املتطلبات اخلاصة برتخيص الشركات لبيع وتداول واسترياد وصيانة أجهزة تكنولوجيا
املعلومات والربامج والربجميات وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كامريات
املراقبة وملحقاهتا وأجهزة ومنظومات تتبع
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المتطلبات- :
 -1عقد تأسيس الشركة أصلي أومصدق لسنة .2022
 -2شهادة تأسيس الشركة أصلية أومصدقة لسنة .2022
 -3محضر اجتماع الشركة أصلي أومصدق لسنة .2022
 -4كتاب تأييد من مسجل الشركات أصلي ونافذ ومعنون للهيئة.
 -5ملئ اســـتمارة المعـلومات الفنـية الخاصة برخصة بيع وتداول واستخدام أجهزة تكنولوجيـا
المعلومات والبرامج والبرمجيات وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات
المراقبة وملحقاتها وأجهزة منظومات تتبع الموقع الجغرافي () GPS - Tracking System
في جمهورية العراق موقعة ومختومة بختم حي.
 -6األوراق الثبــوتية للمــدير المفــــوض للشـــركة أذا كان عـراقي الجـــنسية واذا كـان اجنبيــا
فصــورة ضوئية عن جــواز ســفرة أومن يخــولة بموجب وكالة او تخـــويل ينص صـراحة
عن التوقيع.
 -7تزويــدنا بقائمــة بــأنواع األجهــزة واألرقــام التسلســلية لألجهــزة الســلكية والالســلكية والبــرامج
والبرمجيات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات التي تم تجهيزها إلى الجهات المستفيدة المختلفة والتي
تم استيرادها قبل منـحكم تجـديد الرخصـة بصـيغة ) (Microsoft office wordمدرجـة علـى
قرص ليزري وفي حال تم إخفاء إي معلومات عن الهيئة المجهزة تتحمل شركتكم كافـة التبعـات
القانونية والمالية.
 -8كتــاب بــراءة ذمــة ضــريبية صــادرمن وزارة الماليــة الهيئــة العامــة للضــرائب اصــلي ونافــذ
ومعنون إلى هيئة اإلعالم واالتصاالت لسنة .2022
 -9تزويدنا بالشعار الخاص بشركتكم ( ) Logoعلى قرص مدمج.
 -10التســجيل ضــمن النطــاق العراقــي ( ).iqاذا كانــش شــركتكم تمتلــع مواقــع رســمية علــى
الشبكة العنكبوتية ( االنترنش) .
 -11تزويــد الهيئــة بعنــاوين فــروع (الشــركة) فــي بغــداد والمحافظــات إن وجــد بصــورة دقيقــة
مــع أقــرب نقطــة دالــة وفــي حــال تــم إخفــاء أي معلومــات عــن الهيئــة تتحمــل شــركتكم كافــة
التبعات القانونية والمالية.
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 -12كتــاب بــراءة ذمــة صــادرة عــن دائــرة التقاعــد والضــمان االجتمــاعي فــي وزارة العمــل
والشؤون االجتماعية اصلي ومعنون إلى هيئة اإلعالم واالتصاالت لسنة .2022
 -13أجــور رخصــة بيــع وتــداول أجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية ومنظومــات كــاميرات
المراقبــــة والبــــرامج والبرمجيــــات واجهــــزة تكنولوجيــــا المعلومــــات لمــــدة ســــنة واحــــدة
( 400,000أل ـ دينــار عراقــي) أربعمائــة أل ـ دينــار عراقــي فق ـ ال يــر وأجــور رخصــة
بيــــع وتــــداول ونصــــب منظومــــات اجهــــزة االتصــــاالت ( )VSATلمــــدة ســــنة واحــــدة
( 500,000ألــ دينــار عراقــي) خمســمائة الــ دينــار عراقــي فقــ ال يربموجــب وصــل
قــبم مختــوم مــن ماليــة الهيئـــة أو يكــون التســديد بواســطة حوالــة الكترونيــة أو إيــداع المبل ـ
فـــي المصـــرا العراقـــي للتجـــارة ولكافـــة فروعـــظ فـــي بغـــداد والمحافظـــات وعلـــى حســـاب
الهيئــة المــرقم  IBAN IQ35 TRIQ 9900 0200 1717 002جــاري دينــار عراق ـي
وحســـب تعليمـــات البنـــع المركـــزي العراقـــي – قســـم المـــدفوعات وإرســـال إشـــعار اإليـــداع
عـــن قريـــي البريـــد اإللكترونـــي ( )accounts@cmc.iqوتزويـــدنا بكتـــاب رســـمي يؤيـــد
ذلع ,علما ً بأنظ سوا لن ينظر بالطلب إال بعد استكمال كافة المتطلبات

