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 11األمـر رقـم 

 الصـادر عن السلـطة االئتـالفيـة المـؤقتـة 

 

 تـرخيص خـدمـات ومعـدات االتصـاالت السلـكية والالسـلكيـة 
 

 

بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة، وعلى  

س األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القوانين واألعراف المتبعة في الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجل

 ، )2003 (1483القرار 

 

وإدراآًا للحاجة إلى إعادة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية األساسية إلى جميع أنحاء  

 العراق، وإلى تنظيم إجراءات الترخيص وإدارة طيف التردد نيابة عن الشعب العراقي؛ 

 

 : أعلن بموجب هذا األمر ما يلي 

 

 

 1لجـزء ا

 تعـريف المصـطلـحات 

 

جميع خدمات االتصاالت السلكية " االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية"   يشمل مصطلح -1

المعروضة على الجمهور ) والمعدات ذات الصلة(والالسلكية وخدمات اإلرسال واالستقبال الالسلكي 

 . الستخدامه مقابل تأدية رسوم استخدامها

 

نطاق التردد المتوفر الستخدام مشغلي أجهزة اإلرسال واالستقبال " طيف التردد"ح    يعني مصطل-2

الالسلكي بغرض توفير االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية وغير التجارية وآذلك التردد 

 .  المستخدم ألغراض البث اإلذاعي وغير ذلك من خدمات مماثلة
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نقل وبث الكالم والموسيقى واألصوات " سلكيةاالتصاالت السلكية والال"يعني مصطلح  -3

األخرى أو الصور المرئية أو اإلشارات بواسطة الوسائل الكهربائية أو المغناطيسية أو 

 . الكهرومغناطيسية أو الكهروآيميائية أو الكهروميكانيكية

 

 

 

 2الجـزء 

 سـلطـة التـرخيـص

 

ن السلطة االئتالفية المؤقتة، مسؤولية ، نيابة ع)الوزارة(تتولى وزارة النقل واالتصاالت  -1

وال يجوز ترآيب أو . ترخيص جميع خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية في العراق

تشغيل معدات االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية في العراق بدون إذن مسبق مكتوب من 

عدات التي تستخدم لهذه األغراض الوزارة، إذ تـُعرض للمصادرة بدون تعويض أي من تلك الم

 . التجارية بدون الحصول على ترخيص مسبق

 

وبالتالي، يجوز للمنظمات .    ال ينطبق هذا األمر إال على االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية-2

 الحكومية وغير الحكومية والكيانات الدولية والمشاريع التجارية التي تتولى تشغيل واستخدام أجهزة

وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية الستخدامها الخاص وال تحصل على رسوم نظير 

استخدامها، االستمرار في تشغيل تلك األجهزة والخدمات بدون الحصول مسبقًا على ترخيص بذلك 

 .من الوزارة، إال إذا آان استخدام المعدات وتشغيلها يقتضي استخدام طيف التردد

 

 على طيف التردد الالسلكي، وتخطط له وتديره وتنظم استخدامه وترخيصه،    تسيطر الوزارة-3

وتلتزم الوزارة بالوفاء بالتزامات العراق الدولية المتعلقة باالتصاالت الالسلكية والمسائل المتعلقة 

باالتصاالت السلكية والالسلكية، ما لم تمنعها من ذلك اعتبارات أمنية أو التزامات ذات أولوية تجاه 

وبناًء على ذلك، تمتثل الوزارة في ممارستها لمسؤولياتها بموجب هذا . القانون اإلنساني الدولي

األمر، لمعايير وشروط االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية وقواعده المتعلقة باالتصاالت 
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من ذلك اعتبارات أمنية أو الالسلكية ذات الصلة، وفقًا لما وافق عليه العراق أو اعتمده، إال إذا منعتها 

 .التزامات لها أولوية تجاه القانون اإلنساني الدولي

 

تـُقدم إلى الوزارة طلبات تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية التجارية أو طلبات  -4

 . استخدام طيف التردد لألغراض المدنية

 

 

 3الجـزء 

 الدخـول حيـز التنـفيـذ

 

 . تنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليهيدخل هذا األمر حيز ال

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ) التوقيع(

 بول بريمير . إل 

 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة
8/6/2003  

 


