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 مـقدمــــة -١املادة 
 تنفيذيةــلاحته ــوالئ 2010لعام  /18ون االتصاالت رقم /ـــا يف قانــة هلـــيات املمنوحـب الصالحـحة مبوجـــذه الالئـه والـربيد التصاالتليئة الناظمة ــُتصدر اهل

 جودة خدمات االنرتنت.، وذلك لضمان 2010لعام  /261رقم /
 

  اهلدف:  -٢املادة 

 .ضمان جودة خدمات االنرتنت ▪
 محاية مصاحل املشرتكني وحتسني الرضا لديهم.  ▪
  تقييم أداء مقدمي خدمات االنرتنت بشكل دوري. ▪

 
 

 تعاريف ومصطلحات:  -3املادة 
وتعديالته. وفضالً عن ذلك، يكون للكلمات والتعابري املوضحة فيما  2010لعام  18تعتمد كافة التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم 

 يلي املعاين احملددة إىل جانب كل منها:
 لدى مقدم اخلدمة بعرض احلزمة املخصص فقط هلذه اخلدمة. ADSL: هي تشارك املشرتكني يف خدمة االنرتنت للحزمة العريضة التشاركية ▪

 حتسب التشاركية لكل مقدم خدمات انرتنت وفق املعادلة التالية:
            

 
 
 

 مقسوماً على مثانية. ADSL: جمموع السرعات االمسية جلميع مشرتكي خدمة الـ ADSLاحلد األدىن لعرض احلزمة املخصص خلدمة الـ  ▪

اخلدمة فعليًا إىل زمن العمل الكلي خالل شهر، ويستثىن منها                                         : هو النسبة املئوية للزمن الذي توفرت فيه مدى توفر اخلدمة ▪
(، كما يستثىن منها جمموع  مجيع التوقفات املربجمة )الناجتة عن أعمال الصيانة وحتسني الشبكة بشرط أن يتم إعالم اهليئة واملشرتكني مسبقاً 

 حدود مسؤولية مقدم اخلدمات.دقائق توقف اخلدمة اخلارج عن 

 

 

 دقيقة  X 60   ساعة X  24  عدد األايم يف الشهر =دقائق التشغيل  -
 املدة املرتاكمة لالنقطاعات يف الشهر ابلدقائق )انقطاعات اخلدمة داخل حدود مسؤولية مقدم اخلدمات(. =دقائق توقف اخلدمة  -
 ل الصيانة وحتسني الشبكة، واملعلن عنها مسبقاً.املدة الناجتة ابلدقائق عن أعما =التوقفات املربجمة  -

 جمموع دقائق توقف اخلدمة –التوقفات املربجمة  – موع دقائق  التشغيلجم                            
 =  التوفر  

 التوقفات املربجمة –التشغيل   دقائق جمموع                                            

 يف كل يوم من الشهر ADSLجمموع السرعات االمسية جلميع مشرتكي خدمة الـ                         
 =  التشاركية  

 ADSLعرض احلزمة املخصص خلدمة الـ                                             
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 .معدل نقل البياانت عرب وسط النقل خالل وحدة الزمن وتقاس ابلبت/اثنية هي السرعة:  ▪

   .(.… - kb/s – 512 kb/s 256)هي السرعة احملددة عند االشرتاك يف اخلدمة من شرائح السرعات املختلفة السرعة االمسية:  ▪

وهو املدة الزمنية املستغرقة من اتريخ االتفاق وتوقيع عقد تقدمي اخلدمة للمشرتك إىل اتريخ الزمن الالزم لتزويد اخلدمة للمشرتك ألول مرة:  ▪

  اخلدمة. على هذه حصول املشرتك فعلياً 

  .ذه اخلدمةهب إىل العدد الكلي ملشرتكيه مقدم اخلدمة،هي نسبة عدد الشكاوى املقدمة إىل ملشرتكني: انسبة شكاوى  ▪

  إىل العدد الكلي للرزم املرسلة.رزم املعطيات املفقودة  نسبة عدد هيفقدان رزم املعطيات:  ▪

  عطيات حىت حلظة استالمها.: هو املدة الزمنية املستغرقة من حلظة إرسال املالـتأخري  ▪

 

   وآلية قياسها:االنرتنت  جودة خدماتمؤشرات  -4املادة 

 :  ADSL عرب الـنرتنت اال اتخدم: 4-1
 

 آلية القياس نوع التقرير  
املستوى 
 املطلوب

 معيار اجلودة  

 تقرير شهري
 جمموع دقائق توقف اخلدمة –التوقفات املربجمة  – التشغيل  دقائق موعجم                      

ـــــــــــــــــ   100Xالتوفر =  ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 التوقفات املربجمة – التشغيل  دقائق موعجم                                   

 مدى توفر اخلدمة   كحد أدىن   % ٩٩

 
من خالل واجهة برجمية تقوم كل من اهليئة ومقدم خدمات االنرتنت إبضافتها إىل املوقع 

 االلكرتوين اخلاص بكل منهما.

12.5  % 
 من السرعة االمسية

 كحد أدىن
 السرعة  

 تقرير شهري
 
 يف كل يوم من الشهر ADSLجمموع السرعات االمسية جلميع مشرتكي خدمة الـ   
 التشاركية =  

      لدى مقدم اخلدمة ADSLعرض احلزمة املخصص خلدمة الـ       
 التشاركية كحد أقصى     8

 أدىن% كحد 85 أايم من اتريخ توقيع العقد. 10% من عدد الطلبات املنفذة خالل 85 تقرير شهري
لتزويد  ةالالزماملدة 

 مرة   اخلدمة للمشرتك ألول

 تقرير ربعي
عدد الشكاوى اليت يتقدم هبا املشرتكون ملقدم اخلدمة إىل العدد الكلي للمشرتكني لديه يف 

 هذه اخلدمة.
 %   كحد أعلى5

نسبة شكاوى 
 ملشرتكني  ا
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 تقرير ربعي
من اتريخ تقدمي الطلب من العدد الكلي نسبة عدد الطلبات املنفذة خالل عشرة أايم عمل 

 للطلبات.
 تشمل طلبات الغاء االشرتاك تغيري سرعة البوابة وتغيري البوابة

 %   كحد أدىن90
سرعة استجابة مقدم 
اخلدمة لتنفيذ طلبات 

 املشرتكني

 تقرير ربعي
أايم عمل من اتريخ تسجيل  /10نسبة عدد الشكاوى اليت متت معاجلتها خالل /

 الشكوى لدى املزود إىل العدد الكلي للشكاوى اليت مت تسجيلها ومعاجلتها لديه.
 نسبة معاجلة الشكاوى  %   كحد أدىن80

 
 ( 2موضحة يف امللحق رقم ) تقرير شهري

%  2أقل من 
ضمن الشبكة 

 الوطنية

 الرزم فقدان
(Packet Loss) 

 
 (2موضحة يف امللحق رقم ) تقرير شهري

ميلي  150أقل من 
اثنية ضمن الشبكة 

 الوطنية

 التأخري
Latency 

 
 :Leased Line (Direct Connection to the PoP)خدمات االنرتنت عرب الـ  4-2
 

 معيار اجلودة   املستوى املطلوب   آلية القياس   نوع التقرير

 تقرير شهري
 جمموع دقائق توقف اخلدمة –التوقفات املربجمة  – التشغيل  دقائق موعجم                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   100Xالتوفر = 
 التوقفات املربجمة – التشغيل  دقائق موعجم                                   

٩٩ % 
 كحد أدىن

 مدى توفر اخلدمة  

من خالل واجهة برجمية تقوم كل من اهليئة ومقدم خدمات االنرتنت إبضافتها إىل املوقع  
 االلكرتوين اخلاص بكل منهما.

٩٥  % 
 من السرعة احملجوزة 

  كحد أدىن

 السرعة  

 كحد أدىن%   85 أايم من اتريخ توقيع العقد. 10% من عدد الطلبات املنفذة خالل 85 تقرير شهري
لتزويد  ةالالزماملدة 

 اخلدمة للمشرتك
 مرة   ألول

 تقرير ربعي
عدد الشكاوى اليت يتقدم هبا املشرتكون ملقدم اخلدمة إىل العدد الكلي للمشرتكني لديه يف 

 هذه اخلدمة.
 %   كحد أعلى5

نسبة شكاوى 
 ملشرتكني  ا

 تقرير ربعي
عمل من اتريخ تقدمي الطلب من العدد الكلي عدد الطلبات املنفذة خالل عشرة أايم نسبة 

 للطلبات.
 تغيري السرعة  -تشمل طلبات الغاء االشرتاك 

 %   كحد أدىن90
سرعة استجابة مقدم 
اخلدمة لتنفيذ طلبات 

 املشرتكني
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 تقرير ربعي
أايم عمل من اتريخ تسجيل  /10نسبة عدد الشكاوى اليت متت معاجلتها خالل /

 املزود إىل العدد الكلي للشكاوى اليت مت تسجيلها ومعاجلتها لديه.الشكوى لدى 
 نسبة معاجلة الشكاوى  %   كحد أدىن80

 ( 2موضحة يف امللحق رقم ) تقرير شهري
% ضمن  2أقل من 

 الشبكة الوطنية
 الرزم فقدان

(Packet Loss) 

 (2موضحة يف امللحق رقم ) تقرير شهري
ميلي  150أقل من 

اثنية ضمن الشبكة 
 الوطنية

 التأخري
Latency 

 
 الربط بني مقدم اخلدمة وشبكة تبادل املعطيات:  وصلة  -5املادة 

للهيئة خالل مخسة خمططات احلركة اليومية )ملف رقمي( تقدمي يف الشركة السورية لالتصاالت تبادل املعطيات  وإدارةعلى مقدمي اخلدمات 
 املخططاتحبيث توضح هذه  ،ابجتاه البوابة الدولية ADSLللوصلة املخصصة لنقل حركة االنرتنت ملشرتكي الـ  شهرأايم عمل من بداية كل 

وكفايته ملشرتكي كل مقدم خدمة مبا  هذا العرض، وتقوم اهليئة بدراسة السابق شهرالوحجم احلركة خالل  ADSL ــ عرض احلزمة خلدمة ال
    يف حال تطلب ذلك. عرض احلزمةفع حيقق اجلودة املطلوبة، وإلزامه بر 

 

 انقطاع اخلدمة وإصالح األعطال: -6املادة 
 تصنيف االنقطاعات:   ١-6
% أو ٣٠االنقطاعات احلرجة: هي االنقطاعات اليت تؤثر على جممل الشبكة أو على العناصر األساسية للشبكة أو على نسبة  ▪

ركة يف الشبكة. وتتضمن االنقطاعات الرئيسة على سبيل املثال ال احلصر: )البوابة الدولية، املوجهات األساسية احلأكثر من 
Core Routers.)اخل... ،   

االنقطاعات اهلامة: هي االنقطاعات اليت تؤثر من جهة على جزء من الشبكة )أو املكوانت يف اجلزء اإلمجايل من الشبكة( ومن  ▪
 .لدى مقدم خدمات االنرتنتركة احل% من  ٣٠ أقل منجهة أخرى على 

مركز هاتفي واحد، واليت ال تؤدي االنقطاعات البسيطة: هي االنقطاعات اليت تؤثر على مواقع إفرادية أو كروت مشرتكني ضمن  ▪
 إىل انقطاع اخلدمة أو تؤثر على أداء الشبكة بشكل عام.
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 إصالح األعطال واإلبالغ عنها:  6-2

وفقاً ملا هو مفصل  على الشبكة كلما حدث ذلك انقطاع اخلدمةعلى مجيع مقدمي خدمات االنرتنت تزويد اهليئة بتقارير حول 
 فيما يلي:

 
 
 
 
 
 
 

 

 .اخلدمة خالل املهلة احملددة، على مقدم اخلدمة تقدمي تقرير تربيري إىل اهليئة فوراً  يف يف حال تعذر إصالح أي انقطاع -
   (.1) وفق امللحق اإصالحه عند ات الواردة أعالهاالنقطاع ألي من تقدمي تقريرجيب  -

 

 نرتنت: مقدم خدمات اال التزامات -7املادة 
 حتقيق القيم املطلوبة ملعايري جودة اخلدمات وفقاً هلذه الالئحة. ▪
 .(5 - 4 – 3املالحق )للهيئة يتضمن البياانت املتعلقة جبودة اخلدمات، وفق  ربعي( –)شهري  تقدمي تقرير دوري ▪
 اهليئة.ضمان صحة مجيع البياانت واملعلومات والتقارير اليت يقدمها إىل  ▪
عد الذي تقدمي كافة البياانت واملعلومات والتفسريات والتقارير الدورية وغري الدورية اليت تطلبها اهليئة ملتزمًا بضمان دقتها وصحتها وابملو  ▪

 حتدده اهليئة ووفقاً للشكل الذي حتدده.
    .قدميهااالحتفاظ ابلبياانت والسجالت املتعلقة جبودة اخلدمة ملدة سنة ميالدية من اتريخ ت ▪
 أي اختناقات. جيب أن تكون كافة جتهيزات مقدم اخلدمات قادرة على معاجلة كامل حركة املشرتكني لديه دون حدوث ▪
 بني مقدمي اخلدمات وشبكة تبادل املعطيات.احتياطية لكل وصلة وصلة جيب أتمني  ▪
 جيب أن تكون الوصالت قادرة على نقل كامل احلركة جلميع املشرتكني. ▪
 انقطاع اخلدمة. احتمال( مثل املوجهات واملبدالت األساسية حبيث يقلل Redundancyلتجهيزات اهلامة يف شبكته )تكرار ا ▪
 توفري جتهيزات وبرجميات حلماية شبكته ومشرتكيه.  ▪
 ..(.  ، وسائل إعالم،نشرات اإللكرتوين،نشر إرشادات واضحة حول اخلدمات املتاحة وآلية احلصول عليها وآلية التسعري )على موقع املزود  ▪
إعالن، أو  املشرتكني عند إجراء قطع مربمج للخدمة بقصد التحديث أو الصيانة، أبي طريقة متاحة )رسائل، بريد إلكرتوين، اتصال، إعالم ▪

 يًا.وجيب إبالغ اهليئة بذلك رمس ،ساعة ٤٨من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص به...اخل( قبل مدة ال تقل عن 
 

 1امللحق مهلة تقدمي 
 انقطاع اخلدمة( تقرير)

  نوع انقطاع اخلدمة  مهلة إصالح االنقطاع

 انقطاع حرج  ساعة   ١٢خالل  فور حل املشكلة واستئناف اخلدمة

 انقطاع هام  ساعة  ٢٤خالل  خالل يومني 

 انقطاع بسيط  ساعة  ٤٨خالل  أايم مخسةخالل 
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 معايري جودة اخلدمة:  بالئحة اآلليات املتبعة ملراقبة مدى االلتزام  -8املادة 
جيب على مقدمي خدمات االنرتنت تقدمي التقارير )الشهرية والربعية( إىل اهليئة واليت حتتوي على مؤشرات جودة اخلدمات املقدمة من  -1

على نسختني ، وذلك (5 - 4 – 3قبل مقدمي خدمات االنرتنت، والبياانت املطلوبة الحتساب هذه املؤشرات وفق املالحق رقم )
وميكن للهيئة نشر هذه القيم  ،مؤشرات جودة اخلدمات على املوقع االلكرتوين اخلاص مبقدم خدمات االنرتنت )رقمية وورقية(، ونشر قيم

 على املوقع االلكرتوين اخلاص هبا.
 أايم عمل من بداية كل شهر أو ربع حسب نوع التقرير )شهري أم ربعي(. /5جيب أن يتم تزويد اهليئة ابلتقارير املطلوبة خالل / -2
 .اثلث( وكشوفات ميدانية )مباشرة أو عرب طرف ، استبياانتالقيام بقياسات التأكد من دقة التقارير املقدمة عن طريقالتدقيق و  -3

 
 األحكام اخلتامية:   -9ملادة ا

خلدمات احسب ظروف ومتغريات السوق وتطور و  ،للهيئة تعديل هذه الالئحة التنظيمية، حسب ما تراه مناسبًا لقطاع االتصاالت ▪
 وهلا يف سبيل ذلك القيام مبشاورات مع األطراف املعنية يف قطاع االتصاالت.. ،والتقاانت

جيب على مقدمي خدمات االنرتنت حتقيق القيم املطلوبة ملعايري جودة اخلدمات املقدمة من قبلهم، وأي خمالفة لذلك خيضع مقدم  ▪
 نصوص عليها يف الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات للرتاخيص النمطية وترخيص تقدمي خدمات االنرتنت.اخلدمات لإلجراءات امل

 ميكن تعديل املالحق اخلاصة هبذه الالئحة من وقت آلخر حسب احلاجة. ▪
املقدمة من قبل مقدمي خدمات  حتل هذه الالئحة عند اعتمادها من جملس املفوضني مكان الالئحة السابقة ملعايري جودة خدمات االنرتنت ▪

 .30/1/2014اتريخ  /3االنرتنت املعتمدة بقرار جملس املفوضني رقم /
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1ملحق )
 دمةاخلتقرير انقطاع 

 معلومات حول الشخص الذي سيتم االتصال به  

 اسم مقدم اخلدمة:   :  املمنوح لهرتخيص الرقم 

 اسم الشخص الذي جيب االتصال به:   املسمى الوظيفي:  

 رقم اهلاتف:   الربيد االلكرتوين:  

 معلومات حول انقطاع اخلدمة  

 نوع االنقطاع:  

 حرج    
 هام   

 بسيط           
        ....................................اتريخ االنقطاع )يوم/ شهر/ سنة(: ...............................

 وقت بدء االنقطاع: ................................................................................  

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

 .....................................................  ..إصالح االنقطاع: ................ واتريخ وقت          

 أتثريات االنقطاع  

   

 عناصر الشبكة املتأثرة: ..................................................................................    

 ..........................................  ...النسبة املئوية حلركة االتصاالت املتأثرة: .......................      

 .................................................................................  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:     
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 (2ملحق )
 فقدان رزم املعطيات والتأخري الزمين
Packet Loss and Latency 

 
من قبل إدارة تبادل املعطيات يف  Leased Lineأو  xDSL ملشرتكي Packet Loss and Latencyيتم قياس املؤشرين          

الدولية، حبيث جتري عمليات القياس هلذين املؤشرين يف الشركة السورية لالتصاالت للمقطع بني مقدم خدمات االنرتنت والبوابة 
 ساعات الذروة وفق ما يلي:

 .(Packet size = 64 Byte)ابيت  64لرزمة معطيات حبجم  Pingتستخدم تعليمة  -
 Ping( عملية 1000هي النسبة املئوية للرزم املفقودة من أصل )   Packet Lossيف كل عملية قياس، إن قيمة  الـ  -

 ابيت. 64لرزم مؤلفة من 
لرزم مؤلفة  Ping( عملية 1000هي وسطي قيم التأخري الزمين لـ )  Latencyيف كل عملية قياس، إن قيمة الـ  -

 ابيت.64من  
 لكل أايم الشهر.القيمة النهائية هلذين املؤشرين يف هناية كل شهر هي وسطي القياسات  -
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 (3ملحق )  
 إلدارة تبادل املعطيات يف الشركة السورية لالتصاالت التقرير الشهري

 Latency التأخري
 ميلي اثنية ضمن الشبكة الوطنية 150أقل من  املستوى املطلوب

 Packet Loss الرزم فقدان
 % ضمن الشبكة الوطنية 2أقل من  املستوى املطلوب

 مقدم خدمات االنرتنت
 

   1 
   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 
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 (4ملحق )
 ملقدمي خدمات االنرتنت التقرير الشهري

 معلومات حول الشخص الذي سيتم االتصال به  
 اسم مقدم اخلدمة:   :  املمنوح لهرتخيص الرقم 

 اسم الشخص الذي جيب االتصال به:   املسمى الوظيفي:  

 رقم اهلاتف:   الربيد االلكرتوين:  

   البياانت املطلوبة من مقدمي اخلدمات

Leased Line ADSL  
  توقف اخلدمةجمموع دقائق   
 موع دقائق التشغيلجم  
 جمموع التوقفات املربجمة ابلدقائق  

 ADSL عرب الـنرتنت الا اتخدم مؤشرات جودة
 معيار اجلودة القيمة املُقاسة املستوى املطلوب

 مدى توفر اخلدمة    كحد أدىن   % ٩٩

كحد أقصى     8  التشاركية  
%  كحد أدىن85  مرة   لتزويد اخلدمة للمشرتك ألول ةالالزماملدة   

  Leased Line (Direct Connection to the PoP)مؤشرات جودة خدمات االنرتنت عرب الـ 

 معيار اجلودة القيمة املُقاسة املستوى املطلوب
 مدى توفر اخلدمة    كحد أدىن  % ٩٩

 مرة   ألول لتزويد اخلدمة للمشرتك ةالالزماملدة   كحد أدىن   85%

 
 
 

 
1/2 
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 ملقدمي خدمات االنرتنت التقرير الشهري
   بياانت وقيم مؤشر التشاركية

 التاريخ
 عدد مشرتكي

256 
kbps 

 عدد مشرتكي
512 

kbps 

 عدد مشرتكي
1 

Mbps 

 عدد مشرتكي
2 

Mbps 
. . . 

جمموع السرعات 
 االمسية

Mbps 

عرض احلزمة 
املخصص 

 الـخلدمة 
ADSL 
Mbps 

 التشاركية

01/mm/yyyy           
02/mm/yyyy           
03/mm/yyyy           
04/mm/yyyy           
05/mm/yyyy           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

30/mm/yyyy           
31/mm/yyyy           

 
 مقدم اخلدمة   وتوقيع اسم

 
 

2/2 
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 (5ملحق )
 الربعي ملقدمي خدمات االنرتنتالتقرير 

 معلومات حول الشخص الذي سيتم االتصال به  
 اسم مقدم اخلدمة:   :  املمنوح لهرتخيص الرقم 

 اسم الشخص الذي جيب االتصال به:   املسمى الوظيفي:  

 رقم اهلاتف:   الربيد االلكرتوين:  

   البياانت املطلوبة من مقدمي اخلدمات
Leased Line ADSL  

   عدد الشكاوى الكلي  

 عدد املشرتكني يف اخلدمة  

 الطلبأايم من اتريخ تقدمي  /10عدد الطلبات املنفذة خالل /  

 العدد الكلي للطلبات املقدمة  

 أايم عمل من اتريخ تسجيل الشكوى /10عدد الشكاوى اليت متت معاجلتها خالل /  

 ADSL عرب الـنرتنت اال اتخدم مؤشرات جودة
 معيار اجلودة القيمة املُقاسة املستوى املطلوب

 ملشرتكني  انسبة شكاوى   %   كحد أعلى5

 سرعة استجابة مقدم اخلدمة لتنفيذ طلبات املشرتكني  %   كحد أدىن90

 نسبة معاجلة الشكاوى   %   كحد أدىن80

  Leased Line (Direct Connection to the PoP) عرب الـنرتنت اال اتخدممؤشرات جودة 
 معيار اجلودة القيمة املُقاسة املستوى املطلوب

 ملشرتكني  انسبة شكاوى   %   كحد أعلى5
 سرعة استجابة مقدم اخلدمة لتنفيذ طلبات املشرتكني  %   كحد أدىن90

 نسبة معاجلة الشكاوى   %   كحد أدىن80

 مقدم اخلدمة وتوقيع اسم
 


