
 

 

 إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافيترخيص ضوابط 

 (GPS-Tracking System)  
 :التعاريف ( 1)المادة 

 .هيئة اإلعالم واإلتصاالت في جمهورية العراق (( الهيئة))

الموقد  الجررافدي مد   تحديدد وتتعد  ومنظومدات بطلدب موافقدة تخدتمدام وتدداوه ةجهد   الجهة التي تقددم (( مقدم الطلب))

 .الهيئة 

 .الموافقة الصادر  م  الهيئة إلختمدام وتداوه ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي (( رخصةال))

ح ام دام وتعليمداتـدمة للمستفيدي  عامة ةو لفئة معينـاالت المقـخدمة اإلتص(( خدمة اإلتصاالت العامة))  ة مقابد  ةجدر وفقدا

 .الهيئة 

هي الشع ات الحاصلة على رخصدة الهيئدة إلاشدات وتشدري  وتدار   دع ة تتصداالت عامدة ةو تقددي  (( ع ات المرخصةالش))

 .خدمات تتصاالت عامة ةو تختمدام ترددات راديوية 

منظومة تتصاالت تشر  لمصلحة  مص وامدد ةو مجموعدة مد  اا دمام تجمعهد  مل يدة ((  ع ة اإلتصاالت الماصة))

 .جته  الماصة مشتركة لمدمة ما

هدي خدمدة تحديدد وتتعد  الموقد  الجررافدي لاجسدام الاابتدة والمتحركدة بمدا يشدم  (( خدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافدي))

 .ةعماه التح   والمراقعة المشروعة واق  العيااات 

دراد تحديدد ةو ااجه   والمعدات الراديوية التدي ترركدب وترسدتمدم مد(( ةجه   تحديد وتتع  الموق  الجررافي))   ااجسدام المر

 .تتع  موقعها الجررافي 

هدي مجموعدة ااجهد   والمعددات والعرمجيدات ووخدا   خد ن العياادات التدي (( منظومات تحديد وتتع  الموقد  الجررافدي))

 .تعم  ضم  خدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافي 

جم  وترخاه وتم ي  بيااات اإلمداثيات الجررافيدة لشدع ة الجهاز الذي يوفر ملوالح ل(( جهاز خادم  ع ة التتع  المرك ي))

 . المستفيد ويعم  على تحديد الموق  الجررافي بإختمدام المرا ط الرقمية المم اة فيه 

مشر   ع ة اإلتصاالت العامة الذي يت  تختمدام  ع ته لنقد  بياادات اإلمدداثيات الجررافيدة (( م ود خدمة اق  اإلمداثيات))

 .تتع  تلى جهاز خادم  ع ة التتع  المرك ي ةو ةي جهاز خادم يح  م ااه لنفس الراية م  ةجه   ال

 .الجهة المستمدمة ةو المستفيد  م  ةجه   ومنظومات وخدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافي (( المستفيد))

ح لنظام الهيئة (( المرخص له))  . هي الجهة الحاصلة على رخصة ةو موافقة وفقا
 

 :الموافقة النوعية إلستيراد األجهزة ( 2)المادة 

يجب الحصوه على الموافقة النوعية إلختيراد ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي م  الهيئة قع  التقددي  علدى 

 .موافقة تختمدام وتداوه ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي في مالة تختيراد ااجه   لررض اإلختمدام 
 

 :نطاق التطبيق ( 3)المادة 

تطعق هذه التعليمات على الجهات الحاصلة على موافقة تختمدام وتداوه ةجه   ومنظومات تحديدد وتتعد  الموقد  الجررافدي 

 .الصادر  م  الهيئة 
 

 :تشغيل أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي ( 4)المادة 

ة تحديد وتتع  الموق  الجررافي المقدمة م  الشركات اارضية المرخصة ال يجوز تشري  ااجه   والمنظومات ضم  خدم

 .تال بعد الحصوه على موافقة الهيئة بتفعي  هذه المدمة 
 

 :جواز إستخدام أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي ( 5)المادة 

االت خاصة بعد الحصدوه علدى ـع ة تتصـه  الـرافي م  خـوق  الجرـديد وتتع  المـ   ومنظومات تحـتمدام ةجهـوز تخـيج

 .الموافقة المطية المسعقة م  الهيئة 
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 :إستمارة طلب الموافقة على إستخدام وتداول أجهزة ومنظومات تحديد وتتبع الموقع الجغرافي ( 6)المادة 

 .تقدم تختمار  الطلب الممصصة لذلك تلى الهيئة   -1

 :الية تشم  تختمار  الطلب على العيااات الت  -2

 .تخ  الجهة مقدمة الطلب وجنسيتها وعنوااها ومعلومات ع  المفوض بالتوقي  عنها  . ة

 .مجاه تختمدام ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي وطعيعة مام  الجهاز  . ب

اادات معلومات ع  ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموقد  الجررافدي مد  ميدم تخد  الشدركة المصدنعة وعنوااهدا والعي. ج

 .المتعلقة بااجه   

 :يرفق بنموذج الطلب مجموعة م  المستمس ات وااوراق الاعوتية الماصة بالفقرات التالية . د

  وثا ق ومستمس ات وةوراق ثعوتية للجهة مقدمة الطلب وع  الشمص المفوض عنها. 

    ةوراق الموافقة النوعية الصادر  م  الهيئة على تختيراد ااجه. 

  الفنية والربط والتشري  لاجه   باللرتي  العربية وااا لي ية ، بااضافة تلى وصف كام  عد  عمد  المواصفات

 .ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي 

  ةي مستمس ات ةخرى تراها الهيئة الزمة للحصوه على الرخصة. 
 

 :اإللتزامات والتعهدات ( 7)المادة 

ضم  الضوابط والتعهدات التي مصل  عليها الموافقة ( GPS)تختمدام ةجه   وخدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافي   -1

 .، وعدم تختمدام جهاز وخدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافي للتجسس 

 .عدم تريير المعلومات والمواصفات الفنية التي على ةخاخها مصل  الموافقة   -2

 .رغراض التشوي  ، التداخ  ، التشفير ، التجسس ةو قط  اإلتصاالت عدم تختمدام الجهاز ا  -3

 .المدرجة في الطلب المقدم ( GPS)عدم تريير طعيعة مام  ةجه   تحديد وتتع  الموق  الجررافي   -4

 :ت ويد الهيئة بصور  مصدقة للعقود المعرمة م  المستفيد ك  خنة على ةن تتضم    -5

  وعنوااه ( الحا  )ةخ  المستفيد. 

   الرق  التسلسلي للومد. 

   رمدوز كد  مد(IEI( )International Equipment Identity ) و(ISI( )International Subscriber 

Identity ) اجه   تحديد وتتع  الموق  الجررافي لدى المستفيد. 

  يحظر على المرخص له تجرات ةي تصرف ااق  لحق اإلختعماه للرير ةو تريير طعيعة مام  الجهاز. 

  صور الوثا ق الاعوتية للمستفيد. 

الحفاظ على خرية العيااات المتعلقة بمدمة تحديد وتتع  الموق  الجررافي الماصة بالمستفيد ، وعدم اإلفصاح ع  تلدك   -6

العيااددات تال بموافقددة المسددتفيد ةو بندداتح علددى طلددب الجهددات القضددا ية ةو اامنيددة ةو طلددب رخددمي مدد  الهيئددة وضددرور  

 .ذه المعلومات ةو العيااات ةعاله لمد  خنة م  تأريخ كتابة العقد م  المستفيد بحدها ااداى اإلمتفاظ به

تقدي  المساعد  الالزمة للهيئة ، وتسهي  تجرات ال شدف علدى ةجهد   ومنظومدات تحديدد وتتعد  الموقد  الجررافدي عندد   -7

 .مطالعة الهيئة بذلك 

   تحديد وتتعد  الموقد  الجررافدي ـة بأجهـومات متعلقـ ام بتقدي  ةية معلـلتراق واإلـارية في العـة السـاإللت ام باااظم  -8

 .للجهات الح ومية المعنية التي تحددها ةو تمولها الح ومة العراقية ( GPS)الـ 

 .يتحم  المرخص له التعويضات في مالة مدوث ةضرار ةو خسا ر ةو تصابات تسععها ااجه     -9

 .قرارات التي تصدرها الهيئة اإللت ام بجمي  الضوابط وال   -11

 .للهيئة الحق في مناقشة ةي تفاصي  متعلقة بالطلب م  مصن  الجهاز وم  مصدر الشهادات الماصة بااجه      -11

 .اإللت ام ب افة ااجور المالية التي تقرها الهيئة    -12

ح دون المطالعة بأي تعويض   -13  .ات اإللت ام بأي تعديالت تصدرها الهيئة بهذا الصدد المقا
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 :األجور ( 8)المادة 

ةجور دراخة طلب رخصة تختمدام ةجه   ومنظومات  عراقي ما تي ةلف دينار( 211,111)تتقاضى الهيئة   -1

 ( . ( GPS-TRACKING تحديد وتتع  الموق  الجررافي 

ةجدددور دراخدددة تجديدددد رخصدددة تخدددتمدام ةجهددد    عراقدددي مدددا تي ةلدددف ديندددار( 211,111)تتقاضدددى الهيئدددة   -2

 ( .( GPS-TRACKING ات تحديد وتتع  الموق  الجررافي ومنظوم

م  ضددةجددور دراخددة طلددب تضددافة ةو مددذف ةجهدد    عراقددي خمسددون ةلددف دينددار( 51,111)تتقاضددى الهيئددة   -3

 .الرخصة 

ما ة ةلف دينار عراقي ةجور دراخة طلب تصددار بدده تدالف ةو فاقدد عد  ( دينار 111,111)تتقاضى الهيئة   -4

 . الرخصة 
 

 :منح الموافقة ( 9)المادة 

ل  تلدى ـة يسدـادر مد  الهيئدـاذ صدـتر  افدـه فدـدد فيدـاب محدـوجب كتدـة بمدـا ية تمدن  الرخصدـوافقة النهدـفي مالدة المد

 .ة المتقدمة بعد دف  ااجور الماصة بمن  الموافقة ـالجه
 

 :فترة نفاذ الموافقة ( 11)المادة 

وافقة ـأريخ من  المـداتاح م  تــاذ تبتــر  النفـ  فتـر ضمـته ة هـخ ة ك ـراج  الهيئــوافقة تـاصلة على المـالجهة الح

لتاعي  تختمرار اإللت ام بتعليمات وضوابط تحديد وتتع  الموق  الجررافي الصادر  م  الهيئة ، وفي مالدة مصدوه 

نحد  الموافقدة يجدب التقددي  علد ى طلدب موافقدة تريرات قع  مرور السنة للمعلومات والعياادات التدي علدى ةخاخدها مر

 .جديد  يردرج فيها التريرات 
 

 :إلغاء أو إيقاف الموافقة ( 11)المادة 

رات الهيئدة ةو اللهيئة تلرات ةو تيقاف الموافقة في ماه ترت اب الجهة الحاصلة عليها ممالفة لضوابط وتعليمات وقر

   ومنظومات تحديد وتتع  الموقد  ظهور موجعات لذلك ، وفي هذه مالة يجب اإللت ام بتجميد تختمدام وتداوه ةجه

 .الجررافي 
 

 :تجديد الموافقة ( 12)المادة 

يقدم طلب تجديد الموافقة على تختمدام وتداوه ةجه   ومنظومات تحديد وتتع  الموق  الجررافي م  قع  المدرخص 

ح م  فتر  النفاذ لتجديد رخصته   .له قع  خمسة عشر يوما

  

 :أجهزة التتبع  (srServe)مواقع خوادم ( 31)المادة 

بعم  ةجه   الرخصة داخ  العراق مصراح  الماصة (Servers) الموادماإللت ام بضمان تواجد  رخص لهعلى المر 

 . الصادر  م  الهيئة بهذا المصوم وبمالفِه تتحملون كافة التععات القااواية والمالية وفق التعليمات والضوابط
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