3111

 إدارة األداء .مقاسم المشغلٌن وأنظمة من  التً ٌتم تحصٌلها األولٌة ستند التحلٌل على البٌاناتا 

م 3112تم إجراء اختبارات مٌدانٌة مستقلة فً كافة أرجاء السلطنة لمدة شهرٌن من ماٌو إلى ٌونٌو  -3

الختبار األداء من نقطة إلى نقطة انتهائٌة لشبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة وفقاً للمستخدمٌن ، 

اختبار  56السلطنة والقٌام بعدد كلم عبر  110111وتضمنت هذه االختبارات قطع مسافة تزٌد على 

 والٌة فً كافة المحافظات فً السلطنة . 65ساكن فً 
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 أهم النتائج

 فٌما ٌلً أهم نتائج تدقٌق جودة الخدمة :

 تدقيق أهم مؤشرات األداء

 أسفرت نتٌجة االختبارات المٌدانٌة عن اتآتً :

 

  أنحاء البالد لكال المشغلٌن .وجود تغطٌة جٌدة للجٌل الثانً داخل المبانً فً كافة 

 . وجود تغطٌة جٌدة للجٌل الثالث داخل المبانً بمسقط لكال المشغلٌن 

 وجود عجز فً تغطٌة الجٌل الثالث داخل المبانً خارج مسقط لكال المشغلٌن . 

  وجود عجز فً تغطٌة الجٌل الثالث داخل السٌارة على امتداد الطرٌق السرٌع والمسارات الرئٌسٌة

 . لة له لكال المشغلٌنالموص

تستند النتائج على قوة اإلشارة )التغطٌة( التً تقاس على مسارات االختبارات المٌدانٌة فً تارٌخ ووقت 

 معٌنٌن .
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 جودة المكالمة الصوتية المتنقلة

 

 . جودة المكالمة الصوتٌة جٌدة لكال المشغلٌن فً الجٌل الثالث 

  عامة للنورس ولكنها تتراوح بٌن الجودة والرداءة على طول جودة المكالمة الصوتٌة جٌدة بصفة

 الطرٌق السرٌع .

  جودة المكالمة الصوتٌة لعمانتل جٌدة فً مسقط ولكنها ردٌئة خارجها خصوصاً على طول الطرق

 السرٌعة والمسارات الموصلة لها .

 أداء البيانات

 نسبة تغير التدفق في البيانات
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  ًالبٌانات متوافقة مع األداء المتوقع لكل تقنٌة .كانت نسبة تغٌر التدفق ف 


