جمهورية العراق
هيئة اإلعالم واالتصاالت
Communications and Media Comission

االجراءات القانونية بحق اجلهات غير املرخصة

2014

االجراءات القانونية بحق اجلهات غير املرخصة

اوالً :املقدمة:
وفقا ً للصالحيات اخملولة الى هيئتنا بتنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت في البلد مبوجب االمر  65لسنة  2004النافذ ،ولغرض
وضع آلية واضحة للتعامل مع جميع اجلهات االعالمية واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال غير مرخصة من قبل هيئة
االعالم واالتصاالت ،ومنحهم فرصة لتصحيح وضعهم القانوني بالشكل السليم ومبا اليتعارض مع الشروط والضوابط
املعتمدة في هيئة االعالم واالتصاالت ،مت وضع هذه االجراءات القانونية بحق اجلهات غير املرخصة.
ثانياً :االسباب املوجبة:
نظرا ً لقيام بعض اجلهات االعالمية واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال غير مرخصة مبمارسة النشاط االعالمي أو استخدام
الطيف الترددي العراقي بدون استحصال التراخيص الالزمة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت ،قامت الهيئة باالونة االخيرة
باجراءات عديدة بحق اجلهات االعالمية واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال غير مرخصة بضمنها مصادرة االجهزة وضبط
وحتفظ على اجهزة اخرى واغالق وايقاف بث جهات غير مرخصة ،ولغرض وضع آليات تعامل واضحة مع اجلهات االعالمية
واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال غير مرخصة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت ،والتعامل مبهنية مبا يخدم تنظيم
قطاعي االعالم واالتصاالت  ،مت وضع هذه االجراءات القانونية بحق اجلهات غير املرخصة ،مع االخذ بنظر االعتبار التالي:
 -1ان االمر  65لسنة  2004النافذ كلف هيئة االعالم واالتصاالت بتنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت ،وبالتالي فان
الهيئة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت في عموم العراق.
 -2وفقا ً للمادة ( )6من القسم ( )1من االمر  65لسنة  2004النافذ ،فأن احد اسباب تكوين هيئة االعالم واالتصاالت
هو دعم وتعزيز وحماية حرية االعالم ،ومساعدة اجهزة االعالم على تطوير وتقوية املمارسات املهنية.
 -3وفقا ً للمادة (-2ب) من القسم ( )5من االمر  65لسنة  2004النافذ ،فان هيئتنا مسؤولة عن وضع القواعد
واللوائح الالزمة لترخيص خدمات البث واالرسال مبا يضمن املنافسة بني اجلهات االعالمية.
 -4وفقا ً للمادة (-2هـ) من القسم ( )5من االمر  65لسنة  2004النافذ ،فأن هيئتنا مسؤولة عن حتديد شروط
الترخيص للجهات االعالمية واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال.
 -5مصادقة مجلس االمناء املوقر ذات العدد  2واملؤرخة في  ،2012/1/15واالعالن السابق والذي اوجب فرض غرامة
مالية على اجلهات غير املرخصة.
 -6ان عملية فرض الغرامات متثل عقوبة رادعة للجهات اخملالفة مبا اليشكل عبئا ً ماليا ً ثقيالً قد يدفع البعض الى
االستمرار بالعمل خارج نطاق الترخيص.
ثالثاً :تصنيف اجلهات غير املرخصة:
ميكن تصنيف اجلهات االعالمية واجلهات التي لديها اجهزة بث وارسال غير مرخصة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت الى
التصنيفات التالية وفقا ً ملطابقة تلك االجهزة لسياسة الهيئة وتقسيمات الطيف الترددي واجلدول الوطني للطيف
الترددي:
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أ -جهات غير مرخصة الميكن ترخيصها ،فاملقصود بها هي اجلهات التي تقوم ببث غير مرخص في حزم غير قياسية
التنسجم مع سياسة البلد ،أو كونها مخالفة لسياسة االتصاالت في البلد ،أوتتعارض مع تنظيم الطيف الترددي
وشروط وضوابط هيئة االعالم واالتصاالت ،وبالتالي الميكن ترخيصها او تصحيح وضعها القانوني في هذه احلزمة.
ب -مكاتب وشركات اتصاالت غير مرخصة تقوم ببيع وتداول اجهزة البث واالرسال او اجهزة تشويش.
ج -شركات ومحال ومطاعم ومؤسسات او اي جهة تستخدم اجهزة تشويش او اجهزة اتصاالت  walki talkiاو اي
اجهزة بث وارسال بدون ترخيص.
د -قنوات فضائية غير مرخصة .
هـ -قنوات تلفزيونية ارضية غير مرخصة.
و -محطات اذاعية  FMغير مرخصة.
ز -محطات اذاعية  AMغير مرخصة.
ح -اجهزة بث مباشر ثابت او متحرك غير مرخصة.
ط -مكاتب ووكاالت اعالمية غير مرخصة.
ي -شركات دعاية واعالن غير مرخصة .
رابعاً :االجراءات القانونية بحق اجلهات غير املرخصة:
 -1االجراءات القانونية بحق اجلهات التي الميكن ترخيصها لكونها مخالفة لسياسة االتصاالت في البلد وتتعارض مع
تنظيم الطيف الترددي وشروط وضوابط هيئة االعالم واالتصاالت واملذكورة في الفقرة (ثالثا ً  -أ) يجب ان تكون صارمة
لضمان حماية الطيف الترددي من اي استخدامات مخالفة لسياسة البلد ،على ان يطبق بحقها قرار مجلس االمناء ذي
العدد  2واملؤرخ في  2012/1/15والذي تضمن التالي:
• فرض غرامة مالية مقدارها  100مليون دينار عراقي.
•مصادرة االجهزة.
 -2االجراءات القانونية بحق مكاتب وشركات اتصاالت غير مرخصة تقوم ببيع وتداول اجهزة البث واالرسال او اجهزة
تشويش واملذكورة في الفقرة (ثالثا ً – ب) يجب ان تكون رادعة حيث ان هذه املكاتب تقوم ببيع اجهزة االتصاالت الى جهات
قد تكون غير مرخصة مما يشكل ارباكا ً في واقع الطيف الترددي العراقي ويشجع بعض اجلهات على العمل بدون ترخيص
والتي تتضمن التالي:
• فرض غرامة مالية مقدارها  50مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• مصادرة اجهزة التشويش.
• التحفظ على اجهزة البث واالرسال االخرى والتي التتعارض مع سياسة البلد وتتماشى مع ضوابط وتعليمات
الهيئة.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً وستقوم الهيئة
مبصادرة جميع االجهزة.
• في حال تصحيح الوضع القانوني للشركة ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال التراخيص
الالزمة ،يتم اعادة االجهزة للشركة ويرفع التحفظ.
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• في حال انقضاء املهلة احملددة في اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني فيتم مصادرة االجهزة.
•يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
 -3االجراءات القانونية بحق شركات ومحال ومطاعم ومؤسسات او اي جهة تستخدم اجهزة تشويش او اجهزة اتصاالت
 walki talkiاو اي اجهزة بث وارسال بدون ترخيص واملذكورة في الفقرة (ثالثا ً – ج) يجب ان تكون رادعة لتلك اجلهات،
حيث ان استخداماتها لالجهزة تكون محدودة ،وعلى الرغم من استخدامها للطيف الترددي بدون رخصة ،ولغرض ضمان
تصحيح املسار القانوني لتلك اجلهات فسيتم اعطاؤها الفرصة لتصحيح وضعها القانوني ،وتتضمن االجراءات التالية:
• مصادرة اجهزة التشويش.
• مصادرة كافة اجهزة البث واالرسال.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً.
• باالمكان تصحيح الوضع القانوني واستحصال التراخيص الالزمة ،ولكن لن يتم اعادة االجهزة كونها متت
مصادرتها.
 -4االجراءات القانونية بحق القنوات الفضائية غير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-د):
• ايقاف البث واالرسال وكافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  40مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على كافة االجهزة اخلاصة بالقناة حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني للقناة الفضائية ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال
التراخيص الالزمة ،يتم رفع التحفظ.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً وستقوم الهيئة
مبصادرة جميع االجهزة،
• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
-5االجراءات القانونية بحق القنوات التلفزيونية االرضية غير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-هـ):
• ايقاف البث واالرسال وكافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  40مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على كافة االجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني للقناة التلفزيونية ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال
التراخيص الالزمة ،يتم رفع التحفظ.
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• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني ،وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها
العليا فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
• في حال توفر الترددات الشاغرة واستكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة يتم الترخيص وفقا ً
للضوابط.
• في حال عدم توفر ترددات شاغرة أو عدم استكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة ،فيتم تسديد مبلغ
الغرامة باالضافة الى توقيع تعهدات بعدم اعادة البث ،وعدم منح او بيع االجهزة الى جهة غير مرخصة اخرى ،وعدم
تكرار اخملالفة مستقبالً دفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ومصادرة االجهزة ،وفي حال عدم االلتزام تقوم
اجلهة اخملالفة بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ،وستقوم الهيئة مبصادرة االجهزة.
-6االجراءات القانونية بحق احملطات االذاعية  FMغير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-و:)-
• ايقاف البث واالرسال وكافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  40مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على كافة االجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني للمحطة االذاعية  FMودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال
التراخيص الالزمة ،يتم رفع التحفظ.
• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني ،وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
• في حال توفر الترددات الشاغرة واستكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة يتم الترخيص وفقا ً
للضوابط
• في حال عدم توفر ترددات شاغرة أو عدم استكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة ،فيتم تسديد مبلغ
الغرامة باالضافة الى توقيع تعهدات بعدم اعادة البث ،وعدم منح او بيع االجهزة الى جهة غير مرخصة اخرى وعدم
تكرار اخملالفة مستقبالً بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ومصادرة االجهزة ،وفي حال عدم االلتزام تقوم
اجلهة اخملالفة بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ،وستقوم الهيئة مبصادرة االجهزة.
-7االجراءات القانونية بحق احملطات االذاعية  AMغير املرخصة واملذكورة في الفقرة ثالثاً-زـ:
• ايقاف البث واالرسال وكافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  25مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على كافة االجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني للمحطة االذاعية  AMودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال
التراخيص الالزمة ،يتم رفع التحفظ.
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• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني ،وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم التسديد سيتم
مصادرة االجهزة.
• في حال توفر الترددات الشاغرة واستكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة يتم الترخيص وفقا ً
للضوابط
• في حال عدم توفر ترددات شاغرة أو عدم استكمال اجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة ،فيتم تسديد مبلغ
الغرامة باالضافة الى توقيع تعهدات بعدم اعادة البث ،وعدم منح او بيع االجهزة الى جهة غير مرخصة اخرى ،وعدم
تكرار اخملالفة مستقبالً بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ومصادرة االجهزة .وفي حال عدم االلتزام تقوم
اجلهة اخملالفة بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي ،وستقوم الهيئة مبصادرة االجهزة.
 -8االجراءات القانونية بحق اجهزة البث املباشر الثابت واملتحرك غير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-ح:)-
• ايقاف البث واالرسال وكافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  30مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على االجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني الجهزة البث املباشر الثابت واملتحرك ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ
التحفظ واستحصال التراخيص الالزمة ،يتم رفع التحفظ.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً وستقوم الهيئة
مبصادرة جميع االجهزة،
• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني ،وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
 -9االجراءات القانونية بحق املكاتب والوكاالت االعالمية غير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-ط:)-
• ايقاف كافة العمليات االعالمية فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  10ماليني دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على كافة االجهزة املوجودة في املكتب حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال التراخيص الالزمة،
يتم رفع التحفظ.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً وستقوم الهيئة
مبصادرة جميع االجهزة.
• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
هيئة اإلعالم واالتصاالت
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القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
 -10االجراءات القانونية بحق مكاتب شركات الدعاية واالعالن غير املرخصة واملذكورة في الفقرة (ثالثاً-ي:)-
• ايقاف كافة العمليات فوراً.
• فرض غرامة مالية مقدارها  15مليون دينار عراقي -كحد اعلى.
• التحفظ على االجهزة املوجودة في املكتب حلني تصحيح وضعهم القانوني.
• في حال تصحيح الوضع القانوني ودفع الغرامة خالل  60يوما ً من تاريخ التحفظ واستحصال التراخيص الالزمة،
يتم رفع التحفظ.
• توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها  100مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة مستقبالً وستقوم الهيئة
مبصادرة جميع االجهزة،
• في حال انقضاء املهلة احملددة اعاله بدون تصحيح الوضع القانوني ،وفي حال كانت الغرامة ليست بقيمتها العليا
فيتم فرض الغرامة بقيمتها العليا واستمرار التحفظ على االجهزة.
• يتم اعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة ،وفي حال عدم تصحيح وضعهم
القانوني سيتم مصادرة االجهزة مع احتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات املالية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم.
خامساً :آلية فرض الغرامات :
مت االشارة في رابعا ً اعاله بفرض غرامات – كحد اعلى مما يعني ان القيم املذكورة هي القيم العليا وان هيئتنا ستتعامل معها
وفقا ً للمعادلة املوضحة في ادناه:
قيمة الغرامة النهائية = القيمة العليا للغرامة  xمعامل االلتزام  xمعامل تكرار اخملالفة  xمعامل تاريخ املباشرة.
القيمة العليا للغرامة  :وهي القيمة املشار اليها في الفقرة رابعا ولكل حالة.
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 معامل االلتزام  :وهو معامل يوضح في حال كانت اجلهة املفروض عليها غرامة قد قدمت طلبا رسميا ً لهيئتنا للحصولعلى رخصة للخدمة غير املرخصة التي فرضت على اساسها الغرامة.
موقف الطلب املقدم
طلب مكتمل
طلب غير مكتمل
لم تقدم طلب

معامل االلتزام
0.5
0.75
1

 معامل تكرار اخملالفة :وهو معامل يوضح مدى تكرار اخملالفة وكما موضح في ادناه:مدى التكرار
مخالفة الول مرة
مت تكرار اخملالفة

معامل تكرار اخملالفة
0.75
1

 معامل تاريخ املباشرة :وهو التاريخ الذي يتم اثباته فيما يخص بدء اخملالفة من حيث تاريخ مباشرة اجلهة مبمارسة عملياتهااالعالمية او استخدامها لالجهزة او بيع وتداول االجهزة وحسب نوع اخملالفة وحلني تاريخ رصد اخملالفة وتثبيتها.
مدة اخملالفة
من يوم الى ثالثة اشهر
من ثالثة اشهر الى ستة اشهر
من ستة اشهر الى سنة
من سنة فما فوق

معامل تاريخ املباشرة
0.75
0.85
0.9
1

سادساً  :حقوق الهيئة:
حتتفظ هيئة اإلعالم واالتصاالت بحق تعديل او تغيير بنود ماورد في اعاله وإضافة اي بنود أُخرى في اي وقت من االوقات وفقا ً
لتقديرات الهيئة ومبا يتوافق مع رؤيتها وقوانينها النافذة ومبا يالئم املصلحة الوطنية.

العراق بغداد  /املسبح حي بابل
هاتف / 0096417180009 ::فاكس 0096417195839 :
البريد االكتروني enquiries@cmc.iq :
صندوق بريد P.O.Box:2044 jadreiah Baghdad- Iraq :
www.cmc.iq

