
الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

 البريد االلكتروني  هاتف الشركة  العنوان  تاريخ النفاذ  نوع الرخصة  رقم الرخصة  اسم الشركة  ت 

شركة مجموعة البروج    .1
للتجارة والخدمات  

 العامة  

CMC APPR T 2100004   الرخصة تشمل
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

 627بغداد شارع الربيع محلة  20/09/2022
 19ب/  24شارع 

7901335915  
            
            
            
    

079017021054 
07901335905 

iq.com-info@btc 

شركة هالل الفرات    .2
للتجارة العامة محدودة  

 المسؤولية  

CMC BAS APPR T 
2100028 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة حي عمان مقابل شركة   04/12/2022
 السعفة الذهبية للسفر والسياحة 

7828606036 waleed.alateya@gmail.com 

شركة فيض البروج    .3
للتجارة العامة  

 وخدمات االتصاالت 

CMC APPR T 2100013  تشمل  الرخصة
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

شارع الصناعة محلة    -بغداد  27/01/2023
عمارة فاطمة   5زقاق  906

الطابق االول                                                       
 104بغداد حي الرشيد محلة 

 18مبنى رقم  5زقاق 

7708860242 
07801044916 

info@alfaidh.com 

شركة فيض المحروس    .4
للتجارة العامة  

وخدمات كاميرات  
المراقبة ومنظومات  

الحريق والجماية  
 المحدودة  

CMC APPR T 2100016   الرخصة تشمل
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد الكاظمية ساحة الزهراء   01/04/2022
  33بناية  17شارع   411محلة 

مجمع الزهراء التجاري                                      
بغداد المنصورالحي العربي  

ساحة ابو جعفر المنصور محلة  
  21/2/22بناية  1زقاق  607

رع ابو جعفر المنصور                                  شا
  909بغداد الكرادة داخل محلة 

عمارة   74بناية  20شارع 
 الحمد

07703921452 
            
            
        

07904815127 

info@almahroosiq.com 

شركة بوابة الشبكة    .5
لالتصاالت وتقنيات  
 المعلومات المحدودة 

CMC BAG APPR T 
2100018 

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

شارع الصناعة مجمع    -بغداد  21/05/2022
توزة بالقرب من الجامعة  

 تكنولوجبة الطابق االول ال

07902615496 
            
            
            
 

iraq.com-www.netgate 

mailto:info@btc-iq.com
mailto:waleed.alateya@gmail.com
mailto:info@alfaidh.com
mailto:info@almahroosiq.com
http://www.netgate-iraq.com/
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07704425507 

شركة المرافئ للتجارة    .6
العامة والخدمات  

العامة وتكنولوجيا  
المعلومات محدودة  

 المسؤولية 

CMC BAS APPR T 
2100009 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

تقاطع البلديات قرب   -البصرة  27/04/2022
 معهد الدراسات اإلسالمية 

7800087000 info@marafaa.com 

شركة البراق لالتصال    .7
واالستشارية محدودة  

 المسؤولية 

CMC BAS APPR T 
2100010 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

ة شارع سيد  البرضعي  -البصرة  09/06/2022
امين مجاور مركز تراث  

 البصرة  

07718291004 
            
           

07828400405 

y.bachari@bcc.com.jo 

شركة سما الرؤى    .8
للتجارة والمقاوالت  

العامة محدودة  
 المسؤولية 

CMC BAG APPR T 
2100021 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد حي القاهرة شارع ابو   09/07/2022
  33زقاق  322طالب محلة 

          فرب جامع النداء                                                        170مبنى 

07901552306 
            
            
 

07702615097 

showroomcairo@yahoo.com  

شركة النبع لحول    .9
شبكات المحدودة  ال

 المسؤولية 

CMC BAS APPR T 
2200022 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد الكرادة شارع الصناعة   19/07/2022
 23دار  24زقاق  906محلة 

07703672100                                     
7194336                                      

 7070174فاكس 
0790126098 

solutions@alnabaa.net 

mailto:info@marafaa.com
mailto:y.bachari@bcc.com.jo
mailto:showroomcairo@yahoo.com
mailto:solutions@alnabaa.net
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شركة مجموعة    .10
االسوار للتجارة العامة  

والوكاالت التجارية  
 المحدودة  

CMC BAG APPR T 
2100025 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  –الباب الشرقي   –بغداد  19/08/2022
شارع الجمهورية عمارة  

الفيحاء مكتب الطالق األول                                           
    -الباب الشرقي   –بغداد 

شارع الجمهورية عمارة  
 يالفيحاء مكتب الطالق    الثان 

شارع    –المنصور  –بغداد 
 دور السود مقابل هوم سنتر 

شارع   –حي الجامعة  –بغداد 
 الربيع مقابل 

 مطعم برج الجدي  
سوق    –بغداد عكد النصارى 

 الكهربائيات شارع الثريات 
بغداد شلرع الصناعة مقابل  

            الجامعة التكنولوجية                                                          

07729829400 
            
            
         

07711116690 
07734977239 

www.aswar.iq 

شركة اوروك للخدمات    .11
 المحدودة  الهندسية

CMC BAG APPR T 
2100024 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  609المنصور محلة   –بغداد  17/08/2022
           25دار   1زقاق  

  –شارع الكورنيش   –البصرة 
  –مجمع شط العرب التجاري 
الطابق األول مجاور فندق  

 شيراتون                  

7901919214 
07901363705 

info@urukco.com 

شركة مرابع الجنوب    .12
للخدمات العامة  
والتجارة العامة  

 محدودة المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2100019 

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

الجزائر مقابل   -البصرة  07/08/2022
 مستشفى المواساة  

0   

http://www.aswar.iq/
mailto:info@urukco.com


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة االساس لخدمات    .13
االتصاالت وتقنية  

 المعلومات المحدودة  

CMC BAS APPR 
2000021 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

مناوي باشا  قرب   - البصرة 17/08/2022
 مستشفى الرحمة   

07723369872 
            
         

07707001018 

info@asas.net 

شركة ارض الشرق    .14
 محدودة  لالتصاالت ال

CMC BAG APPR T 
2100029 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

الكرادة داخل ساحة   -بغداد 06/09/2022
  13زقاق  903كهرمانة محلة 

عمارة   8/10شقة   8بناية رقم 
 الياسيمين الطابق االول 

791943858 salah@ardelsharq.com 

شركة المنسر    .15
للمقاوالت العمة  

وخدمات االتصاالت  
 كحدودة المسؤولية  

CMC BAG APPR T 
2000030AMD 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

كرادة خارج عمارة   -بغداد  28/09/2021
الوركاء الطابق الثاني شقة رقم  

13 

07901343835 
            
            

07905151074 

menrco@yahoo.com 

شركة الباذرة    .16
لالتصاالت والوكاالت  

التجارية تأجير  
السيارات وصيانة  
 محدودة المسؤولية  

CMC BAS APPR T 
2100042 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

كرادة داخل عمارة  -بغداد  27/09/2022
عمارة   1 زقاق  901الطائي م

16                                                
البصرة القطعة المرقمة  

مقاطعة الزبير   12/17
 البرجسية الطوبا 

7901916051 info@albathera.com 

شركة ركن الحلول    .17
المتكاملة لقنية  

 المعلومات المحدودة  

CMC BAG APPR T 
2100032 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

شارع دمشق   -الرئيسي بغداد  04/10/2022
  609محلة  11/21ب/1عمارة 
    42زقاق 

البصرة شارع مناوي باشا  
                                    103 زقاق 64محلة 
الشارع المئوي مدخل   -اربيل 

مكتب   -1-القرية االيطالية  
45A 

07700611103 
            
    

7702999099  
            
            
  

07721071811 
         

07730188834 
           

  

muhanad.h@wenkgps.com  

mailto:info@asas.net
mailto:salah@ardelsharq.com
mailto:menrco@yahoo.com
mailto:info@albathera.com
mailto:muhanad.h@wenkgps.com
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شركة غوارديا    .18
سيستمز  ش  

 GUARDIA.م.ل
SYSTEMS 

CMC BAS APPR 
2100034 A 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

خارج عملرة    بغداد الكرادة 14/04/2022
الياسمين الطابق االول محلة  

قرب    1/4شقة   8شارع  903
 ساحة كهرمانة 

7700057777 
07811936858 

antoine.naimq@guardistems.com 

شركة سيل بغداد    .19
لتجارة والمقاوالت  

العامة وخدمات  
 االتصاالت  

CMC BAG APPR T 
2100035 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد حي الجامعة عمارة االمل   11/08/2022
شقة   24شارع   629محلة 

19/125  

791352733   
         

07808784457 
            
     

07700169484 
07702649249 

ahmedadnanlae@gmail.com 

لذكية  شركة الخدمات ا  .20
لتكنولوجيا المعلومات  

وخجمات التدريب  
والتطوير محدودة  

 المسؤولية 

CMC BAS APPR T 
2100031 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة شارع الجزائر مجاور   18/12/2022
 شنشل مول 

    

شركة النواة الجديدة    .21
لالتصاالت وتقنية  

المعلومات المتقدمة  
مة  والتجارة العا

 المحدودة 

CMC BAG APPR T 
2100074 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  925الجادرية محلة   -بغداد  24/11/2022
 1/16رقم المبنى  35زقاق 

7830006003 nc@newcoreiq.com 

شركة سيبركود    .22
لتكنولوجيا المعلومات  

 والتجارة العامة  

CMC BAG APPR T 
2100041  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

زقاق   602بغداد القادسة محلة  08/05/2022
عمارة سبيد ستور شقة رقم   11
 الطابق الثاني 7

784183715 
07714303013 

lawyer.alaa10@gmail.com  

شركة فضاء الرسا    .23
لتكنولوجيا المعلومات  

 وخدمات االنترنت 

CMC BA G APPR   
2200076 

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  906بغداد حي الوحدة محلة  28/01/2023
مجمع   13بناية  18زقاق 

 الفيصل التجاري 

07716054741 
07705722183 

info@larsaspece.iraq.com 

شركة سيكورو جروب    .24
 ش . ذ. م.م 

CMC BAG APPR 
A2100048   

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

شارع المامون محاة    -بغداد  09/05/2022
  155وقم  66زقاق  611

 17مكتب رقم 

7726017494 y.alhumairi@salt and 
associatiess.com 

mailto:antoine.naimq@guardistems.com
mailto:ahmedadnanlae@gmail.com
mailto:nc@newcoreiq.com
mailto:lawyer.alaa10@gmail.com
mailto:info@larsaspece.iraq.com
mailto:y.alhumairi@salt%20and%20associatiess.com
mailto:y.alhumairi@salt%20and%20associatiess.com
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النظمة  مكتب العالمية   .25
 االتصاالت والمراقبة 

CMC BAG APPR T 
2100049 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

كوت شارع المحافظة   -واسط  29/08/2022
مقابل غرفة تجارة واسط    

 1000الكوت شارع  -واسط 
عافية مقابل البريد القديم رقم  

 133المحل 

7705002003 mnthar@yahoo.com-ali 

شركة البيئة تكنولوجيا    .26
المعلومات والبنى  

التحتية والتجهيزات  
العلمية وتكنولوجيا  

ت محدودة  االتصاال
 المسؤولية 

CMC BAG APPR T 
2100045 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  9بغداد شارع السعدون رقم  11/09/2022
   158العلوية بناية  102محلة 

7804440222 
07709761557 

gm@albeeah.iraq.com 

شركة التكنولوجيا    .27
العالية للتجارة العامة  

 المحدودة 

CMC BAG APPR T 
2200052   

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  613المنصور محلة بغداد  19/10/2022
 ب   22بناية  21زقاق 

7718489904   

شركة تقنيات الغد    .28
مقاوالت عامة  

وخدمات االتصاالت  
 المحدودة  

CMC BAG APPR T 
2100053 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  929بغداد الكرادة خارج محلة  16/11/2022
عمارة   94بناية رقم  18شارع 

ثاني شقة رقم  الوركاء الطالق ال
12  

79015151074 asfalobaidi@gmail.com 

شركة التعمير للتجارة    .29
والنقل العام وخدمات  

انيك  االلكتروميك
 المحدودة 

CMC BAG APPR T 
2200040 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  913بغداد الجادرية محلة  06/08/2022
   29دار  28زقاق 

بغداد طريق مطار بغداد الدولي  
 موقع الجامعة االمريكبة

07833450213 
07800870078 

info@tm.iq 

شركة تقنية خدمات    .30
المعلومات لخدمات  
االدارة واالتصاالت  

 محدودة المسؤولية 

CMC BAS APPR A 
2100056 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 ميرات مراقبة  كا

  14بغدلد المنصور شارع  28/01/2022
  17زقاق  609رمضان محلة 

 5دار 

7709358350 iraq.com-info@ist 

شركة شرق الجزيرة    .31
لالتصاالت واالنترنت  

 المحدودة المسؤولية  

CMC BAG APPR T 
2100057 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

زقاق   906الكرادة محلة بغداد  21/05/2022
 22دار  18

07712892484 
            
       

07901111179 
07808049999 

info@sharqaljazeara.com 

mailto:ali-mnthar@yahoo.com
mailto:gm@albeeah.iraq.com
mailto:asfalobaidi@gmail.com
mailto:info@tm.iq
mailto:info@ist-iraq.com
mailto:info@sharqaljazeara.com
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  -وزارة االتصاالت   .32
شركة السالم العامة  

 قسم الشؤون القانونية  

CMC BAGAPPR A 
2100036  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد العالوي قرب وزارة   01/11/2022
 الخارجية 

7801670132 info@alsalam.gov.iq 

شركة هندسة االفاق    .33
ة  للخدمات النفطي 

 محدودة المسؤولية  

CMC BAS APPR T 
2200046 

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

محلة السيمر قرب   -البصرة  17/02/2023
 مديرية الماء والمجاري 

    

الشركة الوطنية    .34
للخدمات النفطية  

 المحدودة  

CMC bas APPR A 
2100026 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  17البصرة مناوي باشا دار  05/11/2022
 301محلة  5زقاق 

7801017395 Dduraid@npsci.com           
                 

info@npsci.com 

شركة الغصن الدالي    .35
لتجارة األجهزة  

االلكترونية محدودة  
 المسؤولية  

CMC BAG APPR T 
2100063 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

شارع الريبع مجمع    -بغداد  22/04/2022
  627الصفا الهندسي محلة 

 19/20بناية  24زقاق 

07901428020 
07822249900 

i.rawi@dawlygroup 

شركة بحر األمواج     .36
للتجارة العامة وتجهيز  
االتلكترونيات محدودة  

 المسؤزلية 

CMC BAG APPR T 
2100064 

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

زيونة حي المثنى محلة   -بغداد  09/06/2022
 47دار  23زقاق  718

7701270067 advocate99@yahoo.com-maan 

 CMC KARK APPR A مكتب عين الموصل   .37
1900009 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 اقبة  كاميرات مر

 نينوى دورة الحمام   05/06/2022
 نينوى شارع خالد ابن الوليد 

 نينوى المجموعة الثقافية 

    

لتجارة   APPLEمكتب   .38

 الحاسبات 
CMC KARK APPR A 

1900010 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

     نينوى المجموعة الثقافية  09/06/2022

شركة العدسة الكونية    .39
ة العامة  للتجار

والوكاالت التجارية  
 محدودة المسؤولية 

CMC BAG APPR T 
2100065 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد الباب الشرقي عمارة   26/06/2022
 االخيام

بغداد معرض العدسة الباب  
 الشرقي عمارة الياسمين

بغداد معرض دبي الباب  
 الشرقي عمارة الياسمين  

علمين واسط الكوت دور الم
 مجاور ماكس مول 

7729992240 salahlens@yahoo.com 

mailto:info@alsalam.gov.iq
mailto:i.rawi@dawlygroup
mailto:maan-advocate99@yahoo.com
mailto:salahlens@yahoo.com


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة انفوتك بزنس    .40
 سوليوشنز ش.م.ل 

CMC BAG APPR T 
2100066 

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  605 حي المتنبي محلة  -بغداد  28/06/2022
 44دار  14زقاق 

078877033399 
07717733399 

info@infotech.com 

 CMC BAS APPR A مكتب المنارة الهندسية   .41
2100051 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

المعقل شارع   -البصرة  01/05/2022
 اللوندري 

    

شركة انشاءات دار    .42
الهندسة للمقاوالت  

 العامة المحدودة 

CMC BAS APPR A 
2100051 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

الجزائر قرب   -البصرة  09/06/2022
 دارس الرافدين م

    

شركة العراق الوطنية    .43
 لالتصاالت المحدودة  

CMC BAG APPR T 
2100067 

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

ساحة كهرمانة محلة    -بغداد  06/07/2022
 5دار  1زقاق  901

7711026272   

شركة دقة الريادة    .44
للتجارة والمقاوالت  

العامة محدودة  
 ية المسؤول

CMC BAG APPR A 
2100052 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

الطويسة شارع   -البصرة  04/05/2022
 مركز الرباط 

    

مكتب النقطة    .45
 للبرمديات والتقنيات 

CMC BAG APPR A 
2100068 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  620 حي حطين محلة   -بغداد  14/07/2022
 7وقم   1زقاق رقم 

7801977411 info@alnukta.tech 

 CMC KAR APPR A مكتب النسيم للحاسبات   .46
210013 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

قرب   40بابل الحلة شارع / 01/06/2022
 نتقاطع باب الحسي 

    

شركة المدينة الذكية    .47
لتكنولوجيا المعلومات  

وتقنية الحاسبات  
والشبكات والتجارة  

العامة محدودة  
 المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2100058 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

حي عمان فرع   -البصرة  28/08/2022
 ماكسي مول الجزائر 

    

 CMC BAS APPR A مكتب العدسة للتصوير  .48
2100059 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة العشار شارع الوطن   21/09/2022
 قرب مصرف الرافدين 

    

mailto:info@infotech.com
mailto:info@alnukta.tech


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة ايجاف العالمية    .49
لتكنولجيا المعلومات  

 والتجارة العامة 

CMC BAG APPR A 
2100070 

  

الرخصة  ال  
تشمل منظومات  
 كاميرات مراقبة  

  601بغداد المنصور محلة  28/10/2022
                     3/89دار  11زقاق 

 1201اربيل دويم ستي / فلة 

7718489904   

مركز أبو حسن لتجارة    .50
الحاسبات واألجهزة  

 االلكترونية

CMC BAS APPR A 
2100060 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

ة ام البروم  البصرة العشار ساح 11/10/2022
 مقابل مركز شرطة االمام علي 

    

شركة الريادة للخدمات    .51
التقنية وتجارة األجهزة  

االلكترونية ونصب  
وصيانة المعدات  

االلكترونية محدودة  
 المسؤولية  

CMC BAG APPR A 
2100069 

  

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  شارع السعدون مقابل   -بغداد  21/10/2022
المصرف العراقي للتجارة  

 2عمارة  79زقاق  101محلة 
شارع الجمهورية مقابل    -بغداد 

 مصرف الرافدين معرض بغداد  

7705373656 nfo@alreyadatec.comi 

شركة البركات    .52
للمقاوالت العامة  

 المحدودة 

CMC BAS APPR A 
2100061 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  606بغداد حي القادسية محلة  31/10/2022
 9دار  19زقاق 

ميسان قضاء العمارة حي  
عواشة قر ب دائرة العمل  

 والضمان االجتماعي

    

 CMC KAR APPR A مكتب زيرو وان    .53
210015 

الرخصة التشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

     حي اإلصالح    -كربالء  24/08/2022

شركة المهندس للتجارة    .54
 العامة والنقل العام 

CMC KAR APPR A 
210019 

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

     الماس  -كركوك  14/11/2022

ة الدقة التقنية  شرك  .55
 لتكنولجيا المعلومات  

CMC KAR APPR A 
210020 

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

     حي النقيب -كربالء المقدسة  23/11/2022

مكتب سور العالم    .56
 لاللكترونيات 

CMC BAGAPPR A 
2100068 

  

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

لجمهورية محلة  بغداد حي ا 29/08/2022
 1/168محل  1شارع  701

07712929293 
        

07801645636 

alalameabu@yahoo.com 

mailto:info@alreyadatec.com
mailto:alalameabu@yahoo.com


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة النطاق األخضر    .57
لتقنيات الحاسبات  
والشبكات محدودة  

 المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2100062 

  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة العباسية قرب جامع   30/11/2022
 سيد حامد  

    

شركة الدائرة العراقية    .58
للتجارة العامة والنقل  

العام محدودة  
 المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2100054 

  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

تموز قرب   14البصرة شارع  11/12/2022
 المستوصف 

    

شركة افق البصرة    .59
لمجمجوعة تقنيات  
المعلومات وحلول  

الشبكات  
وااللكترونيات محدودة  

 المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2100064 

  

الرخصة   تشمل  
منظومات  

 ة  كاميرات مراقب 

البصرة العشار شارع   14/12/2022
 االستقالل مقابل فندق الرميلة  

    

شركة بيبروس    .60
تيكنولوجي سيرفسز )  

 م.م.ح(  

CMC BAS APPR A 
2100063 

  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة الطويسة حي الخنساء   19/12/2022
    11/16رقم العقار 

    

مركز الكرار    .61
 لكاميرات  ل

CMC KARA APPR A 
2200022 

  

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

كربالء المقدسة الهندية مقابل   08/01/2023
 معمل السكر 

    

مكتب مركز موتورال    .62
 للتجارة العامة  

CMC KAR  APPR A 
2200023 

  

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

       40 حلة شارع  -بابل  12/08/2022

شركة براودستي    .63
للتسويق االلكتروني  

والبث اإلذاعي  
والتلفزيوني محدودة  

 المسؤولية 

CMC BAG APPR A 
2200075 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد الكرادة حي الوحدة محلة   02/02/2023
مجمع فيصل   18شارع  906

 التجاري 

07503039494 
07733039494 

soran@bradosti.net 

mailto:soran@bradosti.net


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة ناس العراق    .64
للتجارة والمقاوالت  

العامة والوكاالت  
التجارية والحلول  

التدريب  التقنية و
وخدمات االنترنت  

وخدمات االتصاالت  
 محدودة المسؤولية  

CMC BAG APPR A 
2200079 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

  601بغداد المنصور محلة  14/02/2023
 7بناية  27زقاق 

7905990022 hussam.z@ni.iq 

مكتب باسم    .65
 لاللكترونيات 

CMC BAG APPR A 
2200080 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

ذي قار الناصرية سوق سيد   21/02/2023
 سعد

    

حبيب محمد    محل  .66
الساعدي لبيع األجهزة  

 االلكترونية

CMC BAG APPR A 
2200078 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

بغداد الباب الشرقي مدخل   02/03/2023
 سوق هرج  

07708899343 
07702555570 

  

مكتب النبع للحاسبات    .67
 االلكترونية  

CMC BAS APPR A 
2200078 

  

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة الجزائر قرب مجسر   08/02/2023
أبو شعير مجاور مرطبات  

 فستقة  

    

شركة الجدول للتجارة    .68
والخدمات العامة  
 كحدودة المسؤولية 

CMC BAS APPR A 
2200068 

  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

     البصرة المشراق القديم   08/02/2023

شركة شمس المعرفة    .69
لتقنيات المعلومات  

وخدمات االتصاالت  
 محدودة المسؤولية  

CMC BAG APPR A 
2200060 

   

الرخصة  تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

المرادة شارع الصناعة   -بغداد  09/06/2022
 28دار  14زقاق  906محلة 

7901260918  
            
       

07712892484 

almaarfa.net-sales@shams 

شركة تقنيات السحابة    .70
المعلومات  لتكنولوجيا 

وخدمات التدريب  
والتطوير محدودة  

 المسؤولية  

CMC BAS APPR A 
2200065 

  

الرخصة ال تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة  

البصرة بريهة فرع فندق   19/01/2023
 البصرة الدولي  

    

mailto:hussam.z@ni.iq
mailto:sales@shams-almaarfa.net


الشركات المرخصة ببيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج 

 ( GPS) منظومات تتبع الموقع الجغرافيو والبرمجيات ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة

 

 

شركة طريق اضواء    .71
دجلة للتجارة  

والمقاوالت العامة  
والنقل العام وتقنيات  

 حدودة المعلومات الم 

CMC BAG APPR T 
2200037 

الرخصة تشمل  
منظومات  

 كاميرات مراقبة 

بغداد الكرادة الشرقية عرصات    1/11/2022
  21زقاق  929الهندية محلة 

فرب مصرف التنمية   65بناية 
 الدولي 

07826699333 
07906699333 

info@dir.iq 

 

شركة اركان الدار    .72
للتسويق التجاري  

واالعالني 
واالستثمارات السياحية  

 محدودة المسؤولية  

CMC BAG APPR T 
2200083 

تشمل  ال الرخصة 
منظومات  

 كاميرات مراقبة 

بغداد العلوية ساحة الواثق محلة   27/3/2023
 7دار  32زقاق  902

07707118844 
07837771999 

info@arkanaldar.com 

73.         

 

mailto:info@dir.iq
mailto:info@arkanaldar.com

