
 

 

 

 
 
 

 
  . مقدمةأواًل 

 
الجهة المسؤولة حصرا" عن إصدار التراخيص  هي 2004لسنة  65تعتبر هيئة األعالم واالتصاالت وفقا" لألمر  

 ة ألجهزةالنوعي عدت الهيئة إسلوب جديد للموافقة والمطابقةأ منح الترددات. وقد  الستخدام أجهزة االتصاالت بالعراق و
 تصاالتحديد المواصفات القياسية المطلوبة,فإن أية جهة ترغب القيام باستيراد أجهزة ااالتصاالت يشمل اإلجراءات وت

ضحة في ت المو سلكية أو السلكية إلى العراق ، فعليها أن تقدم طلبًا للهيئة للحصول على تصريح الستيرادها وفقًا لإلجراءا
  أدناه.
 . متطلبات الحصول على التصريح المؤقتثانيًا. 

 -لى أية جهة ترغب في استيراد أجهزة اتصاالت، إتباع اإلجراءات التالية:يتعين ع    
شركات سميًا لدى مسجل التكون الجهة الراغبة باستيراد اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية الى العراق مسجلة ر  أن -1 

ن متزويد الهيئة بكتاب براءة ذمة  ائرة مسجل العالمات التجارية معد \ولديها عالمة تجارية مسجلة لدى وزارة الصناعة 
 الهيئة العامة للضرائب.

صريح مؤقت الستيراد نوعية محددة من أجهزة االتصاالت يتم توريدها  للعراق للمرة األولى، فيجب تللحصول على  -2
 على المورد أن يقدم طلبًا خطيًا إلى الهيئة على أن يكون الطلب متضمنا"ومشفوعًا بما يلي:

 الطراز. التجاري ورقم االسمصف لألجهزة والوحدات المصاحبة مع إيضاح و  )أ(      
وخصائص الربط مع اصة بتلك األجهزة شاملة البيانات افة البيانات الفنية التفصيلية والكتالوكات الخك )ب(     

    .البد منه التصاالت وباللغتين العربية واالنكليزية وإن تعذرت العربية فاالنكليزية شرطل لعامةا الشبكات

 إجراءات الحصول على تصريح الستيراد أجهزة االتصاالت 
 عراقالفي جمهورية 

 



 

 

 

ة لتزام بالتعليمات والقرارات واالنظمة الصادرة عن هيئالمعتمدة عالميًا واال  ( Standard )تحديد المواصفات  ج()      
 األعالم واالتصاالت والتي يتم نشرها على موقع الهيئة والتي تتوافق معها األجهزة المطلوب توريدها.

    تتضمن التعهد بأن األجهزة المعنية تطابق المواصفات وفق معايير      ادة منشأ()شهة المصنعةشهادة من الجه )د(      
 كذلك المورد.و  أن يتم توقيع الشهادة من قبل الجهة المصنعة ىعل ETSI األتحاد الدولي لألتصاالت و 

وضح أسماء ت ق ثبوتيةقائمة بالدول التي اعتمدت نوعية األجهزة المعنية مع ذكر التاريخ ومعززة بوثائ  )هـ(     
اح وعناوين مختبرات الفحص والسيطرة النوعية التي تم فيها إجراء الفحوصات على األجهزة المعنية مع إيض

 مختبرات مستقلة.تاريخ إجراء الفحوصات، وذلك في الحاالت التي تكون فيها األجهزة قد تم فحصها في 
صيل تقرير معتمد يوضح تفا من المصنع او (Declaration of conformity) إعالن مطابقة)و( تقديم      

صيل على أن يتضمن التقرير التفا الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها على األجهزة ونتائج تلك الفحوصات
 -التالية :

 (Safety Aspectsجوانب السالمة )  -

- EMC,EMI and RF test 

 (Health standards of the equipmentمقاييس الصحة لألجهزة ) -

    علـــى المـــورد إرفـــاق لجهـــات الحكوميـــة فيجـــب )ز( إذا كانـــت األجهـــزة المطلـــوب توريـــدها ضـــمن مشـــروع عائـــد إلحـــدى ا
  .ةليخطاب من الجهة الحكومية المستفيدة يوضح عائديتها  لهذه األجهزة وطبيعتها وطبيعة استخدامها وأرقامها التسلس

باع       جراء الفحوصات عليها,اما بالنسبة لألجهزة الالسلكية فيجب إتبتقديم عينة الى الهيئة إل االلتزام)ح(      
 ب( من هذه  الوثيقة. -2-اإلجراءات اإلضافية الخاصة بهذا النوع من األجهزة وفقًا للبند )ثانياً 

يجب على صريح مؤقت الستيراد نوعية محددة من أجهزة االتصاالت تم توريدها سابقًا الى العراق، فتللحصول على  -3 
 -المورد أن يقدم طلبًا خطيًا إلى الهيئة على أن يكون الطلب متضمنا"ومشفوعًا بما يلي:

ن قبل ليها م)أ(  تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت أن األجهزة المطلوب توريدها الى العراق قد سبق وأن تمت الموافقة ع
 وبناًء على هذه الوثائق سوف تتخذ الهيئة القرار المناسب بالقبول أو الرفض. هيئة األعالم واالتصاالت,



 

 

 

( من هذه 2 -)ب(  في حالة عدم توفر الوثائق الثبوتية، على الجهة المستوردة إتباع اإلجراءات الموضحة في البند )ثانياً     
 ألولى.للمرة ا نوعية األجهزة التي يتم توريدها إلى العراقب الوثيقة  والخاصة

 لتزامات أخرى: إثالثًا.      
ل وجدت للهيئة الحق بإلغاء رخصة االستيراد و إيقاف استخدام او تداول او بيع او شراء االجهزة المستوردة حا (1

   الهيئة داعيًا امنيًا او صحيًا او غير ذلك يتطلب عدم استخدام تلك االجهزة تحقيقًا للمصلحة العامة 
  ا مسبقا"ضرار والناشئة عن استخدام تلك االجهزة التي تم  استيرادهأيضات ناجمة عن اي يتحمل المستورد اية تعو  (2

 وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض وتكون محاكم بغداد هي المختصة بالنظر في الدعوى.
 وبيعها ستيرادها مسبقا"يتحمل المستورد التعويضات كافة والناجمة عن التوقف عن توريد هذه األجهزة التي تم ا (3

أخرى مطابقة في حالة ظهور عيوب على هذه األجهزة تتسبب  وسحب ما هو موجود باألسواق واستبداله بأجهزة
 في تردي األداء.

 ها ألخذيلتزم المستورد بإبالغ الهيئة عن أية تعديالت تطرأ على طلب استيراده لألجهزة المصرح لها قبل توريد (4
 موافقة الهيئة عليها.

وريدها اللتزام بتزويد هيئة اإلعالم واإلتصاالت و الجهات الحكومية المختصة بحصر لجميع األجهزة التي تم تا (5
 والجهات التي قامت بشرائها, وأماكن تركيبها عند طلبها ضمن التزامات المستورد .

 تصاالتو تجهيز أجهزة اإلتزويد الهيئة بأنواع أجهزة اإلتصاالت المستوردة وأرقامها التسلسلية واليجوز بيع أ (6
بأنواعها وملحقاتها إلى اي جهة معنية )حكومية أو قطاع خاص ( إال بعد الحصول على ترخيص بالترددات 

 الخاصة باألجهزة من قبل الهيئة .

تخدم راق تستزويد الهيئة بتأييد من الجهة الحكومية يثبت إن األجهزة التي تروم الشركة إدخالها إلى الع (7
م غير أحيوي  لحيوية واالستثمارية وان تكون الجهة القطاعية هي الجهة المحددة إذا كان المشروعللمشاريع ا

 حيوي.

 الجهة على تلك منها أو إعادة بيعها, بأخذ تعهد عند بيع هذه األجهزة الى جهة أخرى لغرض األستفادة االلتزام (8
ومية رازها عند طلب الهيئة أو الجهات الحكبالتقيد بجميع الشروط الواردة أعاله واألحتفاظ بصورة منها إلب

 المختصة .



 

 

 

ألت  دينتار عراقت)(  ومستون ألت  دينتار عراقت) يرتط    يتر(  50,000أجور دراسة طلب استتيراد اججزت      (9

أل  دينار عراق)(  مئة أل  دينار عراق) يرتط    يتر( للجزتات ال يتر حكوميتة  100,000للجزات الحكومية و 

م من مالية الزيئة أو صك  ير مصدق صادر من أحد المصار  داول محايظتة ب تداد بموجب وصل قبض موتو
                                          حصتتتتتتتراد أو ليتتتتتتتدام المبلتتتتتتتل يتتتتتتت) المصتتتتتتتر  الاراقتتتتتتت) للتجتتتتتتتار  يتتتتتتت) محتتتتتتتايظتكم وعلتتتتتتتى الحستتتتتتتاب

ولرستال لعتاار  ا توا تصتجاري دينار هيئة اإلعتمم  IBAN IQ35 TRIQ 9900 0200 1717 002المرقم  

 ( وت ويدنا بكتاب رسم) يؤيد ذلك .accounts@cmc.iqاإليدام عن طريق البريد ا لكترون)  

 التقيد بأية تعليمات إضافية تصدرها الهيئة . (10
 .قًا للمصلحة العامةلهيئة الحق في تعديل او اضافة او الغاء اي بند من هذه الوثيقة تحقيل -مالحظة: 

mailto:accounts@cmc.iq

