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  الخاصة بالشركات في جمهورية العراق وتداول البرامج والبرمجياتبيع ضوابط  ستمارةا

 Company/The applicant Data                                             الجهة مقدمة الطلب      /بيانات الشركة

                                         :Applicant name /Company name:                     لشركة إسم ا/ اسم الجهة مقدمة الطلب
   

                                                                                                        :Activity of company :مجال النشاط للشركة 
   

                                                                                                                                   :Address  : الشركة  عنوان
               

                                                                                                                                  :Web site: الموقع األلكتروني 

                                                                                                                                           :Phone No  :الهاتف 

                                                                                                                                  : E-mail  :البريد االلكتروني 

                                                                                                                                                      :Fax:الفاكس 
        

 : Tax Identification Number      :                                                                                              الرقم الضريبي 

    :Authorized Director Data                                              :                            بيانات المدير المفوض عن الشركة 

    :Name                                                                                                                                             :      السم أ

     : Nationality                                                                                                                                :     الجنسية 

 :Designation                                                                                                                       :     المسمى الوظيفي

                                                                                                                                            :Address  : العنوان 

                                                                                                                                           :Phone No  :الهاتف 

                                                                                                                                  : E-mail  :البريد االلكتروني 
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الم . ١ ة األع ة هيئ ركات مراجع ى الش رضعل االت لغ لء  واالتص تمارةم ات  اس المعلوم
ة ب ى الخاص ول عل ةالحص داو رخص ع وت اط لبي ة نش ب طبيع ات وحس رامج والبرمجي ل الب

دمات  ب للخ احب الطل ةص ا أنف ذكر وفق روط وال ال وابط المعللش ع تمض ة والتوقي ل الهيئ ن قب دة م
  .ات الخاصة بالرخصةعلى التعهد

  

دة بي .٢ اء قاع ركات إنش ى الش اتعل ات  ان رامج والبرمجي ةالمللب منو تداول د  تتض ىالح ن  األدن م
يل  ةالتفاص وع  -: اآلتي م ون امج اس دارالبرن اريخ االص ددهاو وت ا  ع تفيدة منه ة المس والجه

ك  ى ذل افة ال خةباإلض ن  نس ة م تندات الثبوتي ة ،المس د  كاف ة بتزوي ركات ملزم ون الش وان تك
ات ك البيان ن تل خ م ة بنس ل  الهيئ ة ك ورة دوري تظم بص كل من هر ٦(بش ا )اش ال طلبه ي ح  او ف

  .كافة التبعات القانونية والماليةوتتابع دوريا من قبل الهيئة وبخالفه تتحمل الشركة 
  

االت بال.٣ الم واالتص ة األع وم هيئ ةتق ة والمالي ارة والداخلي ع وزارة التج اون م از  تع وجه
ابرات  ي  المخ وطني العراق ات  ال رىوالجه ة األخ ركات  ذات العالق ماء الش ة بأس داد قائم بإع

ا  ق له ي يح نفة الت ة والمص ا الخاص ة وفق ات األمني ال الموافق ات وأستحص رامج والبرمجي ع الب بي
  .للضوابط والتعليمات النافذة

  

  

ى مكات .٤ ات دون عل امج أو برمجي يانة ألي برن دمات الص ديم خ ع أو تق دم بي رد ع ع المف ب بي
اوز  يرة ال تتج رة قص الل فت ة خ دها للهيئ تري وتزوي ة للمش تندات الثبوتي ى المس ول عل  ٣٠الحص

  .ايوم
  

  

داول  .٥ ع وت ع بي ات يمن رامج والبرمجي لالب ي تعم ال الت ي مج تخدام  ف كرياالس ي  العس واألمن
س ومرا بكاتوالتجس ة الش وطني  قب ن ال اريه األم ن مستش ادرة ع ذة والص ات الناف ب التعليم وحس

  .األمنية المختصةالجهات و وزارة الدفاع أغراض لغير

  
  .الغير موثقة) Crack(برامج  الـ  وتداول يمنع بيع. ٦

٧  

  

اص في بيع وتداول التعامل مع القطاعين الحكومي والخفي  يتجزأوجزءا ال  أساسيةتعد هذه الرخصة وثيقة  .٧
  .تالبرامج والبرمجيا

  

  في جمهورية العراق خاصة بالشركاتال شروط وضوابط بيع وتداول البرامج والبرمجيات
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  - :وكما يلي المترتبة على الرخص الممنوحة  األجورتستحصل الهيئة   .٨
  

درها    - أ ات وق ا المعلوم زة تكنولوجي ة أجه د رخص دار وتجدي ور إص ار ١٠٠,٠٠٠ (أج ف دين ي  )ال عراق

 .واحدة قابلة للتجديد سنة ولمدة

دار  -ب  ور إص رامج وأج ة الب د رخص ات وتجدي درها البرمجي ار ٥٠,٠٠٠ (وق ف دين دة )ال ي ولم    عراق

 .واحدة قابلة للتجديد سنة

ع  -ت  تم دف ات ي ا المعلوم زة تكنولوجي ة ألجه ة وإداري ات فني ديل معلوم ور تع غ %) ٥٠(أج ة مبل ن قيم م

 .الرخصة

  .الرخصةمن قيمة مبلغ %) ٢٥(أجور تعديل معلومات فنية وإدارية للبرامج والبرمجيات يتم دفع  -ج 

ع  -د  تم دف ات  ي ا المعلوم زة تكنولوجي ة اجه الف لرخص دل ت دار ب دان او إص ور فق ف   ٧٥,٠٠٠(أج ال

ار ا ) دين ي  كم ار عراق ه إخط رخص ل ى الم ةعل دان أو  الهيئ ة فق ي حال ة ف ة ذات العالق ات األمني والجه

  .ساعة ٤٨تلف الرخصة المؤقتة خالل مدة أقصاها 

على عراقي كما ) الف دينار٣٠,٠٠٠(دل تالف لرخصة البرامج والبرمجيات يتم دفع أجور فقدان او إصدار ب -ـ ه
الهيئة والجهات األمنية ذات العالقة في حالة فقدان أو تلف الرخصة المؤقتة خالل مدة أقصاها  المرخص له إخطار 

  .ساعة ٤٨

  

ركة . ٩ ة ألي ش ات التجاري تخدام العالم دم اس نع  أوع ن المص رخيص م ن دون ت ركة م ش
  .ةوزارة التجارة والهيئ وفقا ً للضوابط والتعليمات الصادرة عن التجاريةصاحبة العالمة 

  
 

ى .١٠ دم عل اق  مق م النط داد الس ت االمت ي تح د االلكترون ع وبري ك موق رخيص ان يمتل ب الت طل
ي  ب ) (IQالعراق ك يج ه ذل دم امتالك ال ع ي ح مي وف ب رس ديم طل ة وتق ر الهيئ ة مق مراجع
ززاً با اق مع م النط ال اس رض استحص ة لغ ي الهيئ ذة ف ات الناف ب التعليم ولية وحس ائق األص لوث

 .IQ Domainعراقي 
  
  

ائق . ١١ ززاً بالوث مي مع ب رس ديم طل ة وتق ر الهيئ ة مق ه مراجع رخص ل ى الم ولية عل األص
ذة ات الناف ب التعليم ل  وحس ة قب د الرخص رض تجدي ة لغ ي الهيئ أريخ  ٣٠ف ن ت وم م ا، ي نفاده

ال ي ح ة وف د الرخص ه بتجدي رخص ل ة الم دم رغب ي  ع ه ف دم رغبت راً بع ة تحري الغ الهيئ إب
د ال ل، ويتحمالتجدي ي ح ة ف ة والمالي ة والقانوني ات الفني ة التبع ه كاف رخص ل تمرار  الم االس

رة،  ذه الفت الل ه د خ ب التجدي ديم طل ع دون تق ات البي ة عملي ة بمزاول اء الرخص ة إلغ ق للهيئ ويح
  .تهاء الفترةالطلب بعد ان أو رفض

  
  

ر  .١٢ رف آخ ماح لط ه الس رخص ل ق للم تخدامال يح ة  باس ة الرخص ر ملكي ة أو تغيي الرخص
 .مسبقة من الهيئة دون حصول موافقة
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Software 

Operating system 

Application programs 

 

  

 

   نوع الرخصة

 رخصة جديدة

 تعديل الرخصة

 تجديد الرخصة

 فقدان الرخصة

 

 

 

 

  الغاء الرخصة

Other (Specify)  

                                  :              ة إلغراض استخدام الرخص
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ضوابط الخاصة يحق للمرخص له تقديم طلب مكتوب الى هيئة االعالم واالتصاالت يتضمن تغيير الشروط وال
  .تلبية الطلب من عدمها إمكانيةبهذه الرخصة ، وستنظر الهيئة في 

  

  

 

  القانونية واإلجراءاتالعقوبات   نوع المخالفة

ب  -١ ركات والمكات ام الش قي
داول  ع وت زةببي  أجه

ات  ا المعلوم تكنولوجي
والبرامج والبرمجيات بدون 

  ترخيص صادر عن الهيئة

وضعها القانوني والفني خالل مدة  الجهة المخالفة لتصحيح إنذار - أ
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ لتحديد موقفها من  تبدأيوم ) ٣٠(

 الترخيص 

نهائي مع فرض  إنذارالجهة  إنذارفي حال عدم االستجابة يتم  - ب
دينار عراقي واستحصال ) مليون ١( غرامة مالية قطعية قدرها 

  .القانونية المقررة لإلجراءاتالمبالغ وفقا 

ب  -٢ ركات ومكات ام ش دم قي ع
داول  ع وت زةبي  أجه

ات  ا المعلوم تكنولوجي
ات  رامج والبرمجي والب
ة  ة الممنوح د الرخص بتجدي

ة  إليهم واستمرارهم بممارس
  نشاطهم دون موافقة الهيئة

انذار الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل مدة  - أ
 . غ من اليوم التالي لتاريخ التبلي تبدأيوم  )٣٠(

نهائي مع فرض  إنذارافي حال عدم االستجابة يتم انذار الجهة  - ب
) ١٠(دينار عراقي وخالل مدة ) الف ٥٠٠( غرامة مالية قدرها

ايام وفي حال عدم االستجابة يتم سحب الرخصة ويتم استحصال 
  . المقررة قانونا لإلجراءاتالمبلغ وفقا 

ب  -٣ ركات ومكات ام ش دم قي ع
زة  داول أجه ع وت بي

ات تكنول ا المعلوم وجي
ات  رامج والبرمجي والب
دات  وفات التعاق ديم كش بتق
دة  ي الم المجهزة من قبلهم ف

  .المحددة لها

انذار الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني خالل مدة  - أ
 . من اليوم التالي لتاريخ التبليغ تبدأيوم  )٣٠(

فرض  نهائي مع إنذاراالجهة  إنذارفي حال عدم االستجابة يتم  - ب
) ١٠(دينار عراقي وخالل مدة ) الف ٢٥٠( غرامة مالية قدرها

وفي حال عدم االستجابة يتم سحب الرخصة ويتم استحصال  أيام
  .المقررة قانونا لإلجراءاتالمبلغ وفقا 

ع  -٤ ب بي ام مكات زةقي  أجه
ات  ا المعلوم تكنولوجي

الجهة المخالفة لتصحيح وضعها القانوني والفني وتسليم كافة  إنذار - أ
يوم تبدأ من  ٣٠والبرامج المحظورة الى الهيئة خالل مدة  األجهزة

  تعديل في شروط وضوابط الرخصة

  عقوبات خرق شروط وضوابط الترخيص
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ات  رامج والبرمجي والب
ات  ة التعليم بمخالف
وص  وابط المنص والض

ا  ة عليه ي الرخص ( ف
وق  ورة، حق رامج المحظ الب

  ...)النشر، الخ

دينار ) مليون ٢٥(اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع توقيع تعهد بقيمة 
 .اال بعد حسم الموضوع قضائيا األجهزة إعادةعراقي ، وعدم 

) والبرامج وتوقيع التعهد اعاله  األجهزةتسليم  (وفي حال عدم  - ب
ايام مع فرض غرامة ) ١٠(الجهة إنذارا نهائيا وخالل مدة  إنذار

ويتم  األجهزةبتسليم  وإلزامهمدينار عراقي ) ماليين ٥(مالية قدرها 
القانونية  جراءاتلإلالرخصة واستحصال المبالغ وفقا  إلغاء

 .المقررة 

الجهة على المخالفة وعدم تصحيح الوضع  إصرارفي حال  -ج
شكوى جزائية لدى المحاكم المختصة  إقامةالفني والقانوني يتم 
الى البلد دون موافقات أصولية أو عن  إدخالهاكون ان األجهزة تم 

  طريق التهريب

ة  -٥ ادر الهيئ ماح لك دم الس ع
ى  ول عل ن الحص م

ي المعل ة ف ات المطلوب وم
ن  نعهم م ة وم الرخص
ات  التدقيق ومطابقة المعلوم
ام  المثبتة في الرخصة او قي
ات  ديم معلوم ات بتق الجه
مخالفة للمعلومات المذكورة 

  .في طلب الرخصة 

الجهة لالستجابة وتسهيل عمل كادر الهيئة للحصول على  إنذار - أ
تبدأ من  يوم )٣٠(مسبق وخالل مدة  إذنالمعلومات المطلوبة دون 

 . اليوم التالي لتاريخ التبليغ مع عدم تكرار الجهة نفس المخالفة

الجهة انذارا نهائيا يتم انذار  األولي لإلنذارفي حال عدم االستجابة  - ب
دينار عراقي وخالل مدة ) ماليين ٥( مع فرض غرامة مالية قدرها

ايام وبخالفه يتم سحب الرخصة ويتم استحصال المبلغ وفقا ) ١٠(
 .المقررة قانونا جراءاتلإل

في حال تكرار الجهة نفس المخالفة بنفس المحافظة مستقبال يتم  - ج
  .اعاله دون انذار الجهة انذارا اوليا) ب(تطبيق الفقرة 

  

  

  -:يةيجوز إلغاء الترخيص، في أي من الحاالت التال
  .إذا طلب صاحب الترخيص ذلك .١
  .ير العائديةإذا توفي صاحب الترخيص، ولم يتم تقديم طلب بتغي .٢
او صدور قرار قضائي  من  إجرائيةنهائي بذلك من الهيئة بموجب عقوبة قانونية او  رصدر قراإذا  .٣

 .المحاكم المختصة

 

 

  إلغاء الترخيص

  حــــــــــــــق الهيئـــــــــــــــــــــة
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 .العامةبند من هذه الوثيقة تحقيقاً للمصلحة  إي إلغاء أو إضافة أوللهيئة الحق في تعديل   .١
خالفة المرخص له الشروط والتعليمات النافذة الحق في تعليق أو إلغاء الرخصة في حالة م للهيئة  .٢

ً ألحكام  وفرض الغرامات ولها الحق بإلغاء الرخصة  ،)٢٠٠٤(النافذ لسنة  ٦٥لألمر المناسبة وفقا
  .المصلحة العامة حسب ما تقتضيه

  

  

  

  

  

 .مراجعة مقر الهيئةمنح الرخص المذكورة انفا يرجى  إليةوللمزيد من المعلومات ولالستفسار عن 

  

  

  

  

 

  

 

:الختم :االسم والتوقيع   

:التاريخ  


