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   جغرافيال موقعالتحديد تتبع ووأجهزة  منظومات تعليمات

  

  التسمية   )١(المادة 

الصادرة عـن  ) تتبع وتحديد الموقع الجغرافيوأجهزة  منظوماتتعليمات (تسمى هذه التعليمات 

 من قانون االتصـاالت  )٥١(المادة و) ٢/أ/١٢( المادة لنصاستنادا هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

 هيئـة المن قبل مجلس مفوضي  إقرارهاويعمل بها من تاريخ وتعديالته  ١٩٩٥لسنة  )١٣(رقم 

  . للهيئةونشرها على الموقع اإللكتروني 

  التعاريف  )٢(المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

لمات والعبارات غير المعرفة أدناه المعاني المخصصة لهـا  تدل القرينة على غير ذلك، ويكون للك

  :الصادرة بمقتضاه والتعليمات القانونفي 

   

  .وتعديالته ١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون االتصاالت رقم :  القانون

  

  .القانونهيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب أحكام :  الهيئة

  .الهيئةمجلس مفوضي :  المجلس 

  .للهيئة رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي:  الرئيس

األذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو االتفاقية الموقع أي منهمـا  :  الرخصة

بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشـغيل وإدارة شـبكة   
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اتصاالت عامـة أو تقديم خدمات اتصاالت عامة أو اسـتخدام  

واألنظمة الصادرة  انونالقترددات راديوية، وذلك وفق أحكام 

  .بموجبه

خدمة تتبع وتحديد الموقـع

  الجغرافي 

الموقع الجغرافي لألجسام مثل المركبات  تحديدو تتبع هي خدمة:

والحاويات والمعدات وغيرها من األجسام بمـا يشـمل كافـة    

ونقل البيانات  الخدمةاألعمال التي تتعلق بالمراقبة والتحكم لهذه 

 .صاالتبواسطة وسائل االت

الموقعتحديدوتتبع وحدات 

  الجغرافي

  

الموقع  وتحديد تتبع منظومة

  الجغرافي

:

 

 

:

التي يتم تركيبها علـى األجسـام    األجهزة والمعدات الراديوية

  .تحديد موقعها الجغرافي وتتبعهاالمراد 

  

جميع األجهزة والمعدات والبرمجيات والخرائط الرقمية بما فيها 

ن حواسيب وأجهزة ووسائل تخزين بيانـات  أجهزة المراقبة م

  .بخدمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافيالتتبع الخاصة 

  

  .القانونحكام الشخص الذي حصل على رخصة وفقا أل:  المرخص له

  

تتبـع وتحديـد    منظومـة إلنشاء  الهيئةالصادرة عن الموافقة : الموافقة

 ديويـة باسـتخدام تـرددات الشـبكات الرا    الموقع الجغرافـي 

  .المرخصة

  

خدمة االتصاالت المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة مـنهم  : العامة خدمة االتصاالت

  .القانونحكام ألجر وفقا أمقابل 

  

باسـتخدام   خدمة االتصاالت العامـة الشخص الذي يستفيد من :  المستفيد
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  .عمليات االتصال

  

صلحة شخص واحـد أو مجموعـة   منظومة اتصاالت تشغّل لم: شبكة اتصاالت خاصة

واحدة من األشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجـاتهم  

  .الخاصة

  

 منظومـة إنشاء تعديل الموافقة على /تجديد/طلب إصدارنموذج :  نموذج الطلب

باسـتخدام تـرددات الشـبكات     تتبع وتحديد الموقع الجغرافي

  .المرخصة الراديوية

  

خادم شـبكة التتبـعجهاز 

  المركزي

 بيانـات  وتخـزين  وإرسـال لجمـع  الجهاز الذي يوفر حلوال :

ويعمل على تحديد الموقع  لشبكة المستفيد اإلحداثيات الجغرافية

  .الجغرافي باستخدام الخرائط الرقمية المخزنة فيه

  

لنقـل   شبكته يتم استخدام ذيشبكات االتصاالت العامة المشغل : مزود خدمة نقل اإلحداثيات

خادم جهاز يات الجغرافية من وحدات التتبع إلى بيانات االحداث

أو أي جهاز خادم يحـل مكانـه لـنفس     شبكة التتبع المركزي

  .الغاية

  

  نطاق التطبيق ) ٣(المادة 

 ،الجغرافـي وتحديد الموقع  تتبعالخدمة الذين يقدمون  المرخص لهمق هذه التعليمات على تطب

   .الموقع الجغرافيتتبع وتحديد  منظومة دمالتي تستخ خاصةالتصاالت االشبكات  مالكي علىو

  

  )٤(المادة 

المخصـص   نموذج الطلبإال بعد تقديم  تتبع وتحديد الموقع الجغرافي منظومةتشغيل ال يجوز 

للهيئة والحصول على موافقة الهيئة  شبكة االتصاالت الخاصةمالك أو  المرخص لهلذلك من قبل 

  .الخطية المسبقة لهذه الغاية
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    )٥(المادة 

بعـد   شبكة اتصاالت خاصـة من خالل  الموقع الجغرافيوحدات التتبع وتحديد يجوز استخدام 

  .الهيئةالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

  

  تتبع وتحديد الموقع الجغرافي منظومة على تشغيل الموافقة طلب )٦(المادة 

  .الهيئة إلى المخصص لذلك طلبالنموذج يقدم  - ١

 :على البيانات التالية لبالطنموذج يشتمل   - ٢

وعنوانها  )شبكة االتصاالت الخاصةأو مالك  المرخص له( اسم الجهة مقدمة الطلب -أ

  .والمفوض بالتوقيع عنها

 ،التتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي   منظومةباألجهزة المستخدمة في تشغيل قائمة  -ب

يد الموقـع  تتبع وتحد منظومةووصف تفصيلي يبين وظيفة وطبيعة عمل مكونات 

  .الجغرافي

بما يشمل الشـركة   الجغرافيوتحديد الموقع  تتبع وحدات/لوحدةصفات الفنية االمو -ج

المسـتخدمة لنقـل بيانـات     تالمصنعة وخيارات مصادر الطاقة ووسائط االتصاال

الذي يتم فيه تخزين البيانات والتحكم  المركزي التتبع جهاز خادم شبكةالمواقع إلى 

قائمـة  ب الهيئةبتزويد  مقدم الطلب ن يتعهدأو المستخدمة في ذلك، اجيوالتكنولو فيها

لوحدات ) IMEI(الرمز الدولي للجهاز الخلوي  أرقامأو /و االرقام التسلسلية بجميع

   .في حال استخدام الشبكات الخلوية تتبع وتحديد الموقع الجغرافي

، الموقع الجغرافيحديد خدمة التتبع وتالالزمة لتشغيل  اتالبرمجيومواصفات نوع  -د

  .وتحديد الموقع الجغرافي تتبع منظومةقدرات للبرمجيات، و الشركة المصنعةو

التغطية واسم مزود الخرائط  منطقةبما في ذلك المستخدمة الخرائط الرقمية نوع  -ـه

  .والمعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات الخرائط

التغطية واسـم مـزود الصـور     نطقةمبما في ذلك المستخدمة الصور الجوية نوع  -و

   .الجوية ودقة الصورة

جهاز و الجغرافي الموقعوتحديد  تتبعوحدات بين  مزود خدمة نقل اإلحداثياتاسم  -ز

لتـدفق مسـار   لطريقـة االتصـال و  ووصف تفصيلي المركزي  التتبع خادم شبكة
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 تبـع الت جهاز خـادم شـبكة  و الموقع الجغرافيوتحديد تتبع وحدة المعلومات بين 

  .المركزي

في حال كان مقـدم   الموقع الجغرافيالتتبع وتحديد  منظومة إنشاءن الغاية من ابي -ط 

   .شبكة اتصاالت الخاصةالطلب مالك 

  :المعلومات والبيانات التالية طلبالنموذج بيرفق  -٣

شبكة مالك في حال كان مقدم الطلب  الموافقةملخص عن طبيعة عمل الجهة طالبة  -أ

  .اتصاالت الخاصة

جهـزة والوحـدات المنـوي    لألنظمـة واأل  كتالوجات المواصفات الفنية األصلية -ب

  .التتبع وتحديد الموقع الجغرافي منظومةاستخدامها في 

ضرورية للنظر  قد تراها الهيئة أخرى تطلبها أو معلومات/أو بيانات و/وثائق وأية  -ج

  .في الطلب

  

  االلتزامات  )٧(المادة 

خدمـة تتبـع وتحديـد الموقـع     لتقديم  الهيئة موافقةالحاصل على  المرخص له تزميل  .أ 

 :بما يلي  الجغرافي

 يمتلكهـا  التـي  على األجسـام   الموقع الجغرافيتتبع وتحديد وحدات  تركيب  .١

 .أو المخول باستخدامها يدالمستف

جهاز و األجسامالمستخدم لغايات التحكم ومراقبة تتبع أن يكون الموقع اإللكتروني  .٢

 .داخل األردن موجودينالمستخدم لهذه الغايات  المركزي التتبع خادم شبكة

يحظر بموجبهـا علـى    مستفيديهإدراج نص في عقود االشتراك التي يبرمها مع  .٣

المـرخص  إجراء أي تصرف ناقل لحق االستعمال للغير دون إعالم  المستفيدين

  .له

وتحديد الموقـع  وحدات تتبع  المفوضين للكشف على الهيئةتسهيل مهمة موظفي  .٤

 .من هذه التعليمات) ٨(وفقا للمادة  المستفيدلدى  المستخدمة الجغرافي
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 بخدمة التتبـع وتحديـد الموقـع الجغرافـي    الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة  .٥

أو بناءاً  المستفيد، وعدم اإلفصاح عن تلك البيانات إال بموافقة بالمستفيدالخاصة 

أو األمنية أو طلب رسمي من الهيئـة وضـرورة   /لقضائية وعلى طلب الجهات ا

 .دنىبهذه المعلومات أو البيانات أعاله لمدة ستة شهور بحدها األ ظاالحتفا

تغيير يطرأ على البيانات  المسبقة في حال إجراء أي الهيئة موافقةالحصول على  .٦

  .المعتمد الطلب نموذجفي  واردةال

 منظومـة  للتحكم ومراقبـة لمخولين من قبله ا أسماءيتضمن بكشف  الهيئةتزويد  .٧

التتبع وتحديـد   منظومةالبدء بتشغيل قبل  ، وذلكتتبع وتحديد الموقع الجغرافي

 .أي تغيير على ذلك الكشفقبل إجراء خطياً  الهيئة، وإعالم الموقع الجغرافي

األرقـام  و المسـتفيدين أسـماء   :تتضـمن دورية ربع سنوية  قائمةتزويد الهيئة ب .٨

ــ ، International Mobile Equipment Identity (IMEI)لية، التسلس

International Mobile Subscriber Identity (IMSI)( حـدات التتبـع   لو

 IP Addressبروتوكول الــ  و ،المستخدمة من قبلهم وتحديد الموقع الجغرافي

ع شبكة التتب جهاز خادمإلى الرسال المعلومات  وحدات التتبع/المبرمج في الجهاز

   .المركزي

 الوحـدات ونظمـة  واألجميع األجهزة ل  الالزمة الحصول على الموافقات النوعية .٩

وفقـاً  قبل تشـغيله   تتبع وتحديد الموقع الجغرافي منظومة في المنوي استخدامها

 .الهيئة الحصول على الموافقات النوعية المعتمدة لدىوإجراءات لتعليمات 

علـى األجسـام    وقـع الجغرافـي  وحدات تتبع وتحديد المتركيب وترصيص  .١٠

بمكـان  على األقل سم ٥سم وعرض ١٠بطول  ملصق ووضع متابعتهاالمطلوب 

تتبع وتحديد  بخدمةيبين بان تلك األجسام مزودة تلك األجسام  علىللعيان  ظاهر

أخـذ   شبكة االتصاالت الخاصـة مالك أو  المرخص لهوعلى  ،الموقع الجغرافي

وحدات تتبـع  ند إجراء أي تغيير يتضمن تركيب الخطية المسبقة ع الهيئةموافقة 

 .الموافقةعلى أجسام لم يسبق ذكرها في نماذج طلب  وتحديد الموقع الجغرافي

 .أو تقديم أية معلومات للجهات الحكومية المعنية/االلتزام بمتطلبات و .١١
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 :ما يليب شبكة االتصاالت الخاصة مالكيلتزم   .ب 

 شبكة االتصاالت الخاصةمالك ملوك بالكامل لمأن يكون الجسم المراد تحديد موقعه  .١

 .يستخدم لخدمة مصالحهأو 

من هـذه   )أ/٧(من المادة  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٢البنود االلتزامات الواردة في  .٢

 .التعليمات

  

  )٨(المادة 

تتبع وتحديـد   ومنظومةوحدات إجراء الكشف على  الرئيسالمفوضين من قبل  الهيئةلموظفي 

سجالت يـرى   أومعلومات  أيةوالحصول على  والدخول إلى أماكن تواجدها ،الموقع الجغرافي

شـبكة االتصـاالت    مالكأو  المرخص لهلغايات التأكد من التزام  أنها ضرورية الهيئةموظفو 

   .الهيئةذات العالقة الصادرة عن  التعليماتب الخاصة

  

  )٩(المادة 

 أكثـر  مخالفـة أو  التصاالت الخاصةشبكة اارتكاب مالك  في حال الموافقةإلغاء  للهيئة .١

  .الهيئةعن  ةذات العالقة الصادر أو التعليمات/و المجلس قرارات أو/و القانون ألحكام

 :ما يلي من هذه المادة )١( ةيعقب تنفيذ أحكام الفقر .٢

 واألرقام واألنواع األعداد عن الهيئة إعالم مالك شبكة االتصاالت الخاصةعلى   .أ 

أو غيـر  /المسـتخدمة و  وتحديد الموقـع الجغرافـي   لوحدات تتبع المتسلسلة

 أقصـاها  مـدة  خـالل  التالية الطرق بإحدى منها التخلص وعليه ،المستخدمة

 وفقاً مصادرتها يتم ذلك وبخالف الهيئةقبل  من إشعاره بذلك تاريخ من شهرين

 .القانون ألحكام

 مركيـة الج بالوثـائق  الهيئة تزويد مقابل البالد خارج تصديرها إعادة  .١

 . تصديرها بإعادة المتعلقة

 مـن  المسبقة الموافقة على الحصول شريطة جهة ألية إهدائها أو بيعها .٢

 .أو باإلهداء بالبيع الهيئة
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 .الهيئة عليها تشرف لجنة خالل من إتالفها .٣

 الجغرافي تحديد الموقعتتبع ووحدات  على الحسي الكشف إجراءب القيام لهيئةل  .ب 

إلى السير بإجراءات المالحقة القانونيـة   باإلضافة ملة،عا وجدت إن وضبطها

  .القانونلدى المراجع القضائية المختصة سنداً ألحكام 

  

  األجور )١٠(المادة 

  :األجور التالية الهيئةتتقاضى 

 .الموافقةدينار أجور طلب ) ١٠٠( .١

  .تجديدها أو الموافقةدينار أجور تعديل ) ٥٠( .٢

وفـق التعليمـات ذات   المسـتخدمة  نوعية لألجهزة ال اتأجور الموافقيتم اقتضاء  .٣

  .الهيئةالعالقة الصادرة عن 

  

  مدة الموافقة )١١(المادة 

 الرخصـة بمـدة سـريان    خدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافـي على تقديم  الموافقةمدة تحدد 

حصر مدة  للهيئةو بسنة شمسية الخاصةاالتصاالت لشبكات  موافقةال، وتحدد مدة للمرخص لهم

  .تقل عن ذلكبفترة زمنية  الخاصةاالتصاالت لشبكات  الموافقة

  

  طلب التجديد )١٢(لمادة ا

 المرخص لـه من قبل  خدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافيعلى تقديم  الموافقةيقدم طلب تجديد 

 الموافقةطلب تجديد  شبكات االتصاالت الخاصةمشغل  في الموعد المحدد لتجديد رخصته، ويقدم

   .امدتهانتهاء من تاريخ  شرة يوماًسة عخمقبل 

  

  )١٣(المادة 

  .في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات المجلسيبت 


