
  

 

   GPS-Tracking Systemضوابط إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي 

  ) التعاريف :١المادة (
  ((الهيئة)) هيئة اإلعالم واإلتصاالت في جمهورية العراق .

راف#ي م#ن لجغتحدي#د وتتب#ع الموق#ع ا ومنظوم#ات بطل#ب موافق#ة إس#تخدام وت#داول أجه#زة ((مقدم الطلب)) الجهة التي تق#دمت
  .الهيئة 

  . )) الموافقة الصادرة من الهيئة إلستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافيرخصةال((
ً ـدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينـاالت المقـ((خدمة اإلتصاالت العامة)) خدمة اإلتص  عليم#ات ألحك#ام وتة مقاب#ل أج#ر وفق#ا

  الهيئة .
تق#ديم  خصة)) هي الشبكات الحاصلة على رخص#ة الهيئ#ة إلنش#اء وتش#غيل وإدارة ش#بكة إتص#االت عام#ة أو((الشبكات المر

  خدمات إتصاالت عامة أو إستخدام ترددات راديوية .
((شبكة اإلتصاالت الخاصة)) منظومة إتصاالت تشغل لمصلحة شخص واح#د أو مجموع#ة م#ن األش#خاص تجمعه#م ملكي#ة 

  صة .مشتركة لخدمة حاجتهم الخا
 ك#ة بم#ا يش#مل((خدمة تحديد وتتبع الموقع الجغراف#ي)) ه#ي خدم#ة تحدي#د وتتب#ع الموق#ع الجغراف#ي لألجس#ام الثابت#ة والمتحر

  أعمال التحكم والمراقبة المشروعة ونقل البيانات .
ي#د أو لُم#راد تحدا ((أجهزة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي)) األجهزة والمعدات الراديوية الت#ي تُرك#ب وتُس#تخدم م#ع األجس#ام

  تتبع موقعها الجغرافي .
ت الت#ي ((منظومات تحديد وتتبع الموق#ع الجغراف#ي)) ه#ي مجموع#ة األجه#زة والمع#دات والبرمجي#ات ووس#ائل خ#زن البيان#ا

  تعمل ضمن خدمة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي .
بكة لجغرافي#ة لش#ل وتخزين بيانات اإلحداثيات ا((جهاز خادم شبكة التتبع المركزي)) الجهاز الذي يوفر حلوالً لجمع وإرسا

  المستفيد ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي بإستخدام الخرائط الرقمية المخزنة فيه . 
افي#ة اثيات الجغر((مزود خدمة نقل اإلحداثيات)) مشغل شبكة اإلتصاالت العامة الذي يتم إستخدام شبكته لنق#ل بيان#ات اإلح#د

  جهاز خادم شبكة التتبع المركزي أو أي جهاز خادم يحل مكانه لنفس الغاية .من أجهزة التتبع إلى 
  ((المستفيد)) الجهة المستخدمة أو المستفيدة من أجهزة ومنظومات وخدمة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي .

  ((المرخص له)) هي الجهة الحاصلة على رخصة أو موافقة وفقاً لنظام الهيئة . 
  

  قة النوعية إلستيراد األجهزة :) المواف٢المادة (
ل#ى ل التق#ديم عيجب الحصول على الموافقة النوعية إلستيراد أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي من الهيئة قب

  ستخدام .موافقة إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي في حالة إستيراد األجهزة لغرض اإل
  

  ) نطاق التطبيق :٣المادة (
ع الجغراف#ي تطبق هذه التعليمات على الجهات الحاصلة على موافقة إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحدي#د وتتب#ع الموق#

  الصادرة من الهيئة .
  

  ) تشغيل أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي :٤المادة (
المرخصة  تتبع الموقع الجغرافي المقدمة من الشركات األرضيةال يجوز تشغيل األجهزة والمنظومات ضمن خدمة تحديد و

  إال بعد الحصول على موافقة الهيئة بتفعيل هذه الخدمة .
  

  ) جواز إستخدام أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي :٥المادة (
لحص#ول عل#ى االت خاصة بعد اـإتصبكة ـالل شـرافي من خـوقع الجغـديد وتتبع المـزة ومنظومات تحـتخدام أجهـوز إسـيج

  الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة .
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  ) إستمارة طلب الموافقة على إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي :٦المادة (
 تقدم إستمارة الطلب المخصصة لذلك إلى الهيئة .  -١
 تشمل إستمارة الطلب على البيانات التالية :  -٢

 سم الجهة مقدمة الطلب وجنسيتها وعنوانها ومعلومات عن المفوض بالتوقيع عنها .إ .أ
 مجال إستخدام أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي وطبيعة حامل الجهاز . .ب

بيان#ات ج. معلومات عن أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموق#ع الجغراف#ي م#ن حي#ث إس#م الش#ركة المص#نعة وعنوانه#ا وال
  تعلقة باألجهزة .الم

  د. يرفق بنموذج الطلب مجموعة من المستمسكات واألوراق الثبوتية الخاصة بالفقرات التالية :
 وثائق ومستمسكات وأوراق ثبوتية للجهة مقدمة الطلب وعن الشخص المفوض عنها . •
 أوراق الموافقة النوعية الصادرة من الهيئة على إستيراد األجهزة . •
امل ع#ن عم#ل الربط والتشغيل لألجهزة باللغتين العربية واألنكليزية ، باألضافة إلى وصف كالمواصفات الفنية و •

 أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي .
 أي مستمسكات أخرى تراها الهيئة الزمة للحصول على الرخصة . •

  

  ) اإللتزامات والتعهدات :٧المادة (
لموافقة ا) ضمن الضوابط والتعهدات التي حصلت عليها GPSإستخدام أجهزة وخدمة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي (  -١

 ، وعدم إستخدام جهاز وخدمة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي للتجسس .
 عدم تغيير المعلومات والمواصفات الفنية التي على أساسها حصلت الموافقة .  -٢
 غراض التشويش ، التداخل ، التشفير ، التجسس أو قطع اإلتصاالت .عدم إستخدام الجهاز أل  -٣
 ) المدرجة في الطلب المقدم .GPSعدم تغيير طبيعة حامل أجهزة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي (  -٤
 تزويد الهيئة بصورة مصدقة للعقود المبرمة مع المستفيد كل سنة على أن تتضمن :  -٥

 أسم المستفيد (الحائز) وعنوانه . •
 الرقم التسلسلي للوحدة . •
 International Subscriber) (ISI) و IEI) (International Equipment Identity)رم#وز ك#ل م#ن ( •

Identity. ألجهزة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي لدى المستفيد ( 
 .يحظر على المرخص له إجراء أي تصرف ناقل لحق اإلستعمال للغير أو تغيير طبيعة حامل الجهاز  •
 صور الوثائق الثبوتية للمستفيد . •

ك إلفصاح عن تل#االحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بخدمة تحديد وتتبع الموقع الجغرافي الخاصة بالمستفيد ، وعدم   -٦
ئ##ة وض##رورة البيان##ات إال بموافق##ة المس##تفيد أو بن##اًء عل##ى طل##ب الجه##ات القض##ائية أو األمني##ة أو طل##ب رس##مي م##ن الهي

 دنى .ذه المعلومات أو البيانات أعاله لمدة سنة من تأريخ كتابة العقد مع المستفيد بحدها األاإلحتفاظ به
غراف#ي عن#د تقديم المساعدة الالزمة للهيئة ، وتسهيل إجراء الكش#ف عل#ى أجه#زة ومنظوم#ات تحدي#د وتتب#ع الموق#ع الج  -٧

 مطالبة الهيئة بذلك .
الجغراف#ي  تتب#ع الموق#عزة تحديد وـة بأجهـومات متعلقـزام بتقديم أية معلـلتراق واإلـارية في العـة السـاإللتزام باألنظم  -٨

 ) للجهات الحكومية المعنية التي تحددها أو تخولها الحكومة العراقية .GPSالـ (
 يتحمل المرخص له التعويضات في حالة حدوث أضرار أو خسائر أو إصابات تسببها األجهزة .  -٩

 قرارات التي تصدرها الهيئة .اإللتزام بجميع الضوابط وال   -١٠
 هزة .للهيئة الحق في مناقشة أي تفاصيل متعلقة بالطلب مع مصنع الجهاز ومع مصدر الشهادات الخاصة باألج   -١١
 اإللتزام بكافة األجور المالية التي تقرها الهيئة .   -١٢
 ات .اإللتزام بأي تعديالت تصدرها الهيئة بهذا الصدد الحقاً دون المطالبة بأي تعويض   -١٣
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  ) األجور :٨المادة (
ات أجور دراسة طلب رخصة إستخدام أجهزة ومنظوم عراقي ) مائتي ألف دينار٢٠٠٬٠٠٠تتقاضى الهيئة (  -١

  ) . ( GPS-TRACKING تحديد وتتبع الموقع الجغرافي 
أج###ور دراس###ة تجدي###د رخص###ة إس###تخدام أجه###زة  عراق###ي ) م###ائتي أل###ف دين###ار٢٠٠٬٠٠٠تتقاض###ى الهيئ###ة (  -٢

 ) .( GPS-TRACKING ات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي ومنظوم
من ض##أج##ور دراس##ة طل##ب إض##افة أو ح##ذف أجه##زة  عراق##ي ) خمس##ون أل##ف دين##ار٥٠٬٠٠٠تتقاض##ى الهيئ##ة (  -٣

 الرخصة .
ق#د ع#ن دينار) مائة ألف دينار عراقي أجور دراسة طلب إص#دار ب#دل ت#الف أو فا ١٠٠٬٠٠٠تتقاضى الهيئة (  -٤

 الرخصة . 
  

  ) منح الموافقة :٩المادة (
ل#ى إلم ـة يس#ـادر م#ن الهيئ#ـاذ ص#ـترة نف#ـه ف#ـدد في#ـاب مح#ـوجب كت#ـة بم#ـائية تم#نح الرخص#ـوافقة النه#ـفي حال#ة الم#

  ة المتقدمة بعد دفع األجور الخاصة بمنح الموافقة .ـالجه
  

  ) فترة نفاذ الموافقة :١٠المادة (
وافقة ـنح الممأريخ ـن تداءاً مــاذ إبتــرة النفـن فتـر ضمـته أشهـس ة كلـراجع الهيئــوافقة تـاصلة على المـالجهة الح

ل ي حال#ة حص#ولتثبيت إستمرار اإللتزام بتعليمات وضوابط تحديد وتتبع الموقع الجغرافي الصادرة من الهيئة ، وف
ب موافق#ة ى طل#تغيرات قبل مرور السنة للمعلومات والبيان#ات الت#ي عل#ى أساس#ها ُمنح#ت الموافق#ة يج#ب التق#ديم عل#

  جديدة يُدرج فيها التغيرات .
  

  ) إلغاء أو إيقاف الموافقة :١١المادة (
ئ#ة أو رات الهيارللهيئة إلغاء أو إيقاف الموافقة في حال إرتكاب الجهة الحاصلة عليها مخالفة لضوابط وتعليمات وق

 تبع الموق#عزة ومنظومات تحديد وتظهور موجبات لذلك ، وفي هذه حالة يجب اإللتزام بتجميد إستخدام وتداول أجه
  الجغرافي .

  

  ) تجديد الموافقة :١٢المادة (
بل الم#رخص يقدم طلب تجديد الموافقة على إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي من ق

 له قبل خمسة عشر يوماً من فترة النفاذ لتجديد رخصته .
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