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 Introduc5on .1

1- المقدمة 

تـعتبر ھـیئة االعـالم واالتـصاالت الـجھة الـمنظمة لـقطاعـي االعـالم واالتـصاالت فـي الـعراق بـموجـب االمـر 
65 لـسنة 2004 الـنافـذ ومـن مـھام الھـیئة ھـو تـنظیم وادارة الـطیف الـترددي بـالـشكل االمـثل الـذي یـوفـر احـدث 



الـتقنیات وبـما یـلبي الـمتطلبات الـخاصـة بـالـتقنیات الحـدیـثة ویـوفـر افـضل الخـدمـات وبـما ان خـدمـات 
االتـصاالت الـساتـلیة والـتي تـعتبر مـن الخـدمـات الـمھمة حـیث یـتم اسـتخدام ھـذه الخـدمـات عـلى نـطاق واسـع 
فـي الـدول الـمتقدمـة لـخفض الـتكالـیف، وزیـادة الـكفاءة وتحسـین اإلنـتاجـیة لـذلـك فـأن الھـیئة تـسعى الـى تـقدیـم 
وتـنظیم الـموارد والـبنى الـتحتیة بـالـشكل االمـثل لـتقدیـم ھـذه الخـدمـات وبـما یـضمن اسـتخدمـات الـتكنلوجـیا 

الحدیثة 

 أن فـوائـد االتـصاالت الـساتـلیة كـثیرة فـي كـل قـطاع مـن الـقطاعـات الـخاصـة والـعامـة, مـن مـقدمـي خـدمـات 
اإلنـترنـت والـبنوك والـبورصـات إلـى الـمدارس، والمسـتشفیات، ومـراكـز االتـصاالت الـریـفیة، حـیث ان ھـذه 

الخدمات تساعد على االرتقاء بالمعاییر االقتصادیة والتعلیمیة والصحیة. 

وھـذا بـدوره یـساعـد عـلى جـذب االسـتثمارات األجـنبیة، مـما یـساعـد عـلى خـلق فـرص عـمل كـثیرة، وزیـادة 
نسبة الصادرات، والعائدات وبالعملة الصعبة. 

عـلى الـعكس مـن ذلـك، فـي حـین أن بـعض الـبلدان الـنامـیة تـتقدم بسـرعـة، لـم تـبدأ الـدول األخـرى لـتحقیق 
إمـكانـاتـھم الـكامـلة إلـى حـد كـبیر وذلـك بسـبب قـوانـین مـنع تجھـیز خـدمـات االتـصاالت الـساتـلیة, لـذلـك مـن 
الـضروري وضـع لـوائـح تـنظیمیة خـاصـة تـتالئـم مـع خـدمـات االتـصاالت الـفضائـیة مـن قـبل الـجھات ذات 

العالقة لكي تتمكن جمیع الدول المھتمة من العمل والتطویر في ھذا المجال. 

لـذلـك فـأن وضـع الخـطوط الـتوجیھـیة والـلوائـح الـتنظیمیة لھـذه الخـدمـات یـساعـد عـلى انـتشار تـقنیات 
االتـصاالت والـمعلومـات بـكلفة اقـل وعـلى نـطاق اوسـع حـیث ان خـدمـات االتـصاالت الـفضائـیة تـتضمن 

التطبیقات االتیة :- 

o Internet Via Satellite       

o Distance Learning                                            

o Rural Telecommunica5on                              

o Telemedicine                                                          

o Disaster Relief 

o Government Closed User Groups 

o Na5onal and Mul5-Na5onal Network 

o Broadband Data Communica5on 

o Mul5cast VST Service 

o Intergovernmental and Corporate Applica5ons 



o PSTN Infrastructure Extension 

o Aeronau5cal Links 

o Land Mobile Communica5ons 

o Mari5me Services 

o News Distribu5on 

تـوفـر تـقنیة االتـصال الـفضائـي عـدة فـوائـد لـصالـح المسـتخدم مـنھا تـقدیـم خـدمـات رخـیصة الـثمن عـلى المسـتوى 
المحـلي وحـتى عـلى الـصعید الـدولـي, االحـتیاج الـعالـمي لـمثل ھـذا المسـتوى مـن الـترابـط الشـبكي قـد مـكن 
االتـصاالت الـفضائـیة مـن الـنھوض والـتطور فـضالً عـن كـونـھا خـدمـات مـتخصصة عـلى مسـتوى بسـیط الـى 
ھـذا المسـتوى الـسائـد مـن الخـدمـات الـحالـیة والمنتشـرة حـول الـعالـم والـمتداولـة بـین الـنقابـات الـدولـیة الـكبیرة 

والحكومات وحتى المكاتب التجاریة الشخصیة. 

 (Objec&ves and scope) 2- األھداف والنطاق

أھداف ونطاق عمل ھذه اللوائح التنظیمیة واالرشادیة ھي كما یلي: 1.

األھداف 
ضمان تحقیق األھداف والغایات المنصوص علیھا في السیاسة العامة إلدارة الطیف الترددي. •
إزالـة الـحواجـز الـتنظیمیة غـیر الـضروریـة الـتي قـد تـحول دون اسـتخدام خـدمـات األقـمار الـصناعـیة •

لـتوفـیر االتـصاالت عـلى أسـاس مـفتوح وتـنافسـي لـقطاع األعـمال والـحكومـة والمسـتھلكین فـي جـمیع 
أنحاء العالم.  

ضـمان تـوفـیر فـرص الـوصـول إلـى سـوق غـیر تـمییزي لـقطاع االتـصاالت الـفضائـیة بجـزئـیھا •
الـفضائـي واألرضـي لـضمان الـحصول عـلى سـوق اتـصاالت فـضائـیة مـتطورة فـي الـعراق مـع 
اإلطـار الـقانـونـي الـمناسـب الـذي یـلبي أفـضل الـممارسـات الـدولـیة، ویـشجع االبـتكار ویـضمن السـالمـة 

العامة في تقدیم خدمات األقمار الصناعیة التجاریة. 
ضـمان ادارة الـطیف الـترددي المحـدود وخـاصـة الحـزم الـترددیـة المسـتخدمـة فـي مـجال االتـصاالت •

الــفضائــیة والمســتخدمــة ایــضا فــي خــدمــات اخــرى (share bands), وتــشجیع اســتخدام تــقنیة 



االتـصاالت الـفضائـیة لـتغطیة الـمناطـق الـبعیدة عـن الخـدمـة - مـثل حـقول الـنفط - والـتي تـفتقر الـى 
البنى التحتیة المناسبة لالتصاالت االرضیة. 

تـشجیع اسـتخدام الـبنى الـتحتیة لـتقنیة االتـصاالت الـفضائـیة فـي الـعراق كـوسـیلة لـتوفـیر خـدمـات •
ارسـال الـبیانـات لـمسافـات طـویـلة (Long-Haul Transmission) وضـمان حـمایـة المسـتثمر بـشكل 

تام. 
تـوفـیر دلـیل أرشـادي للحـمایـة مـن مسـتویـات الـتداخـل الـغیر مـسموح تـجاوزھـا إلسـتقبال اإلشـارة فـي •

 (Shared Bands) المحـطات األرضـیة مـن المحـطات الـفضائـیة ضـمن الحـزم الـترددیـة المشـتركـة
بین الخدمات المتعددة. 

ضـمان تـوفـیر خـدمـات ذات مـوثـوقـیة وأمـنیة عـالـیة وكـلفة مـناسـبة الـى كـافـة المسـتخدمـین داخـل الـعراق •
حیث تكون خاضعة للمواصفات الفنیة یتم تجھیزھا بواسطة المحطات االرضیة. 

ضـمان اسـتخدام وسـائـل قـیاسـیة لـلحصول عـلى سـجالت دقـیقة لـكل مشـتركـي مـنظومـة االتـصاالت •
الـفضائـیة فـي الـعراق لـكي یـتم تـشخیص الـتداخـالت الـتي قـد تحـدث بـین مجھـزي الخـدمـة او بـین الـقمر 

الصناعي والمحطات االرضیة ببساطة واخمادة بسھولة. 
ضـمان تحـدیـث دوري لـلبیانـات الـتنظیمیة والتنسـیق مـع دول الـجوار فـیما یـخص الـطلبات المسـتلمة •

مـنھم بـشأن مـنظومـة االتـصاالت الـفضائـیة وبـالتنسـیق مـع مـنظمة االتـحاد الـدولـي (ITU), مـنظمات 
االتصاالت االقلیمیة والسلطات التنسیقیة في الدول االخرى. 

ضـمان حـمایـة المسـتخدم الـعادي واألشـخاص الـعامـلین فـي شـركـات االتـصاالت مـن الـمخاطـر •
الـصحیة الـناجـمة عـن الـتعرض الـمفرط لـالشـعاعـات الـصادرة عـن الـترددات الـعالـیة واجھـزة الـبث 

والتي یجب ان تنسجم وتتوافق مع المحددات العالمیة بھذا الشأن. 

 (Scope)النطاق

تسري أحكام ھذه الالئحة على مایلي: ا)

مـقدمـي الخـدمـات الـساتـلیة الـتجاریـة, مـثل مجھـزي خـدمـات االتـصاالت الـفضائـیة او الـذیـن یـملكون او 1)
یـشغلون مـنظومـات االتـصاالت الـفضائـیة (بجـزئـیھا الـفضائـي (Space segment او االرضـي  

Earth segment) ألغراضھم الخاصة حصراً. 

مجھــزي الــحیز الــفضائــي (  Space Segment provider), مجھــزي المحــطات االرضــیة 2)
(Earth Sta5on), بــائــعي الــعرض الــترددي (Bandwidth reseller) مجھــزي خــدمــات 



االتــصاالت الــساتــلیة الــشخصیة الــمتنقلة  GMPCS ومجھــزي االجھــزة الــطرفــیة المشــتركــین 
(Users) بالخدمات. 

االقـمار الـساتـلیة الـثابـتة والمتحـركـة بـالنسـبة لـالرض ( GSO & NON-GSO) بـما فـیھا الـمدارات 3)
الـساتـلیة  LEO، وMEO، وHAPS ،HEO، والـمدارات األخـرى الـمماثـلة الـتي یـمكن وضـعھا فـي 

المستقبل. 

مجھـزي الخـدمـات الـساتـلیة الـذیـن یـقدمـون خـدمـاتـھم فـي الـعراق  قـبل صـدور ھـذه الـضوابـط ومـقدمـي 4)
خدمات الساتلیة في المستقبل. 

ب) جمیع االقمار االصطناعیة العسكریة والحكومیة الغیر تجاریة وكذلك اقمار المالحة والھواة 
واقمار استكشاف االرض وبحوث الفضاء والبث االذاعي والمحطات االرضیة المعّدة فقط الستقبال 

االشارة ھي غیر مشمولة بھذه التعلیمات والضوابط . 

3- ادارة الطیف الترددي  

یـعد الـطیف الـترددي الـرادیـوي مـن الـموارد الـدولـیة الـنادرة والـشحیحة, ولـذلـك فـأن ادارة الـطیف ✓
الترددي یجب ان تنظم بطریقة كفؤة للحصول على استخدام امثل لذلك المورد النادر في العراق. 

تـسعى الھـیئة الـى تـقلیل نسـبة حـدوث الـتداخـالت بـین المشـتركـین والخـدمـات عـلى حـد سـواء, كـما انـھ ✓
التـوجـد ایـة تـبعات قـانـونـیة تـترتـب عـلى الھـیئة فـي حـال حـدوث ایـة تـداخـالت عـلى الـمنظومـة 

الرادیوویة المرخصة مسبقاً 

الـرخـصة التـمنح الـحق المـتالك الـطیف الـترددي لـلمرخـص لـھ, بـل ھـي تـسمح لـلمرخـص لـھ اسـتخدام ✓
الترددات المرخصة خالل فترة العقد وبما یتوافق مع بنود الترخیص. 

ان الجـدول الـوطـني لـلترددات فـي الـعراق یـوفـر تـفاصـیل تـوضـیحیة خـاصـة بـالـطیف الـترددي وتـوزیـع ✓
الخـدمـات عـلى الحـزم الـترددیـة لـذلـك عـلى الـمرخـص لـھ االخـذ بـنظر االعـتبار ان ھـناك بـعض 
الـترددات الـخاصـة بـمنظومـات االتـصاالت الـفضائـیة ھـي تـرددات مشـتركـة بـین عـدد مـن الخـدمـات 
(Shared Bands) وحسـب الجـدول الـوطـني لـلترددات وجـدول تـوزیـع الـترددات فـي االتـحاد 

الدولي لالتصاالت والتوصیات والقرارات الصادرة عنھ. 

✓ ً فـي بـعض الـحاالت الـخاصـة فـأن الھـیئة قـد تـلجأ الـى الـقیام بـالتنسـیق مـع االدارات االخـرى خـصوصـا
عـندمـا تـكون ھـناك امـكانـیة لـلتداخـل (مـن) و (الـى) المحـطات االرضـیة (و) (او) الـقمر الـصناعـي 

العائد الى ادارة تنظیمیة اخرى اي في بلد اخر. 



قـد یـتطلب مـن مـقدم الـطلب اتـباع خـطوات تـدریـع الـموقـع (site shielding) مـن اجـل تـقلیل او ✓
الـقضاء عـلى الـتداخـل الـذي قـد یحـدث (مـن) او (الـى) المحـطات االرضـیة الـمتواجـدة او المحـطات 

االخرى. 

لـن یـتم تـخصیص حـزمـة كـامـلة مـن الـطیف الـترددي الغـراض خـدمـة االقـمار الـصناعـیة بـل یـتم تـعیین ✓
قـنوات تـرددیـة مـعینة الـى المحـطة االرضـیة عـلى اسـاس غـیر حـصري وفـقاً لـذلـك, وعـلى الـمرخـص 
لـھم ان یـكونـوا عـلى عـلم بـأنـھ مـن حـق الھـیئة اعـادة تـخصیص نـفس الـقنوات الـترددیـة لمسـتخدم آخـر 

اذا كان ذلك ممكناً (تقاسم نفس الترددات). 

عـلى مـشغل الـقمر الـصناعـي اكـمال عـملیة التنسـیق بـشكل كـامـل وصـحیح وحسـب الـلوائـح الـتنیظمیة ✓
 .(Ar5cle 11)11 المنصوص علیھا في المادة (ITU) لالتحاد الدولي لالتصاالت

عـندمـا یـطلب الـمتقدم قـنوات تـرددیـة فـي حـزمـة مـعینة, فـأن الھـیئة ال تـضمن مـدى تـوفـریـة تـلك ✓
الـقنوات الـترددیـة فـي الـمنطقة الـمطلوبـة وذلـك الن تـلك الـقنوات قـد تـكون مـخصصة وبـصورة 
مسـتقلة لـلتواصـل مـع قـمر مـعین لـتطبیقات خـدمـات االتـصاالت او غـیرھـا , لـذلـك فـأنـھ مـن الـضروري 
الـتواصـل مـع الھـیئة لـغرض الـتوصـل الـى حـلول ھـندسـیة لـلبحث عـن مـواقـع بـدیـلة حـیث یـكون الـعمل 

على التردد المطلوب مسبقاً ممكن. 

لـغرض ادارة الـطیف بـالـشكل الـذي یـضمن االسـتخدام الـكفوء واالمـثل لـلطیف الـترددي فـأن الھـیئة قـد ✓
تـقوم وبـصورة دوریـة بـاعـادة الـنظر فـي الـتوزیـعات واالسـتخدامـات لـلطیف الـترددي وبـصورة 
مسـتمرة وحسـب الـتغییرات الـتي تـطرأ عـلى الـطیف الـترددي الـخاص بـالخـدمـات الـساتـلیة و لـالسـباب 

التالیة: 

o   (مثل االتحاد الدولي لالتصاالت ) متطلبات المنظمات الدولیة

o التشریعات العراقیة

o المتطلبات الوطنیة

 (Key Regulatory and Licensing Trends) 4. االتجاھات التنظیمیة والترخیص

ھـذه الـضوابـط واالرشـادات تھـدف الـى الـتركـیز عـلى تـنظیم تـراخـیص خـدمـات ومـنظومـات -
االتـصاالت الـساتـلیة بجـزئـیھا الـفضائـي واالرضـي وضـمان عـمل ھـذه الـمنظومـات بـالـشكل 
الـقانـونـي فـي الـعراق وان التـكون مـتطلبات الـترخـیص عـائـق فـي نشـر ھـذه الخـدمـات 
بـالـشكل الـعادل وبـدون اي تـمییز بـین الـمرخـصین وعـلیھ فـان عـملیة وضـع الـضوابـط الـتي 
تـنظم تـراخـیص خـدمـات االتـصاالت الـساتـلیة یـجب ان تـركـز عـلى الجـزء الـساتـلي 

( الشبكة الساتلیة ) والجزء االرضي ( المحطة االرضیة ) وكما مفصل في ادناه: 

  



.1 : (space segment) الجزء الساتلي

ان ھـذا الجـزء یـمثل الشـبكة الـساتـلیة او مـشغل الـقمر االصـطناعـي وھـنا تـنقسم انـواع الـترخـیص الـى 
نوعین  : 

 تراخیص حقوق الھبوط  -

تراخیص استخدام الطیف الترددي  -

 ( landing Rights) وفـي ھـذه الـضوابـط سـوف یـتم الـتركـیز عـلى تـراخـیص حـقوق الھـبوط الـوطـني
وضـرورة اسـتحصال تـراخـیص حـق الھـبوط بـالنسـبة للشـبكات الـساتـلیة الـتي تـقدم خـدمـاتـھا الـى الـعراق 
امـا بـالنسـبة لـتراخـیص اسـتخدام الـطیف الـترددي فـسوف لـن تـكون مـطلوبـة مـادام الـقمر الـساتـلي او 
الشـبكات الـساتـلیة قـد اسـتكملت اجـراءات التنسـیق والـتسجیل  فـي السجـل الـدائـم لـلترددات لـالتـحاد الـدولـي 

لالتصاالت وبنجاح لذلك فأنھ التوجد حاجة الى ترخیصھا مرة اخرى.  

  (Landing Rights) تراخیص حقوق الھبوط

يـمكن ملـشغل األقـمار الـصناعـية الـذي اسـتكمل اجـراءات الـتنسيق والـتسجيل وحسـب لـوائـح الـراديـو 
فــي االتــحاد الــدولــي لــالتــصاالت ان يــتقدم بــطلب تــرخــيص مــن الــهيئة ملــمارســة أعــمال الخــدمــات فــي 
الـعراق. حـاملـا يـتم الـحصول عـلى مـوافـقة الـهيئة، فـأن املحـطة الـفضائـية تـكون مـؤهـلة للخـدمـة ويـدرج 

اسم ذلك القمر الصناعي في قائمة "محطات الفضاء املرخصة". 

.2 : (Ground segment) الجزء االرضي

بـاإلضـافـة إلـى تـرخـیص الجـزء الـفضائـي، فـأن مـتطلبات الـترخـیص لـمقدمـي خـدمـات االتـصاالت الـساتـلیة 
ومـشغلي مـنظومـات االتـصاالت االرضـیة یـكون الـزامـي قـبل الـسماح بـعمل او تـشغیل أي مـعدات خـاصـة 

بالمحطات األرضیة.حیث ان متطلبات الترخیص في الجزء االرضي تنقسم الى شقین:- 

الشق االول : التراخیص الفردیة والشاملة ألستخدام المحطات االرضیة. 

الشق الثاني :  تراخیص نشر خدمات االتصاالت من قبل مشغلي المحطات االرضیة  

.1 Individual and blanket) الــــــترخــــــيص الــــــفردي والــــــشامــــــل للمحــــــطة األرضــــــية
 (license for earth sta&on



املحــــطة الــــساتــــلية االرضــــية (املحــــطة األرضــــية واملحــــطة الــــطرفــــية) هــــو نــــوع مــــن املــــعدات الــــالســــلكية 
املســتخدمــة لــالتــصال مــع محــطة الــفضاء الــدولــية (األقــمار الــصناعــية) مــن ســطح األرض. وعــادة مــا 
يـتم اسـتخدامـها لـتوفـير االتـصاالت الـهاتـفية والـبيانـات، وصـالت تـغذيـة الـبث االذاعـي واالعـمال ذات 
الحـــديـــن/ تســـتهلك الـــنطاق الـــعريـــض. املحـــطات األرضـــية تـــتصل مـــع املـــركـــبة الـــفضائـــية عـــن طـــريـــق 
إرســـــــــــــــال واســـــــــــــــتقبال املـــــــــــــــوجـــــــــــــــات الـــــــــــــــراديـــــــــــــــويـــــــــــــــة والـــــــــــــــتي مـــــــــــــــعظمها فـــــــــــــــي نـــــــــــــــطاقـــــــــــــــات مـــــــــــــــتعددة                                                    

,(.L-band, C-band, Ku-band, Ka-band, etc) غيغا هيرتز 
املحــطات األرضــية تــكون إمــا ثــابــتة أو مــتنقلة. وتــصف املــادة 1 مــن لــوائــح الــراديــو لــالتــحاد الــدولــي 

لالتصاالت  أنواع مختلفة من املحطات األرضية الثابتة واملتحركة، وعالقتها ببعضها. 

ونفصل في ادناه أنواع من املحطات األرضية: 

Permanent Earth Sta&on (PES)  محطات ارضية دائمة ✓
المحـطة االرضـیة الـدائـمة (PES) ھـي المحـطة األرضـیة الـفضائـیة الـعامـلة مـن ،مـوقـع دائـم محـدد إلـى، 
الـقمر الـصناعـي وعـادة تـكون فـي مـدار ثـابـت بـالنسـبة لـالرض یـسمى الـجیوسـتیشنري Geo orbit. وعـادة 
مــا یــتم اســتخدام PES لــتوفــیر االتــصاالت الــھاتــفیة والــبیانــات ، وصــالت تــغذیــة الــبث االذاعــي 

Broadcas&ng، شبكات الشركات الخاصة أو القیادة عن بعد األقمار الصناعیة والتحكم. 

Transportable Earth Sta&on (TES)  محطات ارضية متنقلة ✓
المحـطة األرضـیة الـمتنقلة (TES) ھـي المحـطة األرضـیة الـفضائـیة الـتي تـعمل مـن مـوقـع مـعین إلـى أحـد 
األقـمار الـصناعـیة فـي الخـدمـة الـثابـتة الـساتـلیة. یـرتـبط عـمل TES عـادة مـع خـدمـات الـبث االذاعـي، حـیث یـتم 
اسـتخدامـھا لـتوفـیر وصـالت رابـطة خـارجـیة بـین مـوقـع المحـطة واالسـتودیـو أو مـباشـرة إلـى اإلذاعـة 

الساتلیة. 
Mobile Earth Sta&on (MES)  محطات ارضية متنقلة ✓

محـطة األرض المحـمولـة (MES) ھـي المحـطة األرضـیة الـفضائـیة الـتي تـعمل مـن أي مـكان إلـى أحـد 
األقـمار الـصناعـیة فـي خـدمـات األقـمار الـصناعـیة الـثابـتة. وتـرتـبط عـملیات MES عـادة مـع خـدمـات 
االتـصاالت الـشخصیة الـمتنقلة لـالتـصاالت الـھاتـفیة وبـیانـات محـدودة االتـصاالت. أنـھا تـرتـبط أیـضا مـع 

وصالت البث االذاعي 

Earth Sta&on Networks (VSAT)  محطات الشبكات االرضية ✓
محـطة ذات فـتحة صـغیرة جـدا (VSAT) تـعمل كجـزء مـن شـبكة مـن المحـطات حـیث یـتم تـوجـیھ كـل حـركـة 
الـمرور (الـبیانـات) عـبر األقـمار الـصناعـیة مـن وإلـى محـطة أرضـیة تـعتبر ھـي مـركـز الـتحكم. وتـشمل 



الـتطبیقات: المسـتھلك وSOHO الـنطاق الـعریـض. نـقطة بـیع االتـصاالت؛ شـبكات الشـركـات الـخاصـة؛ 
والمراقبة عن بعد للصناعات المرافق العامة. 

Receive Only Earth Sta&ons (ROES)محطات ارضية ذات قابلية االستالم فقط  ✓
وهذه املحطات فقط هي التي تعفى من الترخيص 

 

.2  (ISP)تراخیص نشر خدمات االتصاالت من قبل مشغلي المحطات االرضیة

عـلى مجھـزي الخـدمـات الـى المشـتركـین الـحصول عـلى تـراخـیص تجھـیز الخـدمـات مـن الھـیئة 
لـلسماح لـھم بـتقدیـم ھـذه الخـدمـة وحسـب الـالئـحة الـتنظیمیة لمجھـزي الخـدمـات(ISP) الـصادرة عـن 

الھیئة. 

   (License Categories)  5- فئات الترخیص

یتم تصنیف التراخیص بموجب ھذه الالئحة على النحو التالي: 1.

 Landing Rights for Space Segment)الفئة أ: تراخیص حقوق الھبوط لمقدمي الجزء الفضائي
 (Providers

 Fixed Earth Sta5on) Hub Sta5ons الفئة ب: تراخیص المحطات االرضیة الثابتة بضمنھا ألـ
 (License (Fixed) including Hub Sta5ons

 individual VSAT license      الفئة ب1 : ترخیص المحطات الفردیة

 Blanket (regional) VSAT license     شاملة وطنیة VSAT الفئة ب2 : رخصة



الفئة ج   : تراخیص المحطات االرضیة المتنقلة 

الفئة د   : تراخیص بیع وتداول ونصب منظومات االتصاالت الساتلیة والمعدات الطرفیة 

الفئة ھـ  : تراخیص مقدمي الخدمات. 

 یـجوز لـطالـب الـرخـصة  الـمشغل فـي أي وقـت ان یـقدم طـلبا عـلى فـئة واحـدة أو أكـثر مـن الـرخـص 2.
اعاله. 

 جـمیع مـحاور VSAT (VSAT Hubs) والـعقد أو الـمواقـع الـتي تـشغل عـن بـعد والـتي لـھا الـقابـلیة 3.
عـلى تـوفـیر خـدمـات االتـصاالت بـإتـجاھـین (االتـجاه الـصاعـد واالتـجاه الـھابـط) یـجب عـلیھا الـحصول 

على ترخیص من الھیئة . 

6-  االمتیازات وااللتزامات والضوابط التنظیمیة  

تـكون تـراخـیص مـنظومـات االتـصاالت الـفضائـیة ھـذه مـتاحـة بـصورة غـیر حـصریـة لـلجھات الـتي تـنطبق ✓
عـلیھا ھـذه الـتعلیمات وبـصورة شـفافـة وبـدون اي تـمییز بـین الـمتقدمـین وتـكون مـعالـجة الـطلبات بـنفس مـبدأ 
مــعالــجة طــلبات الخــدمــات الــساتــلیة فــي االتــحاد الــدولــي لــالتــصاالت وبــمدأ " الــمتقدم اوال یخــدم 

	.(First	Come	First	Serve) "اوال
الھیئة على استعداد تام البداء اي مساعدة الى المرخص لھ فیما یتعلق بشأن طلب التنسیق. ✓

الھیئة على استعداد البداء اي مساعدة اخرى ضمن صالحیاتھا القانونیة والتشریعیة. ✓

تـصدر الھـیئة وثـائـق الـترخـیص بـحق الـمتقدمـین الـناجـحین تـتضمن جـمیع الـتفاصـیل الـخاصـة بـالـحقوق ✓
واالمتیازات وااللتزامات. 

عـلى كـافـة مجھـزي الـحیز الـفضائـي (space segment provider) الـحصول عـلى رخـصة حـق ✓
الھـبوط مـن الھـیئة قـبل تـقدیـم الخـدمـة ألي مشـترك او اي جـھة ضـمن االراضـي والـمیاه االقـلیمیة 

للعراق. 

عـلى الـمرخـص لـھ تـخویـل مـندوب او مـمثل قـانـونـي عـنھ فـي الـعراق مـع الھـیئة عـلى ان یتعھـد ✓
بـالـمحافـظة عـلى تحـدیـث الـبیانـات بـاسـتمرار وتـوفـیر الـحیز الـفضائـي مـن خـالل الـمندوب او الـممثل 

آنف الذكر. 

عـلى الـمرخـص لـھ تـزویـد الھـیئة بـالـمعلومـات الـفنیة الـخاصـة بـالـمنظومـة الـفضائـیة فـیما یـخص الحـزم ✓
الترددیة والمساحات الجغرافیة المشمولة بالتغطیة واي بیانات ذات صلة بالموضوع. 



عـلى الـمرخـص لـھ تـقدیـم أي وثـائـق أخـرى صـادرة عـن السـلطة الـمختصة فـي الـبلد الـذي رخـص ✓
الـقمر االصـطناعـي و الـتي تـبین شـروط الـترخـیص فـي بـلد الـمنشأ السـتخدام الجـزء الـفضائـي؛ 

 . (space segment)

عـلى الـمرخـص لـھ االمـتثال للشـروط الـقانـونـیة والـتنظیمیة والـمعایـیر الـسائـدة السـتخدام الـقمر ✓
الصناعي. 

یلتزم المرخص لھ بدفع أجور التراخیص التي تحددھا الھیئة وفقاً آللیة احتساب أالجور الخاصة بالھیئة. ✓
على المرخص لھ تقدیم تقریر فصلي الى الھیئة یتضمن المعلومات التالیة: ✓

(a .الفعالیات والتحدیثات الجدیدة للوصول الى الحیز الفضائي الممنوح

(b .تقدیم شھادة االمتثال وجودة الخدمة المطبقة على توفیر الحیز الفضائي

عـلى صـاحـب رخـصة حـقوق الھـبوط تـقدیـم خـدمـات االتـصاالت الـفضائـیة لـلجھات الـمرخـصة مـن قـبل ✓
الھیئة فقط والیحق لھ تقدیم الخدمة ألي جھة غیر مرخصة. 

عـلى الـمرخـص لـھ تـقدیـم مـعلومـات دقـیقة فـیما یـخص مـنظومـة االتـصاالت لـلمشغلین والمشـتركـین ✓
مـثل (احـدائـیات الـمواقـع, الـقدرة الـمرسـلة, بـروتـوكـوالت االنـترنـتIP’s , ... الـخ) وعـلى الـنحو 

المطلوب من قبل الھیئة. 

على المرخص لھ عدم تقدیم الخدمة ألي جھة غیر مرخصة من قبل الھیئة. ✓

عـلى الـمرخـص لـھ لـتقدیـم خـدمـات االتـصاالت الـفضائـیة الـتي تـدعـم خـدمـات الـبنى الـتحتیة لـالتـصاالت ✓
الـحیویـة والـمتعلقة بسـالمـة االرواح واالمـن الـوطـني االلـتزام بـعدم قـطع الخـدمـة عـن اي مشـترك 
عـراقـي مـن دون طـلب رسـمي صـادر عـن الھـیئة الي سـبب كـان حـتى لـو كـان الـقطع بسـبب الـدیـون 

المستحقة. 

عـلى الـمرخـص لـھ ضـمان امـن الـمعلومـات والـبیانـات الـخاصـة بـالمشـتركـین المسـتخدمـین لشـبكتھ ✓
ومـدى مـطابـقتھا مـع بـنود الـرخـصة, كـما وال یـسمح لـلمرخـص لـھ مـنح وصـول مـباشـر لـبیانـات 

المشتركین الى اي طرف ثالث في اي وقت. 

عـلى مجھـزي الـحیز الـفضائـي عـدم الـسماح ألي مسـتخدم غـیر مـرخـص مـن قـبل الھـیئة مـن الـوصـول ✓
الى شبكتھ بصورة مباشرة او غیر مباشرة عن طریق مشتركي المجھز في العراق. 

عـلى مجھـزي الـحیز الـفضائـي ضـمان ان تـكون كـثافـة الـقدرة الـمتدفـقة لـالشـارة الـمرسـلة او الـمنبعثة ✓
وفـق المحـددات الـمسموح بـھا مـن قـبل  االتـحاد الـدولـي لـالتـصاالت (ITU) عـندمـا تـكون الحـزمـة 

 ,(Shared Bands) الترددیة مشتركة مع المحطات االرضیة

اذا كـان الـمرخـص لـھ یـشغل اكـثر مـن قـمر فـأن ذلـك یـتطلب الـحصول عـلى رخـصة مـنفصلة لـكل ✓
قمر.  



        متطلبات االمن الوطني  

عـلى الـمرخـص لـھ االلـتزام والـتوافـق مـع كـافـة مـتطلبات االمـن الـوطـني والـتعلمیات الـتي تـصدر عـن ✓
الھیئة او الجھة التي تخولھا الھیئة بھذا الصدد,  

حق الدخول  واإلنقاذ العام وخدمات الطوارئ ( المرخص لھ للجزء االرضي) ✓

عـلى الـمرخـص لـھ بـناء عـلى طـلب مـن الھـیئة، ولـمصلحة جـمھوریـة الـعراق، یـنصب 1.
الـمرخـص لـھ احـدث أنـظمة الـدخـول الـمسموح بـھا قـانـونـیاً  ومـكونـات شـبكة الـمرخـص لـھ    
 a state-of-the-art lawful intercep5on system including the )
 ،( configura5on and enabling of Licensee's network components
ومـعدات رصـد فـعالـة وتسـلیم جـمھوریـة الـعراق لـنقطة الـربـط الـبیني لـلدخـول الـقانـونـي الـذي 
سـیتم تـشغیلھ بـناًء عـلى مـقتضیات الـمصلحة الـعامـة دون أي تـدخـل، أو مـساعـدة، أو مـعرفـة أو 

مساعدة من المرخص لھ.  

 أي دخـول للشـبكة بھـدف اعـتراض الـمعلومـات سـیتم وفـقاً الوامـر قـضائـیة وحسـب الـقوانـین 2.
العراقیة النافذة . 

 عـلى الـمرخـص لـھ ( الجـزء االرضـي) ان یـسمح فـي حـاالت الـطوارئ وبـناء عـلى طـلب 3.
ھـیئة االعـالم واالتـصاالت لـألشـخاص الـذیـن تـعینھم  او تـوافـق عـلیھم  الھـیئة بـاسـتخدام جـزء 
أو كـامـل شـبكة الـمرخـص لـھ وخـدمـاتـھ خـالل مـثل ھـكذا حـاالت لـلطوارئ عـلى أسـاس 

األولویة. 

عـلى الـمرخـص لـھ ( الـحیز الـفضائـي او االرضـي) ایـقاف تجھـیز الخـدمـة فـي اي رقـعة جـغرافـیة فـي ✓
الـعراق حـالـما تـطلب الھـیئة مـنھا ذلـك, وتـزویـد الھـیئة بـأي مـعلومـات قـد تـطلبھا عـن مشـتركـي 

المرخص لھ في العراق. 

ال یـحق لـموزعـي ومـزودي الخـدمـات اسـتخدام مـنظومـات االتـصاالت الـساتـلية كـبوابـات نـفاذ دولـية ✓
إلمــــرار خــــدمــــات الــــصوت او الــــبيانــــات لشــــركــــات خــــدمــــات االتــــصاالت الــــثابــــتة او املــــتنقلة مـن دون 

الحصول على إذن كتابي من قبل الھیئة ينص على ذلك . 
تتحـمل الـجھات الـمخالـفة للشـروط والـضوابـط الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذه الـضوابـط كـافـة الـتبعات ✓

القانونیة والمالیة المترتبة وحسب القوانین العراقیة الساریة. 

للھـیئة الـحق فـي سـحب او تـعلیق الـرخـصة فـي حـال عـدم االلـتزام بـالـضوابـط والـتعلیمات الـمنصوص ✓
علیھا ضمن الرخصة. 

 (  License dura&on) 7- مدة الترخیص   

(a (Landing rights license) رخصة حق الهبوط



مـدة تـرخـیص حـقوق الھـبوط سـاریـة الـمفعول لـمدة خـمس سـنوات مـن تـاریـخ اصـدار الـرخـصة، وتـعتبر قـابـلة 
لـلتمدیـد لـمدة مـماثـلة لـنفس الـغرض والشـروط الـصادرة مـن اجـلھ ویـجب دفـع الـرسـوم المحـددة مـن قـبل 

الھیئة لغرض تجدید الرخصة. 

(b (Ground segment licenses) تراخیص القطاع األرضي

 تراخيص القطاع األرضي صالحة ملدة سنة من تاريخ صدور الترخيص وقابلة للتجديد على 
أساس سنوي. 

.8 (License Renewal) تجديد الرخصة
جمیع التراخیص تخضع للتجدید بعد انتھاء مدة الترخیص وجمیع الرسوم المستحقة واجبة الدفع عند 

التجدید, كما وتحتفظ الھیئة بحقھا في مراجعة رسوم وضوابط وشروط الترخیص من وقت آلخر. 

.9 (Licensing Criteria) معايير الترخيص
ترخیص المحطات األرضیة ومحطات VSAT ورخصة حقوق الھبوط تكون وفق مبدأ االتحاد الدولي 

 .(first come first serve) "لالتصاالت في معالجة الطلبات " المتقدم اوال یخدم أوال

.10 .(Applica&on Form) استمارات طلبات الترخيص 

نماذج استمارات طلبات الترخیص متاحا في مكاتب الھیئة الصعید الوطني أو على الموقع اإللكتروني 
 (www.cmc.iq). للھیئة

 (CONSUMER Rights)  11- حقوق املشتركني
یتوجب على جمیع مقدمي خدمات الجزء الفضائي او الجزء االرضي الحفاظ على 24 ساعة من الدعم 
التشغیلي للعمالء في العراق لحضور لقضایا التقنیة والتشغیلیة, وفي ھذا الصدد، یجب ان تكون جمیع 

المكالمات التي تتم لدعم الصیانة على حساب مزود خدمات الجزء الفضائي. 

 End-user Terminal License (المستخدم) 12- تراخیص الطرف النھائي

ال یشـترط وجـود رخـصة تـشغیل السـتخدام الـمعدات الـطرفـیة المحـمولـة مـن قـبل المسـتخدمـین •
الـنھائـیین ولـكن ذلـك یـتطلب الـحصول عـلى مـوافـقة مـن قـبل الھـیئة، ویـجب أن یـتم تـسجیلھا لـدى 

الھیئة. 

http://www.cmc.iq


ال یشـترط وجـود رخـصة الـتشغیل للمحـطات GMPCS لـكنھ یـحتاج لـموافـقة الـ CMC، ویـجب أن •
 .CMC یتم تسجیلھا لدى

محطات االستقبال األرضیة ال تخضع للترخیص ولكن یجب أن تكون مسجلة لدى الھیئة. •
ال یـتوجـب عـلى مجھـزي الجـزء الـفضائـي او الـحیز الـفضائـي مـن فـتح مـكتب صـیانـة داخـل الـعراق, •

بل یتوجب علیھم تعیین مخول عنھم لألتصال وتبادل المعلومات. 

  

 (Service Outage  ) 13- انقطاع الخدمة

فــــي حــــال انــــقطاع الخــــدمــــة ألكــــثر مــــن 6 (ســــتة) ســــاعــــات يــــحق لــــلعميل املــــطالــــبة بــــما يــــعادل •
االئتمان عن رسوم الخدمة املنقطعة. 

یـتوجـب عـلى مـقدمـي خـدمـة الجـزء الـفضائـي الـضمان للمشـتركـین بـالـتوافـق مـع جـمیع الـظروف •
وتـوجـیھ اسـتخدام خـدمـات األقـمار الـصناعـیة فـي الـعراق وجـمیع الشـروط الـمنصوص عـلیھا فـیما 

یتعلق بتشغیل خدمة الھاتف أو الشبكة الوطنیة. 

.14 (Health and Safety) متطلبات السالمة وحماية البيئة

یتخـذ الـمرخـص لـھ الخـطوات الـالزمـة فـیما یـتعلق بـبناء ونـصب وتـشغیل وصـیانـة شـبكتھ ✓
وجمیع المعدات لتقلیل الضرر على البیئة في جمھوریة العراق. 

 یخضع المرخص لھ لجمیع قوانین وأنظمة البیئة النافذة  في جمھوریة العراق. ✓

 یجب أن یضمن المرخص لھ حمایة المواقع األثریة والتراثیة. ✓

.15 (Type Approval) الموافقة النوعیة

عـلى الـمرخـص اسـتخدام االجھـزة الـالسـلكیة الـمجازة مـن قـبل الھـیئة حـصراً وطـبقاً لـضوابـط الـموافـقة الـنوعـیة 
الـمعمول بـھا عـالـمیاً (الـمواصـفات الـقیاسـیة الـعالـمیة وتـعلیمات االتـحاد الـدولـي لـالتـصاالت – الـمنطقة االولـى 

باالضافة الى (التعلیمات الصحیة الخاصة باالشعاع ) والضوابط التي تصدرھا الھیئة بھذا الصدد.


