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الفصل  :1المق مة واالطار القانوني
ان هيئةةة االمةةالم واالتصةةاالت الجهةةة الحصةةرية المنظمةةة لقطةةامي االمةةالم واالتصةةاالت فةةي
جمهوريةةةة العةةةراق بموجة ة المةةةواد  )103و  )110مةةةن دسةةةتور جمهوريةةةة العةةةراق واالمةةةر
التشةةةريعي رقة ة  )65لسةةةنة  2004النافة ة الة ة ي مةةةنح الهيئةةةة صةةةالحية تنظةةةي وادارة الطيةةةف
التةةةرددي بالشةةةكل االم ةةةل ،وبمةةةا يلبةةةي متطلبةةةات المسةةةتهلا بالحصةةةول ملةةةى افتةةةل الخةةةدمات
بالتقنيةةات الحدي ةةة وبمةةا ان خدمةةة البةةث التلفزيةةوني االرضةةي تعتبةةر مةةن الخةةدمات المهمةةة ل ة لا
فةة ن الهيئةةة تسةةعى الةةى تقةةدي وتنظةةي المةةوارد والبنةةى التحتيةةة بالشةةكل االم ةةل لهةة ا الخةةدمات
وبمةةا يتةةمن اسةةتخدام التقنيةةات الحدي ةةة والمتقدمةةة ولكةةون ان خدمةةة البةةث التلفزيةةوني التمةةايلي
قةةد انةةديرت و رفعةةع منهةةا الحمايةةة مةةن هةة ا الخدمةةة فةةي حزيةةران مةةن مةةام  2015بالنسةةبة
لحزمةةة الةةة  UHFوفةةي مةةام  2020بالنسةةبة لحزمةةة الةةة  VHFوحس ة اتفاقيةةة جنيةةف 2006
فةة ن اسةةتخدام تقنيةةة البةةث التلفزيةةون الرقمةةي اصةةبحع ضةةرورية لمواكبةةة التطةةور العةةالمي ،ان
اسةةتخدام تقنيةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي سةةوف يةةوفر اسةةتخدام افتةةل للتةةرددات حيةةث ان قنةةاة
تردديةةة واحةةدة مةةن الممكةةن ان تسةةتخدم لتحميةةل وارسةةال مةةدة قنةةوات رقميةةة فةةي وقةةع واحةةد
باالضةةةافة الةةةى تقليةةةل احتماليةةةة التةةةداخل وتةةةوفير صةةةورة ماليةةةة الوضةةةو ودقةةةة ماليةةةة فةةةي
الصةةوت مةةع التحسةةين فةةي مةةدى البةةث واسةةتالم االشةةارة واالرسةةال لةةنفس قةةدرة البةةث المسةةتخدمة
فةةي منظومةةة االرسةةال التمةةايلي ومليةة واسةةتكماالل لالجةةراءات السةةابقة التةةي وضةةعتها الهيئةةة
بالتنسةةةيق مةةةع الشةةةركة االستشةةةارية ايرنسةةةع انةةةد يونةةةا وخطةةةة الهيئةةةة للتحةةةول مةةةن البةةةث
التلفزيةةوني التمةةايلي االرضةةي الةةى البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي ،قامةةع الهيئةةة بامةةداد
ه ا الالئحة التنظيمية.
الفصل  : 2االه اف
 .1وضع اطار تنظيمي لمقدمي خدمات البث التلفزيوني الرقمي االرضي في العراق.
 .2تطةةوير االطةةار التنظيمةةي لخةةدمات البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي بالشةةكل الةة ي يةةوفر افتةةل
الخةةدمات الةةى المةةواطن وب نسةة االسةةعار و لةةا مةةن خةةالل تقةةدي الخدمةةة بجةةودة افتةةل
للصوت والصورة وتوفير تقنية البث التلفزيوني الرقمي مالي الوضو .
 .3وضع اطار تنظيمي لمقدمي خدمات البث المشفر.
الفصل  : 3التعاريف
جميع المصطلحات المستخدمة في النص التالي يج ان تحمل المعاني التالية :
أ) " البةةةةث اال امةةةةي"  :)Broadcastingانبعةةةةا او ارسةةةةال أو انتقةةةةال اشةةةةارة الصةةةةوت أو
الصةةورة لالسةةتقبال المباشةةر مةةن قبةةل الجمهةةور العةةام مةةن طريةةق اجهةةزة اسةةتالم معةةدة لهةة ا
الغةةةرس ،سةةةواء كةةةان التسةةةلي يتةةة ير مةةةن طريةةةق وسةةةائل أو اسةةةتخدامات طيةةةف التةةةرددات
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الراديويةةة ،والكةةابالت ،والبةةث مبةةر االنترنةةع ،واألليةةاف التةةوئية واألقمةةار الصةةنامية أو أي
مزيج منه .
ب) " التوزيةةةع "  :)Distributionهةةةي تقنيةةةات اليةةةة ومعةةةدات توزيةةةع محتويةةةات اشةةةارات
وبةةرامج البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي إلةةى مواقةةع االرسةةال النهائيةةة فةةي شةةبكة البةةث التلفزيةةون
الرقمي ويت ه ا من خالل وصالت السلكية ،واأللياف التوئية أو األقمار الصنامية.
ت) " نهايةةة الةةرأ "  )Head-endهةةةي معةةدات اسةةتالم مختلةةةف االشةةارات والبةةرامج وفةةةق
الشفرات وتهيئتها لشبكتي التوزيع والبث.
) "الرخصةةة"  :)Licenseالوييقةةةة الرسةةةمية الصةةةادرة مةةةن الهيئةةةة لمةةةنح حقةةةوق والتزامةةةات
مشغل توزيع اإلشارة.
ج) "المعةةدد"  : )Multiplexerالمعةةدات التةةي تنقةةل اينةةين أو أك ةةر مةةن البةةرامج ملةةى طريةةق
انتقال واحد في وقع واحد.
) "خةةةدمات المتعةةةدد"  : )Multiplex servicesهةةةي جعةةةل تسةةةهيالت الشةةةبكة متةةةوفرة و
تتمين التشغيل لمتامفة المحتوى وتجميع وتوزيع في مجمومة واحدة.
خ) " الهيئة او المرخص" :هيئة االمالم واالتصاالت.
د) "الخدمةةةة"  : )Serviceهةةةي ممليةةةة تةةةوفير المحتةةةوى مةةةن نهايةةةة الةةةرأ
االستقبال التلفزيونية للمستخدمين النهائيين باستخدام شبكة البث الرقمي.
) " مةةةةوزع االشةةةةارة" Distribution
التلفزيوني االرضي وخدمات المعدد.

إلةةةى معةةةدات

 :)Signalمشةةةةغل مةةةةرخص يةةةةزود شةةةةبكة للبةةةةث

ر) "خدمةةةةة توزيةةةةع االشةةةةارة" Distribution service
التلفزيوني الرقمي لتوزيع المحتوى الى المشتركين.

 :)Signalتةةةةوفير شةةةةبكة البةةةةث

ز) "المرسةةةةالت"  :)Transmittersهةةةةي ارسةةةةال المحتةةةةوى الةةةةى الهةةةةوائي لبةةةةث اشةةةةارة
التلفزيون الرقمي.
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) " خةةةدمات القيمةةةة المتةةةافة"  :)Value added serviceيعنةةةي المصةةةطلح التجةةةاري
لعملية بث الخدمات غير االساسية ما بعد الخدمة القياسية.
ش) "الةةدليل االلكترونةةي للبةةرامج  :" (EPG).الةةدليل االلكترونةةي للبةةرامج هةةو قائمةةة بةةالقنوات
و/أو بةةالبرامج تعةةرس ملةةى الشاشةةة ،وتسةةمح لمشةةاهدي الخةةدمات التلفزيونيةةة التةةي تقةةدم ملةةى
أقنيةةة متعةةددة باختيارالصةةفحة التةةي يحتةةاج الوصةةول اليهةةا بواسةةطة جهةةاز الريمةةوت كةةونترول،
إن الةةدليل االلكترونةةي للبةةرامج الةة ي يغطةةي جميةةع البةةرامج التلفزيونيةةة المقدمةةة مبةةر النظةةام
التلفزيوني الرقمي قد يكون مرغوبا ل ب من وجهة نظر المشترك.
ص) " ) :" )Set-top box (STBهةةةي االجهةةةزة التةةةي تسةةةتخدم إلسةةةتالم وفةةةا الشةةةفرة
ومرس االشارة الرقمية.
الفصل  : 4الوذع الراه للبث التلفزيوني في العراق
 .1نظةةةةةام البةةةةةث التلفزيةةةةةوني التمةةةةةايلي  )Analogueالةةةةة ي يبةةةةةث ملةةةةةى حزمتةةةةةي
 )UHF&VHFوه ا الخدمة مقدمة مجانا ل للمواطنين.
 .2نظةةةةةةام البةةةةةةث التلفزيةةةةةةوني الرقمةةةةةةي االرضةةةةةةي يكةةةةةةون البةةةةةةث ملةةةةةةى الحةةةةةةزم
 )UHF,Ku,Ka,C,Xوهةةي غيةةر مرخصةةة فةةي العةةراق وتقةةدم للمسةةتخدم النهةةائي مقابةةل
اجةةور شةةهرية مقطومةةة لصةةالح اصةةحاب مقةةدمي هةة ا الخدمةةة منظومةةات امةةادة ارسةةال
البث المشفر).
 .3نظام التلفزيون الفتائي  )Satellite TVوهو شائع االستخدام في العراق.
الفصل  : 5فوائ االنتقال الى البث الرقمي
 .1تنفي قرارات االتحاد الدولي لالتصاالت.
 .2نومية وجودة افتل لخدمة البث التلفزيوني.
 .3كفاءة اكبر في استخدام الطيف الترددي.
 .4امكانية افتل للتغطية وبطاقة بث اقل.
 .5نسبة حماية افتل تقلل من نسبة التداخل والتشويش.
 .6يسةةةمح بقلتقةةةاط داخلةةةي لالشةةةارة وامكانيةةةة اسةةةتالم االشةةةارة مةةةن خةةةالل المسةةةتقبل ال ابةةةع
والمتحرك.
 .7يقدم خدمة اضافية م ل الدليل االلكتروني للبرامج .)EPG
 .8إن اسةةتعمال مواقةةع إرسةةال مشةةتركة يتةةمن تحقيةةق الكفةةاءة فةةي اسةةتعمال الطيةةف التةةرددي
مبةةر اسةةتخدام نظةةام شةةبكة االرسةةال المتزامةةة ات التةةردد الواحةةد  )SFNو لةةا يتطلةة
التزامن  )synchronizationبين مواقع االرسال.
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الفصل  : 6الطيف الترببي المخصص لخ مات البث التلفزيوني الرقمي
تسةةمح تقنيةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي ب سةةتخدام الطيةةف التةةرددي بكفةةاءة املةةى ،حيةةث يمكةةن
لقنةةاة تردديةةة واحةةدة حمةةل و اسةةتيعاب مةةدد مةةن القنةةوات ماليةةة الوضةةو وقةةد حةةددت الهيئةةة
الحزمة الترددية  )470-694MHzلتلبية متطلبات البث التلفزيوني الرقمي االرضي.
الفصل  : 7المؤتمر االقليمي لالتصاالت الرابيوية واتفاقية جنيف 2006
يقةةةع العةةةراق فةةةي األقلةةةي  )1ضةةةمن أقةةةالي قطةةةاع االتصةةةاالت الراديويةةةة ،وفةةةي مةةةام 2006
مقةةدت الةةدورة ال انيةةة للمةةؤتمر اإلقليمةةي لالتصةةاالت الراديويةةة  RRC_06فةةي جنيةةف ،و لةةا
ضمن اطار احكام ومي اق دستور االتحاد الدولي لالتصاالت.
إن المةةؤتمر أسةةس التفاقيةةة إقليميةةة جديةةدة لتخطةةيخ خدمةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي األرضةةي،
وهو ما يسمى بخطة واتفاقية جنيف  ،2006المالمح الرئيسية لها كالتالي-:
 .1تخطيخ النطاقين )174-230 MHz :و .)470-862 MHz
 .2تخطةةيخ النطةةةاقين مةةن حيةةةث الموقةةع الجغرافةةةي :اإلقلةةي  1وجةةةزء مةةن اإلقلةةةي  3البلةةةدان
العربية وأوربا وأفريقيا وإيران).
 .3تخطةةةيخ الخةةةدمات ويشةةةمل :البةةةث التلفزيةةةوني الرقمةةةي االرضةةةي والبةةةث اال امةةةي الرقمةةةي
االرضي.
إن اتفاقيةةة جنيةةف  )2006سةةاهمع فةةي تهيئةةة الظةةروف المناسةةبة للتحةةول مةةن البةةث التلفزيةةوني
التمةةايلي االرضةةي الةةى البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي األرضةةي ,حيةةث حةةددت حزيةةران مةةن مةةام
 2015مومدا ل نهائيا ل لحماية البث التلفزيوني التمايلي األرضي.
لقةةد كانةةع مشةةاركة جمهوريةةة العةةراق متم لةةة بهيئةةة اإلمةةالم واإلتصةةاالت فةةي المةةؤتمر اإلقليمةةي
لالتصةةاالت الراديويةةة  RRC_06فعالةةة ونجحةةع فةةي تنسةةيق مةةدد مةةن التةةرددات المخصصةةة
لخدمات البث الرقمي التي اصبحع اآلن جزءا ل من خطة جنيف .2006
الفصل  : 8التقنية والمقاييم
ان التقنيةةات التةةي تعمةةل مليهةةا خدمةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي فةةي تطةةور مسةةتمر
وفي ادناا التقنيات والمقاييس المتوفرة للبث التلفزيوني الرقمي االرضي-:
 .1تقنية البث الة .DVB-T & DVB-T2
 .2نظةةةام ضةةةغخ االشةةةارة  )Compression System /MPEG4وهنةةةاك نظةةةام احةةةد
.)HEVC
 .3العرس التلفزيوني مادي الوضو ومالي الوضو .)SDTV / HDTV
تنظةةةي االرسةةةال ومةةةديات البةةةث باسةةةتخدام شةةةبكة ارسةةةال ات تةةةردد واحةةةد  )SFNاو شةةةبكة
متعةةددة  .)MFNونظةةةرا ل للتطةةور والتحةةةديث المسةةتمر فةةةي تقنيةةات البةةةث التلفزيةةوني الرقمةةةي
االرضةةةي لتةةةمان االسةةةتغالل االم ةةةل للطيةةةف التةةةرددي وتةةةوفير خدمةةةة بةةةث تلفزيةةةوني رقمةةةي
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ارضةةي ات جةةودة ماليةةة فةة ن التقنيةةة التةةي تسةةتخدم فةةي تةةراخيص البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي
االرضي سوف تكون حيادية .)Neutral Technology
الفصل  : 9نطاق التطبيق
تنطبق ه ا الالئحة التنظيمية ملى:
 .1أي نشةةاط يتعلةةق بالبنةةاء والتركيةة والصةةيانة والملكيةةة والتشةةغيل واإلدارة وتقةةدي خةةدمات
البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي فةةي جمهوريةةة العةةراق بمةةا فةةي لةةا تركي ة وتشةةغيل نهايةةة الةةرأ
واإلرسال والمرسالت وملحقاتها.
 .2تةةةوفير خةةةدمات شةةةبكة البةةةث التلفزيةةةوني الرقمةةةي االرضةةةي بامتبارهةةةا الناقةةةل المشةةةترك
لمقدمي خدمة المحتوى المرخصة.
 .3مقةةةدمي الخدمةةةة المشةةةار لهة ة فةةةي الفقةةةرات  )2 ، 1مةةةن الفصةةةل  )4مةةةن هة ة ا الالئحةةةة
التنظيمية.
الفصل  :10الشروط العامة لتشغيل شبكات توزيع االشارو
 .1أي جهةةة ترغةة فةةي تشةةغيل منظومةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي وشةةبكة توزيةةع
االشارة يج مليها الحصول ملى رخصة من هيئة االمالم واالتصاالت.
 .2رخصةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي وشةةبكة توزيةةع اإلشةةارة تمكةةن حاملهةةا مةةن أن
يشةةرع ،ينفةة و/أو يبنةةي منصةةات البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي األرضةةي وملحقاتهةةا وشةةبكات
نقةةةل وتوزيةةةع االشةةةارة وملحقاتهةةةا وخةةةدمات القيمةةةة المتةةةافة األخةةةرى وملحقاتهةةةا لتقةةةدي
خدمة البث التلفزيوني الرقمي االرضي إلى المستخدمين النهائيين.
الفصل  : 11فئات الترخيص وأسلوب منح الرخص
فةةي البةةث التمةةايلي فةة ن تةةردد راديةةوي واحةةد بعةةرس تةةرددي معةةين يمكةةن ان يحمةةل محطةةة
برنةةامج) واحةةدة فقةةخ ،امةةا فةةي حالةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي فةةان التةةردد الراديةةوي الواحةةد مةةن
الممكةةن ان ينقةةل يبةةث) اك ةةر مةةن محطةةة برنةةامج) ملةةى نفةةس التةةردد الراديةةوي ،لةة لا فةةان
اهميةةة البةةث الرقمةةي تكمةةن فةةي تحسةةين كفةةاءة الطيةةف التةةرددي وان مةةدد المحطةةات المنقولةةة
ملةةى تةةردد راديةةوي واحةةد تعتمةةد ملةةى التقنيةةة المسةةتخدمة والجةةودة المطلوبةةة للمحطةةة وهةة ا
الجةةودة تتغيةةر حس ة المحتةةوى المنقةةول م ةةل الموسةةيقى لهةةا جةةودة املةةى مةةن الكةةالم) ,حيةةث ان
المبةةدأ فةةي البةةث الرقمةةي هةةو جمةةع اك ةةر مةةن محطةةة رقميةةا ومةةن ية تحميلهةةا ملةةى تةةردد راديةةوي
واحد وه ا المبدأ يسمى المتعدد .)Multiplex
فةةةي حالةةةة المحطةةةات الكبيةةةرة  )Large Broadcastersفةة ن اسةةةتخدام مبةةةدأ المتعةةةدد يكةةةون
مجةةدي اك ةةر مةةن المحطةةات الصةةغيرة و لةةا كةةون ان مةةدد البةةرامج فةةي المحطةةات الكبيةةرة يك ةون
اك ةةر ,هةة ا يعنةةي ان فصةةل تةةراخيص المحتةةوى مةةن تةةراخيص الطيةةف التةةرددي الةة ي ينقةةل
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يبةةث) المحتةةةوى للسةةما لمحطةةةات المحتةةوى  )Broadcastersالتشةةةارك فةةي نقةةةل محتواهةةةا
مةةةن طريةةةق المتعةةةدد  )Multiplexملةةةى نفةةةس التةةةردد الراديةةةوي مجةةةدي اك ةةةر مةةةن الناحيةةةة
االقتصةةادية ومةةن ناحيةةة االسةةتغالل االم ةةل للطيةةف التةةرددي باالضةةافة الةةى التشةةارك فةةي البنةةى
التحتية ال ي يقلل من كلف االصول ال ابتة والكلف التشغيلية.
وعلياا وممااا تقاا م فااي اعااال تكااون سياسااة ماانح الاارخص وفئااات التاارخيص لنشاار خاا مات
البث التلفزيوني الرقمي العراق كما يلي:
.1
.2

.3

.4

فصةةةل تةةةرخيص مةةةوزمي االشةةةارة  )Signal Distributionمةةةن تةةةرخيص محتةةةوى
البث.
أن تكةةون هنةةاك فئتةةا تةةرخيص لخةةدمات بةةث توزيةةع اإلشةةارة لتةةمان اقتصةةاديات الحجةة
الكبير في تقدي خدمات البث ،وه ملى النحو التالي :
• رخصة ملى المستوى الوطني تمنح بشكل مباشر لشبكة االمالم العراقي.
• رخص ملى المستوى االقليمي لتوزيع االشارة.
فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالرخص االقليميةةةة فانةة سةةةيت مةةةنح مشةةةر رخةةةص اقليميةةةة كمرحلةةةة اولةةةى،
باالضةةافة الةةى مةةنح خمةةس رخةةص اقليميةةة كمرحلةةة يانيةةة تحةةدد مةةن قبةةل الهيئةةة الحق ةا ل ،وان
نطةةاق التغطيةةة يحةةدد بحسةة مةةا تةةراا الهيئةةة مناسةةبا ل مةةع مرامةةاة الطلبةةات المقدمةةة وبمةةا
يحقق متطلبات ه ا الالئحة التنظيمية.
يشةةترط ملةةى كافةةة مقةةدمي الخدمةةة المرخصةةين لهةة ) وجةةود مقةةود اصةةولية بيةةنه وبةةين
اصحاب المحتوى تجيز للمرخص ل بث المحتوى.

الفصل  :12اإللتزامات الرئيسية لموزع االشارو
موزمي االشارة يج ان يلتزمو بالمتطلبات ادناا :
 .1تةةةوفير خةةةدمات توزيةةةع اإلشةةةارة بامتبارهةةةا الناقةةةل المشةةةترك لمةةةزودي خةةةدمات المحتةةةوى
المرخصةةة مةةةن قبةةةل الهيئةةةة او التةةي لةةةديها حقةةةوق النشةةةر مةةع االلتةةةزام بمةةةدونات السةةةلوك
المهني لوسائل االمالم.
 .2ضةةمان أن أي إشةةارة بةةث أو محتةةوى نف ة ت مةةن خةةالل شةةبكة مةةوزع اإلشةةارة مصةةدرها مةةن
مةةزود خدمةةة المحتةةوى مةةرخص مةةن الهيئةةة او لديةة حقةةوق نشةةر مةةع االلتةةزام بمةةدونات
السلوك المهني لوسائل االمالم.
 .3االلتةةزام بتوجيهةةات الهيئةةة حةةول ايقةةاف البةةث ألي قنةةاة تقةةدم خدمةةة المحتةةوى تبةةث مبةةر
شبكة موزع االشارة.
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 .4ان تكةةةون إشةةةارة البةةةث أو المحتةةةوى المحمةةةول مةةةن خةةةالل شةةةبكة مةةةوزع اإلشةةةارة ضةةةمن
معةةايير الجةةودة لالتحةةاد الةةدولي لالتصةةاالت وضةةمن معةةايير جةةودة التةةي يةةت تحديةةدها مةةن
قبل الهيئة وال يحق للمرخص ل االمتراس مليها.
 .5توفير خدمات توزيع اإلشارة بطريقة مادلة ومعقولة وغير تمييزية.
 .6ان شةةبكة بةةث اإلشةةارة غيةةر قابلةةة للتشةةغيل المتبةةادل مةةع غيرهةةا مةةن شةةبكات االتصةةاالت
اإللكترونية.
 .7أن يقةةةدم إلةةةى الهيئةةةة نسة ة التغطيةةةة وبةةةدء تنفية ة الخطةةةخ حةةةول خدماتة ة محديةةةة)  ،وأن
التحدي ات من ه ا القبيل تختع للموافقة من قبل الهيئة.
 .8التقيد ب ي شروط أخرى قد تحددها الهيئة وال يحق للمرخص ل االمتراس مليها.
 .9نسةة التغطيةةة للرخصةةة الوطنيةةة والةةرخص االقليميةةة تكةةون مةةن التغطيةةة السةةكانية ملةةى
اسا المحافظة):
أ .نسةةةبة  % 80فةةةي محافظةةةات بغةةةداد والبصةةةرة والموصةةةل خةةةالل السةةةنة االولةةةى بعةةةد
الحصول الرخصة.
ب .نسبة  % 70من المحافظات المتبقية خالل السنة االولى بعد الحصول الرخصة.
ت .نسبة  %99من جميع المحافظات خالل السنة ال انية بعد الحصول ملى الرخصة.
 .سةةةوف تقةةةوم الهيئةةةة بقصةةةدار نسةة التغطيةةةة للمنةةةاطق النائيةةةة بعةةةد السةةةنة ال انيةةةة مةةةن
الترخيص وملى المرخص ل االلتزام بها دون اي امتراس.
 .10يج ة تةةوفير تجميةةع المحتةةوى ونظةةام معالجةةة باقةةة البرنةةامج ال ة ي يةةدم مسةةارات البيانةةات
وال ة ي هةةو جةةزء ال يتجةةزأ مةةن تيةةار  DVBملةةى أسةةا المصةةدر المفتةةو غيةةر الملكيةةة)
لنظةةام الوسةةائخ المتعةةددة لةةدم برنةةامج الةةدليل اإللكترونةةي  )EPGو برنةةامج المعلومةةات
اإللكترونية  )EPIلة FTAوخدمات النفا الشرطية.
 .11يقوم موزع اإلشارة بتمان وجود قابلية التوافق ملى النحو التالي:
أ .قنةةوات النقةةل المجةةاني ملةةى الهةةواء يجةة ان يكةةون الوصةةول إليهةةا دون القيةةود التةةي
يفرضةةها مصةةنع الةةة  )STBكةة لا يمكةةن اسةةتالمها مجانةةا ل باسةةتخدام التلفزيةةون الرقمةةي
المتكامل .)IDTV
ب .القنةةوات التلفزيونيةةة ات النفةةا المشةةروط يجةة ان تكةةون فةةي المتنةةاول مةةن خةةالل الةةة
 )STBوالتلفزيةةون الرقمةةي المتكامةةل باسةةتخدام يليةةات م ةةل البطاقةةات ال كيةةة ،وكلمةةات
السةةةةر أو مفةةةةاتيح الرمزيةةةةة أو أي يليةةةةات أخةةةةرى متوافقةةةةة االسةةةةتخدام مةةةةع منظومةةةةة
االستقبال المعتمدة.
ت .توفير القدرة ملى التفامل مع أي مزود خدمة المحتوى.
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الفصل  : 13وظائف موزع االشارو
 .1يقوم موزع اإلشارة بتنفي المهام الرئيسية التالية:
أ .إنشةةاء وتشةةغيل وصةةيانة شةةبكة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي األرضةةي بمةةا فةةي لةةا شةةبكة
النقل واإلرسال.
ب .تةةةةةوفير وإدارة االتصةةةةةال السةةةةةتوديوهات البةةةةةث مةةةةةن مقةةةةةدمي خةةةةةدمات المحتةةةةةوى
المرخصين.
ت .تةةوفير وإدارة تقةةدي خدمةةة الوسةةائخ المتعةةددة لظةةروف المسةةتهلكين و يحةةدد نقةةل الخدمةةة
من خالل اتفاقية مستوى الخدمة مع االلتزام بمعايير جودة الخدمة.
 .مقد اتفاق مع أصحاب االغلبية في حمل البرامج.
ج .استيفاء أي شرط تنظيمي يخر.
 .2يمكةةةةةةةةن للمةةةةةةةةرخص لةةةةةة ة تقةةةةةةةةدي خةةةةةةةةدمات البيانةةةةةةةةات والقيمةةةةةةةةة المتةةةةةةةةافة
للبةةةث التلفزيةةةوني الرقمةةةي االرضةةةي ملةةةى أن ال يتجةةةاوز  %15مةةةن القيمةةةة االسةةةتيعابية
القصوى لكل موارد الترخيص.
 .3يجةة ملةةى المةةرخص لةة الجمةةع بةةين وظيفةةة مشةةغل متعةةدد اإلرسةةال ،)Multiplexing
مةةةةزود خةةةةدمات  )service providerومةةةةوزع الخدمةةةةة )service distribution
و لا الستكمال متطلبات تقدي خدمة البث التلفزيوني الرقمي االرضي.
 .4يسةةةمح للرخصةةةة بفصةةةل السلسةةةلة فةةةي الفقةةةرة  )3امةةةالا واالسةةةتعانة بمصةةةادر خارجيةةةة
لمةةوزع الخدمةةة لتعزيةةز كفةةاءة أنشةةطتها المقدمةةة للمسةةتهلا بشةةرط أن يكةةون المةةرخص لةة
هو المسؤول الوحيد من الوفاء بالتزامات الرخصة.
الفصل  : 14المعيار الخاص إلص ار الرخصة وم تها
تكون مدة الرخص كما يلي:
 .1الرخصةةة ملةةى المسةةتوى الةةوطني الممنوحةةة لشةةبكة االمةةالم العراقةةي  :تكةةون مةةدتها مشةةرة
سنوات.
 .2الرخص االقليمية  :تكون مدتها يال سنوات.
وتمنح ه ا التراخيص شريطة أن:
أ .يجةة أن يكةةون لمقةةدم الطلةة المةةوارد االقتصةةادية الكافيةةة لتلبيةةة التزامةةات تشةةغيل الشةةبكة
بالكامل.
ب .أن ال ينتهةةا مقةةدم الطلةة أحكةةام شةةروط التةةرخيص أو أي قةةانون يخةةر بخصةةوص ارسةةال
البث أو التشريعات ات الصلة.
ت .ان ال يشةةكل خطةةرا ملةةى أمةةن الدولةةة أو السةةالمة العامةةة ألسةةباب ال يمكةةن الكشةةف منهةةا
لمقدم الطل واليخرق مدونات السلوك المهني او اي مدونات خاصة بالهيئة.
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 .التةةةزام المةةةرخص لةة بةةةالقوانين العراقيةةةة ات الصةةةلة واللةةةوائح والتعليمةةةات الصةةةادرة مةةةن
الهيئةةة وضةةوابخ وتعليمةةات تصةةدر مةةن الجهةةة االمنيةةة المختصةةة المحةةددة مةةن قبةةل الحكومةةة
العراقية.
الفصل  : 15ت ابير السالمة
يجة ة ملةةةى المةةةرخص لة ة اتخةةةا التةةةدابير المناسةةةبة والكافيةةةة للسةةةالمة العامةةةة و الممتلكةةةات
وحسة ة المعةةةايير الدوليةةةة وتعليمةةةات وزارة الصةةةحة والبيئةةةة فيمةةةا يتعلةةةق بخةةةدمات التشةةةغيل
والصةةةيانة ضةةةمن الرخصةةةة ،بمةةةا فةةةي لةةةا االنبعايةةةات الكهرومغناطيسةةةية ومسةةةتويات القةةةدرة
المرسلة.
الفصل  : 16متطلبات الترخيص
 .1ألغةةراس إصةةدار أي تةةرخيص ،فةةقن أي جهةةة تةةروم البةةدء فةةي أممةةال بنةةاء وتشةةغيل شةةبكة
توزيع اإلشارة ملي تقدي طل خطي إلى الهيئة.
 .2الطلة ة الخطةةةي يجة ة أن يتتةةةمن إمالنةةةا يصةةةف نيةةةة بةةةدء األممةةةال التجاريةةةة مةةةن بنةةةاء
وتشغيل شبكة البث التلفزيوني الرقمي االرضي ،فتال من توفير المعلومات التالية:
أ .االس و تفاصيل تسجيل األممال لمقدم الطل .
ب .أسماء ومناوين وأرقام االتصال الخاصة بالمم ل القانوني لمقدم الطل .
ت .براءة مة اصلية صادرة من الهيئة العامة للترائ معنونة الى الهيئة.
ث .براءة مة اوتاييد صادر من وزارة العمل والشؤون االجتمامية.
ج .شةةةهادة تسةةةجيل صةةةادرة مسةةةجل الشةةةركات /وزارة التجةةةارة  ،امةةةا ا ا كانةةةع الشةةةركة
اجنبية فيتطل اجازة تسجيل فرع شركة اجنبية لدى مسجل الشركات .
ح .معلومات من حالة مساهمة مقدم الطل .
خ .معلومات من الخبرة لصاح الطل .
ب .محتر ومقد ت سيس الشركة.
 .المستمسكات الرسمية للمدير المفوس.
ر .وصف للشبكة والخدمات.
ز .المنطقة الجغرافية للنشاط.
س .وصف أو خطة شبكة االتصاالت.
ش .تقدير االست مارات وتمويلها المطلوبة للنشاط.
ص .خطة االممال لمدة  3سنوات.
ض .معايير الشبكة والتكنولوجيا التي سوف تستخدم.
ط .دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع.
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ظ .المواصةةفات الفنيةةة للمعةةدات التةةي سةةوف تسةةتخدم لتقةةدي خدمةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي
االرضي.
ع .التةةزام مقةةدم الطلةة لمتابعةةة القةةوانين واللةةوائح التةةي تغطةةي ممليةةات التةةرخيص بموجةة
المرجعية.
غ .تقةةةدي خطةةةاب ضةةةمان بنكةةةي بقيمةةةة  )150,000,000مائةةةة وخمسةةةون مليةةةون دينةةةار
مراقي صالحة لمدة الترخيص.
.3
.4
.5
.6

يجةةوز للهيئةةة تنظةةي طل ة للحصةةول ملةةى أيةةة معلومةةات أخةةرى مةةن مقةةدم الطل ة ألغةةراس
طل الترخيص.
تقةةوم الهيئةةة بقصةةدار التةةراخيص وحسةة الشةةروط والتةةوابخ المةة كورة فةةي هةة ا الالئحةةة
وتخصيص الطيف الترددي الالزم.
تعد الشروط امالا اسا للمفاضلة بين المتقدمين للترخيص.
تطبق ه ا الالئحة التنظيمية و ات الشروط امالا ملى الرخص المناطقية واالقليمية.

الفصل  : 17بقة المنشورات والمعلومات المق مة
 .1يجةة ملةةى المةةرخص لةة االلتةةزام بالكشةةف مةةن صةةحة المعلومةةات المقدمةةة إلةةى الهيئةةة،
ويج ة أن يةةت تبليةةه الهيئةةة مةةن قبةةل مقةةدم الطل ة وخةةالل مةةدة ال تتجةةاوز  7ايةةام ممةةل مةةن
أي تغييرات ملى المعلومات المقدمة.
 .2تقةةوم الهيئةةة بنشةةر أسةةماء ومنةةاوين وأرقةةام هواتةةف جميةةع مةةوزمي اإلشةةارة المرخصةةين
له ملى موقعها ملى اإلنترنع.
الفصل  : 18السرية واالم
يجة ة ملةةةى المةةةرخص لة ة االلتةةةزام بعةةةدم الكشةةةف مةةةن أي معلومةةةات مةةةن مقةةةدمي خةةةدمات
المحتةةوى او اي مةةرخص اخةةر مةةن قبةةل الهيئةةة الةة ين يطلبةةون االتصةةال الةةى المتعةةدد الةة ي
يقدم ة المةةرخص ل ة لتقةةدي خةةدمات الةةربخ إلةةى أي طةةرف يالةةث إال فةةي حةةدود مةةا هةةو مطلةةوب
من المعلومات التالية:
 .1ألغراس تجميع الديون من قبل المرخص ل من مقدمي خدمات المحتوى المعنية.
 .2من قبل مدققي حسابات المرخص ل لغرس مراجعة حسابات .
 .3مةةن قبةةل محةةامي المةةرخص ل ة ال ة ي فةةي اتصةةال مةةع أي تهديةةد محتمةةل أو التقاضةةي الفعلةةي
بين المرخص ل والعمالء المعنيين.
 .4من قبل الهيئة لغرس أداء وظائفها وحس القوانين.
 .5بالتشاور مع الهيئة حيث يت إجراء إحصاءات أو بحو العمل لغرس تطوير القطاع.
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 .6بة مر مةةن المحكمةةة فةةي مةةا يتعلةةق بةةاإلجراءات القانونيةةة بةةين العميةةل وطةةرف يخةةر معلةةق فةةي
المحكمة.
 .7يحةةق للهيئةةة مراقبةةة محتةةوى البةةث حسةة مةةدونات السةةلوك المهنةةي واالمالمةةي الصةةادرة
و/او التي تصدر من الهيئة.
الفصل  : 19تخصيص التربب
 .1تقوم الهيئة بتخصيص الطيف الترددي لموزع اإلشارة وفقا لمتطلبات وتوافر التردد.
 .2فتةةةرة صةةةالحية تةةةراخيص اسةةةتخدام التةةةرددات الراديويةةةة تعتمةةةد ملةةةى صةةةالحية الرخصةةةة
األم الممنوحة للمشغل المرخص ل .
الفصل  : 20تع يل وتغيير الرخصة
 .1يحةةةق ل لهيئةةةة إجةةةراء تعةةةديالت و  /أو تغييةةةرات ملةةةى الرخصةةةة وتختةةةع هةةة ا القةةةدرة
للشروط ادناا وال يحق للمرخص ل االمتراس ملى اي تغيير او تعديل تجري الهيئة:
أ .أن يت أي تعديل أو تغيير بطريقة موضومية وغير تمييزية.
ب .الحاجة الى االمت ال ألحكام أي قانون جديد ات صلة بالترخيص.
ت .متطلبةةات ب يةةة تغييةةرات تنظيميةةة التةةي تهةةدف إلةةى ضةةمان تكةةافؤ الفةةرص والمنافسةةة
العادلةةة والفعالةةة فةةي أسةةواق البةةث التلفزيةةون الرقمةةي األرضةةي فةةي كةةل مةةن المنةةاطق
الريفية والحترية.
ث .التكيف مع التغيرات التي تستدميها ظروف السوق الحالية.
ج .لتلبية متطلبات أي تطورات أو تغيرات تكنولوجية.
ح .مدم الوفاء لمصطلح ترخيص من قبل المرخص ل .
 .2قةةد تقةةوم الهيئةةة بة ي تعةةديل ملةةى اي بنةةد مةةن بنةةود التةةرخيص وللهيئةةة الحةةق فةةي إحةةدا ه ة ا
التعديالت إ ا رأت لا مناسبا  ،وال يحق للمرخص ل االمتراس.
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الفصل  : 21إلغاء ,تعليق الترخيص
 .1يجوز للمرخص إلغاء رخصة المرخص ل جزئيا أو كليا ،إ ا:
أ .قةةام المةةرخص ل ة بانتهاكةةات خطيةةرة ألحكةةام ه ة ا الالئحةةة أو أي قةةانون يخةةر ملةةى البةةث
أو شةةةروط التةةةرخيص المشةةةار إليةةة فةةةي هةةة ا الالئحةةةة أو فةةةي التعليمةةةات الصةةةادرة
بموجب .
ب .ظهةةور متكةةرر لمشةةكلة التةةداخل للبةةث مةةع االشةةارات الراديويةةة االخةةرى التةةي ليسةةع
ضةةمن نطةةاق رخصةةة المةةرخص ل ة ومةةدم حةةل المشةةاكل الفنيةةة ملةةى الةةرغ مةةن ان ة ارا
من قبل الهيئة مما يؤير سلبا ل ملى جودة الخدمة المقدمة للمستهلا.
ت .مةةوزع اإلشةةارة لةة تعةةد لةة مةةوارد ماليةةة كافيةةة للوفةةاء بالتزاماتةة فةةي ضةةوء طبيعةةة
ومدى العملية.
ث .إ ا كةةان المةةرخص ل ة  ،ملةةى الةةرغ مةةن طل ة لةةا منة  ،فشةةل تصةةحيح سةةلوك أو تجديةةد
مواردا المالية إلى مستوى كاف ضمن مهلة زمنية معقولة ال تقل من يالية أشهر.
ج .إ ا كةةةان المةةةرخص لة ة يفقةةةد السةةةيطرة الفعليةةةة ملةةةى تةةةرخيص و  /أو ملكيةةةة رخصةةةة
تختع لعملية التغيير دون موافقة الهيئة.
ح .انتهاء الفترة الممنوحة للترخيص.
خ .قةةانون جديةةد أو اتفةةاق دولةةي ملةةزم التطبيةةق ملةةى جمهوريةةة العةةراق والتةةي تتطل ة م ةةل
ه ا اإللغاء.
 .2يجوز للهيئة تعليق أي ترخيص بعد منح الرخصة إ ا تبين أن المرخص ل :
أ .ارتكةة الغةةةش أو التحريةةةف او قةةةدم معلومةةةات غيةةةر صةةةحيحة منةةةد التقةةةدي للحصةةةول
ملى الرخصة.
ب .إ ا قةةام صةةاح التةةرخيص  ،ممةةدا أو مةةن طريةةق اإلهمةةال ،بنقةةل اشةةارة اسةةتغاية كا بةةة
أو يزمج أو يتر االتصاالت الالسلكية للسالمة بطريقة أخرى.
ت .إ ا كانةةع اجهةةزة البةةث تعمةةل بطريقةةة غيةةر صةةحيحة بسةةب الخصةةائص التقنيةةة وتةة
نصح صاح الترخيص لحل المشاكل التقنية لكن فشل في حلها.
ث .شارك في أو دم أنشطة تهدد االمن العام والسل المجتمعي.
الفصل  : 22األجور المتعلقة بالترخيص
 .1تكون األجور الواج تحصيلها من قبل الهيئة للحصول ملى الرخصة كما يلي:
أ .اجةةةةور تقةةةةدي ودراسةةةةة طلبةةةةات التةةةةرخيص ،سةةةةواء نجةةةةح الطلةة ة أو لةة ة يةةةةنجح:
 2,000,000مليوني دينار مراقي).
ب .ان أجةةور التةةرخيص غيةةر قابلةةة للةةرد فةةي حالةةة تعليةةق أو إلغةةاء التةةرخيص فةةي حالةةة مةةدم
الوفاء ب لتزامات الرخصة او طل المرخص ل الغاء الرخصة الي سب كان.
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ت .األجور السنوية للترددات وفقا اللية احتساب اجور الطيف الترددي.
بالنسبة الجور الترخيص تكون كما يلي:
أ .الرخصةةةة ملةةةى المسةةةتوى الةةةوطني الممنوحةةةة لشةةةبكة االمةةةالم العراقةةةي تمةةةنح بشةةةكل
مباشر بدون اجر ترخيص ،يت احتساب اجور الطيف الترددي فقخ.
ب .الةةرخص االقليميةةة  :يةةت اسةةتيفاء مبلةةه قةةدرا  25,000,000مليةةون دينةةار مراقةةي لمةةرة
واحدة.
للهيئةةة الحةةق مةةن وقةةع آلخةةر تعةةديل األجةةور المطبقةةة ملةةى أنةةواع مختلفةةة مةةن التةةراخيص
واألجور المعدلة لكافة التراخيص من نفس النوع.
يجةة أن تةةدفع أجةةور التةةرخيص إلةةى الهيئةةة بوقتهةةا المحةةدد وأن مةةدم دفةةع األجةةور ضةةمن
الوقةةع المحةةدد يةةؤدي إلةةى التةة خير فةةي إصةةدار أو تجديةةد التةةرخيص ،أو تعليةةق التةةرخيص،
التعليةةةق هنةةةا قةةةد يةةةؤدي الةةةى فةةةرس قيةةةود محةةةددة فةةةي اسةةةتخدام المةةةوارد لتقةةةدي وتةةةوفير
الخدمة.
تقةةوم الهيئةةة وضةةمن خطةةة تتةةعها بةةاالمالن رسةةميا ل فةةي وسةةائل االمةةالم الرسةةمية مةةن فةةتح
بةةاب التقةةدي لطلبةةات التةةرخيص ولمةةدة ياليةةة اشةةهر حيةةث يةةت خةةالل هةة ا المةةدة اسةةتالم
الطلبات واليستل اي طل بعد ه ا المدة.

الفصل  :23اسباب رفض منح الترخيص
يجةةوز رفةةض مةةنح التةةرخيص للبةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي مةةن الهيئةةة ملةةى أسةةا مةةا
يلي:
 .1من أجل حماية الوحدة الوطنية و /أو األمن القومي.
 .2ألسباب القيود المفروضة ملى موارد الطيف الترددي.
 .3إ ا كانةةع المنافسةةة فةةي قطةةاع البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي وتوزيةةع اإلشةةارة يمكةةن
أن تت ير سلبيا.
 .4إ ا ل يق مقدم الطل بتلبية متطلبات المعلومات وااللتزامات ات الصلة.
الفصل  :24تج ي الترخيص
 .1ملةةةى أصةةةحاب التةةةراخيص تقةةةدي طلة ة رسةةةمي إلةةةى الهيئةةةة فةةةي حةةةال رغبةةةته لتجديةةةد
الرخصة قبل انتهاء الرخصة الممنوحة بستة اشهر .
 .2يلتةةزم المةةرخص والمةةرخص لةة بالتفةةاوس بنيةةة حسةةنة ملةةى تجديةةد التةةرخيص خةةالل مةةدة
ال تتجاوز خمسة اشهر من تاريخ تقدي طل التجديد.
 .3يكةةةةون التجديةةةةد مشةةةةروطا ل بايفةةةةاء المةةةةرخص لةةةة بااللتزامةةةةات المحةةةةددة بةةةةالترخيص
وااللتزامةةةات الةةةواردة فةةةي هة ة ا الالئحةةةة التنظيميةةةة او ايةةةة شةةةروط تة ة فرضةةةها مةةةن قبةةةل
المرخص خالل فترة الترخيص.
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 .4تكون مدة التجديد كما يلي:
أ .الرخصةةة ملةةى المسةةتوى الةةوطني الممنوحةةة لشةةبكة االمةةالم العراقةةي  :قابلةةة للتجديةةد
مرة واحد ولمدة  )5سنوات.
ب .الرخص االقليمية  :قابلة للتجديد ب ات المدة االولية.
 .5ملةةى المرخصةةين لهةة الةة ين يفشةةلون فةةي تجديةةد تراخيصةةه أو الةة ين تةة رفةةض طلةة
تجديةةده مةةن قبةةل الهيئةةة التوقةةف كليةةا ل مةةن مواصةةلة العمةةل فةةي نطةةاق البةةث التلفزيةةوني
الرقمةةةي االرضةةةي وملحقاتةةة وبعكسةةة سةةةيتعرس المخةةةالف للمسةةةائلة القانونيةةةة بتةةةمنها
فرس الغرامات المالية وحس التعليمات الناف ة.
 .6ال يحةةق للمةةرخص لةة خةةالل فتةةرة التةةرخيص بيةةع الرخصةةة اال بعةةد استحصةةال موافقةةة
الهيئة اصوليا ل.
الفصل  : 25التزامات الخ مة الشاملة
يج ملى المرخص ل التقيد بالتزامات الخدمة الشاملة  /النفا الشامل من خالل:
 .1دفع نسبة  %1.5سنويا ل من قيمة الرخصة بالنسبة للرخص الوطنية.
 .2دفةةةع نسةةةبة  % 8سةةةنويا ل مةةةن قيمة ةة االجةةةر التةةةرددي السةةةنوي بالنسةةةبة للةةةرخص المناطقيةةةة
واالقليمية.
 .3يحةةق للهيئةةة زيةةادة النس ة امةةالا حس ة مةةا تةةراا مناسةةبا ل وال يحةةق للمةةرخص ل ة االمتةةراس
ملى مقدار الزيادة.
الفصل  : 26حقوق المشتركي
 .1يلتةةزم المةةرخص ل ة بتقةةدي الخدمةةة بجةةودة ماليةةة وتةةوفير التغطيةةة للبةةث التلفزيةةوني الرقمةةي
وحس اإللتزامات الرئيسية للترخيص.
 .2يلتةةزم المةةرخص ل ة بنشةةر المعلومةةات المتعلقةةة بهيكليةةات واليةةة التسةةعير للخةةدمات والشةةروط
واالسةةعار الخاصةةة بةة  ,بطريقةةة يمكةةن فهمهةةا ببسةةاطة مةةن قبةةل المشةةترك العةةادي ضةةمن
المنطقة الجغرافية تقدم بها خدمات البث التلفزيوني الرقمي االرضي.
 .3يلتةةزم المةةرخص ل ة ب ة ن يصةةدر ملةةى شةةكل نسةةخة مطبومةةة وأن ينشةةر ملةةى االنترنةةع نس ة
او معةةدالت التسةةعير التةةةي تشةةمل جميةةةع اجةةور اسةةةتخدام خدمةةة البةةةث التلفزيةةوني الرقمةةةي
االرضةةي وشةةروط الخدمةةة الواجبةةة التطبيةةق ملةةى ان تكةةون تلةةا المنشةةورات بةةنفس اللغةةة
المهيمنةةة لةةدى المشةةتركين وفةةي نفةةس المنطقةةة التةةي يةةت فيهةةا تقةةدي الخةةدمات ،امةةا ا ا كانةةع
مةةدة لغةةات تسةةتخدم فةةي تلةةا المنطقةةة وال تشةةكل اي منهةةا منفةةردة غالبيةةة السةةكان فتسةةتخدم
اللغة العربية حينئ .
 .4يلتةةةزم المةةةرخص لة ة بتةةةوفير تسةةةهيالت مباشةةةرة فعالةةةة ومناسةةةبة ومراكةةةز اتصةةةال لخدمةةةة
المشتركين واالجابة ملى اتصاالته واستفساراته .
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يلتةةزم المةةرخص لةة بتقةةدي نسةةخة خطيةةة مةةن التعرفةةات وشةةروط الخدمةةة المقدمةةة والواجبةةة
التطبيةةق الراهنةةة حينئةة او السةةابقة ,بخصةةوص تقةةدي خدمةةة البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي حاليةةا ل
او مستقبالل الى المرخص ل مند الطل .
يلتةةزم المةةرخص لةة باالمتنةةاع مةةن فةةرس او تقاضةةي اسةةعار او رسةةوم مختلفةةة او شةةروط
خدمةةة تتعلةةق بخةةدمات البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي ملةةى المشةةتركين او مجمومةةات
يعيشون في ظروف متشابهة ومن منح اي امتيازات غير واجبة للبعض منه .
يلتةةزم المةةرخص لةة باالمتنةةاع مةةن تعةةديل او تغييةةر التعرفةةات او شةةروط الخدمةةة الواجبةةة
التطبيةةةق بخصةةةوص المشةةةتركين مةةةن دون اشةةةعار مسةةةبق اوالل الةةةى المشةةةتركين بخصةةةوص
التعةةديل او التغييةةر المةة كور مةةع تقةةدي بيةةان بةةاالير المتوقةةع لةة لا التعةةديل او التغييةةر ملةةى
المشةةترك مةةن ناحيةةة الخةةدمات و/أو االسةةعار ,ومةةنح المشةةترك خيةةار انهةةاء اسةةتخدام خةةدمات
البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي االرضةةي مةةن المةةرخص لةة قبةةل لةةا التعةةديل او التغييةةر ومةةن
دون تحمل اية غرامة او رسوم جراء اية زيادة في التعرفات.
يلتةةةزم المةةةرخص لةةة بالت كةةةد مةةةن صةةةحة ودقةةةة جميةةةع المعلومةةةات والمةةةواد التسةةةويقية
والعةةروس التصةةويرية فةةي وسةةائل االمةةالم وأيةةة معلومةةات أخةةرى يوزمهةةا المةةرخص لةة
فةةةي السةةةوق سةةةواء بشةةةكل مباشةةةر او مبةةةر وسةةةائل االمةةةالم المدفومةةةة االجةةةر او المجانيةةةة
وأن يتحقةةةق مةةةن صةةةحتها ومةةةن امكانيةةةة التحقةةةق منهةةةا ويلتةةةزم المةةةرخص لةة ببةة ل جهةةةود
تجاريةةةة مناسةةةبة لتةةةمان صةةةحة ودقةةةة كةةةل المعلومةةةات الجوهرية ةة المتةةةوافرة فةةةي السةةةوق
العامة فيما يتعلق بمنظومة شبكة البث التلفزيوني الرقمي او الخدمات المقدمة.
يلتةةزم المةةرخص لةة بقمةةداد قوامةةد للممارسةةة خاصةةة بشةةؤون المشةةتركين  ,يجةة توفيرهةةا
للعامةةةة و لةةةا بتوييقهةةةا وإمةةةادة توييقهةةةا مةةةن التعةةةديل) لةةةدى المةةةرخص ,او بنشةةةرها ملةةةى
الموقةةع االلكترونةةي للمةةرخص لةة او االفصةةا منهةةا الةةى المشةةتركين الحةةاليين والمشةةتركين
الجةةدد منةةد تفعيةةل الخدمةةة  ,كمةةا يجة تةةوفير القوامةةد ايتةا ل الةةى اي مشةةترك ملةةى الفةةور بنةةاء
ملةةى طلةة منةة مبةةر الهةةاتف او البريةةد العةةادي او البريةةد االلكترونةةي او بشةةكل شخصةةي.
ويجةة ان تةةنص قوامةةد الممارسةةة ملةةى تةةوفير مبةةادا ارشةةادية وتوجيهةةات الةةى المةةوظفين
والمشتركين فيما يتعلق بما يلي كحد ادنى:
 )1نمو ج الشكاوي وطريقة استالمها والرد مليها.
 )2نمةةو ج وقوامةةد حةةل النزامةةات بةةين المةةرخص لةة وأي مشةةترك بمةةا فةةي لةةا إشةةعار
المشةةترك بجةةواز قيامةة بطلةة ان يكةةون اي نةةزاع فيمةةا بينةة وبةةين المةةرخص لةة فةةي حالةةة
مدم حل بشكل مباشر فيما بينهما قابالل لالحالة الى المرخص ل .
 )3الموقةةع المةةادي إلدارة خةةدمات المشةةتركين التابعةةة للمةةرخص لةة والمعلومةةات االخةةرى
المتعلقة بدخول المشترك الى خدمة المشتركين من طريق المرخص ل .
 )4التزامات جودة الخدمة الملقاة ملى ماتق المرخص ل .
 )5الخدمات ال انوية المقدمة من المرخص ل .
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 )6المبادا االرشادية المتعلقة بقنهاء الخدمة.
 )7المسةةةائل الجوهريةةةة االخةةةرى لشةةةروط خدمةةةة المشةةةتركين الالزمةةةة لخةةةدمات البةةةث
التلفزيوني الرقمي االرضي المقدمة من المرخص ل .
الفصل  : 27الجزاءات
 .1اسةةتخدام قنةةوات تردديةةة مخالفةةة للقنةةوات التردديةةة المحةةددة بالرخصةةة او البةةث بقةةدرة املةةى
او مةةرس تةةرددي املةةى مةةن المحةةدد بالرخصةةة ،فةةرس غرامةةة ماليةةة مقةةدارها  5مليةةون
دينةةار مراقةةي مةةع مةةنح مةةدة  )7ايةةام مةةن تةةاريخ التبليةةه لتصةةحيح الوضةةع القةةانوني وفةةي
حةةال اسةةتمرار المخالفةةة بعةةد انتهةةاء المةةدة الممنوحةةة  7ايةةام) يصةةار الةةى احتسةةاب ضةةعف
اجور الم ل من االستخدام وحس الية احتساب اجور الطيف الترددي.
 .2البةةث فةةي رقعةةة جغرافيةةة غيةةر محةةددة بالرخصةةة ،فةةرس غرامةةة ماليةةة مقةةدارها  15مليةةون
دينةةار مراقةةي مةةع مةةنح مةةدة  10ايةةام مةةن تةةاريخ التبليةةه لتصةةحيح الوضةةع القةةانوني وايقةةاف
البث في الرقعة الجغرافية المخالفة.
 .3اسةةتمرار تقةةدي الخدمةةة بعةةد انتهةةاء فتةةرة التةةرخيص ،يةةت توجي ة ان ة ار للمةةرخص ل ة بايقةةاف
الخدمةةة خةةالل فتةةرة اسةةبوع مةةن تةةاريخ تبلغةة بكتةةاب االنةة ار مةةع فةةرس غرامةةة ماليةةة
مقةةةدارها  25مليةةةون دينةةةار مراقةةةي ملةةةى ان يقةةةوم بمراجعةةةة الهيئةةةة خةةةالل فتةةةرة االنة ة ار
لتصةةةحيح الوضةةةع القةةةانوني وايقةةةاف البةةةث فةةةي الرقعةةةة الجغرافيةةةة المخالفةةةة وفةةةي حةةةال
اسةةتمرار المخالفةةة بعةةد انتهةةاء المةةدة الممنوحةةة يصةةار الةةى مصةةادرة خطةةاب التةةمان واتخةةا
االجةةراءات القانونيةةة وفةةق القةةانون العراقةةي ومصةةادرة االجهةةزة الموجةةودة فةةي منطقةةة البةةث
المخالفة او االجهزة التي تقوم بالبث في الرقعة المخالفة.
 .4للمةةةرخص الحةةةق فةةةي اي وقةةةع مةةةن االوقةةةات مصةةةادرة خطةةةاب التةةةمان طيلةةةة فتةةةرة
التةةرخيص او بعةةد انتهةةاء الرخصةةة ،واتخةةا كافةةة االجةةراءات القانونيةةة ملةةى سةةبيل الم ةةال
ال الحصةةر حجةةز االمةةوال وغيرهةةا ا ا كانةةع هنةةاك مبةةاله ماليةةة مترتبةةة ب مةةة المةةرخص ل ة
لصالح المرخص.
 .5مةةدم السةةما لكةةادر الهيئةةة مةةن الحصةةول ملةةى المعلومةةات المطلوبةةة ومةةنعه مةةن تةةدقيق
ومطابقةةة المعلومةةات الم بتةةة بالرخصةةة او تقةةدي المةةرخص لةة للمةةرخص معلومةةات متةةللة
وغيةةر صةةحيحة ،يةةت فةةرس غرامةةة ماليةةة مقةةدارها  5ماليةةين دينةةار مراقةةي ،ويةةت متةةامفة
الغرامة مند تكرار المخالفة ضمن مدة  30يوم من تاريخ المخالفة االولى.
 .6بعةةد انتهةةاء المةةدة الممنوحةةة فةةي الفقةةرة  )2مةةن الفصةةل  29يةةت ان ة ار الجهةةة اليقةةاف وتسةةلي
منظومةةة البةةث المشةةفر او البةةث الرقمةةي غيةةر المةةرخص الةةى الهيئةةة مةةع فةةرس غرامةةة ماليةةة
مقةةدارها  25مليةةون دينةةار مراقةةي لكةةل منظومةةة وخةةالل مةةدة  30يةةوم وتوقيةةع تعهةةد بعةةدم
تكرار المخالفة بقيمة  100مليون دينار مراقي.
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 .7فةةي حةةال قيةةام المةةرخص لةة او اي جهةةة ببةةث محتةةوى غيةةر مةةرخص اي بةةدون اتفاقيةةات
اصةةولية بةةين صةةاح محتةةوى البةةث والجهةةة التةةي تقةةوم بالبةةث او البةةث بطريقةةة تحايليةةة
مخالفةةةة حقةةةوق النشةةةر) ،يةةةت فةةةرس غرامةةةة ماليةةةة مقةةةدارها  25مليةةةون دينةةةار مراقةةةي
وايقةةاف بةةث المحتةةوى خةةالل مةةدة  2يةةوم مةةن تةةاريخ ابةةال الهيئةةة بايقةةاف البةةث وفةةي حةةال
االسةةتمرار بالمخالفةةة او تكرارهةةا يةةةت تطبيةةق االجةةراءات المنصةةةوص مليهةةا فةةي الفصةةةل
 21مةةن هةة ا الالئحةةة باالضةةافة الةةى تطبيةةق االجةةراءات المنصةةوص مليهةةا فةةي الفقةةرة )8
من ه ا الفصل.
 .8فةةي حةةال انتهةةاء المةةدة المحةةددة بةةالفقرات  )6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1ومةةدم االسةةتجابة لقةةرارات
الهيئةةةة ،يةةةت اقامةةةة شةةةكوى جزائيةةةة مةةةن قبةةةل الةةةدائرة القانونيةةةة فةةةي الهيئةةةة لةةةدى المحةةةاك
المختصةةة الصةةدار االوامةةر القتةةائية الخاصةةة بمصةةادرة االجهةةزة والمعةةدات واستحصةةال
المباله المالية وفقا ل لالجراءات المقررة قانونيا ل.
 .9فةةي حةةال اسةةتنفا االجةةراءات المنصةةوص مليهةةا فةةي ازاء كةةل مخالفةةة للفقةةرات 3 ، 2 ، 1
 )5 ،واسةةتنفا االجةةراءات المنصةةوص مليهةةا فةةي الفقةةرة  )8مةةن هةة ا الفصةةل مندئةة يةةت
تطبيق االجراءات المنصوص مليها في الفصل  21من ه ا الالئحة وانهاء الرخصة.
 .10فةةي حالةةة قيةةام المةةرخص ل ة بمخالفةةة مةةدونات السةةلوك المهنةةي لوسةةائل االمةةالم الصةةادر
او التةةي ستصةةدر مةةن الهيئةةة ،يةةت انةة ار الجهةةة لتصةةحيح موقفهةةا القةةانوني خةةالل مةةدة )7
ايةةام وفةةي حةةال االسةةتمرار بالمخالفةةة بعةةد انتهةةاء المةةدة يةةت فةةرس غرامةةة ماليةةة مقةةدارها 10
مليةةون دينةةار مراقةةي وبخالفةة يةةت تطبيةةق االجةةراءات المنصةةوص مليهةةا فةةي الفقةةرات )8
و  )9من ه ا الفصل.
الفصل  : 28االحكام االنتقالية
 .1تلغى التعليمات والتوابخ السابقة له ا الالئحة المخالفة لها.
 .2تلتزم الهيئة بتحديد الخطوات الالزمة لتنفي بنود ه ا الالئحة.
الفصل  : 29ب ء سريان المفعول
 .1تةةةدخل هة ة ا الالئحةةةة حيةةةز التنفية ة مةةةن تةةةاريخ المصةةةادقة مليهةةةا ونشةةةرها ملةةةى الموقةةةع
االلكتروني للهيئة.
 .2مةةنح كافةةة مقةةدمي خةةدمات البةةث التلفزيةةوني الرقمةةي فتةةرة ياليةةة اشةةهر لتصةةحيح وضةةعه
القانوني امام الهيئة.
 .3يحةةق للهيئةةة مراجعةةة هةة ا الالئحةةة التنظيميةةة وتعةةديلها وفقةةا ل لمةةا تةةراا مناسةةبا ل لتنظةةي هةة ا
القطاع في اي وقع.
.....
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