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   اتصاالت الطوارئ اتتوفير خدمتعليمات ترتيبات وحدود 

  
  وتعديالته  ١٩٩٥لسنة ) ١٣(من قانون االتصاالت رقم ) و/٢٩(نص المادة  بمقتضىصدرت 

  

  التسمية) ١المادة (
  

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ " اتصاالت الطوارئ اتتوفير خدمترتيبات وحدود  تعليمات" تسمى هذه التعليمات

  .مجلسالإقرارها من قبل 

  

  التعريفات )٢المادة (
  

وتكون  .ما لم تدل القرينة على غير ذلكيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه 

مية الصادرة وفي األحكام التنظي قانونالللكلمات أو العبارات غير المعرفة هنا المعاني المخصصة لها في 

  :بموجبه

  

  .وتعديالته ١٩٩٥لسنة  ١٣قانون االتصاالت رقم   :القانون

  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  :الهيئة

  .الهيئةمجلس مفوضي   :المجلس

 .القانونصادرة بموجب رخصةالذي بحوزته الشخص  :المرخص له

الممتلكات ويتوجب  األحداث أو األوضاع التي تؤثر على الصحة أو السالمة أو  :الطوارئ

  .تقديم المساعدة حال حدوثها

خدمة اتصاالت الطوارئ

  ):الخدمة(

وتشمل تمكين  المستفيدينإلى  المرخص لهمالمقدمة من قبل خدمة االتصاالت

بتوفير كافة  المرخص له، وقيام المركزمن االتصال صوتياً مع  المستفيد

وتقديم  المتصلالتفاعل مع من  المركزلتمكين  ةالمعلومات الضرورية والالزم

  .الطوارئ المساعدة له بسرعة وكفاءة في حاالت

ترتيبات وحدود توفير

  :الخدمة

طبيعتها و خدمةالوتشمل شكل  الخدمةجميع الترتيبات والحدود المتعلقة بتوفير 

من خاللها ومدى الدقة المتعلقة المعلومات التي يجب توفيرها ونوع طريقتها و

وآلية  التفاصيل الفنية والبروتوكوالت المستخدمةونية لتوفيرها الزم بها، واألطر

  .المركزو المرخص لهمتبادل تلك المعلومات بين 

مركز اتصاالت الطوارئ

  ):المركز(

  .التابع لمديرية األمن العام الطوارئمركز اتصاالت 

 لهيئةاالذي تخصصه  الطوارئرقم بطلب  بالمركزالذي يقوم باالتصال الشخص  :المتصل

  .الطوارئ طلباً للمساعدة في حاالت شبكة اتصاالت عامةمن أي  للخدمة

  .المرخص لهلدى  بخدمة االتصاالت العامةالمشترك  الشخص  :المشترك

 الصوتية من شبكة وأنظمة الطوارئالوصالت المستخدمة لتوصيل مكالمة   :وصالت الربط
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 .المركزإلىالمرخص له

وأنظمة  وأجهزةالمرخص له  وصالت المستخدمة للربط بين أجهزة وأنظمةال  :وصالت الربط اإلضافية

 المشتركمعلومات هوية  من معرفةالمركز والتي تستخدم لتمكين المركز 

  . أو أية معلومات أخرى ضرورية ألداء مهامهللمتصل والموقع الجغرافي 

 وصلة على ما طةنق في وتقع المركزو المرخص لهم شبكات الفاصل بين الحد  :الربط نقطة

  .وصلة الربط اإلضافيةو الربط

النقطة النهائية التي تقع ضمن شبكة التوزيع السلكية والتي يتم الربط منها إلى   :نقطة التوزيع

  .المشتركموقع 

  

  مركز لل رهايتوفمعلومات المطلوب ال )٣المادة (
  
  Calling Line Identity (CLI)معلومات هوية خط الطالب  )١

مع  مركزال إلى) CLI(المعلومات الكاملة عن هوية خط الطالب  تمرير لمرخص لهماجميع  على  .أ 

 .الطوارئمكالمة 

هوية خط الطالب  حظرخاصية  لتالفيإجراء كافة الترتيبات الالزمة  المرخص لهمجميع  على  .ب 

Calling Line Identification Restriction (CLIR) من مفعلة  هذه الخاصية كانت لو حتى

 .تصلالمقبل 

أو  (Traffic Transit Service)الذين يقدمون خدمة عبور الحركة  المرخص لهمعلى جميع   .ج 

عدم حجب أية معلومات ذات عالقة بهوية خط  (Transport Services)خدمة نقل الحركة 

 .اآلخرين المرخص لهملمصلحة  باستخدام شبكاتهمالتي يتم نقلها  الطوارئلمكالمات  (CLI)الطالب 

  
 

  المشترك ات هويةمعلوم )٢

ومعلومات إثبات من األردنيين  للمشتركواالسم الرباعي الرقم الوطني توفير  المرخص لهميتوجب على 

  .مشتركيهممتوفر في قواعد بيانات  وفقاً لما هوالشخصية والجنسية لغير األردنيين 

  

  لمتصل الجغرافي لموقع المعلومات  )٣

توفير معلومات عن موقع  المرخص لهمعلى  االتصاالت الالسلكية، يتوجبخدمات في حال   .أ 

التي يتصل المتصل من  للخلية  المحطة الراديوية المركزية موقع إحداثيات بدقة ال تقل عن المتصل

 .المركزخاللها مع 

 المتصلتوفير معلومات عن موقع  المرخص لهمعلى االتصاالت السلكية، يتوجب خدمات  في حال  .ب 

توفير المعلومات الكافية والمركز مع  المتصليتصل من خاللها  يعنقطة توزأقرب بدقة ال تقل عن 

للعنونة أو أية  GIS (Geographical Information System) للتدليل عليها باستخدام تقنيات

متوفر في قواعد بيانات  وفقاً لما هو للمشترك إضافة إلى معلومات العنوان النصيةوسيلة أخرى 

 .مشتركيهم
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  (VoIP)من خالل تقنيات الصوت عبر بروتوكول االنترنت  الخدمة تقديم) ٤المادة (
  
  :لما يليوفقاً  الخدمةتوفير خدمات االتصال الصوتي عبر بروتوكول االنترنت  يقدم مرخص لهعلى كل  )١

بتوصيل المساعدة إليه في حاالت  المشتركتسجيل المعلومات التفصيلية للعنوان الذي يرغب   . أ

 .المشتركلذلك االتصال الصوتي عبر بروتوكول االنترنت خدمات  قبل تقديم الطوارئ

 .من داخل حدود المملكة فقط بالمركزاتصالهم  إذا كان لمشتركيه الخدمةتوفير   . ب
 

المعلومات التالية إلى يقدم خدمات االتصال الصوتي عبر بروتوكول االنترنت توفير  مرخص لهعلى كل  )٢

 :)٥(وفقاً لما هو مذكور في المادة  المركز

بمنح  المرخص لهوذلك في حال قام  )ب/٣/١(والمادة ) أ/٣/١(المعلومات المطلوبة بموجب المادة   .أ 

 .الهيئةالمخصصة له من قبل اً من األرقام أو السعات الرقمية رقم المشترك

 ).٣/٢(المعلومات المطلوبة بموجب المادة   .ب 

 .للمتصلالمخصص  (IP Address)عنوان بروتوكول االنترنت   .ج 

 .)أ/٤/١(مذكور في المادة ال شتركالمعنوان   .د 

  

  مركز المراحل االتصال بآلية و )٥المادة (
  
  :وفقاً لآللية التالية مركزالإلى  المشتركومعلومات  الطوارئوتوصيل مكالمات  الطوارئاتصال إنشاء  يتم

  

 .المركز مع االتصالب المتصليقوم  )١
 
بحيث تتضمن  ربطالوصالت عن طريق  ركزمالإلى  الطوارئالمعني بتوصيل مكالمة  المرخص لهيقوم  )٢

في  (CLIR)هوية خط الطالب  حظروإبطال خاصية  (CLI)هوية خط الطالب معلومات تلك المكالمة 

أداء  من المركز معلومات أخرى ضرورية لتمكينوأية  المتصلمن قبل مفعلة الخاصية حال كانت تلك 

 .مهامه
 
وأية  )د/٤/٢(والمادة  )ج/٤/٢(والمادة ) ٣/٣(والمادة ) ٣/٢(تُرسل المعلومات المطلوبة بموجب المادة  )٣

بشكل آلي وبأقل وقت ممكن من أنظمة  أداء مهامهمن المركز معلومات أخرى ضرورية لتمكين 

في حال تعذر إرسال تلك المعلومات مع  وصالت ربط إضافيةمن خالل  المركزالمعني إلى  المرخص له

 . الطوارئ مكالمة
 
 تمكين المرخص لهم على جميع، المركز متوفرة لدىال (CLI)هوية خط الطالب لومات معاعتماداً على  )٤

وأية معلومات أخرى ) ٣/٣(والمادة ) ٣/٢(المعلومات المطلوبة بموجب المادة من استخراج  المركز

 :التاليةفي الحاالت من أجهزتهم وأنظمتهم  من أداء مهامه هضرورية لتمكين

 خدمات االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة تمن احد اشتراكادرة الصا الطوارئتوصيل مكالمة   .أ 

 .آخر خدمات اتصاالت السلكية متنقلة عامةاستخدام شبكة عائدة لمشغل ب
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آخر تتوفر لديه تلك  لمرخص لهباستخدام شبكة عائدة  مرخص لهمن قبل  الطوارئإنشاء مكالمة   .ب 

 .المعلومات
 

  إنشاء لجنة فنية مشتركة )٦المادة (
  
 .المركزو المرخص لهممخولة باتخاذ القرارات باالتفاق فيما بين إنشاء لجنة فنية يتم  )١

 
  :تكون مهام اللجنة ما يلي )٢

 .الطوارئلحاالت  المستخدمةاألنظمة  على التي تنطبق الفنية تحديد القواعد  .أ 

  .جديدة وصالت ربط إضافيةأو  ربط لوصالت تحديد الحاجة  .ب 

  .الحركة مستويات تحليل  .ج 

  .الخدمة نوعية مقاييس تحديد  .د 

  .السعات متطلباتوتحديد  مناقشة  .ه 

  .السابق االجتماع منذ الفترة خالل األعطال وتحليل مناقشة  .و 

 .عملية الربط في المتغيرات ومناقشة المناسبة المعلومات توفير  .ز 

 .استخدامها يمكن التي التراسل خياراتتحديد   .ح 

 .تحديد مواقع الربط  .ط 

 .ط بحيث تشمل عمليات تخطيط الخدمة وعمليات تنفيذ الربطاالتفاق على عمليات تزويد الرب  .ي 

تتم مراعاة أن يتم تقديم خدمات الربط بحيث  (Lead Times)المهلة المسبقة االتفاق على فترات   .ك 

بشكل فعال  الطوارئ المساعدة في حاالتمن تقديم  المركزبشكل معقول ومناسب لتمكين  المركزمع 

 .الصعوبات التنفيذية غير المتوقعة علىتوفر وقتاً كافياً للتغلب وأن تكون واقعية قدر اإلمكان و

 إدارة مشاكل من المختلفة المستويات أثر تخفيف في الستخدامهاالبديلة  المسارات خطط على االتفاق  .ل 

 .الشبكة حركة

 .الربط إدامة أجل من المستخدمة اإلجراءاتتحديد   .م 

 .االتفاق على فترات وأوقات فحص إدامة الربط  .ن 

 مع مع مراعاة أن تكون تلك االرتباطات متطابقة ذات العالقةاألنظمة  بين تفاق على االرتباطاتاال  .س 

 .الدولية المعايير أو/و العالمية التقييسية الجهات توصيات

 .زكمراللدى  (Number Format) المشترك إظهار رقمبه التي سيتم الشكل االتفاق على   .ع 

 Number) الرقمفي حال تطبيق نقل  (CLI)هوية خط الطالب  توفيربحث موضوع   .ف 

Portability). 

 وصالت الربطعبر  المركزلغايات تشوير الربط مع االتفاق على نظام التشوير الذي سيتم استخدامه   .ص 

 .الدولية المعايير أو/و العالمية التقييسية الجهات توصيات على أن يكون ذلك النظام متطابقاً مع

 فترة أثناء المركزإلى  بتزويدها المرخص لهمسيقوم  التي دمةالخ نوعية مقاييساالتفاق على   .ق 

  .وصالتال لكل أو حدة على وصلة ربط إضافيةو ربط وصلة لكل الذروة، إما
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  الفنية  المتطلبات )٧المادة (

  

  تفاصيل فنية عامة )١

 التي المعلومات تنحصر أن ويتوجب. مركزلل شبكاتهم عن توفير معلومات لهم المرخص جميع على  .أ 

 .أداء مهامه من مركزال لتمكين وكاف مناسب هو بما تزويدها تمي

 القدر المركزمع  يتبادلوا أن المرخص لهم على يتوجب ،الخدمة في فشل أو عطل حدوث حالة في  .ب 

 .بأقل وقت ممكن الخدمة وإعادة المشكلة لحل المعلومات من المناسب
 

  تفاصيل ذات عالقة بالترتيبات الزمنية )٢

 وتحديث نشر خطط في أو الشبكة تصميم في تغييرات أي عن لمركزا إشعار المرخص لهم على  .أ 

 تؤثر أن يتوقع التي الحركة أو التغييرات نوعية أو/و الحركة تمرير على تؤثر أن يمكن التي الخدمة

 ألنظمته الالزمة التعديالت إجراء من المركز لتمكين الكافية المدة فيما بينهم وإعطاء الترتيبات على

 .ةخدمال استمرارية وضمان

 من أشهر ستة قبل وذلك المعتمد تشويرال نظام على تعديالت بأي المركز إشعار المرخص لهم على  .ب 

 .التعديل إجراء

 المتعلقة الفنية المعايير على تعديالت أي عن معقولة بفترة المركزإشعار  المرخص لهم على  .ج 

 .معه الربط بتقابالت

 أن وينبغي. لها مخطط هندسية أعمال أي عن كاف مسبق اربإشع المركزتزويد  المرخص لهم على  .د 

 .األقل على عمل أيام عشرة قبل اإلشعار هذا يكون

  

 ووصالت الربط اإلضافية الربط وصالتتفاصيل فنية ذات عالقة ب )٣

 .المركزمع  الربط وصالت لعدد أعلى حد تحديد يجوز ال  .أ 

 .إضافيةربط  وأي وصلة ربط وصلة أي لسعة وأعلى أدنى حد تحديد يجوز  .ب 

 .شبكاتهم في فنياً مجدية نقطة أي في المركزمع  الربطتوفير  المرخص لهم على  .ج 

 .الخدمة مرونة في أكثر من مقسم لتوفير المركزتوفير الربط مع  المرخص لهم على  .د 

وصالت الربط اإلضافية و الربط وصالت عنشاملة  معلومات بقاعدة االحتفاظ المرخص لهم على  .ه 

 .مركزالو شبكاتهم بين
 
 والمعلومات المتعلقة بالمتصل مكالمات الطوارئ إدارة حركةتفاصيل فنية ذات عالقة ب )٤

 وإدامة وتشغيل حركة مكالمات الطوارئ على شبكاتهم وتزويد مسؤولية تحمل المرخص لهم على  .أ 

 القوةتأثير إلى الحد الذي ال يندرج تحت  الربط نقطة حتى المركزفيما بينهم وبين  الربط تراسل

 .الربط نقطة حتى تحتية وبنية تراسل أجهزة ألي مالكين أنهم ويعتبروا القاهرة

 العادية األحوال في مركزالفيما بينهم وبين  الحركة تمرير قواعديحددوا  أن المرخص لهم على  .ب 

 .العادية وغير
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وصالت الربط و الربط وصالت من عدد على المركزمع  الربط حركة توزيع المرخص لهم على  .ج 

 .حتى وأن حصل عطل على إحدى تلك الوصالت الخدمةبحيث تستمر فية اإلضا

ومثال ذلك ( ةخدمال حركة أولوية لضمان استخدامها سيتم التي توثيق اإلجراءات المرخص لهم على  .د 

 Preferentialالتمرير التفضيلي وPriority Categorization للمكالمات تصنيف األولويات 

Routing  تمرير البديل واللمكالمات الطوارئAlternative Routing لغير مكالمات الطوارئ (

 .للهيئة وينبغي أن يكون مثل هذا التوثيق متاحاً، الذروة فترات أثناء خاصةً

 فيما بالخدمةالخاصة  حركةال إدارة عن معلومات الطلب عند للمركز يوفروا أن المرخص لهم على  .ه 

 .متوقعة أو قائمة بمشكلة يتعلق

  

  في الحاالت الخاصةوفير الخدمة ت )٨المادة (
  
استقبال (حاالت الفصل الجزئي في  مشتركيهملكافة  خدمةالالنفاذ إلى توفير  المرخص لهمعلى  )١

 .)حجب اإلرسال واالستقبال(أو الفصل الكلي ) المكالمات فقط
 

الرقم بصال االتإبطال خاصية  االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة لخدمات نمقدميال المرخص لهمعلى  )٢

 Subscriber Identityفي حال عدم توفر بطاقة تعريف المستخدم  للخدمة الهيئةالذي تخصصه 

Module (SIM)  بتلك الخدماتالخاص  االتصال الطرفي جهازفي.  

  

إلى تمكين النفاذ العمل على  المتنقلة العامة ةاالتصاالت الالسلكي لخدمات نمقدميال المرخص لهم على )٣

وذلك في حال  اآلخرين المقدمين لنفس الخدمات المرخص لهم في خدمات المشتركينل من قب الخدمة

وفي  ومغطى بشبكة مشغل آخر ة التي ينتمي لهاشبكلالالسلكية لتغطية الخارج نطاق  المتصل كون

توفرها من وناجح ال يسمح بإجراء اتصال  بمقدار ة التي ينتمي لهاشبكالالسلكية للتغطية حاالت ضعف ال

الذي تستخدم شبكته لتوصيل  المرخص له في هذه الحاالت، على .بمقدار يسمح بذلككتها أخرى شب

توفير المعلومات المطلوبة بموجب المادة آخر  لمرخص لهالصادرة من اشتراك عائد  الطوارئمكالمة 

من  مركزالالذي ينتمي له االشتراك تمكين  المرخص لهوعلى ، المركز إلى) أ/٣/٣(والمادة ) ٣/١(

 .مشتركيهمن قواعد بيانات ) ٣/٢(المطلوبة بموجب المادة المعلومات  استخراج
 

خدمة التجوال مستخدمي تمكين  الالسلكية المتنقلة العامةاالتصاالت  لخدماتالمقدمين  المرخص لهمعلى  )٤

 ةللخدم الهيئة الذي تخصصه باستخدام الرقم بالمركزالدولي المتجولين على شبكاتهم من االتصال 

مضافاً لها  المركزإلى المتجولين  بالمتصلينالخاصة ) ٣/١(المعلومات المطلوبة بموجب المادة وتوفير 

إضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة  على شبكاتهممتجول  المتصلللداللة على أن  تعريفيةأي رموز 

   .المركزإلى ) أ/٣/٣(بموجب المادة 


