

 GPS – الشركات املرخصة ببيع وتداول اجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبرامجيات ومنظومات

البرید االلكترونيھاتف الشركةالعنوانتاریخ النفاذرقم الرخصةاسم الشركة

شركة كفیل امنیة لتوزیع 
اجھزة اتصاالت المحدودة

CMC NAJ 
APPR A 
2100003

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

17/09/2021

النجف االشرف - حي االمیر                        
المركز االول شارع الكوفة 

مقابل محكمة النجف  المركز 
الثاني ساحة الصدرین مجاور 
فندق النجف - كربالء المقدسة 
شارع قبلة العباس (ع) - بابل 

شارع 40 بقاطع ابو خمرة     
بغداد مدینة الصدر - شارع 
الفالح قرب جامع الزھراء 

البتول (ع)

7901322147                           
ال یوجد07601990712

شركة المتطورة العالمیة 
لالجھزة االلكترونیة - 
موتورال المشتركة

CMC BAG  
APPR A 
2100006

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

08/01/2022

بغداد  -الجادریة م 915 شارع 
31 دار 38            البصرة 

- شارع ابي الخصیب 
البراضعیة قرب السفارة 

االیرانیة

07809174822 
07809174828                      
07902239176                     
07809236719                
07809174827

salim@aiee.co
m                               

daliadiee.com

شركة االمان العالي للتقنیات 
والتجارة العامة واالنترنھت 

محدودة المسؤولیة

CMC NAJ 
APPR A200009

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

القادسیة الدیوانیة حي 19/09/2021
المتقاعدین

7809220004     
07707209515

info@hst-
iq.com                                    

hst_co2012@y
ahoo.com

شركة االجیال لتجارة 
الحاسبات واالجھزة الرقمیة 

والمستلزمات المكتبیة 
والقرطاسیة

CMC KAR 
APPR A 210012

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

7801110035كربالء المقدسة / حي الحسین17/12/2021

https://cmc.iq/ar/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-6.pdf
mailto:salim@aiee.com
mailto:info@hst-iq.com


شركة اتصاالت االسواق 
الناشئة EMC االمریكیة

CMC BAG  
APPR A 
2100059

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

03/02/2022

بغداد- حي الجامعة عمارة 
االمل الطابق االول م629 

شارع 24 شقة 125/19 قرب 
افران الھواجس

7702649249
//

emcconnected.
com

مكتب الموج لالستشارات 
والخدمات الھندسیة

CMC KARK 
APPR A 
1900001

الرخصة  تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

كركوك - شارع الجمھوریة 09/02/2022
مقابل عمارة سمرقند

07705806000 
07805806000 
07505806000

info@almawj.co
m

شركة شمس المعرفة لتقنیات 
المعلومات وخدمات 

االتصاالت محدودة المسؤولیة

CMC BAG 
APPR A 
2000060

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

بغداد - المرادة شارع الصناعة 06/09/2021
محلة 906 زقاق 14 دار 28

7901260918                     
07712892484

sales@shams-
almaarfa.net

شركة المراقبة المتخصصة 
للتجارة العامة وتجھیز اجھزة 
المراقبة محدودة المسؤولیة

CMC BAG 
APPR A 
2000061

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

12/09/2021

بغداد - الجادریة محلة 913 
شارع 17 مبنى 41 مكتب 

 3/13
البصرة - منطقة الجزائر حي 

عمان محلة 303 بنایة رقم 14 
/231 مكتب رقم / 1

7809457868zaid.raad@amu
raqaba.com

شركة المراقب
CMC NAJ 
APPR A 
2000007

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

الدیوانیة - شارع المصورین01/09/2021

مكتب مصطفى الربیعي 
لاللكترونیات

CMC NAJ 
APPR A 
2100008

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

الدیوانیة - شارع المصورین06/10/2021

مكتب LED لاللكترونیات
CMC KARK 

APPR A 
1900003

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

05/10/2021
نینوى - المجموعة الثقافیة قرب 

جامعة الموصل 
نینوى الحي الزراعي

7701613888nashan.mosul
@yahoo.com

مكتب عالم االتصاالت
CMC KARK 

APPR A 
1900002

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

نینوى - المجموعة الثقافیة   01/06/2021
بغداد شارع السعدون

mailto:sales@shams-almaarfa.net
mailto:zaid.raad@amuraqaba.com
mailto:nashan.mosul@yahoo.com


مكتب سما الشرق
CMC KARK 

APPR A 
1900004

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

نینوى المجموعة الثقافیة قرب 28/01/2022
7740903527جامعة الموصل عمارة طیبة

omar.abdalkare
em92@gmail.c

om

مكتب سور العالم 
لاللكترونیات

CMC 
BAGAPPR A 

2000068

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

بغداد حي الجمھوریة محلة 29/08/2021
701 شارع 1 محل 1/168

07712929293         
07801645636

alalameabu@y
ahoo.com

شركة الخضراء الھندسیة 
للحلول االلكترونیة وخدمات 
السیارات والتجارة العامة 
محدودة المسؤولیة

CMC 
BAGAPPR A 

2000069

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

بغداد االعظمیة محلة 314 06/09/2021
7724601168dannow87@gmزقاق 19 دار 3/112

ail.com

شركة اللمام لتكنولوجیا 
المعلومات وخدمات 

البرامجیات والحلول التقنیة 
والتدریب والتطویر االداري 

والتجارة العامة محدودة 
المسؤولیة

CMC 
BAGAPPR A 

2000070

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

11/10/2021
بغداد المنصور شارع االمیرات 
عمارة الجادرجي عمارة رقم 

18/13 شقة رفم 83

07737587712    
07709676659

ammar.alzubed
e@gmail.com

مكتب المسار الذھبي
CMC KARK 

APPR A 
1900005

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

نینوى المجموعة الثقافیة   17/11/2021
نینوى شارع خالد بن الولید

 CMC KARمكتب ھالة سات
200001 AMD

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

كربالء - سیف سعد - مقابل 19/11/2021
مدرسة التحدي

شركة المرابط االمنیة 
والحراسات الخاصة

CMC 
BAGAPPR A 

2000071

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

بغداد الجادریة محلة 925 28/11/2021
7827854192firas.waly@almزقاق 23 دار 17

urabit.com

مكتب الماسة للموبایل - 
محافظة طالح الدین

CMC KARK 
APPR A 
1900006

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

صالح الدین قضاء سامراء حي 29/12/2021
القادسیة

mailto:omar.abdalkareem92@gmail.com
mailto:alalameabu@yahoo.com
mailto:dannow87@gmail.com
mailto:ammar.alzubede@gmail.com
mailto:firas.waly@almurabit.com


شركة االماني للتجارة العامة 
محدودة المسؤولیة

CMC KAR 
APPR A 200003

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

كربالء - حي البلدیة21/12/2021

مكتل موتورال لالتصاالت
CMC NAJ 
APPR A 
2100015

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

نجف - حي النفط31/01/2022

شركة الحلول الرقمیة للتجارة 
العامة المحدودة

CMC 
BAGAPPR A 

2000072

الرخصة تشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

16/02/2022
بغداد - شارع الصناعة  مقابل 
الجامعة التكنولوجیة حي الوحدة 

محلة 906
7714456327

شركة مدینتي اتكنولوجیا 
المعلومات

CMC KAR 
APPR A 210010

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

14/03/2022

كربالء حي النقیب  
نینوى قضاء الموصل حي 

فاسطین    
بغداد المنصور شارع الرواد

شركة تكنولوجیا المعلومات 
األرضیة

CMC KAR 
APPR A 210011

الرخصة التشمل 
منظومات 
كامیرات مراقبة

كربالء - قضاء الھندیة حي 12/04/2022
المثنى


