
تنظيم جودة الخدمة في 

المملكة العربية السعودية

رجب 1438 هـ





3

جدول المحتويات

المقدمة   ------------------------------------------------------------------------------- 
التعريفات  ------------------------------------------------------------------------------ 

تنظيم جودة الخدمة  --------------------------------------------------------------------

مبادئ عامة لتنظيم جودة الخدمة/جودة التجربة ----------------------------------------

نطاق الخدمات--------------------------------------------------------------------------

قابلية تطبيق تنظيم جودة الخدمة------------------------------------------------------

مؤشرات األداء الرئيسية ----------------------------------------------------------------

التقارير و النشر -------------------------------------------------------------------------

التطبيق و التنفيذ -----------------------------------------------------------------------

التعامل مع الشكاوى -------------------------------------------------------------------

الحاالت الخاصة -------------------------------------------------------------------------

التكاليف المترتبة لتحقيق متطلبات التنظيم --------------------------------------------

إدخال تغييرات على تنظيم جودة الخدمة/ جودة التجربة ---------------------------------

الملحق أ: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على دعم الخدمات ------------------------

الملحق ب: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات الثابتة --------------------

الملحق ج: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات المتنقلة -------------------

الملحق د: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة للوصول إلى اإلنترنت ---------------------

الملحق هـ: العقوبات -------------------------------------------------------------------

ص

4

4

٦

٦

٧

8

8

1٢

1٢

14

1٥

1٦

1٦

1٧

19

٢1

٢٢

٢4

1

٢

3

1-3

٢-3

3-3

4-3

٥-3

٦-3

٧-3

8-3

4

٥



4

تنظيم جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية رجب 1438 هـ

1. مقدمة

1-1 تعد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مسئولة عن تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
في المملكة العربية السعودية بموجب نظام  االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/١2( بتاريخ 

١422/3/١2هـ والئحته التنفيذية، على أسس اإلطار التنظيمي.

1-٢ تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين في قطاع 
االتصاالت بموجب المادة )الثالثة( من نظام االتصاالت. 

1-3 ينص الفصل الثامن من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت بأنه يجب على مقدمي الخدمة الشاملة 
)USPs(  تقديم تقارير بخصوص مؤشرات جودة الخدمة )QoS( والقيم المحددة  المعتمدة من قبل 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. كما يحق  للهيئة وفقًا لهذا الفصل أيضًا أن تطبق هذه المتطلبات 
على مقدمي الخدمة المسيطرين )DSPs(.  وإلحاق التزامات مقدمي الخدمة الشاملة في رخصة الخدمة 

الشاملة أو إصدارها في إطار قرار لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

1- 4 أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات القرار رقم ١424/24 بتاريخ ١3 / ١0 / ١424 هـ ، والذي 
حدد مؤشرات جودة الخدمة والقيم المحددة  لخدمات المستخدم التي يقدمها مقدمي الخدمة 

الشاملة ومقدم الخدمة المسيطر. وقد تم إلغاء القرار في وقت الحق بموجب قرار هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات رقم ١43١/256 بتاريخ  06/ 04 /١43١ ه.

1- ٥ تم إصدار أول إطار تنظيمي (أسلوب تنظيم جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية( من قبل 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام ١427 هـ/ 2009 م بالقرار رقم  ١427/١4١، بتاريخ ١7 / 9 / ١427 

هـ، بهدف تعزيز حماية المستهلك وتحفيز المنافسة.

٢. التعريفات

الكلمات والعبارات المحددة في أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات يكون لها نفس المعنى عندما 
تستخدم في هذا اإلطار التنظيمي. ويكون للكلمات والعبارات التالية أيضا المعنى المخصص لها أدناه، ما لم 

يقتضي السياق ما يخالف ذلك.

ساعة الذروة هي الستون دقيقة المتواصلة التي تقع بالكامل في فترة ال24 ساعة والتي تكون فيها حركة 
االتصاالت أو عدد محاوالت االتصال في أكبر حاالتها توصية االتحاد الدولي لالتصاالت )E.600(. وفي هذا 

السياق يتم تعريف ساعة الذروة على أنها الساعة األكثر ازدحاما في األسبوع، باستثناء فترة الحج، وفي بداية 
ونهاية شهر رمضان، وأثناء فترات القوة القاهرة.

وفقًا للتعريف الوارد في الالئحة التنفيذية   )DSP(مقدم الخدمة المسيطر

الشخص  الطبيعي أو االعتباري الذي يستخدم خدمات االتصاالت بالتجزئة. المستخدم )المستهلك( 

التغطية الجغرافية لخدمة الراديو هي استقبال خدمة الراديو للخدمات المتنقلة والجوالة، في منطقة 
جغرافية بعينها، على المستوى المطلوب من أجل تلبية أهداف جودة الخدمة المستهدفة لتلك الخدمات.

خدمة الوصول إلى اإلنترنت هي خدمة تسمح للمستخدمين االتصال بنطاق عريض إلى اإلنترنت عبر بنية 
تحتية من النحاس، أو األلياف البصرية أو الوصول الراديوي الثابت.

خدمة اإلنترنت هي خدمة توفر خاصية التواصل والتعامل مع المعلومات كالبريد اإللكتروني، وما إلى ذلك، 
.)IP( على أساس بروتوكول اإلنترنت
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مقدمي خدم اإلنترنت )ISPs( المرخص لهم من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

ITU االتحاد الدولي لالتصاالت

KPI مؤشر األداء الرئيسي

خدمات االتصاالت المتنقلة هي خدمات االتصاالت الالسلكية التي يتم تهيئتها بحيث تسمح بالتنقل 
الكامل للمحطات الطرفية الخاصة بالمستخدم، مما يسمح للمستخدم ضمن شبكة االتصاالت المتنقلة بتلقي 
االتصاالت أو االتصال بأي جهاز أو محطة. خدمات االتصاالت المتنقلة في هذا السياق ال تشمل خدمات القمر 

الصناعي المتنقلة وخدمات الدوائر الهاتفية المتنقلة.

الظروف الغير مؤثرة على الخدمة هي فئة من الظروف التي ال تؤثر على حمل حركة االتصاالت ولكن 
يكون من المطلوب اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع حدوث أخطاء أكثر خطورة.

PLMN الشبكة المتنقلة لألراضي العامة

PSTN شبكة الهاتف العامة التبديلية

QoE جودة التجربة- هي المؤشرات التي تصف تجربة العميل 

QoS جودة الخدمة – هي المؤشرات التي تصف جودة الشبكة 

يمكن عرض مؤشرات/ معايير جودة الخدمة بطريقتين :  مؤشرات/ معايير جودة الخدمة 

     - بدون قيم محددة  )إصدار/تزويد التقارير(.

     - ذات قيم محددة  )لالمتثال بها(.

الظروف المؤثرة على الخدمة الظروف التي تقطع أو تقلل حمل حركة االتصاالت والتي تحتاج إلى إجراء 
تصحيحي عاجل.

مقدمي الخدمة )SPs( مقدمي الخدمة

هو اختبار للتحقق من كمية تدفق بيانات الشبكة )Throughput(  بين جهاز   )TP( اختبار كمية التدفق
المستخدم )على سبيل المثال، الحاسوب الشخصي( وبين خادم اختبار كمية تدفق البيانات الموجود في شبكة 

اإلنترنت.

صندوق الخدمة الشاملة )الذي تم إنشاؤه بموجب قرار هيئة االتصاالت   )USF( صندوق الخدمة الشاملة
وتقنية المعلومات رقم )١65/١428(.

مقدم الخدمة الشاملة )USP(  على النحو المحدد في الالئحة التنفيذية.

عميل البيع بالجملة هو مقدم خدمة مرخص له والذي يقوم باستئجار، أو تأجير، أو شراء سعة أو وظائف 
شبكة من مقدم خدمة آخر مرخص )على أساس المرافق(، مثل روابط اإلرسال، والوصول عبر التسلسل الثنائي، 

ومشاركة الخطوط، وغيرها.

حشد المصادر )Crowd Sourcing( الحصول على معلومات الشبكات )أو مدخالت مهمة( عن طريق شبكة 
اإلنترنت من خالل االستعانة بتجارب عدد كبير من المستخدميين.

بين االعمال )B2B( التجارة بين شركات األعمال التجارية 
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تنظيم جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية رجب 1438 هـ

محكم منتدب )Ombudsman( جهة مستقلة ُمعين من قبل الحكومة؛ يقوم بتمثيل مصالح المستخدميين 
من خالل التحقيق / معالجة الشكاوى أو انتهاك الحقوق.

)معايير( معرفة في البرامج ال يمكن تغييرها دون تعديل البرنامج.  )Hard coding/coded( الترميز الصعب

Probes راصد ومحلل لمراقبة حركة البيانات الشبكة في الوقت الفعلي، يساعد في تحليل الشبكة

القياسات الموجودة في اجهزة إدارة الشبكة التي تساعد   )OSS counters( عدادات نظام دعم التشغيل
مقدم خدمة االتصاالت على مراقبة وتحليل وإدارة الشبكة

الهيئة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات



7

3. تنظيم جودة الخدمة  

3-1 المبادئ األساسية 

تنظيم جودة الخدمة/التجربة 

وضعت الهيئة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية األساسية لجودة الخدمة/التجربة للتركيز على 
خدمات المستهلك والتزامات إصدار/تزويد التقارير )اإلبالغ(, بحيث يتم نشر هذه المؤشرات بطريقة قابلة 

للمقارنة مما يخلق الشفافية المطلوبة لتعزيز قوى السوق التنافسية.

يتم التعامل بواسطة عروض مرجعيه فيما يتعلق بخدمات البيع بالجملة والربط البيني خارج تنظيم جودة 
الخدمة. حيث وضع تنظيم جودة الخدمة القواعد األساسية )مؤشرات\معايير( للتعامل مع خدمات 

الجملة والربط البيني.

اإلبالغ و النشر من قبل مقدمي الخدمة

يجب على  مقدمي الخدمة إصدار/تزويد تقارير الهيئة بمؤشرات األداء الرئيسية كما يجب على مقدمي 
خدمات االتصاالت المتنقلة االفتراضية القيام بذلك فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية المطبقة 

على دعم الخدمات )QoE(. يحق للهيئة أن تطلب صيغ محددة من تلك التقارير ونشرها عبر أداوات نشر 
مختلفة مثل موقعها االلكتروني او غيرها من أجل تعزيز الشفافية للمستخدمين )المستهلكين(.

إطار الرصد والتنفيذ 

يحق للهيئة نشر تقارير القياسات الميدانية التي تقوم بها بهدف المقارنة وتكون متاحه للعموم لتقييم 
مقدمي الخدمة, وذلك لحث الشركات على تحسين جودة الخدمة وتعزيز المنافسة. وقد تكون 

المعلومات منشورة على جداول أو تقارير أو أي صورة تراها الهيئة مناسبة وستكون فترة النشر ربع 
سنوية، ما لم تحدد الهيئة ما يخالف ذلك.

للتحقق من مؤشرات األداء الرئيسية يمكن للهيئة أن تطبق أدوات حشد المصادر)crowd-based( التي 
توضح صحت مؤشرات األداء الرئيسية المقدمة للهيئة. يمكن أن يصاحب هذا حمالت تفتيش مفاجئة من 

قبل الهيئة على النحو الذي تراه مناسبا.

معايير جودة الخدمة المطبقة على مقدمي الخدمة الشاملة 

قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإنشاء صندوق الخدمة الشاملة )USF( لخدمة المناطق النائية 
باستخدام تقنيات االتصاالت المتنقلة, بحيث يتيح النظام منح دعم مالي من صندوق الخدمة الشاملة 

إلى مقدمي  الخدمة المرخصين من خالل مناقصات تنافسية  لمناطق جغرافية بعينها.

تطبق معايير جودة الخدمة على جميع أنحاء المملكة, كما سيتم تطبيق المعايير المحددة واإللتزامات 
المرفقة في عقود مقدمي خدمات صندوق الخدمة الشاملة الخاصة بهم. يحق للهيئة أن تطبق تنظيم 

جودة الخدمة على جميع مقدمي الخدمة، بما في ذلك مقدم خدمات صندوق الخدمة الشاملة 
المستقبلي.

3-٢ نطاق الخدمات 

يركز تنظيم جودة الخدمة على العالقة بين مقدمي الخدمة والمستخدمين )المستهلكين( النهائيين. 
وبالتالي، فإن تنظيم جودة الخدمة يشير إلى الخدمات وليس إلى تقنيات بعينها أي أن الهيئة تطبق 

تنظيم جودة الخدمة بطريقة محايدة تقنيًا. 
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تنظيم جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية رجب 1438 هـ

يغطي إطار جودة الخدمة خدمات المستخدم لـ :

الخدمات الثابتة

     - الصوت

     - البيانات

     - الوصول إلى اإلنترنت

الخدمات المتنقلة

     - الصوت

     - البيانات

     - الوصول إلى اإلنترنت

يتم تنظيم خدمات البيع بالجملة )B2B( والربط البيني من خالل عروض مرجعية مقتصرة على المؤشرات 
األساسية من أجل ضمان جودة و )سعر( العرض المرجعي. تمكن العروض المرجعية طالب خدمات الجملة 

من أن يكون قادرا على عرض خدمات مشابهه بخدمات مقدم الخدمة المسيطر. ويجب على مقدمي 
الخدمة نشر مؤشرات األداء الرئيسية لجودة الخدمة في العروض المرجعية لتقديم خدمات البيع  بالجملة 

والربط البيني. واألمثلة على مؤشرات األداء الرئيسية لجودة التجربة لخدمات الجملة:

     - زمن االستجابة إلى طلبات )الخدمة( 

     - زمن توريد الخدمة )التركيب(

     - زمن االستجابة للخطأ

     - زمن إصالح الخطأ

     - أقل مدة تعاقد 

     - إمكانية الوصول إلى واجهة االتصال/ التواصل

يجب على مقدم الخدمة المسيطر )incumbent( تحديد وتعريف مؤشرات األداء الرئيسية لجودة 
خدمات الجملة والربط البيني عند تقديم عروض مرجعية لخدمات جملة وربط بيني محددة. تقوم الهيئة  

بتقييم واستشارة المعنين في سوق البيع بالجملة والربط البيني لموافقتها النهائية, لخلق مساحة 
متساوية الفرص بين مقدمي خدمات البيع بالجملة وطالبي خدمات البيع بالجملة.

لن ُيسمح لمقدم الجملة أن يعرض خدمات ذات جودة رديئة على طالب خدمات الجملة مقارنة بالمنتج 
المعادل الذي يقدم في سوق التجزئة لتحقيق حد أدنى مساوي من جودة الخدمة في سوق التجزئة.

3-3 قابلية تطبيق تنظيم جودة الخدمة

إلى جانب تطبيق ما ورد في هذه الوثيقة، يجب على مقدمي الخدمة تلبية جميع المتطلبات المرفقة 
في التراخيص الخاصة بهم بشكل مستقل, كمعايير الجودة وإصدار/تزويد التقارير, بحيث ال تستبدل هذه 

الوثيقة متطلبات التراخيص، وال تلغي االلتزامات الموجودة فيها.
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3-4 مؤشرات األداء الرئيسية

يركز النهج المتبع في تنظيم مؤشرات األداء الرئيسي على المعايير التي لها صلة بالمستخدم النهائي 
)المستهلك(, باإلضافة إلى مؤشرات األداء الرئيسي ذات الصلة بتجربة المستخدم )المستهلك( و الحد 

األدنى لبعض مؤشرات األداء الرئيسية  )hard-coded( لمقدمي الخدمة. يعرف تنظيم مؤشرات األداء 
الرئيسي على النحو التالي :

     - الخدمات المرتبطة بالمستخدم النهائي )المستهلك(.

     - الخدمات غير المرتبطة بالمستخدم النهائي )المستهلك( على سبيل المثال، )خدمات البيع الجملة/

.)RO( تنظم من خالل أدوات تنظيمية أخرى، على سبيل المثال العروض المرجعية )الربط البيني        

وضعت مؤشرات األداء الرئيسية بشكل عام من أجل تسهيل اختبار و/ أو قياس مستوى جودة الخدمة 
المقدمة إلى المستخدم )المستهلك( النهائي. وكمبدأ أساسي، فإنه يتم قياسها من قبل مقدمي 

الخدمة ويتم التحقق منها من قبل الهيئة للتاكد من االلتزام والمطابقة لجودة الخدمة والتجربة.

مؤشرات األداء الرئيسية هي مزيج من مؤشرات األداء الرئيسية لجودة الخدمة وجودة التجربة, على الرغم 
من عدم وجود معيار أو تعريف دولي واضح لمصطلح »جودة التجربة«، إال أن »مؤشرات األداء الرئيسية 
لجودة الخدمة« هو المصطلح المتعارف عليه دوليًا و يطبق على المعايير التقنية )المرتبطة بالشبكة(,  

أما مصطلح »مؤشرات األداء الرئيسية لجودة التجربة« فيطبق على خدمات الدعم . أحد الجوانب األخرى 
من تعريف مؤشر األداء الرئيسي هو القيم المحددة  وما إذا كانت تدعم االلتزام بقيمة محددة . وبالرغم 
من عدم وجود رابط مباشر بين نوع مؤشر األداء الرئيسي )أي، جودة الخدمة، جودة التجربة( وبين القيمة 

المحددة، إال أن التنظيم يطبق الممارسات التالية:

     - اإلبالغ بمؤشرات األداء الرئيسية لجودة التجربة ونشرها بشفافية وبطريقة قابلة للمقارنة مباشرة 

       من أجل تحفيز قوى المنافسة ) مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة(. وسوف يتم إصدار تقارير

       بهذه المؤشرات ونشرها بدون تحديد أي قيم محددة .

     - قياس مؤشرات األداء الرئيسية لجودة الخدمة )أو جمع تقارير القياس من مقدمي الخدمة( والتأكد 

        من صحتها بالمقارنة مع القيم المحددة . فإذا لم يتم تحقيق القيم المحددة ، فإن المنظم )هيئة 

        االتصاالت وتقنية المعلومات( يقوم بممارسة تدابير تصحيحية )على سبيل المثال، التحذيرات،

       والعقوبات، وغرامات، وما إلى ذلك(.
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تطبق الهيئة مؤشرات األداء الرئيسية التالية:

3-4-1 مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على دعم الخدمات

اختارت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مؤشرات أداء رئيسية من وثيقة االتحاد الدولي لالتصاالت 
)E.803(  والتي تعتبر هي األكثر عملية وقابلية للتطبيق في المملكة على النحو التالي: 

     - اإللتزام بمواعيد تقديم الخدمات

     - تقديم االخدمة بشكل غير مكتمل وصحيح من المحاولة االولى

     - زمن االنقطاع نتيجة التحديث الفنى

     - التحديث الفني غير كامل وصحيح ألول محاولة

     - تكامل الحلول التقنية

     - تكامل الحلول التجارية

     - الجودة الشاملة لعملية إدارة الشكاوى

     - كفاءة خدمة اإلصالح

     - زمن االستجابة للرد على الطلب

     - الموثوقية الشاملة لخدمة إدارة الشبكة\الخدمات

التفاصيل مبينة في الملحق أ 2 

.E.803 2 لمزيد من التفاصيل عن مواصفات مؤشر األداء الرئيسي انظر أيضا وثيقة االتحاد الدولي لالتصاالت المشار إليها
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3-4-٢  مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات الثابتة

مؤشرات الشبكات الثابتة هي مجموعة من مواصفات المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت

)ETSI EG 202 057-2(، والتي تنطبق على وضع المستخدم )المستهلك( في المملكة.

مؤشرات األداء الرئيسية المقترحة للشبكات الثابتة هي :

     - معدل المكالمات غير الناجحة

     - وقت إنشاء المكالمة

     - جودة االتصال )المكالمة(

سوف تسخدم الهيئة مزيج من الطرق الموضحة للتحقق من أداء المؤشرات الرئيسية:

     - تقارير منتظمة 

In-service Non- يصدرها/ يزودها مقدمي الخدمة من خالل استخدام أجهزة قياس غير تطفلية
INMD( intrusive Measurement Devices من خالل وضع مجسات )Probes( في واجهات الشبكة 
ذات الصلة أو نقاط الحدود )Demarcation Points( )انظر أيضا على توصية االتحاد الدولي لالتصاالت 

.)P.561 {i.28

     - القياسات الميدانية 

تقوم بها الهيئة من خالل استخدام قياس تدخلي مع حركة اتصاالت متولدة صناعيا )مكالمات اختبار( 
يكون التقييم من خالل نماذج )psycho-acoustic( بإستخدام معدات اختبار مخصصة. يمكن االطالع 

على توصيات االتحاد الدولي لالتصاالتP.826 {i.27}, P.862.1 { i.18 } & P.862.2 {i.19} كمرجع.

التفاصيل مبينة في الملحق ب 3:

3 لمزيد من التفاصيل عن مواصفات مؤشر األداء انظر  الى وثيقة المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت المشار إليها.

(

{
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3-4-3 مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات المتنقلة

 EG( مؤشرات شبكات االتصاالت المتنقلة مستمدة من مواصفات المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت
202 057-3(، والتي تنطبق على وضع المستخدم في المملكة على النحو التالي: 

     - نسبة المكالمات غير الناجحة

     - نسبة سقوط المكالمات 

     - بالنسبة للصوت : جودة الصوت ؛ بالنسبة للبيانات : سرعة نقل البيانات

التفاصيل مبينة في الملحق ج 4:

3-4-4 مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة للوصول إلى اإلنترنت

 EG( مؤشرات الوصول الى اإلنترنت هي مجموعة من مواصفات المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت
202 057-4(، والتي تنطبق على وضع المستخدم )المستهلك(  في المملكة العربية السعودية على النحو 

التالي:

     - وقت االتصال

     - نسبة االتصال الناجح

     - سرعة نقل البيانات

     - نسبة نقل البيانات الغير ناجح

     - التأخير )وقت اإلرسال في اتجاه واحد(

تستخدم الهيئة أدوات لنشر ومقارنة مؤشرات األداء الرئيسية المدرجة في هذا الفصل على سبيل المثال 
نشرها على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة من أجل تحسين جودة الخدمة عن طريق المنافسة من 

خالل تعزيز الشفافية. من المقرر جمع بيانات القياس عن طريق حمالت مكالمات االختبار/ حمالت القياس 
.)Probes( الميدانية و/ أو مجسات

سوف تقوم الهيئة بتوفير خادم اختبار )ping server( أو االستعانة بطرف اخر لهذا الغرض على النحو 
 .)Delay parameter( الذي تراه مناسبا لقياس معامل التأخير

التفاصيل مبينة في الملحق د 5.

4 لمزيد من التفاصيل عن مواصفات مؤشر األداء انظر وثيقة المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت المشار إليها.

5 لمزيد من التفاصيل عن مواصفات مؤشر األداء انظر وثيقة المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت المشار إليها.
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3-٥ التقارير والنشر

يجب على مقدمي الخدمة إصدار/تزويد تقارير لنتائج القياس الخاصة بهم إلى الهيئة ومن خالل نماذج موحدة 
تقررها الهيئة. تحتفظ الهيئة بالحق في توفير قوالب لهذه النماذج وتعديل الصيغة من وقت إلى آخــر 
من أجل ضمان التوافق مع أدوات ما بعد المعالجة والنشر. قد يتضمن هذا النشر أداة نشر مركزيـــة  مثل 
الموقع االلكتروني للهيئة أو بأي شكل تراه الهيئة مناسبًا, تشمل التقارير والنشر مؤشرات األداء الرئيسية 

التي تتضمن قيم محددة  )thresholds( والتي ال تتضمن قيم محددة.

 3-٦ التطبيق و التنفيذ 

3-٦-1 القياسات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة

 )ETSI( و المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت )ITU( اتخذت الهيئة توصية االتحاد الدولي لالتصاالت
أسسًا لوضع  مؤشرات األداء الرئيسية, بحيث يمكن قياس مؤشرات األداء الرئيسية التي تم اختيارها 

باستخدام أنظمة التحكم بالشبكات الحالية.

3-٦-٢ الرصد والتدقيق

تمتلك الهيئة العديد من الخيارات تقرر إستخدام أي منها على أساس كل حالة على حدة:

     - إما أن تجري تدقيق، 

     - و/ أو أن تشرك طرف ثالث مستقل من أجل إجراء التدقيق.

تملك الهيئة كافة الصالحيات المخولة لها فيما يتعلق بوقت و وتيرة إجراء التدقيق: 

     - إما بشكل دوري

نتيجــة  الفعلية,  والقيم  عنها  المبلغ  الخدمة  جودة  قيم  بين  فرق  وجود  في  تشتبه  عندما       - أو 

       الستطالعـــات أو شكـــاوى المستخدميــــن )المستهلكيــن( النهائيين ، أو الشكــاوى المقدمة من قبـل 

       مقدمي خدمة آخرين، أو نتائج القياسات الميدانية. سوف يتم تحديد منهجيــة التدقيق من قبل 

       الهيئة على أساس كل حالة على حدة ومن الممكن أن تتضمن  تفقد مرافق منشــآت مقدم الخدمة

      على النحو الالزم من أجل التأكد من االلتزام أو من صحة التقارير المقدمة.

تقوم الهيئة بتطبيق واحد أو أكثر من أساليب القياس التالية لمراقبة التزامات مقدم الخدمة والتي تعد 
حجة في تقييم إلتزام مقدمي الخدمة من عدمه على النحو التالي:

1. االستطالعات: سوف يتم قياس المعايير على أنها »تقييم رأي« عن طريق استطالعات يتم إجراءها 
إما عن طريق الهيئة أو باالستعانة بطرف مستقل على سبيل المثال )مؤشرات األداء الرئيسية ذات العالقة  

بتكامل الحلول,  جودة المعالجة, الفاعلية وموثوقية الخدمات - على النحو الذي يتصوره العميل(, بمعنى 
أنه ال يمكن استطالع أداء مقدم الخدمة عن طريق مقدم الخدمة نفسه مما قد يخلق تضارب مصالح من 

شأنه أن يؤثر على نتيجة االستطالع, ويكون إجراء هذه االستطالعات على النحو التالي:

أ. فترة إشعار لمدة أسبوعين إلى مقدم الخدمة المعني الذي ستقوم الهيئة بإجراء استطالع رضا 
المستخدم بشأنه, سواء عن طريقها أو عن طريق طرف ثالث.
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ب. تعتمد المنهجية على معيار و خدمة محددة. مثال على ذلك، إجراء مقابالت وقياسات جودة 
الخدمات الفعلية من أجل الحصول على صورة أوضح بخصوص جودة الخدمة التي يتصورها العميل.

ج. من الممكن أن تقرر الهيئة منفردة اشراك طرف ثالث من أجل إجراء استطالع حول رضا العميل عن 
الجودة المقدمة نيابة عنها.

د. كما يمكن أن يقوم الطرف الثالث الذي يقوم بإجراء االستطالع نيابة عن الهيئة بطلب معلومات من 
مقدم الخدمة, يجب أن تقدم هذه المعلومات بسرعة وبدقة إلى الطرف الذي يجري االستطالع, وفي 

حال كانت المعلومات حساسة تجاريا، يجب على مقدم الخدمة أن يوضح المعلومات السرية، وسوف 
تتعامل الهيئة  ومتعاقديها مع هذه المعلومات وفقا لإلجراءات السرية المحددة وفق أنظمة الهيئة.

ه. من الممكن أن تقرر الهيئة منفردة نشر نتائج استطالع األسئلة، والقياسات، وعدد المشاركين في 
االستطالع، ومنهجية القياس، وغير ذلك على الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة )على سبيل المثال 
وليس الحصر على طريقة النشر(. وقبل نشر نتائج االستطالع، سيتم منح مقدم الخدمة مهلة ثالثة 

أسابيع من أجل التعليق على النتائج.

تقنية الشبكة/ OSS counters: تساهم البرامج في صنع أجهزة البنية التحتية في الوقت الحالي    .٢
بشكل كبير, يسمح هذا النمط لُمصنعي األنظمة بإدرج العديد من إجراءات االختبار داخل مكونات البرامج 
بحيث يمكن إدارة إجراءات االختبارات من خالل أنظمة دعم التشغيل )OSS( أو من نظم إدارة األداء من 

أجل استخراج القياسات المتعلقة بتدفق حركة االتصاالت خالل الشبكة. تعرف بأنها مؤشرات قياس 
األداء، وهي موحدة عن طريق منظمات مقاييس و معايير مثل )3GPP( والتي يجب على مصنعي 

األنظمة االلتزام بها. لذلك تلزم الهيئة مقدمي الخدمة باستخدام هذه المؤشرات الستخالص قياسات 
األداء الرئيسية من الشبكة ألغراض إعداد و إصدار/تزويد التقارير.

3. اختبارات القياسات الميدانية )Drive test(: العملية األكثر شيوعا وشعبية الختبار أداء شبكة 
االتصاالت المتنقلة عبر تسجيل القياسات المنفصلة في فترات متقاربة )عادة كل بضع ثواني(. ويمكن أن 
تكون لقراءات عدد كبير من القيم التي  يتم قياسها في كل فترة زمنية بالتوازي )وبالتالي قابلة للمقارنة(، 

مثل:

 GSM 900( مستويات قوة اإلشارة لتقنية محددة ومقدمين خدمة محددين على سبيل المثال -     
 SP1, GSM 900 SP2, GSM 900 SP3, or UMTS 2100 SP1, UMTS 2100 SP2, UMTS 2100

.)SP3, or LTE 2600 SP1, LTE 2600 SP2, LTE 2600 SP3

     - الموقع الجغرافي المرتبط )خط الطول، وخط العرض( الخاص بكل قياس.

     - جودة الخدمة عن طريق مكالمات االختبار6. وفي هذا الوضع، يمكن للعديد من المجسات 

       )Probes( )أجهزة إختبار( أن تجري مكالمات اختبار متعددة بالتوازي )ويمكن االستفادة من 

/UMTS االختبارات للمقارنة بين مقدمي الخدمة  لخدمة ُمعينة - على سبيل المثال، سرعة التحميل       

       HSDPA 2١00(. ويجب أن تكون أجهزة االختبار متصلة بالخدمة المقرر قياسها - خالفا ألجهزة 

       المستخدم الشائعة التي تحاول دائما اختيار الخدمة األكثر مالئمة والخدمة المتاحة للمستخدم

       بشكل تلقائي.

4. حشد المصادر )Crowd sourcing(: مشابهة لألختبارات )Drive Test(  من حيث المبدأ، إال أنها ال 
تستخدم مجسات )probes( مخصصة ولكن تستخدم تطبيقات أو برامج يتم تحميلها على الهواتف الذكية 

للمستخدمين )المستهلكين(. تعتزم الهيئة أن تستخدم هذا األسلوب لرصد التزامات مقدمي الخدمة.

6 يشار أيضا إلى اتصاالت اختبار البيانات الخاصة بالتنزيل أو التحميل على أنها مكالمات االختبار في سياق اختبار محرك األقراص.
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سيتم مراجعة وقياس وتنفيذ مؤشرات األداء الرئيسي من قبل الهيئة على الفترات التالية:

     - بشكل سنوي في أول ثالث سنوات بعد التنفيذ.

     - وبعد ذلك، مرة كل 3 سنوات أو في مدة أقل متى ما رأت الهيئة ذلك.

الهدف من هذه المراجعات هو التحقق من قابلية عملية القياس و إصدار/تزويد التقارير بغرض تحقيق 
القدر األقصى من الكفاءة والشفافية.

 3-٦-3 اإلجراء المتبع في حالة عدم االمتثال

في حالة عدم االمتثال لمؤشرات األداء الرئيسية التي تتضمن قيم محددة, سوف تكون إجراءات التصعيد 
والتنفيذ على النحو التالي :

     - عندما يشير أي تقرير جودة خدمة إلى أن الهدف لم يتم تحقيقه، فإنه يجب على مقدم الخدمة 

       تقديم تفسير يوضح سبب عدم تحقيق القيمة المحددة  وما هي الخطوات المحددة التي اتخذها 

       أو ينوي اتخاذها من أجل التصحيح.

     - تقوم الهيئة بإبالغ مقدم الخدمة خالل 30 يوم من استالم تقارير جودة الخدمة، بما إذا كانت قد 

       قبلت التفسير المقدم  بخصوص أي قيمة محددة لم يتم تحقيقها. وإذا لم ترد الهيئة خالل 30 

       يوم، فإن التفسير المقدم يعتبر مقبول, مالم يتم تحديد خالف ذلك. في حال عدم قبول الهيئة 

       للتفسير المقدم، فإنها تصدر قرار يحدد الخطوات اإلضافية التي يجب أن يتخذها مقدم الخدمة

       والوقت المحدد التخاذ هذه الخطوات. وتصدر الهيئة أيضا قرار يحدد متطلبات التقرير اإلضافية إن

       وجدت، بحيث يلتزم بها مقدم الخدمة إلى أن يتم تحقيق القيمة المحددة.

     - في حال عدم التمكن من تحقيق القيمة المحددة  المكلف بها لمدة 6 أشهر بعد صدور القرار، يجوز

       للهيئة أن تفرض عقوبات وفقا لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 

     - تشمل هذه الوثيقة ملحق بإطار جودة الخدمة يتضمن أجراءات عدم االمتثال والعقوبات الخاصة بها.

3-٦-4  تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية دون قيم محددة 

فيما يلي إجراء التصعيد والتطبيق لمؤشرات األداء الرئيسية دون قيم محددة: 

     - سيتم نشر نتائج مؤشرات األداء الرئيسية التي يتم التبليغ عنها بطريقة تجعلها قابلة للمقارنة لغرض 

       تعزيز الشفافية والمنافسة في جودة الخدمات وسوف تضعها الهيئة بالصيغة وطريقة النشر التي

      تحددها.

3-٧ التعامل مع شكاوى المستخدمين

3-٧-1 تسوية الشكاوى

في حال الخالف بين المستخدم )المستهلك( النهائي ومقدم الخدمة سوف يكون للهيئة الحق في 
ممارسة سلطاتها وفقا لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية وقرارات الهيئة والصالحيات الموكلة لها 
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حسب التنظيم. 

تكون األولوية لحل الشكاوى بين المستخدم ومقدم الخدمة فيما بين األطراف وفي حالة عدم تسوية 
الشكاوى بصورة ودية يجوز للمستخدم تصعيد الشكوى للهيئة للفصل فيها وإصدار قرارها بهذا الشأن 

حسب ما ورد في النظام والالئحة التنفيذية. 

يحق للهيئة اإلستعانة بمحكم منتدب )Ombudsman( ممول من قبل المستثمرين في قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات أو اتخاذ تدابير أخرى بغرض تسوية الشكاوى بين مقدمي الخدمة 

والمستخدمين بصورة أكثر كفاءة. 

3-٧-٢ التعامل مع الشكاوى

تبقى المسئولية األساسية لتحسين جودة الخدمة والتغطية ملقاة على عاتق مقدمي الخدمة والتي 
تقتضي تقديم خدمة عالية الجودة إلى كافة عمالئهم وفقا اللتزاماتهم التعاقدية. لذلك تشجع الهيئة 

مقدمي الخدمة على االستثمار في شبكاتهم بصورة مستمرة. 

يحق للهيئة إصدار المزيد من التدابير النظامية بغرض معالجة اإلخفاق و لتحقيق أهداف إجتماعية مثل 
حماية المستخدمين )المستهلكين(. يعد إدخال تدابير نظامية جديدة لتعزيز جودة الخدمة والتغطية لدى 

مقدمي الخدمات هو الخيار المتوفر لتقليل عدد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمة والتغطية. 

عالوة على ذلك فإن الهيئة تخطط لتطبيق إجراءات لتعزيز عملية التعامل مع الشكاوى, وسوف يتم 
تناولها خارج تنظيم جودة الخدمة باستخدام أدوات نظامية إليجاد فرص متكافئة فيما بين مقدمي 

الخدمة.

3-8 الحاالت الخاصة

3-8-1 األحداث الموسمية أو الخاصة

خالل األوقات الموسمية أو الخاصة مثل موسم الحج وفي بداية و نهاية شهر رمضان و أية أوقات أخرى 
تحددها الهيئة، سيكون مقدمي الخدمة ملزمين بتقديم تقريرا خاصا عن جودة الخدمة التي تم تحقيقها 

حسب ما توجه به الهيئة، الى جانب التقارير المنتظمة المطلوبة بموجب هذا التنظيم.

 3-8-٢ القوة القاهرة

يستثنى تطبيق تنظيم جودة الخدمة حسب تقدير هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في الحاالت 
المتعارف عليها بصورة عامة كحاالت القوة القاهرة مثل الحرب والعواصف الشديدة والكوارث الطبيعية 

وخالفه. 

 3-8-3 وضع خرائط جغرافية لتغطية الخدمات الراديوية 

يلتزم مقدمي الخدمة بتقييم تغطية خدمة الراديو ) قوة اإلشارة في األماكن المغلقة أو المفتوحة( من 
خالل الجمع بين التنبؤ والقياسات لخدمات المتنقل ونشر خرائط التغطية في صيغة مناسبة للتصفح على 

شبكة اإلنترنت حسب المدينة الرئيسية وحسب المنطقة بما في ذلك الطرق السريعة. ويجب أن يتم 
تحديث هذه الخرائط بصورة سنوية على األقل ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك. 

يجب أن تشمل المعلومات المنشورة تغطية الخدمة )فترة القياس الحالية( وقد تشمل تغطية الخدمة 
الحالية المحددة في اتفاقيات التجوال الوطني/الداخلي مع مقدمي الخدمة اآلخرين على النحو التالي: 

     - مناطق محددة باللون األخضر لالستقبال الجيد على مستوى الشارع وداخل األدوار األرضية في

       الغرف المطلة على الخارج. 
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 .)no penetration loss( مناطق مظللة باللون األصفر لالستقبال المقبول على مستوى الشارع -     

     - مناطق مظللة باللون األحمر في حال عدم توافر استقبال اإلشارة.

)Internet Throughput( 3-8-4 سرعة اإلنترنت 

تقدم الهيئة عددا من التدابير المختلفة والتي سيتم مراقبتها ودراستها لضمان رضى المستخدم 
)المستهلك(. هذه التدابير تشمل: 

     - تقديم استطالعات رأي العمالء بواسطة مقدمي خدمات االنترنت أو طرف ثالث مستقل تعينه الهيئة. 

     - بالتنسيق مع مقدم الخدمة للتحقق من كمية تدفق اإلنترنت الفعلية المقدمة إلى المستخدم. 

     - مطالبة مقدمي خدمات اإلنترنت بنشر معلومات عن القدرة االستيعابية الفعلية لعرض نطاق 

       اإلنترنت )Internet Bandwidth( الخاصة بهم على مواقعهم اإللكترونية على سبيل المثال ال الحصر.

3-8-٥ تقديم الخدمة 

في حال استخدام مقدمي الخدمات لقنوات التوزيع بالتجزئة فيجب عليهم تضمين زمن التوريد الذي تستغرقه 
قنوات التوزيع بالتجزئة عند اإلبالغ بزمن التركيب أو زمن االستجابة والرد على شكاوى العمالء وخالفه.

3-8-٦ الخدمات األساسية )مكالمات الطوارئ(

يلتزم مقدمي الخدمة بإخطار المشتركين بالفروق بين الخدمات العادية الثابتة /المتنقلة وخدمات 
المناطق النائية )services nomadic( وطريقة استخدامها وطريقة توجيه المكالمات الطارئة إلى مركز 

خدمات الطوارئ األقرب بناءا على الموقع الجغرافي الحالي للمستخدم. 

3-8-٧ األنظمة اإلضافية

تمتلك الهيئة الحق في تحديد متطلبات إضافية لجودة الخدمة خارج نطاق هذا التنظيم. 

4 التكاليف المترتبة لتحقيق متطلبات التنظيم

4-1 يجب على جميع مقدمي الخدمة تحمل التكاليف الناتجة عن تنفيذ تنظيم جودة الخدمة وااللتزام به 
ويشمل ذلك التكاليف التي يتم تكبدها نتيجة للمراجعات واالستطالعات المحتملة المطلوبة من الهيئة.

4-٢ قد تقرر الهيئة تحميل مقدمي الخدمة التكاليف التي تتكبدتها إلجراء المراجعات أواالستطالعات 
المتعلقة بجودة الخدمة/التجربة 

٥ إدخال تغييرات على تنظيم جودة الخدمة/ التجربة

٥-1 يحق للهيئة إضافة أو إزالة أو تعديل المؤشرات, األهداف, المتطلبات, الخدمات وتعديل كامل 
تنظيم جودة الخدمة, قد يشمل التعديل أهداف /أو متطلبات أكثر صرامة, على أن يتم أخطار مقدمي 

الخدمة المعنيين قبل إجراء أي تغيير. 

٥-٢ يحق للهيئة تعليق متطلبات محددة كإصدار/تزويد التقارير في حال ما قررت الهيئة أن قوى السوق 
التنافسية تضّمن مستوى كاف من الخدمة والنضوج أو ألي أسباب مشروعة أخرى, يحق للهيئة إعادة 

فرض متطلبات إصدار/تزويد التقارير اعتبارًا من الربع الثاني التالي لقرار إعادة الفرض في حال تغير الظروف.  
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الملحق أ : مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على دعم الخدمات
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الملحق ب: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات الثابتة
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الملحق ج:  مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة على الشبكات المتنقلة
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لملحق د: مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة للوصول إلى اإلنترنت
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الملحق هـ: العقوبات 

يحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تنفيذ متطلبات مؤشرات األداء الرئيسية حسب المرفقات أ إلى 
د على النحو التالي:

    - تخضع مؤشرات األداء الرئيسية ذات القيم المحددة  للرصد والتحقق والنشر والتطبيق المفصل

      وفي حالة المخالفة )أي كان أداء المؤشرات الرئيسية مخالف للقيمة المحدد( يحق للهيئة فرض 

      عقوبات وفقا إلجراءات العقوبات الواردة في نظام االتصاالت.

    - تخضع مؤشرات األداء الرئيسية التي ال تمتلك قيم محددة للرصد والتحقق والنشر والتطبيق 

      المفصل وستقوم الهيئة بنشر هذه المعايير بالطريقة التي تتيح للمستخدميين مقارنة نتائج مقدمي 

      الخدمة.

يجب على مقدمي الخدمة إصدار/تزويد التقارير عن مؤشرات األداء الرئيسية ذات القيم )حسب المرفقات 
أ إلى د(  

على النحو التالي:

    - يقوم مقدمي الخدمة بجمع بيانات األداء عن طريق نظم إدارة الشبكات )NMS( لكل ساعة على

       األقل. وتقاس القيم حسب

أ ( المتوسط اليومي باستثناء ساعة الذروة؛

ب( ساعة الذروة اليومية.

    - تقدم مؤشرات األداء الرئيسية لكل ربع من العام على شكل جدول أو رسم بياني )او بحسب ما تقرره الهيئة(.

   - يتم االبالغ عن طريق تحميل البيانات إلكترونيا وستقوم الهيئة بتوجيه وتعديل التفاصيل التقنية 

       )interface, login, data format( حسب ما تراه مناسبًا.

   - ترصد الهيئة وتتحقق من البيانات المبلغ عنها، بما في ذلك طريقة إصدار ونشر التقارير.

   - ستنظر الهيئة في كافة العوامل ذات الصلة مثل )أوال( مدى أثر عدم االمتثال؛ )ثانيا( سبب عدم 

      االمتثال، )ثالثا( الجهود التي اتخذها مقدمي الخدمات للوفاء بمعايير جودة الخدمة؛ و/أو )رابعا( أي

      التحديات التي يواجهها مقدمي الخدمات في الوفاء بمعايير جودة الخدمة.

تفرض الهيئة عقوبات على مقدمي الخدمة الذين ال يمتثلون بمعايير جودة خدمة االتصاالت السلكية 
والالسلكية على النحو التالي:

١. إصدار تحذيرات رسمية كتابية )بما في ذلك نشر هذه التحذيرات على الموقع االلكتروني للهيئة على 
سبيل المثال ال الحصر(.  وقد يتضمن عدم االمتثال مثاًل:

   - الفشل في هدف من  أهداف مؤشرات األداء الرئيسية

   - الفشل في أهداف متعددة بهامش طفيف خالل فترة واحدة من فترات اإلبالغ.
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2. اصدار العقوبات وفقا الى ما ورد في المادة 37 و 38 من نظام االتصاالت 

يتم تقدير نوع العقوبة من قبل لجنة مشكلة بموجب نظام االتصاالت للنظر في المخالفات ووفقا 
لالعتبارات الواردة  في المادة )95( من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت.
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