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 مقدمة
إن تـوفـر خـدمـات شـبكات االتـصاالت الـمتنقلة وجـودتـها مـن الـعوامـل الـمهمة لـتحقيق 

النجاح في خطة التحول الرقمي التي تتماشى مع "رؤية الكويت “2035. 
عـالوة عـلى ذلـك يتحـدد أداء شـبكة االتـصاالت الـمتنقلة بمسـتوى رضـا المسـتخدمـين 

عن جودة خدمات الشبكة وكفاءتها.  

لـم تـعد الـهواتـف الـذكـية أجهـزة إلجـراء الـمكالـمات الـصوتـية وإرسـال الـرسـائـل الـنصية 
فحســب، بــل أصــبحت تُســتخدم الــيوم فــي الــغالــب لخــدمــات الــبيانــات عــبر اإلنــترنــت 
(OTT) بــاإلضــافــة إلــى تــقديــم خــدمــة الــمحتوى الــمرئــي والــمسموع عــبر بــروتــوكــول 
اإلنـترنـت (IPTV) ومـشاهـدة بـث الـفيديـو والـوسـائـط االجـتماعـية ومـؤتـمرات الـفيديـو، 

الخ 
مــن الــمهم لــلجهات الــتنظيمية الــوطــنية تــقييم األداء الــفني لشــبكات مــشغلي 
شــبكات االتــصاالت الــمتنقلة وتــصنيفها ومــقارنــة أدائــها بــأداء أقــرانــها، وذلــك لــفهم 
الــوضــع الــعام لــلدولــة وتــعزيــز الــمنافــسة الــصحية بــين مــشغلي شــبكات االتــصاالت 
الـمتنقلة وحـمايـة حـقوق الـعمالء عـن طـريـق تـوفـير رؤيـة شـامـلة و شـفافـية  لـكامـل 

قطاع االتصاالت المتنقلة في البالد. 

لــقد اخــتارت الهــيئة الــعامــة لــالتــصاالت وتــقنية الــمعلومــات شــركــة MSI (مــوبــايــل 
ســيستمز انــترنــاشــيونــال) وهــي شــركــة اســتشاريــة دولــية رائــدة مــقرهــا الــمملكة 
المتحـدة تـتميز بـخبرة 32 عـامـًا مـن الـتميز فـي تـقديـم الخـدمـات االسـتشاريـة والحـلول 
والخــدمــات والــمنتجات فــي قــطاع الــتكنولــوجــيا واالتــصاالت الســلكية والــالســلكــية 
والـمنصات والـلوائـح الـتنظيمية، إلجـراء هـذا الـتقييم بـاسـتخدام مـنهجيات االخـتبارات 
الــدولــية الــمصممة لجــمع بــيانــات وســجالت نــوعــية مــن وجــهة نــظر المســتخدمــين 

النهائيين. 

إن الهـدف مـن هـذه الـدراسـة هـو الـتدقـيق عـلى شـبكات االتـصاالت الـمتنقلة فـي دولـة 
الـكويـت فـيما يـتعلق بـالخـدمـات الـتي يـقدمـها مـشغلو الشـبكات للمشـتركـين فـي 

الدولة. 

1    تقرير التدقيق على شبكات االتصاالت المتنقلة الصادر عن الهيئة العامة لالتصاالت - 2021



شــملت االخــتبارات مجــموعــة الخــدمــات الــتالــية: االتــصاالت الــهاتــفية (الــمكالــمات الــصوتــية 
والــرســائــل الــنصية الــقصيرة)، ومــشاهــدة مــقاطــع الــفيديــو عــبر اإلنــترنــت، ومــعدل نــقل 
الــبيانــات (تــصفح الــويــب، نــقل الــملفات)، والخــدمــات الــتفاعــلية (مــثل األلــعاب اإللــكترونــية 

ووسائل التواصل االجتماعي) في مناطق جغرافية محددة تغطي جزءًا كبيرًا من البالد. 

أجــرت الهــيئة الــعامــة لــالتــصاالت وتــقنية الــمعلومــات دراســة مــقارنــة لــبعض مــؤشــرات األداء 
الــرئيســية وذلــك بــاســتخدام الحــدود الــموضــحة فــي "الئــحة جــودة الخــدمــة (QoS)" الــتي 

حددتها الهيئة . 
الـنتائـج الـتي جُـمعت تـم قـياسـها عـلى نـحو مـنفصل وتـراكـمي  ثـم لُـخصت فـي صـورة 

درجة كلية تعبر عن أداء الشبكة. 

أُجـــريـــت دراســـة الـــمقارنـــة هـــذه بـــاســـتخدام الـــمعيار (ETSI TR 103 559) ارســـال الـــكالم 
والــوســائــط الــمتعددة (STQ)، الــخاصه بــأفــضل الــممارســات لــلتدقــيق الــفعال عــلى جــودة 
الخــدمــة للشــبكات)، حــيث ان المعهــد األوروبــي لــمعايــير االتــصاالت (ETSI) هــو مــؤســسة 
مسـتقلة لـتوحـيد الـمعايـير  ويـدعـم وضـع الـمعايـير الـفنية الـعالـمية (مـثل شـبكات الـجيل 
الــرابــع (LTE) وشــبكات الــجيل الــخامــس( 5G NR) وعــلى الــرغــم مــن أن تــركــيز المعهــد 
األوروبـي لـمعايـير االتـصاالت (ETSI) يـنصب عـلى الـسوق األوروبـية، فـالمعهـد لـه تـأثـير عـالـمي 

بطبيعته بفضل أعضائه المنتشرين في جميع أنحاء العالم.
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إخالء المسؤولية 
 تــتوفــر الــمعلومــات الــواردة فــي هــذا الــتقريــر عــن طــريــق الهــيئة الــعامــة لــالتــصاالت 
وتــقنية الــمعلومــات ألغــراض الــمعرفــة فــقط  ولــيس الــمقصود مــنها أن تــشكل 

أساسًا ألي قرار متعلق باالستثمار، وال ينبغي أن تؤخذ كتوصية. 

ال تـقدم الهـيئة الـعامـة  لـالتـصاالت وتـقنية الـمعلومـات اي تعهـد أو ضـمان وال تتحـمل 
أي مــسؤولــية فــيما يــتعلق بــدقــة اكــتمال الــمعلومــات الــواردة فــي هــذا الــتقريــر وأي 

مسؤولية تتعلق بعدم دقة او اغفال أي من هذه المعلومات في هذا التقرير. 

تــحتفظ الهــيئة الــعامــة لــالتــصاالت وتــقنية الــمعلومــات وشــركــة MSI بــالــحق فــي 
تحــديــث هــذه الــمعلومــات والــبيانــات الــمقدمــة فــي هــذا الــتقريــر وتــغييرهــا وفــقًا 

لتقديرهما الخاص ودون إشعار مسبق. 

ال يــجوز إعــادة إنــتاج هــذا الــتقريــر أو أي جــزء مــنه أو اســتخدامــه بــأي طــريــقة دون إذن 
كتابي صريح من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات. 

يـجب عـلى الـقراء مـراعـاة مـسألـة مـهمة عـند قـراءة هـذا الـتقريـر مـفادهـا أن مـشغلي 
شـبكات االتـصاالت الـمتنقلة يـواصـلون تـعديـل شـبكاتـهم وتـرقـيتها بـاسـتمرار (ربـما 

أثناء إجراء المقارنة)، ولهذا قد يطرأ تغيير في األداء أثناء قراءة هذا التقرير.  

تـم قـياس  مـؤشـرات األداء الـرئيسـية الـواردة فـي الـتقريـر خـالل سـاعـات الـذروة وغـير 
الـذروة لشـبكات االتـصاالت الـمتنقلة حـيث  غـطت الـقياسـات الـفترة الـزمـنية الـكامـلة 
لحـركـة مـرور الـبيانـات فـي الشـبكة ، بـما فـي ذلـك سـاعـات الـذروة فـي األوقـات المحـددة 
حـيث تـم اخـذ الـقياسـات فـي أوقـات الـذروة فـي الـمناطـق الـخارجـية مـن الـساعـة 20:00 
إلـى الـساعـة 23:00 . ونـتيجة لـجائـحة Covid-19 الـذي حـدثـت أثـناء تـنفيذ المشـروع، 
تــغيرت حــركــة مــرور الــبيانــات فــي الشــبكة وأنــماط االســتهالك للمســتخدمــين فــي 
الشــــبكة والــــتي أدت إلــــى انــــخفاض الــــتنقل للمســــتخدمــــين وزيــــادة االســــتخدام 
المســتقر لخــدمــات االتــصاالت الــمتنقلة وال ســيما خــالل ســاعــات الــعمل، وقــد تــمت 

مراعاة ذلك أثناء إجراء القياس .
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منهجية االختبار 

اســـتندت دراســـة الـــتدقـــيق الـــتي أجـــرتـــها شـــركـــة MSI، بـــما فـــي ذلـــك مـــنهجية جـــمع الـــبيانـــات 
 ،((STQ) جــودة نــقل الــكالم والــوســائــط الــمتعددة) ETSI TR 103 599 ومــعالــجتها، إلــى الــمعيار
والـتي تـتناول تـصميم وأسـالـيب حـمالت قـياس األداء عـلى مسـتوى الـدولـة، فـيما يـتعلق بـالـمنطقة 
والـكثافـة الـسكانـية الـمراد تـغطيتها، وجـمع نـتائـج االخـتبار وتجـميعها وتـرجـيح الـجوانـب الـمختلفة 

التي خضعت لالختبار. 

تـراعـي الـمنهجية وتـقيِّم مـؤشـرات األداء الـرئيسـية لمجـموعـة واسـعة مـن الخـدمـات الـضروريـة 
والمعبرة عن مستوى جودة الخدمة، ثم تجمع بينها لتخرج بدرجة عامة لألداء. 

يــمكن حــساب هــذه الــعالمــة لــكل مــنطقة عــلى حــدة، مــثل الــمحافــظات والــطرق الســريــعة 
والـمناطـق االكـثر ارتـيادا مـن الـسكان. ثـم تُـجمَّع نـتائـج كـل الـمناطـق الـفرديـة فـي درجـة عـامـة 

تعبر عن أداء الشبكة. 

تـتيح آلـية تـسجيل الـنقاط إجـراء مـقارنـة فـعالـة لـلغايـة بـين مـشغلي شـبكات االتـصاالت الـمتنقلة 
فـي سـوق الـعمل، ومـا بـين حـمالت قـياس األداء الـمختلفة فـي اقـالـيم وبـلدان، أو بـين مـقارنـة الـوضـع 
قــبل وبــعد نشــر تــقنية أو تــطبيق رقــمي جــديــد، وتــمكن شــفافــية الهــيكل لــتقييم درجــة األداء 
بــالــتعمق بــفعالــية فــي تــفاصــيل أداء الــمنطقة أو الخــدمــة أو حــتى مــؤشــرات األداء الــرئيســية 

المسؤولة عن تحقيق عالمة كلية غير مثلى.
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إعداد/ تثبيت المعدات 

فـيما يـتعلق بـأفـضل الـعالمـات الـتجاريـة الـمشهورة ألجهـزة الـجوال المسـتخدمـة فـي الـدولـة ، تـم اخـتيار 
األجهزة المحمولة التالية لتنفيذ االختبار. 

مشغلو شبكات االتصاالت المتنقلة

  باقة مكالمات صوتية وبيانات غير محدودة 

باقة مكالمات صوتية وبيانات غير محدودة 

الجدول 1- باقات بطاقات SIM المستخدمة في االختبار. 

لــتجنب تحــديــد أولــويــة إعــدادات جــودة الخــدمــة فــي مــشغلي شــبكات االتــصاالت الــمتنقلة وضــمان 

اسـتقاللـية دراسـة الـمقارنـة عـن طـريـق تـفادي أي تـدخـل مـن طـرف مـشغِّلي الشـبكات، حـصلت الهـيئة 

وشـركـة MSI عـلى جـميع شـرائـح االتـصال SIM الـالزمـة بـطريـقة سـريـة مـن نـقاط الـمبيعات المحـلية 

لكل شركة اتصاالت.

الــهاتــفية (الــمكالــمات الــصوتــية والــرســائــل الــنصية 
(5G4 وG شبكات) القصيرة) والبيانات

جهاز Samsung Galaxy FE S20 / طراز: SM-G781B/DS / نظام التشغيل: 

Qualcomm Snapdragon 865 :أندرويد 10 مجموعة الشرائح

 SIM الجدول 1- باقات بطاقات

كانت جميع إعدادات األجهزة موحدة على جميع الشبكات والمنصات واألجهزة •

اُستخدمت طرازات األجهزة نفسها في دراسة المقارنة •

كانت األجهزة تعمل في ظروف مناسبة، كما هو موضح من طرف بائع جهاز االختبار •

اُختبر أداء الجهاز وجرت معايرته لضمان دقة القياس •

جرى تبديل األجهزة بين مشغلي الشبكات الثالثة لزيادة العشوائية في جمع البيانات•

  باقة مكالمات صوتية وبيانات غير محدودة 

الباقات
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يــمتاز هــيكل نــقاط أداء الشــبكة بــالــشفافــية، ويــتكون مــن عــدة طــبقات مــن الــترجــيح والتجــميع. 

يـتعلق أحـد أبـعاد الـتوزيـع عـلى طـبقات مـتعددة بـجانـب الخـدمـة نـفسها، حـيث تـعتمد درجـاتـها عـلى 

فـئات خـدمـة االتـصاالت الـهاتـفية والـبيانـات، والـتي يُـقاس كـل مـنها بـصورة مـنفصلة مـن 0% إلـى 

100%. وتــبلغ درجــة الــترجــيح لخــدمــات االتــصال الــهاتــفي 40% ودرجــة الــترجــيح لخــدمــات الــبيانــات 

.%60

الشكل 1- األبعاد الخدمية واإلقليمية الستخدام منهجية تحديد درجة أداء الشبكة 

يُـضاف إلـى ذلـك بُـعد آخـر يـعزز مـنهجية تحـديـد درجـة أداء الشـبكة، وهـو الـمنطقة الـجغرافـية 

الـتي تـضيف طـبقات إقـليمية أخـرى بـترجـيحات مـختلفة لـمناطـق وفـئات فـرديـة مـثل الـمحافـظات 

والطرق السريعة ونقاط االتصال والمناطق الريفية. 

يـتسم عـدد الـتصنيفات الـجغرافـية والـترجـيحات بـالـمرونـة ويـمكن تحـديـده لـتلبية االحـتياجـات 

اإلقليمية أو الوطنية.

اختبار الخدمات 
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المالحظات الرئيسية 

جُـمعت 380,055 عـينة فـي المجـمل بـغرض قـياس الـجودة واألداء لخـدمـات الـمكالـمات الـصوتـية 

والبيانات: 

89,654 عينة لخدمات االتصاالت الهاتفية •

• (LTE نقل الصوت عبر شبكة) Voice-over-LTE خاصية

المكالمات عبر شبكات 2G و3G التقليدية  •

• (SMS) الرسائل النصية القصيرة

290,401 عينة لخدمات البيانات 

• 4G/5G باستخدام شبكات HTTP التنزيل والتحميل عبر بروتوكول

•4G/5G باستخدام شبكات HTTP التصفح عبر بروتوكول

• 4G/5G الوسائط االجتماعية باستخدام شبكات

•  4G/5G زمن االستجابة/سرعة االتصال عبر شبكات

• 4G/5G دفق الفيديو عبر شبكات

•4G/5G األلعاب عبر شبكات
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 (KPI) مؤشرات األداء الرئيسية
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المناطق التي خضعت لالختبار 

جرى االختبار في أكثر من 10 آالف كم من الطرق وعدد كبير من المواقع الداخلية في 138 
منطقة
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الشكل  5- دولة الكويت 



36 منطقة في محافظة العاصمة 

20 منطقة في محافظة الفروانية

الشكل 6 – محافظة العاصمة

1.1 ألف كم.

1.6 ألف كم.

1
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الشكل 7 – محافظة الفروانية



الشكل 9 – محافظة الجهراء 

26 منطقة في محافظة الجهراء 

3.3 ألف كم.

 29 منطقة في محافظة األحمدي 

1.4 ألف كم
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الشكل 8 – محافظة األحمدي 



 12 منطقة في منطقة مبارك الكبير 

15 منطقة في محافظة حَولِّي 

الشكل 11 – منطقة مبارك الكبير 

0.7 ألف كم.

الشكل 10 – محافظة حَولِّي

1.9 ألف كم. 
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 الطرق السريعة 

الشكل 12 – الطرق السريعة 

0.3  ألف كم 
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أوصاف مؤشرات األداء الرئيسية 

"نسـبة الـمكالـمات الـناجـحة“ (CSSR) هـي النسـبة الـمئويـة لجـميع مـحاوالت إنـشاء الـمكالـمات ونـتج •
عنها االتصال بالرقم المطلوب. وتقع النسب عادةً بين 90% و%100. 

"نسـبة الـمكالـمات الـمنقطعة (CDR) هـي النسـبة الـمئويـة لـلمكالـمات الـهاتـفية الـمنقطعة ألسـباب •
فـنية قـبل أن يـتمكن طـرفـا الـمحادثـة مـن إكـمال حـديـثهم وقـبل أن يـغلق أحـدهـما الخـط عـن قـصد. 
ويُـقاس مـؤشـر األداء الـرئيسـي هـذا فـي صـورة نسـبة مـئويـة مـن جـميع الـمكالـمات الـناجـحة. وتـكون 

الدرجة عادةً أقل من %10. 

"زمـن إنـشاء الـمكالـمة (CST)" هـو مـؤشـر األداء الـرئيسـي فـي طـبقة الـتطبيقات. وزمـن إنـشاء الـمكالـمة •
هـو الـزمـن المسـتغرق مـن نـقطة طـلب المسـتخدم لـلرقـم حـتى اإلبـالغ عـن نـجاح االتـصال بـالـطرف اآلخـر. 
ويُحســب مــتوســط زمــن إنــشاء الــمكالــمة كــقيمة مــتوســطة مــن جــميع قــيم زمــن إنــشاء الــمكالــمات 

الخاضعة للقياس لجميع المكالمات المكتملة والمنقطعة. 

"نسـبة تـجاوز زمـن إنـشاء الـمكالـمة 15 ثـانـية [بـالـثوانـي]" هـي مـؤشـر أداء رئيسـي يُسـتخدم لتحـديـد •
الـعناصـر األضـعف أداءً. وعـادةً يـكون مـؤشـر األداء الـرئيسـي هـذا فـي مـهمًا ألن المسـتخدمـين يـكوِّنـون 
انـطباعـًا سـلبيًا لـلغايـة عـندمـا ال تجـري األمـور كـما هـو مـتوقـع؛ إذ يـرون أن الـقاعـدة هـي تـقديـم خـدمـة 

ممتازة. 

"زمـن إنـشاء الـمكالـمة ضـمن الشـريـحة الـمئويـة الـتسعين" هـو الحـد الـذي تـقع فـوقـه أقـصر 10% مـن •
قـيم زمـن إنـشاء الـمكالـمة. وتشـير هـذه الـدرجـة إلـى أفـضل عـناصـر الـمقارنـة أداءً وتـعطي مـؤشـرًا عـن 

أقصر زمن إلنشاء المكالمة في تقنية أو منطقة معينة. 

"مـــتوســـط درجـــة الـــرأي (MOS) فـــي الـــمكالـــمات الـــصوتـــية" يـــقيس األداء الـــكلي والـــمتوســـط لـــجودة •
الـمكالـمات الـصوتـية لشـبكة أو مجـموعـة مـختارة مـن الـمقايـيس. ومـؤشـر األداء الـرئيسـي هـو الـمتوسـط 
البسـيط لجـميع درجـات تحـليل جـودة االسـتماع الـموضـوعـي اإلدراكـي (POLQA) عـمومـًا دون أي اخـتيار 

 ITU P.863.1 مسبق أو استبعاد أو ترجيح. ويعتمد مقياس متوسط درجة الرأي على توصيات

"نسـبة مـتوسـط درجـة الـرأي فـي الـمكالـمات الـصوتـية األقـل مـن 1.6" هـي نسـبة عـينات الـمكالـمات •
الــصوتــية الســيئة جــدًا. بــالــنظر إلــى االنــطباع الســلبي لــلغايــة عــن الــجودة الــمنخفضة، تــعتمد هــذه 

الدرجة بوضوح على استخدام نموذج جزائي للنسب العالية للعينات السيئة. 

"مـتوسـط درجـة الـرأي فـي الـمكالـمات الـصوتـية ضـمن الشـريـحة الـمئويـة الـتسعين" هـي الحـد الـذي تـقع فـوقـه •
أفضل %10 

مـن قـيم مـتوسـط درجـة الـرأي فـي الـمكالـمات الـصوتـية. وهـذه الـدرجـة تـكافـئ أصـحاب األداء الـجيد، مـع •
األخــذ فــي االعــتبار أن المســتخدمــين يــنظرون إلــى األداء الــجيد لــلغايــة نــظرة إيــجابــية جــدًا. كــما أنــها 
تــعطي مــؤشــرًا عــن درجــات مــتوســط درجــة الــرأي الــتي يــمكن تــحقيقها بــاســتخدام إعــداد أو تــقنية 

وصف مؤشرات األداء الرئيسية للمكالمات الصوتية
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 قياس جودة الرسائل النصية القصيرة

أوصاف مؤشرات األداء الرئیسیة لخدمة البیانات 

أوصاف مؤشرات األداء الرئيسية لدفق الفيديو 

"نســبة نــجاح الــتنزيــل/التحــميل عــبر بــروتــوكــول HTTP" يــقيس هــذا الــمؤشــر مــدى تــوفــر/•
إمـكانـية الـوصـول إلـى خـدمـات الـبيانـات. وهـو يـعبر عـن نسـبة االخـتبارات الـتي اكـتملت بـنجاح 
(عـمليات الـتنزيـل والتحـميل الـمكتملة) مـن بـين جـميع االخـتبارات الـتي تـم إجـراؤهـا. ويحسـب 

نسبة عمليات التنزيل والتحميل غير المكتملة وغير المتوفرة في درجة واحدة. 

"مـعدل نـقل الـبيانـات" هـو تجـربـة المسـتخدمـين أثـناء اسـتخدام خـدمـة بـيانـات. وبـاعـتباره •
مــؤشــرًا لــمعدل نــقل الــبيانــات فــي الــمتوســط، يــتم حــساب قــيمة مــتوســط مــعدل نــقل 
الـــبيانـــات (MDR). ويُحســـب مـــتوســـط مـــعدل نـــقل الـــبيانـــات الخـــتبار نـــقل الـــبيانـــات عـــبر 

بـروتـوكـول HTTP عـن طـريـق جـمع كـل وحـدات الـبايـت الـمنقولـة أثـناء فـترة الـنقل النشـطة 
في االختبار ثم قسمة الناتج على زمن النقل.  

• "HTTP الشـريـحة الـمئويـة الـعاشـرة لـمعدل نـقل الـبيانـات لـلتنزيـل/التحـميل عـبر بـروتـوكـول"
هـي مـؤشـر أداء رئيسـي يـقيس األداء الـضعيف للشـبكة، أي حـد مـعدل نـقل الـبيانـات الـذي 
يـقع دونـه أسـوأ 10% مـن عـمليات نـقل الـبيانـات. ويُسـتخدم لـتقديـر االنـطباع السـلبي فـي 
حــال كــانــت هــناك عــملية نــقل بــطيئة جــدًا لــم تــتم مــراعــاتــها فــي حــساب مــتوســط نــقل 

البيانات.

أُجـريـت االخـتبارات فـي الـوقـت نـفسه عـلى جـميع شـبكات االتـصاالت الـمتنقلة. بـلغ طـول •
الــرســائــل الــنصية الــقصيرة المســتخدمــة فــي االخــتبار أكــثر مــن 26 حــرفــًا بــما فــي ذلــك 

الفهرس. 
وُضعت عالمة "فشل اإلرسال" على الرسائل التي لم تُستلم بعد مرور دقيقتين.•

"نســبة نــجاح دفــق الــفيديــو" تــأخــذ فــي االعــتبار جــميع االخــتبارات الــتي تــحقق زمــن الــعرض •
المحـدد لـلفيديـو. وتُـصنَّف هـذه االخـتبارات عـلى أنـها مـكتملة. ويـبلغ وقـت الـعرض الـنموذجـي 

المستخدم للبث المباشر على YouTube هو 90 ثانية.  

"مـتوسـط زمـن الـوصـول إلـى الـفيديـو" هـو الـقيمة الـمتوسـطة لجـميع أوقـات TTFP (الـوقـت •
المســـتغرق حـــتى ظـــهور الـــصورة األولـــى) الـــتي خـــضعت لـــلقياس فـــي جـــميع االخـــتبارات 

المكتملة وغير المكتملة.  

وهـو يحـدد مـتوسـط الـمدة الـزمـنية لـمرحـلة الـوصـول إلـى الـفيديـو. "نسـبة زمـن الـوصـول إلـى •
الـفيديـو األكـثر مـن 10 ثـوانٍ" هـي نسـبة الـمحاوالت الـتي يسـتغرق عـرض الـصورة األولـى مـن 
الـفيديـو خـاللـها أكـثر مـن 10 ثـوانٍ. ولهـذا األداء تـأثـير سـلبي عـلى تجـربـة المسـتخدم وضـعف 

الخدمة المتصور.

17    تقرير التدقيق على شبكات االتصاالت المتنقلة الصادر عن الهيئة العامة لالتصاالت - 2021



HTTP التصفح عبر بروتوكول 

 قياس جودة الرسائل النصية القصيرة

يـتضمن اخـتبار "الـتصفح عـبر بـروتـوكـول HTTP" الـوصـول إلـى مـواقـع الـويـب الـعامـة، والـتي قـد •
تــكون ثــابــتة أو ديــنامــيكية، مــثل مــواقــع الــويــب الــتجاريــة. وال تــعتمد جــودة الــتصفح عــبر 

بــروتــوكــول HTTP عــلى أداء شــبكة الــهاتــف الــنقال فحســب، بــل تــعتمد أيــضًا عــلى شــبكة 

توزيع المحتوى (CDN) الفردية. 

بـناءً عـلى ذلـك، اخـتبرت الـدراسـة مـواقـع االلـكترونـية العشـرة األكـثر زيـارة فـي الـكويـت لـتقديـم •
نـتائـج اخـتبار مـوثـوقـة لـجودة تـصفح الـمواقـع االلـكترونـية وتحـميل الـصفحات مـع ضـمان إجـراء 

مقارنة أداء نموذجية. 

"نســبة نــجاح عــملية الــتصفح" هــي نســبة اخــتبارات الــبيانــات الــناجــحة (بــحالــة جــيدة) مــن بــين •
جميع االختبارات.  

يُـعد مـوقـع الـويـب بـحالـة "جـيدة" إذا اكـتمل تـنزيـله ولـم يـتجاوز الـوقـت المحـدد (يـكون عـادةً 15 •
ثانية). 

"مـتوسـط زمـن الـتصفح" هـو مـؤشـر أداء رئيسـي يـقيس أداء الشـبكة فـي اخـتبارات الـتصفح •

عــبر بــروتــوكــول HTTP. وهــو عــبارة عــن مــتوســط زمــن الــتنزيــل لجــميع الــصفحات الــتي تــم 
تنزيلها بنجاح. 

"نســبة نــجاح الــعمليات عــلى مــواقــع الــتواصــل االجــتماعــي" تُحــدد عــن طــريــق حــساب نســبة •
االخـتبارات الـناجـحة (بـحالـة جـيدة) مـن بـين جـميع االخـتبارات. يُـعد مـوقـع الـتواصـل االجـتماعـي بـحالـة 

"جيدة" إذا اكتمل تنزيله دون تجاوز الوقت المحدد (يكون عادةً 15 ثانية).
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االختصارات 

الدولة – دولة الكويت •
الهيئة - الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات •
CITRA- الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات •
MSI– موبايل سيستمز انترناشيونال •
OTT– خدمات البيانات عبر اإلنترنت •
IPTV– خدمة توزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر بروتوكول اإلنترنت  •
MNO - مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة •
SMS– خدمة الرسائل النصية القصيرة  •
QoS – جودة الخدمة •
ETSI– المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت   •
ITU – االتحاد الدولي لالتصاالت •
LTE– معيار التطوير طويل األمد  •
• 5G 5 – المعيار العالمي للواجهة الهوائية لشبكاتG NR 

CS– شبكات الدوائر التبديلية  •
VoLTE – نقل الصوت عبر شبكة  •
LTE DL/UL – التنزيل/التحميل  •
MOS – متوسط درجة الرأي •
 QoE – جودة تجربة المستخدم •
NPS– درجة أداء الشبكة  •
KPI – مؤشر األداء الرئيسي  •
HTTP – بروتوكول النقل النصي التشعبي •
POLQA– تحليل جودة االستماع الموضوعي اإلدراكي  •
CSSR – نسبة المكالمات الناجحة •
CDR– نسبة المكالمات المنقطعة  •
CST – زمن إنشاء المكالمة •
CDN– شبكة توزيع المحتوى •
ICMP– بروتوكول رسائل التحكم لإلنترنت •
TCP/IP– بروتوكول التحكم في النقل / بروتوكول اإلنترنت •
SS-RSRP- قوة اإلشارة المرجعية إلشارة المزامنة  •
RSRQ - قوة اإلشارة المرجعية •
WCDMA- معيار النفاذ المتعدد الواسع النطاق بتقسيم الشفرة  •
OMC حملة قياس األداء في األماكن الخارجية •
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يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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