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 واالطار القانوني  المقدمة: 1الفصل  

االوددددالم  يالمنظمددددة لقطدددداوالحصددددرية هيئددددة االوددددالم واالتصدددداالت الجهددددة تعددددد 

( مدددن دسدددتور 110( و 103المدددواد   العدددراق بموجددد جمهوريدددة واالتصددداالت فدددي 

 (65  التشددريعي رقدد  االمددر( مددن 5( مددن القسدد   2( و 1والمددواد   جمهوريددة العددراق

التددرددي بالشددكل تنظددي  وادارة الطيددف  الددذي مددنح الهيئددة صددالحيةالنافددذ  2004لسددنة 

بالتقنيدددات المسدددتهلا بالحصدددول ولدددى افتدددل الخددددمات وبمدددا يلبدددي متطلبدددات  ،االمثدددل

تعتبددر مددن الخدددمات المهمددة لددذلا  االرضددي الحديثددة وبمددا ان خدددمات البددث التلفزيددوني

هددذ  المددوارد والبنددى التحتيددة بالشددكل االمثددل لتقدددي  فدد ن الهيئددة تسددعى الددى تقدددي  وتنظددي  

لوجيدددا الحديثدددة ولكدددون ان تقنيدددة التلفزيدددون و م التكن ان اسدددتخدالخددددمات وبمدددا يتدددم

وددام  حزيددران مددنالحمايددة وددن هددذ  الخدمددة فددي  تترفعدد  حيددثقددد انددديرت التمددايلي 

وحسدد   ،VHFبالنسددبة لحزمددة الددد  2020وفددي وددام  UHF الدددبالنسددبة لحزمددة  2015

فددد ن اسدددتخدام تقنيدددة التلفزيدددون الرقمدددي اصدددبحت ضدددرورية  2006اتفاقيدددة جنيدددف 

الرقمددي التلفزيددوني وحيددث ان اسددتخدام تقنيددة البددث  ،لمواكبددة التطددور الحاصددل فددي العددال 

سددوف يددوفر حيددز اكبددر مددن التددرددات كددون ان قندداة تردديددة تمايليددة واحدددة مددن الممكددن 

احتماليددات التددداخل  قنددوات رقميددة باالضددافة الددى التقليددل مددن ةان تسددتخدم لتحميددل وددد

واسددتكماالل لالجددراءات  وتددوفير صددورة واليددة الوضددوا ودقددة واليددة فددي الصددوت ووليدد 

ايرنسدددت اندددد يوندددا السدددابقة التدددي وضدددعتها الهيئدددة بالتنسددديق مدددع الشدددركة االستشدددارية 

وخطددة الهيئددة للتحددول مددن البددث التمددايلي الددى البددث الرقمددي، قامددت الهيئددة باوددداد هددذ  

 .ةالتنظيمي   الالئحة

 

 : االهداف  2الفصل  

   .توفير خدمات البث التلفزيوني الرقمي .1

بالشددكل الددذي يددوفر  تطددوير االطددار التنظيمددي لخدددمات البددث التلفزيددوني الرقمددي .2

افتددل الخدددمات الددى المددواطن وب نسدد  االسددعار وحلددا مددن خددالل تحسددين الخدمددة 

   .والي الوضوا  التلفزيوني بجودة افتل للصوت والصورة وتوفير تقنية البث

 زيوني في العراق.التلفوضع اطار تنظيمي لمقدمي خدمات البث  .3
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 التعاريف  :   3الفصل  

 

 جميع المصطلحات المستخدمة في النص التالي يج  ان تحمل المعاني التالية :  

 

االنبعددددا  أو انتقددددال الصددددوت أو الصددددور  :(Broadcastingأ( " البددددث االحاوددددي" 

لالسددتقبال المباشددر مددن قبددل الجمهددور العددام وددن طريددق مسددتقبالت مكيفددة لهددذا الغددر ، 

سددواء كددان التسددلي  يتدد ير وددن طريددق وسددائل أو اسددتخدامات طيددف التددرددات الراديويددة، 

، واألليددداف التدددوئية واألقمدددار الصدددناوية أو أي ، والبدددث وبدددر االنترندددتوالكدددابالت

 زيج منه .م

 

معدددددات توزيددددع تيددددارات النقددددل المتدددداوفة : هددددي (Distributionب( " التوزيددددع " 

 ورصدددها( إلددى مواقددع االرسددال فددي شددبكة التلفزيددون الرقمددي إمددا مددن خددالل وصددالت 

 السلكية، واأللياف أو األقمار الصناوية.

 

تعندددي المعددددات حيدددث يدددت  جمدددع مختلدددف مغدددذيات  (Head-endت( " نهايدددة الدددرأ "  

البرنددامج  مددن اسددتوديوهات التلفزيددون أو مددن مغددذيات األقمددار الصددناوية(، وتجميعهددا، 

 المشفرة والمتاوفة ولى واحد أو أكثر من تيارات النقل.

 

مدددنح حقددددوق ل الهيئدددةالوييقدددة الرسدددمية الصدددادرة ودددن  :(Licenseرخصدددة" ال ( "

 إلشارة.والتزامات مشغل توزيع ا

 

ولددى  بددرامجالمعدددات التددي تنقددل اينددين أو أكثددر مددن ال : (Multiplexerج( "المعدددد" 

 طريق انتقال واحد في وقت واحد.

جعددددل تسددددهيالت الشددددبكة  : هددددي( Multiplex servicesا( "خدددددمات المتعدددددد"  

متدددوفرة و تتدددمين التشدددغيل لمتددداوفة المحتدددوع وتجميعددد  وتوزيعددد  فدددي مجموودددة 

 واحدة.

 

   .هيئة االوالم واالتصاالت  :"لهيئة  اخ( "  

 

 اسدددتوديو(  DVBتدددوفير المحتدددوع مدددن نهايدددة الدددرأ  للدددد :  (Serviceخدمدددة" الد( "

 إلى معدات االستقبال التلفزيونية للمستخدمين النهائيين باستخدام شبكة البث الرقمي.
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مشدددغل مدددرخص يدددزود شدددبكة للبدددث  :(Signal Distributionح( " مدددوزع االشدددارة" 

 .المعدداالرضي وخدمات    التلفزيوني

 

شددبكة البددث تددوفير  :(Signal Distribution serviceر( "خدمددة توزيددع االشددارة" 

 .التلفزيوني الرقمي لتوزيع المحتوع الى المشتركين

 

الهدددوائي لبدددث اشدددارة حتدددوع الدددى مهدددي ارسدددال ال(: Transmittersز( "مرسدددالت"  

 التلفزيون الرقمي.

 

يعنددددي المصددددطلح  :(Value added service ( " خدددددمات القيمددددة المتددددافة" 

الصدددناوي لالتصددداالت السدددلكية والالسدددلكية والبدددث للخددددمات  يدددر األساسدددية مدددا بعدددد 

 الخدمات القياسية.

 

الدددليل االلكترونددي للبددرامج هددو قائمددة  :" .(EPG) "الدددليل االلكترونددي للبددرامجش( 

بددالقنوات ووأو بددالبرامج تعددر  ولددى الشاشددة، وتسددمح لمشدداهدي الخدددمات التلفزيونيددة 

بواسددطة جهدداز  يحتدداج الوصددول اليهدداالتددي تدقدددم ولددى أقنيددة متعددددة باختيارالصددفحة التددي 

 إن الددددليل االلكتروندددي للبدددرامج الدددذي يغطدددي جميدددع البدددرامج ،نترولكدددو الريمدددوت 

ل بدد  مددن وجهددة  التلفزيونيددة المقدمددة وبددر النظددام التلفزيددوني الرقمددي قددد يكددون مر وبددا

 .نظر المشترك

 

هددي االجهددزة التددي تسددتخدم إلسددتالم وفددا الشددفرة  :( "Set-top box (STB)ص( " 

  .وور  االشارة الرقمية

 

 الوضع الراهن للبث التلفزيوني في العراق  :   4الفصل  

 

 UHF( الددذي يبددث ولددى الحددزم   Analogueنظددام البددث التلفزيددوني التمددايلي   .1

&VHFل للمواطنين  .( وهذ  الخدمة تقدم مجانا

( وهدددي تبدددث ولدددى الحزمدددة MVDSني المتعددددد النقددداط  و نظدددام البدددث التلفزيددد  .2

مرخصددة فدددي العددراق وهددي تقددددم ( وهددذ  الخدمدددة  يددر GHz 12-10التردديددة  

مقددددمي هدددذ  الخدمدددة لصدددالح اصدددحاب  للمدددواطنين مقابدددل اجدددور شدددهرية مقطوودددة

 . منظومات اوادة البث المشفر(

ل في العراق.Satellite TVالتلفزيوني الفتائي    نظام   .3  ( وهي االكثر استخداما
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شدددركات ( تقدددم الخدمددة مددن قبددل IPTV  وبددر االنترنيددتالبددث التلفزيددوني نظددام  .4

   .(ISPاالنترنت  

 

 فوائد االنتقال الى البث الرقمي :   5الفصل  

 

 تنفيذ قرارات االتحاد الدولي لالتصاالت .1

 نووية وجودة افتل لخدمة البث التلفزيوني   .2

 كفاءة اكبر في استخدام الطيف الترددي .3

 امكانية افتل للتغطية وبطاقة بث اقل  .4

 نسبة حماية اقل تقلل من نسبة التداخل والتشويش   .5

يسددمح بتلتقدداط داخلددي لالشددارة افتددل وامكانيددة اسددتالم االشددارة مددن خددالل المسددتقبل  .6

 الثابت والمتحرك

 (EPGيقدم خدمات اضافية مثل الدليل االلكتروني للبرامج   .7

 Multiplexed)  إن اسدددتعمال مواقدددع إرسدددال مشدددتركة لددددفق متعددددد المحتدددوع .8

Content)   يتددمن تحقيددق الكفدداءة فددي اسددتعمال الطيددف التددرددي وبددر اسددتعمال

( synchronizationولكدددن حلدددا يتطلددد  التدددزامن  (SFN) شدددبكة أحاديدددة التدددردد

 .بين مواقع االرسال وهذ  االجهزة اصبحت متوفرة ومن السهل الحصول وليها

 

 لخدمات البث التلفزيوني الرقمي  : الطيف الترددي المخصص 6الفصل  

حيدددث  ،لوجيدددا التلفزيدددون الرقمدددي ب سدددتخدام الطيدددف التدددرددي بكفددداءة اولدددىو تسدددمح تكن 

عاب العديدددد مدددن ( اسدددتي SDTVيمكدددن لقنددداة تردديدددة تمايليدددة واحددددة واديدددة الوضدددوا  

لوجيددا التلفزيددون الرقمددي يسددمح و يددة الوضددوا باالضددافة الددى ان تكن لواالقنددوات الرقميددة 

ووليددد  حدددددت الهيئدددة الحدددزم  و..الددد . (HDTVالتلفزيدددون العدددالي الوضدددوا   بتدخدددال

 .ني الرقميو لتلبية متطلبات البث التلفزي (  MHz 694-470 الترددية  

 

  2006المؤتمر االقليمي لالتصالت الراديوية واتفاقية جنيف :   7الفصل  

( ضدددمن أقدددالي  قطددداع االتصددداالت الراديويدددة، وفدددي ودددام 1يقدددع العدددراق فدددي األقلدددي   

فددي   RRC_06وقدددت الدددورة الثانيددة للمددؤتمر اإلقليمددي لالتصدداالت الراديويددة  2006

 وحلا ضمن اطار احكام وميثاق دستور االتحاد الدولي لالتصاالت.    ،جنيف
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وهددو  ،إن المددؤتمر أسددس التفاقيددة إقليميددة جديدددة لتخطدديا خدمددة البددث الرقمددي األرضددي

 -المالمح الرئيسية لها كالتالي:،  م2006ما يسمى بخطة واتفاقية جنيف  

 (.MHz 862-470( و MHz 230-174تخطيا النطاقين:   .1

 البلدددان العربيددة وأوربددا وأفريقيددا  3وجددزء مددن اإلقلددي   1اإلقلددي   اقين:تخطدديا النطدد  .2

 .وإيران(

تخطددديا الخددددمات: البدددث التلفزيدددوني الرقمدددي االرضدددي والبدددث االحاودددي الرقمدددي  .3

 .االرضي

( سددداهمت فدددي تهيئدددة الظدددروف المناسدددبة للتحدددول مدددن البدددث 2006إن اتفاقيدددة جنيدددف  

لتلفزيددوني الرقمددي األرضددي, حيددث حددددت التلفزيددوني التمددايلي االرضددي الددى البددث ا

ل لحماية البث  التلفزيوني التمايلي األرضي.    2015وام حزيران من    موودال نهائيا

لقددد كانددت مشدداركة جمهوريددة العددراق متمثلددة بهيئددة اإلوددالم واإلتصدداالت فددي المددؤتمر 

فعالدددة, ونجحدددت فدددي تنسددديق وددددد مدددن  RRC_06اإلقليمدددي لالتصددداالت الراديويدددة 

التددرددات المخصصددة لخدددمات البددث الرقمددي االرضددي التددي اصددبحت ا ن جددزءل مددن 

 ,2006خطة جنيف  

تددوفر إل لدد  الدددول االمكانيددة  UHFللبددث الرقمددي لحزمددة الددد  2006ان خطددة جنيددف 

قندداة  28مشددغلين وطنيددين , ولددى كددل حددال ولددى افتددرا  ان كددل المتددوفر  8 -6لتشددغيل 

مشددغلين وطنيددين باالضددافة الددى المشددغلين االقليمددين مددع  4-3دديددة ف ندد  يمكددن تشددغيل تر

وهددذ  االحتماليددة تختلددف مددن محافظددة الددى اخددرع للتددداخل فددي التغطيددة قليلددة  احتماليددة

وحسدد  الخطددة المسددجلة فهندداك بعددض المحافظددات تمتلددا ودددد كبيددر مددن التخصيصددات 

 ومحافظات اخرع تمتلا ودد اقل ,

 UHF470-690 MHz) 315  النهايددددة فدددد ن لدددددع العددددراق فددددي حزمددددة الدددددفددددي 

تخصدديص فددي حزمددة  49للبددث الرقمددي و  2006تخصدديص مسددجل حسدد  خطددة جنيددف 

ل أن  VHFالددد  كدد   20تسددمح بتسددتخدام التددردد ولددى مسددافة  2006خطددة جنيددف , ولمددا

 ون الموقع الذي سجل في  هذا التردد.

 

 : التقنية والمقاييس 8الفصل  

وفددي ان التقنيددات التددي تعمددل وليهددا خدمددة البددث التلفزيددوني الرقمددي فددي تطددور مسددتمر 

 -:للبث التلفزيوني الرقميادنا  التقنيات والمقاييس المتوفرة 
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  DVB-T & DVB-T2تقنية البث الد .1

وهنددداك نظدددام احدددد   (compression system /MPEG4نظدددام التدددغ    .2

 HEVC) 

 (SDTV / HDTVالتلفزيوني العادي الوضوا والعالي الوضوا  العر    .3

 (   MFN / SFNاستخدام الشبكات وحيدة التردد والشبكات متعددة التردد   .4

ولغددر  ضددمان البددث التلفزيددوني الرقمددي تقنيددات ونظددرا للتطددور السددريع فددي ووليدد  

تلفزيدددوني االسدددتغالل االمثدددل للطيدددف التدددرددي وتدددوفير الجدددودة العاليدددة لخدمدددة البدددث ال

الرقمددي فددي العددراق فدد ن التقنيددة فددي تددراخيص البددث التلفزيددوني الرقمددي سددوف تكددون 

 .(Neutral Technology حيادية  

 

 نطاق التطبيق:   9  الفصل

 

 :ولىالالئحة التنظيمية  هذ  تنطبق  

 تقددددي أي نشددداط يتعلدددق بالبنددداء والتركيددد  والصددديانة والملكيدددة والتشدددغيل واإلدارة و  .1

الخدددمات المتعددددة الرقميددة و خدددمات توزيددع اإلشددارة  فددي جمهوريددة العددراق بمددا 

 في حلا تركي  وتشغيل نهاية الرأ  واإلرسال والمرسالت.

 تددددددددوفير خدددددددددمات توزيددددددددع إشددددددددارة باوتبارهددددددددا الناقددددددددل المشددددددددترك  .2

 لمقدمي خدمة المحتوع المرخصة.

 ة التنظيمية.  ( من هذ  الالئح 4مقدمي خدمات البث التلفزيوني في الفصل   .3

 

 

 توزيع االشارة  اتالعامة لتشغيل شبك  لشروطا: 10  الفصل

 

ولددى  يحصددلير دد  فددي تشددغيل شددبكة توزيددع اإلشددارات يجدد  وليدد  أن جهددة أي  .1

 رخصة صادرة ون هيئة االوالم واالتصاالت.

منصددة البددث  يبندديأو وذ و ينفدد أن يشددرع،  هددا مددنن حاملتمكدد توزيددع اإلشددارة رخصددة  .2

الرقمددي األرضددي وشددبكات النقددل لتوزيددع خدددمات البددث الرقمددي وخدددمات القيمددة 

 .المتافة األخرع إلى المستخدمين النهائيين
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 وأسلوب منح الرخص  : فئات الترخيص 11  الفصل 

 

حمددل يمكددن ان ي  فدد ن تددردد راديددوي واحددد بعددر  تددرددي معددين فددي البددث التمددايلي

الرقمدددي فدددان التدددردد التلفزيدددوني امدددا فدددي حالدددة البدددث  ،فقددداواحددددة  (برندددامج محطدددة 

ولددى نفددس  (برنددامج  محطددة الراديددوي الواحددد مددن الممكددن ان ينقددل  يبددث( اكثددر مددن

فدددان اهميدددة البدددث الرقمدددي تكمدددن فدددي تحسدددين كفددداءة الطيدددف  الدددذل ،التدددردد الراديدددوي

لتقنيددة التددرددي وان ودددد المحطددات المنقولددة ولددى تددردد راديددوي واحددد تعتمددد ولددى ا

المحتددوع المنقددول  المسددتخدمة والجددودة المطلوبددة للمحطددة وهددذ  الجددودة تتغيددر حسدد 

فددي البددث الرقمددي هددو جمددع  حيددث ان المبدددأ,  مثددل الموسدديقى لهددا جددودة اولددى مددن الكددالم(

يسددمى  أاكثددر مددن محطددة رقميددا ومددن يدد  تحميلهددا ولددى تددردد راديددوي واحددد وهددذا المبددد

 ( .Multiplexالمتعدد  

المتعددددد  أ( فددد ن اسدددتخدام مبددددLarge Broadcasters  محطدددات الكبيدددرةالفدددي حالدددة  

محطددات الصددغيرة وحلددا كددون ان ودددد البددرامج فددي المحطددات اليكددون مجدددي اكثددر مددن 

الكبيددرة يكددون اكثددر, هددذا يعنددي ان فصددل تددراخيص المحتددوع وددن تددراخيص الطيددف 

( Broadcastersتدددوع  التدددرددي الدددذي ينقدددل  يبدددث( المحتدددوع للسدددماا لمحطدددات المح 

( ولدددى نفدددس التدددردد Multiplexيدددق المتعددددد  رالتشدددارك فدددي نقدددل محتواهدددا ودددن ط

مجدددي اكثددر مددن الناحيددة االقتصددادية ومددن ناحيددة االسددتغالل االمثددل للطيددف الراديددوي 

االصددول الثابتددة باالضددافة الددى التشددارك فددي البنددى التحتيددة الددذي يقلددل مددن كلددف  التددرددي

 .والكلف التشغيلية

لنشههر  وفئههات التههرخيص مههنح الههرخص تكههوس سياسههةوممهها تقههدم فههي اعههال  عليهه  و

 كما يلي:  العراق الرقمي  التلفزيوني  لبثا خدمات  

 

وددددن تددددرخيص  (Signal Distributionفصددددل تددددرخيص مددددوزوي االشددددارة   .1

 .محتوع البث

تددرخيص لخدددمات بددث توزيددع اإلشددارة لتددمان اقتصدداديات  انأن تكددون هندداك فئتدد  .2

 الحج  الكبير في تقدي  خدمات البث، وه  ولى النحو التالي : 

 لددد  صدددالحيات لمدددنح مشدددغل لخدمدددة  رخدددص وطنيدددة لتوزيدددع االشدددارة •

 مناطقية(.

 .رخص مناطقية لتوزيع االشارة •

مددن  رخصددة واحدددةيكددون هندداك المتاحددة بددالنظر إلددى حجدد  السددوق ومددوارد الطيددف  .3

ودددد مددوزوي اإلشددارة قددد , وأن المددوزوين لاشددارة الوطنيددة فددي جمهوريددة العددراق
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وحسددد  متطلبدددات  يتغيدددر مدددن وقدددت  خدددر وحسدددبما تدددرع الهيئدددة وندددد التدددرورة

وباالضددافة الددى مددنح قندداة تردديددة واحدددة  والمتددوفر مددن الطيددف التددردديالسددوق 

 .لشبكة االوالم العراقي

ل لمبدددأ الشددفافية  .4 ة وفددتح بدداب التنددافس بددين المتقدددمين للحصددول ولددى رخصدد  تحقيقددا

ولددى   مددوزوي االشددارة( نشددر خدددمات البددث التلفزيددوني الرقمددي فددي العددراقل واحدددة

ويحقددق تددوفير افتددل الخدددمات  بمددا يتددمن اختيددار افتددل مشددغلالمسددتوع الددوطني 

ضددمن اجددراءات  رخصددةالمددزاد العلنددي لمددنح هددذ  ال للمشددتركين تدد  اختيددار اسددلوب

 .وفترة وشروط تحددها الهيئة

رخددص مناطقيددة  اقليميددة(  وشددرةفيمددا يتعلددق بددالرخص المناطقيددة فاندد  سدديت  مددنح  .5

را  تحدددد نطدداق التغطيددة حسدد  مددا تدد  ،قابلددة للتجديددد مددرة واحدددة خمددس سددنواتلمدددة 

ل مددع مراودداة الطلبددات المقدمددةالهيئددة من  كمددا وتقددوم الهيئددة بتحديددد التددوابا  اسددبا

ومدددل مقددددمي الخدمدددة ومنهدددا االشدددتراط ولدددى الدددزام ختيدددار وتحديدددد الالزمدددة ال

المرخصددين وقددود اصددولية بيددنه  وبددين اصددحاب المحتددوع تجيددز للمددرخيص بددث 

 .المحتوع

 

 االشارةاإللتزامات الرئيسية لموزع  : 12  الفصل

 

 :  يج  ان يلتزمو بالمتطلبات ادنا االشارة   يموزو

تدددوفير خددددمات توزيدددع اإلشدددارة باوتبارهدددا الناقدددل المشدددترك لمدددزودي خددددمات  .1

االلتدددزام مدددن قبدددل الهيئدددة او التدددي لدددديها حقدددوق النشدددر مدددع  المحتدددوع المرخصدددة

 .ات السلوك المهني لوسائل االوالممدون ب 

محتدددوع نفدددذت مدددن خدددالل شدددبكة مدددوزع اإلشدددارة ضدددمان أن أي إشدددارة بدددث أو  .2

مددن الهيئددة او لديدد  حقددوق نشددر مددع  مصدددرها مددن مددزود خدمددة المحتددوع مددرخص

 مدونات السلوك المهني لوسائل االوالم.االلتزام ب 

االلتددزام بتوجيهددات الهيئددة حددول ايقدداف البددث ألي قندداة تقدددم خدمددة المحتددوع تبددث  .3

 وبر شبكة موزع االشارة.

مدددن خدددالل شدددبكة مدددوزع اإلشدددارة  المحمدددول محتدددوعاللبدددث أو إشدددارة اان تكدددون  .4

يددت   ضددمن معددايير جددودة التدديو  لالتحدداد الدددولي لالتصدداالتالجددودة معددايير ضددمن 

 .وال يحق للمرخص االوترا  وليها  الهيئةمن قبل  تحديدها  

 تمييزية.  اإلشارة بطريقة وادلة ومعقولة و ير  توزيع    توفير خدمات .5

يجدد  ولددى المددرخص لدد  تخصدديص متعدددد واحددد فددي كددل ياليددة متعددددات أو يلددث  .6

يجدد  ولددى  ولددى الهددواء مجانددا واحا دوددت الحاجددةالبددث تنقددل خدددمات البددث لقنددوات 
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 تعطددي األولويددة الددى خدمددة النقددل ولددى الهددواء مجانددا كجددزء مددن واليتهددا نالهيئددة ا

 النفاح الشامل والخدمة الشاملة.لتعزيز    مسؤوليتها

يجدد  أن تعطددى األولويددة الددى خدمددة النقددل ولددى الهددواء مجانددا مددع المحتددوع المحلددي  .7

 ٪ من خدمات النقل ولى الهواء مجانا.20لنسبة  

يدددر قابلدددة للتشدددغيل المتبدددادل مدددع  يرهدددا مدددن للت كدددد مدددن أن شدددبكة بدددث اإلشدددارة   .8

 شبكات االتصاالت اإللكترونية.

نسدد  التغطيددة وبدددء تنفيددذ الخطددا حددول خدماتدد   محديددة( ، وأن  الهيئددةأن يقدددم إلددى  .9

 .الهيئةمن قبل  لموافقة لختع  ت من هذا القبيل  التحديثات  

وال يحدددق للمدددرخص االوتدددرا   الهيئدددةالتقيدددد بددد ي شدددروط أخدددرع قدددد تحدددددها  .10

 .وليها

للت كددد مددن أن إشددارات البددث الرقميددة تصددل إلددى مددا ال يقددل وددن النسدد  التاليددة مددن  .11

 : السكانيةالتغطية  

خددالل السددنة االولددى بعددد والبصددرة والموصددل بغددداد % فددي مدينددة  80نسددبة  .أ

 الحصول الرخصة.

الحصدددول محافظدددات المتبقيدددة خدددالل السدددنة االولدددى بعدددد % مدددن ال 70 نسدددبة .ب

 الرخصة.

بعددد الحصددول ولددى  نيددةع انحدداء البلددد خددالل السددنة الثامددن جميدد  ٪100نسددبة  .ت

 الرخصة.

مددن الثانيددة سددوف تقددوم الهيئددة بتصدددار نسدد  التغطيددة للمندداطق النائيددة بعددد السددنة  . 

 .وولى المرخص ل  االلتزام بها دون اي اوترا   الترخيص

 

تددوفير تجميددع المحتددوع ونظددام معالجددة باقددة البرنددامج الددذي يدددو  مسددارات يجدد   .12

ولددى أسددا  المصدددر المفتددوا  DVBالبيانددات والددذي هددو جددزء ال يتجددزأ مددن تيددار 

( EPGالدددليل اإللكترونددي   برنددامج نظددام الوسددائا المتعددددة لدددو ل  يددر الملكيددة( 

 نفاح الشرطية.وخدمات ال  FTAلد  (EPIالمعلومات اإللكترونية  برنامج    و 

 :ولى النحو التالي التوافقيقوم موزع اإلشارة بتمان وجود قابلية  .13

قنددوات النقددل المجدداني ولددى الهددواء يجدد  ان يكددون الوصددول إليهددا دون  كافددة   .أ

وددالمي واحددد أو تفزيددون رقمددي متكامددل  (STB مصددنع القيددود التددي يفرضددها 

 IDTV.) 

 مددن متندداولالالقنددوات التلفزيونيددة حات النفدداح المشددروط يجدد  ان تكددون فددي  كافددة .ب

باسددتخدام يليددات مثددل البطاقددات  والتلفزيددون الرقمددي المتكامددل( STB الددد خددالل 

الذكيددة، وكلمددات السددر أو مفدداتيح أو أي يليددات أخددرع متوافقددة مددع نظددام اسددتقبال 

 واحد.
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 .توفير القدرة ولى التفاول مع أي مزود خدمة المحتوع .ت

 

 وظائف موزع االشارة:   31  الفصل

 

 يقوم موزع اإلشارة بتنفيذ المهام الرئيسية التالية: .1

وصدديانة شددبكة بددث التلفزيددون الرقمددي األرضددي بمددا فددي حلددا إنشدداء وتشددغيل  .أ

 . ولكن ال تقتصر ولى نهاية الرأ ( شبكة النقل واإلرسال

تدددوفير وإدارة االتصدددال السدددتوديوهات البدددث مدددن مقددددمي خددددمات المحتدددوع  .ب

 .المرخصين

تددوفير وإدارة تقدددي  خدمددة الوسددائا المتعددددة لظددروف المسددتهلكين و يحدددد نقددل  .ت

 .ل اتفاقية مستوع الخدمة مع االلتزام بمعايير جودة الخدمةالخدمة من خال

 .وقد اتفاق مع أصحاب اال لبية في حمل البرامج . 

 .استيفاء أي شرط تنظيمي يخر .ج

 

 يمكددددددن للمددددددرخص لدددددد  تقدددددددي  خدددددددمات البيانددددددات والقيمددددددة المتددددددافة  .2

للمذيعددة ٪ مددن الطاقددة المخصصددة 15للبددث التلفزيددوني الرقمددي ولددى أن ال يتجدداوز 

 في كل متعدد.

يجدددددد  ولددددددى المددددددرخص لدددددد  الجمددددددع بددددددين وظيفددددددة مشددددددغل متعدددددددد  .3

ومددددوزع  ( service provider  ، مددددزود خدددددمات(Multiplexing اإلرسددددال

 .(service distribution   الخدمة

سدددتعانة بمصدددادر االو ( اودددال  3فدددي الفقدددرة  سلسدددلة اليسدددمح للرخصدددة بفصدددل  .4

بشددددرط أن يكددددون  المقدمددددة طتهالتعزيددددز كفدددداءة أنشدددد لمددددوزع الخدمددددة خارجيددددة 

 .رخصةاللتزامات الوفاء باالمرخص ل  المسؤول الوحيد ون  

 

 المعيار الخاص إلصدار الرخصة ومدتها:   41  الفصل

 

اوتمددادا لمددرة واحدددة  وات قابلددة للتمديدددسددن  10لمدددة أقصدداها الوطنيددة رخصددة التمددنح 

 ولى فئة ونوع الخدمة شريطة أن: 

 

يجدد  أن يكددون لمقدددم الطلدد  المددوارد االقتصددادية الكافيددة لتلبيددة التزامددات مشددغل  .1

 الشبكة.

 بخصددوصأحكددام شددروط التددرخيص أو أي قددانون يخددر  مقدددم الطلدد  ينتهددا أن ال .2

 .أو التشريعات حات الصلة  االحاوي البث ارسال
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خطددرا ولددى أمددن الدولددة أو السددالمة العامددة ألسددباب ال يمكددن الكشددف  يشددكل ان ال .3

واليخدددرق مددددونات السدددلوك المهندددي او اي مددددونات خاصدددة  ونهدددا لمقددددم الطلددد 

 .بالهيئة

 التددزام المددرخص لدد  بايددة ضددوابا وتعليمددات تصدددر وددن الجهددة االمنيددة المختصددة .4

 المحددة من قبل الحكومة العراقية.

 

 تدابير السالمة:   51  الفصل

 

يجدد  ولدددى المدددرخص لددد  اتخددداح التددددابير المناسدددبة والكافيدددة لحمايدددة سدددالمة الحيددداة أو 

فيمدددا يتعلدددق  والبيئدددة الصدددحة وحسددد  المعدددايير الدوليدددة وتعليمدددات وزارة الممتلكدددات

، بمددا فددي حلددا التعددر  أليددة انبعايددات رخصددةبخدددمات التشددغيل والصدديانة ضددمن ال

 بعثة من المعدات.كهربائية أو اإلشعاوات المن 

 

   متطلبات الترخيص:   61  الفصل

 

البددددء فدددي أومدددال بنددداء  رومأل دددرا  إصددددار أي تدددرخيص، فدددتن أي شدددخص يددد  .1

 هيئة.الوتشغيل شبكة توزيع اإلشارة ولي  تقدي  طل  خطي إلى 

الطلدد  الخطددي يجدد  أن يتتددمن إوالنددا يصددف نيددة بدددء األومددال التجاريددة مددن بندداء  .2

 االتصاالت االلكترونية، فتال ون توفير المعلومات التالية:وتشغيل شبكة  

 

 .االس  و تفاصيل تسجيل األومال لمقدم الطل  .أ

 .أسماء ووناوين وأرقام االتصال الخاصة بالممثل القانوني لمقدم الطل  . ب

 .براءة حمة من الهيئة العامة للترائ  معنونة الى الهيئة . ت

 .شهادة مسجل الشركات . ث

 .ساهمة مقدم الطل معلومات ون حالة م .ج

 .معلومات ون الخبرة لصاح  الطل  .ح

 .محتر ت سيس الشركة .خ

 .وصف للشبكة والخدمات .د

 .المنطقة الجغرافية للنشاط .ذ

 .وصف أو خطة شبكة االتصاالت .ر

 .تقدير االستثمارات وتمويلها المطلوبة للنشاط .ز

 .سنوات 5خطة االومال لمدة  .س

 .تستخدممعايير الشبكة والتكنولوجيا التي سوف   .ش
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 .المواصفات الفنية للمعدات التي تستخدم داخل الشبكة . ص

التددزام مقدددم الطلدد  لمتابعددة القددوانين واللددوائح التددي تغطددي ومليددات التددرخيص  . ض

 .بموج  المرجعية

مليددون دينددار وراقددي صددالحة  300,000,000تقدددي  خطدداب ضددمان بنكددي بقيمددة  .ط

 .لمدة الترخيص

 

أيددة معلومددات أخددرع مددن مقدددم الطلدد  يجددوز للهيئددة تنظددي  طلدد  للحصددول ولددى  .3

 .أل را  طل  الترخيص

قدددمين المسددتوفين لجميددع تكددون يليددة التددرخيص وددن طريددق المددزاد العلنددي بددين المت  .4

والمعددايير المبينددة فددي أوددال  للددرخص الوطنيددة, حيددث تقددوم الهيئددة بددتوالن  المتطلبددات

ق وسددائل اسددماء المتقدددمين المسددتوفين للشددروط ومووددد اجددراء المزايدددة وددن طريدد 

 .االوالم الرسمية

تقددوم الهيئددة بتصدددار التددراخيص وحسدد  الشددروط والتددوابا المددذكورة فددي هددذ   .5

 .الالئحة وتخصيص الطيف الترددي الالزم للفائزين في المزاد

تطبدددق هدددذ  الالئحدددة التنظيميدددة وحات الشدددروط اودددال  ولدددى الدددرخص المناطقيدددة  .6

النترندددت باسدددتثناء موضدددوع واالقليميدددة ومقددددمي خددددمات البدددث التلفزيدددوني وبدددر ا

 .المزاد

 

 دقة المنشورات والمعلومات المقدمة:   71  الفصل

 

حة المعلومددات مقدددم الطلدد  الددذي يقدددم مالحظددة أو اسددتمارة هددو المسددؤول وددن صدد  .1

وخددالل مدددة ال مددن قبددل مقدددم الطلدد  يددت  تبليدده الهيئددة يجدد  أن و  ،المقدمددة إلددى الهيئددة

 ون أي تغييرات ولى المعلومات المقدمة.  ايام ومل    3تتجاوز  

اإلشدددارة  وونددداوين وأرقدددام هواتدددف جميدددع مدددوزوينشدددر أسدددماء ب الهيئدددة  تقدددوم .2

 ولى موقعها ولى اإلنترنت.  ينالمرخص

 

 السرية واالمن  :   81  الفصل

خدددمات المحتددوع مقدددمي يجدد  ولددى المددرخص لدد  ودددم الكشددف وددن أي معلومددات وددن 

الددذي يقدمدد   المتعددددالددى  االتصددال  الددذين يطلبددون مددن قبددل الهيئددة اخددر و اي مددرخصا

تقدددي  خدددمات الددربا إلددى أي طددرف يالددث إال فددي حدددود مددا هددو مطلددوب المددرخص لدد  ل

 : التالية  من المعلومات

ل المدددرخص لددد  مدددن مقددددمي خددددمات المحتدددوع أل دددرا  تجميدددع الدددديون مدددن قبددد  .1

 المعنية.
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 من قبل مدققي حسابات المرخص ل  لغر  مراجعة حسابات . .2

مددن قبددل محددامي المددرخص لدد   الددذي فددي اتصددال مددع أي تهديددد محتمددل أو التقاضددي  .3

 الفعلي بين المرخص ل  والعمالء المعنيين.

 القوانين.  وحس من قبل الهيئة لغر  أداء وظائفها   .4

بالتشدداور مددع الهيئددة حيددث يددت  إجددراء إحصدداءات أو بحددو  العمددل لغددر  تطددوير  .5

 القطاع.

بدد مر مددن المحكمددة فددي مددا يتعلددق بدداإلجراءات القانونيددة بددين العميددل وطددرف يخددر  .6

 معلق في المحكمة.

 

 تخصيص التردد:   91  الفصل

 

مددوزع اإلشددارة وفقددا لمتطلبددات وتددوافر ل التددرددي الطيددفبتخصدديص  تقددوم الهيئددة .1

وتقدددع ولدددى وددداتق مدددوزع اإلشدددارة أن يقدددرر تخصددديص القددددرة المتاحدددة  ،التدددردد

 .خدمات المحتوع دون تمييزمقدمي  لمختلف  

فتدددرة صدددالحية تدددراخيص اسدددتخدام التدددرددات الراديويدددة تعتمدددد ولدددى صدددالحية  .2

 ل .الرخصة األم الممنوحة للمشغل المرخص  

  

 إلغاء رخص تردد الطيف الراديوي:   20  الفصل

 

بصدددرف النظدددر ودددن أي أحكدددام أخدددرع تتعلدددق بتلغددداء التدددراخيص، الهيئدددة قدددد تلغدددي 

 :كليا او جزئيا  الترخيص الراديوي

إحا كدددان صددداح  التدددرخيص الراديدددوي، ولدددى الدددر   مدددن التددددابير التصدددحيحية  .1

التدددرخيص األساسدددية لعددددم وم بشدددكل متكدددرر بانتهددداك شدددروط قددد المددد مور بهدددا، ي 

التددداخل فددي االتصدداالت الالسددلكية، أو فشددل فددي تلبيددة المسددؤولية لدددفع يمددن رخصددة 

 الراديو أو االحتفاظ بالتردد.

إحا كددان صدداح  التددرخيص الراديددوي، ومدددا أو وددن طريددق اإلهمددال، ينقددل اشددارة  .2

 رع.استغاية كاحبة أو يزوج أو يتر االتصاالت الالسلكية للسالمة بطريقة أخ 

بسددب  الخصددائص التقنيددة وتدد   ت اجهددزة البددث تعمددل بطريقددة  يددر صددحيحة إحا كاندد  .3

نصدددح صددداح  التدددرخيص لتصدددحيح مدددا يصدددل إلدددى وطدددل فندددي لكنددد  يفشدددل فدددي 

 تصحيح الخط .

 الرخصة الممنوحة تتوقف ون كونها سارية المفعول أو تنتهي. .4

تتطلدد  مثددل هددذا قددانون جديددد أو اتفدداق دولددي ملددزم ولددى جمهوريددة  العددراق التددي  .5

 اإللغاء.
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  تعديل وتغيير الرخصة:   21  الفصل

 

ولدددى رخدددص توزيدددع الهيئدددة لدددديها القددددرة ولدددى إجدددراء تعدددديالت و و أو تغييدددرات  .1

وال يحددق للمددرخص لدد  االوتددرا  ولددى اي  للشددروط هددذ  القدددرة تختددعاالشددارة و 

 تغيير او تعديل تجري  الهيئة:

 

 أن يت  أي تعديل أو تغيير بطريقة موضووية و ير تمييزية. .أ

 الحاجة الى االمتثال ألحكام أي قانون جديد حات صلة بالترخيص. . ب

متطلبدددات ب يدددة تغييدددرات تنظيميدددة التدددي تهددددف إلدددى ضدددمان تكدددافؤ الفدددرص  . ت

فددي أسددواق التلفزيددون الرقمددي األرضددي فددي كددل مددن المندداطق والمنافسددة الفعالددة 

 الريفية والحترية.

 التكيف مع التغيرات التي تستدويها ظروف السوق الحالية. . ث

 متطلبات أي تطورات أو تغيرات تكنولوجية. .ج

 ودم الوفاء لمصطلح ترخيص من قبل المرخص ل . .ح

 

لهيئددة الحددق فددي ولتقددوم الهيئددة بدد ي تعددديل ولددى اي بنددد مددن بنددود التددرخيص قددد  .2

إحدددا  هددذ  التعددديالت إحا رأت حلددا مناسددبا ، مددع مراودداة أحكددام القددوانين واألنظمددة 

 .النافذة

إحا كددان أي تددرخيص قددد تتددرر بقددرار مددن الهيئددة التنظيميددة، قددد تحيددل المسدد لة إلددى  .3

 المحكمة القانونية.

 

 الترخيص  إلغاء, تعليق:   22  الفصل

 

 يجوز لهيئة التنظي  إلغاء رخصة المرخص ل  جزئيا أو كليا، إحا: .1

 

قددام مددوزع اإلشددارة مددرارا وتكددرارا بانتهاكددات خطيددرة ألحكددام هددذ  الالئحددة أو  .أ

الالئحددة  أي قددانون يخددر ولددى البددث أو شددروط التددرخيص المشددار إليدد  فددي هددذ  

 الصادرة بموجب .التعليمات  أو في 

إلشددارة لدد  تعددد لدد  مددوارد ماليددة كافيددة  للوفدداء بالتزاماتدد  فددي ضددوء مددوزع ا . ب

 طبيعة ومدع العملية.

إحا كددان المددرخص لدد ، ولددى الددر   مددن طلدد  حلددا مندد ، فشددل تصددحيح سددلوك  أو  . ت

تجديددد مددوارد  الماليددة إلددى مسددتوع كدداف ضددمن مهلددة زمنيددة معقولددة ال تقددل وددن 

 يالية أشهر.
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السددديطرة الفعليدددة ولدددى تدددرخيص و و أو ملكيدددة إحا كدددان المدددرخص لددد  يفقدددد  . ث

 .الهيئةتختع لعملية التغيير دون موافقة    رخصة

 

 إحا تبين أن المرخص ل : الرخصةيجوز للهيئة تعليق أي ترخيص بعد منح   .2

 

  للحصددول ولددى ي مقصددود ونددد التقدددالتحريددف اليكددون مددذنبا بارتكدداب الغددش أو  .أ

 رخصة.ال

 .االمن العام والسل  المجتمعيدد  ته  تشارك في أو دو  أنشطة . ب

 

 المتعلقة بالترخيص جوراأل:   32  الفصل

 

الواجدد  تحصدديلها مددن قبددل الهيئددة للحصددول ولددى رخددص توزيددع  جددورتكددون األ .1

 اإلشارات هي كما يلي:  

 

 اجدددور تقددددي  ودراسدددة طلبدددات التدددرخيص، سدددواء نجدددح الطلددد  أو لددد  يدددنجح: .أ

 .(دينار وراقي   مليوني 2,000,000 

رخصددة توزيددع االشددارة التددي سددوف تحدددد وددن طريددق المددزاد والتددي تدددفع أجددور  . ب

 .مرة واحدة وحس  القوانين العراقية النافذة

ان أجددور التددرخيص  يددر قابلددة للددرد فددي حالددة تعليددق أو إلغدداء التددرخيص فددي  . ت

 .حالة ودم الوفاء ب لتزامات الرخصة

 .لطيف الترددياألجور السنوية للترددات الراديو وفقا اللية احتساب اجور ا . ث

 

 (ISPاجدددور التدددرخيص مدددن اصدددحاب اودددادة بحدددث المحتدددوع  شدددركات االنترندددت  .2

ل، باالضددافة الددى اجددر دراسددة وتقدددي  الطلدد   150,000,000 دينددار وراقددي سددنويا

 .دينار وراقي تدفع لمرة واحدة 2,000,000

للهيئدددة الحدددق مدددن وقدددت  خدددر تعدددديل األجدددور المطبقدددة ولدددى أندددواع مختلفدددة مدددن  .3

 .التراخيص واألجور المعدلة لكافة التراخيص من نفس النوع

يجدد  أن تدددفع أجددور التددرخيص إلددى الهيئددة وأن ودددم دفددع األجددور ضددمن الوقددت  .4

المحدددد يددؤدي إلددى التدد خير فددي إصدددار أو تجديددد التددرخيص، أو تعليددق التددرخيص، 

 .التعليق هنا قد يوفر قيود محددة فيما يتعلق بتوفير خدمة معينة

ل فددي وسددائل االوددالم الرسددمية تقددوم ال .5 هيئددة وضددمن خطددة تتددعها بدداالوالن رسددميا

وددن فددتح بدداب التقدددي  لطلبددات التددرخيص ولمدددة شددهر واحددد حيددث يددت  خددالل هددذ  

 .المدة استالم الطلبات واليستل  اي طل  بعد هذ  المدة
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 اسباب رفض منح الترخيص: 42  الفصل

 

 يلي:ترخيص من الهيئة ولى أسا  ما ال  منحيجوز رفض  

 

 أو األمن القومي.  ومن أجل حماية الوحدة الوطنية و   .1

 ألسباب القيود المفروضة ولى موارد الطيف الترددي. .2

شددارة يمكددن اإلتعتقددد بشددكل معقددول أن المنافسددة فددي قطدداع توزيددع  الهيئددةإحا كانددت  .3

 سلبيا.أن تت ير  

 وااللتزامات حات الصلة.تلبية متطلبات المعلومات  ب إحا ل  يق  مقدم الطل   .4

 

 تجديد الترخيص: 52  الفصل

 

رخصددة فددي اللتجديددد  الهيئددةإلددى  رسددمي أصددحاب التددراخيص تقدددي  طلدد ولددى  .1

إجددراءات تجديددد إن مووددد ال يتجدداوز ياليددة أشددهر قبددل انتهدداء الرخصددة الحاليددة و 

 الرخصة هي نفس اإلجراءات التي تنطبق ولى منح الرخصة األصلية.

شددبكات توزيددع اإلشددارة الددذين يفشددلون فددي تجديددد تراخيصدده  أو الددذين تدد  مشددغلي  .2

وددن تشددغيل او نصدد  اي  واتوقفدد ي يجدد  ان  الهيئددةرفددض طلدد  تجديددده  مددن قبددل 

 .شبكة بث او مواصلة العمل  

ل. .3  يحق للمرخص بيع الرخصة بعد استحصال موافقة الهيئة اصوليا

 

 التزامات الخدمة الشاملة:   62  الفصل

 

 من خالل: ولى المرخص ل  التقيد بااللتزامات الخدمة الشاملة و النفاح الشامليج   

ل من قيمة الرخصة بالنسبة للرخص الوطنية.  ٪1.5دفع نسبة   .1  سنويا

ل مدددن قيمدددة االجدددر السدددنوي بالنسدددبة للدددرخص االمناطقيدددة  8دفدددع نسدددبة  .2 % سدددنويا

 .(ISPمن اصحاب اوادة بحث المحتوع  شركات االنترنت  واالقليمية و 

ل وال يحددق للمددرخص لدد   النسدد  اوددال يحددق للهيئددة زيددادة  .3 حسدد  مددا تددرا  مناسددبا

 .االوترا  ولى مقدار الزيادة

 

 : حقوق المشتركين 27الفصل  

 

يلتددزم المددرخص لدد  بتقدددي  الخدمددة بجددودة واليددة وتددوفير التغطيددة للبددث التلفزيددوني  .1

 من هذ  الالئحة.  12الرقمي وحس  اإللتزامات الرئيسية لموزع االشارة الفصل 
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يلتدددزم المدددرخص لددد  بنشدددر المعلومدددات المتعلقدددة بهيكليدددات التسدددعير والشدددروط  .2

واالسددعار الخاصددة بدد  , بطريقددة يمكددن فهمهددا ببسدداطة مددن قبددل المشددترك العددادي 

تلفزيددوني الرقمددي فيهددا ضددمن المنطقددة التددي يقددوم المددرخص لدد  بتقدددي  خدددمات البددث ال

 او يسعى لتقدي  الخدمة فيها.

وأن ينشدددر ولدددى يلتدددزم المدددرخص لددد  بددد ن يصددددر ولدددى شدددكل نسدددخة مطبوودددة  .3

االنترنددت نسدد  او معدددالت التسددعير التددي تشددمل جميددع اجددور اسددتخدام خدمددة البددث 

التلفزيددددوني الرقمددددي وشددددروط الخدمددددة الواجبددددة التطبيددددق ولددددى ان تكددددون تلددددا 

لغددة المهيمنددة لدددع المشددتركين وفددي نفددس المنطقددة التددي يددت  فيهددا المنشددورات بددنفس ال

, وال تشددكل اي ودددة لغددات تسددتخدم فددي تلددا المنطقددة تقدددي  الخدددمات. امددا احا كانددت

 , فتستخدم اللغة العربية حينئذ.منها منفردة  البية السكان

يلتدددزم المدددرخص لددد  بتدددوفير تسدددهيالت مباشدددرة فعالدددة ومناسدددبة ومراكدددز اتصدددال  .4

كين الحدداليين والمتددوقعين لطددرا اسددئلة ولددى مددوظفي المددرخص لدد  او ممثليدد  للمشددتر

او موزويدد  او االشددخاص االخددرين الددذين يعيددنه  للتصدددي لالمددور المشددكوك فيهددا 

او حدداالت سددوء الفهدد  ألسددتالم معلومددات اضددافية يددت  ارسددالها شددفهيا فيمددا يخددص 

 بتعرفات المرخص ل  وشروط الخدمة.

  نسددخة خطيددة مددن التعرفددات وشددروط الخدمددة المقدمددة يلتددزم المددرخص لدد  بتقدددي  .5

, بخصددددوص تقدددددي  خدمددددة البددددث لتطبيددددق الراهنددددة حينئددددذ او السددددابقةوالواجبددددة ا

ل او مستقبالل الى المرخص ل  وند الطل .  التلفزيوني الرقمي حاليا

فددر  او تقاضددي اسددعار او رسددوم مختلفددة او  يلتددزم المددرخص لدد  باالمتندداع وددن .6

 دمات البدددث التلفزيدددوني الرقمدددي ولدددى المشدددتركين او شدددروط خدمدددة تتعلدددق بخددد 

, وودددن مددنح اي امتيدددازات  يدددر واجبدددة مجمووددات يعيشدددون فدددي ظددروف متشدددابهة

 للبعض منه .

يلتدددزم المدددرخص لددد  باالمتنددداع ودددن تعدددديل او تغييدددر التعرفدددات او شدددروط الخدمدددة  .7

الواجبددددة التطبيددددق بخصددددوص المشددددتركين, مددددن دون اشددددعار مسددددبق اوالل الددددى 

ن بخصددوص التعددديل او التغييددر المددذكور , مددع تقدددي  بيددان بدداالير المتوقددع المشددتركي 

لددذلا التعددديل او التغييددر ولددى المشددترك مددن ناحيددة الخدددمات ووأو االسددعار, ومددنح 

, التلفزيددوني الرقمددي مددن المددرخص لدد  المشددترك خيددار انهدداء اسددتخدام خدددمات البددث

ة او رسددوم جددراء ايددة زيددادة قبددل حلددا التعددديل او التغييددر ومددن دون تحمددل ايددة  رامدد 

 في التعرفات.

يلتددزم المددرخص لدد  بالت كددد مددن صددحة ودقددة جميددع المعلومددات والمددواد التسددويقية  .8

والعدددرو  التصدددويرية فدددي وسدددائل االوددددالم وأيدددة معلومدددات أخدددرع يوزوهددددا 

المدددرخص لددد  فدددي السدددوق , سدددواء بشدددكل مباشدددر ان وفدددق توجيهاتددد  وبدددر وسدددائل 

نيدددة االودددالم المدفوودددة االجدددر او المجانيدددة , وأن يتحقدددق مدددن صدددحتها ومدددن امكا
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التحقددق منهددا. ويلتددزم المددرخص لدد  ببددذل جهددود تجاريددة مناسددبة لتددمان صددحة ودقددة 

كدددل المعلومدددات الجوهريدددة المتدددوافرة فدددي السدددوق العامدددة فيمدددا يتعلدددق بشدددبكت  

اوخدددمات البددث التلفزيددوني الرقمددي لديدد , ولتددمان انهددا  يددر متددللة بمددا فددي حلددا 

المتددللة المعلومددات  والددى الحددد التددروري, لتددمان إصدددار بيانددات وامددة تصددحح

, أمددا نتيجددة لوسددائل المددرخص لدد  االتصددالية أو افعالدد  أو أو  يددر الدقيقددة فددي السددوق

 نتيجة الوسائل االتصالية ألي طرف يالث او أفعال .

قواودددد للممارسددة خاصدددة بشددؤون المشدددتركين , يجددد  يلتددزم المدددرخص لدد  بتودددداد  .9

لتعددديل( لدددع المددرخص, او توفيرهددا للعامددة وحلددا بتوييقهددا  وإوددادة توييقهددا وددن ا

بنشددرها ولددى الموقددع االلكترونددي للمددرخص لدد  , او االفصدداا ونهددا الددى المشددتركين 

الحددداليين والمشدددتركين المحتملدددين وندددد تفعيدددل الخدمدددة , كمدددا يجددد  تدددوفير القواودددد 

ل الددى اي مشددترك ولددى الفددور بندداء ولددى طلدد  مندد  وبددر ال اتف او البريددد هدد ايتددا

. ويجدد  ان تددنص قواوددد الممارسددة ونددي او بشددكل شخصدديالبريددد االلكتر العددادي او 

ولددى تددوفير مبددادد ارشددادية وتوجيهددات الددى المددوظفين والمشددتركين فيمددا يتعلددق بمددا 

( نمددوحج 2( نمددوحج الشددكاوي وطريقددة اسددتالمها والددرد وليهددا,  1يلددي كحددد ادنددى  

وقواوددد حددل النزاوددات بددين أحددد أصددحاب الددرخص وأي مشددترك بمددا فددي حلددا إشددعار 

شددترك بجددواز قيامدد  بطلدد  ان يكددون اي نددزاع فيمددا بيندد  وبددين المددرخص لدد  , فددي الم

( 3حالددة ودددم حلدد  بشددكل مباشددر فيمددا بينهمددا قددابالل لالحالددة الددى المددرخص لحلدد . 

الموقدددع المدددادي إلدارات خددددمات المشدددتركين التابعدددة للمدددرخص لددد , والمعلومدددات 

وددن طريددق المددرخص لدد  االخددرع المتعلقددة بدددخول المشددترك الددى خدمددة المشددتركين 

( الخددددمات 5( التزامدددات جدددودة الخدمدددة الملقددداة ولدددى وددداتق المدددرخص لددد  . 4. 

( المبددادد االرشددادية المتعلقددة بتنهدداء الخدمددة. 6الثانويددة المقدمددة مددن المددرخص لدد .  

( المسددائل الجوهريددة االخددرع لشددروط خدمددة المشددتركين الالزمددة لخدددمات البددث 7 

   من المرخص ل .التلفزيوني الرقمي المقدمة 

 

 : تطوير الموارد البشرية   82  الفصل

 

يجدد  ولددى المددرخص لدد  أن يقدددم إلددى الهيئددة خطددة تنميددة المددوارد البشددرية و يحدددد  .1

 االستراتيجيات نحو تمكين الموظفين المحليين.

سددنويا للسددلطة حددول تنفيددذ خطددة تنميددة المددوارد  يجدد  ولددى المددرخص لدد  تقدددي  تقريددر .2

 البشرية.

المددرخص لدد  تسددهيل مشدداركة المددوظفين التقنيددين فددي مجددال التدددري  يجدد  ولددى  .3

 .البلد داخل أو خارج
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 الجزاءات :   29  الفصل

 

يجدد  ولددى المددرخص لدد  أن يكددون مسددؤوال وددن دفددع أي  رامددات مفروضددة بموجدد  

النافددذ وايددة تعليمددات تصدددر وددن الهيئددة بهددذا  2004لسددنة  65االمددر التشددريعي رقدد  

 االطار.  

 

 االنتقالية  االحكام :   30  الفصل

 

 .لهامخالفة الالالئحة  هذ  لالسابقة  عليمات والتوابا  الت تلغى   .1

 تلتزم الهيئة بتحديد الخطوات الالزمة لتنفيذ بنود هذ  الالئحة. .2

 

 بدء سرياس المفعول  :   13  فصلال

 

تددددخل هدددذ  الالئحدددة حيدددز التنفيدددذ مدددن تددداري  المصدددادقة وليهدددا ونشدددرها ولدددى الموقدددع 

 االلكتروني للهيئة.

 ..... 


