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  المملكة األردنية الهاشمية

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  
وردود  تعليمات أنظمة وأجهزة تتبع وتحديد الموقع الجغرافيمسودة  مصفوفة المالحظات الواردة على

  الهيئة عليها
  

وجـب قـرار مجلـس    بم مسودة تعليمات أنظمة وأجهزة تتبع وتحديد الموقع الجغرافيأصدرت الهيئة 

 ٤/١٧/١/٨٧٧٧/تبموجب كتاب الهيئة رقم  و .١٠/٨/٢٠٠٩تاريخ ) ١٤/٢٠٠٩-٣(المفوضين رقم 

مسـودة   "تم إبالغ جميع الجهات ذات العالقة باعتماد مجلس مفوضـي الهيئـة    ١٧/٨/٢٠٠٩تاريخ 

تروني لغايـات  ونشرها على موقع الهيئة اإللك"  تعليمات أنظمة وأجهزة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي

وعليه وبعد استقبال مالحظات الشركات علـى مسـودة   . االستشارة العامة ولمدة شهر من تاريخ النشر

وانتهاء مدة االستشارة قامت الهيئة بإعداد هذه الوثيقة والتـي تلخـص المالحظـات     المعدلة التعليمات

  .والنصوص المعدلة الهيئة عليها ردودالواردة من أصحاب العالقة و
 

  
 

األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

مـن  ) ٢(استناداً ألحكام المـادة    ال يوجد

لعـام  ) ١٣(قانون االتصاالت رقم 

  :وتعديالته والتي عرفت ١٩٩٥

ــاالت •  :االتصــ

 

 :أمينةشركة 

أمنية مالحظتها حول دت شركة أب

 ،مسودة التعليمات مدار البحـث 

هنالك لبس وفهـم   حيث بينت بأن
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

ــث أو   ــل أو ب نق

استقبال أو إرسـال  

اإلشارات  الرموز أو

ــوات أو أ و األصـ

ـــور أو  الصـــ

البيانات، مهما كانت 

طبيعتها ، بواسـطة  

السـلكية أو   الوسائل

ــة أو  الراديويـــ

ــأي  الضــوئية أو ب

وسيلة أخـرى مـن   

  .األنظمة اإللكترونية

 :المحطة الراديويـة  •

ــاز  ــالجه أو  إرس

استقبال أو اكثـر أو  

ــترك   ــوين مش تك

بينهما، بما في ذلك 

االجهزة المسـاعدة،  

موقـع   الموجودة في

محدد من اجل تقديم 

خدمات االتصـاالت  

 ،....الراديوية

 :خدمة االتصـاالت  •

الخدمة التي تتكون، 

كلياً أو جزئيا، مـن  

إرسال المعلومـات  

واستقبالها وتمريرها 

شـــبكات علـــى 

خاطئ ورد في المسـودة مـدار   

مقدم خدمة التتبع " البحث لمفهوم 

مـن  " وتحديد الموقع الجغرافـي 

ــة و ــل " جه ــة نق ــزود خدم م

مـن جهـة أخـرى     "االحداثيات

ن هؤالء هو من يقدم وحول أي م

وبالتالي خاضع ( خدمة اتصاالت 

وأي منهم هو مستخدم ) للترخيص

لخدمات االتصـاالت ال ينطبـق   

عليه تعريف قانون االتصـاالت  

وبالتالي فليس هنالك حق للهيئـة  

بترخيصه أو التدخل فـي كيفيـة   

  .تقديم خدماته

وأضافت بأن مزودي خدمة نقـل  

االحداثيات هم مشـغلي شـبكات   

ن يوهم مرخص صاالت العامةاالت

أصال لتقديم خدمات االتصـاالت  

ع بوهم أيضاً ال يقدموا خدمات التت

وإنما يقدموا خدمات االتصـاالت  

العامة للمستخدمين ومن هـؤالء  

  .من يقدم خدمات التتبع وغيرهم

 "كما أشارت الشركة أعاله بـأن  

ال يقـدمون   "مقدمي خدمات التتبع

خدمات اتصاالت حسب تعريـف  

نون االتصاالت فهم ال يقدمون قا

ــال أو  ــل أو ارس ــة نق اي خدم

استقبال أو تمريـر المعلومـات،   

ــدمات    ــتخدموا خ ــن يس ولك
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

االتصاالت باستخدام 

أية مـن عمليـات   

 . االتصاالت

خدمــة االتصــاالت  •

ــة  :العامـــ

خدمة االتصـاالت  

ن للمسـتفيدي  المقدمة

عامة أو لفئة معينـة  

منهم مقابل اجر وفقا 

 .إلحكام هذا القانون

ــاالت   • ــبكة اتص ش

 :عامــــــة

منظومة اتصاالت أو 

 مجموعة منظومات

ــة  ــديم خدمـ لتقـ

االتصاالت العامـة  

ــا  ــتفيدين وفق للمس

 .إلحكام هذا القانون

ــة • األذن : الرخصـ

الممنوح من الهيئـة  

أو العقد أو االتفاقية 

الموقع أي منهما بين 

 يئـة والشـخص  اله

للسماح لـه بإنشـاء   

وتشغيل وإدارة شبكة 

اتصاالت عامـة أو 

تقـــديم خـــدمات 

 اتصاالت عامـة أو 

االتصاالت المقدمة من مشـغلي  

خدمات االتصاالت المرخصـين  

لذلك، وعليه فإن الشركة تـدعي  

بأنهم خارج تعريف االتصـاالت  

وال يجوز أن تقوم الهيئة بـإلزام  

كون القانون  نفسها لتنظيم عملهم

ال يعطونهـا  ) والسياسة العامـة (

دوراً في ذلك فأقرب مـا يمكـن   

اعتبارهم هو أنهم يقدمون خدمات 

ــي  ــا المعلومــات والت تكنولوجي

أجازت السياسة العامة على أنهـا  

ليســت خاضــعة للتــرخيص أو 

  .التنظيم من قبل الهيئة

كما إدعت الشركة بأنـه هنالـك   

العديد من االعتراضـات علـى   

وص الواردة فـي مسـودة   النص

ولـم  ( التعليمات مـدار البحـث   

إال أنها وكما بينت الشركة ) تبينها

نتيجـة  جميع هذه االعتراضـات  

" للخطأ االساسي بتعريف مقـدم  

كمقـدم خـدمات   " بع الموقـع تت

اتصاالت وبالتالي قيـام الهيئـة   

يتنظيم ما ليس هو مـن خـدمات   

  . االتصاالت



 

  4

األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

ــرددات  اســتخدام ت

راديوية ، وذلك وفق 

أحكام هذا القـانون  

واألنظمة الصـادرة  

 .بموجبه

 
وبالرجوع إلى آلية تقـديم خدمـة   

التتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي   

والتي تتكون من ثالثـة أجـزاء   

األقمار الصـناعية،  : رئيسية وهي

خادم شبكة (نظام التحكم والسيطرة 

، وحـدة التتبـع   )التتبع المركزي

وتحديد الموقع الجغرافي نجد بان 

وحــدة التتبــع وتحديــد الموقــع 

الجغرافي تقوم باستالم اإلشـارات  

من األقمار الصناعية الستخدامها 

في احتسـاب إحـداثيات الموقـع    

لها مـن  الجغرافي ومن ثم إرسـا 

خالل شبكات االتصاالت المتنقلـة  

إلى خادم شبكة التتبع المركـزي  

الذي يعمل بدوره على االسـتفادة  

من المعلومات الـواردة لتحديـد   

الموقع الجغرافي علـى الخـرائط   

وحدات  أنوباعتبار  ؛المخزنة لديه

 وتحديد الموقـع الجغرافـي   التتبع 

وينطبـق  أجهزة اتصـاالت  هي 

ة الراديوية كما عليها مفهوم المحط

 تسـتخدم ن أعـاله حيـث   يهو مب

ــا ــات  لإلرس ــداثياتبيان  اإلح
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

الجغرافية من خاللها وتمريرهـا  

من خـالل شـبكات االتصـاالت    

وبالرجوع إلى تعريف ،  األخرى

خدمة خدمة االتصاالت أعاله فإن 

 تتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي  

حيث تتكون  خدمة اتصاالت تعتبر

و استقبال بشكل جزئياً من ارسال أ

المعلومات وتمريرها على شبكات 

  .االتصاالت

لذا وبناءاً على ما أوردنا أعـاله،  

فإنه يتطلب من مقدمي تلك الخدمة 

مـن قبـل   رخصة الحصول على 

الهيئة على إعتبار أن خدمة تتبـع  

وتحديد الموقع الجغرافـي خدمـة   

وأن هذه الخدمة تشـبه   اتصاالت

خدمة االنترنت في هيكلتها والتي 

    .تم ترخيصها حالياًي

الطلـب هـي   من تقديم أن الغاية   ال يوجد

معرفة المواصفات والبيانات الفنية 

للخدمة المنـوي تقـديمها بشـكل    

  ، واضح

تبـعتالشركة األردنيـة إلدارة و

  :المركبات والحافالت

أعاله تساؤلها بأنـه   أبدت الشركة

خص له حاصل على إذا كان المر

رخصة لتقديم خدمة التتبع ما هو 

الهدف من نموذج الطلب، حيـث  

ــاً، وال أن ذلــك ال يعتبــر ع ملي

المرخص له كالتعامل  مع التعامل

مـع مالــك شــبكة االتصــاالت  

  . الخاصة

  

   )٤(المادة

تشغيل ال يجوز 

نظــام تتبــع  

وتحديد الموقـع  

إال بعد  الجغرافي

ــديم  نمــوذج تق

ــب   الطلــــ

المخصص لذلك 

ــل  ــن قبـ مـ

أو  المرخص له

ــك  ــبكة مال ش

ــاالت  االتصــ

، للهيئة الخاصة
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

ــك  ــى مال وعل

شبكة االتصاالت 

ــةالخا  صـــ

الحصول علـى  

موافقــة الهيئــة 

الخطية المسبقة 

  .لهذه الغاية

  :المعدلة) ٧/أ/٧(المادة 

بكشف يتضمن أسماء  الهيئةتزويد 

بخدمـة  األشخاص الذين يتحكمون 

 التتبع وتحديد الموقـع الجغرافـي  

لديه، والمخولين من قبله للـدخول  

نظام تتبـع وتحديـد الموقـع    إلى 

ـ الجغرافي غيل ، وذلك قبل البدء بتش

ــام ــع  نظ ــد الموق ــع وتحدي التتب

، باإلضافة لقائمة دوريـة  الجغرافي

األرقـام  ( ربع سنوية حديثة تبـين  

) IMEI ،IMSIالتسلســــلية ، 

لوحدات التتبـع وتحديـد الموقـع    

 IPبروتوكـول الــ   و الجغرافي

Address  ــي ــرمج فــ المبــ

وحـدات التتبـع الرسـال    /الجهاز

المعلومــات إلــى جهــاز الخــادم 

)Server (ــم ــتفيدين وأس اء المس

بأي تغييرات قد  خطياً الهيئةوإعالم 

  .تطرأ على ذلك الكشف

  

ال يمكن إدراج إقتـراح الشـركة   

األردنية إلدارة وتتبع المركبـات  

والحافالت فـي نمـوذج الطلـب    

المخصص لهذه الغاية من الناحية 

العملية، كون أن مقدم الطلب قد ال 

عنـد   IP Addressلديـه   يتوفر

قبل حصوله علـى  تقديم الطلب و

تعـديل  يتم موافقة الهيئة، إال أنه س

من هذه التعليمات ) ٧/أ/٧(المادة 

 وفقا لمالحظـة الشـركة أعـاله   

  :لتصبح

بكشف يتضمن أسماء  الهيئةتزويد 

بخدمة األشخاص الذين يتحكمون 

 التتبع وتحديد الموقع الجغرافـي 

لديه، والمخولين من قبله للـدخول  

وقـع  نظام تتبع وتحديـد الم إلى 

، وذلك قبل البدء بتشغيل الجغرافي

التتبــع وتحديــد الموقــع  نظــام

، باإلضافة لقائمة دورية الجغرافي

األرقـام  (ربع سنوية حديثة تبين 

ــلية،  ) IMEI ،IMSIالتسلســ

لوحدات التتبع وتحديـد الموقـع   

تبـعتالشركة األردنيـة إلدارة و

  :المركبات والحافالت

ن يشمل بأإقترحت الشركة اعاله 

 IPبروتوكـول الــ    الطلـب 

Address  المبرمج في الجهاز

جهـاز  إلـى  الرسال المعلومات 

  .)Server( الخادم

 )ز/٦/٢(المادة
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

 IPبروتوكـول الــ   و الجغرافي

Address   المبـــرمج فـــي

وحدات التتبـع الرسـال   /الجهاز

إلـى جهـاز الخـادم     المعلومات

)Server ( ــتفيدين ــماء المس وأس

خطيا بأي تغييرات  الهيئةوإعالم 

  .قد تطرأ على ذلك الكشف

المرخص من إلزام ن قصد الهيئة إ  ال يوجد

له أو مالـك شـبكة االتصـاالت    

 األجهزةبترصيص بالقيام  الخاصة

هو الترصيص بـالمفهوم العـام   

وليس بمفهومه الخاص، بمعنى أنه 

يمكن ترصيص االجهزة من خالل 

عدة طرق لتحقيق الغايـة نفسـها   

وهي ضمان عـدم العبـث فـي    

بع من قبـل  تجهزة ووحدات التاأل

  .غير المخولين بذلك

الشـركة   بمالحظـة وفيما يتعلق 

وضع لوحة الصـقة تبـين    حول

وجود وحـدات التتبـع وتحديـد    

الموقــع الجغرافــي علــى تلــك 

غايـة الهيئـة مـن     فإن ،األجسام

لضمان عدم  وه االلتزاموضع هذا 

إستخدام األجهزة أعاله بصـورة  

خاطئــة تتنــافى مــع المقصــود 

الواضح من استخدامها او تركيبها، 

ــتخدمي   ــة مس ــمان معرف وض

  . المركبات بوجود هذه االجهزة

تبـعتالشركة األردنيـة إلدارة و

  :المركبات والحافالت

إقترحت الشـركة أعـاله بأنـه    

 كإجراء ترخيص ال يوجد مشكلة

تتبـع  من ترصـيص وحـدات   

وتحديد الموقع الجغرافـي علـى   

كـن  ول ااألجسام المطلوب متابعته

يتعذر تطبيقه للحاجه للقيام بأعمال 

الصيانه وفحص الجهاز وتبديلـه  

في حال العطل أو تبديل اجـزاء  

منه، ولكن يقترح استخدام وعـاء  

)Enclosure ( او صـــندوق او

غالف يغلق بالصق يتكسر فـي  

حال محاولة العبث به مـن قبـل   

جهة غير المرخص له او مالـك  

امـا    .شبكة االتصاالت الخاصة

يتعلق بوضع لوحة الصـقة   فيما

على االجسام فان ذلك يعتمد على 

رغبة المستفيد النه فـي بعـض   

االحيان وجود الالصق يتنافى مع 

  .هدف تركيب وحدة التتبع

  )٩/أ/٧(المادة

تركيـــــب 

وترصـــيص 

ــع  وحــدات تتب

وتحديد الموقـع  

الجغرافي علـى  

ــام  األجســـ

المطلــــوب 

متابعتها ووضع 

لوحــة الصــقة 

علـــى تلـــك 

بــين األجســام ت

وجود وحـدات  

التتبع وتحديـد  

الموقع الجغرافي 

علـــى تلـــك 

األجسام، وعلى 

المرخص له أو 

ــبكة   ــك ش مال

االتصــــاالت 

الخاصــة أخــذ 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

موافقــة الهيئــة 

الخطية المسبقة 

عند إجـراء أي  

تغيير يتضـمن  

تركيب وحدات 

ــد  ــع وتحدي تتب

الموقع الجغرافي 

على أجسام لـم  

يسبق ذكرها في 

ــب  ــاذج طل نم

 .الموافقة

مـن هـذه   ) ٩(لقد عالجت المادة   ال يوجد

طلـب  التعليمات بشـكل واضـح   

   .الشركة

بـعتالشركة األردنيـة إلدارة وت

  :المركبات والحافالت

التطـرق  شركة ضرورة طلبت ال

الى الشركات التي لديها أنظمـة  

تتبع وال تلبي المتطلبات المشـار  

اليها في المسودة، بالطلب منهـا  

ف عن لتصويب أوضاعها أو التوق

إستخدام النظـام وخاصـة تلـك    

الشركات التي لم تلبي اإللتزامات 

  )٧(المشار إليها في المادة 

  )٩(المادة

 

  ال يوجد

  

يحق للهيئة طلب أية معلومات من 

المرخص له بموجب أحكام إتفاقية 

الترخيص، وعليه ال يوجد داعـي  

إليراد مادة إضافية تعـالج هـذا   

  .الموضوع في هذه التعليمات

شركة األردنيـة إلدارة وتبـعال

  :المركبات والحافالت

تقترح الشركة أعاله النص أدنـاه  

إضافية للتعليمـات مـدار   مادة ل

  : البحث

يمكن للهيئة الطلب من مـزودي  "

زين، امنية، (االتصاالت الخليوية 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

تزويدها بأسـماء  ) الخ...اورانج 

الشركات واألشخاص الذين قاموا 

 (Data)بشراء خطوط معلومات 

لغايات تتبع المركبـات لكشـف   

اولئك الذين ليس لديهم تـرخيص  

او لم يقدموا طلب النشاء نظـام  

  ".تتبع المركبات

مـزود خدمـة نقـل    تعديل تعريف 

  :ليصبح كالتالي اإلحداثيات

مشغل شبكات االتصاالت العامـة  " 

الذي يتم استخدام شبكته لنقل بيانات 

االحداثيات الجغرافية من وحـدات  

إلـى خـادم شـبكة التتبـع     التتبع 

أو أي جهاز خادم يحـل   المركزي

  ".مكانه لنفس الغاية 

نظراً للطبيعة الفنية لطريقة تقـديم  

ــع  ــد الموق ــع وتحدي ــة تتب خدم

الجغرافية باالضافة لطريقة نقـل  

بيانات االحداثيات مـن وحـدات   

التتبع إلى جهاز المستفيد، فإنه من 

غير المتصور فنياً عـدم وجـود   

مركزي حيث يعتبـر  خادم جهاز 

من متطلبات الخدمـة األساسـية   

وجـود جهـاز    عن بغض النظر

تبـع أو  تخادم مركزي مخصص لل

أي جهاز خادم يحل محله لـنفس  

الغاية، وعليه ال مانع من تعـديل  

ــف  ــل  تعري ــة نق ــزود خدم م

  :ليصبح كالتالي اإلحداثيات

مشغل شبكات االتصاالت العامة " 

الذي يتم اسـتخدام شـبكته لنقـل    

انات االحداثيات الجغرافية مـن  بي

وحدات التتبع إلى خـادم شـبكة   

أو أي جهاز خادم  التتبع المركزي

  ".  يحل مكانه لنفس الغاية

 :خلويOrangeشركة 

أبدت الشـركة تسـاؤلها حـول    

 تعريف مزود خدمة نقل البيانات

ورانج خلوي أ وبالخصوص طلبت

ن أبيان رأي الهيئـة فـي حـال    

ة في توفير التكنولوجيا المستخدم

خدمــة تتبــع وتحديــد الموقــع 

الجغرافي من قبل المشغل الخلوي 

ن أساس أهي على ) المرخص له(

هذه الخدمة يمكن توفيرهـا دون  

لى خادم شـبكة التتبـع   إالحاجة 

ن الخدمــة أالمركــزي، بمعنــى 

سوف تكون مباشرة من وحـدات  

لى إتتبع وتحديد الموقع الجغرافي 

د جهاز التحكم الخاص بالمسـتفي 

) جهاز الكمبيور او جهاز الخلوي(

والمزود بالبرمجيـات الالزمـة   

الستقبال بيانات وحـدات التتبـع   

وتحديد الموقع الجغرافـي عبـر   

خدمة الرسـائل القصـيرة دون   

الحاجة الى مرور هذه البيانـات  

 )٢(المادة
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

  .خالل خادم شبكة التتبع المركزي

نصـت  حيث  ليس هذا المقصود،  ال يوجد

من هذه التعليمات على  )٤(المادة 

/ ضرورة أن يقوم المرخص لـه 

 شبكة االتصـاالت الخاصـة  مالك 

المخصـص   نموذج الطلببتقديم 

للهيئة والحصول على موافقة  لذلك

، الهيئة الخطية المسبقة لهذه الغاية

ولم تعني الهيئة صراحةً وال ضمناً 

أن يقوم المستفيد بتقـديم الطلـب   

إال في للهيئة بأية حال من األحوال 

حال رغبة المستفيد إنشاء شـبكة  

خاصة لتشغيل خدمة تتبع وتحديد 

  .بشكل مباشر الموقع الجغرافي

من ) ٧/أ/٧(وباالطالع على المادة 

ــات وبالخصــوص  ــذه التعليم ه

لقائمة دورية ربـع  ( ... العبارة 

األرقـام  ( سنوية حديثـة تبـين   

) IMEI ،IMSIالتسلســــلية ، 

ـ   ع لوحدات التتبع وتحديـد الموق

وأســماء المســتفيدين  الجغرافــي

خطيا بأي تغييرات  الهيئةوإعالم 

، حيث .)قد تطرأ على ذلك الكشف

إعالمهـا  ضـرورة  إكتفت الهيئة ب

المشغلين أي  –بأسماء المستفيدين 

حيث يحق للشركة إضـافة   -حالياً

أو إنها الخدمة عن المستفيدين دون 

  :خلويOrangeشركة 

أورانج خلوي تطلب من الهيئـة  

ن أتوضيح هذه المادة من حيـث  

نموذج الطلب والحصـول علـى   

لكل طلب هي موافقة الهيئة عليه 

مقدم من المستفيد الى المـرخص  

ـ ( له  رخص لـه  حتى لو ان الم

حاصل على موافقة الهيئة المسبقة 

وايضا لـم   ، )لتقديم هذه الخدمة

صدار تحدد الهيئة المدة الالزمة إل

  .موافقتها على الطلب

 ):٤(المادة 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

الحاجة للموافقة المسبقة من الهيئة 

المستفيد بتقديم نموذج أو أن يقوم 

الطلب للهيئـة للحصـول علـى    

  .الخدمة

ونظراً لطبيعة الخدمة مدار البحث 

سـيق  نوالتي تتطلب قيام الهيئة بالت

مع عـدة جهـات ذات عالقـة،    

اإلجراء الذي يحول دون وضـع  

مدة زمنية محددة إلصدار الهيئـة  

موافقتها على الطلب، إال أن الهيئة 

ـ   ب ستسعى وبعد اسـتالمها الطل

مكتمالً وبالتنسيق مـع الجهـات   

األخرى ذات العالقـة إلصـدار   

  .  الموافقة بالسرعة الممكنة

الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة 

بخدمــة التتبــع وتحديــد الموقــع 

، وعدم بالمستفيدالخاصة  الجغرافي

اإلفصاح عـن تلـك البيانـات إال    

أو بناءاً على طلب  المستفيدموافقة ب

أو األمنيـة أو  /الجهات القضائية و

طلب رسمي من الهيئة وضـرورة  

االحتفاظ بهذه المعلومات أو البيانات 

أعاله لمدة سـتة شـهور بحـدها    

 .االدنى

  

مالحظة على بناءاً على رد الهيئة 

الـواردة   خلوي Orangeشركة 

من هذه التعليمات ) ٢(على المادة 

اَ لرؤية الهيئـة بضـرورة   ونظر

 خادم شبكة التتبع المركزيوجود 

أو أي جهاز خادم يحـل مكانـه   

لنفس الغاية، فإن اإللتزام الـوارد  

مــن هــذه ) ٥/أ/٧(فــي المــادة 

ح قابل للتطبيق، وال بالتعليمات يص

يوجد لدى الهيئة مـا يمنـع مـن    

بحيث تحدد ) ٥/أ/٧(تعديل المادة 

ـ   اظ المدة الزمنية الالزمـة لالحتف

بمدة بالبيانات الخاصة لهذه الخدمة 

  . ستة شهور بحدها األدنى

  :خلويOrangeشركة 

 هـا الى  مالحظت ت الشركةشارإأ

) ٢(على المادة  أعالهالواردة في 

ن هذه الخدمـة يمكـن   أفي حال 

لى خـادم  إتزويدها دون الحاجة 

شبكة التتبـع المركـزي ، فـان    

عاله ال أااللتزام الوارد في المادة 

خدمة ن أمكن تطبيقه، وفي حال ي

يتم  التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

تقديمها من خالل خـادم شـبكة   

التتبع المركزي فان الهيئـة لـم   

تحدد المـدة الزمنيـة الالزمـة    

لالحتفاظ بالبيانات الخاصة لهـذه  

الخدمة وذلك لمحدوديـة حجـم   

  :)٥/أ/٧(المادة

ــاظ  ــى الحف عل

سرية المعلومات 

ــة  الخاصـــ

ــتفيد  بالمســ

والبيانــــات 

بخدمـة  المتعلقة 

التتبع وتحديـد  

الموقــــــع 

، وعدم الجغرافي

اإلفصاح عـن  

تلك البيانات إال 

 المستفيدبموافقة 

أو بنــاءاً علــى 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

  .التخزين الالزمة في هذه الخوادم  

  

طلب الجهـات  

ــائية و أو /القض

األمنية أو طلب 

ــن   ــمي م رس

 .الهيئة

ــت   ال يوجد ــادة نص ــى) ٦/أ/٧(الم  عل

بأي تغييـر   الهيئةإبالغ ضرورة 

من الناحيـة  –يطرأ على البيانات 

 نموذج الطلـب الواردة في  -الفنية

والمقدم من المرخص لـه   المعتمد

أو مالك الشبكة الخاصـة والـذي   

 الموافقـة  تم إصـدار  أساسهعلى 

لتقديم الخدمة مدار البحـث، أمـا   

مـن هـذه   ) ٧/أ/٧(للمادة بالنسبة 

التي أشارت لضـرورة  التعليمات 

الهيئــة بكشــف أســماء  تزويــد

المستفيدين واألجهزة المركبة لكل 

مســتفيد وأيــة تغييــرات علــى 

االشخاص الذين يتحكمون بخدمـة  

، وبالتالي ال يوجد وحـدة  ...التبع 

  .موضوعية بين المادتين أعاله

أما بالنسبة لتحديد المدة الالزمـة  

توضـيح  إلصدار الموافقة، فقد تم 

رأي الهيئة بذلك في معرض ردها 

على مالحظة الشركة على المـادة  

   . من هذه التعليمات ٤

  :خلويOrangeشركة 

ورانج خلوي على أتحفظت شركة 

ما ورد في هذه المادة من التـزام  

المرخص له بأخذ موافقة الهيئـة  

ي أالخطية المسبقة عند اجـراء  

تغيير يتضمن تركيب وحدات تتبع 

وتحديد الموقع الجغرافـي علـى   

رها في نماذج اجسام لم يسبق ذك

طلب الموافقـة، حيـث ان هـذا    

بالحصول على موافقـة   االلتزام

الهيئة عند كل تغيير قد يطرأ على 

استخدام الخدمة من قبل المستفيد 

ــا امــام المســتفيد  يشــكل عائق

والمرخص لـه بتقـديم الخدمـة    

ن هـذا  أبالسرعة الممكنة، حيث 

  :وكما إدعت الشركة االلتزام

دة لم تحدد الهيئة فيه الم •

الالزمة لها الصـدار  

 .الموافقة

ال داعي لـه كـون ان    •

قـد   ٧/أ -)٧(المادة 

تضـــمنت التـــزام 

المرخص له بـاعالم  

  :٩/أ) ٧(المادة

 الهيئــةتزويــد 

بكشف يتضـمن  

أسماء األشخاص 

الذين يتحكمـون  

بخدمــة التتبــع 

وتحديد الموقـع  

لديه،  الجغرافي

والمخولين مـن  

قبله للدخول إلى 

نظــام تتبــع  

وتحديد الموقـع  

، وذلك الجغرافي

قبل البدء بتشغيل 

ــام ــع  نظ التتب

د الموقـع  وتحدي

ــي ، الجغرافــ

باإلضافة لقائمة 

ــع  ــة رب دوري

ســنوية حديثــة 

األرقـام  ( تبين 

ــلية،  التسلســ

IMEI ، 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

الهيئة خطيا بأي تغيير 

ـ    ا قد يطـرأ علـى م

تضـــمنه الكشـــف 

 .الدوري المزود لها

 ٦/أ -)٧(يتناقض مـع المـادة   

والتي تنص على التزام المرخص 

ي تغييـر  أبالغ الهيئة عـن  إله ب

الواردة فـي   لى البياناتيطرأ ع

  .نموذج الطلب المعتمد

IMSI ( لوحدات

التتبع وتحديـد  

الموقــــــع 

 الجغرافــــي

ــماء  وأســـ

ــتفيدين  المســ

 الهيئـة وإعالم 

ــأي   ــا ب خطي

ــد  ــرات ق تغيي

تطرأ على ذلـك  

 .الكشف

)٩(المادة   

في  الموافقةإلغاء  للهيئة .١

شبكة ك ارتكاب مال حال

 مخالفة أو االتصاالت الخاصة

 أو/ و القانون ألحكام أكثر

أو / و المجلس قرارات

ذات العالقة  التعليمات

  .الهيئةعن  ةالصادر

 ١يعقب تنفيذ أحكام الفقرة  .٢

 :من هذه المادة ما يلي

مالك شبكة على   .أ 

 االتصاالت الخاصة

 عن الهيئة إعالم

 واألنواع األعداد

 المتسلسلة واألرقام

دات تتبع وتحديد لوح

الموقع الجغرافي 

أو غير /المستخدمة و

 وعليه المستخدمة،

بحيث تشمل ) ٩(تم تعديل المادة 

مالك شبكة االتصاالت  بإحكامها

.فقط الخاصة  

  خلوي:Orangeشركة

 الهيئة من ورانج خلوي ترجوأ

اردة جراءات الواإلالتأكيد على أن 

فقط  يتم تطبيقهافيها هذه المادة 

.على مالك الشبكة الخاصة  

المادة

)٩/٣،٢،١(
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

 بإحدى منها التخلص

 خالل التالية الطرق

 شهرين أقصاها مدة

إشعاره  تاريخ من

 قبل الهيئة من بذلك

 يتم ذلك وبخالف

 وفقا مصادرتها

 .القانون ألحكام

 تصديرها إعادة  .١

 البالد خارج

 تزويد مقابل

 ائقبالوث الهيئة

 المتعلقة الجمركية

 بإعادة

. تصديرها

 إهدائها أو بيعها .٢

 شريطة جهة ألية

 على الحصول

 المسبقة الموافقة

بالبيع  الهيئة من

 .أو باإلهداء

 خالل من إتالفها .٣

 تشرف لجنة

 .الهيئة عليها

 القيام بإجراء للهيئة  .ب 

 على الحسي الكشف

وحدات تتبع وتحديد 

 الموقع الجغرافي

 وجدت إن وضبطها

باإلضافة إلى  عاملة،

السير بإجراءات 

المالحقة القانونية 

لدى المراجع 
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األحكام التي تم  المالحظات المستلمة رد الهيئة  النصوص المعدلة ذات العالقة

طلب إعادة 

  النظر فيها

القضائية المختصة 

 .القانونسنداً ألحكام 
 

 


