
اخلاصة   وتداول  ل  الشركات  برتخيصاملتطلبات  أجهزة  بيع  وصيانة  تكنولوجيا واسترياد 
السلكية والالسلكية ومنظومات كامريات   أجهزة االتصاالتاملعلومات والربامج والربجميات و 

      أجهزة ومنظومات تتبع  و املراقبة وملحقاهتا 
 عراق ( ف مجهورية الGPS – Tracking System) املوقع اجلغراف    
 -المتطلبات:     

  .2022مصدق لسنة أصلي أوالشركة  تأسيسعقد  -1

 .2022لسنة  مصدقةأصلية أوالشركة  تأسيسشهادة   -2

  .2022مصدق لسنة أصلي أو محضر اجتماع الشركة  -3

 الشركات أصلي ونافذ ومعنون للهيئة.ييد من مسجل أكتاب ت -4

 أجهزة  تكنولوجيـا  بيع وتداول واستخدام ملئ اســـتمارة المعـلومات الفنـية الخاصة برخصة  -5

  ت كاميراالمعلومات والبرامج والبرمجيات وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات      

 (  GPS - Tracking Systemالمراقبة وملحقاتها وأجهزة منظومات تتبع الموقع الجغرافي )     

 في جمهورية العراق موقعة ومختومة بختم حي.      

 ا ــان اجنبيـنسية واذا كـــراقي الجـأذا كان ع ركةـــللش ض وــــدير المفــللموتية ــالثب األوراق -6

 راحةـويل ينص صـــولة بموجب وكالة او تخــمن يخأو فرةــواز ســورة ضوئية عن جــفص     

 التوقيع. عن    

ــدنا ب -7 ــةتزوي ــام التسلســلية  قائم ــأنواع األجهــزة واألرق ــرامج لوا لألجهــزة الســلكية والالســلكيةب ب

والتي المختلفة المستفيدة   الجهات التي تم تجهيزها إلى  وأجهزة تكنولوجيا المعلومات   والبرمجيات 

مدرجـة علـى  (Microsoft office word) ة بصـيغةـديد الرخصـحكم تجـقبل منتم استيرادها 

كافـة التبعـات  شركتكمالمجهزة تتحمل معلومات عن الهيئة وفي حال تم إخفاء إي  قرص ليزري

 والمالية.القانونية 

ــراءة ذ  -8 ــاب ب ــة الكت ــة ضــريبية صــادرمن وزارة المالي ــم ــة للضــرائب هيئ ــذ ة العام اصــلي وناف

 .2022واالتصاالت لسنة  اإلعالمة إلى هيئ ومعنون

 على قرص مدمج. (Logo بشركتكم ) الخاص بالشعار  اتزويدن -9

ــي ) -10 ــاق العراق ــجيل ضــمن النط ــى iq.التس ــمية عل ــع رس ــع مواق ــركتكم تمتل ــش ش ( اذا كان

 الشبكة العنكبوتية ) االنترنش( .

ــروع  -11 ــاوين ف ــة بعن ــد الهيئ ــة )الشــركةتزوي ــداد والمحافظــات إن وجــد بصــورة دقيق ــي بغ ( ف

ــاء أقــرب مــع  ــم إخف ــي حــال ت ــة وف ــة  نقطــة دال ــة تتحمــل شــركتكم كاف أي معلومــات عــن الهيئ

 التبعات القانونية والمالية.
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 بــراءة ذمــة صــادرة عــن دائــرة التقاعــد والضــمان االجتمــاعي فــي وزارة العمــل كتــاب  -12

 .2022واالتصاالت لسنة  اإلعالمهيئة  إلى اصلي ومعنونوالشؤون االجتماعية 

ــداول   -13 ــع وت ــاميرات االتصــاالت الســلكية والالســلكية  أجهــزةأجــور رخصــة بي ــات ك ومنظوم

لمــــدة ســــنة واحــــدة  واجهــــزة تكنولوجيــــا المعلومــــات والبــــرامج والبرمجيــــات المراقبــــة 

ــار عراقــي(  ألــ  400,000) ــةدين ــر ألــ  أربعمائ ــار عراقــي فقــ  ال ي جــور رخصــة أو دين

ــات اجهــــزة  ــداول ونصــــب منظومــ ــع وتــ ــاالت )بيــ ــدة VSATاالتصــ ــنة واحــ ــدة ســ ( لمــ

ــي(  500,000) ــار عراق ــ  دين ــ  ال يرخمأل ــي فق ــار عراق ــ  دين ــمائة ال ــب وصــل س بموج

ــ   ــة الكترونيــة أو إيــداع المبل قــبم مختــوم مــن ماليــة الهيئـــة أو يكــون التســديد بواســطة حوال

فـــي المصـــرا العراقـــي للتجـــارة ولكافـــة فروعـــظ فـــي بغـــداد والمحافظـــات وعلـــى حســـاب 

 يجــاري دينــار عراقــIBAN IQ35 TRIQ 9900 0200 1717 002 ئــة المــرقم الهي

قســـم المـــدفوعات  وإرســـال إشـــعار اإليـــداع  –وحســـب تعليمـــات البنـــع المركـــزي العراقـــي 

ــي ) ــد اإللكترونـ ــي البريـ ــد accounts@cmc.iqعـــن قريـ ــمي يؤيـ ــاب رسـ ــدنا بكتـ ( وتزويـ

 بعد استكمال كافة المتطلبات  إالسوا لن ينظر بالطلب  نظبأعلماً  ذلع,  

mailto:accounts@cmc.iq

