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 الالئحة التنظيمية الخاصة بإسناد النفاذ القانوني واالحتفاظ بالبيانات

 

 الديباجة

 :هيئة اإلعالم واالتصاالت في العراق يصدر هنا التنظيم التاليمناء ا، مجلس 9/7/2019في 

 

 القانوني األساس

التصددداالت حريدددة اتدددنل علدددى  التدددي  (40العراقدددي، بمدددا فيهدددا المدددادة ) الدسدددتور ألحكدددام متأنيدددة دراسدددة بعدددد

  أوبتهددددددا والمراسددددددالت البريديددددددة والبرقيددددددة والهاتفيددددددة وااللكترونيددددددة و يرهددددددا مكفولددددددة ، وال يجددددددوز مراق

ع متزامندددة مددد  ، وبقدددراءةإال لضدددرورةا قانونيدددةا وأمنيدددة، وبقدددرارا قضدددا ي الكشدددف عنهدددا،  أوالتنصدددت عليهدددا، 

ذا هددددالددددواردة فددددي  األساسدددديةحقددددوق والحريددددات ال يجددددوز سددددن قددددانونا يتعددددار  مددددع ال  بأندددد ( ج2)المددددادة 

ن مددددع بددددالتزام( 130)الدسددددتورية  المددددادة  وكددددذلح اإلحالددددة علمددددا بالسددددلطة الممنوحددددة بواسددددطة الدسددددتور

لهيئددددددة اإلعددددددالم واالتصدددددداالت لغددددددر  تنظدددددديم سياسددددددة االتصدددددداالت نيابددددددة عددددددن ( 110)و (103)المددددددواد 

لسدددنة  (65)رقدددم  التشدددريعي األمدددر إلدددىالحكومدددة الفدراليدددة كمسسسدددة مسدددتقلة بموجدددر القدددانون  وبدددالرجو  

عمددددل بشددددكل ت( مندددد  للهيئددددة لضددددمان ان االتصدددداالت العراقيددددة 1.5، المشددددار اليهددددا فددددي المددددادة )النافددددذ 2004

 حياتالصددددال عددددن ( لألمددددر المددددذكور، فضددددال5لمددددادة )ا  أحكدددداممة العامددددة، وتماشدددديا مددددع متوافدددد  مددددع السددددال

 .من  (4) و (3) المادتين في عليها المنصوص

 

 األهداف

خدددددمات ومنددددع اسدددتغالل االتصدددداالت  وأهميددددةالبلدددد  يمددددر بدددد الدددذي خدددذ بنظددددر االعتبدددار الوضددددع األمنددددي باأل

 في البلد  األمنتقو   المعلومات أل را   ير قانونية

تصددداالت للحاجدددة الملحدددة مدددن القدددوو األمنيدددة لتزويددددها بالمسددداعدة عدددن لريددد  مقددددمي خددددمات اال وإدراكدددا  

 بددددين الموازنددددة ضددددرورةو وخدددددمات المعلومددددات بشددددكل مناسددددر لتسددددهيل فددددر  القددددانون لصددددال  المجتمددددع  

 ،بأسلوب مناسر واألمن األساسية الحقوق

 

 التالية:التنظيمية  الال حة إصدار على العزم عقد
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 النطاق  .(I) المادة

 هاضدددمن اختصاصددد االتصددداالت اتخددددمهدددذل الال حدددة التنظيميدددة الصدددادرة عدددن الهيئدددة تلدددزم جميدددع مقددددمي 

 علدددددى قددددددرات للنفددددداذ القدددددانوني وكدددددذلح الحفددددداظو إلنشددددداء فدددددي جمهوريدددددة العدددددراق وخددددددمات المعلومدددددات

 .هذا الغر ليات تنفيذ آ توفيرومعينة،  بياناتب االحتفاظب

 

 التعاريف .(II) المادة

 التالية المعاني المحددة:تأخذ المصطلحات  أنأل را  هذل الال حة التنظيمية، يتوجر 

  ُحكددددم صددددادر مددددن محكمددددة مختصددددة، للنفدددداذ و/أو :أمددددر قضددددا ي أل ددددرا  هددددذل الال حددددة التنظيميددددة .1

جددد  وأو  كالهمدددا، متعلددد  بهددددف محددددد علدددى االتصدددال  الوصدددول إلدددى المحتدددوو، أو  بياندددات حركدددة 

ة، للجهدددددة األمنيدددددة المخولددددد المعلومدددددات والبياندددداتالخصددددوص لفتدددددرة زمنيدددددة محددددددة ولتقدددددديم م دددددل 

  .حصول عليوحي ما يُشار إلي  في هذل الال حة التنظيمية فان الجهة األمنية تتحمل مسسولية ال

 هيئة اإلعالم واالتصاالت.عني هيئة تال .2

دمي مها مددددن قبددددل مقددددالتددددي سدددديتم تقدددددي الخطددددة ،هددددذل الال حددددة التنظيميددددةاالمت ددددال تعنددددي فددددي  خطددددة .3

ادقة الهيئدددة للمصددد إلدددىومدددن تدددم تقددددم  تصدددادق مدددن قبلهدددال المختصدددة األمنيدددةالجهدددات  إلدددىالخددددمات 

علدددى  ة مقددددمي الخددددماتقددددر علدددىالمختصدددة،  األمنيدددةالجهدددات  أوبعدددد موافقدددة الجهدددة  أيضددداعليهدددا 

 .الال حة التنظيميةالمعمول بها في هذل  األحكامباللتزام ا

 ونددددياإللكتر االتصددددال مجمددددل هددددذل الال حددددة التنظيميددددةمحتددددوو االتصدددداالت االلكترونيددددة يعنددددي فددددي  .4

تتعلددددد   التدددددي والبياندددددات المعلومدددددات كدددددل يشدددددملو المدددددرور، حركدددددة بياندددددات باسدددددت ناء ،رسدددددلالم

 .االتصال ذلح معنى أو مغزو أو ،مضمونب

 نقددددال()االتصددداالت االلكترونيدددة الخاضدددعة لطلدددر النفددداذ تعندددي الموقدددع الجغرافدددي لنقطدددة إن وجهدددة  .5

إلدددددى شدددددبكة أخدددددرو  مدددددن نفدددددس الشدددددبكة تسدددددليماالسدددددتالم علدددددى شدددددبكة مقددددددم الخدمدددددة و/أو  نقطدددددة 

 أو الاالتصدددد التددددي يكددددون فيهددددا المحتددددوو و/أو النفدددداذ إلددددى بيانددددات حركددددة لالتصدددداالت االلكترونيددددة

زواج( )أ إن المصدددددر )المصددددادر( والوجهددددة )الوجهددددات( معددددا  يحددددددان زوج ،مطلوبددددا  االحتفدددداظ بهددددا 

 .االتصال أو المشاركين المتعددين باالتصاالت االلكترونية

  أو كتابددددة، أو إشددددارات، أو عالمددددات، أوسددددمعية،  أي نقددددل لمعلومددددات عنددددياالتصددددال االلكترونددددي ي .6

 أو مدددزين مدددن ذلدددح ينقدددل كليدددا أي أو ندددو ، أي مدددن معلومدددات أو بياندددات، أو، أصدددوات أو الصدددور،

  وأاإللكترونيددددددة  صددددددور أو كهرومغناليسددددددية،  أو راديددددددو،  أوكابددددددل،   أوجز يددددددا بواسددددددطة سددددددلح، 

 االتصدددداالت كددددال مددددن ةااللكترونيدددد تاالتصدددداال شددددملوت نددددو ، أي مددددن البصددددرية الصددددورة نظددددام

 .هذل الال حة التنظيميةوخدمة المعلومات كما معرف في 

 نافذ.ال 2004( لسنة 65في األمر التشريعي رقم ) المحددخدمة المعلومات لها المعنى تكون  .7

مركددز نفدداذ يعندددي موقددع مدددادي يُنشددأ مدددن قبددل مقددددم الخدمددة ويددددار بواسددطة الجهدددات األمنيددة لغدددر   .8

، االتصدددددال والمشدددددترك وبياندددددات حركدددددة  بمزيدددددد مدددددن المعالجدددددة لمحتدددددوو النفددددداذاسدددددتقبال والقيدددددام 
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ر  إيصدددال م دددل هدددذل البياندددات بواسدددطة مقددددمي الخدمدددة إلدددى األجهدددزة األمنيدددة وكنقطدددة تسدددليم لغددد

 .المخولة 

لنقطدددة )نقدددال(  الجغرافدددي الموقدددع يعندددي النفددداذ لطلدددر الخاضدددع االلكترونيدددة االتصددداالت مصددددر إن .9

 اسدددتالم منهدددا يدددتم التدددي النقطدددة مدددن  أوو/ الخدمدددة مقددددم شدددبكة علدددى االلكترونيدددة االتصددداالت توليدددد

 المحتدددوو فيهدددا يكدددون والتدددي أخدددرو شدددبكة مدددن الخدمدددة مقددددم شدددبكة علدددى الكترونيدددة اتصددداالت هكدددذا

المصدددددر )المصدددددادر(  إن ،مطلوبددددا   بهدددددا االحتفدددداظ  أو االتصددددال  حركدددددة بيانددددات إلددددى النفدددداذ  أوو/

 المتعدددددددددددين المشدددددددداركين  أو زوج )أزواج( االتصددددددددال يحدددددددددددان والوجهددددددددة )الوجهددددددددات( معددددددددا  

 Transmission) اإلرسددددال مصدددددر علددددى المصددددطل  هددددذا ملااللكترونيددددة. ويشدددد باالتصدددداالت

Source/معلومدددددات  أو( و ( الموقدددددعLocation Informationإذ ) المصدددددطلحات هدددددذل تسدددددتخدم 

 .الال حة هذل في ( الواردAالجدول ) في

يجعددددل كيددددان  أو معندددوي أولبيعددددي  خدددددمات المعلومدددات يعنددددي شدددخل أومقددددم خدمددددة االتصددداالت  .10

ألي شدددددخل وفقدددددا التفاقيدددددات  ومنالدددددة ةمتاحدددددخددددددمات المعلومدددددات الخاصدددددة بددددد   أواالتصددددداالت 

 تجارية.

 مختصدددةال األمنيدددةالجهدددات هدددي األمنيدددة تعندددي أل دددرا  هدددذل الال حدددة التنظيميدددة  الجهدددات/األجهزة .11

ظ واالحتفددددا عمليدددة النفدددداذللقيددددام ب وقددددرارات الحكومددددة العراقيدددة والتدددي تددددم تخويلهدددا بواسددددطة القدددانون

 .تاالتصاال بيانات حركة أوببيانات المشترك 

خددددددمات   أوالمشدددددترك يعندددددي أي شدددددخل تعاقدددددد بشدددددكل مباشدددددر مدددددع مقددددددم خددددددمات االتصددددداالت  .12

والدددددفع المعلومدددات لغدددر  اسددددتخدام هدددذل الخدددددمات، بمدددا فددددي ذلدددح ولدددديس حصدددرا الدددددفع المسدددب  

 الالح .

 واسدددطة مقددددميدددتم االحتفددداظ بهدددا أو مطلدددوب االحتفددداظ بهدددا ب معلومدددات التددديالبياندددات المسدددتخدم تعندددي  .13

 خددددددمات المعلومددددات، بمدددددا فددددي ذلدددددح بموجددددر أحكدددددام الال حددددة التنظيميدددددةاالتصدددداالت أو  اتخدددددم

هويدددات الحاليدددة، والتدددي تدددربش هويدددة الشدددخل الطبيعدددي أو  االعتبددداري بحسدددابات مقددددم  الخدمدددة، و

 لخدمددددة معينددددة، بمددددا فددددي ذلددددح أل ددددرا  الشددددبكة، والخدددددمات واالسددددتخدام علددددى النحددددو المناسددددر

 .التعاقد وفوترة المشترك

يتوسدددش الدددذي ( يعندددي موظدددف مقددددم الخدمدددة Switchboard Operatorالتحويدددل ) لوحدددة مشدددغل .14

فددددي ذلددددح خدددددمات المشدددددغل  لمكالمددددات الصددددوتية، بمددددابااختيددددار وربددددش الطددددرف المسددددتلم عمليددددة 

 .دة من أي نو المساع  

ذ والددددذي يتعلدددد  النفددددامشددددترك   أومسددددتخدم و/ إلددددىحسددددر مددددا يتطلددددر السددددياق، ب الهدددددف قددددد يشددددير .15

هددددا وتكددددون مرخصددددا ب بيانددددات المشددددترك  أوو/ االتصددددال تحويددددل حركددددة   أوو/بمحتددددوو اتصدددداالت  

 خددددمات المعلومدددات للحصدددول علدددى نفدددس  أواالتصددداالت مقددددم خدمدددة  يوجددد قضدددا ي  أمدددربواسدددطة 

 .التنظيميةالال حة  هذل أحكام بموجرالمعلومات 

 (.65)التشريعي رقم  األمراالتصاالت لها نفس المعنى المعرف لهذا المصطل  في  .16

 تعنددديوهدددي فئدددة فرعيدددة مدددن خددددمات دعدددم نظدددام االتصددداالت االلكترونيدددة  االتصدددالحركدددة بياندددات  .17

ف المصدددددر، والوجهددددة، ر  ع ددددالتددددي تُ  اإلشددددارات إرسددددالمعلومددددات   أوالهدددداتفي االتصددددال معلومددددات 
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 عدددن لريددد مسدددتخدم   أومشدددترك   بواسدددطة ماسدددتال  أو تدددم توليددددللكدددل اتصدددال الكتروندددي  واإلنهددداء

 خدمات المعلومات.  أومقدم خدمة اتصاالت   أو، مرف   أو، اتأي معد

دمدددة خيسدددتفيد مدددن  أومسددتخدم يعندددي فدددي هدددذل الال حدددة التنظيميدددة أي شددخل  يدددر المشدددترك يسدددتخدم  .18

 بمقدم الخدمة.خدمات المعلومات الخاصة  أواالتصاالت 

 

 االلتزامات العامة. (III) المادة

 -:ما يلي خدمات المعلومات أواتصاالت يجب على أي مقدم خدمة 

محدددتف  الااللكترونيدددة  االتصددداالت وسدددرية وسدددالمة اتخددداذ كدددل الخطدددوات المناسدددبة للحفددداظ علدددى أمدددن .1

 .ال حةهذل الحكام أ بما يتف  مع، بواسطة مشتركي  ومستخدمي  المقدمة أوالمرسلة،  أو ،بها

 أوون زود الزبدددالتدددي تدددخدماتددد   أوو/ مرافقددد معداتددد ،  قددددرةقدددات علدددى وينشدددي ويحددداف  فدددي جميدددع األ .2

لمحتددددوو را فددددولنفدددداذ االتصدددداالت االلكترونيددددة ل  يددددتوج أو إنهدددداء أوعلددددى توليددددد،  بالقابليددددةالمشددددترك 

 المقدمددددةو ،ينمحدددددد ينمشددددترك  أو زبددددا نالمرتبطددددة مددددع  االتصددددال االتصدددداالت وبيانددددات حركددددة 

 والتدددي تقدددع ضدددمن مشدددترك لكدددذاخددددمات  أو مرافددد  أو اتمدددن ُمعدددد أو ةبواسدددطة هكدددذا مقددددم خدمددد

ة يفيدددة والفنيدددالمعدددايير الوظو حكددداماأل مدددع وبمدددا يتفددد  انتقالهدددا ، بدددالتزامن مدددعمسدددسولية مقددددم الخدمدددة

 .الال حةهذل في  المحددة

وتحويدددل  النفددداذ علدددى وجددد  السدددرعةيدددتم ، الجهدددات المختصدددةقضدددا ي مدددن قبدددل  امدددربنددداء  علدددى تقدددديم  .3

مركدددز  إلدددى االتصدددال بياندددات  أوو/ المشدددترك بياندددات  أوو/محتدددوو االتصددداالت المسدددتهدفة  وتوريدددد

، علددى هددذل الال حددة حكددامأ وبمددا يتفدد  مددع المقدددم القضددا ي األمددر فددي المحدددد النحددو علددىمنددي، أنفدداذ 

 القضا ي. األمرمسسولية الحصول على  األمنية الجهةتتحمل  أن

 وبياندددات المشدددترك كمدددا محددددد فدددي المدددواد االتصددداالت علدددى سدددجالت حركدددة يحددداف  بشدددكل امدددن أن .4

(VI( و )VII )ال حدددة هدددذل الفدددي  المحدددددة لدددذلح األلدددر الزمنيدددة الخاصدددة بعمليدددة االحتفددداظ وبحسدددر

 .التعليمات الصادرة عن الهيئة أو، بموجر العقد المبرم أو التنظيمية

ور لتنفيدددذ األمدددمناسدددبة الهيئدددة الطدددش وإجدددراءات خ يسدددتوفيعلدددى النحدددو الدددذي  ويوتددد وينفدددذ  يضدددع .5

ن ا (،VIIIوفقدددا للمواصدددفات المنصدددوص عليهدددا فدددي المددددادة )علدددى الشدددبكات الخاصدددة بهدددم السدددابقة 

  أو لمعدددداتا علدددى تنطبددد  ال المدددادة هدددذل ( مدددن5( إلدددى )1) الدددذكر السدددابقة الفرعيدددة األقسدددام متطلبدددات

تددددي ال أو خاصددددةال لشددددبكاتل االتصدددداالت تحويددددل أو النقددددل فقددددش تدددددعم التددددي الخدددددمات أو المرافدددد 

االت التددددي ال تولددددد وال تنهددددي االتصددددوالتصدددداالت بددددين ندددداقلي افقددددش لغددددر  الددددربش البينددددي تسددددتخدم 

 االلكترونية.

 

 

 االلكترونية االتصاالت سرية .(IV) المادة

لمقدددددم خدمددددة  مقدددداول أو المخددددول موظددددفال أومشددددغل البدالددددة، يسددددم  بالنفدددداذ والكشددددف مددددن قبددددل  .1

ا إذا كددددان هددددذاسددددتخدام ذلددددح االتصددددال  أو، االتصددددال مرافقدددد  فددددي نقددددلتسددددتخدم الددددذي االتصدددداالت 

 -:النشال
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 حدث ضروري وال يمكن تجنب  ألداء الخدمة المحددة. .أ

ة أو الموظدددف المخدددول، يصدددب  علدددى بيندددة مدددن حالدددة لدددوار  تهددددد الحيدددا حيدددُم مشدددغل البدالدددة .ب

 والكشف عندها يكون محددا للجهات األمنية المخولة. 

 لعطل شبكة معين أو مراقبة الجودة واأل را  ذات الصلة فقش. .ت

لددددى إ إعددددالم الجهددددة األمنيددددة المخولددددة بأسددددماء المخددددولين باإلضددددافة مقدددددم الخدمددددةيتوجددددر علددددى  .ث

علدددى أن ال يترتدددر ذلدددح ضدددرر بخصوصدددية وحمايدددة حقدددوق تسدددجيل وتوتيددد  كدددل عمليدددة نفددداذ، 

 المشترك.

  المشدددددترك و/أو بيانددددداتخدمدددددة االتصددددداالت االلكترونيدددددة ان يقدددددوم بتسدددددجيل وحفددددد  يسدددددم  لمقددددددم  .2

االت خدمددددة االتصددددالمشددددترك ، بمددددا فددددي ذلددددح البيانددددات المتعلقددددة باسددددتخدام  االتصددددال بيانددددات حركددددة

 ركبياندددات المشدددت بمدددا فدددي ذلدددح ولددديس حصدددراة و/أو  خددددمات المعلومدددات الخاصدددة بددد ، االلكترونيددد

 دددرا  وأي بياندددات قدددد يكدددون هنددداك حاجدددة لجمعهدددا واالحتفددداظ بهدددا أل االتصدددال و/أو  بياندددات حركدددة

 .بموجر هذل الال حة المذكورة التقارير التنظيمية، بما فيها

  علومدددداتمخددددولين، القيددددام بتقددددديم المالمددددوظفين الاالتصدددداالت االلكترونيددددة، ات يسددددم  لمقدددددمي خدددددم .3

التصدددداالت لالمسدددداعدة الفنيددددة إلددددى الجهددددات األمنيددددة المختصددددة بالقيددددام بعمليددددة النفدددداذ و التسددددهيالتو

 مدددر قضدددا يقدددد تدددم تزويددددهم بأدلدددة علدددى أ كترونيدددة إذا كدددان مقددددم الخدمدددة هدددذا أو موظفددد  المخدددولاالل

 معنون إلى مقدم الخدمة من قبل الجهة األمنية.

ن، أو اتصددداالت أو خددددمات المعلومدددات، بمدددا فدددي ذلدددح المدددوظفين المخدددولي ال يجدددوز ألي مقددددم خدمدددة .4

هددددذل  مددددن( 4( ولغايددددة )2) الفقددددراتالددددوكالء، أو المقدددداولين ال ددددانويين، بخددددالف مددددا هددددو محدددددد فددددي 

 -القيام بالتالي:المادة، 

 النفاذ المتعمد، أو محاولة النفاذ إلى محتوو أي اتصال الكتروني. .أ

بيانددددات شددددف عددددن قصددددد خددددارج كيددددان مقدددددم الخدمددددة وموظفيدددد  ووكال دددد ، عددددن المحتددددوو أو الك .ب

أو   المتعلقدددة بدددصأي اتصدددال الكتروندددي إلدددى  يدددر الشدددخل االتصدددال بياندددات حركدددة  المشدددترك أو

 المقصود أو المستفيد من هذا االتصال االلكتروني. المرسل إلي  الكيان المخول

وكيدددل عنددد ، القيدددام بكشدددف وجدددود أي أو   ألي مقددددم خدمدددة اتصددداالت الكترونيدددة أو موظفدددال يسدددم   .5

سدددواء حددددث ذلدددح فدددي الوقدددت  االتصدددالبياندددات حركدددة نفددداذ قدددانوني أو  وصدددول إلدددى المشدددترك أو  

بمددا فددي ذلددح فددي هددذا السددياق أي سددجالت  ةباإلشددارة إلددى بيانددات محفوظددأو (real time)  الفعلددي

 القددانونبموجددر  إال مددا قددد يكددون مطلوبددا خددالف ذلددح خاصددة بمقدددم الخدمددة تشددير إلددى هددذل المسددألة،

 .النافذ

 قدرة النفاذب الخاصة تزاماتلاال.(V) المادة

 وأيومعداتددددد   وأنظمتددددد  خدماتددددد ان  ضدددددمانيجدددددر علدددددى أي مقددددددم خدمدددددة اتصددددداالت الكترونيدددددة  .1

ل لمحتدددددوو أل دددددرا  تقدددددديم خددددددمات تسدددددم  بالنفددددداذ الفعدددددا تسدددددتخدمأخدددددرو  تمكينيدددددة تكنولوجيدددددا

تصدددة المخ األمنيدددةالجهدددات المتعلقدددة بمشدددترك محددددد مدددن قبدددل  االتصدددال االتصددداالت وبياندددات حركدددة

 :ةالتالي المطلوبة والتنظيمية اإلمكانيات الفنية ، توفروف  القانون النافذ أصوليا  المخولة 

 .واالتصاالت األخركافة  عزل االتصال المستهدف مع استبعادب تمكين على وج  السرعة .أ

ذا كدددان لمحتدددوو االتصدددال بدددالتزامن مدددع نقلددد ، بمدددا فدددي ذلدددح الخدددزن المسقدددت لددد  إ النفددداذ تمكدددين .ب

 .حي ما كان ذلح ممكنا  من الناحية التقنيةمطلوبا و
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 بياندددداتان تضددددمن المتعلقددددة باالتصددددال المسددددتهدف بطريقددددة  االتصددددال تمكددددين لبيانددددات حركددددة .ت

 وفدددور وأتنددداء الدددذي تتعلددد  بددد  قبدددل إليددد طددداب  المحتدددوو الدددذي تدددم النفددداذ ت هدددذل االتصدددال حركدددة

 انتقال الهدف.

كنددد  علدددى اال ضدددغش بياندددات يطبقددد  أومقددددم الخدمدددة إزالدددة أي تشدددفير أو  يتوجدددر علدددى .ث تصدددال يُم 

 كدددةحر المسدددتهدف، وذلدددح لجعدددل األجهدددزة األمنيدددة قدددادرة علدددى اسدددتخدام وتقيددديم محتدددوو وبياندددات

 إليها.المرور التي تم النفاذ 

ركددز نفدداذ إلددى أي م االتصددال لددذي تددم النفدداذ إليدد  وبيانددات حركددةواسددطة مقدددم المحتددوو ابتسددليم  .ج

 محدد من قبل األجهزة األمنية.

در للهدددددف قددددبالنسددددبة هددددي  يددددر قابلددددة للكشددددف  الددددذكرالتأكددددد مددددن ان جميددددع العمليددددات السددددابقة  .ح

مددددع حمايددددة خصوصددددية وأمددددن جميددددع االتصدددداالت اإللكترونيددددة باسددددت ناء االتصددددال  المسددددتطا 

 المستهدف.

ن مدددتنفيدددذ المتطلبدددات السدددابقة الدددذكر وعلدددى أسددداس حجمدددي لددديس بأقدددل  مقددددمي الخدمدددةيتوجدددر علدددى  .2

 .مشترك 10000عمليتي نفاذ في الوقت الفعلي متزامنتين لكل 

 A النفددداذ المطلوبددددة منصددددوص عليهددددا بالجدددددول معددددامالت بخصددددوصوالفنيددددة  الوظيفيددددة العوامدددل إن .3

 هنا بالفهرس. هاجاأدرتم من هذل الال حة التنظيمية و Bو

 هزةجدددداتكددددون  أنيجددددر  المتعلقددددةل الزمنيددددة وافددددي هددددذل المددددادة والجددددد إليهدددداالمشددددار  قدددددراتال إن .4

 (VIII) ةالمدددادفدددي  المحدددددلتقدددديم خطدددة امت الددد  والتوتيددد   الخدمدددةبالكامدددل قبدددل تددداريه قيدددام مجهدددز 

ر بموجدددد  قيددددام الهيئددددة بفددددر  عقوبددددات إلددددىفددددي تلبيددددة هددددذل المتطلبددددات تددددسدي  اإلخفدددداقان و ،(6)

 .أخروقوانين  أوأي تعليمات  أو الال حةمن هذل ( XII) المادة

وفقددددا  يلتددددزم مقدددددمي خدددددمات االتصدددداالت لتددددوفير خدمددددة االعتددددرا  القددددانوني واالحتفدددداظ بالبيانددددات .5

توافددد  يلمددا منصددوص عليددد  فددي هدددذل الال حددة التنظيميدددة عنددد تطبيدد  خدمدددة االحتفدداظ بدددالرقم وبشددكل 

 االحتفاظ بالرقم.مع السياسة والال حة التنظيمية الخاصة بخدمة 

 ياندددددداتبواالحتفدددددداظ بال القددددددانوني النفدددددداذ إسددددددناد ةمنظومدددددد وإدارةالمخولددددددة تددددددامين  األمنيددددددةللجهددددددة  .6

  .وحسر التطورات التكنولوجيةتنفيذ هذل الال حة التنظيمية  أل را 

 االتصاالت االحتفاظ ببيانات ب الخاصة تزاماتلاال.(VI) المادة

ن ولفتدددرة ال تقدددل عددد بدددان يحفظدددوا بشدددكل امدددن نيدددةاالتصددداالت االلكترو اتمقددددمي خددددم يجدددر علدددى .1

بشددددكل  مددددن تدددداريه تكددددوين هددددذل المعلومددددات -تحددددددها الهيئددددة ألددددولفتددددرة  أياو  – اتخمددددس سددددنو

 .Aمحددة في الجدول وكما  االتصال الكتروني أنوا  معينة من بيانات حركة 

 بالبحددددم السددددريع عددددن هددددذل المعلومدددداتالمعلومددددات السددددابقة منظمددددة بشددددكل يسددددم   يجددددر ان تكددددون  .2

، وتددددربش ببيانددددات المشددددترك مشددددتركالبواسددددطة عوامددددل، وبعددددزل وتعريددددف المعلومددددات المتصددددلة ب

 .VIIالمطلوب الحصول عليها والحفاظ عليها حسر المادة 

 وام هديمتدددوفرة لدددال يدددر  االتصدددالمقددددمي الخدمدددة  يدددر مطدددالبين، بجمدددع أو  إنشددداء بياندددات حركدددة  .3

لتدددي وا( Over the top، بمدددا فدددي ذلدددح عندددما يسدددتخدم المشدددتركين )إمكانيدداتهمخدددارج  التددي تكدددون

  .خدمات ليست جزء  من نظام مقدم الخدمةهي 

يجدددر أن توضدددع التنظيميدددة  الال حدددة ذلهدددذل المدددادة والجدددداول الملحقدددة بهددد القددددرات المشدددار إليهدددا فدددي .4

ان الفشدددل فدددي تلبيدددة هدددذل و ،التنظيميدددةاريه نفددداذ هدددذل الال حدددة محدددل التطبيددد  فدددي موعدددد ال يتجددداوز تددد

( مددددن هدددذل الال حددددة XII) المتطلبدددات يسدددفر عددددن عقوبدددات تفدددر  مددددن قبدددل الهيئددددة بموجدددر المدددادة

 .أخروقوانين  أوأو أي تعليمات التنظيمية 
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 . التزامات جمع واالحتفاظ ببيانات المشترك(VII) المادة

يهدددا ف، بمدددا جديددددة علدددى أي مقددددم خدمدددة اتصددداالت الكترونيدددة، قبدددل الددددخول فدددي عالقدددة تجاريدددة يجدددر .1

 -:ماتالمعلو خدمات  أوو/ االتصاالت لتوفيرخدمات الدفع المسب ، مع المشتركين المحتملين 

 للشخل الطبيعي، الحصول والتحق  من هوية وتفاصيل االتصال من أي لالر الخدمة. .أ

مدددا بالحصدددول والتحقددد  مدددن هويدددة وتفاصددديل االتصدددال لمم دددل هدددذا الكيدددان، للشدددخل االعتبددداري،  .ب

 فدددي ذلدددح وباإلضدددافة للتفدددويذ المناسدددر لهدددذا الشدددخل للعمدددل مدددن أجدددل الكيدددان، رقدددم تسدددجيل

 الهوية وتفاصيل االتصال لهذا الكيان.

 عددداللأمدددن ( 1) الفقدددرةيجدددر علدددى مقددددم الخدمدددة التأكدددد مدددن أن جميدددع المعلومدددات المشدددار إليهدددا فدددي  .2

  -تكون: من هذل الال حة (Cالجدول )التي تطلر بموجر و

 خدددرومات ذات الصدددلة األمطاب قدددة لمدددا موجدددود فدددي حسددداب مقددددم الخدمدددة وأرقدددام التعريدددف بالخدددد .أ

 (uniquely) دفريددددد دم الخدمدددددة والمرتبطدددددة علدددددى نحدددددوالمفعلدددددة مدددددن قبدددددل مقددددد الصدددددادرة أو

لتلدددح  ديةيدددتم تدددوفير قا مدددة إرشدددا ،دمدددة تحديددددلبالمشدددترك و/أو  بالشدددخل الدددذي يسدددتطيع مقددددم الخ

 .(Dالُمعامالت في الجدول المرف  )

تكددددون هددددذل السددددجالت المطابقددددة بأمددددان ويحدددداف  عليهددددا بشددددكل يمكددددن الوصددددول إليهددددا، بنسدددد   .ب

 إلكتروني قابلة للبحم من قبل مقدم الخدمة.

 .VIتكون هذل السجالت مرتبطة بالمعلومات المطلوب ان يحتف  بها بموجر المادة  .ت

المصدددر   يدددتم تدددأمين هدددذل السدددجالت بشدددكل كددداف وان يكدددون الوصدددول إليهدددا فقدددش لألشدددخاصن ا .ث

 .بموجر هذل الال حة التنظيميةلهم 

 لددددىإيجددددر علددددى مقدددددمي االتصدددداالت االلكترونيددددة االحتفدددداظ بالسددددجالت المددددذكورة أعددددالل اسددددتنادا  .3

 .المدد الزمنية الم بتة بموجر عقد الترخيل ومالحق 

 بدددذل قصدددارو جهددددهم واالجتهددداد للتحقددد  مدددن خددددمات االتصددداالت االلكترونيدددة يجدددر علدددى مقددددمي .4

 .من هذل الال حة التنظيمية (Cبموجر الجدول ) المعلومات والوتا   المقدمة دقة

 . إجراءات الناقل المقررة والمعايير التشغيلية(VIII) المادة

قدددل األ علدددى نقطدددة ارتبدددال واحددددة االلكترونيدددة تعيدددين االتصددداالتخددددمات  مقددددمي جميدددع علدددى يجدددر .1

هيئدددة األمنيدددة وال األجهدددزةمدددع  اتصدددال كنقطدددة العمدددل عدددن مسدددسوال   الخدمدددة ليكدددون لمقددددم موظدددف أو

عندددد  (يدددةاألمن، األجهدددزة الهيئدددة ) وتزويددددالال حدددة التنظيميدددة، هدددذل  بموضدددو  تتعلددد  مسدددألة أي فدددي

 بص ،الطلر المباشر

 المعينة أو الموظف )الموظفين( المعين.االسم والوصف الوظيفي/ نقطة االرتبال  .أ

سدددبعة  لالتصدددال بنقطدددة االرتبدددال أو  الموظدددف علدددى مددددار األمنيدددةللجهدددات أي معلومدددات الزمدددة  .ب

ضدددمان لاحتياليدددة  بمدددا فدددي ذلدددح نقدددال اتصدددال بديلدددة أوسددداعة فدددي اليدددوم،  24أيدددام فدددي األسدددبو ، 

 .االتصال وصول لبيانات حركة م تأخير أي عملية نفاذ مطلوبة أوعد

 نفددددداذ لمحتددددددوو أي أن ضددددددمان االلكترونيدددددة خدددددددمات االتصددددداالت مقددددددمي جميددددددع علدددددى يتوجدددددر .2

 فددددي عليهددددا المنصددددوص المشددددتركين بيانددددات  أوو/ االتصددددال حركددددة  إلددددى الوصددددول  أو االتصدددداالت

( V( و )VIالمددددادتين ) أحكددددام بموجددددر بهددددا المحددددتف  البيانددددات إلددددى الوصددددول كددددذلحو (،Vالمددددادة )

قضدددا ي ومدددع تددددخل  أمدددرالمعددددات يمكدددن ان تفعدددل فقدددش بحسدددر   أوالمنشدددئات وشدددبكت ،  مدددن  أوعلددى 

لمتطلبدددات ل وفقددداالمشدددار اليددد  أعدددالل المعدددين مقددددم الخدمدددة  موظدددف أو نقطدددة االرتبدددالإيجدددابي مدددن 
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وفدددي كدددل الحددداالت فدددان الجهدددة  األمنيدددةيدددتم االتفددداق عليهدددا مدددع الجهدددة  آلليدددةاو وفقدددا   أدندددالالعقديدددة 

 :القضا ي األمرتتولى مسسولية الحصول على  األمنية

 -استكمال والتوتي  الخطي للخطوات التالية: .أ

(i)  القضا ي. األمرالمعني بخطاب  إلي تحديد أن مقدم الخدمة هو المرسل 

(ii)  تم حيددم يددد نفسددد األمددر قددادر علدددى تعريددف الددذي يسدددلم م ددل هدددذا  األمنيدددةالجهددة أن مم ددل

 ويسدددجل اسدددم ة مخولدددةأمنيددد ةجهددد بأنددد يظهدددر  األمدددرأو  ان مرسدددل  شخصددديا األمدددرتسدددليم 

 .األمرمرسل  المم ل أو

(iii)  قددددم سدددجالت مفدددي  القضدددا ي األمدددرالمقدمدددة أو  بنسدددخة مدددن  األصدددليةاالحتفددداظ بالوتيقدددة

دد وبددددء وإيقددداف عمليدددة النفددداذ، عددد مدددة، جنبدددا إلدددى جندددر مدددع قيدددد التددداريه والوقدددتالخد

ات مدددالسدددجالت أو  عددددد الددددوا ر المتدددأترة )حسدددر مقتضدددى الحدددال( وتأكيدددد تسدددليم المعلو

 .ذهار لبيعة المهمة والجهة المسسولة عن تنفيسالطالر ل ، وح األمنيةالجهة إلى 

(iv)  لدددى سدددم القسدددم وتوقيدددع أو  الحدددروف األوهدددذل السدددجالت المكتوبدددة منصدددر وا إلدددىيضددداف

 وكدددذلح ان توقيدددع م الخدمدددة المسددداعد فدددي هدددذل المسدددالةموظدددف مقددددمدددن اسدددم مسدددسول أو 

 .األشخاص يسكد أن السجل كامل ودقي 

علددددى السددددجالت التددددي تددددم إنشددددا ها والمددددذكور أعددددالل الحفدددداظ تقددددديم الطلددددر بشددددكل صددددحي  و .ب

نوات مدددن سدددللتفتدديم مدددن قبدددل، أو  كأسددداس لتقدددديم التقدددارير إلدددى الهيئدددة لمددددة ال تقدددل عدددن خمسدددة  

 .XII تاريه إنشا ها، يخضع للعقوبات في حالة عدم االمت ال وفقا  للمادة

ل أي شدددخل آخددر  يدددر وا، التددي ال يجدددوز أن تكددون فدددي متنددضددمان أمددن وسدددرية هددذل السدددجالت .ت

 المخولة. األمنيةالجهة وموظف مقدم الخدمة، الهيئة، أو نقطة االرتبال 

تعلدددد  ي( تددددم االلتددددزام بهددددا فيمددددا 5) (IV) لمددددادةالتأكددددد مددددن أن أحكددددام عدددددم الكشددددف الخاصددددة با .ث

 منيددددةاألو تقددددديم التقددددارير إلددددى الهيئددددة والجهددددة  الت المحفوظددددة بواسددددطة مقدددددم الخدمددددةبالسددددج

  أي عمليددددة نفدددداذ  يددددر قانونيددددة أو ون فتددددرة زمنيددددة معقولددددة عنددددد اكتشددددافالمخولددددة، فددددي  ضدددد

ا للوقايدددة مدددن م دددل هدددذكشدددف إجدددراءات مقددددم الخدمدددة أو  االتصدددال وصدددول إلدددى بياندددات حركدددة 

 الحدث.

 طدددةخ مدددن كجدددزء قددددرات النفددداذ بتطدددوير االتصددداالت االلكترونيدددة مطدددالبين ان جميدددع مقددددمي خددددمات .3

 لمادة.لهذل االذكر السابقة  األحكاموإجراءات توضع قيد التطبي  لتنفيذ  سياساتو االمت ال

 تددداريه مدددن يومدددا 90 ضدددون ان جميدددع مقددددمي الخدمدددة مطدددالبين بتقدددديم وتيقدددة خطدددة االمت دددال فدددي .4

 قةرعيدددة السدددابالمسدددا ل المبيندددة فدددي األقسدددام الف إلدددىهدددذل الال حدددة التنظيميدددة تحددددد، باإلضدددافة  سدددريان

 توقيددددع ريجددددو الال حددددة مددددن هددددذلاالسددددتعدادات الماديددددة والفنيددددة لالمت ددددال لألحكددددام المطبقددددة و الددددذكر

مل مقددددم الخدمدددة وان تشدددت مدددوظفيأك دددر مدددن   أو األقدددل علدددى اتندددين قبدددل مدددن هدددذل االمت دددال خطدددة

  وأ صددددحيحة  يددددر شددددهادةاي ان و ،لبيانددددات الددددواردة فددددي خطددددة االمت ددددالا  إيجابيددددة لصددددحة شددددهادة

الال حدددددة  هدددددذل ( مدددددنXIIللمددددادة ) وفقدددددا عقوبدددددات الخدمددددة إلدددددى مقددددددم تعدددددر  مضدددددللة أو ناقصددددة

 التنظيمية.

 تطلدددر وأ تقبدددل أن لهيئدددةالمختصدددة ومدددن تدددم ا األمنيدددةللجهدددة  يجدددوز هدددذل، االمت دددال خطدددة اسدددتالم عندددد .5

 ال حدددةهدددذل ال متطلبدددات مدددع المقدمدددة المدددواد مطابقدددة مراجعدددة بعدددد الوتيقدددة هدددذل رفذتددد أو تنقيحدددات

 قحة.من خطة تقديم إلعادة يوما 30 بفترة والسما  الواقعة هذلبالخدمة خطيا  مقدم وإبالغ

ل الخاصددددة بهددددم حسددددر جميددددع مقدددددمي الخدمددددة مطددددالبين بتحددددديم وإعددددادة تقددددديم خطددددش االمت ددددا إن .6

  أو معلومددددات االتصددددال الخاصددددة بالنفدددداذ فددددي أو يجددددة لتغييددددر فددددي المددددوظفين المعيندددديننتوالحاجددددة 
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أي مسددددا ل أخددددرو، عندددددها يكددددون التحددددديم بددددذلح  أوعناصددددر الشددددبكة   أو ات مقدددددم الخدمددددةخدددددم

  ووضدددب ان يسشدددر عليهددداقبدددل مقددددم الخدمدددة ينبغدددي  مدددن محدتدددة تدددم تغييرهدددا معلومدددات أيو ،مطلوبدددا

 .مراجعتها لتسهيل

 وفقددا اتلعقوبدد تعرضددهاقددد  المددادة لان فشددل مقدددم الخدمددة بددااللتزام بوقددت وشددكل مناسددر بأحكددام هددذ .7

 الال حة التنظيمية. هذل ( منXIIللمادة )

 طلبات التمديد والتعديل. (IX)المادة

 حكدددداماأل مددددع ماليددددة أو فنيددددة ألسددددبابعلددددى االمت ددددال  فددددي تدددداريه الحدددد مقدددددمي الخدمددددة القددددادرين ليمكددددن 

عددددديالت الت  أود للوقددددت وتقددددديم التمدددداس للهيئددددة إلجددددراء تمديددددد محددددد ،المنصددددوص عليهددددا فددددي هددددذل الال حددددة

كدددون لددد  ي لدددنان تقدددديم االلتمددداس سدددوف  ،األخدددرو مدددع بيدددان مفصدددل لنطددداق للبددداتهم وقانونيدددة هدددذل الطلبدددات

ل هددذا علددى م دد يجددابباإللددم يددتم الموافقددة  بإبقدداء أي التزامددات لهددذل الال حددة التنظيميددة معلقددة حتددى ومددا تددأتير

 االلتماس من قبل الهيئة.

 المعلومات توريد في األمنية األجهزة مع التعاون. (X)المادة

مركدددددز  موقدددددعم دددددل  الالزمدددددة الخدمددددة بالمعلومدددددات مقددددددمي تزويدددددد األمنيدددددة األجهدددددزة واجدددددر مددددن .1

 وبياندددات تاالتصددداال حركدددة   أوو/ إليددد المحتدددوو الدددذي تدددم النفددداذ تم توجيددد  سدددي ذيالددد )مراكدددز( النفددداذ

ن بمددددا يكفددددي مددددن الوقددددت لضددددما يتعلدددد  بكددددل موقددددع تددددم إنشددددا ل حدددددي ا  فيمددددا  حيددددم يسددددم ، العمددددالء

 استطاعة مقدمي الخدمة من إنشاء االتصال الضروري لم ل مركز النفاذ هذا.

 ذلهددددفددددي الددددواردة  بااللتزامددددات أعددددالل مقيدددددينمقدددددمي الخدمددددة الددددذين حصددددلوا علددددى المعلومددددات  إن .2

 أومركددز  هكددذابم ددل  تتصددل معلومددات بددأي يتعلدد  فيمددا التعددديل أومددع مددا يلددزم مددن التبددديل  الال حددة

 .يكونون على علم بهاقد  مراكز نفاذ

مدددا يكون مفهوسددهددذل الال حددة التنظيميدددة مقدددمي الخدمددة الدددذين امت لددوا مددع التزامددداتهم المحددددة فدددي  إن .3

نددداء بالمعلومدددات المحفوظدددة  إلدددىللدددر وصدددول   أونفددداذ  عمليدددةاحترمدددوا مسدددئولياتهم فدددي كدددل  إنهدددم

حسددددر وب األمنيددددةالمسكددددد للمعلومددددات المطلوبددددة لمراكددددز النفدددداذ الخاصددددة بدددداألجهزة  التوريدددددعلددددى 

 المرف . Eمتطلبات الجدول 

  اخددددرو تتعلدددد إجددددراءات أيددددة إمددددالين عددددن المعلومددددات المتددددوفرة لددددديهم، مسددددسومقدددددمي الخدمددددة  إن .4

منيددددة األجهددددزة األ إلددددىتسددددلم  عندددددماأي مسددددألة أخددددرو تتعلدددد  بالمعلومددددات  أو اسددددتخدام أوتحليددددل، ب

 .فأنهم  ير مسسولين عنها

 معلومددداتلل قنددداةالخدمدددة العمدددل ك مقددددمي أو يدددةاألمن جهددزةاأل إمدددا مدددن للدددر علدددى للهيئدددة، بنددداء يجددوز .5

 الحميددددة امسددداعيه تقدددديمب وكدددذلح التنظيميدددة حدددة اللا هددذا فدددي عليهدددا المنصدددوص بالمسدددا ل يتعلددد  فيمددا

 األجهدددزة وبموافقدددة القدددانون يسدددم  مددداحي  ةالخدمددد ومقددددمي األمنيدددة األجهدددزة بدددين خالفدددات أي لتسدددوية

 األمنية.

 التكاليف . توزيع(XI)المادة

ل الخددددمات الضدددرورية لتفعيددد  أواألنظمدددة و/ علدددىالحصدددول مباشدددرة يتوجدددر علدددى مقددددمي الخدمدددة  .1

 على نفقتهم الخاصة. التنظيميةالال حة في هذل المعمول بها  األحكاماالمت ال مع 

 المدددال رأس تكددداليف أي اسدددتبعاد مدددع ولكدددن التشدددغيل لتكددداليف اسدددترداد الخدمدددة للدددر يجدددوز لمقددددم .2

 هددددذل كانددددت إذا) التنظيميددددةالال حددددة  هددددذل تعليمددددات السددددتيفاء مباشددددرة نتيجددددة تكبدددددها التددددي ،ىلددددواأل

 إلدددى تعدددزو التدددي المدققدددة العا ددددات إجمدددالي مدددن الما دددة فدددي 0.5 زتواتجددد مجموعهدددا فددديالتكددداليف 
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م بددددت فددددي عقددددد التددددرخيل  وحسددددر مددددا، (واحدددددة تقويميددددة سددددنة فتددددرة فددددي العددددراقفددددي  همخدددددمات

 -:أن حيمومالحق ، 

إن مقدددددم الخدمددددة قددددد عددددر  خدددددمات االتصدددداالت و/أو خدددددمات المعلومددددات للجمهددددور علددددى  .أ

 مطالبت .أساس تجاري لفترة متواصلة على األقل لوال الفترة التي تتعل  بها 

طددددي مماتلدددة وفقددددا ألحكدددام التددددرخيل الخددداص بدددد  والدددذي يغ إن مقددددم الخدمدددة لددددم يقددددم مطالبددددة .ب

 الفترة التي قدمت بخصوصها هذل المطالبة.

 .المخولة يح  للهيئة مراجعة وتدقي  أي من تلح المطالبات بالنيابة عن أي من الجهات األمنية .3

 . الجزاءات(XII)المادة

موجددر بيددتم فددر  الغرامددات الماليددة المبينددة فددي أدنددال وال يتعددار  ذلددح مددع أيددة  رامددة مفروضددة  .1

 -أخر:أي  رامة مفرو  بموجر عقد  أوبنود ترخيل  أوال حة تنظيمية اخرو 

 -(، بما في ذلح على وج  التحديد:IVلعدم االمت ال مع أحكام المادة ) .أ

(i). ( عدددن أي انتهاكددددات للمددددادةIV( )1( )بمدددا أ ،)رها فددددي ذلددددح أي محاولدددة بددددذلح،  رامددددة قددددد

 ( لكل حالة لم ل هذا السلوك.IQDمليون( دينار عراقي ) 25)

(ii). ( عدددن أي انتهاكدددات للمدددادةIV( )1( )بمدددا فدددي ذلدددح أي محاولدددة بدددذلح،  رامدددة قددددب ،) رها

 ( لكل حالة لم ل هذا السلوك.IQDمليون( دينار عراقي ) 25)

(iii). ( عددددن أي انتهاكددددات للمددددادةIV( )5 بمددددا ،)فددددي ذلددددح أي محاولددددة بددددذلح،  رامددددة قدددددرها 

 .السلوك( لكل حالة لم ل هذا IQDمليون( دينار عراقي ) 25)

(iv).  ( عدددن أي انتهاكدددات للمدددادةVحيدددم عددددم االمت دددال أو نددداتن عدددن إهمدددال،  رامدددة قدددد ،) رها

 تأترت.لم تتم أو ( عن كل عملية نفاذ IQDمليون( دينار عراقي ) 25)

(v). ( عدددددن أي انتهاكدددددات للمدددددادةVI) أو ( للمدددددادةVIII)ن ، حيدددددم عددددددم االمت دددددال أو نددددداتن عددددد

 ( عدددن كدددل مجموعدددة بياندددات لدددمIQDمليدددون( ديندددار عراقدددي ) 25إهمدددال،  رامدددة قددددرها )

 .ويدها للجهات المختصةزولم يتم ت يتم توفيرها

(vi).  ( عدددن أي انتهاكدددات للمدددادةVII حيدددم عددددم االمت دددال أو نددداتن عدددن إهمدددال،  رامدددة ،)درها قددد

 ( عن كل بيانات مشترك لم يتم توفيرها.IQDعراقي )مليون( دينار  3)

  لدددد دالء ببيانددددات  يددددر صددددحيحة، بمددددا فددددي ذلددددح ولدددديس حصددددرا القدددددرات، أو  اإلجددددراءات، أو .ب

 ( يوميدددددا  IQDمليدددددون( ديندددددار عراقدددددي ) 25نقدددددال االتصدددددال أو  المعلومدددددات،  رامدددددة قددددددرها )

 خولة.الم األمنيةوحسر تأييد الجهة  لحين تحق  االمت ال بشكل واض 

 ونحسددددر القددددانيجددددوز للهيئددددة أن تأخددددذ بعددددين االعتبددددار الظددددروف المشددددددة والتدددددابير اإلصددددالحية  .2

هددددذل  عدددددم االمت ددددال التددددام لتطبيدددد اسددددتمرار وحدددداالت  وخصوصددددا حدددداالت االنتهاكددددات المتكددددررة

 مضاعفة العقوبات السابقة الذكر. يح  للهيئة الال حة التنظيمية، وفي هذل الحالة 
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 وبدء سريان المفعول األحكام االنتقالية. (XIII)المادة

هدددددذل الال حدددددة التنظيميدددددة تصدددددب  سدددددارية المفعدددددول مدددددن تددددداريه إعالنهدددددا ونشدددددرها علدددددى الموقدددددع  .1

 االلكتروني للهيئة.

 إن إحكام هذل الال حة التنظيمية تحل محل )ال حة االعترا  القانوني للمكالمات(. .2

 

 

 . التعديل)VXI(المادة 

ت مددن األوقددا بحدد  تعددديل أو تغييددر بنددود هددذل الال حددة أو إضددافة بنددود أخددرو لهددا فددي أي وقددت الهيئددةتحددتف  

 لولنية.النافذة وبما يتالءم مع المصلحة ا اوقوانينه اوبما يتواف  مع ر يته هاوفقا  لتقديرات
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 واالحتفاظ بالبيانات النفاذ من ُمعامالت األدنى (: الحدAجدول )ال

 مدددا وبقددددر ،والمعلومدددات االتصددداالت خددددمات مقددددمي علدددى تنطبددد  عامدددة مصدددطلحات بشدددكل صددديغت التاليدددة العوامدددل

 تتدددي  يوالتددد معيندددة خدمدددة علدددى يحتدددوي ال معدددين خدمدددة مددورد قبدددل مدددن المدددوفرة الخددددمات نطددداق بكدددون األمدددر يتعلدد 

 لمقابلدددةا المتطلبدددات فدددان اآلتدددي الجددددول فدددي معدددين سدددطر فدددي المدددذكورة البارامتريدددة المتطلبدددات وتدددوفير اسدددتخالص

 ضمن نطاق شبكتهم.  تطب  المعين السطر ذلح في بالبيانات االحتفاظ  أوو/ للنفاذ

 مالحظة توضيحية عواملال الفئة رقم.

 هويدددددة مدددددع الدددددرقم هدددددذا لمطابقدددددة الناقدددددل (E.164بدء الرقم ) اإلرسالمصدر  1

ضدددمن نطددداق  (Cالجددددول ) فدددي المشدددترك

 شبكتهم.

 مدددع رقدددم هويدددة المسدددتخدم لمطابقدددة الناقدددل المستخدمبدء هوية 

( Cالجدددددددددول ) فددددددددي المشددددددددترك هويددددددددة

تدددددي تدددددم هويدددددات المسدددددتخدم الالخددددداص ب

المعروفدددددة لمقددددددم   أوبواسدددددطة،  إنشددددداءها

 ضمن نطاق شبكتهم. الخدمة

الشدددددددددددددددددددددددددددبكة المولددددددددددددددددددددددددددددة 

(Originating)أمكددددددن(  و)حي مددددددا

 العبددددددددددددددور شددددددددددددددبكة هويددددددددددددددات

(transiting network)  التدددددي

 إلددى خاللهددا مددن اإلرسددال توجيدد  تددم

 الخدمة مقدم شبكة

، NSPCsبمددددا فددددي ذلددددح ولدددديس حصددددرا 

ISPCSs ،MNC معلومددددددددددددددددددددددددددات   أو

مماتلدددة قدددادرة علدددى تعريدددف الناقل/الشدددبكة 

التدددي   أومنهدددا و/ اإلرسدددالالتدددي تدددم توليدددد 

 عبرها اإلرسالتم تحويل 

( التددددي تددددم االتصددددال E.164) رقددددم اإلرسالوجهة  2

 ب 

إذا كددان لتددتم مطابقتدد  مددع هويددة المشددترك 

لمقدددددم ضددددمن نطدددداق شددددبكتهم  المشددددترك

 خدمة معين/لخدمة معينة

يكدددددون  مدددددا)وحي ( E.164) أرقدددددام

التدددي تدددم توجيددد   مناسدددبا الخددددمات(

 توجيههدددا إعدددادة  أو، إليهدددا اإلرسدددال

( E.164رقدددددددددددم )  أو ،نقلهدددددددددددا  أو

 إلدددىمنددد   اإلرسدددالالتدددي تدددم توجيددد  

 الهدف

مدددددع هويدددددة المشدددددترك إذا  التدددددتم مطابقتهددددد

ضدددددمن نطددددداق شدددددبكتهم  كدددددان المشدددددترك

 لمقدم خدمة معين/لخدمة معينة

 إلدددددددى المضدددددددافة( E.164) أرقدددددددام

 اإلرسال)حتى لو كان مسقتا( 

مدددددع هويدددددة المشدددددترك إذا  التدددددتم مطابقتهددددد

ضدددددمن نطددددداق شدددددبكتهم  كدددددان المشدددددترك

 لمقدم خدمة معين/لخدمة معينة

المنشددئة لتددتم مطابقتدد  مددع هويددة المشددترك  مع بالتزامن المستخدم هوية تلقي

 المعروفدددددة لمقددددددم الخدمدددددة  أوبواسدددددطة، 

 .ضمن نطاق شبكتهم 
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 روبقدددد  ،والمعلومدددات االتصددداالت خددددمات مقددددمي علدددى تنطبددد  عامدددة مصدددطلحات بشدددكل صددديغت التاليدددة العوامدددل

 التددديو معيندددة خدمدددة علدددى يحتدددوي ال معدددين خدمدددة مدددورد قبدددل مدددن المدددوفرة الخددددمات نطددداق بكدددون األمدددر يتعلددد  مدددا

 لبدددداتالمتط فددددان اآلتددددي الجدددددول فددددي معددددين سددددطر فددددي المددددذكورة البارامتريددددة المتطلبددددات وتددددوفير اسددددتخالص تتددددي 

 ضمن نطاق شبكتهم. تطب  المعين السطر ذلح في بالبيانات االحتفاظ  أوو/ للنفاذ المقابلة

 مالحظة توضيحية عواملال الفئة رقم.

 IPاإلنترنددت ) بروتوكددول عنددوان  

addressبوجهدددددددددددددة  ( الخدددددددددددداص

 اإلرسال

لتددتم مطابقتدد  مددع هويددة المشددترك إذا كددان 

اإلنترنددددت  وعنددددوان بروتوكددددولالمشددددترك 

(IP addressموجددددود) على/مخصددددل 

ضدددددمن  بواسدددددطة شدددددبكة مقددددددم الخدمدددددة

 نطاق شبكتهم.

 توجيدددد  تددددم حيددددم الشددددبكة هويددددات

مقددددم  شدددبكة يتدددرك عنددددما اإلرسدددال

 .الخدمة  منطقة  أوالخدمة 

، NSPCsبمددددا فددددي ذلددددح ولدددديس حصددددرا 

ISPCSs ،MNC معلومددددددددددددددددددددددددددات   أو

مماتلدددددة قدددددادرة علدددددى تعريدددددف الشدددددركة 

( التدددددددي تدددددددم توجيددددددد  Carrierالناقلدددددددة )

الخلدددوي للتسدددليم  عالموقددد، وإليددد  اإلرسدددال

(hand-off cell site) 

  التقويمي تاريهال اإلرسال وقت/تاريه 3

وتسدددددجيل  اإلرسدددددالوقدددددت بدايدددددة )

 (الدخول 

 الزمنية المدة

 الزمنيدددددددددة (المندددددددددال المنطقدددددددددة )

 الددددواردة المعلومدددات علددددى المطبقدددة

 أعالل

  .اإلرسال لةوالمح النظام رسا ل حالة النجا  4

  .الرسا لالتسليم الخاصة بتقارير 

 الخدمددددددددددددددددددة ندددددددددددددددددو  5

 والبروتوكوالت

الهويدددددددددددة الخددددددددددداص  معرفدددددددددددات

بالخدددددددددددددددددددددددمات المحددددددددددددددددددددددددة، 

 PDUsوالبروتوكددددددددددددددددددددددددوالت، و

 اإلرسالخالل المستخدمة 

 

 إرسدددددالأل دددددرا  أخدددددرو  يدددددر 

 االتصاالت الهاتفية
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 روبقدددد  ،والمعلومدددات االتصددداالت خددددمات مقددددمي علدددى تنطبددد  عامدددة مصدددطلحات بشدددكل صددديغت التاليدددة العوامدددل

 التددديو معيندددة خدمدددة علدددى يحتدددوي ال معدددين خدمدددة مدددورد قبدددل مدددن المدددوفرة الخددددمات نطددداق بكدددون األمدددر يتعلددد  مدددا

 لبدددداتالمتط فددددان اآلتددددي الجدددددول فددددي معددددين سددددطر فددددي المددددذكورة البارامتريددددة المتطلبددددات وتددددوفير اسددددتخالص تتددددي 

 ضمن نطاق شبكتهم. تطب  المعين السطر ذلح في بالبيانات االحتفاظ  أوو/ للنفاذ المقابلة

 مالحظة توضيحية العوامل  الفئة رقم.

  ، حجم البيانات المرسلة  

موقددددع المشددددترك البدددداد  عنددددد بدددددء  معلومات الموقع 6

 اإلرسالإيقاف   أو

–لمقددددم الخدمدددة  متاحدددة معلومدددات أفضدددل

 الموقددددع  أوو/ شددددبكة/منطقية عنددددد اللددددزوم

 الدددرقم ذلدددح الجغرافدددي، بمدددا فدددي )المواقدددع(

 الموقدددع (/معلومددداتCell ID) الخليدددوي

  أوالجددددوال(،  / النقددددال الهدددداتف )لخدددددمات

للمشدددددترك )مشدددددتركين(  الت بيدددددت عندددددوان

 ال ابتة( )للخدمات

موقدددع المشدددترك المسدددتلم عندددد بددددء 

 اإلرسالإيقاف   أو
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 الفعلي تسري على النفاذ في الوقت إضافية (: عواملBجدول )ال

 إلدددى لوصدددولا وكدددذلح المحتدددوو إلدددىالنفددداذ  مدددن كدددال الفعلدددي، يخدددول الوقدددت فدددي النفددداذ علدددى تنطبددد  التاليدددة العوامدددل

 (.Aالجدول ) في وردت التي تلح إلى باإلضافة االتصال حركة بيانات

 روبقدددد  ،والمعلومدددات االتصددداالت خددددمات مقددددمي علدددى تنطبددد  عامدددة مصدددطلحات بشدددكل صددديغت التاليدددة العوامدددل

 تتددي  لتدديوا معينددة خدمددة علددى يحتددوي ال معددين خدمددة مددورد قبددل مددن المددوفرة الخدددمات نطدداقو  بدد األمددر يتعلدد  مددا

 لمقابلدددةا المتطلبدددات فدددان اآلتدددي الجددددول فدددي معدددين سدددطر فدددي المدددذكورة البارامتريدددة المتطلبدددات وتدددوفير اسدددتخالص

 ضمن نطاق شبكتهم. تطب  المعين السطر ذلح في بالبيانات االحتفاظ  أوو/ للنفاذ

 مالحظات الفئات العوامل/ رقم.

لمقدددددم الخدمددددة ونقطددددة النفددددداذ  لددددي أو فريددددد معددددرف هويددددة 1

 الخاصة ب 

 اإلرسال بدء عند النفاذ مركز إلى لتقدم

  اإلرسال لتعريف هوية((uniqueفريدة ليةآ أورسالة   2 

قندداة محتددوو بم ابددة النفدداذ  مركددز إلددى لتقدددم ل رسالالمحتوو الكامل   3 

 separateContentمنفصدددددددددددلة )

Channel) 

 اإلرسدددددالالمرتبطدددددة مدددددع  االتصدددددالجميدددددع بياندددددات حركدددددة   4 

 إلدددى العوامدددل المدددذكورة باإلضدددافة ذلدددح، فدددي المسدددتهدف، بمدددا

 (Aفي الجدول )

قنددداة بياندددات بم ابدددة النفددداذ  مركدددز إلدددى لتقددددم

 separate)منفصددددلة  االتصددددالحركددددة 

Traffic Data Channel) 

 4.a حالة ُمهيي للوصول(Access-ready status)  

 4.b اإلشدددددارات كدددددل(signals) الهددددددف، مدددددن المنبع دددددة 

االتصدددال التدددي تنبعدددم إشدددارات بعدددد  ذلدددح فدددي بمدددا

لتفعيدددددددل خصدددددددا ل م دددددددل االتصدددددددال الجمددددددداعي 

(Conference Callingو ) تحويددددل   أوإيصددددال

 (Calltransfer or forwardمكالمة )ال

 

 4.c  جميددددع اإلشددددارات الداخلددددة والخارجددددة مددددن حزمددددة

 االخرو (band network)الشبكة

 

( / فدددددددددح التشدددددددددفير Decompressionإزالدددددددددة الضدددددددددغش )  5

(Ddecryption حيدددددم يدددددوفر )دددددن بواسدددددطة مقددددددم   أو ك  يُم 

 فقش الخدمة

 

 تددددرابش لتمكددددين الكفايددددة فددددي بمددددا إشددددارات التوقيددددت دقيقددددة  6

 بيانددددددات وقنددددددوات( Content association)المحتددددددوو

 االتصالحركة 

 

 شاشددددددددددددة العددددددددددددر  معلومددددددددددددات االقتضدددددددددددداء، عنددددددددددددد  7

 المستلمة  أوو/  المرسلة( terminal display)الطرفية
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 المطلوبة المشترك (: معلوماتCالجدول )

الحدددد األدندددى مدددن معلومدددات مقددددم الطلدددر التدددي يمكدددن الحصدددول عليهدددا والتحقددد  منهدددا مدددن قبدددل أي مقددددم االتصددداالت 

يجددددر أن يكددددون وفدددد  مددددا تحديددددد معلومددددات المشددددترك  أنحيددددم و ،فعددددال االلكترونيددددة قبددددل ان يمددددن  حالددددة مشددددترك

الخاصددددة بضددددوابش تعامددددل شددددركات االتصدددداالت مددددع الددددوكالء عنددددد بيددددع منصددددوص عليدددد  فددددي الال حددددة التنظيميددددة 

 التوتي  االلكتروني.نظام وحسر ضوابش  الشرا   )ال حة آلية بيع الشرا  (

 

 اإلرشادية المشترك-(: متغيرات تحديدDالجدول )

جدددددول فددددي ال المددددذكورةالمشددددترك  لمعلومددددات مطابقددددة تكددددون ان يجددددر أدنددددال المحددددددة المشددددتركين متغيددددرات تحديددددد

(Cو ) لومدددداتالمع وخدددددمات لمقدددددمي االتصددداالت توفرهدددا المتوقددددع المتغيددددرات لمجموعدددة األدنددددى الحدددد تم ددددلالتدددي، 

 خدمة معين. مقدم يقدمها التي الخدمات لنطاق وتبعا

 الخدمة مقدم قبل من المعين الهاتف رقم 1

  أو(،IMSI)الهاتف النقال مشتركالدولية ل هويةال 2

 ISDN(MSISDN)- الرقمية للخدمات المتكاملة مشترك/محطة الشبكةرقم  3

 مقدم الخدمةل ةمعروف تكان ، إذا(IMEIالمتنقلة ) لألجهزة الدولية الهوية 4

 المستخدمين( الخدمة )أسماء مقدم من قبل المخصصة الهويات 5

كحدددادث  لمقددددم الخدمدددة معروفدددة كاندددت المسدددتخدمين(، إذا المسدددتخدم )أسدددماء المخصصدددة مدددن قبدددل الهويدددات 6

 عرضي لتقديم الخدمة

 مقدم الخدمة قبل من مخصصا  أو ( عندما يكون م بتIP addressاإلنترنت ) بروتوكول عنوان 7

8 (MAC address)لمقدم الخدمة معروف إذا كان المشترك الخاص بمعدات 

 

 األجهزة األمنيةنفاذ  التسليم الخاصة بمركز وترتيبات (: متطلباتEجدول )ال

متوافدد  مددع  علددى نحددوترسددل بحيددم تكددون  أنينبغددي  االتصددالالنفدداذ المرسددل مددن قبددل مقدددم الخدمددة وبيانددات حركددة 

 TS(، و)ETSIمعدددايير الخاصدددة بواجهدددات فدددر  القدددانون فدددي مراكدددز النفددداذ المنصدددوص عليهدددا فدددي وتدددا   )ال

 إصددددار أحددددث وحسدددر الخدمدددة مقددددم نطددداق مدددع يتناسدددر بمدددا مكوناتهدددا )جميدددع( ES 201 671( و )671 101

 بذلح(. صادر
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