الئحة العقوبات التي تفرض على الجهات المخالفة
 .1المقدمة
استنادا ً للصالحيات المخولة إلى هيئتنا بتنظيم قطاعي اإلعالم واالتصاالت في البلد بموجب األمر
 65لسنة  2004النافذ ،ولغرض وضع آلية واضحة للتعامل مع جميع الجهات التي تقوم باستخدام
وبيع أجهزة البث واإلرسال وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج والبرمجيات وكاميرات
المراقبة الفيديوية ومنحهم فرصة لتصحيح وضعهم القانوني بالشكل السليم وبما ال يتعارض مع
الشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص الصادرة عن الهيئة تم وضع هذه اإلجراءات بحق الجهات
المخالفة لشروط وضوابط الصادرة عن الهيئة.

 2األسباب الموجبة
نظرررررا لقيررررام بعررررض الجهررررات الترررري تقرررروم ببيررررع وتررررداول أجهررررزة البررررث واإلرسررررال والبرررررامج
والبرمجيرررررات وكررررراميرات المراقبرررررة الفيديويرررررة بكافرررررة أنواعهرررررا واسرررررتخدام الطيررررر التررررررددي
العراقرررري برررردون الحصررررول علررررى التررررراخيص الالزمررررة مررررن قبررررل الهيئررررة  ،باإلضررررافة إلررررى قيررررام
بعررررض الجهررررات المرخصررررة مررررن الهيئررررة بمخالفررررة التعليمررررات والضرررروابط الخاصررررة بررررالتراخيص
الممنوحررة لهررم مررن قبررل الهيئررة ،حيررث قامررت الهيئررة فرري ااونررة األخيرررة برر جراءات عديرردة بحررق
الجهرررات المخالفرررة التررري تقررروم ببيرررع وترررداول األجهرررزة ايرررر المرخصرررة و الجهرررات التررري تسرررتخدم
أجهرررزة البرررث واإلرسرررال بضرررمنها مصرررادرة األجهرررزة وضررربطها والرررتحفظ عليهرررا وإيقرررا البرررث
ايررررر المرررررخص ،ولغرررررض وضررررع آليررررة واضررررحة وموحرررردة علررررى جميررررع الجهررررات المخالفررررة
للتررراخيص الصرررادرة عررن الهيئرررة وبمررا يضرررمن التعامررل بمهنيرررة مررع جميرررع الجهررات المخالفرررة مرررع
األخذ بنظر االعتبار التالي -:
أن األمررررر  65لسررررنة  2004النافررررذ كلرررر هيئررررة اإلعررررالم واالتصرررراالت بتنظرررريم قطرررراعي اإلعررررالم
واالتصررراالت وبالترررالي فررران الهيئرررة هررري الجهرررة الوحيررردة المسررر ولة عرررن تنظررريم هرررذا القطررراي فررري
عموم العراق .
وفقرررا للمرررادة  -2ب) مرررن القسرررم  )5مرررن األمرررر  65لسرررنة 2004النافرررذ فررران هيئتنرررا مسررر ولة عرررن
وضرررع القواعرررد واللررروائح الالزمرررة لتررررخيص خررردمات البرررث واإلرسرررال بمرررا يضرررمن المنافسرررة برررين
جميع الجهات .
وفقرررا للمرررادة -2هـرررـ) مرررن القسرررم  )5مرررن األمرررر  65لسرررنة  2004النافرررذ فررران هيئتنرررا مسررر ولة
عن تحديد شروط الترخيص .
إن عمليرررة فررررض الغرامرررات تمررررل عقوبرررة رادعرررة للجهرررات المخالفرررة ودفعهرررا إلرررى العمرررل ضرررمن
اإلطار القانوني .
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 3تصنيف الجهات المخالفة
يمكرررن تصرررني الجهرررات المخالفرررة لضررروابط التررررخيص الصرررادرة عرررن الهيئرررة الرررى التصرررنيفات
التاليررررة وفقررررا لمطابقررررة تلررررا األجهررررزة لسياسررررة الهيئررررة وتقسرررريمات الطيرررر الترررررددي والجرررردول
الوطني للطي الترددي والتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات األمنية العليا .
أ .الجهررات الترري تسررتخدم األجهررزة الترري ال يمكررن ترخيصررها  .فالمقصررود بهررا هرري الجهررات
الترري تقرروم ببررث ايررر مرررخص فرري حررزم ايررر قياسررية وال تنسررجم مررع سياسررة االتصرراالت
فررري البلرررد أو كونهرررا تتعرررارض مرررع تنظررريم الطيررر التررررددي وشرررروط وضررروابط الهيئرررة أو
تسررررربب تشررررروي أو ترررررداخالت علرررررى الحرررررزم التردديرررررة وبالترررررالي اليمكرررررن ترخيصرررررها أو
تصحيح وضعها القانوني في هذه الحزم .
ب .الجهرررات التررري تقررروم بيرررع وترررداول أجهرررزة البرررث واإلرسرررال بكافرررة أنواعهرررا مرخصرررة كانرررت
أم ايررررر مرخصررررة وأجهررررزة تكنولوجيررررا المعلومررررات والبرررررامج والبرمجيررررات وكرررراميرات
المراقبة الفيديوية بكافة أنواعها .
ج .الجهرررات التررري تسرررتخدم أجهرررزة البرررث واإلرسرررال و أجهرررزة  )Walki Talkiأو أجهرررزة
 )Vsatأو .... )GPSالخ .
د .الجهرررررات التررررري تقررررروم ببيرررررع واسرررررتخدام وترررررداول أجهرررررزة التشررررروي وأجهرررررزة مقررررروي
اإلشرررارة  )REPETERاألجهرررزة المموهرررة المرررذكورة فررري الملحرررق ب) مرررن تعليمرررات وضررروابط
تررررداول األجهررررزة االلكترونيررررة ذات الطررررابع األمنرررري واالسررررتخباري الصررررادرة عررررن مستشرررراريه
األمن الوطني وكافة التعديالت التي تطرأ الحقا ً على الملحق المشار إليه أعاله .
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اإلجراءات القانونية بحق الجهات المرخصة والمخالفة لشروط الترخيص
ت

العقوبات واإلجراءات القانونية

نوع المخالفة

1

اسرررررررررررتخدام القنررررررررررروات التردديـــــرررررررررررـة أـ إنذار الجهة إنذارا أوليا لتصحيح المخالفة خالل مدة  )30يوم
... UHF, VHF, HFالررررخ) مخررررال
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتصحيح موقفهم الفني والقانوني
مع توقيع الجهة تعهد بعدم تكرار المخالفة  ،في حال تم تكرار نفس
للترررررردد المحررررردد بالرخصرررررة أو توليررررر
األجهرررزة علرررى تررررددات ايرررر مرخصرررة الجهة للمخالفة في نفس المحافظة يتم تطبيق الفقرة ب) المذكورة
أو البرررررررث بقررررررردرة أعلرررررررى أو عررررررررض في أدناه بشكل مباشر من دون فرض إنذار أولي .
ترررررررددي أعلررررررى مرررررررن المررررررذكور فررررررري
ب ـ وفي حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يصار إلى إنذار
الرخصرررة أو اسرررتخدام الترررردد فررري رقعرررة
الجهة إنذارا نهائيا وفرض ارامة مالية قطعية قدرها  5مليون )
جغرافيررررة ايررررر المحررررددة فرررري الرخصررررة
أو اسررررتخدام الجهررررة المرخصررررة لقنرررروات وخالل  )10أيام لتنفيذ قرار الهيئة وبخالفه يصار إلى إلغاء
ايرررررر مرخصرررررة فررررري رقعرررررة جغرافيرررررة الرخصة دون الحق بالمطالبة الحصول على الرخصة إال بعد مرور
سنة واحدة من تاريخ إلغاء الرخصة ويتم أستحصال المبلغ وفقا ً
اير مرخصة .
لإلجراءات المقررة قانونا ً .

2

اسرررررررررررررتمرار اسرررررررررررررتخدام القنررررررررررررروات
التردديـــــرررررررررـة الواقعرررررررررة ضمـــــرررررررررـن
الحـــــررررررـزم UHF, VHF, HF
...الررررخ ) بعرررررد انتهرررراء مررررردة التررررررخيص
دون موافقة الهيئة

3

قيام الجهات باسرتخدام أجهرزة االتصراالت أـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني خالل مدة  )30يوم تبدأ
الالسلكية اير مربتة في الرخص
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع توقيع الجهة تعهد بعدم تكرار
المخالفة  ،في حال تم تكرار نفس الجهة للمخالفة يتم تطبيق الفقرة
ب) المذكورة في أدناه بشكل مباشر من دون فرض إنذار أولي .

أ -إنذار الجهة إنذارا أوليا لتحديد موقفها من استمرار الحاجة
الستخدام الرخصة من عدمه خالل مدة  )30يوم تبدأ من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال عدم االلتزام باإلنذار
األولي يصار إلى إنذار الجهة إنذارا نهائيا وفرض ارامة
مالية قدرهــــــــــــــــا  2مليون دينار عراقي) خالل مدة
 )10أيام وبخالفه يتم إلغاء الرخصة دون الحق بالمطالبة
الحصول على الرخصة إال بعد مرور سنة واحدة من
تاريخ إلغاء الرخصة ويتم أستحصال المبلغ وفقا ً
لإلجراءات القانونية المقررة ً.

ب ـ في حال عدم االلتزام باإلنذار األولي يصار إلى إنذار الجهة
نهائيا خالل مدة  )10أيام لتصحيح وضعها القانوني والفني مع
فرض ارامة مالية قدرها  )500,000دينار عراقي لكل جهاز
مخال وبخالفه يتم إلغاء الرخصة و أستحصال المبلغ وفقا ً
لإلجراءات القانونية المقررة
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4

اسرررررررتخدام قنررررررروات تردديرررررررة لخررررررردمات
التراسرررل تررررددات مايكروويرررة) مخالفرررة
للقنرررررروات التردديررررررة المخصصررررررة فرررررري
اإلجرررررازة الالسرررررلكية القنررررراة التردديرررررة
,العررررررررررررررررض الترددي،االسرررررررررررررررتقطاب
,الرقعرررررررررة الجغرافيرررررررررة) أو اسرررررررررتخدام
الجهررررررررة المرخصررررررررة ترررررررررددات ايررررررررر
مرخصرررررة فررررري رقعرررررة جغرافيرررررة ايرررررر
مرخصة .

5

أـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل مدة )30
يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض ارامة مالية
قدرها  3ماليين) دينار عراقي فقط ألاير وتوقيع تعهد خطي بعدم
تكرار المخالفة بقيمة  100مليون دينار عراقي)

عرررردم تطررررابق األجهررررزة المررررذكورة فررررري
اإلجررررازة الالسررررلكية لخرررردمات التراسررررل
تررررررددات مايكروويرررررة) أو عررررردم ذكرررررر
األجهزة في اإلجازة الالسرلكية مرن حيرث
عرردم تطابقهررا مررع الموصررفات الفنيررة اسررم
ب ـ وفي حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يصار إلى إنذار الجهة
الجهاز ونوعه ،القدرة الخ) ...
إنذارا نهائيا ً وخالل  )10أيام لالنصياي لقرار الهيئة ودفع الغرامة
وبخالفة يتم سحب الرخصة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات
القانونية المقررة .

6

اسرررررتمرار اسرررررتخدام القنررررروات التردديرررررة أـ إنذار الجهة إنذارا أوليا لتحديد موقفها من الترخيص من حيث
لخرردمات التراسررل ترررددات مايكروويررة) الحاجة من عدمه وخالل مدة  )30يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ
بعررد انتهرراء مرردة الترررخيص دون موافقررة التبليغ
الهيئة
ب ـ في حال عدم االلتزام باإلنذار األولي يتم إنذار الجهة إنذارا
نهائيا وفرض ارامة مالية مقدارها قيمة اجر الترخيص السنوي
للرخصة المنتهية) لكل وصلة مايكرووية وخالل  )10أيام

أـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها الفني و القانوني خالل مدة )30
يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض ارامة مالية
قدرها  50مليون) دينار عراقي فقط ألاير عن كل وصلة
مايكرووية مخالفة وإلزام الجهة بتوقيع تعهد عدم تكرار المخالفة.
ب ـ في حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يتم سحب الرخصة دون
الحق المطالبة بالحصول على الرخصة إال بعد مرور سنة من
تاريخ إلغاء الرخصة واستحصال المبلغ وفقا ً لإلجراءات القانونية
المقررة .

ج ـ وفي حال عدم االستجابة يتم إلغاء الرخصة دون الحق المطالبة
بالحصول على الرخصة إال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إلغاء
الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ً لإلجراءات المقررة قانونا ً .
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7

أ ـ إنذار الجهة لالستجابة وتسهيل عمل كادر الهيئة في الحصول
على المعلومات المطلوبة دون إذن مسبق وخالل مدة  )30يوم
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع عدم تكرار الجهة نفس
المخالفة .

عرردم السررماا لكررادر الهيئررة مررن الحصررول
علررى المعلومررات المطلوبررة فرري الرخصررة
وم رنعهم مررن الترردقيق ومطابقررة المعلومررات
المربتة في الرخصة او قيام الجهات بتقديم
معلومات مخالفة للمعلومات المذكورة فري
ب ـ في حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يتم إنذار الجهة إنذارا
الرخصة
نهائيا وفرض ارامة مالية قدرها  5مالين) دينار عراقي وخالل
مدة  )10أيام وبخالفه يتم سحب الرخصة ويتم استحصال المبلغ
وفقا ً لإلجراءات المقررة قانونا.
ج ـ في حال تكرار الجهة نفس المخالفة في نفس المحافظة مستقبالً
يتم تطبيق الفقرة ب) أعاله دون إنذار الجهة إنذارا أوليا .

8

اسرررتمرار اسرررتخدام منظومرررات اتصررراالت أ ـ إنذار الجهة لتحديد موقفها للحاجة من الرخصة خالل مدة )30
الفضائية  )VSATوأجهرزة  )GMP CSيوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
بعررد انتهرراء مرردة الترررخيص دون موافقررة
ب ـ وفي حال عدم االلتزام باإلنذار األولي يصار إلى إنذار
الهيئة
الجهة نهائيا ً مع فرض ارامة مالية قدرها  2مليون ) دينار عراقي
لكل منظومة وخالل  )10أيام وبخالفه يتم إلغاء الرخصة دون
الحق المطالبة بالحصول على الرخصة إال بعد مرور سنتين من
تاريخ إلغاء الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ً لإلجراءات
المقررة قانونا

9

اسرررتخدام منظومرررات اتصررراالت الفضرررائية أ ـ إنذار الجهة إنذارا أوليا لتصحيح المخالفة خالل مدة  )30يوم تبدأ
 )VSATومنظومــرررـات  )GMPCSفررري من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتصحيح موقفهم الفني والقانوني مع
رقعررة جغرافيررة مخالفررة للرقعررة المررذكورة توقيع الجهة بعدم تكرار المخالفة  ،في حال تم تكرار نفس الجهة للمخالفة
في الرخصة او تقديم معلومات فنية ايرر يتم تطبيق الفقرة ب) المذكورة في أدناه بشكل مباشر من دون فرض
مطابقرررة للمعلومرررات الفنيرررة المربترررة فررري إنذار أولي .
الرخصرررررررة مجهرررررررز الخدمرررررررة ،الررررررررقم ب ـ وفي حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يصار إلى إنذار الجهة
التسلسلي،الــــــخ)...
إنذارا نهائيا وفرض ارامة مالية قدرهـــا 4مليون ) لكل منظومة
وخالل  )10أيام لتنفيذ قرار الهيئة وبخالفه يصار إلى إلغاء الرخصة
دون الحق المطالبة بالحصول على الرخصة إال بعد مرور سنتين من
تاريخ إلغاء الرخصة ويتم أستحصال المبلغ وفقا ً لإلجراءات المقررة
قانونا ً

 10تقرررررديم مجهررررررزي خررررردمات االتصرررررراالت أـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها الفني والقانوني خالل مدة )30
الفضرررائية المرخصرررة مرررن الهيئرررة خدمرررة يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض ارامة مالية قدرها
اتصرررراالت لجهررررات تسررررتخدم منظومررررات 30مليون) دينار عراقي فقط ألاير و توقيع تعهد بقيمة
100مليون) بعدم تكرار المخالفة .
فضائية اير مرخصة من الهيئة
ب ـ في حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يصار إلى إنذار الجهة
إنذارا نهائي وخالل مدة  )10أيام وبخالفه يتم إلغاء الرخصة دون
الحق المطالبة بالحصول على الرخصة إال بعد مرور سنة واحدة
من تاريخ إلغاء الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ً لإلجراءات
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المقررة قانونا
 11عدم قيرام شرركات و مكاترب بيرع وترداول أ ـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل مدة )30
أجهرررزة تكنولوجيرررا المعلومرررات والبررررامج يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
والبرمجيررات بتجديررد الرخصررة الممنوحررة
الرررريهم واسررررتمرارهم بممارسررررة نشرررراطهم ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إنذار الجهة إنذارا نهائيا مع فرض
ارامة مالية قدرها  500ال دينار) وخالل مدة  )10أيام وفي
دون موافقة الهيئة
حال عدم االستجابة يتم سحب الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ً
لإلجراءات المقررة قانونا.
 12عدم قيرام شرركات و مكاترب بيرع وترداول أ ـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل مدة )30
أجهرررزة تكنولوجيرررا المعلومرررات والبررررامج يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
والبرمجيرررات بتقرررديم كشررروفات التعاقررردات
ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إنذار الجهة إنذارا نهائيا مع فرض
المجهزة من قبلهم في المدة المحدد لها
ارامة مالية قدرها  250ال دينار) وخالل مدة  )10أيام وفي
حال عدم االستجابة يتم سحب الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ً
لإلجراءات المقررة قانونا.
 13استمرار المكاتب والشركات ببيع وترداول اـ إنذار الجهة لتحديد موقفها من الترخيص خالل مدة  )30يوم
أجهرررزة السرررلكية والالسرررلكية ومنظومرررات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتحديد مدى الحاجة للرخصة
 )VSATوكررررراميرات مراقبرررررة وأجهرررررزة
ب ـ وبخالفه يتم إصدار إنذار نهائيا وفرض ارامة مالية قدرها
 GPSبعررررد انتهرررراء مرررردة الترررررخيص دون
 5مليون ) لتصحيح موقفها والقانوني خالل مدة  )10ايام وبخالفه
موافقة الهيئة
يتم إلغاء الرخصة دون الحق المطالبة بالحصول على الرخصة إال
بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إلغاء الرخصة ويتم استحصال
المبلغ وفقا ً لإلجراءات المقررة قانونا
 14قيرررررام مكاترررررب بيرررررع وترررررداول األجهرررررزة
االتصرررررررررراالت السررررررررررلكية والالسررررررررررلكية
ومنظومات كاميرات مراقبة ومنظومرات
الررررررررـ )GPS )VSATبكافررررررررة أنوعهررررررررا
المرخصة من الهيئة ببيع األجهزة أو سلع
ايررررر مصرررررا باسررررتخدامها األجهررررزة
المحضورة ،والمموهة وأجهرزة التشروي
وأجهزة مقوي اإلشارة  )REPETERمرن
قبرررل الهيئرررة و األجهرررزة الممنوعرررة التررري
ستظهر الحقا ً .

أ ـ انذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني وتسليم كافة
األجهزة المحضورة الى الهيئة خالل مدة  )30يوم تبدأ من اليوم
التالي لتاريخ التبليغ مع توقيع تعهد بقيمة  50مليون دينار عراقي،
وعدم إعادة األجهزة إال بعد حسم الموضوي قضائيا ً
ب ـ وفي حال عدم تسليم األجهزة وتوقيع التعهد أعاله) انذار
الجهة إنذارا نهائيا ً خالل مدة  10ايام) مع يتم فرض ارامة مالية
قدرها 5ماليين ) دينار وإلزامهم بتسليم األجهزة وإلغاء الرخصة
واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة .
ج ـ في حال إصرار الجهة على المخالفة وعدم تصحيح الوضع
الفني و القانوني يتم إقامة شكوى جزائية لدى المحاكم المختصة
كون إن األجهزة تم إدخالها إلى البلد دون موافقات أصولية او عن
طريق التهريب

 15عررردم تقرررديم مكاترررب بيرررع وترررداول أجهرررزة أـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني مع فرض ارامة
االتصرررررررررراالت السررررررررررلكية والالسررررررررررلكية مالية مقدارها 2مليون) دينار عراقي خالل مدة  )30يوم تبدأ من
ومنظومرررررررررررات كررررررررررراميرات مراقبرررررررررررة
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الرررـ )VSATالفضرررائية ومنظومرررات التتبرررع اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة
الجغرافررررري  )GPSالكشررررروفات الخاصرررررة
ب  -وفي حال عدم االلتزام باإلنذار األولي يتم إصدار إنذار نهائي
بتجهيرررز األجهرررزة الرررى كافرررة الجهرررات او
خالل مدة  )10أيام وبخالفه يتم إلغاء الرخصة واستحصال المبالغ
قيامها ببيع الى جهرات ايرر مرخصرة مرن
وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة
الهيئة او إخفاء معلومات عن الهيئة
 16قيررررام مكاتررررب والشررررركات بيررررع وتررررداول
األجهرررررزة السرررررلكية و الالسرررررلكية بكافرررررة
أنواعهرررررررررررررررررررررررررا ،WalkiTalki VSAT
كاميرات )، GPS،ب دخرال األجهرزة بردون
الحصول على موافقة اصرولية او ادخالهرا
الى بطرق اير قانونية

أ ـ يتم سحب الرخصة مع فرض ارامة مالية قدرها 30مليون)
دينار وعدم منح الجهة اي ترخيص اال بعد مرور سنة واحدة من
تاريخ اإللغاء مع إقامة شكوى جزائية لدى المحاكم المختصة كون
إن األجهزة تم إدخالها إلى البلد دون موافقات أصولية

 17قيرررررام مكاترررررب بيرررررع أجهرررررزة تكنولوجيرررررا
المعلومرررررررات والبررررررررامج والبرمجيرررررررات
بمخالفة التعليمات والضروابط المنصروص
عليها فري الرخصرة البررامج المحضرورة
 ،حقوق نشر الخ )...

اـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني والفني وتسليم كافة
األجهزة و البرامج المحضورة الى الهيئة خالل مدة  )30يوم تبدأ
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع توقيع تعهد بقيمة  25مليون دينار
عراقي ،وعدم إعادة األجهزة إال بعد حسم الموضوي قضائيا ً
ب ـ وفي حال عدم تسليم األجهزة و البرامج وتوقيع التعهد أعاله)
انذار الجهة إنذارا نهائيا ً خالل مدة  10ايام) يتم فرض ارامة
مالية قدرها 5ماليين ) دينار وإلزامهم بتسليم األجهزة و يتم إلغاء
الرخصة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة .
ج ـ في حال إصرار الجهة على المخالفة وعدم تصحيح الوضع
الفني و القانوني يتم إقامة شكوى جزائية لدى المحاكم المختصة
كون إن األجهزة تم إدخالها إلى البلد دون موافقات أصولية او عن
طريق التهريب
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اإلجراءات القانونية بحق الجهات غير المرخصة من الهيئة
1

قيررررام الجهررررات باسررررتخدام أجهررررزة أ ـ إنذار الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني
االتصررراالت الالسرررلكية أو اجهرررزة خالل مدة  30يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتحديد
البررث واإلرسررال الالسررلكي بكافررة موقفها من الترخيص و توقيع تعهد بدفع ارامة
أنواعهرا  )Walki-Talkiالرخ100 ...مليون) في حال تكرار المخالفة
بدون ترخيص صادر عن الهيئة
ب ـ في حال عدم االستجابة لإلنذار األولي يصار إلى
إصدار إنذار نهائي مع فرض ارامة مالية قدرها
 )5,000,000خمسة ماليين دينار
ج ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات
القانونية المقررة

2

قيام الجهات بتقديم وتجهيز اـ إنذار الجهة لتصحيح موقفها القانوني والفني خالل مدة
خدمـــــات االتصاالت مجهز  )30يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض
خدمة)  )GMPCS,VSAT,GPSارامة مالية قدرها  )30,000,000رالرون ماليين دينار
بدون ترخيص صادر عن الهيئة و توقيع تعهد بقيمة )100مليون دينار بعدم تكرار المخالفة
ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات
القانونية المقررة

3

قيررررام المكاتررررب والشررررركات ببيررررع ا ـ انذار الجهة لتصحيح موقفها القانوني والفني إلستحصال
وتررداول األجهررزة الالسررلكية بكافررة التراخيص الالزمة او إيقا االستخدام خالل مدة )30
انواعهررررا والكرررراميرات الفيديويررررة يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
والمنظومررررات  )VSATوأجهررررزة ب ـ في حال عدم االستجابة يتم فرض إنذار نهائي إلى
 )GPSوأجهررزة البررث واإلرسررال الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني مع فرض ارامة
مالية قدرها  )10,000,000عشرة ماليين دينار خالل
دون موافقات أصولية
مدة  )10عشرة أيام و توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة
بقيمة 100مليون دينار عراقي
ج ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة كون ان األجهزة تم إدخالها بطرق اير
قانونية او عن طريق التهريب
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ا ـ إنذار الجهة لتصحيح وضعها القانوني وتسليم األجهزة
خالل  )30تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض
ارامة مالية قطعية قدرها  )5,000,000خمس ماليين
دينار مع توقيع تعهد بقيمة  100مليون) بعدم تكرار
المخالفة .

4

قيام الشركات والمكاتب ببيع
وتداول األجهزة المحضورة من
التداول االلكتروني كاميرات
سرية  ,أجهزة الغ االلكتروني
،أجهزة التشوي  ،أجهزة مقوي
اإلشارة ،الــخ)....

5

تقديم خدمات البث المشفر أ  -إنذار الجهة إليقا وتسليم منظومة البث المشفر إلى
للقنوات عن طريق منظومات الهيئة مع فرض ارامة مالية قدرها )25,000,000
البث المشفر التي ال يمكن خمسة وعشرون مليون دينار لكل منظومة و توقيع تعهد
ترخيصها
بعدم تكرار المخالفة بقيمة  )100,000,00مليون دينار

ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية إقامة
شكوى جزائية لدى المحاكم المختصة كون ان األجهزة تم
ادخالها بطرق اير قانونية او عن طريق التهريب

ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة إلصدار األوامر القضائية الخاصة
بمصادرة األجهزة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات
القانونية المقررة
6

استخدام أجهزة مقوي اإلشارة ا ـ تبليغ الجهات المخالفة عن طريق اللجان الميدانية
,أجهزة تشوي أجهزة المموهة و ب يقا االستخدام وتسليم األجهزة إلى الهيئة مع توقيع تعهد
المحضورة
خطي بدفع ارامة قدرها  )10,000,000عشرة ماليين
دينار في حال تكرار المخالفة
ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إنذار الجهة إنذار نهائي
فرض ارامة مالية قطعية قدرها 2مليون)
مع
واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة
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7

استخدام القنوات الترددية لخدمات اـ إنذار الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل
التراسل الواقعة ضمن الحزمة مدة  )30يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع فرض
المايكرووية دون ترخيص من ارامة مالية قدرها  )50,000,000خمسون مليون دينار عن
الهيئة
كل وصلة مايكرووية مخالفة وتوقيع تعهد بقيمة 100مليون)
بعدم تكرار المخالفة.
ب ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات القانونية
المقررة

 .8قيررررام الجهررررات باسررررتخدام أجهررررزة أ ـ إنذار الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني
االتصرررررررررراالت (VSATبرررررررررردون خالل مدة  30تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتحديد
ترخيص صادر عن الهيئة
موقفها من الترخيص مع دفع ارامة مالية قدرها 5ماليين
دينار) لكل منظومة و توقيع تعهد بدفع ارامة  )100في
حال تكرار المخالفة
ج ـ في حال عدم االستجابة يتم إقامة شكوى جزائية لدى
المحاكم المختصة و حسب ماجاء في واستحصال المبالغ
وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة
 .9قيررررام الشررررركات والمكاتررررب ببيررررع أرررـ إنرررذار الجهرررة المخالفرررة لتصرررحيح وضرررعها القرررانوني
وترررررررررداول أجهرررررررررزة تكنلوجيرررررررررا والفنرررري خررررالل مرررردة  30تبرررردأ مررررن اليرررروم التررررالي لترررراريخ
المعلومرررررررررررررات و البررررررررررررررامج و التبليغ لتحديد موقفها من الترخيص
البرمجيات بدون ترخيص صرادر
ب ـ فررري حرررال عررردم االسرررتجابة يرررتم إنرررذار الجهرررة إنرررذار
عن الهيئة
نهررائي مررع فرررض ارامررة ماليررة قطعيررة قرردرها 1مليررون)
واستحصال المبالغ وفقا ً لإلجراءات القانونية المقررة

مالحظة :ـ
.1إن اإلجراءات أعاله ال تشمل شركات الهات النقال والهات الالسلكي الرابت وذلا لوجود عقود ترخيص مع هذه
الشركات ،ويتم اللجوء إلى هذه اإلجراءات في حال عدم وجود نص يعالج المخالفات في عقد الرخصة.
.2اليمكن تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة إال بعد قيام اللجان المختصة ب جراء الكش الميداني
وتربيت المخالفة بموجب محاضر كش أصولية لسالمة اإلجراءات القانونية وصحتها .
 .3لغرض إعطاء فرصة للجهات التي لم يتم حسم اجرائاتها القانونية لدى الهيئة وحرها على العمل تحت اطاء الهيئة
يتم توجيه اإلجراءات القانونية السابقة وفقا ً لهذه الالئحة .
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