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 االت  ــأجهزة االتص  انةــي ــوصط بيع وتداول ـ مات وضوابـليـتع

أجهزة ومنظومات تتبع الموقع  والسلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها 

 عراق ( في جمهورية الGPS – Tracking Systemالجغرافي )

  .  مقدمة

هي الجهة المسؤولة حصرا" عن إصدار النافذ    2004لسنة    65  التشريعي " لألمر  تعتبر هيئة األعالم واالتصاالت وفقا 

 في جمهورية العراق. منح الترددات  والسلكية والالسلكية   ستخدام أجهزة االتصاالت لخدمات بيع وتداول وأالتراخيص 

  على   الحصولب  ملء إستمارة المعلومات الخاصة  على الشركات والمكاتب مراجعة هيئة األعالم واالتصاالت  لغرض   -1

وتداول    رخصة لبيع  واألجهزة    وصيانةخاصة  إلى  الالسلكية  السلكية  باإلضافة  وملحقاتها  المراقبة  كاميرات  ومنظومات 

وحسب طبيعة نشاط صاحب الطلب للخدمات  (   GPS - Tracking System أجهزة ومنظومات تتبع الموقع الجغرافي )

 . -1-  الهيئة والتوقيع على التعهد رقم دة من قبلتموفقاً للشروط والضوابط المعانفة الذكر 

األجهزةظيح  -2 من  أي  بيع  أعاله  في  إليها  المشار  والمكاتب  الشركات  على  الموجات     ر  عبر  االرسال  ذوات  الراديوية 

التي تعمل  الكهرومغناطيسية   الترددات  التي استحصلت الموافقات على استيرادها إلى أي جهة التمتلك رخصة إلستخدام 

 االجهزة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت.  عليها تلك

لألجهزة  على  -3 بينات  قاعدة  إنشاء  والمكاتب  والالسلكية  الشركات  االدنى   تتضمنو  المتداولة  السلكية  التفاصيل   الحد  من 

وتية  ت الثبالمستندا  نسخة من  والجهة المستفيدة منها باإلضافة الى ذلك  عددهاالتسلسلية لألجهزة ونوعها واألرقام    -االتية:

أشهر (    6بشكل منتظم بصورة دورية لكل)   البيانات   تلك  , وان تكون الشركات والمكاتب ملزمة بتزويد الهيئة بنسخ منكافة

 وتتابع دوريا من قبل الهيئة وبخالفه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية والمالية . 

وجهوووا  المخوووابرات الووووطني  ارة والداخليوووة والماليوووة تقووووم هيئوووة األعوووالم واالتصووواالت بالتعووواون موووع و ارة التجووو -4

بإعوووداد قا موووة باسوووماء الشوووركات والمكاتوووب الخاصوووة والمصووونفة التوووي يحووو  لهوووا اسوووتيراد وبيوووع وتوووداول العراقوووي 

 و أستحصال الموافقات األمنية وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.الالسلكية ومعداتهاو السلكية زةهاألج

دون الحصول   سلكي والسلكيي جها   أل  او تقديم خدمات الصيانة    مفرد من غير المستوردين عدم بيع على مكاتب بيع ال  -5

  وافقات المطلوبة  في الفقرتين معلى المستندات الثبوتية للمشتري وتزويد الشركة أو المكتب المجهز بنسخة من البيانات وال

 .( في أعاله خالل فترة قصيرة التتجاو  األسبوع   3,4) 

البث واإلرسال وملحقاتها    -6 بتصنيع معدات  يقومون  الذين  واإلفراد  والمكاتب  الشركات  المثال  على  )محطات  على سبيل 

 -:   الباحثين إتباع التعليمات اآلتيةالبث اإلذاعي والتلفزيوني ( واألجهزة العلمية ومشاريع طالب الجامعات والهواة 

المزمع صناعتها او  مصنعة يتضمن كافة التفاصيل الخاصة باالجهزة  تقديم نبذة عن مشروع المقترح من قبل الشركة ال -أ

 تطويرها . 

 لغرض تدقيقها. لألجهزة تقديم المستندات الثبوتية للشركات أو المكاتب أو اإلفراد المصنعة -ب 
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التردد   -ت  وتخصيص  لتحديد  واالتصاالت  األعالم  هيئة  من  مسبقة  موافقة  على  الغراض  الحصول  والمال م  المناسب 

 وفقاً للضوابط النافذة.لزم االمروالخصا ص الفنية اذا صات الفحو

    تقديم المواصفات الفنية لألجهزة المصنعة لغرض قيام الهيئة بمطابقتها مع المعايير والمقاييس الفنية المعمول بها في -ج  

 وأمكانية اعتمادها للعمل بها من عدمه .  العراق       

   العالم واالتصاالت بعد الكشف والتحق  من األجهزة المصنعة وتزويد المنتج برقم إصدار ترخيص من قبل هيئة ا -د  

 تسلسلي.         

األجهزة   -7 وتداول  وبيع  استيراد  والالسلكية  يمنع  تعمل  السلكية  والتجسس    التي  واالمني  العسكري  االستخدام  مجال  في 

اض و ارة الدفاع والجهات لغير أغر  رية االمن الوطني  وحسب التعليمات النافذة والصادرة عن  مستشاومراقبة الشبكات  

 المختصة .  االمنية

بأنواع  ت  -8 الهيئة  وأجهزة زويد  المراقبة  كاميرات  ومنظومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أجهزة 

( الجغرافي  الموقع  تتبع  المعلومات  GPS – Tracking Systemومنظومات  تكنولوجيا  وأجهزة   )

والبرمجيات  والموافقات    والبرامج  الترخيص  تجديد  منحكم  قبل  التسلسلية  وأرقامها  استيرادها  تم  التي 

معنية  جهة  أي  إلى  وملحقاتها  بأنواعها  االتصاالت  أجهزة  تجهيز  أو  بيع  يجوز  وال  إلدخالها                     األصولية 

 .  بعد الحصول على ترخيص بالترددات الخاصة باألجهزة من قبل الهيئة ) حكومية أو قطاع خاص ( إال

 

األعالم بتزويد  االلتزام  -9 بحصر المختصة الحكومية الجهات  أو واالتصاالت  هيئة  والصالحيات  للقانون   لجميع وفقاً 

 GPSرافي )ومنظومات كاميرات المراقبة وأجهزة ومنظومات تتبع الموقع الجغ  السلكية والالسلكية  األجهزة

– Tracking Systemالمعلومات والبرامج والبرمجيات توريده  التي ( وأجهزة تكنولوجيا   والجهات  ا تم 

طلبها, باإلضافة إلى االلتزام بشراء األجهزة من الشركات والمكاتب المرخصة  عند  تركيبها كنوأما ،  بشرا ها قامت  التي

 .يشمل القطاع الحكومي و الخاص المرخصة وهذا غير ة حصراً وعدم بيعها الى الجهات من قبل الهيئ 

ات الحمايات األجنبية  ركمن قبل شالالسلكية  السلكية وجهزة  لال  حصريال  ستخدامواال  لألستيراد   اعتماد الضوابط اآلتية   -10

 والسفارت والمصانع والمستشفيات .... والمحلية

  بة لعمل تلك االجهزة  بعد تثبيت األعداد لترددات المطلوالحصول على ترخيص من هيئة األعالم واالتصاالت الستخدام ا -أ

 تية للشركة.ندات الثبوهزة المستخدمة باالضافة الى المست واألنواع واالرقام التسلسلية لألج     

 

ً السماح للشركات  -د   السلكية   ما تحتاجه من األجهزةوشراء العراق باستيراد  المسجلة رسمياً للعمل في المذكورة أنفا

باستحصال  مع    والالسلكية الال مةااللتزام  باستيراد  االعالمن هيئة    التراخيص  التي تعمل ضمن    جهزةاألم واالتصاالت 

المسموح بها للعمل في جمهورية العراق ، ولالطالع على الجدول   لخطة الوطنية للترددات دي تبعاً لمديات الطيف الترر

 -رابط ادناه:الوطني الخاص بالترددات يرجى االطالع على ال

www.cmc.iq 

 



 

 

 Telecommunication Regulation Directorate دائرة تنظيم االتصاالت

 

ً وفق  الفضا ية المتنقلة )الثريا(التي تستخدم تقنية اتصاالت األقمار الصناعية ك االجهزة الطرفيةبيع   يخضع -11  وابط    للضا

 . ةالثبوتية لألفراد او الجهات المستفيد  بنسخة من المستندات  االحتفاظمع  هالمفصلة في الرابط أدنا       

www.cmc.iq 

 

   -وكما يلي :على الرخص الممنوحة المترتبة   االجورتحصل الهيئة تس  -12

 

 واحدة قابلة للتجديد.  سنة ةعراقي ولمد   )اربعما ة الف دينار(400,000 ور اصدار وتجديد الرخصة وقدرها اج -أ

 مئة الف   100,000اي مايعادل )( من قيمه مبلغ الرخصة %25اجور تعديل معلومات فنية وادراية  يتم دفع )  -ب 

 .  دينار (عراقي 

 ثما ة الف دينار( عراقي . ثال  300,000اجور فقدان او اصدار بدل تالف يتم دفع )  -ت 

 

 من دون ترخيص من الشركة صاحبة العالمة التجارية . او مصنع  ة  ية ألي شركعدم استخدام العالمات التجار   -13

أي جها  ما لم يحصل صاحب الطلب  ة  أو صيانببرمجة  تؤكد الهيئة بضرورة االلتزام التام من قبلكم بعدم القيام    كما  -14

   . ةالهيئة وبعكسه يتحمل مكتبكم كافة التبعات القانونية والمالي  على رخصة تردد من قبل

 منع تداول وبيع االجهزة المستخدمة من قبل الجهات األمنية والعسكرية في االسواق المحلية ويتحمل المخالف كافة     ي  -15

  الية وفقاَ للقوانين النافذة .القانونية والمالتبعات       

 على قرص مدمج. (Logo ) ةشركبال الخاصبالشعار  اتزويدن  -16
                     تمتلججم مواقججم رسججمية علججى الشججبكة العنكبوتيججة الشججركة( اذا كانججت iq.التسججليض نججمن الناججاا العراقجج  ) -17

 ) االنترنت( .

 ة العامة .و الغاء اي بند من هذه الوثيقة تحقيقاً للمصلحديل او اضافة اللهيئة الح  في تع -15

 

   : مالحظة

بمنح   الخاص  االلكتروني  الموقع  مراسله  يرجى  انفا  المذكورة  الرخص  منح  الية  عن  ولالستفسار  المعلومات  من  وللمزيد 

 -: دناهالرخص كما هو موضح ا
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