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 الفهرس

 مقدمة 

 اجملال –1املادة 

   اهلدف –2املادة 

 التعاريف واملصطلحات – 3املادة 

 ودة اجلمؤشرات  – 4املادة 

 مية ااألحكام اخلت -5املادة 
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 دمةمق

الصادرة ابملرسوم رقم  ته التنفيذيةحوالئ ،2010لعام  /18رقم / مبوجب قانون االتصاالتوالربيد تقوم اهليئة الناظمة لالتصاالت 
نية الف عايريملاباخلاصة الالئحة هذه مارسة مجيع املهام املتعلقة بتنظيم قطاع االتصاالت، مبا فيها إعداد مب ،2010لعام  /261/
  .ومؤشرات األداء األساسية لشبكات االتصاالت العمومية النقالةاخلدمة ودة جل

 اجملال -1املادة  

 .اجلمهورية العربية السوريةيف  مشغلي شبكات االتصاالت العمومية النقالةعلى لالئحة تطبق هذه ا

 هلدفا -2املادة 

 شبكات االتصاالت العمومية النقالة. مشغليالتقيد هبا من قبل جيب  اليت ودة اخلدمةالفنية جلمعايري للالقيم احلدية وضع  -
 املقدمة وضمان حسن أدائها.بكات االتصاالت العمومية النقالة توفري احلد األدىن من جودة خدمات ش -

  التعاريف والمصطلحات -3املادة 

- Call Setup Success Rate :د الكلي حملاوالت االتصال.العد للجيل الثاين من معدل النجاح يف إنشاء املكاملات 
-  Call Drop Rate “TCH”.معدل االنقطاع احلاصل ملكاملات اجليل الثاين أثناء احملادثة : 
- Signaling Drop Rate “SDCCH” يف مكاملات اجليل الثاين أثناء التشوير. االنقطاع: معدل 
- Handover Success Rate(2G-2G)ة اجليل الثاين أثناء االتصال.شبك ن: معدل النجاح يف تسليم اخلالاي ضم 
- TCH Congestion.معدل االختناق يف املكاملات للجيل الثاين : 
- SDCCH Congestion.معدل االختناق يف مكاملات اجليل الثاين أثناء التشوير : 
- RRC Success Rate  : االتصال معدل النجاح يف إنشاء(Packet Switch (PS),Circuit Switch (CS)) 

 الث من العدد الكلي حملاوالت االتصال.الث لللجي
- Call Drop Rate  االنقطاع : معدل(احلاصل ملكاملاتCS,PS.اجليل الثالث ) 
- Soft Handover Success Rate(3G-3G) معدل النجاح يف تسليم اخلالاي ضمن شبكة اجليل الثالث أثناء :

 االتصال.
- eRRC Setup Success Rate :للجيل الرابع من العدد الكلي حملاوالت االتصال. صالاالت معدل النجاح يف إنشاء 
- E-RAB Drop Rateاحلاصل للخدمات يف اجليل الرابع. : معدل االنقطاع 
- Intra-Frequency Handover Success Rate معدل النجاح يف تسليم اخلالاي ضمن شبكة اجليل الرابع أثناء :

 االتصال. 
- E-RAB Setup Success Rate :اجليل الرابع من العدد الكلي للمحاوالت. يف احلصول على خدمة نجاحلمعدل ا 
 املقسم العناصر األساسية لشبكةمعدل زمن توفر اخلدمة على مستوى  على مستوى شبكة املقاسم: مدى توفر اخلدمة -

(MSCs,SGSN,GGSN,MME…..إىل الزمن الكلي للعمل مع استثناء زمن التوقفات املربجمة ) 
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، بدًء من حلظة اإلرسال حىت حلظة املدة الزمنية املستغرقة لوصول املعطيات املرسلة إىل وجهتها: Latency   ينالتأخري الزم -
 .االستالم

  الزمن الالزم لبدء خدمة نقل البياانت.: (Packet data) زمن إنشاء االتصال -
بني قيمته ترتاوح يعرب عن جودة صوت احملادثة بني املتصلني و  MOS (Mean Opinion Score :) حمدد جودة الصوت -

(/1 / "Bad"-/5/ "Excellent ".) 
 

 جودة المؤشرات  -4المادة 

 :(2G) اجليل الثايناالتصاالت النقالة من جودة شبكة حمددات  -

 

   القيم احلدية معيار اجلودة
Call Setup Success Rate 

“CSSR” 
 %98 منأكرب 

Call Drop Rate 
 “TCH” 

 %1,5أصغر من 

Signaling Drop Rate 
“SDCCH” 

 %1أصغر من 

Handover Success Rate 
(2G-2G) 

 %98أكرب من 

TCH Congestion  1,5أصغر من% 
SDCCH Congestion  0,8أصغر من% 

 متوسط شدة االشارة
 "عند إجراء القياسات الفنية اخلارجية" 

ة عند قبول اخلسارة يف شدة اإلشار  ميكن 
إجراء القياسات الداخلية حبيث التتجاوز 

 dbm (-15 till -20.)اجملال 

 
  From -65 to -70 dbmضمن املدن الرئيسة والبلدات  -
 From -75 to -80 dbmضمن القرى                   -
 From -85 to -90 dbmللمناطق املفتوحة              -
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 :(3G) اجليل الثالثمن  االتصاالت النقالةشبكة جودة حمددات  -
 

   القيم احلدية معيار اجلودة
RRC Success Rate  98 منأكرب% 

Call Drop Rate  1,5أصغر من% 
Soft Handover Success Rate 

(3G-3G) 
 %99أكرب من 

 متوسط شدة االشارة
 "عند إجراء القياسات الفنية اخلارجية" 

راء القياسات قبول اخلسارة يف شدة اإلشارة عند إج ميكن 
 dbm (-15 till -20.)الداخلية حبيث التتجاوز اجملال 

 
 dbm 75-ضمن املدن الرئيسة والبلدات   -
  dbm 85 -ضمن القرى                   -
 dbm 95- للمناطق املفتوحة               -

 
 :(4G) اجليل الرابعاالتصاالت النقالة من شبكة جودة حمددات  -

 
   حلديةالقيم ا معيار اجلودة

eRRC Setup Success Rate 97,5 من أكرب% 
E-RAB Drop Rate  2,5أصغر من% 

Intra-Frequency Handover Success Rate  97,5أكرب من% 
E-RAB Setup Success Rate  97,5أكرب من% 

 
  :(2G & 3G)اجليل الثاين والثالث شبكات االتصاالت النقالة من نرتنت عرب ات اإلخدم -

 
   القيم احلدية ر اجلودةمعيا

 %99,9أكرب أو يساوي  على مستوى شبكة املقاسم مدى توفر اخلدمة
 ميلي اثنية حملياً  200أقل من  Latency  التأخري الزمين 

 ميلي اثنية دولياً  250أقل من 
 ثواين 10أقل أو يساوي  Packet data  زمن إنشاء االتصال

 

 



 السورية العربية الجمهورية 

 والبريد الهيئة الناظمة لالتصاالت

 
 

5 
 

 

 :(4G) الرابعاجليل الت النقالة من شبكات االتصانرتنت عرب ات اإلخدم -
 

   القيم احلدية معيار اجلودة
 %99,9أكرب أو يساوي  على مستوى شبكة املقاسم مدى توفر اخلدمة

 ميلي اثنية 100أقل من  Latency  التأخري الزمين 
 ثواين 10أقل أو يساوي  Packet data زمن إنشاء االتصال

 
 (4G) الرابعو  (3G( والثالث )2Gاالتصاالت النقالة من اجليل الثاين ) تالشبك MOSدد جودة الصوت حم ةقيم -

 .(3,5)أكرب من 
 "ساعات من تقدميها 4من الطلبات خالل كحد أدىن   % 95تنفيذ " اخلدمة للمشرتكالزمن الالزم لتزويد  -
 ."ساعة 24خالل % SMS "95   (Orginated / Terminated)رسائل الـ نسبة جناح تسليم احلد األدىن ل -

 
 حكام اخلتاميةاأل -5املادة 

 .اهليئة ضرورايً  هميكن أن ختضع هذه الالئحة للمراجعة والتعديل وفق ما ترا


