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  2015أبريل  07

 المتنقلعملية تحديد هوية مشتركي الهاتف  تقدم

 

قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في  2014حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت في يناير 

 ،2014 أبريل فاتح التنفيذ ابتداء مندخلت حيز التي  هذه القواعد تتعلقو  شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق.

  :بـــــ
 

 .المتنقلفي خدمات الهاتف جديد اشتراك طلب كل لزبون عند الهوية تحديد مسبق وكامل التزام ب •

ولن يتم .  االتصاالت تعهديمن قبل مبطاقات االشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل حظر بيع  •

 الكاملة للمشترك. ويتوفر المتعهدعلى الهوية تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إال بعد توفرهم 

 يتم اللجوء إلىسه لخدمة. وٕاال فإنفي ا الشتراكل سجل المادي الكاملال حيازةل )2( شهرين على مهلة

 .إضافي شهر بعدقطع خط االشتراك تقييد الولوج إلى المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل و 

تعهدي االتصاالت  للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية نهائي لم كأجل 2015أبريل  تحديد فاتح •

 .2014مشتركيهم الحائزين على بطاقات االشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 

هم يتوضع منتحقق ال متعهدهم من أجلبربط االتصال  لتمكين المشتركين من) 1012( الرقموضع  •

 .لتحديد هويتهم العمليةاالجراءات  معرفةو 
 

 تعهدينمع الم ةنتظممتتبع   قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت بعملية، لقواعدافعيل هذه منذ تو 

  لوحات القيادة الفصليةكذا دراسة ، و من طرف الوكالة أجريت  أبحاث ميدانيةالمعنيين، من خالل اجتماعات و 

 المتعهدين.  لدنمن الوكالة على المحالة 
 

لتوعية ل، حمالت 2014فبراير  ابتداء من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت تأجل دعم تنفيذ قرارها، أجر ومن 

 .هميتتسوية وضععلى تشجيع المشتركين مجهولي الهوية  تحسيس بهدفلاو 
 

جديدة الجراءات لتوزيع المباشر وغير المباشر، لإلل اتهمالمتعهدين وشبك امتثال عن األولية أبانت النتائجد قو 

بطاقات االشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل  المتعلقة بمنع تداولو ، 2014التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 

 .أي مشترك جديدهوية تحديد بوااللتزام 

 



 

 

وقد ساعد منع تداول بطاقات االشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد 

 .ظاهرة بيع  بطاقات االشتراك دون تحديد الهوية بصفة نهائية على  بالرغم من عدم القضاءالمشتركين الجدد، 

 

والتي لم يتم تحديد هوية  2014 أبريل حفاتقبل  االشتراك بالدفع المسبق المتداولة  ببطاقات وفيما يتعلق

مشجعة، على الرغم من أن تعد التقدم المحرز  حول تعهدين للوكالة التقارير المقدمة من قبل الم فإن ،أصحابها

 نهائية. لم تعالج بصفةية الوضع

 

المشتركين مكن الذي ي )1012( الرقموضع بالرغم من مجهوداتهم على متعهدي االتصاالت مضاعفة ويبقى 

 إلى هاهم فينيدعو  SMS وٕاطالق حمالتوضعيتهم تأكد من في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق من ال

 تحديد هويتهم.

 

القرارات واإلجراءات المتخذة،  اآلثار المترتبة على تفعيل وتقييم  مدى تقدم هذه العمليةمن أجل استعراض 

مشتركي حظيرة مراجعة شاملة لنظام إدارة بفي األسابيع المقبلة، سوف تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 

إبالغ متعهدي االتصاالت وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيتم  المعنيين. تعهدينجميع الملالهاتف المحمول 

 .التي يجب تنفيذهاالجديدة  بالتدابير المناسبة


