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  :اهلدف -١املادة 
 حتسني جودة اخلدمات املقدمة عن طريق حتديد املعوقات وحتديث مقاييس اجلودة لكافة اخلدمات. 
 محاية مصاحل املشتركني وحتسني الرضا لديهم. 
 تقييم ومقارنة أداء مقدمي خدمات االنترنت بشكل دوري. 
 لالتصاالت ومقدمي اخلدمات من جهة ثانية حتقيق الشفافية بني مقدمي اخلدمات واملشتركني من جهة وبني الشركة السورية. 
 حتديد درجة املسؤولية عن جودة اخلدمات بالنسبة ملقدمي اخلدمات والشركة السورية لالتصاالت. 

  :النطاق والغرض -٢املادة 
املعايري من  يل هذهوللهيئة تعد ،ون االتصاالت والالئحة التنفيذيةتنشر اهليئة هذه املعايري مبوجب الصالحيات املمنوحة هلا يف قان ١-٢

 .                              ًوقت إىل آخر، حسب ما تراه مناسبا 
 .ذه املعايري)                   بصفتها مشغ ل للشبكة(مقدمي اخلدمات والشركة يلتزم  ٢-٢
  :اخلدمات األساسية املشتركة بني كافة مقدمي خدمات االنترنت وهي ٣-٢

  خدمة انترنت النطاق العريض الثابت السلكيADSL  
  خدمة انترنت باالتصال اهلاتفيDial-up 
  خدمة اخلطوط املؤجرةLeased Line 
  خدمة الدارات االفتراضية اخلاصةVPN 
  خدمات االستضافةHosting 

  .الغرض من هذه املعايري وضع التدابري الالزمة لضمان جودة اخلدمات املقدمة من قبل مقدمي اخلدمات ٤-٢

  :مؤشرات جودة اخلدمة وآلية قياسها -٣املادة 
  :العامة للمؤشرات التعاريف ١-٣

 ).ITU-T/E.800(هي التأثري اإلمجايل ألداء اخلدمة الذي حيدد مدى رضا املشترك عن اخلدمة املقدمة له : جودة اخلدمة -

                                                 ً                                         هو النسبة املئوية للزمن الذي توفرت فيه اخلدمة فعليا  إىل زمن العمل الكلي خالل شهر، ويستثىن منها : مدى توفر اخلدمة -
 ).                                                                         ًالناجتة عن أعمال الصيانة وحتسني الشبكة بشرط أن يتم إعالم اهليئة واملشتركني مسبقا (املربجمة مجيع التوقفات 

= التوفر
جمموع دقائق التشغيل  التوقفات املربجمة جمموع دقائق توقف اخلدمة

 جمموع دقائق التشغيل   التوقفات املربجمة
 X 100   

  دقيقة ٦٠ Xاعة س ٢٤ Xعدد األيام يف الشهر = دقائق التشغيل 
  املدة املتراكمة لالنقطاعات يف الشهر بالدقائق= دقائق توقف اخلدمة 

                                                                     ًاملدة الناجتة بالدقائق عن أعمال الصيانة وحتسني الشبكة واملعلن عنها مسبقا = التوقفات املربجمة
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 . ثانية/هي معدل نقل البيانات عرب وسط النقل خالل وحدة الزمن وتقاس بالبت: السرعة -

 اخلدمة تقدمي عقد وتوقيع االتفاق املستغرقة من تاريخ الزمنية املدة وهو: الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة -
 .هذه اخلدمة على      ًفعليا  حصول املشترك تاريخ إىل للمشترك

إىل العدد  ؛قبل مقدم اخلدمةنسبة عدد الشكاوى املقدمة إىل اهليئة؛ اليت مل تعاجل من  هي: نسبة الشكاوى العامة للمشتركني -
 .الكلي ملشتركيه ذه اخلدمة، وذلك مبا يتوافق مع الالئحة التنفيذية لنظام الشكاوى الصادرة عن اهليئة

 .هي رزم املعطيات املفقودة عند إرسال جمموعة رزم ضمن وسط نقل معني، مما يتطلب إعادة إرساهلا: فقدان رزم املعطيات -

 .نية املستغرقة من حلظة إرسال املعطيات حىت حلظة استالمهاهو املدة الزم: الـتأخري -

 .هو التغري يف زمن التأخري احلاصل يف استالم رزم املعطيات املرسلة عرب شبكة ما: االرتعاش -
  :آلية قياسهامؤشرات اخلدمات و ٢-٣

  :ADSLخدمة انترنت النطاق العريض الثابت السلكي  ١-٢-٣
                                                                                 ً العريضة اليت يقدمها مقدمي خدمات االنترنت واليت تؤثر على الرضا العام للمشتركني، وخصوصا  تعد هذه اخلدمة من خدمات احلزمة 

  .ومدى توفر اخلدمة) السرعة الواصلة للمشترك(فيما يتعلق بعرض احلزمة احملجوزة 

  :مؤشرات جودة اخلدمة  -أ 

  املستوى املطلوب  معيار اجلودة  اخلدمة

ADSL 

  % ٩٩ جيب أن ال تقل عن  مدى توفر اخلدمة

  حيددها املزود بالعقد املربم مع املشترك  السرعة

  أيام عمل من تاريخ توقيع العقد على األكثر ١٠  الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة
نسبة الشكاوى العامة للمشتركني إىل العدد الكلي 

  للمشتركني يف اخلدمة
  اهليئة                    ً                    يتم حتديد النسبة تبعا  للشكاوى الواردة إىل 

  ضمن الشبكة الوطنية%  ١أقل من   )Packet Loss(فقدان الرزم 

  ميلي ثانية ضمن الشبكة الوطنية ١٠٠أقل من  Latency   التأخري

  ميلي ثانية ضمن الشبكة الوطنية ٥٠أقل من  Jitter  االرتعاش
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 :آلية قياس املؤشرات  -ب 
 

  آلية القياس  معيار اجلودة

  تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات وشكاوى املشتركني من خالل  مدى توفر اخلدمة

  شكاوى املشتركني  السرعة

  تقارير املزود وشكاوى املشتركني  الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة

نسبة الشكاوى العامة للمشتركني إىل العدد الكلي 
  للمشتركني يف اخلدمة

وذلك مبا يتوافق مع الالئحة التنظيمية للشكاوى  الشكاوى الواردة إىل اهليئة،
  .الصادرة عن اهليئة

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات   )Packet Loss(فقدان الرزم 

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات Latency   التأخري

  وتقارير مديرية تبادل املعطياتمن خالل تقارير املزود  Jitter  االرتعاش
 

 : تقع مسؤولية مدى توفر اخلدمة على كل من - 
 يف نطاق جتهيزاته وشبكته الداخلية اليت تؤثر على اخلدمة: مقدم اخلدمة. 
  يف كافة نقاط الربط ذات الصلة ضمن شبكتها: الشركة. 

 : تقع مسؤولية الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة على كل من - 
 جتهيز العقد مع املشترك وتسجيل الطلب لدى شبكة تبادل املعطيات خالل ثالثة أيام على األكثر: مقدم اخلدمة. 
  تفعيل وإدخال الطلب على برنامج الفوترة ورعاية الزبائن : الشركة)CCBS (واجلمربة خالل سبعة أيام على األكثر . 

متوسط موعة قيم تؤخذ خالل فترة زمنية حمددة على أن حتددها اهليئة يتم حساب مؤشرات فقدان الرزم، التأخري واالرتعاش ك - 
 .    ًالحقا 

 
 :Leased Lineخدمة  ٢-٢-٣

 
 :مؤشرات جودة اخلدمة  - أ
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  املستوى املطلوب  معيار اجلودة  اخلدمة

Leased 
Line 

  % ٩٩ال يقل عن   مدى توفر اخلدمة

  من السرعة احملجوزة%  ٩٥ال تقل عن   السرعة

  أيام عمل على األكثر ١٠  الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرةالزمن 

نسبة الشكاوى العامة للمشتركني إىل العدد الكلي 
  للمشتركني يف اخلدمة

للمقارنة بني (                    ً                          يتم حتديد النسبة تبعا  للشكاوى الواردة إىل اهليئة 
  )مقدمي اخلدمات

 :آلية قياس املؤشرات  - ب

  آلية القياس  معيار اجلودة

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات وشكاوى املشتركني  مدى توفر اخلدمة

  شكاوى املشتركني  السرعة

  تقارير املزود وشكاوى املشتركني  الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة

نسبة الشكاوى العامة للمشتركني إىل العدد الكلي 
  للمشتركني يف اخلدمة

الشكاوى الواردة إىل اهليئة، وذلك مبا يتوافق مع الالئحة التنظيمية للشكاوى 
  .الصادرة عن اهليئة

 : تقع مسؤولية مدى توفر اخلدمة على كل من - 
 يف نطاق جتهيزاته وشبكته الداخلية اليت تؤثر على اخلدمة: مقدم اخلدمة 
  يف كافة نقاط الربط ذات الصلة ضمن شبكتها: الشركة. 

 :ؤولية سرعة الوصلة على كل منتقع مس - 
 يف نطاق جتهيزاته حيث يقوم بتحديد السرعة على جتهيزاته، ومتريرها ضمن اخلط الواصل مع شبكة تبادل : مقدم اخلدمة

 .املعطيات
  يف كافة نقاط الربط ذات الصلة ضمن شبكتها: الشركة. 

 : تقع مسؤولية الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة على كل من - 
 على األكثر أيام ٣جتهيز عقد املشترك خالل: مقدم اخلدمة. 
  حجز وتفعيل كافة الدارات املطلوبة وإدخال الطلب على برنامج : الشركةCCBS  أيام على األكثر ٧خالل . 
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 :VPNخدمة   ٣-٢-٣
 :مؤشرات جودة اخلدمة  - أ

  املستوى املطلوب  معيار اجلودة  اخلدمة

VPN 

  % ٩٩ال تقل عن   مدى توفر اخلدمة

  من السرعة احملجوزة%  ٩٥ال تقل عن   السرعة

  أيام عمل من تاريخ توقيع العقد على األكثر ٩خالل   الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك ألول مرة
 نسبة الشكاوى العامة للمشتركني إىل العدد الكلي

  للمشتركني يف اخلدمة
                       ً                         سيتم حتديد النسبة تبعا  للشكاوى الواردة إىل اهليئة

  ضمن الشبكة الوطنية%  ١أقل من   )Packet Loss(فقدان الرزم 

  ميلي ثانية ضمن الشبكة الوطنية ١٠٠أقل من  Latency   التأخري

  ميلي ثانية ضمن الشبكة الوطنية ٥٠أقل من  Jitter  االرتعاش
 

 :قياس املؤشرات آلية  - ب
  آلية القياس  معيار اجلودة

 من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات وشكاوى املشتركني  مدى توفر اخلدمة
  شكاوى املشتركني  السرعة

الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك 
  ألول مرة

  تقارير املزود وشكاوى املشتركني

للمشتركني إىل نسبة الشكاوى العامة 
  العدد الكلي للمشتركني يف اخلدمة

الشكاوى الواردة إىل اهليئة، وذلك مبا يتوافق مع الالئحة التنظيمية للشكاوى الصادرة 
  .عن اهليئة

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات   )Packet Loss(فقدان الرزم 

  املزود وتقارير مديرية تبادل املعطياتمن خالل تقارير   Latency   التأخري

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات Jitter  االرتعاش
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 : تقع مسؤولية مدى توفر اخلدمة على كل من - 
 يف نطاق جتهيزاته وشبكته الداخلية اليت تؤثر على اخلدمة: مقدم اخلدمة. 
  شبكتها يف كافة نقاط الربط ذات الصلة ضمن: الشركة. 

 :تقع مسؤولية سرعة الوصلة على كل من - 
 يف نطاق جتهيزاته حيث يقوم بتحديد السرعة على جتهيزاته، ومتريرها ضمن اخلط الواصل مع شبكة تبادل : مقدم اخلدمة

 .املعطيات
  يف كافة نقاط الربط ذات الصلة ضمن شبكتها: الشركة. 

 : ألول مرة على كل من تقع مسؤولية الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشترك - 
 جتهيز عقد املشترك خالل يومني على األكثر: مقدم اخلدمة. 
  حجز وتفعيل كافة الدارات املطلوبة وإدخال الطلب على برنامج : الشركةCCBS  أيام على األكثر ٧خالل . 

ية حمددة على أن حتددها اهليئة يتم حساب مؤشرات فقدان الرزم، التأخري واالرتعاش كمتوسط موعة قيم تؤخذ خالل فترة زمن - 
 .    ًالحقا 

 
  :الربط الشبكي بني مقدم اخلدمة وشبكة تبادل املعطيات -٤املادة 

من أجل حساب معدل األخطاء والتأخري وفقدان  PDNبني مقدم اخلدمة وشبكة تبادل املعطيات ) الوصلة(سيتم التركيز على وسط النقل 
  .رزم املعلومات بشكل إمجايل

 :سعة الوصلة  -أ 
للهيئة خالل مخسة أيام عمل من بداية كل شهر، )  رسومية، بيانات(على مقدمي اخلدمات وشبكة تبادل املعطيات تقدمي تقارير دورية 

حبيث توضح هذه التقارير سعة الوصلة احملجوزة وحجم احلركة عليها خالل شهر، وتقوم اهليئة بدراسة سعة كل وصلة وكفايتها 
  . حيقق اجلودة املطلوبة، وإلزامه برفع هذه السعة يف حال تطلب ذلك ملشتركي كل مقدم خدمة مبا

 :مؤشرات جودة الوصلة  -ب 

  املستوى املطلوب  معيار اجلودة  اخلدمة

 خط املعطيات

  % ٩٩جيب أن ال تقل عن   مدى توفر الوصلة

  ضمن الشبكة الوطنية%  ١أقل من   )Packet Loss(فقدان الرزم 

  ميلي ثانية  ١٠٠أقل من  Latency   التأخري

  ميلي ثانية  ٥٠أقل من  Jitter  االرتعاش
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  :آلية قياس املؤشرات  - ج 

  آلية القياس  معيار اجلودة

  مدى توفر الوصلة

  من خالل تقارير املزود وتقارير مديرية تبادل املعطيات
  )Packet Loss(فقدان الرزم 

 Latency   التأخري
 Jitter  االرتعاش

  :انقطاع اخلدمة وإصالح األعطال -٥ املادة
 : تصنيف االنقطاعات ١-٥

 أو % ٣٠هي االنقطاعات اليت تؤثر على جممل الشبكة أو على العناصر األساسية للشبكة أو على نسبة  : االنقطاعات احلرجة
البوابة الدولية، املوجهات : (وتتضمن االنقطاعات الرئيسة على سبيل املثال ال احلصر. يف الشبكة أكثر من حركة االتصاالت

  ).اخل... ،Core Routersاألساسية 
 ومن ) أو املكونات يف اجلزء اإلمجايل من الشبكة(هي االنقطاعات اليت تؤثر من جهة على جزء من الشبكة  : االنقطاعات اهلامة

  .من حركة االتصاالت ضمن أكثر من موقع واحد%  ٣٠عن  جهة أخرى على ما يقل
 هي االنقطاعات اليت تؤثر على مواقع إفرادية أو كروت مشتركني ضمن مركز هاتفي واحد، واليت ال   :االنقطاعات البسيطة

 .تؤدي إىل انقطاع اخلدمة أو تؤثر على أداء الشبكة بشكل عام
  :إصالح األعطال واإلبالغ عنها ٢-٥

مقدمي خدمات االنترنت تزويد اهليئة بتقارير حول انقطاع اخلدمة على الشبكة كلما حدث ذلك وفقا ملا هو مفصل فيما على مجيع 
 :يلي

 نوع انقطاع اخلدمة مهلة التبليغ عن االنقطاع مهلة إصالح االنقطاع مهلة تقدمي التقرير

 انقطاع حرج )٩مادة( واردة يف الترخيص ساعة  ١٢خالل        ّ                      فور حل  املشكلة واستئناف اخلدمة

 انقطاع هام )٩مادة( واردة يف الترخيص ساعة ٢٤خالل  خالل يومني

 انقطاع بسيط )٩مادة( واردة يف الترخيص ساعة ٤٨خالل  خالل سبعة أيام
    ً            فورا  ومن مث تقدمي ويف حال تعذر إصالح أي من انقطاعات اخلدمة خالل املهلة احملددة، على مقدم اخلدمة تقدمي تقرير تربيري إىل اهليئة 

  .تقرير االنقطاع عند إصالحه وفق امللحق أ
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 :متطلبات فنية من مقدم خدمات اإلنترنت -٦املادة 
 تقدمي تقرير دوري للهيئة يتضمن البيانات املتعلقة جبودة اخلدمات، وفق منوذج تعتمده اهليئة. 
 االحتفاظ بالبيانات والسجالت املتعلقة جبودة اخلدمة ملدة سنة ميالدية من تاريخ تقدميها   . 
  إمكانية املعاجلة العظمى)Throughput ( اخلاصة بكل جتهيزة متناسبة مع عدد املشتركني لدى مقدم اخلدمة لتاليف حدوث أي

 .اختناقات
  ضرورة تكرار الوصلة األساسية)Redundancy (دمي اخلدمات وشبكة تبادل املعطياتبني مق. 
  تكرار التجهيزات اهلامة يف شبكته)Redundancy (مثل املوجهات واملبدالت األساسية حبيث يقلل نسبة انقطاع اخلدمة. 
 توفري جتهيزات وبرجميات حلماية شبكته ومشتركيه. 
 على موقع املزود اإللكتروين، (بشكل واضح ودقيق  التسعريآلية احلصول عليها وآلية نشر إرشادات واضحة حول اخلدمات املتاحة و

 .....).بروشورات، وسائل إعالم،
  رسائل، بريد إلكتروين، اتصال، (إبالغ اهليئة واملشتركني عند إجراء قطع مربمج للخدمة بقصد التحديث أو الصيانة، بأي طريقة متاحة

 .ساعة ٤٨قبل مدة ال تقل عن ) اخل...ل املوقع اإللكتروين اخلاص بهإعالن، أو من خال
  

  :ليات املتبعة ملراقبة مدى االلتزام مبعايري جودة اخلدمةاآل -٧املادة 
 .نشر تقارير مؤشرات جودة اخلدمة ملقدمي خدمات االتصاالت: التقارير ونشرها تقدمي ١-٧
 :التدقيق والتأكد من دقة التقارير املقدمة عن طريق ٢-٧

  مباشرة  أو عرب طرف ثالث( ميدانية القيام بقياسات وكشوفات ومسوحات               ً      (. 
 إجراء زيارات ميدانية للمشغلني واستخراج بيانات مؤشرات اخلدمة والتدقيق فيها ومقارنتها بالتقارير املنشورة. 

 :يةخيضع مقدم اخلدمة إىل اإلجراءات اجلزائية وفق الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات الصادرة عن اهليئة وفق احلاالت التال ٣-٧
 إخفاق مقدم خدمة يف تلبية متطلبات اجلودة بشكل كامل. 
 عدم املطابقة مع املعايري واملؤشرات املوضوعة جلودة اخلدمة. 
 تقدمي املعلومات املضللة. 

  :األحكام اخلتامية -٨املادة 
 والتقاناتحسب ظروف ومتغريات السوق وتطور اخلدمات لذلك قابلة للتعديل إذا دعت الضرورة  الئحةذه اله. 

  
_________________________________________ 
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  )أ ( ملحق 
  تقرير انقطاع خدمة االنترنت

  

  تقرير انقطاع خدمة االنترنت

  معلومات حول الشخص الذي سيتم االتصال به

  :رقم ترخيص اخلدمة  :اخلدمة مقدماسم 
  :املسمى الوظيفي  :اسم الشخص الذي جيب االتصال به

  :الربيد االلكتروين  :رقم اهلاتف

  اخلدمةمعلومات حول انقطاع 

  :نوع االنقطاع
 حرج  �
 هام  �
 بسيط  �

  ..................................................................): سنة / شهر/ يوم(تاريخ االنقطاع 
  .................................................................................: وقت بدء االنقطاع

  ................................................................: وضع االنقطاع عند تقدمي هذا التقرير
  .............................................................................: وقت إصالح االنقطاع

  تأثريات االنقطاع
  

  ...................................................................................: عناصر الشبكة املتأثرة
  ....................................................................: حلركة االتصاالت املتأثرة املئويةالنسبة 

  ..................................................................................: املنطقة اجلغرافية املتأثرة
 .........................................................................................: املدن �
 .................................................................................: املواقع املتأثرة �
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  وصف االنقطاع

  :شرح عن االنقطاع
  

  :السبب
  
  

  :التدابري املتخذة
  
  
  

  تصريح

 أصرح بصحة املعلومات الواردة يف التقرير
  :االسم
  :التوقيع

  
  
 

 


