
المملکة األردنیة الهاشمیة  
هیئة تنظیم قطاع االتصاالت
دائرة إدارة الطیف الترددي

قع  نموذج طلب إصدار/تجدید/تعدیل الموافقة على إنشاء نظام تتبع وتحدید المو
الجغرافي باستخدام ترددات الشبکات الرادیویة المرخصة 

 

تنظیم قطاع االتصاالت
+ ھاتف: ٥٥۰۱۱۲۰ ٦ ۹٦۲
 + فاكس: ٥٦۹۰۸۳۰ ٦ ۹٦۲

ردن ص.ب ۹٤۱۷۹٤ عمان ۱۱۱۹٤ األ
الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف، بنایة رقم (۹۰)

www.trc.gov.jo -:الموقع االلكتروني
spectrum@trc.gov.jo  -: البرید االلكتروني



  .نوع الطلب:١-١

  .فقة جديدةاإصدار مو 

  .تجديد الموافقة 

) أذكر نوع التعديل( .تعديل الموافقة 

...................................................................................................

    ...................................................................................................  

  .الطلبالغاية من :٢-١

  .من خالل شبكات االتصاالت المرخصةوالجهات المدنية  فرادلأل تقديم خدمة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي 

  .مرخصةالتصاالت الا اتخاص بمقدم الطلب من خالل شبكاالستخدام التشغيل نظام التتبع لغايات  

  ) ......................................................................................أذكرها( غير ذلك  

 .وطبيعة عملهاالجهات المنوي تقيم الخدمة لها:٣-١

  لغايات استخداماتهم الشخصية االفراد   شركات النقل العاملة في المملكة 

  ............................... رىأخ   أغراض خاصة بمقدم الطلب 

معلومات عن مقدم الطلب: ٢
  :اسم مقدم الطلب

):إذا كان مقدم الطلب مرخصا(رقم رخصة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

: العنوان

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  

رقم ___________________________ :الرمز البريدي__________________________ :رقم الفاكس

  _______________________:الهاتف

  ____________________________________________________________________________:البريد االلكتروني

________________________________________________________________________):إن كان متوفراً(الموقع االلكتروني

  _____________________________________________________: اسم الشركة المصنعة لوحدات التتبع وتحدي الموقع الجغرافي

 ___________________________________________________________________________________: الشركة عنوان

  ____________________________________________________________:الموقع االلكتروني

  ___________________________ __:المنشأ بلد____________________________ :مستورد من



  

  

  :يجب إرفاق المواد المبينة أدناه مع الطلب :٣

  .طبيعة عمل مقدم الطلب ملخص .١
  .رخصة مهن سارية المفعول منظمة ومصدقة حسب األصول .٢

  .المرفقة في نموذج الطلب) ١(تعبئة جميع المعلومات المبينة في الملحق رقم  .٣

  .)٢(ملحق رقم  ختوم بالختم الرسمي للمقدم الطلبنموذج التعهد المرفق موقع وم .٤

كتالوجات المواصفات الفنية األصلية لألنظمة واالجهزة ووالوحدات المنوي استخدامها في نظام التتبع وتحديـد   .٥

  .(*)الموقع الجغرافي

  

  

  

  

  .ية للنظر في الطلبأخرى قد تراها ضرورأو معلومات /أو بيانات و/تحتفظ الهيئة بحقها طلب أية وثائق و: مالحظة

  

الحصول على الموافقات النوعية الالزمة  لجميـع األجهـزة واالنظمـة    يتطلب من مقدم الطلب السير بإجراءات ) *(

والوحدات المنوي استخدامها في نظام تتبع وتحديد الموقع الجغرافي قبل تشغيله وفقاً لتعليمات وإجراءات الحصـول  

، وال تعني موافقة الهيئة على طلب تقديم خدمة التتبع وتحديـد الموقـع   دى الهيئةعلى الموافقات النوعية المعتمدة ل

  .أو الوحدات مدار البحث/أو االنظمة و/الجغرافي بالضرورة الموافقة النوعية لألجهزة و
 
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )Commitment(تعهد 
خدمة تتبع وتحديد  أو تتشغيل/و وافقة تقديممأنا الموقع أدناه أقر بأنني سأستجيب لاللتزامات التالية عند حصولي على 

  :الموقع الجغرافي

 .تسليم هذا الطلب خالل مدة زمنيه أقصاها سنة واحدة من تاريخ الطلب، وغير ذلك سوف يعتبر الطلب الغيا .١

 .محصوراً باألعمال الخاصة بالمستفيدالموقع الجغرافي أن يكون استعمال وحدات التتبع وتحديد  .٢

، شـركتنا داخلي خاص وباسم ) المستخدم لغايات التحكم ومراقبة تتبع الحافالت(اإللكتروني أن يكون الموقع  .٣

أن يكـون  ) IP(وإذا تطلب ذلـك بروتوكـول خـاص مثـل      ناوأن يكون التحكم بالموقع اإللكتروني من قبل

ربط ال يتم، وأن ال )أي داخلية وليست خارجية(ومن البروتوكوالت المخصصة لألردن  بناالبروتوكول خاص 

المستخدم لهذه الغايات موجود  (Server)ن يكون جهاز خادم الشبكة وأعلى أية مواقع إلكترونية خالف ذلك، 

 .داخل األردن وليس خارجه

 .أن يكون الجسم المراد تحديد موقعه يخص المستفيد أو يملكه .٤

تفيدين إجـراء أي تصـرف   يحظر بموجبها على المس نستفيديالممع  المبرمةإدراج نص في عقود االشتراك  .٥

والحصول على الموافقة الخطيـة المسـبقة مـن الهيئـة      مقدم الخدمةناقل لحق االستعمال للغير دون إعالم 

باإلضافة لتسهيل مهمة موظفي الهيئة المفوضين للكشف على وحـدات تتبـع وتحديـد الموقـع الجغرافـي      

 .المستخدمة  لدى المستفيد

  .ى البيانات التي قام بملئها في األنموذج المعتمدإبالغ الهيئة بأي تغيير يطرأ عل .٦

ى تزويد الهيئة بكشف يتضمن أسماء األشخاص الذين يتحكمون بخدمة التتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي لـد    .٧

 للدخول إلى نظام تتبع وتحديد الموقع الجغرافي، وذلـك قبـل تفعيـل الخدمـة،     نا، والمخولين من قبلتناشرك

وحدات التتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي    نتحتوي أسماء األشخاص  الذين يستخدمو باإلضافة لقائمة محدثة

  . وإعالم الهيئة خطيا بأي تغييرات قد تطرأ على ذلك الكشف أو الذين تم إنها تقديم الخدمة لهم/و) المستفيد(

دامها فـي نظـام   الحصول على الموافقات النوعية الالزمة  لجميع األجهزة واالنظمة والوحدات المنوي استخ .٨

تتبع وتحديد الموقع الجغرافي قبل تشغيله وفقاً لتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقات النوعية المعتمدة 

 .لدى الهيئة

أخـذ موافقـة   وتركيب وترصيص وحدات تتبع وتحديد الموقع الجغرافي على األجسام التي يرغب بمتابعتها  .٩

يير يتضمن تركيب وحدات تتبع وتحديد الموقع الجغرافي على أجسام الهيئة الخطية المسبقة عند إجراء أي تغ

 .لم يسبق ذكرها في نماذج طلب الموافقة

 .أن تكون الخرائط المستخدمة من الخرائط المعتمدة من المركز الجغرافي الملكي األردني .١٠

  .تحمل أي مسؤولية تنتج عن عدم االلتزام بأي بند من بنود هذا التعهد .١١

  

  -----------------------------------------): ض بالتوقيعالمفو( االسم

  -----------------------------------:توقيع مقدم الطلب

  --------------------------------:التاريخ

  

  المؤسسة/الختم الرسمي للشركة                                                                               



  

  إقرار

  
أنا الموقع أدناه أقر بأني قرأت و فهمت النصوص و الشروط الموضحة في هذا الطلب وأني قمت بتعبئة الطلب كامال 

  .و بدقة

  

  

  

     ----------------------------------:)معبئ الطلب( االسم

  

  -------------------------------------:التوقيع

  

  ------------------------------: المسمى الوظيفي

  

 -----------------------------:التاريخ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  )١(ملحق رقم 

  المعلومات المطلوبة من مقدمي خدمة التتبع

  

  المعلومات الفنية .١

  وحدات التتبع-أ

    نوع الجهاز

    طراز الجهاز

    لجهازل الوصف الفني

    الشركة المصنعة

    خيارات مصدر الطاقة

    قة نقل المعلومات والبيانات المتعلقة باإلحداثياتطري

  برمجيات التتبع -ب

    نتجةالشركة الم

    ملخص لعمل البرمجيات

 األجهزة والمعدات المستخدمة. ج

المركزي، وحدات  (SERVER)الجهاز الخادم 

  المعالجة والتخزين

  

 
  

  
 
  

  والصور الجويةالخرائط.٢

  الخرائط الرقمية.أ

    لتغطيةمنطقة ا

    بنية الخرائط

    المصدر

  الصور الجوية. ب

    منطقة التغطية

    بنية الخرائط

    المصدر

    دقة الخرائط



  

  

  

  مزود خدمة نقل معلومات اإلحداثيات .٣

    اسم الشركة

    طريقة ونوع نقل المعلومات

وصف تفصيلي لطريقة تدفق معلومات التتبع من 

  .وحدات التتبع إلى المستفيد

  

  

  

  األفراد المستفيدة من الخدمة/قائمة الشركات.٤

قائمة بجميع المركبات المركب عليها وحدات التتبع وأرقام اللوحات 

  وأسماء المالكين
 *)١(مرفق 

الخاصة بوحدات التتبع والمركبات  IMEIو  IMSIجدول يبين 

  المركب عليها هذه الوحدات
 *)٢(مرفق 

 
مع ضرورة تحديث  األفراد المستفدين من الخدمة/لومات المتعلقة بالشركات ترفق القوائم بقدر توفر المع: (*)

  . القوائم بشكل دوري لدى إضافة مستفدين إلى الخدمة او إلغاء الخدمة عن بعض المستفدين

  

  : مالحظة

  .أو تعديل على البيانات أعاله في المستقبل يجب إعالم الهيئة في مسبقا/أي تغيير و .١

 .من قبل مزود خدمة التتبع) ١(الملحق رقم  يجب ختم جميع صفحات .٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الرجاء تسلیم هذا الطلب إلى:

 

ت تنظیم قطاع االتصاال
+ ھاتف: ٥٥۰۱۱۲۰ ٦ ۹٦۲
 + فاكس: ٥٦۹۰۸۳۰ ٦ ۹٦۲

ردن ص.ب ۹٤۱۷۹٤ عمان ۱۱۱۹٤ األ
الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف، بنایة رقم (۹۰)

www.trc.gov.jo -:الموقع االلكتروني
spectrum@trc.gov.jo  -: البرید االلكتروني


