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أن جميع اآلراء الواردة في هذه الدراسة العلمية تعبر  إلىالمعهد العالي إلدارة األعمال يشير 

  .يتحمل المعهد أي مسؤولية عن محتواها عن وجهة نظر معديها وال
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  ملخص البحث

بدقة العمل واألداء المقدم، والذي  تتعلقهامة، مكونات  تقديم خدمات قطاع االتصاالتيتضمن 

ينعكس بدوره  وهذا، على جودة الخدمة وبالتالي على رضى الزبونينعكس بشكل مباشر 

  .إيجاباً على المؤسسة

ببعض اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية بما يساعدها في المؤسسات لتحقيق ذلك تقوم 

  .االتصاالتتحقيق أهدافها الفنية والمالية والتسوقية، ويساعدها على المنافسة في قطاع 

تنوع كبير في خدمات طور الكبير والمتسارع لقطاع االتصاالت في حدوث لقد ساهم الت

تنوع كبير في  إلىبدوره  والذي أدى، واتساع نطاق تقديمها على المستوى العالمي، القطاع

وجود  مما استدعىالخدمات المتعلقة بتقانات المعلومات واالتصاالت،  زوديتخصصات م

األنواع المختلفة من مزودي بين وات من جهة، المؤسسات ومزودي الخدماتفاقيات بين 

بشكل متكامل وبمستوى يلبي متطلبات االتصاالت ليتم تقديم خدمات من جهة أخرى الخدمات 

  . الزبون ويحقق توقعاته حول مستويات الخدمة المطلوبة

  :الى نوعينالتي تقوم بها المؤسسات بغية تقديم خدماتها بالشكل األمثل تنقسم اإلجراءات 

 أساسيةمن خالل تحديد مؤشرات أداء : داخلية - Key  Performance  Indicators 

(KPIs)  مع  المؤسسةتحقيقها لضمان تكامل إجراءات عمل المؤسسة قسام أينبغي على

 .تحقيق أهدافهافي ها تساعدمبعضها البعض و

 :وهي بدورها فئتين: خارجية -

o جهات خارجية، وذلك من  إلى بإسناد بعض من أعمالها المؤسسةتقوم : الفئة األولى

، أو من خالل اتفاقيات تقديم الخدمات Out Sourcingبموارد خارجية  االستعانةخالل 

اتفاقيات  اسم يطلق عليها، والتي المؤسسةبجودة وسوية معينة وفق معايير تحددها 

 Serviceمستوى الخدمة  Level Agreements  (SLAs) خدمات مراكز  مثال ذلك

، ومراكز Call Centersاالتصال ، ومراكز Customer Service Centers الزبائن

 .)Data Centersالبيانات 
 

o أخرى، وذلك من خالل  مؤسسةبموجبها على خدمات  المؤسسةتحصل : الفئة الثانية

، يتم بموجبه تحديد معايير ومستويات الخدمات المطلوبة، بين المؤسستينتوقيع اتفاق 
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خدمات ذلك مثال ، SLAأيضاً اسم اتفاق مستوى الخدمة  ويطلق على االتفاق الموقع

خدمات و، hosting االستضافةلدى إحدى شركات  المؤسسةاستضافة موقع 

 Added Value Servicesبعض الخدمات ذات القيمة المضافةو،  Roamingالتجوال

(AVS) ،الدعم المكتبي المساعد خدمات وHelp Desk Services الصيانة، وخدمات 

 .Technical and Maintenance Support عم الفنيوالد

، تتضمن شروط خاصة بفض النزاعات في المؤسساتهذه االتفاقيات أو العقود التي توقعها 

القوانين التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة، وبسبب خصوصية هذه تحدد حال حدوثها، و

أو توقف الخدمات جم نتيجة تعطل واألضرار التي يمكن أن تن من الناحية التقنية، االتفاقيات

الحل الودي  إلىموضوع االتفاق الموقع، يتم عند حدوث أي خالف بين طرفي االتفاق اللجوء 

كخيار أول، ويكون الخيار الثاني غالباً هو التحكيم الذي يأخذ بعين االعتبار الجوانب الفنية 

ضوع العقد والخدمات المتفق الجوانب القانونية من خالل وجود مختصين في مو إلىباإلضافة 

 لبي ضرورات السرعة وأصبح هناك ماعليها، وقد تطورت عملية التحكيم بشكل كبير، بما ي

  .االلكترونيطلق عليه التحكيم ي

 أما تنظيم هذه االتفاقيات فيعتمد على تنظيم قطاع الخدمات المشمولة بهذه االتفاقيات، وهو ما

مع ات مستوى الخدمة في قطاع االتصاالت في سورية التفاقييتوقع أن يتم بشكل أو بآخر 

  .حيز التنفيذ -2010للعام / 18/الصادر بالقانون رقم -دخول قانون االتصاالت 

موجودة  - أخرى إلىوإن اختلفت التسميات من مؤسسة  -من حيث المضموناالتفاقيات إن 

ات االتصاالت في بشكل محدود، وذلك نظراً لكون تقديم الجزء األكبر من خدمفي سورية 

محصور بالمؤسسة العامة لالتصاالت من جهة، ولكون ثقافة الخدمة وجودتها مازالت سورية 

الحصول على  إلىزبائن يسعون الف. محدودة لدى زبائن قطاع االتصاالت من جهة أخرى

ا حد كبير السؤال عن جودة الخدمة والمستويات التي يتم تقديمه إلىالخدمة بحد ذاتها، مهملين 

   .بها
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  شكر وتقدير
  

قبل البدء بعرض هذه الدراسة، البد من شكر األستاذ الدكتور سام دله، عميد المعهد العالي 

تصاالت، اللذان أشرافا معاون وزير اال خشيالإلدارة األعمال، والسيد الدكتور أحمد باسل 

مها بالشكل األمثل، هذه الدراسة وقدما التوجيهات الالزمة إلغناء الدراسة وتقدي فيعلى العمل 

  .الهدف المطلوب إلىبما أسهم في دفع عملية البحث قدماً نحو تحقيق غاياتها والوصول 

  

ساعدت في تقديم  يد البحث بالمعلومات المفيدة التيكل من ساهم في تزو إلىالشكر موصول 

  .هذه الدراسة بالشكل األنسب

  

  فدوى مراد
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  هداءإ

  

  

 َص الَعملَلَإىل كُلِّ َمْن َعِملَ فأْخ
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  الفصل التمهيدي. 1

  مصطلحاتف ويتعار 1.1
إرسال أو استقبال لإلشارات  أول أو بث أي نق :Telecommunication1 االتصاالت -

أو الرموز أو األصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو البيانات أو 

  .المعلومات، بوسائل إلكترونية

 2Informationتقانة المعلومات - Technology  : ي مجال فالتقانات المستخدمة

الرموز أو األصوات أو المكتوبات أو معالجة المعلومات أو البيانات أو اإلشارات أو 

الصور الثابتة أو المتحركة، وتوليدها ونقلها وتبادلها واسترجاعها وعرضها وحفظها 

 .واستخدامها، بوسائل إلكترونية

يقوم بتقديم عناية نوعية بالزبائن من خالل تقديم : Service Provider3 مزود الخدمة -

ي الخدمات المتعلقة بقطاع االتصاالت، يستخدم المصطلح غالباً ف. خدمات متخصصة

ولكنه نادراً ما يستخدم في قطاع البنوك واألعمال األخرى، رغم مالئمة المفهوم 

. لزبائنه بدل من البيع لمرة واحدةيقدم مزود الخدمة عادة اشتراكات . للخدمات المقدمة

ترنت، هناك أنواع عدة لمزودي الخدمات نذكر على سبيل المثال مزود خدمة اإلن

، ومزود االستضافةومزود خدمات الشبكة، ومزود خدمات التطبيقات، ومزود خدمات 

  .، وغيرهاخدمات االتصاالت الهاتفية

يحصل على خدمات اتصاالت أو مؤسسة أي شخص : Customer الزبون/المشترك -

  .)مقدِّل أو ُمشغُِّم( خدمة مزوداشتراك مع  دبموجب عق

، يستخدم االستخدامعبارة عن مصطلح واسع : 4Quality of Service جودة الخدمة -

. بشكل رئيسي في تقييم العناية بالزبائن، وتقييم التقانات المستخدمة في تقديم الخدمة

 إلىحيث يتم التركيز على قياس معدل حدوث أخطاء في تقديم الخدمة، والتي تؤدي 

تقييم جودة  من عادةالهدف ف. حدوث مشاكل غير مرغوبة بالنسبة للمستخدم النهائي

                                                            
  تعاريف 2- المادة) 2010لعام / 18/القانون رقم (قانون االتصاالت  1
  نفس السابق 2
 provider.htm-service-a-is-http://www.wisegeek.com/what ،Brief and الموقع االلكتروني 3

Straightforward Guide  ،كتبها M. McGee  15/5/2010أخر تعديل  
 service.htm-of-quality-is-http://www.wisegeek.com/what ،Brief and  الموقع االلكتروني 4

Straightforward Guide، كتبها Malcolm Tatum 18/7/2010 أخر تعديل  
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 .الخدمةهذه الخدمة هو تقليل نسبة حدوث األخطاء أثناء تقديم 

تقديم الخدمات للزبائن بطريقة ايجابية ومفيدة : Customer Service1 خدمة الزبائن -

الزبون ء الخدمة قد يحتاج بعد انتها الخدمة، وحتى ما هذه طوال فترة الحصول على

هتم المؤسسات بشكل كبير بتدريب العاملين لديها ت. هازيد من االستفسارات حولالى م

المؤسسة  إلىعلى العودة زبون الذي يشجع ال لزبائن بالشكل األمثلالتقديم خدمات 

 .لدى سؤاله عن سوية الخدمات التي تقدمهاها مخلصاً ليجعله مجدداً، و

تعاقد مؤسسة مع مؤسسة أخرى هو  :2Outsourcing خارجية بموارد االستعانة -

تقوم العديد من الشركات . من قبل موظفي المؤسسة ءدااأل ةيم خدمات غير ممكنلتقد

بموارد خارجية إلنجاز أعمالها، مثال ذلك خدمات مركز االتصال  باالستعانةحالياً 

call center  االلكترونيوخدمات البريد emailوخدمات الرواتب واألجور ،. 

عبارة عن هي  3Key Performance Indicators (KPI): مؤشرات األداء األساسية -

تكون . ن من قياس نجاح المؤسسة أو فشلهاقياسات كمية مع أهداف محددة تمكِّ

 .يكون خاص بمؤسسة معينة المؤشرات محددة لكل نوع من القطاعات، وهناك ما

للمؤسسة تحقيق مؤشرات األداء األساسية في تحقيق أهداف العمل األساسية  ويساعد

 .ر والبعيدعلى المدى القصي

 Add Value الخدمات ذات القيمة المضافة - Services4:  تعبر عن الخدمات التي

تستخدم في العديد من الصناعات، لكن وتعتبر مكملة ومرتكزة على خدمة أساسية، 

الزبون بعد شرائه  إلىتقدم الخدمات  حيث يغلب استخدامها في خدمات االتصاالت

 .للخدمة األساسية

 5Balancedمتوازن بطاقة األداء ال - Scorecard : عبارة عن نظام تخطيط وإدارة

                                                            
أخر تعديل  B. Miller  كتبها service.htm-ercustom-is-http://www.wisegeek.com/what  الموقع االلكتروني 1

22/7/2010  
 outsourcing.htm-is-http://www.wisegeek.com/what ،Brief and Straightforward  الموقع االلكتروني 2

Guide، كتبها T Thompson  8/6/2010أخر تعديل  
 ،kpis.htm-are-http://www.wisegeek.com/what ،Brief and Straightforward Guide الموقع االلكتروني 3

  25/5/2010أخر تعديل  Brendan Mc-Guigan كتبها
 services.htm-added-value-are-http://www.wisegeek.com/what ،Brief and   الموقع االلكتروني 4

Straightforward Guide، كتبها Malcolm Tatum.  
 الموقع االلكتروني 5

http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx   
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 –صناعة  –أعمال (استراتيجي يستخدم من قبل المؤسسات المختلفة حول العالم 

للربط بين أنشطة المؤسسة ورؤيتها واستراتيجيتها، ) منظمات غير ربحية –حكومة 

 1990ظهرت عام د وقستراتيجية، أهدافها االبالمقارنة مع ومراقبة أداء المؤسسة 

 .ومازالت مستخدمة حتى اليوم

  الهدف من البحث 1.2
ليات اآلدراسة ثم تصاالت، في قطاع اال وتطبيقاتها تفاقيات مستوى الخدمةالتعرف على ا

 التطبيقاقتراح  إلىعلى المستوى المحلي والعالمي، وصوالً  نزاعاتهاالمختلفة لتنظيمها وفض 

 .في سورية تصاالتاالمة لواقع قطاع ءاألكثر مال

  أهمية البحث 1.3
يطرح موضوع هام بالنسبة لقطاع االتصاالت في سورية، حيث  هتنبع أهمية البحث من كون

حالياً على  ةغير مطبق اورغم كونه - قطاع هذا الأن تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة في 

ع تطبيق قانون سيكون ضرورياً م – المؤسساتالمستوى المحلي إال في عدد محدود جداً من 

تنظيم  إلىفالقانون سعى  ./2010/للعام / 18/تصاالت الصادر في سورية بالقانون رقم اال

قطاع االتصاالت والحد من الممارسات المعيقة للتنافسية والتي سيطرت على القطاع لعقود 

 مة،جودة الخدمة المقدوهو أحد أهم محاورها البد من تطبيق ومع عودة التنافسية يكون . خلت

وعي الزبون وإدراكه لحقه في الحصول على خدمات وفق معايير محددة  إلىباإلضافة 

  .تتناسب واحتياجاته

البحث خطوة أولى في سلسلة أبحاث تعزز التطبيق الصحيح لمستوى الخدمة هذا يشكل 

  .واتفاقيتها بما يحفظ حقوق كل من مقدم الخدمة ومتلقيها
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  اإلطار النظري: الفصل األول. 2
لخاصة بموضوع يتألف اإلطار النظري من خمسة أبحاث تم خاللها تقديم الدراسة النظرية ا

بين أبحاث الفصل، حيث تم في البحث األول نتقال المتسلسل والمنهجي الرسالة من خالل اال

تعريف الخدمات وأهميتها وما يتعلق بثقافتها، باإلضافة الى إطار تقديم الخدمات وإدارة 

عد ذلك تم في الفصل الثاني الحديث عن اتفاقيات مستوى الخدمة وأهميتها ب .مستوياتها

أما البحث الثالث فتم التركيز فيه على . ا ودورة حياتهاهوأنواعها، ومن ثم تعريف مكونات

مع ازدياد شدة المنافسة في هذا  اتفاقيات مستوى الخدمة وأهميتها في قطاع االتصاالت

  .القطاع

لحديث عن تنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة، ومن ثم تم االنتقال في البحث البحث الرابع تضمن ا

الخامس الى فض النزاعات في اتفاقيات مستوى الخدمة، والحديث عن التحكيم وتطبيقه في 

  .فض النزاعات
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  الخدمات: األول البحث 2.1
المقارنة يتضمن البحث األول من اإلطار النظري للدراسة التعريف بالخدمات وخصوصيتها ب

عية والصناعية، يليه تعريف بثقافة الخدمة وأهمية وجودها، ومن ثم امع المنتجات الزر

  .ارتباطها بتقديم خدمات تقانة المعلومات

فضل وفقاً ألبعد التعريف بالخدمات وثقافتها تم عرض إطار عمل متكامل لتقديم الخدمة 

ثم تم عرض . طار العمل هذاالممارسات مع توضيح لدور اتفاقيات مستوى الخدمة في إ

المختلفة إلدارة مستوى الخدمة، بما يساعد في الحصول على الخدمات بالمستويات المكونات 

  .المناسبة في الوقت والزمان المناسبين

  مقدمة 2.1.1
كل مؤسسة سواء كانت في قطاع التصنيع أو في قطاع الخدمات، تحتاج مجموعة من 

  .الخدمات في إطار أداء عملياتها

، وكذلك نسبة في كل دول العالم GDPينمو قطاع الخدمات كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي "

ب القيمة الكلية للمبالغ المنفقة للحصول على الخدمات، ااإلنفاق على الخدمات، وهنا ال يتم حس

  .1 الشكل، 1"أيضاً أثر هذه الخدمات على نجاح المؤسسةيؤخذ في الحسبان ولكن 

  

  .2)2005كانون الثاني (قطاع الخدمات كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي في سورية والعالم  1 الشكل

                                                            
1 R. lender and others, 2006, Purchasing and Supply Management, p 448 
2 List of countries by GDP sector composition, From Wikipedia, 
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مجموعة من ) 1 الجدول(ن تتنوع الخدمات التي يمكن أن تطلب من قبل أي مؤسسة، ويبي

   .مجاالت الخدمات على سبيل المثال ال الحصر
  نظم المعلومات  خدمات النقل  اإلعالن

  التفتيش  السمسرة الجمركية  البناء

  التأمين  معالجة البيانات  التدقيق/ المراقبة 

  اإلكساء الداخلي  الهدم والترحيل  البنوك

  الحراسة  التصميم الهندسي  والمطابخ مقاهيال

  خدمات الزراعة والمروج  تنظيف البيئة  برمجة الحاسوب

  خدمات قانونية  التخلص من النفايات الخطرة  اإلنشاء

  خدمات بريدية  الخدمات الصحية  ستشاراتاال

  الرواتب واألجور  نقل المنازل والمكاتب  اعداد العقود

  إدارة السجالت  كإدارة األمال  التصوير الضوئي

  ......) -كهرباء -ماء(المرافق   المخازن/ تأجير األماكن  التوظيف

  المساعدة المؤقته  تطوير المبيعات  البحث والتطوير

  التدريب  خدمات الهاتف  النسخ/ اعادة اإلنتاج 

  إزالة القمامة  إزالة الثلوج  نقل البضائع

  عخدمات البي  ..)-سيارات –طيران (السفر   السياحة

  بعض الخدمات التي يمكن أن يطلبها األفراد أو المؤسسات 1 الجدول

  1سبب اختالف الخدمات 2.1.2
عبارة عن مجموعة من ها إحدى أهم خصائص الخدمات هي عدم إمكانية تخزينها، فالعديد من

ليم الخدمات يجب أن يكون توقيت تس بالتالي فإّن ،اإلجراءات، يمكن أن تترافق مع منتج أو ال

، وينتج عن عدم تحقيق هذا التالزم من حيث الحاجة وتوقيت امتالزماً مع حاجة الزبون له

  .تقديم الخدمة، تبعات عدة يمكن أن تكون حادة ومكلفة جداً في بعض الحاالت

كذلك فإن عدم القدرة على تخزين الخدمات، يزيد من الصعوبات المتعلقة بضمان جودة 

ات المقدمة، ففي أغلب الحاالت يكون من غير الممكن التأكد من جودة الخدمة قبل الخدم

هناك وقت للقيام بأي عمل يكون  ال فغالباً، هاتقديمها، وحتى في حال اكتشاف وجود خلل ما في

   .تهافي جود ح الخلل الموجودلتصحي

حلة جوية بخدمات ، أو المعاناة من رمثال ذلك تلقي خدمة سيئة من عامل في مركز اتصال

  .سيئة دون المستوى المتوقع

                                                            
1 R. lender and others, 2006, Purchasing and Supply Management, p 449  
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ستمرار بتقديم الخدمة في جودة خدمة ما، صعوبات هامة في االز مواصفات وقياسات برِتُ

الخدمات تتكون من مكونات ملموسة ومكونات غير ملموسة، ففي وذلك ألن أغلب الحاالت، 

، تكون المكونات ات مثالًًالخاص بأحد البنوك أو الجامع call centerخدمة مركز االتصال 

الملموسة هي الرد على االستفسارات التي يطرحها الزبون، أما غير الملموسة فتتعلق بحاجة 

الزبون ألن يكون محبوب، ومحترم، ومدلل، ويعامل كزبون ذو قيمة أثناء الرد على 

  .استفساراته

دما يستخدم مقدم الخدمة هذه االحتياجات للمكونات الملموسة وغير الملموسة يمكن تحقيقها عن

مجاهداً لتلبية احتياجات الزبون وتوقعاته حول  ،تقنيات بيع وتقديم الخدمة بشكل مخطط وفعال

  .جودة الخدمة

  Service Cultureثقافة الخدمة  2.1.3
، بما جعلهم أكثر إدراكاً لدورهم في الخدماتعلى مزودي في السنوات األخيرة ازداد الضغط 

هذا الضغط كان له عدة  همية مستويات الخدمة التي يقدمونها،ألو، تلفةالمخ دعم األعمال

  :أسباب

  outsourcingبالموارد الخارجية  االستعانة إلىاتجاه العديد من مؤسسات األعمال  -

 .لتنفيذ أعمالها

 .ازدياد التنافسية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة، واختيار مزود الخدمة األفضل -

الذي هم في زيادة مستمرة، والذين يحددون ميزانياتهم التي يرغبون  الزبائن أنفسهم، -

  .باستخدامها بما يالئم احتياجاتهم ومتطلباتهم

واألداء   availabilityتاحية بمستويات عالية من اإل الخدماتإن توفير جودة 

Performance  إلى، باإلضافة ةالصحيح األدوات والمعداتيمكن تحقيقه من خالل استخدام 

رضي الزبون، فإنه مستوى خدمة ُي إلىذلك إن أدى  ولكّن. اتوفير إجراءات الدعم الخاصة به

، فهناك جهود إضافية مطلوبة من مزود الخدمة، بما "ابتهاج الزبون" بالضرورة إلىيقود  قد ال

  .2 الشكل، يساهم في استمتاع الزبون بتجربته ورغبته بالعودة مرات أخرى
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  .جودة الخدمات المقدمة وانعكاسها على عائدات المؤسسة 2 الشكل

فقط إذا  ، فابتهاج الزبون يمكن تحقيقههادمونقعلى األفراد الذين يتعتمد طريقة تقديم الخدمة 

لخدمة يتميزون بكونهم مجاملون، موثوقون، لطيفون، كان األفراد المشاركين قي تقديم ا

  .بنفس المستوى الذي يرغبون أنفسهم بالحصول عليه عند تلقيهم لنفس الخدمة هايقدمون

  المؤسسة ثقافة

أو  المنتجات، ويقوم عادة بشراء المؤسسةكلنا يعلم ما هو الزبون، شخص ما يتعامل مع 

تصرف يتم لمصلحة أو فائدة  أوالخدمة، سلوك  ا هيكلنا يعلم م ،بشكل مشابهو. الخدمات منها

لى تملك مستلزمات إبما يساعد في تحقيق النتائج المرغوبة دون الحاجة  شخص ما أو مؤسسة

  .هذه النتيجة واألعباء المالية والمخاطر المحيطة بها إلىالوصول 

  :1الثقافة المسيطرة في أي مؤسسة هي منتج مكون من مجموعة من العوامل

 .ر وتاريخ المؤسسةعم -

 .المؤسسةحجم  -

 .التقنية المستخدمة -

 .أهداف المؤسسة -

 .السوق -

 .جغرافية المكان -

 .شخصية وخلفية األشخاص العاملين في المؤسسة -

طريقة المؤسسة في  -المؤسسة ومبادئقيم  إلىفي هذا السياق لإلشارة " ثقافة"يستخدم تعبير 

خص خارجي إدراك ثقافة المؤسسة مباشرة من يمكن ألي شو - للقيام باألعمال تقديم أعمالها

  .العبارات والكلمات التي يستخدمونهاأخالقياتهم وخالل سلوك العاملين فيها و

                                                            
1 ITIL the key to managing IT servcies,2000,  published by office of Government Commerce  

 خدمة جيدة  زبون راضٍ  العودة للشراء  العائداتزيادة 
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  Service Cultureثقافة الخدمة المقصود ب

من أجل تحقيق نجاح العمل، يجب أن تتضمن ثقافة كل مؤسسة مفهوم الخدمة والعناية 

  :1حدى المقوالتة الخدمة بإيمكن اختصار فكرة ثقافو ،بالزبائن

  "يعرفوا مقدار اهتمامك أنلى إتعرفه،  ال يهتم الناس بمقدار ما"

"People don't care how much you know, until they know how much you care"  

وية رقم واحد ألي شخص في تلبية متطلبات الزبون ورضاه األولتعني ثقافة الخدمة أن تكون 

 ،كل طبقات المؤسسة يمتد فيمفهوم الخدمة يجب أن ف. نظر عن موقعه فيهاالمؤسسة بغض ال

أولئك في خطوط الدعم  إلىوالمسؤولين عن تقديم الخدمة،  األماميمن العاملين في الخط 

  .سواء منها اإلداري أو الفني

تقديم الخدمة تلبية متطلبات الزبائن بطريقة تجعلهم يشعرون أنهم ذوي قيمة  شمليجب أن ي

في كل الخدمات التي للزبائن يبقى مرافق  أنوهذا الشعور يجب  ،عالية واحترام كبير

ليس فيما يتم تقديمه من خدمات، ولكن في طريقة ( هميتلقونها، والهدف دوماً تجاوز توقعات

  .الثقة بقدرة المؤسسة على تلبية كل احتياجاتهم المستقبلية همؤوإعطا، )تقديم هذه الخدمات

  ثقافة الخدمة بتقديم خدمات تقانة المعلومات طارتبا 2.1.4
تتضمن العديد من األقسام واألعمال المتعلقة بتقديم خدمات التي هناك العديد من المؤسسات 

تعود أسباب . مال يكون محدوداً جداًعالتفاعل بين هذه األقسام واأل المؤسسة ومنتجاتها، لكّن

ؤدي إلى ضعف في تكامل تقديم الخدمة، وبالتالي ذلك إلى التركيز الشاقولي لألعمال، والذي ي

  .عدم رضى الزبائن

هة بالخدمات يتطلب مستويات جديدة من التفاعل بين أقسام تجاه إلى العمليات الموجَّإن اال

تساعد على االنتقال من التركيز وفريق العمل فيها، وذلك من خالل تطوير خطة  المؤسسة

العمليات األفقية، وتطبيق اإلجراءات بدخل وخرج  التركيز علىالشاقولي لألعمال إلى 

  .من قبل المجموعات المختلفة في سلسلة تقديم الخدمة مامتفق عليهو ينواضح

يختلف من  إن تحقيق ثقافة الخدمة في مؤسسة تقدم خدمات تقانة المعلومات واالتصاالت ال

قد تختلف التقنية فة، ، أو مجمع بيع بالجملمطعمالخدمة في  ثقافةحيث الجوهر عن تحقيق 

  .المستخدمة والمنتج المقدم، لكن في النتيجة الحال متشابه، الزبون يتلقى الخدمة

                                                            
1 ITIL the key to managing IT servcies,2000,  published by office of Government Commerce  
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 إلىمع تطور قطاع االتصاالت وخدماته وصل زبائن خدمات تقانة المعلومات واالتصاالت 

يستخدمون نفس المعايير إذ توقع نفس مستوى الخدمة في العمل، وفي أماكن التسوق، 

بالتالي إذا كان من المقبول القول بأهمية جودة تقديم هذا النوع من الخدمات من . رهاالختيا

على أهمية طريقة التعامل مع الزبائن  االتفاقخالل تحقيق مستويات مضمونة لها، فيجب 

  .كجزء هام وأساسي من تقديم الخدمات

  تغيير في الموقف -

 Service‐orientedلخدمة التي يقدمها ، ليصبح أكثر توجهاً باأن يتحولالمؤسسةكادر  لىع

كذلك . وذلك لكي يكون من الممكن دوماً تقديم إجراءات جديدة أو تطوير اإلجراءات الموجودة

الزبائن، اعتبار أنفسهم مستشارون موثوقون  معفإن على الكوادر التي تعمل بشكل مباشر 

  .القائمةلزبائنهم، وهذا يتطلب طبعاً تغيير العديد من ممارسات العمل 

أكدت األبحاث أن تغيير سلوك األفراد هو الجزء األصعب في تحقيق انتقال المؤسسة من "

  .1"التركيز على الخدمات إلىالتركيز على التقانة 

من ناحية طرق  أكثر في تدريب وتطوير فرق عملهم االستثمار مؤسساتالكذلك فإن على 

  .استراتيجيات مزودي الخدمة األخرين تطور، ليتمكنوا من مواكبة وآليات تقديم الخدمات

  إطار عمل لتقديم الخدمات 2.1.5
لكي تتمكن أي مؤسسة من التركيز على مستويات الخدمة، يجب أن يتم تطوير استراتيجية 

إن تطوير إطار عمل فعال لتقديم . تعالج أكثر من موضوع التقانة فقط لتقديم الخدمات

يجب أن يحدد بدقة توصيف  - تراتيجية تقديم الخدماتأو ما يمكن أن يطلق عليه اس-الخدمات

تقديم الخدمة  أدوات إلىة بالخدمة واألفراد وكامل المؤسسة، باإلضافة قاإلجراءات المتعل

   .هازبائناحتياجات و المؤسسة يلبي احتياجات أعمال بمستوى عالٍ

اً إلرتباطها سيتم تقديم إطار العمل في مجال خدمات تقانة المعلومات واالتصاالت نظر

  .بموضوع الدراسة

أظهرت األبحاث أن تقديم خدمات تقانة المعلومات يعتمد على األفراد الذين يقدمون الخدمة "

من الوقت، وذلك ألن العاملين في مجال تقانة المعلومات لديهم مجموعة متنوعة من % 75في 

                                                            
1 ITIL the key to managing IT servcies,2000,  published by office of Government Commerce 
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 ينبغيبناء على ذلك،  .1"المهارات وممارسات العمل، مما يجعل مستويات األداء غير متسقة

هذا التفاوت في خفض بما يساعد في نهايتها بدقة،  إلىتحديد إجراءات العمل من بدايتها 

تقديم وتوقيت وتقديم الخدمة للزبون بنفس المستوى، بغض النظر عن مكان  مستويات األداء،

  .لهاالخدمة أو الشخص المقدم 

  :والتي تتكون من 2األولية وتسلسلهااإلجراءات ) 3الشكل(يعرض 

  Service Definition Process: إجراء تعريف الخدمة

والتي يمكن أن تكون مؤسسة مستقلة تقدم خدماتها ( من أجل تشغيل مؤسسة تقانة معلومات

م خدماته هي عبارة عن قسم لتقانة المعلومات ضمن مؤسسة ما، ويقدلزبائنها الخارجيين، أو 

تقانة أو منتجات /ومن الضروري تعريف خدمات  )أقسام المؤسسة كزبائن داخليين إلى

 هدف فهم أهداف العمل، ومن ثم تقدير إمكانيات، وذلك بالمؤسسة التي تقدمها المعلومات

هذه بما في ذلك مستويات تقديم  منتجات تقانة المعلوماتخدمات وتقديم المؤسسة لواستراتيجية 

  .تالخدما

  Service Marketing Process: إجراء تسويق الخدمة

بما في ذلك الزبائن (زبائن المؤسسة لهدف من هذه الخطوة هو التحقق من أن كل ا

هذه  تشمل. على علم باإلمكانيات والخدمات التي تقدمها مؤسسة تقانة المعلومات ،)المحتملين

  .وخدماتها لوماتتثقيف حول قيمة تقانة المعالتوعية والالخطوة مرحلة 

   Process SellingService: الخدمة بيعإجراء 

من خالله تعريف احتياجات يمكن ، والذي ات الزبائنالهدف هنا تأسيس نمط عملية إدارة حساب

تقانة المعلومات، وتحديد شروط قبول الزبون،  تكلفة تقديم أو بيع خدماتالزبون، واقتراح 

  .المالئمة واتفاقيات مستوى الخدمة

 Service Deployment Planning Processالخدمة  لتقديمتخطيط الإجراء 

المقترحة للخدمات مع الزبون، يكون قد حان الوقت لتطوير خطة  التكلفةبعد الموافقة على 

 منتجات تقانة المعلوماتخدمات وفي هذه الخطوة يتم تحديد  ،تفصيلية لتنفيذ طلب الخدمة

  .المطلوبة لعمل الزبون

                                                            
1  META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit, p 7    
 P8-9 نفس المصدر السابق 2
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 Service Deployment Processالخدمة تقديم جراء إ

صدار في هذه المرحلة يجب إف. نتاجهاوإ الهدف من هذه الخطوة تطوير الخدمة المطلوبة

  .اإلجراءات التشغيلية لتقديم الخدمة، وفق ما تم تحديده في اتفاقية مستوى الخدمة

 Change Management Processإجراء إدارة التغيير 

بيئة اإلنتاج، بآلية محكمة ومتتبعة  إلى نقطة تكون الخدمة قد انتقلت من بيئة التطويرعند هذه ال

  .بدقة

  Service Operations Processإجراء عمليات الخدمة 

مراكز البيانات  :وتتضمن. شتراك خالل هذه المرحلةقديم الخدمات المكتبية وخدمات االيتم ت

يانات، وخدمات تشغيل الشبكة، وفق المستويات المحددة د البالتقليدية، دعم النظام، إدارة قواع

  .في اتفاقية مستوى الخدمة

  Problem Management Processإجراء إدارة المشاكل 

خالل هذه الخطوة، يتم تحديد زمن استجابة مكتب الخدمة، وتوصيف اإلجراءات وفق اتفاقيات 

بإجراءات إدارة التغيير  ستجابةاالزمن  عادة يرتبطو. مستوى الخدمة الموقعة مع الزبائن

  .  للتأكد من أن أعطال النظام تصحح بدون التسبب في توقف النظام

Change 
management 

Process 

Service 
Operations 

Process  

Problem 
management 

Process  

Service  
Level 
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Business 
Strategy  

IT 
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Client Call 
SM Events 

  
SLA 

IT Vision Service 
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Service Release 
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Delivery as 
per SLA 
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Fixed per 
change 
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Reports Change 
Request New 

Service 

Project Services  Desktop &App 
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  ة المعلومات واالتصاالتإطار عام لتقديم خدمات تقان  3الشكل
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  Service Level Management Processإجراء إدارة مستوى الخدمة 

ستثناءات، وتعريف إجراءات التغيير في بيئة الخدمة، هذه المرحلة يتم تحليل تقارير االفي 

  .قعة في المستقبلويتم توصيف أي خدمات متو

  إدارة مستوى الخدمة 2.1.6
خارطة طريق إلدارة مستوى الخدمة والتي تتضمن  عرضإن الهدف من هذا القسم هو 

  :التالية الخطوات األساسيةالخارطة المقترحة تخطيط وبناء وتقديم األنشطة، تتضمن 

 .إدارة مستوى الخدمة فريقتشكيل  -1

 .تحليل األعمال -2

 .تقييم المخاطر -3

 .ف متطلبات الخدمةتوصي -4

 .مناقشة وتخطيط اتفاقية مستوى الخدمة -5

 .تصميم وتطبيق استراتيجية إدارة البنى التحتية والتطبيقات -6

 .التقارير -7

 .المراجعة -8

  إدارة مستوى الخدمة فريقتشكيل : الخطوة األولى

مميزة للتنسيق بين تتوزع أنشطة مستوى خدمات تقانة المعلومات في المؤسسة بدون بنية 

فريق على مؤسسات تقانة المعلومات أن تشكل لذلك  ،ودي الخدمة والمستفيدين منهامز

  :هذا الفريق بـقوم ي. إلدارة مستوى الخدمة منذ بدايتها وحتى نهايتها عمل

 .تحديد احتياجات الخدمة -

 .تقديم الخدمة التعرف على مخاطر -

 .ة بموارد خارجيةستعاناء الخدمة التي تحتاج الى االالمساعدة في تحديد أجز -

 .الربط بين مخرجات الخدمة -

وبشكل جراءات إدارة مستوى الخدمة، إدراك كامل إل ا الفريقهذ يكون لدىيجب أن 

مهمة واضحة في الحد من مناطق  زود الخدمة، بحيث يكون لديهخاص تلك المتعلقة بم

  .التراكب، وسد الفجوات الموجودة في الخدمة

  مالتحليل األع: الخطوة الثانية

الهدف من هذه الخطوة هو تحديد خدمات تقانة المعلومات الالزمة إلنجاز العمل، وتتضمن 
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  :األنشطة األساسية

وهم الشخص الفني المسؤول عن تعريف : مستوى الخدمةتحديد تحديد الشركاء في  -

اتفاقية مستوى الخدمة ومناقشتها، وممثلي العمل، ومديري تقانة المعلومات المسؤولين 

 .ديم الخدمةعن تق

تحليل العوامل الهامة لنجاح العمل من خالل مقابلة مديري تقانة المعلومات، ومديري  -

، وذلك لتحديد خدمات تقانة المعلومات الحرجة، والتي في المؤسسة وحدات العمل

 .تؤثر على وحدات العمل

من  وذلكتحديد األثر المالي الناجم في حال حدوث خلل في خدمات تقانة المعلومات،  -

خالل تقييم الخسائر المالية الناجمة عن توقف الخدمة، وتحديد الحد األقصى المقبول 

 .للتوقف، وذلك بالنسبة لكل وحدة عمل

  تقييم المخاطر: الخطوة الثالثة

عداد خطة الحد من إتحديد نقاط فشل الخدمة ضمن البنية التحتية لتقانة المعلومات و

  :عمال وتتضمنقشتها مع وحدات األاالخطة يجب من المخاطر أو التخفيف من أثرها، هذه

بيئة العمل، فقد يكون الخطر  بين مكونات وذلك لوجود ترابط كبير: تعريف الخطر -

لذلك البد من دراسة . باألفراد أو باألماكن، أو باإلجراءات نفسها أومرتبط بالتقانة 

ر الخطر المحتملة نهايتها لتحديد مصاد إلىكافة خطوات تقديم الخدمة من بدايتها 

 .وتعريفها بدقة

يجب تقدير الزمن األقصى المسموح لتوقف الخدمة أو أي جزء منها، : تقييم الخطر -

الزمن مع زمن استرجاع الخدمة لوضعها الصحيح، وتقدير الفارق  اومن ثم مقارنة هذ

 . بينهما

مل، العإن تقدير الزمن األقصى المسموح أمر هام جداً يجب مناقشته مع وحدات 

  .عداد اتفاقية مستوى الخدمةلدى إ االعتباروأخذه بعين 

حدوث الخطر، ووحدات محاكاة أما أثر الخطر في حال حدوثه فيتم تقديره من خالل 

عالية، (العمل المتأثرة بحدوثه، والتي يمكن تقسميها حجم تأثرها ضمن ثالث طبقات 

  ).ومتوسطة، ومنخفضة

  :مثال
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موضوع 

  الخطر

احتمال 

  الخطر

أثر 

  الخطر

زمن 

التوقف 

األقصى 

  المقبول

زمن 

سترجاع اال

  الحالي

فجوة 

  سترجاعاال

اإلستراتيجية 

  الدفاعية

كلفة الحد 

من المخاطر 

تسكين (

  )األلم

مخدم 
Unix 

  دقيقة 50  دقيقة 80  دقيقة 30  مرتفع  وسط

نسخة طبق 

األصل عن 

القرص الصلب 
Mirroring 

200,000$  

تأخر 

تحميل 

قاعدة 

  البيانات

  دقيقة 30  دقيقة 45  دقيقة 15  مرتفع  فضمنخ

صدار تنبيه قبل إ

ساعة من حدوث 

  المشكلة

15,000 $

نظام  إلعداد

  مراقبة

 تغيير غير

صحيح في 

عدادات إ
oracle 

  دقيقة 30  دقيقة 90  دقيقة 60  مرتفع  وسط

ضافة اختبار إ

جديدة إلجراء 

  إدارة التغيير

20,000$  

 

 .دفاعية/تطوير استراتيجية واقية -

ل نظام استرجاع تلقائي، وذلك نظراً ألن أغلب المخاطر تنجم عن األفراد تشكي -

جود الخبرة الكافية، واإلجراءات، والتي يمكن أن يكون سببها بالنسبة لألفراد عدم و

سترجاع التلقائي يمكن أن يساعد في بعض الحاالت في اختصار مدة توقف وبالتالي اال

 .النظام

ستراتيجيات الدفاعية وممارسات إدارة التغيير اال، وتشمل مراجعة مراجعة الخطر -

 .المرتبطة بدخول أي تغييرات على الخدمة المقدمة

  :توصيف متطلبات الخدمة: الخطوة الرابعة

الهدف من هذه الخطوة تحديد خدمات تقانة المعلومات المطلوبة لتلبية احتياجات وحدات 

  :العمل، ويتم في هذه الخطوة

دمة واألداء، وهي األكثر صعوبة، حيث تتطلب إجراء العديد تحديد أهداف توفر الخ -

 بناًء حيث يتم عرفة مشاكل األداء الممكن حدوثها،ن من ممن االختبارات التي تمكّ

لتخطيط  baseline عليه تحديد خط األساسباالعتماد عليها تحديد األساس الذي سيتم 

 .اتفاقية مستوى الخدمة

ك بناء على تنوع أنماط المستخدمين، وطبيعة ، وذلالفني الدعمخدمات تحديد  -

المكالمات المستلمة من قبل مكتب الدعم الفني، ومهارات الموارد البشرية المتوفرة 
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 .لكل مستوى من مستويات معالجة المشكلة

األعمال وتقانة المعلومات، مع توصيف األدوات التي تساعد  تحديد مسؤوليات وأدوار -

 .واألدوار بالشكل األمثلعلى تحقيق هذه المسؤوليات 

 .عداد مسودة اتفاقية مستوى الخدمةإ -

  :مناقشة وتخطيط اتفاقية مستوى الخدمة: الخطوة الخامسة

  :تتم عادة المناقشة بين وحدات العمل، وقسم تقانة المعلومات، وتتضمن األنشطة األساسية

ولية على كافة يتم توزيع النسخة األ: مناقشة اتفاقية مستوى الخدمة مع وحدات العمل -

تفاقية باالجتماع للمناقشة، للحصول على رأي وحدات العمل اء، ومن ثم تنظيم اكالشر

 ).الشروط، الحد من المخاطر وتسكين األلم، وخطة العمل الخاصة بالتنفيذ(المقترحة 

مناقشة دعم موردي التجهيزات، من خالل مراجعة وجود أي مورد كطرف ثالث،  -

ن من تصعيد إن وجدت، بما يمكّ ل العقود الموقعةأن يكون ذلك خال ويفضل

 .في حال حدوثها escalationالمشكالت 

تحديث خطة الحد من المخاطر، وذلك ألن اتفاقية مستوى الخدمة األولية يجب أن يتم  -

 .تحديثها بما يضمن تطبيق اإلستراتيجيات الدفاعية

ية الالزمة لذلك، األدوات اإلدار عدادإمع تطوير خطة تنفيذ مستوى الخدمة،  -

 .ومناقشتها مع وحدات العمل

ينتج عن هذه الخطوة، اتفاق حول محتوى اتفاقية مستوى الخدمة وخطة تنفيذها بما في ذلك 

  .األدوات واإلجراءات

  ستراتيجية إدارة البنية التحتية والتطبيقاتاتصميم وتطبيق : الخطوة السادسة

ارة كامل لقياس ومراقبة مستويات الخدمة الهدف من هذه الخطوة تصميم وتطبيق نظام إد

  :المتفق عليها مع وحدات العمل، وذلك يتضمن

تعريف متطلبات نظام القياس، بما في ذلك قياسات تقانة المعلومات، وعتبات التنبيه  -

 .المناسبة

عداد التقرير، بما في ذلك أدوات مراقبة الموارد، وإدارة إتحديد أدوات جمع البيانات و -

 .تخطيط اإلمكانيات، وإدارة اإلحداث، وإدارة البنية التحتية، وضبط اإلنتاجاألداء، و

تنفيذ بيئة عمل مالئمة إلدارة البنية التحتية والتطبيقات، وتتضمن إحداث قاعدة بيانات  -

 .لتخزين مؤشرات األداء األساسية، وأدوات تنفيذ جمع البيانات لألنظمة المستهدفة
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  التقارير: الخطوة السابعة

  :عداد تقارير إدارة مستوى الخدمة، ويتم في هذه الخطوةإهدف من هذه الخطوة ال

عداد التقارير، إتضمن تحديد توقيت جمع البيانات، ومواعيد يتصميم نظام التقارير، و -

 .وعناويين نشر التقرير وتوزيعه

تحديد أدوار ومسؤوليات فريق العمل، ومن سيكون المسؤول عن تحليل التقرير،  -

 .ألي خلل أو انزياح عن أهداف مستوى الخدمة االستجابةتم بناء عليه والذي ي

  المراجعة: الخطوة الثامنة

هذه الخطوة ضرورية في حال وجود أحداث أو خدمات جديدة تستدعي تعديالت على اتفاقية 

  .مستوى الخدمة، ومن ثم مناقشة هذه التعديالت واعتمادها
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  لخدمةاتفاقيات مستوى ا: الثاني البحث 2.2
مع نسمع دوماً حديث اإلدارات التنفيذية في الشركات عن مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة 

حيث تحاول هذه اإلدارات التوفيق بين مستوى الخدمات المقدمة وأهداف المستخدمين  الزبائن،

اتفق عليه الطرفان  النهائيين، وتكون اتفاقية مستوى الخدمة عبارة عن أداة لتوثيق ما

الخدمات المطلوب تقديمها، أهداف العمل، إجراءات القياس والتتبع وكتابة التقارير،  :نوتتضم

وبذلك تعكس اتفاقية مستوى الخدمة جودة إجراءات التوفيق بين . ومن ثم مراجعة األهداف

  .مستوى الخدمة المقدمة وأهداف المستخدمين النهائيين

قة الخدمة في البحث األول، سيتم تعريف في هذا البحث وبعد أن تم التعريف بالخدمات وثقا

األنواع المختلفة التفاقيات مستوى الخدمة  شرحاتفاقيات مستوى الخدمة وأهميتها، من ثم سيتم 

حسب نضجها وحسب والزبون وقطاع األعمال، وكذلك على المستويين الداخلي والخارجي 

  .للمؤسسة

الى نقاط هامة تجب دمة، والتنبيه بعد ذلك سيتم التطرق الى مكونات اتفاقية مستوى الخ

وفي نهاية البحث سيتم عرض دورة حياة اتفاقية مستوى الخدمة . عداد االتفاقيةمراعاتها عند إ

  .بكامل مراحلها

  تعريف اتفاقية مستوى الخدمة 2.2.1
اتفاقية مستوى الخدمة هي عبارة عن اتفاق يتم التفاوض عليه بين طرفين يكون أحدهما "

تحدد اتفاقية مستوى الخدمة، فهم مشترك حول الخدمة . خر هو مقدم الخدمةالزبون واأل

وأولوياتها ومسؤولياتها وضماناتها، وكل عمل يقع في نطاق تقديم الخدمة، يجب أن يكون له 

  . مستوى خدمة معّرف بشكل دقيق

شغيل، ، مستوى اإلتاحية، والحراجة، واألداء والتى الخدمةيمكن أن تحدد اتفاقية مستوكما 

   1".وغيرها وأي خصائص أخرى للخدمة مثل الفوترة

أيضاً يمكن تعريف اتفاقية مستوى الخدمة بأنها مجموعة من اإلجراءات واألهداف المتفق 

 Quality ofعليها بين مزود الخدمة والزبائن بغية تحقيق مستوى معين من جودة الخدمة 

Service اً لتوصيات مؤسسات عالمية أو منظمات تحدد القياسات عادة وفق. والمحافظة عليه

مثال ذلك في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، يتم في أغلب (دولية بالنسبة لبعض الخدمات 

                                                            
  16/4/2010بتاريخ   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement الموقع االلكتروني 1
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  . 1)لالتصاالتالحاالت االعتماد على التوصيات الصادرة عن اإلتحاد الدولي 

، بدًء من مناقشة محتوى 2)4 لشكلا(ا همود الخدمة والزبون هامة جداً لكليالعالقة بين مز

نظراً  لالتفاقيةبتنفيذ ناجح  وانتهاء، االتفاقتعلق بالخدمة موضوع ياتفاقية مستوى الخدمة، فيما 

  .لوجود فهم واضح لدى كل من الطرفين لوجهة نظر الطرف األخر ومتطلباته ومسؤولياته

  

  

بالنسبة الهدف والحد األدنى الذي يمكن للزبون توقعه "مستوى الخدمة يمكن وصفه بأنه 

مالحظة أن االتفاقية تعبر عن الخدمة التي سيتلقاها الزبون،  للخدمة التي سيحصل عليها، مع

  3".وليس كيف سيتم تقديم هذه الخدمة

اقدية، يمكن أن تكون بصورة اتفاقية مستوى الخدمة بحد ذاتها هي عبارة عن التزامات تع"

 5 الشكل( ، كما يبيناتفاق مستقل، كما يمكن أن تكون جزء من عقد توريد أو خدمة ويتم )

، وفي بعض الحاالت تكون أحد ملحقاته أو اإلشارة إليها من خالل عبارة أو أكثر ضمن العقد

  4".قدعبارة عن قسم كامل ضمن الع

ن الطرفين يمكن أن يكونا مؤسسة األعمال ستوى الخدمة عادةً بين طرفين، هذيتكون اتفاقية م"

ومزود الخدمة، كما يمكن أن يكون كال الطرفين مزودي خدمة، وفي هذه الحالة يقوم أحد 
                                                            

1 SLA Management Handbook – volume 2 concepts and principles, release 2.5- Tele-Management 

Forum   135صفحة  
  14صفحة  –نفس السابق  2
  16/4/2010بتاريخ   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement الموقع االلكتروني 3
 الموقع االلكتروني 4
  sinesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?type=RESOURCES&itemId=1073792564#http://bu  بتاريخ
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  الزبون
Customer 

  مقدم الخدمة
Service Provider 

Relationship 

  اتفاقية مستوى الخدمة
"مستوى أداء الخدمة"

 واجهة تخاطب بين مقدم الخدمة والزبون –اتفاقية مستوى الخدمة  4 لشكلا
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بينما يبقى اآلخر مزوداً  خر،بون الذي يحصل على الخدمات من اآلالمزودين بدور الز

  ).6 الشكل(كما يوضح  ،1"للخدمة

  

  

المزود الذي يقدم خدمات  إلىمثال إذا كان أحد مزودي الخدمة يقدم خدمات تشغيل الشبكة 

نما بي. الدارات المؤجرة لزبائنه، فاألول هو مزود خدمة للثاني الذي يكون بالنسبة له زبون

  .يبقى الثاني مزود خدمة بالنسبة لزبائنه

  

                                                            
بتاريخ  zone.co.uk/-http://www.sla، The Service Level Agreement Zone الموقع االلكتروني 1

20/4/2010  

  المؤسسة  1ة مزود الخدم  2ة مزود الخدم  Xة مزود الخدم

End 
customer

Internal 
Provider 

 
Customer

Provider 

 
Customer

Provider 

 
Customer

Provider 

 
Customer

Provider 

المستخدم 
  النھائي

  الزبون
Customer 

  مقدم الخدمة
Service Provider 

  اتفاقية مستوى الخدمة
"توى أداء الخدمةمس"

حزمة البنود العقدية 
 والتجارية

  عقد خدمة 
Service contract

 Service Delivery Relationshipالعالقات في سلسلة تقديم الخدمة  6 الشكل

 Service Contractخدمات /اتفاقية مستوى الخدمة كجزء من عقد خدمة 5 الشكل
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  ة اتفاقية مستوى الخدمةهميأ 2.2.2
اتفاقية مستوى الخدمة هي عبارة عن وثيقة تحدد العالقة بين طرفين هما مزود الخدمة، 

  :1ومتلقي الخدمة، وتنبع أهمية هذه الوثيقة من كونها

 .الزبون بدقة ف احتياجاتد وتوّصتحّد -1

 .م إطارعمل لتفاهم المشتركتقّد -2

 .ط األمور المعقدةتبّس -3

 .من مناطق الخالف تحّد -4

 .ع الحوار في حال وجود نزاعاتتشّج -5

 .تمنع التوقعات غير الواقعية -6

ك شاُراتفاقية مستوى الخدمة ليست طريقة لخفض النفقات، بل هي آلية لخفض المخاطر، وتَ"

العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة هي عبارة عن أداة تسمح إن  .حمن النجا واالستفادةاأللم، 

ض تكاليف الخسارة، خفِّورغم أن الغرامات تُ. األداءللزبون بتغريم مزود الخدمة عند تدني 

مزود الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المتفق عليها، إال أن كل من  إلىوترسل إشارة قوية 

يجب دوماً التفكير إذ . ت اتفاقية مستوى الخدمةَدِقحاً إذا فُالزبون ومزود الخدمة لن يكون راب

ك النجاح شاُرباتفاقية مستوى الخدمة كهدف مشترك بين مزود الخدمة والزبون وبالتالي تَ

  .2"والفشل بين الطرفين

قمت بتوقيع زود خدمة، وم إلىإذا أردت تحويل عملية نظام الفوتره لدى مؤسستك : مثال

  . مة لتحقيق ذلكاتفاقية مستوى خد

 هسك، أو تشاركتإن الحصول على الفواتير في وقتها أمر حرج، وسواء قمت بهذا العمل بنف

في هذه الحالة . الفواتير يعني تأخير تحصيل العائدات إصدارخر، فإن الفشل في مع طرف آ

ة، بما على تحقيق مستويات أداء عالية في تنفيذ الخدم هد معيجب تحفيز مزود الخدمة المتعاقَ

  .ية ككللينعكس إيجاباً على العم

، فإذا تمكن مزود الخدمة من زيادة هذه الدقة %90بفرض أن الدقة الحالية لنظام الفوتره هي 

                                                            
  20/4/2010بتاريخ  zone.co.uk/-http://www.sla ،The Service Level Agreement Zone الموقع االلكتروني 1
  
camp.html-boot-sla-agreement-level-5/07/servicehttp://helpdesk.wyopub.com/200    الموقع االلكتروني 2

7/1/05 Service Level Agreement (SLA) Boot Camp    20/5/2010بتاريخ  
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للمزود  مكافأة االتفاقيةفهذا يعني تحسين مباشر لعمل الشركة، ويجب أن تتضمن % 95 إلى

  .إذا تمكن من تحقيق هذا الهدف

  توى الخدمةاتفاقيات مس تصنيف 2.2.3
الخدمة التي يحصل ف output-basedتعتمد اتفاقيات مستوى الخدمة  بطبيعتها على الخرج 

تحديد طريقة تقديم  كما يمكن للمؤسسات أيضاً. عالموقَ ع االتفاقوموض عليها الزبون هي

الخدمة، من خالل تحديد مواصفات مستوى الخدمة، واستخدام أهداف ثانوية غير تلك المتعلقة 

. input‐basedمدة على الدخل تعمتفاقية الذا النوع من االتفاقيات يعرف باالستوى الخدمة، هبم

نظراً ألن المؤسسات أصبحت تعتمد على نقل المسؤولية  االستخدامصار نادر  النوع األخير

  .1لى عاتق مقدم الخدمةإتقديم الخدمة وكل المخاطر المتعلقة بها 

  2هااتفاقيات مستوى الخدمة حسب نضج

من اتفاقيات  الجيل األولن ، فقد تضّمحسب نضجهاتختلف اتفاقيات مستوى الخدمة غالباً 

أن يكون اتصال  ذلكمستوى الخدمة بعض القياسات واتفاق لإلبالغ عن هذه القياسات، مثال 

من الوقت، وضرورة إبالغ إدارة العمل في حال انخفضت % 99,5الشبكة محقق بنسبة 

  .النسبة عن ذلك

ر ليشمل القياسات التي يحدد أهميتها المستخدم من اتفاقيات مستوى الخدمة تطوَّ يل الثانيالج

  .النهائي وهذه عادة تكون قياسات تجارية، بدل أن تكون قياسات تقنية

القياسات التي يحددها المستخدم النهائي  فيتضمنمن اتفاقيات مستوى الخدمة  الجيل الثالثأما 

 الستكمالالتطبيق البرمجي /ك تتبع مقياس طول المدة التي يحتاجها النظاموفقاً لخبرته، مثال ذل

  ).أمر الشحن إعطاء، أو طلبيهمثال تسجيل (تنفيذ عملية ما 

  3اتفاقيات مستوى الخدمة حسب الزبون

ين يمكن ذتختلف اتفاقيات مستوى الخدمة أيضاً وفقاً للزبون أو المستفيد الذي تخدمه، وال

  :فئات تصنيفهم ضمن ثالث

المستخدمين النهائيين، والقائمين على خطط األعمال، للتأكد من أن تقانة المعلومات  -1

                                                            
  16/4/2010بتاريخ   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement الموقع االلكتروني 1
2 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit, p 3-4  
 4الصفحة  – نفس المصدر السابق 3
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  .ستساعد الشركة أو المؤسسة في تحقيق أهدافها من العمل

مزودي الخدمة الخارجيين، مثل بائعي الخدمات الخارجية، والمستشارين لفهم كل عوامل  -2

 .األداء والنجاح

 .ان التزامن الجيد في تقديم الخدماتأقسام تقانة المعلومات لضم -3

لديها أهداف حيث يكون م كل من هذه المؤسسات أو الشركات إجراء مختلف، ن تستخِديمكن أ

اتفاقيات مستوى الخدمة، مما ينتج  واستجابة لذلك تتغير ،مختلفة في تطوير اتفاقيات خدماتها

  .اناًأحي عدد من اتفاقيات مستوى الخدمة في المؤسسة الواحدة هعن

في دورها لتوثيق الخدمات المتفق عليها، لكنها تختلف في مستوى الخدمة اتفاقيات شارك تت

). بما في ذلك المكافآت والغرامات(القياسات المستخدمة، ودرجة التزامها، وطرق تنفيذها 

وطور عمليات تقانة  االستخدامرغم أن الجيل الثاني من اتفاقيات مستوى الخدمة شائع 

ت، لكن المستخدمين النهائيين يقومون بالضغط على أقسام تقانة المعلومات لتطبيق المعلوما

  .ركز على تحسين إجراءات العملحلول الجيل الثالث، والتي تُ

  1Business SLAsقطاع األعمال  –اتفاقيات مستوى الخدمة 

أو  نهائيينالهي عبارة عن اتفاقيات تقليدية بين مؤسسة تقانة المعلومات وبين المستخدمين 

غلب على الجيل الثاني من هذه االتفاقيات البساطة،  ،Line of Businessesخطوط العمل 

   .قياسات متوازنةاعتمادها على  إلىباإلضافة وتقيدها بأهداف العمل، 

ارتبطت اتفاقيات مستوى الخدمة تاريخياً، بخدمات تقانة المعلومات، مثل خدمات الشبكة، 

دة تنظيم نفسها، الكن اليوم تقوم مؤسسات تقانة المعلومات بإع. دمات مكتب المساعدةخو

مثل تلك المتعلقة بتطبيقات ومشاريع  "consumable"الخدمات المستهلكلة  إلىوتميل أكثر 

التنظيم هذه يتم تجميع  إعادةمن خالل . معينة، أو خدمات الشبكة المحلية وسطح المكتب

، بما يجعلها أكثر معنى  bundledحزمة من الخدماتوتقديمها ضمن  خدمات تقانة المعلومات

  .بالنسبة للمستخدم النهائي

تهتم  الأكثر صعوبة في مؤسسات تقانة المعلومات، التي اتفاقيات مستوى الخدمة  يكون تطبيق

، بينما تجد مؤسسات تقانة المعلومات التي تعنى بالمستخدم بقوة، أن ورضاه المستخدم النهائيب

  .ى الخدمة هي خطوة ضروريةاتفاقيات مستو

                                                            
1 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit, p 4  
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هي عبارة عن وثيقة فيزيائية تصف أهداف العمل، في قطاع األعمال اتفاقية مستوى الخدمة 

 10-5تتألف الوثيقة من . التقارير إعدادخدمات تقانة المعلومات، القياسات، وإجراءات 

  .صفحات، وفقاً لسعة الخدمات التي تشملها االتفاقية، وصيغة هذه الخدمات

بما يجعلها تحبط قارئها، ولكن بنفس معقدة وشاملة  االتفاقيةألن ال تكون  م السعي غالباًيت

  .الوقت يجب أن تتضمن معلومات كافية تساعدها على الوقوف لوحدها

ه في وذلك ألن ،في قطاع األعمال بشكل رسمي تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة يتم عادة ال

فسيكون هناك نتائج حقيقية، وهذه ي تقديم خدماتها، فشل مؤسسات تقانة المعلومات ف حال

  .ؤثر على رغبة اإلدارة في تمويل استثمارات إضافيةتيمكن أن بدورها 

ق َرق اتفاقيات مستوى الخدمة من خالل ِفيتطببمؤسسات تقانة المعلومات الناجحة تقوم 

سجامها مع أهداف العمل، بمراجعة القياسات بشكل منتظم للتأكد من انق َرهذه الِفة، تقوم بمراق

تتم مراجعة و. واستمرارية وجودة الخدمات المقدمة، والحل السريع للمشاكل في حال حدوثها

رق تنفيذية يمكن أن تضم في عضويتها مدير المعلومات من قبل ِف بشكل ربعيالقياسات 

  .دير خط العملمو

  External SLA 1اتفاقيات مستوى الخدمة الخارجية  

قطاع  في عن اتفاقيات مستوى الخدمة وباالختالف توريد،جزء من عقد  هي عبارة عن

بتوصيف طبيعة ونطاق الخدمات  - خاصة موردو الموارد الخارجية–األعمال، يقوم الموردون

كون اتفاقية مستوى الخدمة جزء من العقد، وبالتالي أداء مستويات ت، وبدقة تقديمهاالتي سيتم 

  .قانوناً اًملزِيصبح ُمالخدمة المحدد في االتفاقية 

د من مناقشة القياسات بالفألن اتفاقيات مستوى الخدمة الخارجية هي عبارة عن وثيقة رسمية، 

تسجيل  إلىالمطلوبة وتقييمها بدقة، وذلك ألن الخدمات التي تقدم خارج إطار العقد ستؤدي 

  .تكاليف متزايدة

هي عبارة عن مشاريع  Outsourcing Contractبمصادر خارجية  االستعانةبعض عقود 

، وبعضها األخر يكون )عدد الوحدات المشحونة: مثال(كاملة يتم تقييمها بناء على نتائج العمل 

غير مرئية بالنسبة للمستخدم النهائي والتي يمكن أن تكون لخدمات تقانة معلومات محددة، 

من هذه الحاالت، فبينما تختلف القياسات في كل حيث  ،)مراكز البيانات، إدارة الشبكة: مثال(

  .الحالة الثانية على التقنيةفي تركز القياسات في الحالة األولى على العمل نفسه، تركز 
                                                            

1 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 
Toolkit, p -5  
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كوادر معينة لمتابعة قياسات اتفاقية مستوى الخدمة  الخدمات التجهيزات أو وموردخصص ُي

تخصيص دمات المستفيدة من الخعلى مؤسسات تقانة المعلومات ينبغي وتسجيلها، وبالمقابل 

كوادر ألنشطة إدارة العالقة مع المورد، بما في ذلك مراجعة قياسات اتفاقية مستوى الخدمة 

له أي أرباح مالية وفقاً  قللتحقق فيما إذا كان يترتب على المورد أي غرامات مالية، أو يحق

  .للقياسات المقدمة

، ب الضمنية لمشاكل تدني األداءسبان والزبائن على النتائج، وفهم األيمن الهام اتفاق المورد

عندما ال يكون من و .المشاكلهذه ة مشتركة متفق عليها لحل وتطوير خط في حال حدوثه،

 escalationتصعيد  آلياتفوجود الممكن تحقيق الشروط من قبل مدراء العالقة مع المورد، 

  .اإلدارة حباطإيمكن أن يوفر الوقت، ويخفف من ضمن العقد أو االتفاق معدة مسبقاً 

  Internal SLA1اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية 

بين مكتب االتفاق في مؤسسة واحدة، مثال ذلك  قساماألهي عبارة عن اتفاقية بين 

تحدد .  Network Management Servicesوخدمات إدارة الشبكة  help Deskالمساعدة

 إلىإجراءات نقل المشكلة و ،في حال حدوثها حلول المشاكلومسؤولية كل طرف،  االتفاقية

  . للتأكد من تقديم خدمات خالية من المشاكل للمستخدم النهائي المستوى الفني األعلى

طلب حول مشكلة في حاسب، فعليه أن يحدد  help deskعندما يتلقى مكتب الدعم : مثال

بأنه  يجب أن يكون المستوى األول من مكتب الدعم على دراية كاملة .المشكلة حساسيةمدى 

المستوى  إلىدقيقة، مثالً، فإن المشكلة يجب أن تنتقل  30إذا لم يتمكن من حل المشكلة خالل 

  .الثاني في مكتب الدعم

تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية الشروط واإلطار الزمني والتفاصيل األخرى المتعلقة 

مجموعة مكن أن يكون هناك كما ي .المستوى الثاني إلىبانتقال المشكلة من المستوى األول 

أخرى من الشروط يمكن أن تحدد مستوى الدعم الثالث، والذي يمكن أن يكون في مثالنا 

  .استبدال الحاسب، أو زيارة مكان العمل، أو أي إجراء أخر لحل المشكلة

عبارة عن قواعد عمل هذا النوع من االتفاقيات  يكونفي العديد من مؤسسات تقانة المعلومات 

"rule of thumb" أو  بمعنى أخر مطبق بشكل غير رسمي ،.  

                                                            
1 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit, p -5  
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  اتفاقية مستوى الخدمة إعداد 2.2.4

  مكونات اتفاقية مستوى الخدمة

اتفاقية مستوى الخدمة بشكلها المعياري بين المؤسسة أو الشركة المقدمة لخدمات تقانة 

شرح أهداف  المعلومات، والمستخدمين النهائيين لخدماتها، تتكون من أربع مكونات تشمل

ويضاف إليها مكون خامس في  .العمل، تعريف الخدمات، القياسات، وإجراءات اإلبالغ

اتفاقيات مستوى الخدمة الخارجية، وهو متعلق بإجراءات التصعيد، وتوصيف الحدود التي 

 .االتفاقية إلغاء إلىيؤدي تجاوزها 

مستمر، خاصة إذا كانت  اتفاقيات مستوى الخدمة مناقشات ومراجعات وتحديث إعداديتطلب 

 -1-يتضمن الملحق .المطلوبة األداءتغير مستويات  إلىتغيرات متطلبات العمل تؤدي 

نموذج عن اتفاقية ذلك تم وضع  إلى، باإلضافة إعدادهامكونات اتفاقية مستوى الخدمة ودليل 

  .- 2- في الملحق 1مستوى الخدمة بكامل مكوناتها

مستوى الخدمة بلغة يفهمها المستخدم، وأن تتم مراجعة الخدمة األمر األساسي هو كتابة اتفاقية 

  .بشكل منتظم

  2اتفاقية مستوى الخدمة عدادنصائح حول إ

خدمة على مدى جودة اتفاقية مستوى الخدمة التي اليعتمد الحصول على أفضل قيمة من مزود 

ركة لمكونات لكن المؤسسات عادة إما أن تكون غير مد. توقعها المؤسسة مع مزود خدماتها

ود زاتفاقية مستوى الخدمة الجيدة، أو أنهم يوقعون على اتفاقية مستوى خدمة مثقلة لصالح م

من الضروري أثناء اإلعداد التفاقية مستوى خدمة أخذ األمور التالية بعين لذلك . الخدمة

  :االعتبار

  : العمل أهدافالتركيز على 

هذه األهداف ف، االتفاقيةبتحقيقها من خالل المؤسسة أهداف العمل التي ترغب ينبغي تحديد 

  .تفاقية مستوى الخدمةلتطوير ان القاعدة األساسية يجب أن تكّو

ساعة  24 ( بشكل دائم On‐lineمثال إذا كنت شركة خدمات مصرفية تقدم خدماتها الفورية 

اسعة مع ذروة في تقديم الخدمات في الفترة من الت ،)يومياً على مدى كامل أيام األسبوع

                                                            
1 SLA Guidance and Instructions (SLA Tool kit), 2002, Easytec solutions 
2 Article Title: HOW TO SERIES SLA: Getting it Right 

URL: http://www.voicendata.ciol.com/content/goldbook/goldbook05/105030518.asp 
Section: GOLDBOOK 2005  
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صباحاً وحتى الخامسة مساًء، فيجب في هذه الحالة أن تضمن اتفاقية مستوى الخدمة أفضل 

  .أداء للشبكة خالل هذه الساعات

  :بدون خداع

، وأثناء وعلى مدار الساعة يومي ليجب أن تقاس بشك up‐timeدات إتاحية الشبكة إن محِد

خالل ساعات الذروة تثقيل أكبر،  عطى أداء الشبكةُيتحليل نتائج األداء اليومي يجب أن 

  .من اليوم بالمقارنة مع الساعات األخرى

، %99,9ة ببنس up‐timeاالتفاقية بضمان إتاحية الشبكة  فيإذا التزم مزود الخدمة  :مثال

يمكن قياس هذه النسبة من خالل  فإن ذلك يجب أن يكون محققاً بالنسبة لساعات الذروة، وال

  .هذه الساعات تحليل أداء الشبكة خارج

  :الجاهزة لالتفاقياتال  

مثقلة لصالحه، وال يقوم بتعديلها بما ينسجم مع جاهزة غالباً يقوم مزود الخدمة بتقديم اتفاقية 

من الضروري أن تبدأ اتفاقية مستوى الخدمة من طرف المؤسسة، لذلك . أهداف عمل الزبون

  .لى مزود الخدمة تحقيقهاع ينبغيوأن تحتوي االتفاقية على شروط دقيقة وواضحة 

  :تحديد القياسات بوضوح

يجب أن يتم تعريف القياسات بوضوح ودقة، وبحيث يتم توضيح مدى اعتماد هذه القياسات 

التعريف الواضح لهذه القياسات والعالقة فيما بينها سيساعد في إذ أن . على بعضها البعض

فسير الخاطئ ألي من هذه تجنب أي اختالفات بين الطرفين من جهة، وسيحمي من الت

  ).األبيض أبيض، واألسود أسود(القياسات 

فهناك حاالت على سبيل المثال تكون فيها المؤسسة غير قادرة على الشك فيما إذا كان مزود 

   .الخدمة على خطأ أم ال

  :ال للوعود المبهمة أو الغامضة

دمات ال يمكن تقديمها فعلياً، غالباً يقوم مزود الخدمة بإعطاء التزامات مبهمة، كأن يلتزم بخ

وهذه األمور يجب تجنبها، ويجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة الحد األدنى المقبول لكل 

  .الخدمات التي تتضمنها االتفاقية

الخدمة فيه، فيجب  إلىيقدم الخدمة في موقع محدد أنت تحتاج  إذا كان مزود الخدمة ال :مثال

  . واضحة تماماً بهذا الخصوص أن تكون اتفاقية مستوى الخدمة
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  :ضع عبارات الغرامات

من الحكمة وجود عبارات الغرامات في اتفاقية مستوى الخدمة، مثال ذلك إذا كانت الشبكة 

متوقفة خالل ساعات الذروة، فإن مزود الخدمة سيدفع كامل غرامات الخسارة الحاصلة في 

مستخدمين  10بدقة، فإذا كان في مثالنا  ف هذه الغراماتالعمل، ويجب على االتفاقية أن توصِّ

الشبكة، فيتم حساب متوسط الخسارة  إلىمتوقفين عن العمل بسبب عدم القدرة على الولوج 

  .وبناء عليه يتم حساب الغرامات المالية المترتبة على مزود الخدمة

  1ة اتفاقية مستوى الخدمةدورة حيا 2.2.5
  :)7 الشكل( كما في وهيمن ستة أطوار دورة حياة اتفاقية مستوى الخدمة  تتألف

 .المنتج/تطوير الخدمة .1

 .المفاوضات والبيع .2

 .نجاز االتفاقيةإ .3

 .التنفيذ .4

 .التقييم .5

 .الخروج من الخدمة .6

سنعرض في السطور التالية توصيف لكل طور من األطوار الستة، مع مالحظة أن 

  .راجعة المستمرة يفترض أن تستخدم من قبل كل األطرافإجرائية التغذية ال

  

  

                                                            
1 SLA Management Handbook – volume 2 concepts and principles, release 2.5- Tele-Management 

Forum   84-80صفحة  
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  المنتج/طور تطوير الخدمة : الطور األول

يدعم هذا الطور التخطيط للخدمة وأنشطة تطويرها، بما في ذلك دراسة السوق والتعرف 

ديد المنتجات والخدمات من حيث تح فيهكما يتم . على المنتجات والخدمات الموجودة فيه

  .لتوظيف والتشغيلخصائص ا

الداعمة لتطوير في هذا الطور يبدأ إنشاء نموذج اتفاقية مستوى الخدمة، وتساعد التطبيقات 

الخدمة لتحديد الخدمات التي سيقدمها ومستويات الجودة المطلوب  مزوَد الخدمة أو المنتج

المحددات هي قيمة هذه  هي المحددات التي سيتم قياسها لتقييم األداء، وما تقديمها، وما

  .لكل خدمة من الخدمات

  :يغطي هذا الطور

 .توصيف احتياجات الزبون -1

تقديمها، وقيمة  سيتمالخدمة، مثال مستويات الخدمة التي /توصيف خصائص المنتج -2

 .المحددات الواجب تحقيقها

 .توصيف إمكانيات الشبكة -3

 .مستوى الخدمة التفاقيةعداد نموذج إ -4

دمة جيدة مع نموذج اتفاقية مستوى الخدمة المالئم خ/ينتج عن هذا الطور مواصفات منتج

  .له

  طور المفاوضات والبيع: الطور الثاني

 المسموحتغير ال إلى، باإلضافة تها، ومحددات جودياتهايتضمن مناقشة خيارات الخدمة، ومستو

يعتمد مجال التفاوض والبيع على نوع . قيم محددات الخدمة عن تلك الموجودة في النموذجل

  .ة من جهة، ونوع الزبون من جهة أخرىالخدم

خالل هذا الطور يقوم مزود الخدمة بالحصول على معلومات خاصة بالزبون فيما يتعلق بتقديم 

  :يتم في هذا الطور. الخدمة، ويدرس جدوى الطلب

 .اختيار قيمة محددات اتفاقية مستوى الخدمة التي تنطبق على خدمة محددة -1

 .عند توقيع اتفاقية مستوى الخدمة التكاليف المطلوبة من الزبون -2

التكاليف المترتبة على مزود الخدمة عندما يتم انتهاك االتفاقية، والحوافز الممكن  -3

 .دفعها عندما يتم تجاوز المستويات المتفق عليها
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الخدمة، أما وقت وتواتر التقرير فيعتمد على /توصيف التقارير المرتبطة بالمنتج -4

مة، مثال ذلك، توفر الخدمة خالل وحدة زمنية يمكن أن محددات اتفاقية مستوى الخد

 .و سنة كاملةيوم أو أسبوع أو شهر أو ربع سنة أتكون 

  .ينتج عن هذا الطور، العقد الموقع بين مزود الخدمة والزبون -5

  االتفاقيةنجاز إ: الطور الثالث

أو /كة جديدة، ويغطي هذا الطور األنشطة المرافقة لتفعيل الخدمة، والذي قد يتضمن بناء شب

أن يمكن و. موارد لدعم مستويات وجودة الخدمات المطلوبة في اتفاقية مستوى الخدمةالزيادة 

جراءات هذه المرحلة بطريقة قد تختلف من مزود ألخر، ولكن النتيجة األخيرة يتم تنفيذ إ

  :في هذا الطور متي .واحدة بالنسبة للجميع، وبما ينسجم مع محددات االتفاقية

 .الخدمة/ موارد مزود الخدمة لدعم تقديم المنتج دإعدا -1

 .مراحل الخدمة بما يلبي مواصفات اتفاقية مستوى الخدمة إعداد -2

 .تفعيل مراحل الخدمة -3

  طور التنفيذ: الطور الرابع

  :يغطي تشغيل الخدمات المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة ويتضمن

 .تنفيذ الخدمة، ومراقبة هذا التنفيذ -1

 .ر في الزمن الحقيقي، والتأكد من جودة الخدمةصدار تقاريإ -2

 .ألي انحراف عن محتوى اتفاقية مستوى الخدمة - في الزمن الحقيقي –معالجة فورية -3

  طور التقييم: الطور الخامس

  :يتألف هذا الطور من جزأين

األول يركز على اتفاقية مستوى الخدمة لزبون واحد وجودة الخدمة المقدمة لهذا   -

 :يالزبون، ويغط

o جودة الخدمة المقدمة. 

o رضى الزبون. 

o ر متطلبات الزبونتغّي. 

o التحسينات المحتملة. 

والثاني يتم خالل الفترة التي يقوم بها المزود بمراجعة أهداف الجودة الكلية،  -

يمكن القول أن الجزء الثاني هو جزء من مراجعة كامل (وإجراءات إدارة المخاطر 

 :ويغطي) العمل
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o مة لكل الزبائنجودة الخدمة المقد. 

o عادة تنظيم أهداف الخدمةإ. 

o عادة تنظيم عمليات الخدمةإ 

o تحديد مشاكل دعم الخدمة. 

o نشاء مستويات مختلفة التفاقيات مستوى الخدمةإ. 

  نهاية االتفاقية: الطور السادس

الخدمات المتوقفة /التشبيك المتعلقة بالخدمةمعدات يغطي كل األمور المتعلقة بمعدات الزبون و

  :شملوي

 .مسؤولية إزالة المعدات والتشبيك -

 .برنامج اإلزالة -

 .لى مباني الزبون ومكاتبهالدخول إ -

  .الناتجةإجراءات التغيير  -
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  في قطاع االتصاالت تطبيقات اتفاقيات مستوى الخدمة: البحث الثالث 2.3

بإلزام انتشر استخدام اتفاقيات مستوى الخدمة حتى أصبح من المتعارف عليه أن يقوم الزبون 

مقدم الخدمة بمستويات معينة من العمل، من خالل تضمين اتفاقية مستوى الخدمة في أي عقد 

  .يتم توقيعه وذلك في الصناعات واألسواق بأنواعها المختلفة

مثل قسم (والمنظمات الدولية الكبيرة العالمية المؤسسات بعض تبنت األقسام الداخلية في كما 

فكرة استخدام اتفاقيات مستوى الخدمة مع زبائنهم ...) ارد البشرية، تقانة المعلومات، قسم المو

الداخليين، ويقصد بالزبائن الداخليين مستخدمي الخدمة من العاملين في األقسام األخرى ضمن 

ن المؤسسة يمكِّاستخدام اتفاقيات مستوى الخدمة على مستوى المؤسسة إذ أن  .نفس المؤسسة

الخدمة داخل المؤسسة نفسها، وبين الوحدات المختلفة الموجودة  التنافس حول جودة من تعزيز

  .فيها

، وذلك االتصاالتسيتم التركيز في هذا البحث على تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة في سوق 

نظراً لكون هذا السوق هو األكثر استخداماً التفاقيات مستوى الخدمة من جهة، ولكي نبقى 

  .ضمن سياق البحث من جهة أخرى

  أهمية اتفاقية مستوى الخدمة في سوق االتصاالت 2.3.1
نجاز األعمال التجارية والحكومية واألكاديمية، من شبكات االتصاالت وخدماتها في إمفر  ال

القائمة أداء الشبكات والخدمات يكون محدود بالمستوى الذي تسمح فيه الهيكلية  لكنَّو

ني مستوى خدمات االتصاالت والشبكات مقابل هذه المحدودية يمكن أن تؤدي إلى تد .للمؤسسة

نعكس على المؤسسة سواء كانت ويمتطلبات المؤسسة، مما يؤدي إلى مخاطر على العمل، 

لذلك ولضمان نجاح األعمال يجب أن يتم تحديد . الزبون النهائي أو مزود الخدمة أو المورد

ضافة إلى إلة وقياساتها، باداء الخدمأمتطلبات أداء األعمال بدقة، وربطها بمحددات جودة 

  .شبكات االتصاالت المتاحة

األولويات ( التصاالتم اتفاقية مستوى الخدمة إلنشاء فهم مشترك حول جودة خدمة امََّصتُ

يمكن أن تغطي اتفاقية مستوى الخدمة نواحي عدة للعالقة بين مزود حيث  )والمسؤوليات

  .، الفوتره وتقديم الخدمةالزبائنالخدمة والزبون مثل أداء الخدمة، رعاية 

  :اتفاقية مستوى الخدمة هامة لكل من

 .مقدم الخدمة والزبون والمورد -
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 .كل أنواع المدراء المعنيين بتقديم خدمات االتصاالت -

 .لمسؤولين عن تنفيذ خدمات االتصاالتا -

 .مدراء األعمال والمنفذين من طرف الزبون -

الى خسارة فادحة في السمعة والعائد  همال تحليل معلومات األعمال يمكن أن يؤديإإن 

والوقت واإلنتاجية، ويمكن في بعض الحاالت أن يؤدي الى وضع المؤسسة كاملة أمام خطر 

  .الفشل

  االتصاالت سوقاتفاقيات مستوى الخدمة في  2.3.2
بيك جديدة ظهور خدمات جديدة وتقانات تش إلىقاد ويقود سوق االتصاالت في التطور السريع 

عبارة عن أدوات  في هذا السوقاتفاقيات مستوى الخدمة وتكون  .زمنية قصيرة خالل مدة

تساعد وتشجع الزبون على استخدام هذه التقانات والخدمات الجديدة، من خالل التزام مقدمي 

  .الخدمة بمستويات أداء محددة

اتيجية ستردمات االتصاالت كأحد المكونات االقد ازداد اعتماد العديد من الشركات على خل

في نجاح أو فشل أي  المؤثرةالعوامل أهم جودة خدمات االتصاالت أحد  مما جعل. لعملها

وجودة أداء خدمات  reliabilityوالوثوقية   availabilityعمل، وخاصة فيما يتعلق باإلتاحية 

وشبكات االتصاالت المقدمة، بما يضمن وصول المعلومات المناسبة للشخص المناسب في 

  .لزمان المناسبين، وذلك بشكل سليم وآمنالمكان وا

  األسواق الناشئة

ظهور العديد من المستجدات  إلىسوق االتصاالت في تطور مستمر وديناميكي، وهذا يؤدي 

البد من أخذها بعين  1ثار هامةآالهامة في صناعة تقديم خدمات االتصاالت، وبالتالي ظهور 

  :االعتبار

خدمة، مثل مزودي خدمة اإلنترنت، ومزودي سالالت وأنواع جديدة من مزودي ال -

 .خدمات التطبيقات، ومزودي خدمات المحتوى

والتنقل  securityاحتياجات ضرورية لتمكين الخدمات الجيدة مثل األمان  -

Mobility . 

 .ةااللكترونيبنية تشبيك مركزية لتمكين التجارة  إلى االنتقال -

                                                            
1 SLA Management Handbook – volume 1, 2005, concepts and principles, release 2.5- Tele-
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 .هتمام أكبرا إعطائهمالوعي بأهمية زبائن المؤسسة وضرورة  -

 .زيادة توقعات زبائن المؤسسة ومقدمي الخدمات -

وواجهات التخاطب لتمكين الخدمات بشكل كامل  اطزيادة الكبيرة في عدد نقاط االرتبال -

 .end‐to‐endمن طرف ألخر 

 .الحاجة لزيادة استخدام األتمتة، واالهتمام بتطبيقاتها -

 .م الخدمةشفافية مزود الخدمة أمام نقاط تقدي إلى االنتقال -

، هناك العديد من العوامل التي تفرض التركيز على جودة الخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة

 األعمالية، وانطالق تصاالت لتقديم خدمات تنافسمن أهم هذه العوامل فتح سوق اال

 مستويات أداء عالية للشبكة والخدمات المرافقةتحقيقه كال هاذين العاملين يتطلب  .ةااللكتروني

فكلما . لها مثل المخدمات وقواعد البيانات وتطوير وتقديم الخدمات بناء على تقانات الشبكة

دمة بالمقارنة مع ظهرت تقانات جديدة في الشبكات، ظهرت أمور جديدة متعلقة بجودة الخ

  .الخدمات القديمة

لنهائي عامل مهم بالنسبة للزبون ا -بمعزل عن الوظيفة والسعرو-لقد أصبحت جودة الخدمة 

وهناك من يقول إن جودة الخدمة هي عامل الشراء رقم واحد في . في سوق اتصاالت تنافسية

  .وبشكل خاص للزبون النهائي ،اختيار خدمات االتصاالت

  اتفاقيات مستوى الخدمة إلىالسوق  حاجة 2.3.3
 مع ازدياد التنافسية في أسواق االتصاالت، صارت مؤسسات األعمال أكثر وعياً، وصار

مزودو الخدمة يدركون أهمية تمييز منتجاتهم من خالل الخدمات ذات القيمة المضافة، هناك 

  :1من قوى السوق الناشئة التي تشجع على تحديد األداء في اتفاقيات مستوى الخدمة العديد

 .انفتاح سوق االتصاالت على التنافس في تقديم الخدمة -

لية لتوفر الخدمة من الشبكات الخارجية ة يتطلب مستويات عاااللكترونيعالم األعمال  -

 .والخدمات المرافقة لها، مثل المخدمات وقواعد البيانات

 serviceاالنتقال باتجاه دعم الزبائن الموجه بالخدمات  - driven  بدل من دعم

 .network drivenلين الموجه بالشبكة المشغِّ

 .تطوير وتنفيذ خدمات تعتمد على تقنيات الشبكات الحديثة -

                                                            
1 SLA Management Handbook – volume 1, 2005, concepts and principles, release 2.5- Tele-
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 .التقارير وإعدادحسين المراقبة والجمع ت -

 .الحاجة لتحسين إدارة العالقة مع الزبائن -

  تحرير سوق االتصاالت 2.3.4
إن . باتفاقيات مستوى الخدمة يعكس التغيرات الحاصلة في صناعة االتصاالت االهتمامزيادة 

  .التغيير والمنافسة إلىصار حدث هام جداً يقود  االتصاالتتحرير سوق 

لهذه البيئة التنافسية الجديدة، لقد أصبح  االستجابةهي أحد نواتج  تفاقيات مستوى الخدمةاإن 

هؤالء المزودين، مما يجعل السوق مفتوحاً، مما يسمح بتنوع مزودي الخدمة، وبالتالي تنافس 

ن الجدد يكافحون للحصول على جزء من شراكة السوق وتأسيس أنفسهم كمزودي خدمة القادمي

  .وموردين

لجذب الزبائن، حيث يمكن لمزود  مة في اتفاقية مستوى الخدمة وسيلةالمقدَّ االلتزاماتم تقدِّ

دمة أن يؤسس مصداقية من خالل التزامه بمستويات محددة من الخدمة، مع تعويضات في خلا

 إلىفي السوق  ونمزودو الخدمة الموجود بينما يسعى. حقيقه لتلك المستوياتحال عدم ت

التحديات التي يقدمها مزودو الخدمة  إلىة مستوى الخدمة من خالل االستجابة تحسين اتفاقي

  .الجدد

  خدمات العناية بالزبائن 2.3.5
 يهماالتنافسية في أسواق محررة، وزيادة طلب مؤسسات الزبائن على الخدمات المعقدة، كلإن 

  .ونبتركيز أكبر على تقديم خدمات بكفاءة جيدة للز إلىيقود 

اتفاقيات مستوى الخدمة وإدارة األداء في تحديد شكل العناية بالزبائن، فالقدرة على تساعد كما 

العالقة الجيدة مع الزبائن والقدرة على  أنالفهم اإليجابي للزبائن ضرورية جداً ألي عمل، كما 

. يوماً بعد يوم المنافسة فيهاأصبحت أكثر أهمية من السعر في بيئة تزداد  بااللتزاماتالوفاء 

وهذا األمر صحيح بالنسبة لزبائن يعتمد نجاح عملهم بشكل كبير على خدمات االتصاالت، مما 

على  المحافظةويجعل اتفاقية مستوى الخدمة عبارة عن أداة حاسمه في جذب زبائن جدد، 

  .والء الزبائن الموجودين
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  تنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة: البحث الرابع 2.4
يث عن اتفاقيات مستوى الخدمة وأهميتها في سوق االتصاالت من تم في البحث السابق الحد

خالل توضيح واقع تطور سوق االتصاالت ومدى الحاجة لهذه االتفاقيات في ظل تسارع 

  .خطوات تحرير األسواق، وزيادة الطلب على خدمات العناية بالزبائن

 مصادرمعلومات أو  أي إلىلم يتم الوصول لدى البحث حول تنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة 

في أي نوع من الخدمات، والغالب أن تنظيم تحديداً متعلقة بتنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة 

اتفاقيات مستوى الخدمة يعتمد بشكل كبير على تنظيم الخدمة ذاتها، أو تنظيم القطاع الذي تقدم 

  . من خالله هذه الخدمة أو الخدمات

  :1تشملو، تكون عادة متشابهة، هذا القطاعألساسية لأهداف التنظيم افي قطاع االتصاالت، 

 .تعزيز المشاركة الدولية لتوفير خدمات االتصاالت األساسية -

 :تشجيع األسواق التنافسية على -

o توفير خدمات االتصاالت بكفاءة. 

o توفير خدمات عالية الجودة. 

o توفير خدمات متطورة. 

o توفير الخدمة بأسعار معقولة. 

في حال عدم وجود األسواق التنافسية - ارسة سوء االستغالل منع قوى السوق من مم -

الشركات المسيطرة لسياسات قمع  تباعوإمثل المغاالة في األسعار،  -أو فشلها

 .المنافسة

 .بهدف التوسع في شبكات االتصاالت االستثمارخلق أجواء مناسبة لتشجيع  -

ميز بالشفافية في تنمية ثقة الجمهور في أسواق االتصاالت من خالل إجراءات تت -

 .أعمال التنظيم والترخيص

 .حماية حقوق المستهلكين بما في ذلك حقهم في الخصوصية -

 .تشجيع تحقيق المزيد من االتصاالت لكافة المستخدمين من خالل ترتيبات ربط فعالة -

) اإلرسال واالستقبال الالسلكي(ترشيد استخدام الموارد النادرة مثل نطاق الراديو  -

  .قوق الطريقواألرقام وح

تطبيق تنظيم االتصاالت، يساعد في تنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة من خالل التراخيص  إذاً

  .الممنوحة لمقدمي الخدمات

                                                            
  )2- 1ص (، دليل تنظيم االتصاالت، البنك الدولي 2000ين، تيترو انتف 1
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  فض النزاعات في اتفاقيات مستوى الخدمة: البحث الخامس 2.5

 وص الأياً كانت العناية التي يبذلها المتعاقدان إلحكام صياغة نصوص االتفاقية، فإن هذه النص

لذلك البد أن تتضمن االتفاقية قسم خاص تغطي كل ما يمكن أن يثيره االتفاق من منازعات، 

هذا الحل يمكن أن يكون ودياً أو من خالل التحكيم أو من . حدوثها الممكنبحل النزاعات 

، بحيث يتم االتفاق االقضاء، أو جميعها معاً، وذلك وفقاً لما يحدده طرف إلىخالل اللجوء 

  .حلاأخر وفقاً لطبيعة النزاع ونتائج كل مرحلة من هذه المر إلىمن نوع  نتقالاال

 ،في القسم الخاص بالتوافق وحل النزاعات) 1(يبين نموذج اتفاقية مستوى الخدمة في الملحق

األمور التي ينبغي أن يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بحل أي نزاع يمكن أن ينشأ بين 

  :، والتي تتضمنالطرفين

تحديد القانون أو السلطة القضائية التي سيتم الرجوع إليها في حال وصل النزاع الى  -

 .القضاء

 .الحل التوافقي -

 .ين وشروط التحكيم التي سيتم اعتمادهاِمالتحكيم وطريقة اختيار المحكَّ -

  .حدود المسؤولية لكل طرف -

   التحكيم 2.5.1
ألطرافها، وينبني على اختيار الخصوم م أسلوب لفض المنازعات ملزِ"ف التحكيم بأنه يعّر

كما تم  1."بإرادتهم أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع

أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع "بأنه  الخاص بالتحكيم 2008للعام  4رقم تعريفه في القانون 

راءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين الجهة التي ستتولى إج بدالً من القضاء سواء أكانت

  ."للتحكيم أم لم تكن كذلك أو مركزاً دائماً مةًمنظَّ

بأي  التقيدم سلطة الفصل في النزاع دون كََّحيمنح شرط التحكيم الُم أنالغالب : "شرط التحكيم

و وه –وإذا لم يقض الشرط بتطبيق قواعد منظمة دولية معينة بشأن إجراءات التحكيم . قانون

بع أمامها، أو أن تَّفإنه يتولى بيان كيفية اختيار هيئة التحكيم واإلجراءات التي تُ -أمر نادر

يترك لها حرية وضع هذه اإلجراءات بشرط أن تراعي األصول العامة في التقاضي كحق 

                                                            
  )136(، ص BOT، عقد البناء والتشغيل والتحويل 2007مهند نوح . د 1
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 إلىتحتويه نصوص االتفاق، فال مناص عندئذ من اللجوء  فإذا وقع نزاع ال. 1"الدفاع والحيدة

  .كيم أو القضاءالتح

  :2إن ذيوع التحكيم وسيلة لفض المنازعات، تبرزه عدة عوامل منها

التحكيم يتميز ببساطة إجراءاته وسرعتها، وذلك في مواجهة البطء الشديد إلجراءات   - أ

 .التقاضي أمام المحاكم

يتميز التحكيم بسرية إجراءاته إن أراد أطراف العالقة ذلك، ويعد هذا األمر هاماً في   - ب

ق العالقات الحكومية خصوصاً، وكذلك في نطاق التجارة الدولية، إذ يتعلق األمر نطا

بأسرار مهنية واقتصادية قد يترتب على عالنيتها اإلضرار بمراكز األطراف 

 .المتعاقدة

مين، يتميز التحكيم بأنه يعطي ألطراف العقد قدراً كبيراً من الحرية في تحديد المحكَّ  - ت

 .رهم أشخاصاً ذوي خبرة في موضوع النزاعاختيا إلىوهو أمر يؤدي 

  .يقوم على اعتبارات قانونية بحته حل توفيقي ال إلىيسمح التحكيم بإمكانية التوصل   - ث

غير أنهم . األصل أن للمتعاقدين حرية االتفاق على القواعد التي تسري على إجراءات التحكيم"

نه بعض المنظمات إذ أغنتهم ع إثقال عقودهم بمثل هذا التنظيم،على العمل  إلىال يضطرون 

عداد مجموعات قواعد نموذجية تتناول مراحل التحكيم منذ الدولية التي أخذت على عاتقها إ

ال اختيار إيبقى على المتعاقدين  بحيث ال ،لى صدور قرار التحكيم وتنفيذهإاالتفاق عليه 

العقد، فيقولون  إلىونها مضمنقل  إلىالقواعد التي تناسبهم وتسميتها دون أن يكونوا في حاجة 

طريقة التحكيم لتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد،  إتباعتم االتفاق على  - :مثالً

فتصير هذه القواعد  - وعلى إجراء التحكيم وفقاً للقواعد التي أعدتها غرفة التجارة الدولية

  .3"ذا الوصفبموجب الشرط جزءاً ال يتجزأ من العقد وتكسب قوتها اإللزامية من ه

  اختيار القانون 2.5.2
عندما يخلو العقد من  ْمكََّحالُمينبغي أن يعين المتعاقدون القانون الذي يرجع إليه القاضي أو "

تعيين القانون الواجب  -في حال االتفاق على عرض النزاع على القضاء -ويكفي . الحلول

وإذا اتفق على عرض . لقاضيالتطبيق على موضوع النزاع، ألن اإلجراءات تخضع لقانون ا

                                                            
  )112(، الوجيز في عقود التنمية التقنية ص 2005عبد الرؤوف جابر، . د 1
  )137-136(، ص BOT، عقد البناء والتشغيل والتحويل 2007مهند نوح . د 2
  )247-246(، الوجيز في عقود التنمية التقنية ص 2005عبد الرؤوف جابر، . د 3



 تصاالتتفاقيات مستوى اخلدمة يف قطاع االا
 

     50 -الصفحة
 
 

 ْمكََّحإال إذا منح الُم–النزاع على التحكيم، وجب تعيين القانون الذي يسري على الموضوع 

والقانون الواجب التطبيق على  -سلطة الفصل في النزاع دون التقيد بأحكام أي قانون

تطبيق  إلىباإلشارة  والغالب فيما يتعلق بهذا القانون األخير أن يكتفي المتعاقدون. اإلجراءات

واألصل أن للمتعاقدين مطلق . ن التحكيمالمنظمات الدولية بشأ إحدىوضعتها القواعد التي 

قانون ( 2008للعام  4رقم وقد أكد القانون  1."الحرية في اختيار القانون واجب التطبيق

 "دة الخامسة التحكيم الصادر في الجمهورية العربية السورية على ذلك من خالل الما) التحكيم

تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع  لطرفي التحكيم حرية

   ."النزاع

  االلكترونيالتحكيم  2.5.3
ة على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، وال يتماشى ذلك مع بطء االلكترونيتقوم التجارة 

؛ لما يتميز به من االلكترونيتحكيم تظهر أهمية الوهنا وتعقيد إجراءات القضاء العادي، 

انتقال  االلكترونيسرعة ويسر ومرونة ال تتوافر في القضاء العادي، حيث ال يلزم في التحكيم 

 سماع المتخاصمين عبر وسائط مين بل يمكنكََّحأطراف النزاع أو الحضور المادي أمام الُم

أو  االلكترونيئق الالزمة عبر البريد ، وتبادل الوثاالصناعيةة عبر األقمار االلكترونياالتصال 

  .أي وسيلة رقمية مشابهة لتبادل الوثائق

يضاف إلى ذلك سرعة إصدار األحكام نظراً لسهولة اإلجراءات حيث يتم تقديم المستندات 

، كما يمكن االتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم االلكترونيواألوراق عبر البريد 

وبالتالي يمكن تعريف التحكيم  االلكترونيا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم لذ ،عبر اإلنترنت

ة االلكترونيبأنه التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة اإلنترنت، وهو يكتسب صفة  االلكتروني

من الطريقة التي يتم بها، حيث تتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة لالتصال 

  .مين في مكان معينإلى التقاء أطراف النزاع والمحكَّ عن بعد، دون الحاجة

النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعامالت  االلكترونيويشمل نطاق التحكيم 

  .ة وما يتصل بهاااللكتروني
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  اإلطار العملي: الفصل الثاني. 3
وأنواعها المختلفة، وطرق  بعد الدراسة النظرية التفاقيات مستوى الخدمة من حيث ماهيتها

كان من والتعرف على التحكيم كأحد الطرق المستخدمة في حل النزاعات الناشئة، تنظيمها، 

  .دراسة الواقع التطبيقي في سوريةاستكمال العمل من خالل الضروري 

سيتم في هذا الفصل عرض ماتم التوصل إليه من الناحية العلمية بدًء من الحديث عن قانون 

في الجمهورية العربية السورية في البحث األول، ومن ثم االنتقال مؤخراً الت الصادر االتصا

تصاالت والتي تم تخصيصها ببحث مستقل اني للحديث عن المؤسسة العامة لالالى البحث الث

نظراُ لكونها المزود الوحيد لمجموعة كبيرة من خدمات االتصاالت في سورية، باإلضافة الى 

الجهة الناظمة لبقية مزودي ) وريثما يدخل قانون االتصاالت حيز التنفيذ(م حتى اليوكونها 

التعريف بالمؤسسة العامة لالتصاالت وتطبيقات اتفاقيات تم في البحث الثاني . الخدمات

مستوى الخدمة فيها، كما تم التطرق في نهاية البحث الى اإلجراءات المتوقع اتخاذها بعد 

  .مع تحول المؤسسة العامة لالتصاالت الى شركةتطبيق قانون االتصاالت، و

تتالي عن مزودي خدمات االتصاالت الخامس تم الحديث بشكل مخالل البحث الثالث والرابع و

في القطاع الخاص والموجودين في سورية وهي خدمات الهاتف المحمول وخدمات اإلنترنت، 

لحاالت عملية تتطلب  وخدمات الصيانة والدعم الفني، كما تضمن البحث السادس عرض

استخدام اتفاقيات مستوى الخدمة وهي مراكز االتصال ومراكز البيانات ومراكز خدمة 

  .الزبائن

أخيراً تم في البحث السابع الحديث عن المشاكل وفض النزاعات لدى مزودي الخدمات 

مع هذه  المذكورين في األبحاث الثاني والثالث والرابع والخامس، وكيف يتم التعامل عملياً

  .النزاعات

   



 تصاالتتفاقيات مستوى اخلدمة يف قطاع االا
 

     52 -الصفحة
 
 

  طريقة العمل 3.1
خالل زيارة مجموعة من المؤسسات  تم التعرف على واقع تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة من

تقدم المؤسسات التي العامة والخاصة العاملة في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، أو 

خدمات  وت، مثال ذلك مزودعلى تقانة المعلومات واالتصاال باالعتمادزبائنها  إلىخدماتها 

ومراكز خدمة  االلكترونيخدمات اإلنترنت والبريد  والهاتف الثابت والمحمول، ومزود

مزودي خدمات الحزمة العريضة  إلى، باإلضافة Call‐Centers المواطن ومراكز االتصال

Broad-Band  الفضائي، وخدمات الدعم الفني  االتصالوخدماتhelp Desk أو الصيانة.  

مؤسسات تقديم بعض والمحمول، الثابت ومؤسسات تقديم خدمات الهاتف الزيارات لت شم

 االتصاالت والمعلوماتيةتقدم خدمات الخاصة التي مؤسسات بعض الخدمات اإلنترنت، وكذلك 

 helpكذلك شملت الزيارات مؤسسات تقديم خدمات مكاتب المساعدة  .بأنواعها المختلفة

deskمركز خدمة المواطن ومراكز االتصال، والخدمات المتعلقة بCall centers  وخدمات ،

  ). اإلنترنت(على الشبكة العالمية  hostingاستضافة المواقع 

إلطالع على تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة على ا الزيارات الميدانية تمباإلضافة إلى 

مع بعض  رونيااللكتالمستوى اإلقليمي والعالمي من خالل محاولة التواصل عبر البريد 

  .مزودي الخدمات في الدول المجاورة، والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة

لم يكن من السهل الحديث عن اتفاقيات مستوى الخدمة، مع بعض ممثلي المؤسسات الذين تم 

لم يكن  ، وهذا مامنهم هم، وذلك بسبب كون هذا المفهوم غير واضح بالنسبة لعدد كبيرؤلقا

بناء على ذلك تم تغيير طريقة طرح األسئلة واالستفسارات . اء التخطيط للمقابالتمتوقعاً أثن

واقع تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية منها والخارجية من خالل االعتماد  إلىللوصول 

مثل ) من وجهة نظر األشخاص الذين تمت مقابلتهم(على مصطلحات مشابهة أو مكافئة 

 Key، وكذلك مؤشرات األداء األساسية Outsourcingارجية بالموارد الخ االستعانة

Performance Indicators (KPI)  والبيانات المتعلقة بجودة الخدمةQuality of Service 

(QOS) .  

كانت البداية بلقاء األفراد من األقسام الفنية، للتأكد من آليات تطبيق العمل، تمهيداً إلعداد 

بين أقسام (دارية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة داخلياً مخطط األسئلة القانونية واإل

ومن ثم لقاء أفراد من األقسام ). مع مؤسسات خارجية(، أو خارجياً )المؤسسة الواحدة

  .القانونية، والذي لم يكن متاحاً بالنسبة لبعض المؤسسات التي تمت زيارتها
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، لم يكن متاحاً من )هاؤأو ما يكاف(وى الخدمة كذلك فإن الحصول على نماذج عن اتفاقيات مست

قبل بعض المؤسسات، التي اعتبرت هذه الوثائق من الوثائق السرية الخاصة بعمل المؤسسة، 

والتي يجب أن تبقى بعيدة عن أعين المنافسين، السيما فيما يتعلق بمحددات تقديم الخدمات 

  .ومعايير األداء التي تكون جزء من االتفاق

محدودية عدد هذه المؤسسات، ووجود ممارسات عدة معيقة للتنافسية بسبب األنظمة نظراً ل

والتي كان هناك محاولة جادة للتخلص من هذه الممارسات من خالل  -المعمول بها حالياً 

لم يكن من الممكن تنفيذ  -قانون االتصاالت الصادر في الجمهورية العربية السورية مؤخراً

قمية توضح واقع استخدام اتفاقيات مستوى الخدمة على المستوى ر إحصائياتدراسات أو 

  . الوطني
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  قانون االتصاالت في الجمهورية العربية السورية: البحث األول 3.2

  وتنظيمها تقديم الخدمة 3.2.1
، نجد العديد 12010للعام / 18/بمراجعة قانون االتصاالت الصادر في سورية بالقانون رقم 

التي تهتم بجودة الخدمة ومستويات تقديمها، وذلك بدًء من المادة األولى في من مواد القانون 

توفير منافسة عادلة بين : "الغرض من تنظيم قطاع االتصاالت"القانون التي تنص على أن 

وحماية المستخدمين والمستفيدين المشغِّلين ومقدِّمي الخدمات العاملين في مجال االتصاالت، 

  ."من خدمات االتصاالت

وكذلك المادة الخامسة من قانون االتصاالت، التي حددت مهام الهيئة الناظمة لقطاع 

  :االتصاالت، حيث ورد فيها أن الهيئة تتولى عدة مهام وصالحيات، منها

وضع األسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع االتصاالت وفق أحكام هذا  -

ضعها الوزارة، وإصدار القرارات الالزمة القانون والسياسات والتوجهات العام التي ت

 : لهذا الغرض، ويدخل في ذلك

o إجراءات منح التراخيص . 

o تشجيع المنافسة. 

o حماية المستهلك. 

o وضع المواصفات التقنية. 

o إجراءات فض النزاعات بين األطراف العاملة في سوق االتصاالت . 

، ووضع ت االتصاالتاألسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدماتحديد  -

شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات االتصاالت، والستخدام 

 .الطيف الترددي الراديوي المدني

وبخاصة فيما ص لهم بشروط التراخيص رخَّاتخاذ التدابير الالزمة لضمان التزام الُم -

علومات الناجمة ، والحفاظ على سرية الميتعلق بعدة نقاط منها ضمان جودة الخدمات

 .عن تقديم الخدمات وخصوصيتها

تحفيز المنافسة العادلة في قطاع االتصاالت وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم  -

، أو إساءة استخدام منع الممارسات المخلة بالمنافسةخدمات االتصاالت، والعمل على 

                                                            
 يمكن مراجعة النص الكامل للقانون عبر موقع وزارة االتصاالت والتقانة على شبكة اإلنترنت 1

www.moct.gov.sy 
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 .هذه الغاياتأي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ل

، والنظر فيها، ودراسة نظام لتلقي الشكاوي من المستخدمين والمرخص لهم إعداد -

الشكاوى والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم والمشتركين، وأي 

 .جهة أخرى لها عالقة  بمجال االتصاالت

و تقديم خدمات أ تاالتصاالوالتي تنص على أن الهيئة تمنح لتشغيل شبكات  26أما المادة 

فرادية أو نمطية، فيمكن أن تتضمن هذه التراخيص تحديد الحدود االتصاالت تراخيص إ

 .، كما سنشرح في الفصل الخاص بالتوصياتالدنيا المسموحة لجودة تقديم الخدمة

  فض النزاعات والتحكيم 3.2.2
ى، وذلك من حيث تضمن قانون االتصاالت معالجة لألمور المتعلقة بفض النزاعات والشكاو

في  لجنة فض النزاعات، تختص بالنظر) 52(المادة "تشكيل لجنة لفض النزاعات في الهيئة 

يرأس اللجنة قاض يسميه وزير . النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين المرخص لهم

قرارات (العدل، من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال منازعات االتصاالت والمعلومات 

  )."ة قابلة للطعن أمام محكمة النقضاللجن

تصدر بقرار من مجلس المفوضين ) "53(كما أشار الى وضع قواعد للتحكيم من خالل المادة 

 2008للعام  4قواعد التحكيم لدى الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم رقم 

الختصاص الخبرة وا مين من ذوييصدر مجلس المفوضين الئحة بأسماء المحكَّ"و ." وتعديالته

وهذا أمر لم ". ستئناس بها من قبل الخصوم لدى تكوين هيئة التحكيمالمعتمدين من الهيئة، لال

  .تصاالتن موجوداً من قبل فيما يتعلق بااليك
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  المؤسسة العامة لالتصاالت: الثانيالبحث  3.3

  مقدمة 3.3.1
امة لالتصاالت بحق الحصر تتمتع المؤسسة الع 1975لعام / 1935/بموجب المرسوم رقم 

لالتصاالت السلكية والالسلكية في جميع أراضي الجمهورية العربية وأجوائها وفضائها 

 )2010للعام / 18/القانون رقم (قانون االتصاالت ورغم صدور . الخارجي ومياهها اإلقليمية

سة واقع وتعديالته، إال أن البحث استمر في درا 1975لعام / 1935/الذي ألغى المرسوم 

ما هو قائم حالياً، حيث أن العمل بقانون االتصاالت يبدأ وفق سورية في خدمات االتصاالت 

  . بعد ستة أشهر من تاريخ نشره

أكثر  -2010 للعام/ 18/التي وضعها القانون -ربما ستكون البيئة التنظيمية لقطاع االتصاالت 

لتقدم خدماتها  )يق قانون االتصاالتالشركة السورية لالتصاالت، بعد تطب(للمؤسسة تمكيناً 

  .على نحو أفضل مما هو عليه حالياً، السيما فيما يتعلق بمستويات جودة تقديم خدماتها

الطلب المتزايد  إلىالحصرية الحالية التي تتمتع بها المؤسسة العامة لالتصاالت، باإلضافة  إن

فحاجة "وى المطلوب، كل ذلك جعل مستوى الخدمات دون المستاالتصاالت على خدمات 

لدى المؤسسة  االشتراكهذه الحاجة جعلت كل عقود . 1"المواطن تسبق إمكانيات المؤسسة

معدة بما يشعر بتقديم الخدمة، دون أي تحديد لمستويات هذه الخدمة، فالزبون سواء كان فرداً 

  .أو مؤسسة عليه قبول الخدمة بغض النظر عن مستواها

في العامة لالتصاالت مؤسسة لاستعراض طريقة العمل الحالي ل سيتم خالل الفقرات التالية

بعد وضع  ما التوقعات المتعلقة بتقديم المؤسسة لخدماتها،تقديم خدماتها، ومن ثم تسجيل بعض 

موضع التنفيذ، ومدى انعكاس ذلك على مستويات تقديم  -الصادر مؤخراً- قانون االتصاالت 

  .خدمات المؤسسة

  لمؤسسةخدمات اتقديم  3.3.2
تقدم المؤسسة العامة لالتصاالت خدمات االتصاالت وتبادل المعطيات والمعلومات، وذلك من 

خاللها مباشرة أو من قبل متعهدين أو مستثمرين بموجب تراخيص أو عقود أو اتفاقات أو 

  . 2مذكرات تفاهم أصولية

                                                            
  .السيد المدير العام للمؤسسة العامة لالتصاالت في المقابلة المجراة معه مقتبسة مما قاله 1
راجع المادة الرابعة من نظام استثمار خدمات االتصاالت الصادر عن المؤسسة العامة التصاالت والمصدق  2

  .18/2/2009، والمعتمد من تاريخ 24/12/2008من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 
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  داخل المؤسسة

أغلب األحيان، وطبعاً كافة العاملين  تعتمد المؤسسة في تقديم خدماتها على العاملين لديها في

الذي ال يعطي المرونة الكافية  لقطاع العامقانون العاملين في افي المؤسسة يعملون تحت مظلة 

ن المؤسسة من تنفيذ سياسات الثواب مكِّومراقبتها، بما ُي األداءلإلدارات لتحديد معايير 

ف أو العامل، فمجال الثواب والعقاب والعقاب بناء على مستويات األداء التي يقدمها الموظ

ضيق جداً في القطاع العام وواسع في القطاع الخاص بما يمكن صاحب العمل من مطالبة 

العامل في  باستمرارتحقيقها اتخاذ القرار  ىالعاملين لديه بمستويات أداء معينة، يتم بناء عل

وهي " ة الموجودة في المؤسسةذلك العمالة الزائد إلىيضاف . عن خدماته االستغناءالعمل أو 

، حالها حال مؤسسات 1"ألفاً يعملون في المؤسسة24 آالف مشتغل من أصل نحو  7تقدر بنحو 

المؤهلة والمتميزة في ظل  الكوادرالقطاع العام، وكذلك عدم وجود آليات للمحافظة على 

  . التركيبة الحالية للرواتب واألجور في القطاع العام

  ياًخارج المؤسسة، محل

والتراخيص والعقود التي توقعها المؤسسة على  االشتراكتمت مراجعة مجموعة من طلبات 

المستوى المحلي، ولوحظ أن هذه العقود ال تتضمن أي بنود أو معلومات خاصة بجودة الخدمة 

  :المقدمة، ونعرض فيما يلي بعض مما تم مالحظته على سبيل المثال ال الحصر

المشترك للحصول على أي خدمة من خدمات االتصاالت، عقد اإليجار الذي يوقعه  -

المؤسسة غير مسؤولة تجاه الزبون عن األضرار أو "يتضمن في المادة الثانية منه 

خالفها مما ينشأ نتيجة أي تأخير في توفير خدمات االتصاالت أو إعادة توصيلها أو 

ياً أو كلياً وال عن عن الخسارة أو األضرار الناجمة عن انقطاع الخدمة أو قطعها جزئ

. "أية خسائر في األرباح أو الدخل أو المطالبة بالعطل أوالضرر تحت أي ظرف

 .3-نموذج العقد مرفق في الملحق

لم يتضمن في ، Televotingحول استثمار خدمة التصويت الهاتفي نموذج الترخيص  -

كز على ، وإنما رعلق بمستوى الخدمة المقدمةتالتزامات مقدم الخدمة أي نقاط ت

التزامات صاحب الترخيص تجاه المؤسسة، أما الزبون النهائي للخدمة، فلم نجد في 

 4-يتضمن الملحق ومايشير الى حقوقه وجودة الخدمة التي يتلقاها، نص الترخيص 

 . نموذج عن هذا الترخيص

                                                            
قانون "مقال بعنوان  http://www.syrianeconomic.com/?page=show_det&id=2225 لكترونيالموقع اال 1
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بخصوص تقديم وتركيب وتشغيل واستثمار خدمة التعرفة  نموذج ترخيص -

 Premium Rateالمخصوصة  Service،  والذي كانت حاله مماثلة لحالة النموذج

 .السابق

شروط استثمار مقهى اإلنترنت، في هذه الشروط لم نجد أي شروط متعلقة بمستوى  -

الخدمة الواجب تقديمها، وفي التزامات مقدم المخدمة، تم التركيز على التجهيزات 

خدمة التي سيتم تقديمها الواجب توفرها في المقهى أكثر من التركيز على مستويات ال

فقد كان من المتوقع أن يكون في هذا الترخيص تحديد للحد األدنى . لزبائن المقهى

المقبول لمستويات تقديم خدمة اإلنترنت في مقاهي اإلنترنت المرخصة من قبل 

المؤسسة، ولكن لألسف لم نجد أي بند ضمن التزامات مقدم الخدمة حول ذلك، والبند 

التعاون التام مع المؤسسة للتأكد من حسن تقديم الخدمة " د نص على الوحيد الموجو

 .5-طالع على كامل الشروط في الملحق، يمكن اال"فنياً ومالياً وأمنياً

ا من خدمات الشبكة الذكية، وغيره UANنموذج طلب اإلشتراك بخدمة الرقم الموحد  -

باإلشتراك في طالعه على الشروط الخاصة من الخدمات، حيث يصرح الزبون با

طالع على الشروط الخاصة بمجموعة من وعند اال. افقته على اإللتزام بهاالخدمة ومو

الخدمات لم نجد أي إشارة الى شروط تتعلق بمستويات الخدمة التي تقدمها المؤسسة، 

شتراك بالخدمة الشرط التالي ماً فقد تضمنت الشروط الخاصة باالبل على العكس تما

ولة عن األضرار أو خالفها مما ينشأ نتيجة أي تأخير في توفير المؤسسة غير مسؤ"

خدمات االتصاالت أو عن الخسائر أو األضرار الناجمة عن انقطاع الخدمة جزئياً أو 

كلياً وال عن أية خسائر في العائدات، واليحق للمشترك المطالبة بالعطل والضرر 

هناك شرط إضافي  بل وأكثر من ذلك، في بعض الخدمات كان. "تحت أي ظرف

يمكن للمؤسسة العامة لالتصاالت تعديل الميزات والسماحيات المنوحة "ينص على أنه 

يمكن اإلطالع على النموذج في  ".لمشترك الخدمة وفق مقتضيات المصلحة العامة

 6-الملحق

مما سبق نستنتج أن عقود الخدمات التي يتم الحصول عليها من المؤسسة العامة 

 تضمن أي تحديد لمستويات الخدمة التي يتم تقديمهاتعقود إذعان، ال لالتصاالت هي 

تقديم هي المزود الوحيد لتصاالت لال للزبون، وهذا ماهو إال نتيجة لكون المؤسسة العامة

  . تصاالت بموجب القانون من جهة، وتقوم على تنظيمها من جهة أخرىخدمات اال

ق قانون االتصاالت حيث ستكون الشركة ال يمكن حالياً توقع الحال بعد البدء بتطبي



 تصاالتتفاقيات مستوى اخلدمة يف قطاع االا
 

     59 -الصفحة
 
 

شركة مساهمة تملك أسهمها الدولة، (تصاالت شركة خاصة مملوكة من الدولة السورية لال

، وستكون الهيئة )وتخضع لقانون التجارة وقانون الشركات المعمول بهما في سورية

 التصاالت هي الرقيب على حسن تقديم الشركة لخدماتها بموجبالناظمة لقطاع ا

منح ترخيص غير "نوح لها، ويمكن للهيئة حسب مانص عليه القانون مالترخيص الم

حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري 

ن الشركة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص بتقديمها، في حال ثبت للهيئة عدم تمكُّ

الخدمات في الترخيص الممنوح ومستويات تقديم هذه ويبقى التأكد من توصيف  1"الممنوح

 .الخدمات

  خارج المؤسسة، دولياً

تصال بشبكة اإلنترنت، وتمرير االتصاالت مع الجهات الخارجية والخاصة باال عقود المؤسسة

الهاتفية عبر الشبكات الدولية، وغيرها من أنواع العقود تتضمن تحديداً لمستويات الخدمة 

ل عن تحقيق هذه المستويات ليس المؤسسة وإنما الطرف األخر، وإذا كان طالما أن المسؤو

هناك التزامات على المؤسسة فتحاول المؤسسة أن تكون مستويات الخدمة الملزمة لها متناسبة 

  . مع ما يمكنها تحقيقه

تكون مستويات الخدمة محددة ضمن اتفاقية مستوى خدمة مرفقة بالعقد كأحد ملحقاته، وفي 

تم وقد . Master Service Agreementاتفاق خدمة  يطلق على العقد اسمأخرى  حاالت

الحصول على بعض النماذج ولكن لم يكن من الممكن إرفاقها أو اإلشارة إليها تحديداً، احتراماً 

  .للخصوصية

  تطبيق قانون االتصاالت آفاق 3.3.3
ر العام للمؤسسة العامة المدي هناك آمال كبيرة معقود على قانون االتصاالت، وتوقعات

تغيير كبير في طريقة عمل المؤسسة مع تحولها  ت والعاملين فيها كبيرة بشأن حدوثتصااللال

  .تصاالتالشركة السورية لالالى 

في الوصول الى تقديم الخدمات بمعايير ) الشركة(يمكن أن يساعد قانون االتصاالت المؤسسة 

  :المحلي والعالمي، من خاللدولية، وبما يرضي زبائنها على المستوى 

                                                            
  "قانون االتصاالت" ، المسمى 2008للعام  /18/راجع نص القانون 1
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والكفاءة متالك نفس المرونة لعمل في سوق تنافسية، وأن تسعى الالمؤسسة لاستعداد  -

، أي التي تطلبها العمل في سوق فيه العبون من القطاع الخاص لديهم كل المرونة

االنطالق ليس من المفاهيم والقوانين والشروط السائدة كما هي اآلن بل االنطالق من "

دأ جعل شركة االتصاالت تعمل بكفاءة مماثلة لشركة اتصاالت االماراتية مثالً، التي مب

بدأت شركة حكومية وأصبحت شركة مختلفة أو بكفاءة شركة االتصاالت القبرصية 

ويتوقع من   1"٪100التي تعد من أفضل شركات االتصاالت في العالم وهي حكومية 

لنظام المالي صاالت في ذلك لدى اقرارها لالحكومة أن تساعد الشركة السورية لالت

  . والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين

 من جهة تعزيز ثقافة العمل وتحفيز العاملينومراقبته من جهة، وتحسين أداء العاملين  -

حيث ستقوم الشركة بتطوير نظام العمل والعاملين بما يساعدها في وضع  .أخرى

عاملين ومايمكن أن يقابل ذلك من ثواب يحفز العاملين، ضوابط ونواظم ألداء ال

  . وعقاب يردع المقصرين

اإلستفادة من اإلمكانية التي أعطاها القانون للشركة لتطوير العديد من أنظمتها الداخلية  -

تنظيم عالقة األقسام فيما بينها وتحديد مؤشرات أداء خاصة لكل قسم  فيسيساعدها 

وقد بدأت اإلدارة العامة   المؤسسة واستراتيجيتها، من األقسام تنسجم مع رؤية

تصاالت هذا العام أطلقت المؤسسة العامة لال"ث بالتفكير بذلك حيللمؤسسة فعلياً 

عام التميز باألداء المؤسساتي وصوالً إلى الجودة  2010تحت مسمى العام مبادرة لها 

  .الشاملة

ياً لعملها كمشغل للهاتف الثابت في مبادرتها هدفاً رئيس) الشركة(ووضعت المؤسسة 

وتحقيق رضاه والمحافظة عليه، كما وضعت ضمن خطة استراتيجية ) الزبون(وهو 

لرسم هذه األهداف وترجمتها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ من خالل أداء متميز قابل 

للقياس، وركزت عملية قياس األداء على تقييم أداء المؤشرات المالية ومستوى رضا 

   . بائن والعاملين ورضا المجتمع والعمليات الداخلية وتطوير العاملين بالمؤسسةالز

ولتحقيق هذا الهدف ترى المؤسسة أنه البد من االستفادة من كل الزمن المتاح 

واإلمكانات المتاحة من أجل تنفيذ األعمال بشكل صحيح من المرة األولى وفي كل 

ر المستمر، وصوالً للهدف المنشود من مرة بإشراك كامل المؤسسة بعملية التطوي

خالل ترسيخ مفهوم التغيير ونشر مفاهيم التميز واإلبداع ونشر ثقافة جديدة، وتعزيز 
                                                            

قانون "مقال بعنوان  http://www.syrianeconomic.com/?page=show_det&id=2225 الموقع االلكتروني 1
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إرادة التغيير والحد من ظاهرة مقاومة التغيير، وتوثيق أفضل للممارسات اإلدارية 

   . 1"والفنية

لتحقيق بعض من  يحق للشركة أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها" -

وهذا أمر هام يتطلب التأكد " غاياتها، وذلك بناء على موافقة وزير االتصاالت والتقانة

خالل توقيع اتفاقيات  هالتام من جودة الخدمات المقدمة بإسم الشركة والذي يمكن تحقيق

ت أداء دقيقة وواضحة تضمن جودة الخدمات المقدمة مستوى خدمة بمعايير وقياسا

 .وترفع من سويتها

   

                                                            
االتصاالت  "مقالة بعنوان ، http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=54089 الموقع االلكتروني 1

  26/7/2010بتاريخ " تطلق مبادرة تحول عمل المؤسسة إلى شركة مساهمة تبيع خدمات االتصاالت
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  شركات تقديم خدمات الهاتف المحمول: الثالثالبحث  3.4

 BOTالنقل  -التشغيل -تقديم خدمة الهاتف المحمول في سورية يتم من خالل عقد البناء

  .لمحمول في سوريةالموقع بين المؤسسة العامة لالتصاالت وكل من مشغلي شبكة الهاتف ا

ين من خالل التقارير الدورية التي يتم لَتقوم المؤسسة العامة لالتصاالت بمتابعة عمل المشغِّ

  .تقديمها، باإلضافة إلى متابعتها للشكاوي الواردة إليها من قبل الزبائن بشكل مباشر

  خدمات الهاتف المحمول 3.4.1
بتقديم خدمات الهاتف المحمول من خاللها  ين في بيئة شبه تنافسية، يقومانلَيعمل المشغِّ

باإلضافة إلى مجموعة من الخدمات النوعية مثل خدمات الدخول إلى اإلنترنت من خالل 

، وخدمات الرسائل القصيرة النصية، ومتعددة الوسائط، وغيرها Broadbandالشبكة الواسعة 

  .من الخدمات ذات القيمة المضافة

  :ف المحمول الى أنواعيمكن تقسيم خدمات شركات الهات

 .الخدمات األساسية التي تقدم الشركة لزبائنها -1

 .الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة -2

ي الزبون، ويكون مزود شركة إلنجاز أعمالها وتكون فيها هالخدمات التي تحتاج ال -3

 -  ‐subcontractors – supplier(الخدمة هو الشركة المتعاقد معها لتقديم الخدمات،

 .أو أحد أقسام الشركة الذي يقدم خدماته لقسم أخر)   franchiseيزاالفرانشعقود 

تقديم خدمات الهاتف المحمول من الناحية الفنية على عدة مكونات تبدأ من تركيب  يرتكز

األبراج الخاصة بخاليا اإلرسال واالستقبال، باإلضافة الى المحطات الخاصة بالربط بين 

دة على األبراج، ومن ثم تأمين التجهيزات الالزمة لعمل الشبكة ككل والتي يتم الخاليا الموجو

حسب العقد الحالي الموقع بين مزودي (تصاالت مقاسم التابعة للمؤسسة العامة لالتركيبها في ال

  ). تصاالتوبين المؤسسة العامة لال "المشغلين"خدمة الهاتف المحمول 

  مولبنية مشغل شبكة الهاتف المح 3.4.2
تقسيم البنية إلى كتل رئيسية تشمل األقسام  حيث يمكنالبنية الداخلية لكال المشغلين متماثلة، 

الفنية، واألقسام التسويقية والتجارية، واألقسام المالية، باإلضافة إلى األقسام الخاصة برعاية 

  .الزبائن وتقديم الخدمات لهم
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خر في تحقيق أهدافه وفقاً لمعايير هما على اآلتبادلية ويعتمد كل من العالقة بين هذه األقسام

خر، مثال ذلك تعاون األقسام التجارية ء التي يجب أن يحققها كل قسم بالنسبة لآلاألدا

والتسويقية مع األقسام الفنية وذلك خالل فترة اإلعداد إلطالق الخدمات والـتأكد من 

هذه الخدمات، والتعريف بها سواء يرتكز تقديم الخدمات على التسويق الجيد لحيث جاهزيتها، 

وهذا ما  ).المشغل(الفوترة التابعة للشركة / من خالل اإلعالنات، أو من خالل مراكز البيع

حيث . (يمكننا االصطالح على تسميته اتفاقيات مستوى الخدمة على المستوى الداخلي للشركة

موجود، ولكن ال يتم أن استخدام مفهوم مستوى الخدمة على المستوى الداخلي للشركتين 

الحديث عن اتفاقيات مستوى الخدمة داخلياً، وإنما دوماً الحديث عن معايير أداء األفراد داخل 

  . )القسم الواحد، وكذلك أداء األقسام تجاه بعضها البعض

  :من األمثلة على العالقة بين األقسام

مستويات األداء المخطط  العالقة بين قسم التخطيط وقسم التسويق والقسم الفني في تحقيق -

  .لها في الخدمات المقدمة

نظام بطاقات األعطال حيث يتم تلقي شكاوي الزبائن وتصعيد الشكوى ضمن مستويات  -

وتتم عمليات التصعيد بين المستويات . العمل تباعاً طالما أنه لم يتم حل المشكلة المسجلة

ؤولة عن معالجة الشكاوى وحلها بموجب مواعيد وإجراءات محددة تلتزم بها األقسام المس

  ).وذلك سواء كانت الشكوى مالية أو فنية أو من نوع أخر(

نظام الكشف الدوري على األبراج الخاصة بمقدم الخدمة، وما يتعلق بذلك من اختبارات  -

للجاهزية الفنية لكل مكوناتها، واختبار أدائها والتحقق من مجال تغطيتها، وتحقيق ذلك وفق 

  .لمحددة في خطة تشغيلها واستثمارهااألهداف ا

يقدم خدماته كإحدى واجهات التواصل المباشر مع الزبائن،  Call Centerمركز االتصال  -

والخط األول لمعالجة مشكالت الزبائن، لذلك يعتبر من األقسام الحساسة بالنسبة ألي مزود 

صة بالمركز نفسه، والذي خدمة، وبناء على هذه الحساسية يتم تحدد معايير أداء داخلية خا

مثال ذلك زمن انتظار الزبون على الخط، ونسبة مشغولية  .يتم بناء عليه تقييم أداء المركز

الخطوط، والزمن الالزم لمعالجة كل مشكلة من المشكالت، نسبة المشكالت التي لم يكن من 

من جهة . تاليالممكن معالجتها خالل االتصال وتطلب األمر رفعها الى مستوى المعالجة ال

أخرى يتم تحديد مستويات ألداء األقسام األخرى التي تتعامل مع المركز، من حيث تزويده 

بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب بما يمكنه من الرد على استفسارات الزبائن 
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  .وخدمتهم ضمن المستويات التي حددتها الشركة لتقييم جودة أدائها وتحقيق رضى زبائنها

  عالقة المشغل مع الخارج 3.4.3
دقة العمل عملية أساسية في عمل كل الشركات، ولتحقيق ذلك تسعى شركات المحمول لوضع 

نذكر على سبيل المثال (على المستوى الداخلي فيما بين أقسامها  KPIsمؤشرات أداء أساسية 

الخارجي وذلك وعلى المستوى ) اتفاقية مستوى الخدمة بين قسم المبيعات وقسم رعاية الزبائن

  :مع مجموعة من الشركات التي تعتمد الشركة عليها في تقديم خدماتها من خالل

لتركيب األبراج والمتابعة الدورية لجاهزيتها التامة،  sub‐contracting  عقود فرعية  -

وتحدد فيها المهام المطلوبة بدقة، وجداول الزيارات والقياسات الخاصة بعمل األبراج 

  .اهزيتهاوالخاليا وج

نة الدورية وتقديم الدعم الفني ، لضمان الصياsuppliersالعقود مع موردي التجهيزات  -

ستمرار عمل التجهيزات بالشكل األمثل، وفي هذه الحالة يتم تحديد مستويات الخدمة ال

  .المقبولة كجزء من الخدمات الخاصة بفترة ضمان التجهيزات

، Customer Service Centersدمة الزبائن العقود الخاصة بفتح وتشغيل مراكز خ -

، والذي يتم بموجبه فتح مراكز خدمة Franchise يزاالفرانشأو مايطلق عليه اسم عقود 

 KPIsالزبائن بإسم الشركة األساسية المزودة للخدمة، وتلتزم إدارة الشركة بمعايير أداء 

لكفاءة في أي من هذه اوتحددها شركة بما يضمن تقديم الخدمة للزبائن بنفس المستوى 

  ).يمكن أن تكون هذه االتفاقية داخلية إذا كان المركز مملوك من قبل الشركة. (المراكز

، حيث تحتاج الشركات مع Call centerتفاقية الخاصة بمركز اإلتصال العقد أو اال  -

زيادة عدد زبائنها الى دعم مراكز االتصال الخاصة بها، بمراكز اتصال خارجية تتمكن 

من خاللها من تعزيز سوية الخدمة، واختصار الزمن الالزم للرد على استفسارات 

  .الدعم الفني الالزم عند الحاجة المشتركين وتقديم

العقود التي يتم توقيعها مع شركات خدمات الهاتف المحمول في الدول األخرى، وذلك  -

الشبكتين في كال البلدين، عندما يتم االتفاق بين الشركتين على تأمين التجوال لمستخدمي 

  .وفق شروط فنية ومالية يتفق عليها الطرفان

، مثل  Added Value Servicesالعقود الخاصة بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة  -

تحميل األغاني، أو اإلعالنات، أو إرسال الرسائل الصوتية، أو الصور، أو األخبار، 
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  .ها شركات الهاتف المحمولوغيرها من الخدمات اإلضافية التي تقدم

تم الحصول على نماذج من هذه العقود، ولم نتمكن من الحصول عليها جميعاً، ولكن نعتذر 

عن إرفاق أي نموذج من هذه العقود، احتراماً للخصوصية والتنافسية التي يحرص عليها كال 

  .المشغلين

  عقود اشتراك الزبائن 3.4.4
ول من أحد المشغلين القائمين، وتتضمن عملية يحصل الزبون على خدمة الهاتف المحم

الزبون بالتوقيع عليه مصرحاً شتراك بالخدمة، يقوم صول على الخدمة التوقيع على طلب االح

راك، دون إعطاءه الوقت شتلواردة على الوجه الخلفي لطلب االلتزام بكافة التعليمات اباال

ن بقراءة الشروط فالخيار أمامه ليس وحتى لو نجح الزبو. طالع على هذه الشروطالكافي لال

  .واسعاً وعليه القبول بهذه الشروط إن أراد الحصول على الخدمة

، ظاهرياً ورغم أن كال المشغلين لشبكة الخليوي في سورية يسعون الى العمل بالمعايير الدولية

م يكن لتزام بمستويات محددة للخدمة بشكل متدني إن ليتعامل مع االإال أن كالهما مازال 

، أما أسباب ذلك فهي غير واضحة، ويمكن أن تكون بسبب اقبال الزبائن لحصول على معدوم

الخدمة بغض النظر عن المستويات المقدمة من جهة، ولكون الخيارات المتاحة أمام الزبون 

  . محدودة جداً من جهة أخرى

مكن أن تتضمن ويمكن االختصار بأن تقديم خدمات الهاتف المحمول من المجاالت التي ي

العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة على المستوى الداخلي أو الخارجي وذلك بدًء من العقد 

الموقع مع الزبون لدى اشتراكه في الخدمة بغية تحقيق معايير أداء معينة، ومستويات جودة 

ى تمكن الشركتين المشغلتين لشبكة الخليوي في سورية من التنافس في تقديم خدماتهما ال

الذي ال (  BOTمع نهاية عقد الـ الزبائن، هذا التنافس الذي يتوقع أن يكون أكثر وضوحاً، 

مع دخول مشغل وتحول عمل المشغلين الى تراخيص، و) يتضمن تحديد لمستويات الخدمات

  .ثالث لشبكة الخليوي في سورية
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  مزودي خدمة اإلنترنت: الرابعالبحث  3.5

دد مزودي خدمة اإلنترنت الحاصلين على تراخيص تقديم أصبح ع 2009مع نهاية العام 

مزودين، يضاف إليهم مزود خدمة اإلنترنت في المؤسسة العامة / 9/خدمة اإلنترنت للعموم 

  .لالتصاالت

طالع على األليات المتبعة في تحدد مستويات اثنين من مزودي خدمة اإلنترنت لالتمت زيارة 

خدمة في العقود التي يوقعها المزود مع لتحديد أي مستويات ل ال يتم هالخدمة للزبائن، فتبين أن

وإن حدد أي التزامات فهي محدودة جداً بما يمكنه تقديمه، ولكن بما أن ثقافة الخدمة زبائنه، 

مازال الحصول على الخدمة هو السبب، وأي شكوى من الخدمة غير موجودة، فحتى اليوم 

  .تصاالتمملوكة من قبل المؤسسة العامة لالحتية اليبررها مزود الخدمة بمشاكل البنية الت

نموذج عن اتفاقية مستوى الخدمة التي يوقعها مزود خدمة اإلنترنت في  -7-يبين الملحق 

، والذي وإن لم يتضمن كل مكونات اتفاقيات مستوى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

طالع عليها من التزامات مزودي تي تم االبالمقارنة مع النماذج الالخدمة إال أنه يعتبر جيد 

إن مزود " في موقع ألحد مزودي خدمة اإلنترنت في سورية نقرأ ف. خدمة اإلنترنت األخرين

ينكر بشكل واضح كل أنواع الضمانات، سواء ظهرت أو تمت الداللة .... خدمة اإلنترنت 

  ...."عليها ضمنياً

  :ونقرأ أيضاً

  :الخدمة ال تضمن التالي" 

 .دمة التي تقابل متطلباتكالخ -

 ."أن تكون الخدمة مستمرة، مضمونة، مناسبة، أو خالية من الخطأ -

ورغم كل ما تقدم إال أنه ال يمكننا لوم أي من المزودين نظراً ألنه يقدم اتفاقية مستوى الخدمة 

وفقاً لما يحصل عليه بموجب التراخيص أو العقود الموقع مع ) إن وجدت(الخاصة به 

العامة لالتصاالت، وهذه األخيرة ال تضمن أي ضمانات كما ذكرنا في البحث الثاني  المؤسسة

  .من هذا الفصل
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  مزودي الخدمات الحاسوبية والمكتبية: الخامسالبحث  3.6

على المستوى المحلي وفي القطاع الخاص تحديداً نجد العديد من الخدمات التي تقدمها شركة 

عمال وتنظيمها، أو حتى على مستوى المؤسسة الواحدة بين الى شركة أخرى، بغية توزيع األ

في الغالب ال يطلق على هذا النوع من االتفاقيات اتفاقيات مستوى خدمة لسببين لكن األقسام، 

ثقافة الخدمة على مستوى األعمال في سورية، والثاني هو اختالفها عن  محدوديةاألول 

نجدها تركز على مؤشرات األداء وجودة الخدمات اتفاقيات مستوى الخدمة شكالً ومضموناً، ف

بشكل عام دون التركيز على قياسات ومستويات ينبغي تقديم الخدمات وفقاً لها، بما يحدد بدقة 

  .واجبات وحقوق كل طرف من طرفي االتفاق

يقوم بهذا النوع من االتفاقيات العديد من المؤسسات الخاصة مثل الفنادق والبنوك وغيرها من 

سسات التي تسعى للعمل بمعايير دولية، وبهدف تقديم خدمات أفضل تعزز تنافسيتها في المؤ

  .األسواق المحلية

ات تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للشبكة والتجهيزات الحاسوبية الموجودة يتتضمن االتفاق

و شبكة لدى المؤسسة، كذلك يمكن أن تكون االتفاقيات حول تشغيل منظومة حاسوبية كاملة، أ

  .حاسوبية، أو شبكة هاتفية

تقدم خدمات الدعم الفني والصيانة بموجب عقود توقعها مع  التيالمحلية احدى الشركات 

، سمحت لنا "اتفاقية دعم الخدمات والعتاد المادي"تسمية  والتي تطلق على اتفاقياتها زبائنها

جداً في محتواها من نموذج  وقد الحظنا أن االتفاقية قريبةباستخدام نموذج عن اتفاقيتها، 

  . - 8- في الملحق االتفاقية عن وضع النموذج تم  لذلكاتفاقية مستوى الخدمة، 
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نماذج عن تطبيقات اتفاقيات مستوى الخدمة في قطاع  :البحث السادس 3.7

  االتصاالت

  Data Centerمركز البيانات  3.7.1

ر حساسية وأهمية في الشبكة يائي يتضمن األنظمة والمعدات األكثمكان فيز عنعبارة 

 الشكل(الحاسوبية، باإلضافة الى مزودات كهربائية احتياطية ومكيفات هواء وتطبيقات أمان 

8(1.  

 

  Data Centerمخطط يوضح المكونات األساسية لمركز البيانات  8 الشكل

ى سبيل المثال يتضمن كافة البيانات المتعلقة بحسابات الزبائن مركز البيانات الخاص ببنك عل

وعملياتهم، أما الجامعة فيمكن أن يتضمن مركز بياناتها معلومات عن كافة العاملين في 

                                                            
 http://searchdatacenter.techtarget.com/sDefinition/0,,sid80_gci332661,00.html الموقع االلكتروني 1

  25/7/2010بتاريخ 
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الجامعة والطالب المسجلين فيها، باإلضافة الى العديد من المعلومات المتعلقة بالتاريخ المكاني 

  .والفكري للجامعة

ساعة طوال أيام  24(كز البيانات عادة في أماكن تتطلب توفر البيانات باستمرار تتواجد مرا

  .مثل البنوك والجامعات والمشافي وغيرها من األعمال) األسبوع

وهناك بعض المؤسسات التي تلجأ الى مركز بيانات خارجي لحفظ بياناتها بموجب اتفاق يتم 

لتكلفة المادية والبشرية الالزمة لتشغيل مركز توقيعه مع إدارة مركز البيانات، وذلك نظراً ل

البيانات بجودة وأداء عاليين، وبما يلبي كافة عوامل األمان والحماية والتحديث المستمر 

  .للتجهيزات والتطبيقات األساسية

إذا كان مركز البيانات ضمن المؤسسة نفسها، يمكن أن تقوم المؤسسة بتحديد مستويات للخدمة 

مركز، ويمكن أن يكون ذلك مسجالً ضمن وثائق المؤسسة، والذي يمكن أن التي يقدمها ال

  .نطلق عليه اسم اتفاقية مستوى خدمة داخلية

أما الحالة الثانية والتي يكون فيها مركز البيانات خارج المؤسسة، فتكون اتفاقية مستوى 

الذي تختاره الخدمة جزء أساسي من العقد الذي توقعه المؤسسة مع إدارة مركز البيانات 

  .إلستضافة بياناتها

أهم القياسات المستخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بمراكز  )2 الجدول(بيبن 

  :1البيانات
  )مثال(خصائصها  وصفها  الخدمة

ضمان اتاحة المخدمات طوال المدة  Production serversالمخدمات 

ة مع تقديم الدعم الفني ومعدات المحدد

  التخزين الالزمة

  24x7(2(الخدمة متاحة 

تقديم البيئة المالئمة لنظام االختبار،  Test Systemsأنظمة االختبار

والتطوير لدعم متطلبات عمل المنظومة 

  )المشروع(

  )24x7(الخدمة متاحة 

ع األخذ بعين إدارة وتشغيل المخدمات، م Midrange Systemsاألنظمة الوسيطة 

  االعتبار اإلتاحية وزمن االستجابة

باستثناء أربع ) 7×24(الخدمة متاحة 

ساعات توقف مساء يوم األحد من أجل 

  .أعمال الصيانة والتحديث

التخزين االحتياطي لمكونات الحرجة وفق  Backupsالتخزين اإلحتياطي 

  جداول زمنية محددة

تخزين احتياطي يومي ليلي لكل األنظمة 

  .لحرجةا

                                                            
1 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit  
 24x7يعبر عادة عن توفر الخدمة طوال أيام األسبوع، وطوال ساعات اليوم الواحد بـ  2
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  )مثال(خصائصها  وصفها  الخدمة

دعم تشغيل مركز البيانات من خالل حل   مكتب دعم مركز البيانات

مشاكل (المشاكل المتعلقة بعمل األنظمة 

الحاجة إلعادة  –بطئ زمن اإلستجابة 

  )الخ.....إقالع الطرفيات، 

صباحاً الى  7المكتب متاح من الساعة 

 السادسة مساًء، خارج هذه األوقات يتم

ود خدمة تقديم الدعم من خالل مز

  .خارجي

  أھم القياسات المستخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بمراكز البيانات 2 الجدول

  :1فبيين مثال عن بعض القياسات المتعلقة بمستويات األداء في مركز البيانات) 3 الجدول(أما 

  القياس
  مجاالت األداء المتفق عليھا

  غير مرضي  حّدي  مقبول

  %99.6  %99.7  %99.8  اتاحية التطبيق ككل

  %99.8  %99.9  %99.95  اتاحية نظام االختبار

  %99.8  %99.9  %99.95  )ثواني 3أقل من  (زمن االستجابة 

  %90  %93  %95  )ثواني 3أقل من  (زمن استجابة االختبار 

  %99.7  %99.8  %99.9  )دقائق 4أقل من  (زمن اإلنتظار على الدور 

  % 100 <  % 100 <  %100  انجاز التخزين االحتياطي وفق المتفق عليه

  مثال عن قيمة بعض القياسات المتعلقة بمستويا ت األداء في مركز البيانات 3 الجدول

   Call centerمركز االتصال  3.7.2

عن مكاتب كبيرة يعمل فيها عدد من الموظفين الذين يقومون  مراكز االتصال هي عبارة

  .بإجراء اتصاالت أو استقبالها وذلك تبعاً لطبيعة عمل المؤسسة واحتياجاتها

مثال ذلك بنك يعطي رقم مجاني لزبائنه لالتصال به عند الحاجة ألي مساعدة أو معلومات 

  .الخ...عن الرصيد

عات اليوم، حيث يكون لدى العديد من الشركات مركز تزداد شعبية مراكز االتصال في مجتم

كما يستخدم مركز . خدمة زبائن مركزي يتم من خالله تقديم خدمات الدعم الفني األولي

  .االتصال في مجال المبيعات والتسويق وغيرها من الوظائف الداعمة لعمل المؤسسة

                                                            
1 META Group, 2001, Service Level Agreements: A framework, Template, and Implementation 

Toolkit  
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دمات التي تعتمد على تقدم مراكز االتصال خدمات عديدة للمؤسسات من خالل تجميع الخ

ضبط توزيع العاملين وفق اختصاصات متنوعة الهاف في مكان واحد، بما يمكّن المؤسسة من 

  .بما يلبي حجم عمل المؤسسة واتصاالتها

يضاف الى ذلك إمكانية استفادة المؤسسات الكبيرة والعالمية من وجود مراكز االتصال في 

  . 1أقل تكلفة مناطق مناسبة من حيث الزمن، ولكن بعمالة

بين الزبون ومركز ويعتبر كل اتصال  المؤسسة،هو  للزبونبالنسبة مركز االتصال يعتبر 

  .إما لزيادة صورتها اإليجابية في المجتمع أو عكس ذلك للمؤسسةعبارة عن فرصة  االتصال

  

  

حال يقوم العاملون في مركز االتصاالت بتلقي شكاوى واستفسارات الزبائن ومعالجتها، وفي 

بمجموعات داعمة  ةتعذر معالجة المشكلة من قبل العامل في مركز االتصال يتم اإلستعان

  .)9 الشكل( موجودة في المؤسسة

من الهام أن تحافظ كل مؤسسة على كوادر جيدة ومدربة، فالعنصر البشري له دور هام كأحد 

عمل ومنها مركز االتصال ومركز خدمة  عوامل النجاح األساسية في أكثر من مجال

                                                            
1 http://searchcrm.techtarget.com/answer/Call-center-performance-metrics-to-use-when-starting-a-

new-center  

 call Centerمركز االتصال  9 الشكل



 تصاالتتفاقيات مستوى اخلدمة يف قطاع االا
 

     72 -الصفحة
 
 

ويمكن اإليجاز بان الموظفين يمكن أن يساعدو المؤسسة من خالل جذب الزبائن  .1الزبائن

والمحافظة عليهم، وهذا أمر هام وضروري في مركز االتصال ومركز خدمة الزبائن ألن 

  .كون من خالل تعاملهم مع موظفيهايها يحكم زبائن المؤسسة عل

  

 

د القياسات التي يتم اختيارها لمركز االتصال على درجة تعقيد التقنيات المستخدمة تعتم

بعض القياسات العامة المستخدمة في مركز  4 الجدول(واإلجراءات المطبقة في المؤسسة، ويبين 

وكفاءة عمل مراكز  مجموعة مختارة من القياسات األكثر استخداماً فيما يتعلق بجودة) االتصال

  .االتصال

  الوصف  الخدمة

النسبة المئوية من المكالمات التي تم الرد عليھا من إجمالي  Servcie Levelمستوى الخدمة 
  .المكالمات الواردة خالل عدد معين من الثواني

  .عدد ساعات العمل، والتزام العاملين بساعات العمل المحددة  اإلخالص بالعمل

مكالمات في الشھر لكل موظف وتقييم مستوى  10-5اقبة مر  جودة الخدمة
  .األداء المقدم

    حجم المكالمات المعالجة من أول اتصال

    ).مدة المكالمة(مدة معالجة المشكلة ، 

    نسبة المكالمات التي لم يتم استالمھا

نسبة المكالمات التي تم استالمھا ولكنھا انتھت 
    .دون تقديم حل للزبون

نسبة المكالمات التي يتم تحويل معالجتھا الى المستوى الثاني   حويلنسبة الت
  أو الثالث

يمثل متوسط زمن اإلنتظار لكافة المكالمات الواردة خالل   متوسط زمن اإلنتظار على الخط
  فترة زمنية معينة

  .بعض القياسات العامة المستخدمة في مركز االتصال 4 الجدول

                                                            
 Poor call center performance leads" بعنوان comwww.call_center_metrics.مادة علمية نشرت في الموقع  1

to loss of customer"  21/7/2010تاريخ المادة  

 .األداء المتدني لمركز االتصال يؤدي الى خسارة الزبائن 10 الشكل
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  المشاكل وفض النزاعات: السابعالبحث  3.8
الشق القانوني كان هو األصعب أثناء المقابالت، حيث تجنب العديد الحديث عن األمر، 

مؤكدين أنه غالباً يتم تفادي الوصول الى معالجة قانونية للمشاكل الحادثة أثناء تطبيق االتفاقية، 

ا بشكل اتفاقي بين الطرفين دون يتم تجنب المشاكل، وفي حال حدوثها تتم معالجته حيث

  .التحكيم أو القضاءاللجوء الى 

خالل المقابالت التي  تمت مع مزودي خدمات االتصاالت في سورية، سواء منها العام أو  

فيها أطراف اإلتفاق الى  َلَصلم نجد أي حالة َوحول اتفاقيات مستوى الخدمة، الخاص، 

 ، ورغم اإلشارةالقضاءريق التحكيم أو عن طريق المنازعات التي تحتاج الى حل سواء عن ط

في االتفاقيات الموقعة الى اآللية أو القانون الممكن اتباعه في حالة النزاعات، إال أننا لم نجد 

  .أي حالة قد احتاجت لتطبيق ذلك

في تقديم خدمات االتصاالت يمكن أن تكون اتفاقيات مستوى الخدمة بين طرفين محليين، 

فمثالً عقود . ن بين طرف محلي وأخر دولي، وذلك تبعاً لطبيعة الخدمةويمكن أن تكو

ك يمكن أن تكون لدى مقدمي خدمة خارج لاإلستضافة يمكن أن تكون مع شركات محلية، وكذ

عات، كانت نزاال ةسؤال عن طريقة المعالجة في حالالسورية، وفي الحالة األخيرة، ولدى 

تفاق يتم انهاء االات، وفي حال عدم التمكن من تجنبها، تجنب النزاع اإلجابة أنه يتم دائماً

للخروج بأقل الخسائر الممكنة، نظراً ألنهم يرون في اللجوء الى التحكيم أو القضاء تكاليف 

  .مالية مرتفعة هم في غنى عنها

تصاالت، فاستخدام اتفاقيات مستوى الخدمة يكون فقط عند أما في حالة المؤسسة العامة لال

ود او اتفاقيات دولية، وعندما يكون الطرف األخر هو مقدم الخدمة، وتقع على عاتقه توقيع عق

مثال  .مسؤولية جودة الخدمة واإللتزام بمستويات األداء المحددة في العقد أو االتفاق الموقع

نعتذر عن ذكر (ذلك احدى اتفاقيات المؤسسة الخاص بتمرير اتصال سورية بشبكة اإلنترنت 

، فقد كان القانون المطبق هو قانون الدولة التي )لمتعاقد معها احتراماً للخصوصيةاسم الشركة ا

وفق مارود في (تتبع لها الشركة المتعاقد معها، بينما تم االتفاق فيما يتعلق بحل النزاعات 

على أن تكون الخطوة األولى محاولة الحل المشترك للنزاع، وإذا لم يتمكن الفريقان ) االتفاقية

عتمد شروط أسابيع من أول تنبيه مكتوب، يتم اللجوء الى التحكيم، وتُ 6النزاع خالل  من حل

أما مكان إجراءات التحكيم فهو مدينة جنيف في . التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

يعتبر ) الحكم القضائي(سويسرا، وتكون لغة اإلجتماعات هي اللغة اإلنكليزية، وقرار التحكيم 

  .  م لكال طرفي اإلتفاقنهائي وملز
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  التوصيات والمقترحات: الفصل الثالث. 4

تم في الفصل األول التعرف على الخدمات وأهمية ثقافة الخدمة، وعلى اتفاقيات مستوى 

الخدمة ومكوناتها، ودورها في تعزيز عمل المؤسسات وتطويره من خالل تقديم أعمال 

  .مع أهدافها واستراتيجيتها المؤسسة وفق مستويات تحددها الشركة بما ينسجم

بعد ذلك تم من خالل الفصل الثاني دراسة واقع تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة في سورية، 

بدًء من قانون االتصاالت الصادر مؤخراً، وصوالً الى دراسة أليات تقديم مجموعة من 

التي شملت المؤسسات العامة والخاصة لخدماتها في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، و

المؤسسة العامة لالتصاالت وُمشَغِّلَي الهاتف المحمول في سورية، باإلضافة الى مزودي خدمة 

  .اإلنترنت في سورية مزودي الخدمات الحاسوبية وخدمات الدعم الفني

في هذا الفصل وبعد ما تم االطالع عليه فيما يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة وتطبيقها على 

سنقوم بطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات على الحكومة ممثلة  المستوى المحلي

أو الشركة السورية (بالهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، والى المؤسسة العامة لالتصاالت 

، كما سنطرح مجموعة توصيات )لالتصاالت بعد دخول قانون االتصاالت حيز التنفيز

ص الشريك الثالث في قطاع االتصاالت، ومقترحات الى مزودي الخدمات في القطاع الخا

سواء كان على  وأخيراً مقترحات وتوصيات الى الشريك األهم في هذا القطاع وهو الزبون

  .أو المؤسساتي) ونقصد المواطنين(المستوى الفردي 

  :الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

مستوى ثقافة الخدمة  خالل الزيارات الميدانية والمقابالت التي تم تنفيذها، الحظنا تدني -1

لدى األفراد والمؤسسات سواء منها تلك التي تقدم الخدمة أو تتلقاها، ونرى أنه على 

تطوير وتعزيز ثقاقة الخدمة لدى الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت أن تعمل على 

فالحصول على الخدمة ال ينبغي أن يتوقف عند الحصول . ولدى المؤسسات المواطنين

يجب أن يستمر للحصول على الخدمة بمستويات أداء معينة يتفق عليها ، ولكن ليهاع

الزبون ومقدم الخدمة، وهذه الشروط يجب أن تكون واضحة في االتفاق الذي يتم 

  .توقيعه بين الطرفين

إن وضع حدود دنيا لمستويات الخدمات المرخصة يمكن أن يساعد في رفع مستوى  -2

أنه يمكن للهيئة، بموجب الصالحيات العمل في قطاع االتصاالت ككل، ونرى 

أن تحدد الحدود الدنيا المقبولة لمستويات الخدمة الممنوحة إليها في قانون االتصاالت، 
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المقدمة في نص الترخيص الممنوح لشبكات وخدمات واالتصاالت، وبحيث يمنع تقديم 

يد ويمكن لطرفي االتفاق تحد. الخدمات دون هذه المستويات مهما كانت األسباب

مستويات أعلى تبعاً لطبيعة الخدمات، ولكن ال يمكن تقديم خدمات أقل من هذه 

وفي حال تدني مستوى الخدمة عن المستوى المحدد في الترخيص يتم  .المستويات

 .اتخاذ اإلجراءات القانونية، والتي يمكن أن تنتهي بإلغاء الترخيص

متكاملة لتقييم أداء مزودي  خطةكجهة ناظمة للقطاع نقترح أن تقوم الهيئة بإعداد  -3

ة األداء المتوازن قاستخدام بطاب، وننصح ومراقبة جودة تقديم الخدمات المقدمةالخدمة 

Balanced Scorecard في تحقيق ذلك. 

بما أن معظم الشركات المحلية تلجأ الى الحل الودي ألي مشاكل تعترض تنفيذ  -4

 وضع إجراءات واضحة الستخداماتفاقيات مستوى الخدمة، فنقترح أن تقوم الهيئة ب

بالتدرج من قبل المتعاقدين لحل نزاعاتهم، وذلك قبل الوصول الى التحكيم الحل الودي 

   .أو القضاء

  الشركة السورية لالتصاالت/المؤسسة العامة لالتصاالت

باعتبار المؤسسة هي المشغل األهم في قطاع االتصاالت ولمجموعة واسعة من الخدمات، 

  :بيق قانون االتصاالت أو بعده، فإننا نقترح على المؤسسةسواء قبل تط

الشركة، ملحق /المؤسسةأن تتضمن كافة العقود واالتفاقيات والتراخيص التي تقوم بها  -1

 .خاص بإسم اتفاقية مستوى الخدمة، يحدد مستويات تقديم الخدمات موضوع االتفاق

الخدمة المقدمة، بما يساعد العمل على تطوير كوادر المؤسسة ليكونوا أكثر توجهاً ب -2

 .في تقديم الخدمة بجودة عالية من جهة، وتطويرها باستمرار من جهة أخرى

اإلستثمار أكثر في تدريب وتطوير فرق العمل من ناحية طرق وآليات تقديم الخدمات،  -3

مع اعطاء رضى الزبون أهمية خاصة، ومدى انعكاس ذلك على مستقبل 

 .الشركة/المؤسسة

 Balancedة األداء المتوازن استخدام بطاق -4 Scoredcard  ،في تقييم أداء العاملين

 .وتقييم أداء مزودي الخدمات المتعاقد معهم

  :مزودي خدمات االتصاالت في القطاع الخاص

، هذا مزودي الخدماتلإن تحسين مستويات الخدمة المقدمة سيزيد من والء الزبائن  -1

الزبون سيرغب بالعودة مرات  الوالء سيؤدي بالنتيجة الى زيادة العائدات، ألن
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لذلك ننصح  .ومرات، وغالباً لن يعود لوحده ولكن مع زبائن جدد يقدمهم لمؤسسة

مزودي الخدمات بتحسين مستويات الخدمة، وجعل أحد أهم استراتيجيات عمل الشركة 

 .التوجه بالخدمات

ورياً في الشفافية في عمل المؤسسة ومستويات الخدمات التي تقدمها، باتت أمراً ضر -2

ظل النمو المتسارع لقطاع االتصاالت وزيادة الشركاء والمنافسين في هذا القطاع يوماً 

بعد يوم، لذلك ننصح مزودي الخدمات بالشفافية التامة مع الزبون فيما يتعلق 

بمستويات الخدمات المقدمة، ألن هذه الشفافية ستكون أحد عوامل المنافسة، إن لم تكن 

  .أهمها

  :)أفراد ومؤسسات(من خدمات االتصاالت  المستفيدين

اإليجابي  هجداً، إلنعكاسأمر هام ن من الخدمات لدى المستفيديتعزيز ثقافة الخدمة  -1

 .الخدمات التي تحصلون عليها على مستوى

تأكد دوماً من شروط تقديم الخدمة، فهذا سيعزز ال غينبيعند الحصول على خدمة  -2

 دوماً لصالحالنتيجة  اهتمام مزودي الخدمات بمستويات الخدمة وجودتها، وستكون

السيما مع اتساع سوق االتصاالت وتعدد المنافسين في هذا  المستفيد من الخدمة

  .السوق
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  المراجع. 5

  المراجع العربية 5.1
  .)2010لعام / 18/القانون رقم (قانون االتصاالت  •

  .)2008لعام / 4/القانون رقم (قانون التحكيم  •

 ، دليل تنظيم االتصاالت، البنك الدولي 2000انتفين، تيترو  •

 .BOT، عقد البناء والتشغيل والتحويل 2007مهند نوح  .د •

   .، الوجيز في عقود التنمية التقنية2005عبد الرؤوف جابر، . د •

نظام استثمار خدمات االتصاالت الصادر عن المؤسسة العامة التصاالت والمصدق  •

، والمعتمد من تاريخ 24/12/2008من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 

18/2/2009.  

  المراجع األجنبية 5.2
• ITIL the key to managing IT servcies,2000,  published by office of 

Government Commerce 
• Best Practices 2001, Service level agreements, A Framework, Template, and 

Implementation Toolkit, META Group 2001 
• R. lender and others, 2006, Purchasing and Supply Management 13th edition, 

MaGRAW.Hill 
• SLA toolkit, SERVICE LEVEL AGREEMENT GUIDANCE & 

INSTRUCTIONS, 2002, Easytec Solutions 
• SLA Management Handbook, 2005, volume 1 "concepts and principles, 

release 2.5, Tele-Management Forum 
• SLA Management Handbook, 2005, volume 2 "concepts and principles, 

release 2.5, Tele-Management Forum 
• SLA Management Handbook, 2005, volume 3 "concepts and principles, 

release 2.5, Tele-Management Forum 
  

  المواقع االلكترونية 5.3
• M. McGee, last update15/5/2010, Brief and Straightforward Guide 

Link: http://www.wisegeek.com/what-is-a-service-provider.htm 
• T. Malcolm, last update 18/7/2010, Brief and Straightforward Guide,  

Link: http://www.wisegeek.com/what-is-quality-of-service.htm 
• B. Miller, last update 22/7/2010, Brief and Straightforward Guide 
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Link: http://www.wisegeek.com/what-is-customer-service.htm 
• T. Thompson, last update 8/6/2010, Brief and Straightforward Guide, 

Link: http://www.wisegeek.com/what-is-outsourcing.htm 
• Brendan Mc-Guigan, last update 25/5/2010, Brief and Straightforward Guide, 

Link: http://www.wisegeek.com/what-are-kpis.htm 
• T.malcom, 2010, Brief and Straightforward Guide, 

Link: http://www.wisegeek.com/what-are-value-added-services.htm 
• http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecar

d/tabid/55/Default.aspx  
• List of countries by GDP sector composition, From Wikipedia, 16/4/2010 

Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement  
• http://businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?type=RESOURCES&item

Id=1073792564#,  16/4/2010 
•  http://www.sla-zone.co.uk/ ،The Service Level Agreement Zone, 20/4/2010 
• Article Title: HOW TO SERIES SLA: Getting it Right, GOLDBOOK 2005, 

Link: 
http://www.voicendata.ciol.com/content/goldbook/goldbook05/105030518.asp 

• Service Level Agreement (SLA) Boot Camp 7/1/05,  
Link http://helpdesk.wyopub.com/2005/07/service-level-agreement-sla-boot-
camp.html  20/5/2010 

• http://searchdatacenter.techtarget.com/sDefinition/0,,sid80_gci332661,00.html 
• http://searchcrm.techtarget.com/answer/Call-center-performance-metrics-to-

use-when-starting-a-new-center 
• "Poor call center performance leads to loss of customer"  21/7/2010  

www.call_center_metrics.com 
  

تطلق مبادرة تحول عمل المؤسسة إلى شركة مساهمة  )االتصاالت( "مقالة بعنوان  •

 26/7/2010بتاريخ " تبيع خدمات االتصاالت
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=54089 

ة في طريق اصالح القطاع العام قانون االتصاالت الجديد خطوة واسع"مقال بعنوان  •

  .13/7/2010صدر بتاريخ " واإلداري
http://www.syrianeconomic.com/?page=show_det&id=2225 
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  الملحقات. 6

  1عدادهاإمكوناتها ودليل  –اتفاقية مستوى الخدمة  1-الملحق

  :تعريف

هي عبارة عن اتفاق بين طرفين لتقديم خدمات محددة من قبل  SLAاتفاقية مستوى الخدمة 

  .Clientطرف أخر هو الزبون  إلى supplier2مزود الخدمة 

هذه االتفاقية تمثل عقد تفويض أو وكالة يقوم فيه الطرفان بتوقيه وثيقة شاملة تحدد الشروط 

ومن الضروري أن يفهم طرفي االتفاق أدوراهم  التي يجب أن يتم تقديم الخدمة بموجبها،

  .ومسؤولياتهم المتعلقة بتقديم الخدمة أو الخدمات المتفق عليها

  :على إعدادهالدى  3تركز مكونات اتفاقية مستوى الخدمة

 .تحديد وتعريف احتياجات الزبون - 1
 .وضع إطار مشترك للتفاهم - 2
 .تبسيط األمور المعقدة - 3
 .داخلالحد من مناطق الخالف أو الت - 4
 .تشجيع الحوار في حال حدوث نزاعات أو خالفات - 5
 .الحد من التوقعات غير الواقعية - 6

  :مكونات اتفاقية مستوى الخدمة

 .المقدمة واألهداف - 1
 ).الخدمات التي سيتم تقديمها من خالل االتفاقية( Scopeنطاق العمل  - 2
 .التقارير وإعدادتحديد مستويات األداء المطلوبة، وآليات المتابعة  - 3

                                                            
 SLA Toolkit, Serviceتم الحصول على المعلومات من مجموعة أدوات تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة  1

Level Agreement, Guidance & Instructions  والصادرة عنEasytec Solutions  2002في العام .  
، ورغم Service Providerا اآلخر يشير إليه بكلمة وبعضه supplierبعض المراجع تشير إلى المزود بكلمة  2

أن الترجمة العربية للكلمتين قد تحمل معنى مختلف، ولكن تم خالل الدراسة اعتبار كال الكلمتين تشير إلى 

مزود الخدمة، أما استخدام أي منهما فقد يعود لطبيعة الخدمات المدرجة في االتفاق، أو إلى كون اتفاقية 

  .ي جزء من عقد توريدمستوى الخدمة ه
قد تختلف محتويات اتفاقية مستوى الخدمة، حسب طبيعة االتفاق وطبيعة الخدمات المتضمنة فيه، وقد تم  3

بعين  أخذهاإدراج هذا النموذج في ملحقات الدراسة نظراً لكونه يغطي كافة النقاط األساسية التي ينبغي 

 .تفاق المحافظة على بعض الفقرات أو إلغاؤهااالعتبار لدى إعداد االتفاقية، ويعود لطرفي اال
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 .دارة المشاكل في حال حدوثهاإ - 4
 .التكاليف والنفقات - 5
 .واجبات ومسؤوليات الزبون - 6
 .الضمانات واإلصالحات - 7
 .األمان - 8
 .حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية - 9

 .التوافق وحل النزاعات - 10
 اإلنهاء - 11

سيتم خالل الفقرات التالية تعريف مكونات اتفاقية مستوى الخدمة، ودليل إعدادها بالشكل 

  :مثلاأل

 المقدمة واألهداف .1
 :األهداف .1.1

يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة عبارات موجزة حول الغرض من هذه 

  :االتفاقية وأهدافها، وتشمل

 .توصيف الخدمات التي سيتم تقديمها من خالل االتفاقية -
 .توصيف مستويات أداء الخدمة وكيف سيتم قياسها -
 .يم الخدمات وفقاً لهايتم تقد أنتعريف الشروط واألسس التي يجب  -
 .تحديد تكاليف الحصول على هذه الخدمات -
 .تقديم اإلطار القانوني للعالقة بين مقدم الخدمة والزبون -

 
 :تفاقأطراف اال .1.2

من الضروري تحديد األطراف المشاركة في االتفاق بدقة، ويتضمن ذلك التعريف 

  .كل طرففاقية في الخاصة بالجهات المسؤولة عن تنفيذ االت والعناوينباألسماء 

مثال اتفاقية بين قسم تقانة (في حال كان كال الفريقين جزء من نفس المؤسسة 

، في هذه الحالة يجب أن يتضمن التعريف أسماء األقسام )المعلومات وقسم اإلنتاج

  .المعنية أيضاً
 :)المباشرة( تاريخ البداية .1.3

ويمثل بداية العالقة القانونية وهو التاريخ الذي تدخل فيه هذه االتفاقية حيز التنفيذ، 

وبعد . تتم مناقشة هذا الموعد والموافقة عليه من قبل طرفي االتفاق. بين الطرفين
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  .موضع التنفيذ قبل هذا الموعد االتفاقيةالتحقق من تنفيذ أي شروط خاصة بوضع 
 :تفاقيةمدة اال .1.4

تفاقية، ية لاليجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة عبارة واضحة تحدد المدة األول

بناء على طلب  أوكما تعرض هذه الفقرة خيارات التجديد الممكنة، سواء بشكل تلقائي 

  .أحد طرفي االتفاق
 اتفاقية غير حصرية .1.5

يجب أن تضمن االتفاقية العبارات المالئمة التي تشرح أساس العالقة بين الطرفين، 

  .وتضنف مستوى حصرية تقديم الخدمات

ق الزبون، مع األخذ بعين االعتبار المؤسسات المنافسة من الضروري تحديد حقو

الذين يقدمون  اآلخرينوالتي تقدم خدمات مماثلة للزبون، وحقوق مقدمي الخدمة 

  .بما في ذلك المؤسسات المنافسة آخرينخدمات مماثلة لزبائن 

قد يكون في يعض الحاالت هناك هدف استراتيجي للمؤسسات يجعلها تحاول 

رية تقديم الخدمات من مزود الخدمة العتبار هذه الخدمات جزء الحصول على حص

 know-howمتكامل من عملها، أو بسبب حرصها على معلومات سرية أو معرفية 

  .مرتبطة بتقديم الخدمات المتعاقد عليها
 تعاريف .1.6

يجب أن تكون المصطلحات المستخدمة في االتفاقية واضحة ومعّرفه بشكل دقيق، 

تشمل التعاريف أي مصطلحات يتم االتفاق . فهم يمكن حدوثهوذلك لمنع أي سوء 

  . عليها خالل المناقشات والمفاوضات بين الطرفين قبل توقيع االتفاقية

كقاعدة عامة من األفضل دوماً وجود تعاريف أكثر بما يجعل االتفاقية واضحة تماماً، 

  . هذا القسم الوقت الكافي بإعطاءوينصح 
 

 ):التي سيتم تقديمها من خالل االتفاقيةالخدمات (نطاق العمل  .2
قد يكون هذا القسم هو األهم في االتفاقية، فهو يحدد الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل 

الخدمات التي يمكن تقديمها من طرف ثالث والتي يمكن أن  إلىمزود الخدمة، باإلضافة 

و األطرف الخارجية تكون من خالل اتفاقية مستوى خدمة بين مزود الخدمة  والطرف أ

 إلىيجب أن يكون الزبون مطمئن . Back-to-backلظهر -والتي تسمى ظهر) الثالثة(

تشكل نقطة ضعف في سلسلة تقديم  أن العالقة بين مزود الخدمة والطرف الثالث ال

  .الخدمة

أنه في حال كان هناك متطلبات الختيار خدمات محددة في  إلىأيضاً كما ينبغي التنويه 
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متقدمة من االتفاقية، فيجب أن يكون ذلك متضمناً قي نطاق العمل، وبحيث يتم  خطوات

  .تقديم معلومات شاملة حول المجال الكامل للخدمات الممكن تقديمها بناء على هذا االتفاق
 :الخدمات األساسية .2.1

يضم هذا القسم من االتفاقية معلومات تفصيلية حول الخدمات األساسية التي سيتم 

يقصد بالخدمات األساسية، الخدمات التي يجب أن تكون موجودة لدى مزود تقديمها، 

من خالل نشراته التسويقية  بها فّرالخدمة بشكل طبيعي، والتي يمكن أن يع

سهلة يمكن إدراج هذه الخدمات في جدول ملحق  االتفاقيةلكي تكون بنية  .والتعريفية

  .تفاقيةباال
 :الخدمات غير األساسية .2.2

خدمات التي تتطلب تعديل وتطوير لتالئم عمل المؤسسة، بمعنى أخر ويقصد بها ال

  .هي خدمات غير جاهزة، وإنما يتم تجهيزها بناء على االتفاق

متها وفق متطلبات ءيسعى أغلب مزودي الخدمة للتأكيد على أن خدماتهم تم مال

الزبون وذلك بهدف تسويقي، لكن من الضروري التمييز بين الخدمات األساسية 

لموجودة لدى المزود والتي يمكن للمزود أن يقدمها ألي زبون، وبين الخدمات غير ا

 -طرف االتفاق- بما ينسجم مع متطلبات الزبون وإعدادهااألساسية والتي تم تطويرها 

  .يتم تقديمها لزبون أخر وال

  .تفاقيةتفاقية سهلة يمكن إدراج هذه الخدمات في جدول ملحق بااللكي تكون بنية اال
 availabilityإتاحيتها / فر الخدمة تو .2.3

يمكن وصف توفر الخدمة بالوقت الذي ستكون فيه خدمة معينة متاحة للزبون، سواء 

  .بشكل دائم، أو كنسبة مئوية من فترة زمنية محددة

من الضروري وصف الفترة التي يتوقع فيها توفر خدمة محددة، ونسبة الحد األدنى 

له  الخدمة متاحة بما يلبي الحد األدنى لمتطلبات من الوقت الذي يجب أن تكون خال

يمكن إدراج شروط توفر الخدمات األساسية وغير األساسية في جدول  .الزبون

  .خاص بها يلحق باالتفاقية
 :مكان تقديم الخدمة .2.4

 إدراجهويمكن  ،مكان تقديم الخدمات موضوع االتفاق يجب أن يكون محدد بوضوح

  . تفاقية لتفادي تعقيد بنية االتفاقيةاص بذلك يلحق باالتفاقية، أو في جدول خضمن اال
 :تغيير الخدمات .2.5

أن يطلب الزبون، من وقت ألخر، مراجعة الخدمات المقدمة وتعديلها أو يمكن 

تغييرها، هذه التغييرات يجب أن تكون مضبوطة بدقة، وتمر عبر إجراء نظامي 
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  .ته من قبل طرفي االتفاقموّصف، من خالل تقديم طلب التعديل أو التغيير ودراس

إذا كان تغيير الخدمات واضح ودقيق فيمكن أن يتم ذلك مباشرة على جدول الخدمات 

أما إذا كان هناك حاجة . األساسية، أو جدول الخدمات غير األساسية، أو كالهما

، فقد يقتضي ذلك إجراء تعديالت على نص االتفاقيةلوضع بعض التوضيح في نص 

  .12.6يجب أن يتم وفق إجراء محدد كما سيرد الحقاً في الفقرة والذي  االتفاقية
 :تأثير الزبون على الخدمة .2.6

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أنه في ظروف معينة، قد يصبح المزود مسؤول قانونياً 

كون قد سببه أو شارك في سببه يعن تدني مستويات تقديم الخدمة، والذي يمكن أن 

  .الزبون نفسه

وري في هذه الظروف أن تتضمن االتفاقية بعض التغطية لمزود لذلك من الضر

  .الخدمة في حال حدوث أمور كهذه
 

 :التقارير وإعدادتتبع األداء  .3
جزء هام من االتفاقية يتعامل مع مستوى أداء الخدمة، وتتبع مستوياته، ومراقبة المشاكل 

بحيث يمكن أخذ توقعات مستوى أداء كل خدمة قابلة للقياس، يجب أن تكون  .وحلها

  .المعطيات وتسجيلها وتحليلها لضمان تحقيق التوقعات المعقولة

منها وتسجيله، بما يمكن من تقديم تحليالت  لعدة عوامل لكل خدمة، يتم قياس ك هناك

، وزمن االستجابةذات معنى، وهذا يشمل على سبيل المثال المعدات والبرمجيات وزمن 

  .حل المشاكل التوقف، وزمن تقديم الدعم ، وزمن
 :تغيير األشخاص األساسيين .3.1

ليس من المرغوب دوماً أن يتضمن نص االتفاقية أسماء األشخاص األساسيين، وذلك 

وقد يؤدي هاذا . تفاقية غير صالحةألن أي تغيير في هؤالء األشخاص سيجعل اال

فاقية تعتمد تفاقية كاملة، السيما إذا كانت االتاال إلغاء إلىالتغيير في كثير من الحاالت 

  .بشكل كبير على األفراد

بكل األحوال، وللمحافظة على العالقات الجيدة بين الطرفين، قد يطلب الزبون من 

عالمه مقدماً برغبته في أي تغيير بين األشخاص األساسيين، وذلك إمزود الخدمة 

  .عطاء رأيه في أي تغيير قبل تنفيذهإلكي يتمكن الزبون من 

لخدمة يعتمد على مهارات نوعية وتوفر أشخاص محددين، فإن هذا أما إذا كان تقديم ا

االعتماد يجب يذكر بوضوح في االتفاقية، مع احتمال إنهاء االتفاقية  أو أي أمور 

  .عقدية أخرى مرتبطة بها، إذا كان هؤالء األشخاص غير موجودين
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 :كيف ستتم مراقبة كل خدمة .3.2

دمة ومراقبتها، ومن هو المسؤول تفاقية كيف سيتم قياس كل ختوضح اال أنيجب 

 Service Deskهذا الفريق يكون غالباً هو فريق مكتب الخدمة . عن هذه المهمة
Team  الذي يقوم بمراقبة الخدمات المقدمة، والمستويات المحققة لهذه الخدمات.  

حصاءات خاصة به، بغية التحقق من دقة إيمكن أن يقوم الزبون بإجراء قياسات و

  .ارير مستويات األداء المقدمةوواقعية تق

  . باالتفاقيةيجب أن تكون إجراءات مراقبة كل خدمة، محددة في جدول خاص يرفق 
 :، والقياسات التي سيتم استخدامهااألهدافنقاط المقارنة،  .3.3

تعتمد مجاالت القياس لكل خدمة من الخدمات على األهداف ونقاط المقارنة لتلك 

تقدم  .لقياسات، وطرق القياس التي سيتم استخدامهاالخدمة، هذا القسم يفصل هذه ا

  .تفاقيةتفاصيل القياسات وطريقتها في جدول خاص يلحق باال
 :إعداد تقارير مستوى الخدمة .3.4

التي ستكون مطلوبة الدورية يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة قائمة بالتقارير 

 ها والهدف من كل منهايتم توصيف التقارير ومحتويات. ، ومتابعة تنفيذهاهالدعم

 .تفاقية، وتوضع هذه التفاصيل ضمن جدول خاص يلحق باالومواعيد تقديمها
 :جتماعات مراجعة الخدمةا .3.5

جتماعات رسمية لمراجعة الخدمات المقدمة، وذلك بشكل ربعي طوال اتعقد  أنيجب 

 بالخدمات المقدمة بموجب المتعلقةجتماعات كل األمور مدة االتفاقية، تناقش اال

  .عداد محضر اجتماع يصادق عليه الطرفينإاالتفاق بين الطرفين، ويتم 

الهدف من هذه االجتماعات أن يكون كال الطرفين على دراية كاملة بمستويات أداء 

جتماعات في مناقشة أي الخدمة وشروط تقديمها حسب االتفاقية، حيث تساعد هذه اال

قرار بعض التغييرات على إاجة اتفاق حولها، وفي حال الح إلىخالفات والوصول 

  .االتفاقية
 

 إدارة المشاكل .4
الحوادث العرضية، والمشاكل التي تحدث  نالهدف من هذا القسم خفض األثر الناجم ع

ويتم االحتفاظ بسجالت رسمية حول الحوادث الفعلية أو المتوقعة، . للخدمات المقدمة

  .وطريقة معالجتها

  :هناك جانبين إلدارة المشكلة

  .إدارة المشاكل التي حدثت، وحلها بطريقة ناجحة في أقصر وقت ممكن: األول
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الجانب الوقائي إلدارة المشاكل، حيث يتم قياس خطر حدوث المشكلة، : الثاني

  .الحد األدنى إلىواإلستراتيجيات الممكن تطبيقها للحد من حدوث الخطر وخفضه 
 مكتب الخدمة والخدمات الداعمة األخرى .4.1

امة لنجاح تقديم الخدمة ورفع مستويات أدائها وجود مكتب خدمة من العوامل اله

كون المكتب مسؤول عادة ي .فعال، تسانده خدمات دعم فني في الموقع، أو عن بعد

  :ائصه التاليةصعن ضبط وإدارة الخدمات المقدمة من خالل خ

يتصرف كأحد األعمال اإلستراتيجية من طرف المزود لتحقيق رضى  -

 .الزبون
 .ض تكلفة تقديم دعم للبنية التحتية الالزمة لتقديم الخدمةيدعم خف -
 .يدير إجراءات تغيير الخدمة والعالقة مع الزبائن -
 .يقوي العالقة مع الزبون، ويتصرف كنقطة اتصال رئيسية -
 .يساعد في تحقيق فرص عمل جديدة -

ليات مكتب الخدمة من خالل ملحق خاص ويمكن تقديم توصيف تفصيلي لدور ومسؤ

 .تفاقيةيلحق باال بذلك

 تعريف المشكلة .4.2

الموارد لحل المشكالت  توفيرتحديد أولوياتها، والتأكد من  إلىيهدف تعريف المشكلة 

الحرجة خالل أوقات زمنية قصيرة تتناسب مع مستوى حراجة المشكلة وُأثرها على 

  .الزبون

وتوجيه  هذا القسم يمكّن الزبون من فهم إجراءات إدارة المشاكل في حال حدوثها،

الموارد المحدودة باتجاه حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، وبطريقة تخفض أثر 

  .حده األدنى إلىالمشكلة على الزبون 

، وتسجيلها من قبل فريق العمل في مكتب الحوادثعداد تقارير بكل إيتم  أنيجب 

  .منها% 85الخدمة الذي يقوم عادة بحل 

تصنيف المشاكل الممكن حدوثها وفق الجدول  اتفاقية مستوى الخدمة، يتم إعدادأثناء 

التالي، وعلى الزبون ومزود الخدمة التأكد من تناسب ذلك مع متطلباتهم وإمكانياتهم، 

  :وإجراء أي تعديالت ضرورية إن وجدت
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  األثر الحالة أولوية المشكلة

  جدي/أثر مالي حاد  المهمة حرجة  األولى

  ذو معنى/ أثر مالي ملموس  عاجل جداً  الثانية

  أثر مالي متوسط  عاجل  الثالثة

  أثر مالي صغير  أولوية متوسطة  الرابعة

  يوجد أثر مالي ال  أولوية منخفضة  الخامسة
 

 )المستوى األعلى إلىرفعها (تصعيد المشكلة  .4.3

في حال لم يتم حل المشكلة خالل إطار زمني مقبول يتناسب مع أثرها على عمل 

إجراءات التصعيد المحددة في االتفاقية،  بإتباعمة الزبون، يجب أن يقوم مكتب الخد

ة من خالل الهرمية اإلدارية في مؤسسة بمستويات اإلدارة المتعاق إلىلرفع المشكلة 

هذا األمر هام جداً ويجب االتفاق عليه بين مزود الخدمة والزبون . مزود الخدمة

  .للتحقق من أن إجراءات إدارة المشاكل تلبي احتياجات الزبون

  .، يرفق باالتفاقية ضمن جدول خاص بذلكإتباعهاتوصيف اإلجراءات الواجب 
 

 األجور/ التعويضات .5
يحصل مزود الخدمة على أجور يتم االتفاق عليها لقاء تقديم الخدمات، من الهام لكال 

الطرفين مناقشة مستويات الدفع والرسوم، وكذلك النفقات الممكن إعادة دفعها وغيرها من 

  .النفقات

اك غالباً حسابات حول ميزانية يتفق عليها الطرفان لتقديم الخدمة، حيث تضع هذه هن

يجوز تجاوزها في األحوال الطبيعية بدون موافقة  الميزانية حدود عليا لتكلفة الخدمات ال

  .مسبقة من الزبون
 المهنية/ األجور الفنية  .5.1

وقد يتم في . ثابت تعتمد غالباً على الوقت والمواد المستخدمة، أو على أساس سعر

لحد أدنى معين من  ةالطريقتين، فيكون هناك أجور ثابتبعض الحاالت الدمج بين 

  .لبعض األعمال والخدمات المقدمة ةقيمة متزايد إلىالعمل، باإلضافة 

المهنية وفقاً للخدمات المقدمة بنوعيها األساسية وغير /يتم تحديد األجور الفنية

  .تفاقيةاص يلحق باالاألساسية، وتوضع ضمن جدول خ
 النفقات الممكن إعادة دفعها .5.2

هي المصاريف التي تحدث من قبل المزود خالل تقديم الخدمة، والتي يكون من 

يمكن أن تتضمن هذه المصاريف بعض الرسوم . المتفق تسجيلها على حساب الزبون
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عة اإلدارية الصغيرة من أجل تغطية نفقات العمل اإلدارية، ومصاريف النقل وطبا

، وغيرها من المصاريف التي يوافق عليها واإلقامةالوثائق والبريد والهاتف والسفر 

  .الزبون

النفقات الممكن إعادة دفعها  يمكن أن تتضمن أيضاً الموارد المتعلقة بتقديم الخدمات 

يمكن سرد  .الحاسوبية، بما في ذلك االتصاالت والتركيب والمكتبيات والمستهلكات

  .تفاقيةمكن إعادة دفعها ضمن جدول خاص يلحق باالملكل النفقات ا
 الفواتير .5.3

تفاق حول النفقات المرتبطة بالخدمة، يجب أن يتفق مزود الخدمة اال إلىباإلضافة 

يتم هذا األمر عادة من . والزبون على كيفية المطالبة بالنفقات من قبل مزود الخدمة

  . ة وتحدد الخدمات المقدمةخالل فواتير تتضمن معلومات مالئمة حول أسباب النفق

عادة يكون لدى المزود نموذج ثابت للفواتير، لكن في بعض الحاالت الخاصة وعندما 

يكون الزبون هو مؤسسة تجارية كبيرة، أو مكتب حكومي، قد يكون من الضروري 

  .االلتزام باإلجراءات والنماذج التي تفرضها مؤسسة الزبون

أن تحتسب من الفواتير، وإنما تعالج من خالل و غرامات ال يجب أأي إعادة نقود 

  .فواتير منفصلة خاصة بذلك
 شروط الدفع .5.4

يوم من تقديم  30عادة خالل  دتفاقية بدقة مواعيد الدفعات، والتي تسدتحدد اال

تحدد هذه األمور بعد مناقشتها بين . الفاتورة، وهذه األخيرة تقدم شهرياً أو ربعياً

  .اق عليهامزود الخدمة والزبون واالتف

في حال وجود أي خالف حول  ايجب أن تعالج االتفاقية اإلجراءات الممكن تطبيقه

  .قيمة الفواتير المقدمة من قبل مزود الخدمة
 بئالضرا .5.5

ضمن االتفاقية الضرائب، وضرائب تعندما ينطبق ذلك على الزبون، البد من أن ت

رسلها مزود الخدمة الى القيمة المضافة، وذلك بشكل منفصل في كل الفواتير التي ي

  .الزبون

تفاقية، وجمع يجب أن تحدد االتفاقية بوضوح مسؤولية دفع الضرائب الخاصة باال

  .الضرائب الناجمة عن تقديم الخدمات
 فوائد الدفعات المتأخرة .5.6

من أجل تشجيع تسديد الدفعات في موعدها، يقوم العديد من مزودي الخدمة بوضع 
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لزبون غرامات في حال تأخره عن دفع التزاماته، ميل احعبارات تساعدهم على ت

وهذه الغرامات يمكن أن تكون بصيغة غرامات تفرض في حال عدم وصول الدفعات 

  .خالل مدة محددة، أو بصيغة محفزات كحسم للدفعات المسددة في وقت مبكر

بكل األحوال الغرامة يجب أن تكون معقولة، وطريقة حسابها يجب أن تكون متضمنة 

  .لفاتورةفي ا
 

 :واجبات الزبون ومسؤولياته .6
من أجل تحقيق عالقة ناجحة لتقديم الخدمة، يجب أن يكون الزبون على إدارك كامل 

طار مسؤولياته، وأن يتأكد من أن موظفي مزود الخدمة إلواجباته واألنشطة التي تقع في 

التفاقية، المعدات المتضمنة في ا إلىاألماكن والوصول  إلىلديهم إمكانية الدخول 

  .األنظمة والبرمجيات موضوع االتفاقية إلىباإلضافة 
 :معالجة وإقرار الفواتير .6.1

المسؤوليات المهمة التي تقع على عاتق الزبون هي تسديد الفواتير التي يقدمها  إحدى

مزود الخدمة خالل المدة المتفق عليها، وفي حال وجود خالف حول قيمة أي فاتورة، 

ن المزود من التحقق وإجراء د لذلك، مع تقديم تفسير مالئم يمكّيجب لفت انتباه المزو

  .التصحيح عند الحاجة
 :موظفي الزبون وتسهيالته وموارده .6.2

على الزبون التأكد من أن يكون لدى موظفي مزود الخدمة صالحيات دخول منشآته 

راد فيما يتعلق بتنفيذ موضوع االتفاق، وذلك فإلاواستخدام معداته والتعامل مع 

وقد يكون من الضروري في بعض . لضمان تنفيذ إجراءات تقديم الخدمة بشكل فاعل

تفاق عليه وهذا األمر يتم اال. الحاالت تقديم مكتب مؤقت أو دائم ألفراد مزود الخدمة

  .أثناء إعداد االتفاقية
 :التدريب على المعدات والمهام النوعية .6.3

وعية ضرورية لتقديم الخدمة، عندما يتضمن تقديم الخدمة، وجود معدات وأنظمة ن

وعندما يكون هناك حاجة لتشغيل هذه المعدات واألنظمة من قبل موظفي الزبون، في 

  .لتدريب نوعي وإخضاعهاتأمين الموارد الالزمة ) أي الزبون(هذه الحالة عليه 

يحق للمزود الخدمة التحقق من وجود الكوادر المدربة لدى الزبون، وعدم السماح 

غير مؤهلة أو غير مدربة بتشغيل األنظمة أو الولوج إليها، وهذا األمر ألي كوادر 

 إلىفي هذه الحالة، سيحتاج الزبون  .يجب أن يكون محدد وواضح في االتفاقية

الحصول على ضمان توفر التدريب النوعي المطلوب وإتاحيته، وكذلك معرفة كافة 
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  .التكاليف المتعلقة بذلك التدريب

بالصحة والسالمة يجب أيضاً تضمينها في هذا السياق من  أي أمور ذات عالقة

  .االتفاقية
 :الموافقات والمعلومات .6.4

من وقت ألخرـ سيكون على الزبون أن يقدم بعض المعلومات والموافقات 

صدار بعض القرارات الضرورية لكي يتمكن مزود الخدمة من أداء إوالتفويضات، و

لذلك من الضروري أن تتضمن االتفاقية . الخدمات المتفق عليها على الوجه األمثل

بين مزود الخدمة والزبون هذه التفاعالت وطريقة معالجتها بكفاءة تجنباً ألي تأخير 

  .غير ضروري يمكن حدوثه
 

 الضمانات والمعالجات .7
تعتبر العبارات الخاصة بالضمانات والمعالجات في حال حدوث أي نقص في الخدمة، أو 

حدوث أمور غير متوقعة أمر البد منه ف. زء هام من أي اتفاقيةأي حوادث غير متوقعة، ج

  .لذلك يجب أن تساعد وثيقة االتفاقية في تقديم دليل للتعامل مع هذه األمور -لألسف–

دارة فاعلة للحوادث إفي بعض الحاالت، ورغم وجود درجات عالية من اليقين بوجود 

بوضع ضمانات شاملة لزبائنهم  والمشاكل، إال أن العديد من مزودي الخدمة يقومون

  .ألسباب تجارية وتنافسية
 :جودة الخدمة .7.1

يجب أن تتضمن االتفاقية عبارات واضحة حول توقعات جودة الخدمة، وهذه 

معايير الصناعة نفسها، وبعض القياسات المعيارية في هذا  إلىالعبارات تشير عادة 

  .المجال

اء للتنبيه والتعامل مع الثغرات التي جودة الخدمة أمر هام، ويجب أن يكون هناك إجر

  .تتم مالحظتها

تتعامل عبارات جودة الخدمة عادة مع الحدود الدنيا المقبولة والتي يتم تحديدها في 

القياسات الكمية الداعمة لتحقق هذه  إلىوصف جودة الخدمة المطلوبة، باإلضافة 

  .التوقعات كحد أدنى
 :التعويضات .7.2

ثر إهمال المزود ألداء واجباته، وانعكاس ذلك على بعض أشكال التعويضات حول أ

موظفي المزود، يجب أن تكون متضمنة في االتفاقية، وهذه غالباً تكون مسندة 

بسياسات تأمين العمل، وعلى الزبون أن يتحقق من التأمين الذي يحمله مزود الخدمة 
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  .وفقاً لهذا النوع من الحوادث
 :مطالبات الطرف الثالث .7.3

ن يتحمل المزود قانونياً المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق النسخ من قبل من الطبيعي أ

في هذا القسم تحدد هذه المسؤوليات، وكذلك مسؤولية أي تعامل مع طرف . موظفيه

  .نتهاكاتثالث يقوم فيه ذلك الطرف بأي من هذه اال
 :االستثناءات .7.4

بة وغيرها، وحين من أجل حماية نفسه من انتهاكات حقوق النسخ في األعمال المكتو

. يقوم الزبون بإجراء تعديالت على األعمال األصلية دون التنسيق مع مزود الخدمة

صدار سابق من المطبوعات أو إأو عندما يقوم الزبون بشكل خاطئ باستخدام 

  . األعمال

تتضمن االتفاقية عبارة تغطي هذا النوع من الحوادث، بما يحدد المسؤولية  أنيجب 

  . مكنةالقانونية الم
 :معالجة الثغرات .7.5

في العمل،  أخرىعند حدوث تدني في مستوى أداء الخدمة بسبب حدوث أي ثغرة 

يجب أن تكون االتفاقية قادرة على معالجة هذه األمور، بحيث يكون مزود الخدمة 

  .مطالب بتصحيح تلك الثغرات واستعادة الخدمة الطبيعية بأسرع وقت ممكن

دة األموال أو دفع الغرامات، فيجب أن يكون ذلك واضحاً تفاقية بإعاوعندما تسمح اال

مع آلية الحساب المعتمدة، وبحيث تلحق هذه المعلومات ضمن جدول خاص 

 .تفاقيةباال
 :القوة القاهرة .7.6

من الطبيعي أن تتضمن أي اتفاقية خدمة، عبارات تحدد المسؤولية عند حدوث أي أحداث 

اف االتفاق، والتي يكون لها أثر مادي أو مشاكل خارجة عن سيطرة أي طرف من أطر

  .على الخدمة التي يتم تقديمها
 

 األمان/ األمن .8
من الضروري أن يحترم مزود الخدمة بشكل كامل إجراءات الزبون المتعلقة باألمان، كما 

ممارسات تشغيل أمنه بشكل جيد ضمن مؤسسته  بإتباعي قيام المزود رأنه من الضرو

  .خاصة بالزبون، وضمان استمرارية تقديم الخدمةوذلك لحماية المعلومات ال

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار تطبيق معايير أمن المعلومات العالمية  واإلجراءات الخاصة 

  .بذلك في كال المؤسستين، إن لم تكن مطبقة من قبل
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 :الولوج الفيزيائي .8.1

الزبون يجب أن يحصل العاملون لدى مزود الخدمة على إمكانية الدخول الى منشآت 

التي يتم تقديم الخدمة فيها، وبحيث يكون هناك إجراءات أمن فيزيائي تحمي من 

  .مؤسسة الزبون دون علم مسبق لطرفي االتفاق إلىدخول أفراد طرف ثالث 

المعدات التي يتم من خاللها تقديم الخدمة،  إلىالوصول  إلىيحتاج موظفو المزود قد 

هذه الحالة يجب أن يكون الموظفين قادرين  وذلك حسب طبيعة الخدمة المقدمة، وفي

تلك المعدات خالل ساعات العمل المحددة، والتي يمكن أن تكون  إلىعلى الوصول 

  .24/7مستمرة 
 :)عن بعد( الولوج المنطقي .8.2

في حال إمكانية الحصول على معلومات عبر نظام خاص، أو عبر الشبكة هناك 

، والتي تتطلب مستويات )الخ... ر، عن ُبعد، ولوج مباش(طرق عدة لهذا الولوج 

  . مختلفة من التعريف والصالحيات والمحاسبة

يجب ان يكون من الممكن مراقبة كل أشكال الولوج المنطقي، وتحديد مستويات 

الولوج المطلوب من قبل المزود بدقة تامة لكل من موظفيه وذلك سواء لتقدم 

 .ممكن حدوثها في النظامال الحوادثالخدمات العادية أو لحل المشاكل أو 
 احترام سياسة األمن المعتمدة عن الزبون .8.3

هناك العديد من المؤسسات تعتمد معايير عالمية ألمن المعلومات لديها، والذي ينتج 

ن المعلومات، وفي هذه الحالة على مزود معنه مجموعة من سياسات وإجراءات أ

ها والتأكد من التزام ممثليه م معؤالخدمة احترام هذه السياسات واإلجراءات والتال

  .الدائم بها
 قياسات أمن المعلومات والمعطيات .8.4

 عطاء كلمة مرورإأمن المعلومات هو أكثر من أخذ نسخة احتياطية عن البيانات، أو 

خاصة لكل من العاملين والموظفين المخولين، أمن المعلومات هو حقيقة حول حماية 

سة، فاألعمال تبنى على المعلومات، والتي الملكية الفكرية، وبنية معلومات المؤس

تشكل إجماالً أسرار الشركة لما لها من مساهمة مباشرة في ربحية الشركة، مما 

  .يستدعي حمايتها بشكل دقيق

عندما تكون إجراءات أمن المعلومات الرسمية للزبون غير كاملة أو شاملة، فإن على 

، وجعل موظفيه وممثليه على وعي المزود القيام بمحاوالت تحسين البنية األمنية

  .كامل بالمخاطر الممكنة
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 ستعادة من الكوارثاال .8.5

ن يؤثر على األنظمة بشدة وبالتالي أأي حدث تخريب متعمد أو غير متعمد يمكن 

على تقديم الخدمة، هذا الحدث يمكن أن يحدث في أي وقت، لذلك على المؤسسات 

استمرارية الخدمات التي تقوم اتخاذ الخطوات واإلجراءات الضرورية لحماية 

  .بتقديمها

رة بدقة وتحت شروط واقعية، وعلى بهذه الخطوات واإلجراءات بجب أن تكون مخت

  .ختباراتدمة تأكيد القيام بتلك االخالزبون أن يطلب من مزود ال
 التشفير .8.6

 إلىيعتبر نقل البيانات بشكل خاص نشاط عالي الخطورة، والذي يمكن أن يؤدي 

لكل من مزود  الضروريلذلك من . ن لم تتم إدارته بدقةإة في الثقة خسارة كبير

الخدمة والزبون استخدام أنظمة تشفير متوافقة لحماية سرية وأمن المعلومات 

 .والبيانات المتداولة بينهما
 

 :حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية .9
ا من قبل أحد طرفي االتفاق عمول بهمة اليالفكر ةيكليجب أن تكون أعمال حماية حقوق الم

معروفة بالنسبة للطرفة األخر، بحيث تتعامل هذه االتفاقية مع هذه األمور وأن تتضمن 

  .معالجة البيانات والسجالت السرية
 :حقوق الملكية الفكرية .9.1

عادة ال تكون كل األعمال المطورة من قبل أي مؤسسة أو أحد موظفيها محمية من 

جب أن يتفق مزود الخدمة والزبون على احترام حقوق النسخ بشكل نظامي، ولكن ي

الملكية ألي أعمال يمكن أن يكون ألي من طرفي االتفاق وصول إليها كجزء من 

إجراءات تقديم الخدمة وتنفيذ االتفاقية، وذلك سواء كانت حقوق الملكية الفكرية لهذه 

  .األعمال مسجلة أم ال
 :السرية .9.2

الت أمر حرج جداً ويجب أن تتضمن االتفاقية سرية البيانات والمعلومات والسج

معالجة دقيقة السيما وأنه في هذا النوع من االتفاقيات يكون لدى كل من الزبون 

ومزود الخدمة معلومات عن األخر، وهذه المعلومات يمكن أن تكون متعلقة بأسرار 

  .التجارة ذاتها، ولذلك البد من معالجتها بسرية كاملة
 :أوامر المحكمة .9.3

ا تلقى أي من طرفي االتفاق أمر من المحكمة لتقديم معلومات عن الطرف أألخر، إذ



 تصاالتتفاقيات مستوى اخلدمة يف قطاع االا
 

     93 -الصفحة
 
 

تناقض مع سرية المعلومات المتفق عليها يراً أن هذا األمر ظون. فعليه أن يقوم بذلك

 .من االتفاقية، البد من وجود عبارة في االتفاقية تعالج هذا األمر في حال حدوثه
 :دة المعلوماتتخريب البيانات والسجالت واستعا .9.4

تفاقية مع معالجة سرية أية معلومات تعود لطرفي االتفاق بشكل يجب أن تتعامل اال

  .دائم، لدى انتهاء االتفاقية أو توقيفها
 

 .التوافق وحل النزاعات .10
ألمور المتعلقة بالتوافق القانوني ويقدم ايتعامل هذا الجزء من االتفاقية بشكل رئيسي مع 

  .الطرفين دليل لحل النزاعات بين
 :القانون المعتمد .10.1

يجب أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات حول السلطة القضائية التي تغطي هذه 

االتفاقية، والتي تكون عادة السلطة القضائية لمكان وجود المكاتب األساسية لمزود 

لكن يمكن لألطراف اختيار السلطة القضائية المحلية حيث يتم تقديم الخدمات . الخدمة

الزبون، في حال كونها موجودة في دولة مختلفة عن الدولة التي  إلىالتفاق موضوع ا

  .توجد فيها مكاتب المزود الرئيسية
 :ضبط التصدير .10.2

معظم الدول لديها تشريعات صارمة بخصوص تصدير بعض البضائع والخدمات، 

وعلى كل من مزود الخدمة والزبون احترام هذه التشريعات، وعلى االتفاقية أن 

  .ذلكتعكس 
 :الحل غير الرسمي .10.3

أحد أهداف االتفاقية هو تبسيط العالقة بين طرفيها، لذلك من  أنمن الضروري تذكر 

الهام دوماً الحفاظ على حوار صحي خالل تلك العالقة، ومحاولة حل أي مشكلة 

  .بطريقة غير رسمية

ر، المناقشات غير الرسمية يمكن أن تعزز العالقة وتحسن فهم طرفي االتفاق لألم

مي سالحل الر إلىورغم أنه في بعض الظروف قد يكون من الضروري اللجوء 

للنزاعات الموجودة، لكن يجب بذل كل الجهود من قبل الطرفين إليجاد أرضية 

مشتركة للحل من خالل المناقشات غير الرسمية وقبل المباشرة باإلجراءات القانونية 

  .الرسمية
 :التحكيم .10.4

أي نزاعات ناشئة بين الطرفين من خالل المناقشات غير إذا لم يكن من الممكن حل 
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في بعض الحاالت . م مستقلمحكَّ إلىالرسمية، قد يكون من الضروري إحالة األمر 

م أو المؤسسة التي يمثلها محدد ضمن االتفاقية، ولكن عادة يتم العامة يكون المحكَّ

لمشكلة للتأكد من وجود م وقت حدوث النزاع ويتم اختياره حسب طبيعة اتحديد المحكَّ

  .التخصص لديه

م يجب أن يكون مقبوالً من كال الطرفين، وأن يكون بالنسبة لكالهما مؤهل أي محكَّ

م، ن من االتفاق على المحكَّيبشكل كاف، ومستقل عنهما، وفي حال عدم تمكن الطرف

  .م مالئمكمة لتعيين محكَّحالم إلىيتم في هذه الحالة رفع األمر 
 :فحدود التصر .10.5

يمكن أن تحدد االتفاقية الوقت الذي يمكن انقضاؤه بين الحدث وإمكانية اللجوء الى 

  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بذلك الحدث
 :حدود المسؤولية .10.6

هذا جزء هام وذلك ألنه يحدد حجم األضرار التي يمكن أن يطالب بها الزبون في 

يحاول مزود الخدمة تحديد في حاالت كهذه من الشائع أن . حال حدوث نزاع رسمي

حد أقصى لألضرار المدفوعة، والتي يمكن أن تبقى في حدود المبلغ المالي الذي 

  .دفعه الزبون ضمن هذه االتفاقية
 

 اإلنهاء .11
االتفاقيات بأنواعها المختلفة يجب أن تعالج قضية اإلنهاء، وهذا يتضمن عادة تفاصيل 

لتزامات عندما يدخل اإلنهاء حيز ات تسديد االإجراء إلىالتوقيت، ومدة التبليغ، باإلضافة 

  .التنفيذ
 :بتدائية لالتفاقيةاإلنهاء بعد المرحلة اال .11.1

نهاء االتفاقية وفق إيتم عادة تحديد فترة زمنية معينة، يمكن بعدها ألي من الطرفين 

تكون االتفاقيات عادة قابلة للتجديد في حال موافقة طرفي . إجراء اإلنهاء المتفق عليه

تفاقية تجدد الشكل األبسط للتجديد هو عندما تكون اال. يددتفاق على شروط التجاال

لم يبدي أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد، وذلك بالتبليغ عن  تلقائياً بشكل سنوي ما

  .ذلك قبل موعد التجديد التالي
 بناء على رغبة أحد الطرفيناإلنهاء  .11.2

في أي وقت من قبل طرفي االتفاق، بعد االتفاقيات من هذه الطبيعة تسمح باإلنهاء 

  .متفق عليها للتبليغالمدة خالل التقديم تبليغ مكتوب من قبل أحدهما، 

نهاء االتفاقية خالل المرحلة إهذا اإلنهاء يمكن أن يكون ألي سبب، وفي حال تم 
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بتدائية، يمكن وفي ظروف خاصة فرض غرامات بسبب اإلنهاء المبكر والتي اال

هذا األمر يمكن أن يحدث عندما يعي كال . وضحة في االتفاقيةيجب أن تكون م

عتماد على توقعه لفترة زمنية الطرفين أن مزود الخدمة قد قام باستثمارات هامة باال

  .ابتدائية لتقديم الخدمة
 اإلنهاء لسبب .11.3

اق، فإن ذلك فعندما يفشل أي من الطرفين في تنفيذ التزاماته األساسية ضمن االت

ن يسبق بتبليغ مكتوب مع توصيف للخلل أي يجب ذنهاء االتفاقية، واليعتبر سبب إل

  .ن أمكنإالحاصل، وإعطاء مهلة كافية لتصحيح المشكلة 
 نهاءاإل دالدفع عن .11.4

تفاقية لضمان تفاقية، يجب معالجة أمر الدفعات النهائية ضمن االفي حال إنهاء اال

  .عدالة المعالجات لكال الطرفين بشكل واضح
 

 عموميات .12
يتعامل هذا القسم من االتفاقية مع األمور غير المتعلقة بالخدمات المقدمة، ولكن تغطي 

  :األجزاء األخرى في العالقة بين طرفي االتفاق، وتشمل
 التبليغات .12.1

  .يجب أن يحدد بوضوح ودقة مكان تقديم التبليغات ولمن يتم تقديمها
 محاذير .12.2

ي ذالطرفين فيما يتعلق بالحذر اليجب أن تتضمن االتفاقية عبارات حول توقعات كال 

يمارسه كال الطرفين في التعامل مع بعضهما البعض ومع موظفيهما خالل تقديم 

  .الخدمات

يحق ألي من الطرفين تأخير أو االمتناع  تؤكد على أنه ال أنكذلك فإن االتفاقية يجب 

  .احيات المطلوبة ضمن شروط هذه االتفاقيةمالموافقات والس إعطاءعن 
 امالمه .12.3

ومن . تتضمن االتفاقية معلومات حول بعض المهام الخاصة ألحد الطرفين أو كالهما

الممكن ضمن نص االتفاقية المنع التام أو السماح التام لهذه المهام في إطار االتفاقية 

  .وضمن شروط محددة
 االتفاقية ككل .12.4

قية والتي المعلومات المحددة لوثائق االتفايجب على كل من الطرفين أن يعي ويفهم 

جزء منها، وذلك فيما يتعلق بالخدمات موضوع االتفاق، لتجنب أي مشاكل  تعتبر
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  .مستقبلية
 التغيير على االتفاقية .12.5

في حال وجود حاجة إلجراء تغيير على االتفاقية، فيجب ان يتم ذلك باتفاق الطرفين، 

  .وتوثيق كامل إلجراءات التغيير والموافقة عليها
 عدم اإلغواء .12.6

خالل مدة للعمل معه في االتفاق بعدم محاولة إغراء موظفي الطرف األخر يلتزم طر

ن تتضمن االتفاقية عبارات واضحة أتفاقية، وبعد فترة محددة يتفق عليها، ويجب اال

  .حول ذلك
 الوثائق القانونية .12.7

كافة المستندات المرفقة باالتفاقية تعتبر جزء متكامل منها، ويجب تضمين االتفاقية 

 .د ذلك وتحدد تلك المستنداتعبارة تؤك
 

 :التوقيع .13

تفاق، وذلك بصفتهم طرفي اال باسميتضمن هذا القسم توقيع األشخاص المفوضين بالتوقيع 

 .عتبارية كممثلين ألطراف االتفاقيةاال
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  نموذج كامل التفاقية مستوى الخدمة 2-الملحق
  

1. INTRODUCTION TO THE SERVICE LEVEL AGREEMENT 
 

1.1. PURPOSE AND OBJECTIVES 
“This Agreement outlines the terms and conditions under which the Supplier will 
provide specified Services (collectively referred to as “the Services”) to its Client 
or its Affiliates.” 
 

1.2. PARTIES TO THE AGREEMENT 
“This Agreement is made between [specify name of Supplier] (hereinafter 
referred to as “the Supplier”) of [specify address of Supplier], and [specify name 
of Client] (hereinafter referred to as “the Client” of [specify address of Client].” 

1.3. DATE OF COMMENCEMENT 
“This Agreement will commence on [specify commencement date].” 

1.4. DURATION OF AGREEMENT 
“This Agreement is for an initial [specify no. of months] month period and is 
automatically renewable for a further twelve month period at the end of this 
initial period and on each subsequent anniversary of the Commencement Date 
unless three months prior written notice is received to terminate the Agreement 
by either party. “ 

1.5. NON-EXCLUSIVE AGREEMENT 
“It is understood and agreed that this Agreement does not grant to the Supplier 
any exclusive rights to do business with the Client and also that the client may 
contract with other suppliers for the procurement of similar services. Nothing in 
the Agreement prevents the Supplier from marketing, developing, using and 
performing similar services or products to other potential clients.” 

1.6. DEFINITIONS 
 

2. SCOPE OF WORK 
2.1. STANDARD SERVICES 

“Standard services to be delivered under this Agreement are as specified in 
Schedule A to this Agreement.” 

2.2. NON-STANDARD SERVICES 
“Non-standard services to be delivered under this Agreement are as specified in 
Schedule B to this Agreement.” 

2.3. SERVICE AVAILABILITY 
“The availability, operational reliability and response times of the Services to be 
delivered under this Agreement are as specified in Schedule C to this 
Agreement.” 
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2.4. PLACE OF SERVICE DELIVERY 
“The Services covered by this Agreement are to be delivered at the address or 
addresses given in Schedule D to this Agreement.” 

2.5. CHANGES TO SERVICES 
“Either party may propose changes to the scope, nature or time schedule of the 
Services being performed under this Service Level Agreement. The parties will 
mutually agree to any proposed changes, including adjustments to fees and 
expenses as a result of the changes to the Services. All changes are to be subject 
to the change control procedures included in Schedule E to this Agreement and 
must be approved in writing by both parties.” 

2.6. CLIENT DELAYS TO SERVICES 
 “The Supplier will be entitled to an adjustments to any penalties or refunds due 
for inadequate performance if the Supplier is prevented from performing specific 
Services for any reasons beyond the control of the Supplier which are caused by 
the Client.” 

3. PERFORMANCE, TRACKING AND REPORTING 
3.1. KEY PERSONNEL CHANGES 

“Key personnel are not required to be named within this Agreement but the 
Supplier will notify the Client in advance of any changes to such key personnel 
that could affect the delivery of the Services to the Client.” 

3.2. HOW EACH SERVICE WILL BE MONITORED 
“The performance of each individual Service will be monitored. The 
methodology to be used in each case is outlined in Schedule F to this 
Agreement.” 

3.3. BENCHMARKS, TARGETS AND METRICS TO BE UTILISED 
“The benchmarks, targets and metrics to be used in the measurement of 
performance levels are defined in Schedule F to this Agreement. “ 

3.4. SERVICE LEVEL REPORTING 
“Reports on actual service levels achieved will be provided to the Client on a 
monthly basis. This will cover each service component delivered and the 
performance achieved compared with target. These reports are to be provided to 
the Client within ten working days after the end of each month. The reports 
required to be supplied and their respective frequency and distribution are 
included in Schedule G to this Agreement” 

3.5. SERVICE REVIEW MEETINGS 
“Service Review meetings will be held on quarterly basis at the Client’s offices. 
The issues to be covered will include (as applicable): 

Service performance levels 

Support performance levels  

Installation performance 
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Equipment issues 

System issues 

Compensation issues 

Administrative Issues 

Security Issues 

Changes proposed” 

 

4. PROBLEM MANAGEMENT 
4.1. SERVICE DESK AND OTHER SUPPORT SERVICES 

“The Supplier will provide ongoing assistance to the Client to support the 
Services provided. This will include Service Desk facilities and On-site 
Maintenance and Support services. The Service desk and On-site Maintenance 
and Support services are defined in Schedule H to this Agreement” 

4.2. PROBLEM DEFINITION 
“The following standard problem definitions will apply to the services provided 
under the terms of this Agreement.” 

Problem Priority Status Impact 

Priority 1 Mission critical Serious financial impact 
Priority 2 Extremely urgent Significant financial impact 
Priority 3 Urgent Medium financial impact 

Priority 4 Medium priority Minimal financial impact 
Priority 5 Low Priority No financial impact 

4.3. PROBLEM ESCALATION 
“To ensure that the Client receives senior management attention on unresolved 
issues, the Supplier operates a problem escalation procedure in order that any 
unresolved problems are notified to the Suppliers operational and management 
personnel on a priority basis dependent upon the severity of the problem. There 
are five levels of Problem Priorities and three levels of escalation. This escalation 
process is specified in Schedule I to this Agreement.” 

5. COMPENSATION 
5.1. PROFESSIONAL FEES 

“The professional fees payable for performing either the Standard Services or the 
Non-standard Services are on the basis as defined in Schedule J to this 
Agreement.”  

5.2. REIMBURSABLE EXPENSES 
“Reimbursable expenses mean agreed incidental services reasonably incurred by 
the Supplier in performing its obligations, plus a 10% administrative fee.   
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Expenses that may be considered as reimbursable are stated in Schedule J to this 
Agreement. “ 

5.3. INVOICES 
“The Supplier will submit invoices to the client for professional fees and 
reimbursable expenses on a monthly basis in arrears. Each invoice will clearly 
state the work performed, hours worked and reimbursable expenses incurred.” 

5.4. PAYMENT TERMS 
“All fees and expenses are to be paid to the Supplier, in the currency of the 
invoice, by telegraphic transfer of funds to the account designated by the 
Supplier.  All invoices are payable within 30 days from the date of the invoice. 
Any amounts disputed in good faith may be deducted from the invoice and the 
remainder must be paid by the due date. The disputed amount should be notified 
in writing to the Supplier within 15 days of receipt of the invoice giving the 
reasons for withholding payment. Upon receipt of the Client’s dispute notice, the 
Supplier and Client will work together in good faith to resolve such disputes in a 
prompt and mutually acceptable manner. The Client agrees to pay any disputed 
amounts within 5 days once the issues have been resolved.” 

5.5. TAXES 
The Client agrees to pay directly or reimburse the Supplier for any taxes directly 
arising out of this Agreement excluding any taxes on the Suppliers income.” 

5.6. INTEREST FOR LATE PAYMENT 
“If the invoice is not settled within 30 days from date of invoice, the Supplier 
may add an interest and administrative charge of 1.5% of the invoice amount per 
month.” 

6. CUSTOMER DUTIES AND RESPONSIBILITIES 
6.1. PROCESSING AND AUTHORISATION OF INVOICES 

“The Client undertakes to process and settle invoices by the due dates.” 

6.2. CLIENT PERSONNEL, FACILITIES & RESOURCES 
“The Client will ensure the Supplier has timely access to appropriate Client 
personnel and will arrange for the Supplier personnel to have suitable and safe 
access to the Client’s facilities and systems. The Client will also provide suitable 
office space and associated resources for Supplier personnel working on-site 
including all necessary computing and office support resources.” 

6.3. TRAINING ON SPECIALISED EQUIPMENT OR TASKS 
“The Client will ensure that all Client personnel who work on the Supplier’s 
systems or equipment are adequately qualified and receive suitable training both 
to ensure the safety of the Client’s personnel and to safeguard the Suppliers 
systems or equipment.” 

6.4. APPROVALS AND INFORMATION 
“The Client will respond promptly, and in any case, within five working days, to 
any Supplier requests to provide direction, information, approvals, authorisations 
or decisions that are reasonably necessary for the Supplier to perform the 
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Services.” 

7. WARRENTIES AND REMEDIES 
7.1. QUALITY OF SERVICE 

“The Supplier warrants that the Services will be performed in a professional and 
workmanlike manner consistent with industry standards reasonably applicable to 
such services. If the Client considers that a breach of this warranty has occurred 
and notifies the Supplier in writing stating the nature of the breach, then the 
Supplier will be required to correct any affected services in order that they 
comply with the warranty.” 

7.2. INDEMNIFICATION 
“If, as a result of the Supplier’s negligence, the Client or Client’s employees 
suffer injury or property damage, the Supplier will reimburse the Client for that 
portion of any damages for which the Supplier is found to be liable.” 

7.3. THIRD PARTY CLAIMS 
“The Supplier warrants that any works of authorship written by the Supplier’s 
personnel will not infringe any third party copyrights, patents or trade secrets. If a 
third party takes action against the Client for any infringes of this nature, then the 
Supplier will, at its own expense, settle the claim or arrange to defend the Client 
in such proceedings, and, in such circumstances, the Supplier will pay all 
settlement costs, damages, and legal fees and expenses finally so awarded.” 

7.4. EXCLUSIONS 
“The Supplier is not responsible for any infringements to third party copyrights, 
patents or trade secrets where the Client has made amendments to original 
documents and similar works prepared by the Supplier without the express 
approval of the Supplier, or where the Client fails to use the most recent versions 
of such works that have been delivered by the Supplier.” 

7.5. REMEDIES FOR BREACHES  
“In the event of any defective performance from the Supplier or failure to furnish 
the agreed level of service, the Supplier will make reasonable efforts to restore 
the service to a good operating condition on an urgent basis. If any penalties and 
refunds are payable in the event of defective service, the amounts claimable are 
defined in Schedule K to this Agreement.” 

7.6. FORCE MAJEURE 
“Except in respect of payment liabilities, neither party will be liable for any 
failure or delay in its performance under this Agreement due to reasons beyond 
its reasonable control, including acts of war, acts of God, earthquake, flood, riot, 
embargo, sabotage, governmental act or failure of the Internet, provided the 
delayed party gives the other party prompt notice of the reasons for such cause.” 

8. SECURITY 
8.1. PHYSICAL ACCESS 

“The Client is to ensure that the Supplier’s employees and sub-contractors are 
given reasonable authorized access to premises and equipment in order that the 
Services may be delivered and maintained in accordance with the terms of this 
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Agreement.” 

8.2. LOGICAL ACCESS 
“The Client is to ensure that the Supplier’s employees and sub-contractors are 
given necessary access to the software and systems in order that the Services may 
be delivered and maintained in accordance with the terms of this Agreement.” 

8.3. COMPLIANCE WITH CLIENT SECURITY POLICIES 
“In the event that the Client operates formal security policies, the Supplier will 
ensure that its employees are aware of such policies and will ensure ongoing 
compliance with the policy statements. The Client will provide the Supplier with 
up to date information on its security policies and keep the Supplier informed 
about any changes to these policies.” 

8.4. INFORMATION AND DATA SECURITY MEASURES 
“The Supplier will manage information and data security with reasonable efforts 
to restrict unauthorized access. The Supplier will make best endeavours to ensure 
that its employees and representatives are fully aware of the risks associated with 
information and data security issues.” 

8.5. DISASTER RECOVERY 
“The Supplier will ensure that information and data under its responsibility is 
properly backed up on a daily basis and also that arrangements are made for 
recovery processes to be installed to minimize any potential disruption to the 
Client’s business.  The Supplier is required to ensure that proper measures are in 
place to enable continuation of services in the event of unexpected disruptive 
events. These measure to include implementation and pre-testing of formal 
disaster recovery and business continuity planning in the Supplier’s business.” 

8.6. ENCRYPTION 
“Where requested and authorized by the Client, the Supplier agrees to utilise 
Secure Socket Layer (SSL) encryption technology in the electronic transmission 
of data to protect private Client information from access by unauthorized users.” 

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND CONFIDENTIAL 
INFORMATION 

9.1. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
“Both parties acknowledge the intellectual property rights of the other party 
whether registered or not.” 

9.2. CONFIDENTIALITY 
“Both parties agree to keep confidential all information concerning the other 
party’s business or its ideas, products, customers or services that could be 
considered to be “confidential information”. “Confidential information” is any 
information belonging to or in the possession or control of a party that is of a 
confidential, proprietary or trade secret nature that is furnished or disclosed to the 
other party. Confidential information will remain the property of the disclosing 
party and the receiving party will not acquire any rights to that confidential 
information.” 
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9.3. COURT ORDERS 
“If the receiving party receives a Court Order to divulge any confidential 
information belonging to the disclosing party, then the receiving party is 
permitted to release such information to the court in accordance with any Court 
Order so served.” 

9.4. DESTRUCTION OF DATA AND RECORDS OR RETURN ON 
TERMINATION 
“Upon termination of this Agreement, the receiving party, at the option of the 
disclosing party, will return or destroy all confidential information belonging to 
the other party.” 

10. LEGAL COMPLIANCE & RESOLUTION OF DISPUTES 
10.1. GOVERNING LAW 

“The laws pertaining in the jurisdiction of the Country or State where the 
Supplier’s principal office is located will govern this Agreement.” 

10.2. EXPORT CONTROL 
“Both Supplier and Client agree to comply fully with all relevant export laws and 
regulation of the country or countries where their offices are located.” 

10.3. INFORMAL RESOLUTION 
“In the event of dispute, the parties will attempt to resolve any such disputes 
through informal negotiation and discussion. Formal proceedings should not be 
commenced until such informal negotiations and discussions are concluded 
without resolution.” 

10.4. ARBITRATION 
“Any unresolved dispute should be referred to a qualified independent arbitrator 
acceptable to both parties. The arbitrator will have no authority to award any 
damages that are excluded by the terms of this Agreement.  In the event that a 
suitable independent arbitrator cannot be identified and agreed on by both parties, 
then the courts shall be requested to appoint one.” 

10.5. LIMITATION OF ACTION 
“Neither party may bring proceedings more than 18 months after the actual event 
occurred except for proceedings for non-payment.” 

10.6. LIMITATION OF LIABILITY 
“Should the Client become entitled to claim damages from the Supplier, the 
Supplier will be liable only for the amount of the Client’s actual direct damage up 
to the amount that the Supplier has actually received from the Client as payment 
for the specific services or items that are the subject of the claim. The Supplier is 
not responsible for any damages caused by the failure of the Client of its 
Affiliates or other suppliers to perform their responsibilities. The limitation of 
liability included in this section will survive this Agreement.” 

11. TERMINATION 
11.1. TERMINATION AFTER INITIAL AGREEMENT TERM 

“This Agreement commences on the Commencement Date for an initial period of 
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three years. Thereafter, the Agreement will be automatically renewed annually 
for successive one-year periods unless notice is received 180 days before such 
annual expiry date. The Supplier will provide to the Client, 180 days written 
notice of any price changes due to take effect from each renewal date.” 

11.2. TERMINATION FOR CONVENIENCE  
“Either party may terminate this agreement at any time by giving 180 days 
written notice to the other party.” 

11.3. TERMINATION FOR CAUSE 
“If either party fails to perform its obligations under this Agreement, and does 
not, within 30 days of receiving written notice describing such failure, agree to 
take measures to cure such failure, then this Agreement may be terminated 
forthwith.” 

11.4. PAYMENT ON TERMINATION 
“In the event of termination of this Agreement for any cause, the Supplier will 
continue to be paid up to the effective date of termination for any fees or 
expenses due for services delivered up to that date.” 

12. GENERAL 
12.1. NOTICES 

“Notices required under this Agreement are to be sent to the address and persons 
specified in Schedule L to this Agreement. Notices are to be sent in writing by 
either registered post, recorded post, by express courier service or be delivered 
personally.” 

12.2. STANDARD OF CARE 
“Each party will act in good faith in the performance of its respective duties and 
responsibilities and will not unreasonably delay or withhold the giving of consent 
or approval required for the other party under this Agreement. Each party will 
provide an acceptable standard of care in its dealings with the other party and its 
employees.” 

12.3. ASSIGNMENT 
“Neither party may assign or otherwise transfer this Agreement without the prior 
written consent of the other party.  In the event that consent for assignment is 
given, the terms of this Agreement will be binding upon each party’s respective 
successor.” 

12.4. ENTIRE AGREEMENT 
“This document constitutes the entire agreement between the parties and 
supersedes all other prior agreements between the parties for the provision of 
such services. “ 

12.5. SEVERABILITY 
“The provisions of this Agreement shall be deemed severable, and the 
unenforceability of any one of the provisions shall not affect the enforceability of 
other provisions. In the event that a provision is found to be unenforceable, the 
parties shall substitute that provision with an enforceable provision that preserves 
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the original intent and position of the parties. “ 

12.6. CHANGES TO THE AGREEMENT 
“All changes to this Agreement must be approved in writing by authorized 
officials of both parties and follow the formal change control procedure set out in 
Schedule M to this Agreement.” 

12.7. NON-SOLICITATION 
“During the term of this Agreement and for two years after its expiration or 
termination, neither party will solicit any employee of the other party for the 
purposes of offering employment.” 

12.8. EXHIBITS 
“The Schedules referred to in, and attached to, this document are to be considered 
an integral part of this Agreement.” 

13. SIGNATURES 
“The following authorized representatives of each party execute this Agreement 
at the Commencement Date: 

For the Supplier 

Signature: 

Name  : 

Position: 

Date of Signing:  

For the Client   

Signature: 

Name  : 

Position: 

Client  : 

Date of Signing: 
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  نموذج عقد إيجار خدمة  3-الملحق
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  نموذج ترخيص 4-الملحق
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  شروط استثمار مقهى انترنت 5-الملحق
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الجمعية العلمية  مزود خدمة اإلنترنت في –اتفاقية مستوى الخدمة  7-الملحق

  السورية للمعلوماتية
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  نموذج عن اتفاقية مستوى الخدمة لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني 8-الملحق
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