
 

 -:المكاتب  متطلبات  

 
 .2022مصدق من قبل كاتب العدل لسنة أصلي او المكتب  إيجارعقد  -1

 اصاالي ومعناا   هرئااة العامااة للبااءا ب ال وزارذ المالرااةبااءا ذ ةمااة يااءيبرة صااا ر ماان كتااا   -2

 .2022واالتصاالت لسنة  اإلعالم هرئة إلى

المعل مات   أجهزذ تكن ل جراابرع وتداول واستخدام  ملئ اساااتمارذ المعال مات الفنارة الخاصة بءخصة  -3

ومنظ مات كامءات المءاقبة وملحقاتها   والبءامج والبءمجرات وأجهزذ االتصاالت السلكرة والالسلكرة

 ( الجغءافي  الم قع  تتبع  منظ مات  جمه رية   (GPS - Tracking Systemوأجهزذ  العءاق  في 

 م قعة ومخت مة بختم حي.

بااءا ذ ةمااة صااا رذ عاان  ا ااءذ التقاعااد والبااما  االجتماااعي فااي وزارذ العماال وال اا و  كتااا   -4

 .2022واالتصاالت لسنة  اإلعالمهرئة  إلىاالجتماعرة ومعن نة 

 .2022ه ية غءفة تجارذ بغدا  تثبت مزاولة ن ع العمل لسنة  -5

المستمسااكات الثب ترااة لصاااحب المكتااب أو ماان يخ لااة بم جااب وكالااة أو تخ ياال ياان  صااءاحة  -6

 على الت قرع .

باءامج والبءمجراات لوا  بأن اع األجهزذ واألرقام التسلسلرة لألجهزذ السلكرة والالسالكرة  قا مةتزويدنا ب -7

قبال والتي تم استرءا ها  المختلفة  المستفردذ    الجهات التي تم تجهرزها إلى    ا المعل مات وأجهزذ تكن ل جر

وفي حاال  مدرجة على قءص لرزري (Microsoft office word) ة بصرغةاديد الءخصاحكم تجامن

 والمالرة.كافة التبعات القان نرة  شءكتكمتم إخفا  إي معل مات عن الهرئة المجهزذ تتحمل 

 أقااء  ( فااي بغاادا  والمحافظااات إ  وجااد بصاا رذ  قرقااة مااع المكتااب )تزويااد الهرئااة بعناااوين فااءوع  -8

كافااة التبعااات القان نرااة  مكتاابكمتحماال ينقطااة  الااة وفااي حااال تاام إخفااا  أي معل مااات عاان الهرئااة 

 والمالرة.

 ( على قءص مدمج.Logo ) بمكتبكمبال عار الخاص  اتزويدن -9

تمتلاااو م اقاااع رسااامرة علاااى بمكتااابكم ( اةا كانااات iq.العءاقاااي )التساااجرل يااامن النطااااق  -10

 ال بكة العنكب ترة ) االنتءنت( .

أجاا ر رخصااة برااع وتااداول أجهاازذ االتصاااالت الساالكرة والالساالكرة ومنظ مااات كااامرءات  -11

 400,000المءاقبااة والبااءامج والبءمجرااات واجهاازذ تكن ل جرااا المعل مااات لماادذ ساانة واحاادذ  )

أربعما ااة ألااد  ينااار عءاقااي فقااو الغرااء وأجاا ر رخصااة برااع وتااداول ألااد  ينااار عءاقااي( 

ألاااد  يناااار  500,000)( لمااادذ سااانة واحااادذ VSATونصاااب منظ ماااات اجهااازذ االتصااااالت )

بم جااب وصاال قاابم مختاا م ماان مالرااة الهرئاااة سااما ة الااد  ينااار عءاقااي فقااو الغرءعءاقااي( خم

لاااي فاااي المصاااء  العءاقاااي للتجاااارذ أو يكااا   التساااديد ب اساااطة ح الاااة الكتءونراااة أو إياااداع المب

 IBAN IQ35 TRIQ ولكافااة فءوعااة فااي بغاادا  والمحافظااات وعلااى حسااا  الهرئااة المااءقم 

 –لمءكاازي العءاقااي وحسااب تعلرمااات البنااو ا يجاااري  ينااار عءاقاا002 1717 0200 9900

وإرسااااااال إشااااااعار اإليااااااداع عاااااان  ءياااااا  البءيااااااد اإللكتءونااااااي قساااااام الماااااادف عات 

(accounts@cmc.iqوتزوياادنا بكتااا  رساامي ي يااد ةلااو ) , علمااا   بأنااة ساا   لاان ينظااء

 بالطلب إال بعد استكمال كافة المتطلبات.
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