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 ( IoTالالئحة التنظيمية الخاصة بخدمات إنترنت االشياء )

 

( مىى  130الحىىاد)  استناداً الىىا الحىىت اام الححنل ىىة لإلاالىىة اتصىىت  ماجبحىىاجم  حل ىى  

( مىى  5، ماستناداً إلا القسم  ( م  الدستلر110( م  103الحلاد  م دستلر  حإللرية العراق  

( النىافىذ، الذي خّلل هاالة اتصت  ماجبحاجم الحق الححري في 2004( لسىنة  65األمىر 

جم مإصدار الحدمنام ناا ة ص  الحكلمىىة العراةاىىة سح سسىىة مسىىتق ة  حل ىى  بنظام اجبحا

هذه التئحة مفقىىا   مفلضا  هاالة اجصت  ماجبحاجم يلافق ص ا إصدارالقانلن، فإن مج س  

 لأل كا  التالاة: 

 

 التسمية (1المادة )

ميُعحىىب  إلىىا   (IoTبسحا هذه التئحة  ى  التئحة التنظاحاة الخاصة  خدمام إنترنت اجشااء  

م  باريخ إةرارها م  ةبب مج س مفلضا  هاالة اجصت  ماجبحاجم منشىىرها ص ىىا الحلةىى  

 األلكترمني لإلاالة اتصت  ماجبحاجم العراةاة.

 

 التعريفات (2المادة )

 ( النىافىذ.2004( لسىنة  65األمىر   القانون:

 هاالة اجصت  ماجبحاجم    الهيئة:

 مج س مفلضا  هاالة اجصت  ماجبحاجم.  المجلس:

 رئاس الجإلاز التنفاذي لإلاالة اجصت  ماجبحاجم.  الرئيس:

الترخاص الححنىىلم مىى  ةبىىب الإلاالىىة ل جإلىىام الحكلماىىة ام ل شىىرسة ام اجشىىخا    الرخصة:

 ا  النافذ).لتشغاب ام إدار) شبكام ابحاجم صامة مفقاً ل قانلن ماج ك

 الخدمام الحقدمة صبر النظا  التز  لتشغاب مإدار) ممراةبة  :  IoTخدمات انترنت األشياء  

أم  زئااً، مالتي  يحك  م    آلة س ااً  إلا  آلة  إنترنت األشااء مأ إلز) اجبحاجم م   أ إلز) 

خت  م   مالحع لمام  الباانام  ممعالجة  مبخزي   مبح اب  مببادل  ماستقبال  إرسال  ل  ختلإلا 

 ر ط هذا النظا   أي م  شبكام اجبحاجم الحرخحة  في الدملة.  

:  إلاز  قدرام ابحاجم إلزاماة مةدرام اختاارية جستشعار الباانام مبفعا إلا منق إلا  الجهاز

 مبخزينإلا ممعالجتإلا. 
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 حا  األشىىااء ماأل إلىىز) مالحعىىدام مالبرمجاىىام مالتمباقىىام  حىىا   منظومة انترنت االشياء:

فاإلا أ إلز) الحراةبة مالتحكم مأ إلز) ممسىىائب معالجىىة مبخىىزي  الباانىىام مأ إلىىز) مرسىىتم 

ممستقبتم مأي معدام مساصد) مالتمباقام التىىي بكىىلن منظلمىىة متكام ىىة جنترنىىت األشىىااء 

 غا إلا ماستخدامإلا مبرسابإلا.التي بحدر الإلاالة فاإلا ملافقة إنشائإلا مبش

 الشخص أم الجإلة الذي   ح لا ص ا رخحة م  هاالة اجصت  ماجبحاجم.  المرخص له:

الحلافقة الحىىادر) صىى  الإلاالىىة ص ىىا إنشىىاء أم برساىى  أم بشىىغاب منظلمىىة انترنىىت   الموافقة:

 األشااء.

محىىدد) مىى  األشىىااء  الحلافقة الحادر) ص  الإلاالة تدخال ماستعحال أنىىلا   الموافقة النوعية:

الحادية مأ إلز) اجبحاجم المرفاة  حا فاإلا مرسىىتم ممسىىتقبتم مأ إلىىز) مسىىاصد) جزمىىة 

 لتأما  خدمة انترنت األشااء أم إنشاء أم برسا  أم بشغاب منظلمة انترنت األشااء.

خدمىىة اجبحىىاجم الحقدمىىة ل حسىىتفادي  صامىىة أم لفالىىة معانىىة مىىنإلم   خدمة االتصاالت العامةة:

 قا ب أ ر مفقاً أل كا  القانلن.م

 الشخص الذي يستفاد م  خدمة اجبحاجم العامة  استخدا  صح اام اجبحال.  المستفيد:

منظلمة ابحاجم بُستخد  لححىى حة شىىخص ما ىىد أم مجحلصىىة مىى    شبكة اتصاالت خاصة:

 األشخا  بجحعإلم م كاة مشترسة لخدمة  ا ابإلم الخاصة.

بجديد أم بعديب الحلافقة ص ا إنشاء منظلمة انترنىىت األشىىااء نحلذج ط   أم   نموذج الطلةب:

  استخدا  أي م  مسائب اجبحاجم الس كاة أم التس كاة.

 الشخص الذي يتقد  لم   إنشاء أم برسا  أم بشغاب منظلمة انترنت اجشااء.  مقّدم الطلب:

قىىدّ  مىى  الحىىرخص لىى  نحلذج مالح حقام ذام العتةة الحقدمة ل إلاالىىة أم اتشىىعار الح  الطلب :

ل إلاالة ل حلافقىىة ص ىىا إنشىىاء منظلمىىة انترنىىت األشىىااء  اسىىتخدا  أي مىى  مسىىائب اجبحىىاجم 

 الس كاة مالتس كاة مفقاً أل كا  ابفاةاة الترخاص.

رخحة لتقديم خىىدمام اجبحىىاجم العامىىة أم بشىىغاب شىىبكام اجبحىىاجم   الرخصة الفئويةة:

النادر) التىىي بىىم اسىىت نائإلا مىى  ةبىىب الإلاالىىة مىى  متم بىىام العامة التي بتم   إستخدا  الحلارد  

 الححلل ص ا الرخحة الفردية.

رخحة لتقديم خىىدمام اجبحىىاجم العامىىة أم بشىىغاب شىىبكام اجبحىىاجم   الرخصة الفردية:

العامة التي بستخد  الحلارد النادر) في بقديم  عض أم سىىب الخىىدمام أم فىىي بشىىغاب الشىىبكام 

 النادر) التي لم بست ناإلا م  متم بام الححلل ص ا الرخحة الفردية.التي بستخد  الحلارد  

بع احىىام ممتم بىىام إنشىىاء مبرساىى  مبشىىغاب منظلمىىة انترنىىت اجشىىااء مبقىىديم  التعليمةةات:

 خدمابإلا.
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 أي بع احام أم ةرارام بنظاحاة صادر) ص  الإلاالة مفقاً أل كا  القانلن.  أحكام تنظيمية:

طاف الترددام الراديلية مملارد الترةام التي لم يتم است نائإلا م  ةبب الإلاالة   الموارد النادرة:

 م  متم بام الححلل ص ا الرخحة الفردية.

رددام راديليىىة رخحىىة منفحىى ة محنل ىىة مىى  الإلاالىىة جسىىتخدا  بىى   رخصة الطيف التةرددي:

 معانة مرببمة  النشاطام الحرخحة  حل   ابفاةاة الترخاص.

بع احام إنشاء مر ىىط شىىبكام اجبحىىاجم الخاصىىة التىىي بحىىدر   تعليمات شبكة االتصاالت:

  حل   ملافقة مج س مفلضا  الإلاالة.

دا  مشغب شبكة اجبحاجم العامة الذي يتم اسىىتخ  مزود خدمة نقل البيانات ) مشغل الشبكة(:

شبكت  لر ط األشااء في منظلمام انترنت اجشااء منقب الباانىىام مببادلإلىىا مىى   إلىىاز البلا ىىة 

 في الحنظلمة.

 

 (: نطاق التطبيق3المادة )

بُمبّق هذه التع احام ص ىىا الحىىرخص لتقىىديم خىىدمام انترنىىت األشىىااء مص ىىا مىىالكي شىىبكام 

األشااء ل غايام الخاصة مفقىىاً أل كىىا  اجبحاجم الخاصة التي بشغب مبدير منظلمة انترنت  

 هذه التع احام.

 

 (: إنشاء أو إدارة أو تقديم خدمات إنترنت األشياء  4المادة )

جيجلز إنشاء أم إدار) أم بقىىديم خىىدمام إنترنىىت األشىىااء ل عحىىل   شىىكب بجىىاري إج  عىىد  .1

 الححلل ص ا الترخاص مفقا أل كا  هذه التئحة.  

إنترنىىت   مامديىىة أم فالليىىة إنشىىاء أم إدار) أم بقىىديم خىىديجلز ل حىىرخص لىى   رخحىىة فر .2

 األشااء شريمة الححلل ص ا الحلافقة الحسبقة م  الإلاالة  ذلك.  

يجلز لحالك شبكة اجبحاجم الخاصة إنشىىاء أم إدار) أم بقىىديم خىىدمام إنترنىىت األشىىااء  .3

 ك.  دمن برخاص شريمة الححلل ص ا الحلافقام التزمة م  الإلاالة ةبب القاا   ذل

 

 : االستخدامات الخاصة(5المادة )

يجلز استخدا  منظلمة انترنت اجشااء لخدمىىة اج تاا ىىام الخاصىىة  حقىىد  الم ىى  فقىىط  .1

 ملاس ل عحل  شريمة الححلل ص ا الحلافقة الخماة م  ةبب الإلاالة مذلك م  ختل:

الخاصة استخدا  الحنظلمة ص ا شبكة ابحاجم خاصة    مفقاً لتع احام الشبكام   -أ

 .الحقر) م  ةبب الإلاالة
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استخدا  شبكة اجبحاجم العامة لخدمة اج تاا ىىام الخاصىىة  حقىىد  الم ىى  فقىىط  -ب

 .ملاس ل عحل  م عد الححلل ص ا الحلافقة الخماة م  ةبب الإلاالة

في الحاجم التي يتم فاإلا استخدا  برددام يتم التقديم  م   رسحي لتخحىىاص التىىرددام  .2

 ام برخاص مإستخدا  الترددام الحعتحد) لدى الإلاالة.مفقاً لسااسام مبع اح

 

 (: الخصوصية وحماية البيانات  6المادة )

يتل   ص ا الحرخص لإلم الذي  يقىىدملن خدمىىة انترنىىت األشىىااء مص ىىا مىىالكي شىىبكام  .1

اجبحاجم الخاصة التي بشغب مبدير منظلمة انترنت األشااء ل غايام الخاصىىة اجلتىىزا  

 مةىىت  ماج تفىىاب  سىىجتم اجبحىىاجم مةىىانلن  حايىىة الباانىىام الشخحىىاة التع احىىام 

 لانا  السارية في  حإللرية العراق.صدمره( مالتقاد  كافة اجنظحة مالق

الحفاب ص ا سرية الباانام الحتع قة  الخدمة الخاصة  الحشترك مصد  اجفحىىام صىى  ب ىىك  .2

الباانام إج  حلافقة الحشترك ام  ناًء ص ا ط   الجإلام القضائاة ام الجإلىىام الحخللىىة ام 

انىىام ل حىىد)  م ىى  رسىىحي مىى  ةبىىب الإلاالىىة مضىىرمر) اج تفىىاب  إلىىذه الحع لمىىام ام البا 

 الحعتحد) لدى الإلاالة مفقاً لتع احام اج تفاب  سجتم اجبحاجم.

( أصىىته الحعتحىىد) لا تفىىاب  الباانىىام الخاصىىة 2بكىىلن الحىىد) الحشىىار إلاإلىىا فىىي الفقىىر)   .3

 ( سنلام.5 الحشترك  

يج  ص ا الحرخص ل  بحديد أسس التعامب م  الحع لمام مالباانىىام التىىي بحىىنف ص ىىا  .4

مبقىىديم الحع لمىىام الفناىىة ل إلاالىىة مالتىىي بلضىىا طريقىىة التعامىىب معإلىىا ص ىىا انإلا  ساسة  

 إصتبارها صالاة الخحلصاة.

التىىزا  الحىىرخص لىى   اجفحىىام ل حشىىترك صىى  سافاىىة بعام ىى  مىى  الباانىىام مالحع لمىىام  .5

 الشخحاة مالحفاب ص اإلا م  ختل شرم ماضا ممفحب خا  لإلذه الغاية.

 

 ماية(: متطلبات األمن والح7المادة )

ي تز  الحرخص لإلم  تأساس م ناء انظحة األم  مدصم الخحلصاة في الحنظلمىىة مالتأسىىد  .1

م  بلافرها مبلافق األ إلز) الحسىىتخدمة معإلىىا  شىىكب مسىىبق ةبىىب إطىىتق الخدمىىة مذلىىك 

سجزء أساسي مرئاسي في صح اة بححام الحنظلمة مبزميد الإلاالة  إلىىا  شىىكب مسىىبق ةبىىب 

 الخدمة.الحلافقة ص ا بقديم  

بدري   حا  الحلبفا  ذمي العتةة  الخدمام ص ا الححافظة ص ا الخحلصاة ماألمىىان  .2

مضحان ةدرابإلم ص ىىا بىىأما  مسىىتليام صالاىىة  ىىداً مىى  األمىىان مالخحلصىىاة ممعالجىىة 

الحسائب األمناة مالححافظة ص اإلا ص ىىا أص ىىا الحسىىتليام ماتشىىراي مالتىىدةاق الحسىىتحر 

 باانام.ص ا الحلبفا  الحعناا   ال
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يج  ص ا الحرخص ل  بحديد أنىىلا  الحخىىاطر األمناىىة صالاىىة الحسىىتلى ص ىىا الحنظلمىىة  .3

مالتي يج  ص اإلم بمباق أسس  حاية صالاة  داً  خحلصإلا مابخاذ بىىدا ار امناىىة نحلهىىا 

  حستليام مخت فة.

ينبغي ص ا الحرخص لىى  ابخىىاذ سافىىة التىىدا ار الححكنىىة مالحعقللىىة ل حىىد مىى  القىىدر) ص ىىا  .4

لل إلا الشيء الخا   الحشترك أم الباانام أم انظحة الحشترك م  أي شىىخص أم اللص

  إلام غار محرم لإلم  ذلك.

ينبغي ص ا الحرخص ل  ملاص ة مراةبة الحنظلمة طلال فتر) اجسىىتخدا  مالعحىىب  شىىكب  .5

مسىىتحر ص ىىا بمىىلير أنظحىىة الححايىىة مالكشىىف صىى  أي تغىىرام فاإلىىا مالتلاصىىب مىى  

مجاىىام لعحىىب بحىىدي   شىىكب مسىىتحر لتحسىىا  أنظحىىة التشىىفار الححنعاا  ممملري البر

ماألمان فاإلا ام بغاار ب ك األ إلز) مالبرمجاىىام فىىي  ىىال صىىد  الىىتحك  مىى  بلافقإلىىا مىى  

 متم بام اجمان مالخحلصاة.

ص ا الحىىرخص لىى  بقىىديم بقىىارير دمريىىة  ر ىى  سىىنلية( ل إلاالىىة مالجإلىىام الحكلماىىة ذام  .6

ص ىىا منظلمىىة انترنىىت األشىىااء الحسىىتخدمة فىىي الخدمىىة العتةة ص  اجختراةام التي بتم  

مأي تغىىرام فناىىة بمىىرأ مسافاىىة معالجتإلىىا مبحسىىا  سىىبب األمىىان مالححافظىىة ص ىىا 

 الخحلصاة.

 برسا  مبنحا  مصاانة األ إلز) ل حشترك التي يحت كإلا الحخلل  استخدامإلا. .7

ا إدراج نىىص فىىي صقىىلد اتشىىتراك التىىي يبرمإلىىا مىى  مشىىترسا  يحظىىر  حل بإلىىا ص ىى  .8

 الحشترسا  إ راء أي بحري مخالف لحق اتستخدا  ل غار دمن إصت  الحرخص ل . 

ل ىىتحكم ممراةبىىة   مىى  ةبىىب الحىىرخص لىى   بزميد الإلاالىىة  كشىىف يتضىىح  أسىىحاء الحخىىللا  .9

منظلمة انترنت األشااء مذلك ةبب البدء  تشغاب منظلمة انترنىىت األشىىااء مإصىىت  الإلاالىىة 

 ك الكشف.خمااً ةبب إ راء أي بغاار ص ا ذل

بزميىىد الإلاالىىة  قائحىىة دمريىىة سىىنلية صىى  الم ىى  بتضىىح  أسىىحاء الحسىىتفادي  ماجرةىىا   .10

(   IMEI"International Mobile Equipment Identity "التس سىىىى اة 

إن سانىىت ضىىح  ( "International Mobil Subscriber Identity "IMSIم 

( الحسىىتخد  فىىي منظلمىىة IPالشىىبكام الخ ليىىة الحسىىتخدمة مىى  ةىىب إلم م رمبلسىىلل الىىى  

 انترنت األشااء مي تز   تحدي  هذه الباانام ص ا أساس ر   سنلي.

 أم بقديم أي مع لمام ل جإلام الحكلماة الحخللة.اجلتزا   حتم بام م/ .11

السحام لحلبفي الإلاالة الدخلل إلا مرافق الشرسة مالنفاذ إلا سافة األ إلىىز) ماجطىىت   .12

 م أي مةت.ص ا صحب الشرسة دمن ةاد أم شرط  
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 ,Numbering, Naming) (: التةةرقيم والتسةةمية والعنونةةة والتعريةةف6المةةادة )

Addressing and Identification) 

ص ىىا الحىىرخص لىى  اجلتىىزا   األرةىىا  مفقىىاً لخمىىة التىىرةام اللطناىىة مبع احىىام  جىىز  .1

اجبحىىاد الىىدملي مبخحاص السعام الرةحاة الحعتحد) م  الإلاالة م س  ما هل معتحد لدى 

 لتبحاجم مما بقتضا  متم بام بقديم الخدمة.

فىىي  ىىال اسىىتخدا  شىىبكة الحشىىغب لخىىدمام اجبحىىاجم الحتنق ىىة يىىتم اسىىتخدا  اجرةىىا   .2

 الحخححة ل حشغب.

لحىىا   IPv6ص ا الحرخص ل  العحب ما أمك  ص ا استخدا  صنىىامي   رمبلسىىلل اجنترنىىت   .3

يلفره م  سعام سبار) مل حلتلةاة مالسرية العالاىىة مةا  اتىى  لتسىىتخدا  الحتنقىىب الحفتىىلم 

 Mobility , Ubiquitous , Open ) مما يلفره الر ط ماجبحىىال ص ىىا أسىىاس نإلايىىة

( ملإلذه الغاية ي تز  الحرخص ل   أي بع احىىام end to end connectivityالا نإلاية  

 .IPv6 ق  استخدا  صنامي   رمبلسلل اجنترنت  معتحد) لدى الإلاالة بتع

ص ا الحرخص ل  إصت  الإلاالة في  ال استخدا  أي معرفام أخرى في منظلمىىة انترنىىت  .4

 .   (MAC Address)اجشااء م ب

 

 (: الترددات7المادة )

في  ال بم   إنشاء الحنظلمىىة اسىىتخدا  ألي مىى  الحىىلارد النىىادر) يىىتم بمباىىق بع احىىام  .1

 استخدا  الحلارد النادر) في خدمام اجبحاجم العامة مالتراخاص ذام العتةة.

بسعا الإلاالة لتلفار  حا  الحلارد النادر) لتقىىديم خىىدمام انترنىىت األشىىااء مىى  التىىرددام  .2

ماجرةا  مأي بشريعام ام  االة بنظاحاة مفقاً ل تملرام التقناة مالدملاىىة فىىي هىىذا الحجىىال 

 ام بقديم الخدمة مالحح حة اللطناة.م س  ما بقتضا  متم ب 

في الحاجم التالاة يتم   الححلل ص ا رخحة ابحاجم بقىىديم خدمىىة انترنىىت اجشىىااء  .3

صامة في  ال سان الإلدي بقديم خدمام ل عحل  مذلك مفقاً لحا هل معتحد لدى الإلاالة مهىىذه 

 الحاجم هي:

ح اىىة مالشخحىىاة التىىرددام التىىي يحكىى  اسىىتخدامإلا فىىي بكنللل اىىام الشىىبكام الح -أ

(Local and Personal Area Technologies)   مبتضىىح  ب ىىك التىىرددام

الحستخدمة لتلفار الر ط متعدد الغايام الحخححة مملزصة ص ا أساس تانلي مهل 

( الحرفق في بقرير اجبحىىاد 1 س  الجدمل رةم   ISM bandما يعري دملااً  اسم 

ا يم ق ص ا  في س اىىر مىى  الىىدمل ( أم مITU-R SM.2153-5الدملي لتبحاجم  

 unlicensed or shared ىىالترددام غاىىر الخاضىىعة ل تىىرخاص أم التشىىارساة  

bands (  ا  بسحا الإلاالة  استخدا  الترددام ص ىىا أسىىاس تىىانلي م ىىاأل إلز) ذام
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اج ان السحام  إلا لغايام بقديم انترنىىت اجشىىااء جيكىىلن إج   SRDالقدر) الحنخفضة  

دية الحتلافىىق ص اإلىىا دملاىىاً فىىي التىىرددام مبنىىدرج هىىذه التىىرددام ضح  الحز  الترد

               م ىىىىب ISMضىىىىح  التقناىىىىام الحعتحىىىىد) ص ىىىىا أسىىىىاس التشىىىىارك فىىىىي  ىىىىز  

 WiFi , Bluetooth ( ام برددام الحماريف السىىاب اة ذام الفتحىىة الحىىغار) التىىي

 جبحتاج الا بنساق دملي لححايتإلا.

 ( 1جدمل رةم  ال
 ISM Bandبرددام 

6795-6765 KHz 

13567-13553 KHz 

27283-26957 KHz 

40,70-40,66 MHz 

1483,5-2400 MHz 

5875-5725 MHz 

24,25-24 GHz 

61,5-61 GHz 

123-122 GHz 

246-244 GHz 

 مديام برددام اخرى شائ  إستعحالإلا

135-9 kHz   يستعحب س ارا في التمباقام الح اة لتبحال الراديلي ةحار الحدى 

3195-3155 kHz   م  للائا الراديل  116.5ا إلز) بححاا السح  التس كاة  الرةم 

405-402 MHz  مغرمسام طباة نشمة  قدر) دمن الحنخفضة، التلصاةITU-

RRS.1346 

 870-865 MHz   الجلان  التشغا اة لشبكام الحناطق اللاسعة منخفضة القدر)  لتبحال

  م  الة جخرى مانترنت اجشااء في مديام التردد الحنسقة لتشغاب اج إلز) ةحار) الحدى
(  س  ISM Bandمهذه الحزمة لاست ضح   ز    ITU-R  SM.2423-0التقىرير  

 بقرير اجبحاد الدملي آنف الذسر.

5805-5795 MHz   انظحة مع لمام النقب مالتحكم فا ، التلصاةITU-RM.1453 

5815-5805 MHz   انظحة مع لمام النقب مالتحكم فا ، التلصاةITU-RM.1453 

77-76 GHz  انظحة مع لمام النقب مالتحم فا  الرادار(، التلصاةITU-RM.1452 

 

الترددام التي بستخد  في بكنللل اام الشبكام اللاسعة م قدرام ارسىىال منخفضىىة  -ب

(Wide Area low power Technologies)  مهي بقناام خاصة بىىم بمليرهىىا

مبحسانإلا لتعحب في معىىايار ممقىىاياس  حىىرية ملىىاس ضىىح  بقاىىاس دملىىي منسىىق، 

 ىىد) مفقىىا ل تقناىىة  ملت باة م ب هذه الحتم بىىام سىىتقل  الإلاالىىة  دراسىىة سىىب  الىىة ص ىىا

الحلبفىىة مالحعىىايار التىىي بعحىىب ص اإلىىا  ممىىدى بلافقإلىىا مىى  خمىىة بلزيىى  التىىرددام 
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( مصىىرن نمىىاق EIRPممتم بام بشغاب ب ىىك األنظحىىة مىى  ةىىدر) ارسىىال مشىىعة  

 Band Width ممستلى األم  مالححاية مالحلتلةاىىة التىىي بلفرهىىا ب ىىك التقناىىام )

بلبف برددام خىىدمام اجبحىىاجم اجرضىىاة  مينمبق ذلك ايضاً ص ا التقناام التي

 .(Professional Mobile Radio Networksالحتنق ة سخدمة  

اسىىتخدا  شىىبكة اجبحىىاجم العامىىة صبىىر التعاةىىد مىى  مشىىغ ي شىىبكام اجبحىىاجم  -م

 الحرخحا  ماستخدا  البنا التحتاة الحتلفر) لحشغب شبكة اجبحاجم العامة.

امزم الحتم بام الفناة ل تقناة الخاصة  حنظلمىىة انترنىىت في الحاجم التالاة مفي  ال بج  .4

األشااء التي ستقد   إلا الخدمة ما هل معتحد في الإلاالىىة  خحىىل  التىىرددام الحخححىىة 

ص ا أساس تانلي ام سان الإلدي هل استخدا  برددام  ديد) لغايام بقديم الخدمة فقط م  

  السىىار  ىىإ راءام ةبب  إلام مرخحة  اص ة ص ا رخص ابحاجم صامىىة فىىان يتم ىى 

الححلل ص ا رخص برددام أمجً مذلك مفقاً ل سااساام مالتع احام الحعتحد) لدى الإلاالة 

م س  نلصاة الخدمة  تا تة ام متنق ة( مىى  ضىىرمر) الححىىلل ص ىىا رخحىىة ابحىىاجم 

 :جلتزا   شرمطإلا مهذه الحاجم هيصامة ما

( ممنإلىىا التىىرددام IMTالحتنق ىىة  الترددام الحخححة لتقىىديم خىىدمام اجبحىىاجم  -أ

الحخححة مالحلزصة لأل اال ال اني الا الخامس أم ما  عدها ممىىا ينب ىىق صنإلىىا مىى  

أنظحة خاصة  انترنت اجشااء أم نحط اجبحىىال اةلىىة إلىىا آلىىة، مبىىرددام الخىىدمام 

 م ىىب   IEEE 802.16األرضىىاة  شىىكب صىىا   تا تىىة ام متنق ىىة( ضىىح  التقاىىاس 

 سباب الح ال ج الححر.ص ا   Wi-Maxالى 

في  اجم خاصة مصند استخدا  برددام الخدمام الساب اة التي جبحتاج إلىىا بنسىىاق  -ب

 .م ب اجبحاجم الساب اة الحتنق ة أم ال ا تة الححلرية

في  ال سان استخدا  التىىرددام ل حنظلمىىة ل غايىىام الخاصىىة  حقىىد  الم ىى  فقىىط يتم ىى   .5

الإلاالىىة مفقىىاً ل تع احىىام الحعتحىىد) مج  ا ىىة الححلل ص ا رخحىىة بىىرددام خاصىىة مىى   

لرخحة ابحاجم صامة إذا لم بكىى  ب ىىك التىىرددام مىى  التىىرددام الحخححىىة ل خىىدمام 

 .العامة

 

 (: سحب او إلغاء الرخصة8المادة )

يحظر التنازل ص  الترخاص أم  اع  أم بأ اره أم بحكا  الغار م  استخدام   دمن   .1

 ملافقة الإلاالة.  

اربكاب الحرخص ل  أي مخالفام، يكلن ل إلاالة  ق إلغاء ام سح  الرخحة في  في  ال  .2

 الحاجم التالاة:
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في  ال اربكاب مالك شبكة اجبحاجم الخاصة ام العامة مخالفة ام اس ر مفقاً  -أ

لت كا  مالقلانا  الحعحلل  إلا م  ةبب الإلاالة ام ةرارام مج س الحفلضا  ام اي  

 . لتي ستحدر م  ةبب الإلاالة ا كا  بنظاحاة الحادر) ام ا

 .اذا اةتضت الحح حة العامة تلغاء ام سح  الرخحة -ب

في األ لال التي يتم إنشاء أم إدار) أم بقديم خدمام انترنت اجشااء م  دمن رخحة   .3

مسبقة م  ةبب الإلاالة، بُفرن غرامة ص ا الشرسة بقدر  نسبة ماللية م  اتيرادام  

 . الخدمة  دمن برخاصات حالاة ل شرسة ختل  مد) بقديم 

 

 (: األجور9المادة )

 بستلفي الإلاالة اج لر التالاة:

( مائتىىان مخحسىىلن الىىف دينىىار صراةىىي غاىىر مسىىترد) ا ىىلر دراسىىة ط ىى  250,000  .1

 الترخاص ألمل مر).

 .ترد) ا لر بعديب الم   ام بجديده( مائة الف دينار صراةي غار مس100,000  .2

 دينار صراةي سنلياً.  ار عة متيا (  4,000,000  .3

 

 التجديدمدة الترخيص و (:10المادة )

الترخاص  الخاصة    ، سنة ما د)  بكلن مد)  ل  أم مشغب شبكام اجبحاجم  الحرّخص  ميقد  

 ( يلماً م  باريخ انتإلاء الرخحة.30ط   بجديد الحلافقة ص ا الرخحة ةبب  

 : التجوال الدولي  (11المادة )

إنترنت   منظلمة  الدملة  شأن  داخب  التجلال  العراق  خارج  لإلم  الحرخص  ل حشغ ا   يجلز 

الحشغ ا  التعاةد م   العامة ميكلن ذلك  اجشااء شريمة  ي بي الحح حة    الحرخص لإلم  م حا 

  حلافقة خماة مسبقة م  الإلاالة ةبب الشرم   عح اة التعاةد.

 المادة )12(: المخالفات والجزاءات المرتبطة به ا 

( دمن رخحة مسبقة م  الإلاالة بفرن  IoTفي  ال بم بشغاب منظلمة أنترنت األشااء   .1

 .  خحسة مصشرمن م الن دينار صراةي(( 25,000,000صقل ة مالاة ةدرها  

الرخحة مإستحرار الحرخص ل   العحب دمن بجديدها يتم فرن غرامة    انتإلاءفي  ال   .2

 . (  خحسة م الن دينار صراةي(5,000,000مالاة ةدرها  

القانلناة   .3 اج راءام  إبخاذ  يتم  أصته  الفقربا   في  اللارد)  الحخالفام  إستحرار  في  ال 

 سة ممحادر) الحنظلمام ماأل إلز) الحستخدمة.  حق الشر

 ...... 


