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

مركز السما للخدمات    .1
والتجهيزات المكتبية  
 واجهزة االتصاالت  

CMC BAG APPR A 2200055   الرخصة تشمل
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

بغداد السعدون    08/12/2022
حي أبو نؤاس محلة  

  9شارع  102
تسلسل   179مبنى 

/326/219 

7905669524 comsamaacenter22@yahoo. 

شركة كفيل امنية لتوزيع   .2
 اجهزة اتصاالت المحدودة 

CMC NAJ APPR A 2100003   الرخصة
التشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

  -النجف االشرف   17/09/2022
حي االمير                         

المركز االول  
شارع الكوفة مقابل  

محكمة النجف   
المركز الثاني  

ساحة الصدرين  
فندق النجف  مجاور  

كربالء المقدسة   -
شارع قبلة العباس  

بابل شارع   -)ع( 
بقاطع ابو   40

خمرة     بغداد  
  -مدينة الصدر 

شارع الفالح قرب  
جامع الزهراء  

 البتول )ع(                                                

7901322147 
           
           
    

0760199071
2 

 ال يوجد 

ة العراقية لخدمات  شرك  .3
المكائن والمعدات  

 المحدودة  

CMC BAG APPR A 2100054   الرخصة
التشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

الجادرية   -بغداد  25/05/2022
شارع  جامعة بغداد  

عمارة الفتح محلة   /
  28شارع  923

                  76مبنى رقم 
  100اريبل شارع 

حي كوردستان  
قرب مستشفى  

رب  طوارئ غ
 اربيل

0790167517
4 

0790190519
1 

atawfeeq@iratrac.iq 

mailto:samaacenter22@yahoo.com
mailto:atawfeeq@iratrac.iq
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الرخصة تشمل   CMC BAG APPR A 2100016 شركة تاليا المحدودة    .4
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

المنصور   -بغداد  25/04/2022
شارع االميرات  

قرب السفارة  
المصرية محلة  

دار   11زقاق  601
59 

العندية   -البصرة 
خلف مدارس ابن  

  39خلدون مقاطعة 
شارع   97محلة 

   7دار  24
شارع    -كركوك   
/  563/39القدس /
   39مقاطعة 

7901908339 
           
  

0790190838
1 

0790190826
7 

ehsan.ali@talai.com 

شركة جبال الستيراد    .5
وصيانة الهواتف النقالة  

 لمحدودة  ا

CMC BAG APPR A 2100030   الرخصة
التشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

بغداد .زيونة شارع   09/07/2022
  714الربيعي محلة 

بناية   15شارع 
114                                                    

البصرة الشارع  
 الرئيسي العشار 

7707394995 holding.c-ahmad.habib@gul
om             

waleed19w7@yahoo.com 

شركة المراقبة    .6
المتخصصة للتجارة  

العامة وتجهيز اجهزة  
المراقبة محدودة  

 المسؤولية 

CMC BAG APPR A 2100061 
  

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

الجادرية   -بغداد  12/09/2022
شارع    913محلة 

 41مبنى  17
 3/13مكتب 

منطقة   -البصرة 
الجزائر حي عمان  

بناية   303محلة 
  231/  14رقم 

   1مكتب رقم / 

7809457868 zaid.raad@amuraqaba.com 

 CMC KARK APPR A مكتب عالم االتصاالت    .7
1900002 

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

المجموعة   -نينوى  31/05/2022
 الثقافية   

شارع   بغداد
 السعدون 

    

mailto:ehsan.ali@talai.com
mailto:bilal@jibal-it.com
mailto:bilal@jibal-it.com
mailto:bilal@jibal-it.com
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 CMC KARK APPR A مكتب سما الشرق   .8
1900004 

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

نينوى المجموعة   28/01/2022
الثقافية قرب جامعة  

الموصل عمارة  
 طيبة 

7740903527 omar.abdalkareem92@gmail
.com 

شركة صرح الملك    .9
 للتجارة العامة  المحدودة 

CMC BAGAPPR A 2100067   الرخصة تشمل
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

بغدلد شارع   19/06/2022
  510فلسطين محلة 

بناية   12شارع 
105  

7710359955 o.comkasemconi@yaho 

مكتب نون لبيع الحاسبات    .10
  -وكاميرات المراقبة  

 محافظة نينوى

CMC KARK APPR A 
1900016 

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

الموصل المجموعة   03/09/2022
 الثقافية

    

مكتب السحابة للحاسبات    .11
  -وكاميرات المراقبة  

 محافظة نينوى

CMC KARK APPR A 
1900017 

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

الموصل المجموعة   03/09/2022
الثقافية مجمع  

 الرضوان التجاري 

    

شركة اري للتجلرة العامة    .12
 محافظة كركوك  -

CMC KARK APPR A 
1900018 

الرخصة تشمل  
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

شارع   -كركوك  06/10/2022
ورية عمارة  الجمه

 االخوان 

    

شركة خيوط الشمس    .13
 للتجارة العامة المحدودة  

CMC BAG APPR A 2100073   الرخصة
التشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

بغداد شارع   31/10/2022
السعدون محلة  

  87شارع  101
 81بناية 

بغداد زيونة شارع  
 الربيعي بناية بغداد 

7717913939 khoyotalshams517@gmail.c
om 

مكتب مركز العهد لتقنية    .14
 المعلومات  

CMC KAR  APPR A 
2100021 

الرخصة  
التشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

حي    -كربالء  05/12/2022
رمضان الشارع  

 الخدمي 

    

شركة حلول الكون    .15
لتكنولوجيا المعلومات  

CMC BAG APPR A 2100080   الرخصة
التشمل  

بغداد المنصور   05/03/2023
مقابل مول  

7513214826   

mailto:omar.abdalkareem92@gmail.com
mailto:omar.abdalkareem92@gmail.com
mailto:kasemconi@yahoo.com
mailto:khoyotalshams517@gmail.com
mailto:khoyotalshams517@gmail.com
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منظومات   محدودة المسؤولية 
كاميرات  

 مراقبة  

المنصور محلة  
  14شارع  603
 27بناية 

شركة الوشق الذهبي    .16
لتجارة األجهزة  

االلكترونية محدودة  
 المسؤولية 

CMC BAG APPR A 2200081   الرخصة تشمل
منظومات  
كاميرات  

 مراقبة  

بغداد الباب الشرقي   15/03/2023
ساحة التحرير  

شارع الجمهوري  
عمارة الزهراء  

رقم   107محبة 
 6المحل 

7716020892 alwshaq@gmail.com 

شركة نور المحبة للتجارة    .17
 والمقاوالت العامة  

CMC BAG APPR A 2200084  ال  الرخصة
تشمل  

منظومات  
كاميرات  

 مراقبة 

بغداد الكرادة محلة   30/3/2023
  23زقاق  908
 1000/ 356بناية 

 قرب مدرسة الفرح  

  

 

mailto:alwshaq@gmail.com

