
بيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة ومنظومات ب الشركات المرخصة

 GPS – Tracking System)تتبع الموقع الجغرافي )

 

 

 

 

 

 البريد االلكتروني هاتف الشركة العنوان تاريخ النفاذ رقم الرخصة  اسم الشركة 

 لألجهزةشركة المتطورة العالمية 
 المشتركة موتوروال -االلكترونية 

CMC  APPR A 
1800006 08/01/2020 

شارع  915الجادرية م -بغداد  
 -البصرة             38دار  31
 9/1الخصيب رقم القطعة  أبي

 السراجي وميتان   14المقاطعة 

07809174822 
07809174828                      
07902239176                     
07809236719                
07809174827 

   salim@aiee.com                               
daliadiee.com 

شركة ركن التقنية التجارية والحلول 
 التكنولوجية

CMC BAS APPR 
 عشار شارع االستقالل -البصرة  11/01/2020 1900002

07712428889   
7700693087             
07706073374 dahuatechnologyco.@gmail.com  

للنظم الجغرافية والمساحة  أطلسشركة 
 المحدودة 

CMC BAG APPR A 
1900062 21/01/2020 

بغداد الكرادة ساحة الحرية  
محلة  3عمارة الحريري  طابق /

 info@atlasgis.net 7901289370  207بناية  18شارع  909

 تنالعراق لالتصاالت داتا  أصلشركة 
CMC BAS APPR 

1900003 31/01/2020 
البصرة التحسينية  -العراق 
 مديرية الدفاع المدنيمجاور 

7904925899    
07707997494                           
07704926365 info@datanetiraq.net 

مجموعة الليث لتجارة الحاسبات 
 االلكترونية  واألجهزة

CMC NAJ APPR A 
1900005 23/02/2020 

كربالء المقدسة شارع 
الجمهورية عمارة النور الطابق 

 األرضي

7709788887                       
07707365424                      
07822255666 

WWW.HIKVISION.COM                           
info@laithgroup.com 

mailto:salim@aiee.com
mailto:salim@aiee.com
mailto:dahuatechnologyco.@gmail.com
mailto:info@atlasgis.net
mailto:info@datanetiraq.net
http://www.hikvision.com/
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بيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة ومنظومات ب الشركات المرخصة

 GPS – Tracking System)تتبع الموقع الجغرافي )

شركة بصرة النجوم السبعة لتجارة 
 العامة المحدودة  

CMC bas  APPR A 
1800008 01/03/2020 

المعقل مقابل  -العراق البصرة 
محطة قطار المعقل بناية 

 المحسن

7809177068      
07707054000                           
0771117857 iraq7star@yahoo.com  

شركة العراقية لخدمات المكائن 
 والمعدات المحدودة 

CMC BAG APPR A 
1900054 25/05/2020 

 29ز 923الجادرية م  -بغداد 
شارع جامعة بغداد /  76بناية 

عمارة النبع مقابل علي الالمي               
حي  100شارع اريبل 

كوردستان قرب مستشفى 
 طوارئ غرب اربيل

7901905191                      
07703604644                        
07706506372                   
07737864302 abdulkareem@iratraac.iq  

العالي للتقنيات والتجارة  األمانشركة 
 محدودة المسؤولية  واالنترنتالعامة 

CMC NAJ APPR A 
190009 20/09/2020 

القادسية الديوانية شارع الجمعية 
 االستهالكية

7809220004     
07707209515 

info@hst-iq.com                                    
hst_co2012@yahoo.com 

 CMC APPR A1900016 25/04/2020 شركة تاليا المحدودة 

المنصور شارع  -بغداد 
 11زقاق / 601محلة  األميرات

  49دار 
07511506353                                   
07901908318 belal.alani@talia.net  

الناشئة  األسواقشركة اتصاالت 
EMC األمريكية  

CMC APPR A 
1800059 03/02/2020 

 األملحي الجامعة عمارة  -بغداد
 24شارع  629م األولالطابق 

 emcconnected.com// 7702649249 قرب افران الهواجس

شركة اير لحلول االتصاالت والتجارة 
 والصناعة المساهمة 

CMC APPR A 
www.airdio.com 7706218373 الرميلة الجنوبية  -البصرة  09/04/2020 1800012  

 شركة سيكورو جروب ش . ذ. م.م
CMC APPR A 
1900018 09/05/2020 

شارع قاسطين محبة  -بغداد 
مقابل مول فلسطين محلة  510
بناية رقم  6زقاق  510

شارع  -البصرة        5/1649
الزبير حي المهندسين بناية رقم 

827/123-124           7701794075 ma@sicuroup.com  

 شركة القندس للتجارة العامة المحدودة 
CMC bas APPR A 
1800018 09/05/2020 

سوق حنا  -شار عال -البصرة 
 -الشيخ                  بغداد 

عمارة الوركاء  -الكرادة خارج 
 3الطابق الثالث شقة رقم / -

sicuro.technology 7726017494 مقابل حلويات ابوعفيف  

شركة شرق الجزيرة لالتصاالت 
 واالنترنت المحدودة المسؤولية 

CMC APPR A 
1900023 21/05/2020 

محلة  -بغداد شارع الصناعة 
 21/ دار  18زقاق  - 906

27901260918                      
07901111179 info@sharqaljazeara.com  

mailto:iraq7star@yahoo.com
mailto:abdulkareem@iratraac.iq
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mailto:info@hst-iq.com
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بيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة ومنظومات ب الشركات المرخصة

 GPS – Tracking System)تتبع الموقع الجغرافي )

شركة رؤيا بابل للتجارة العامة محدودة 
 المسؤولية 

CMC NAJ APPR A 
1800006 20/05/2020 

الشاوي قرب غرفة تجارة  -بابل 
   785009080 بابل

للخدمات التقنية  األمينة األيديشركة 
 االلكترونية المحدودة األجهزةوتجارة 

CMC APPR A 
1900030 16/06/2020 

بغداد الكرادة العرصات محلة 
 1/25دار  17زقاق  929

07706584953                    
07901360424 www.aafets.com  

شركة جبال الستيراد وصيانة الهواتف 
 التقالة المحدودة 

CMC BAG APPR A 
1900030 09/07/2020 

بغداد .زيونة شارع الربيعي 
بناية  15شارع  714محلة 
114                                                   

 7707394995 البصرة الشارع الرئيسي العشار
ahmad.habib@gul-holding.com             
waleed19w7@yahoo.com  

شركة شبكة دجلة لخدمات االتصاالت 
 محدودة المسؤولية 

CMC BAG APPR A 
1800038 24/07/2020 

بغداد حي المنصور محلة 
عمارة  13شارع  5زقاق 601

الطابق 10محمد دراغ رقم 
 -الخامس              البصرة 
الجبيلة مقابل القيادة البحرية 

 سابقا  
7700066011                           
07730771781 info@tigrisnet.nt  

شركة ادكو اف ام اس اي فليت 
 ترانكينج سوليوشنز ليمتد

CMC BAS APPR A 
1800022 24/07/2020 

البصرة شارع الجزائر خلف 
 مرطبات السنبلة

07815640858                       
07801127578 emoukabari@fms-intcrnational.com  

شركة مسلة حمورابي للخدمات التقنية 
والتجهيز محدودة والخدمات العامة 

 المسؤولية
CMC bas APPR A 
1800018 05/09/2020 

البصرة الجزائر شارع مطعم 
   7704995709 البيت اللبناني

مكتب الموج لالستشارات والخدمات 
 الهندسية

CMC KARK APPR A 
1900001 09/02/2020 

شارع الجمهورية  -كركوك 
 مقابل عمارة سمرقند

07705806000 
07805806000 
07505806000 info@almawj.com 

 مكتب ميالنو لكاميرات المراقبة 
CMC NAJ APPR A 
     ام الخيل -الديوانية  13/02/2020 1900001

شركة كواليتي نت للتجارة العامة 
 والمقاوالت 

CMC BAS APPR A 
1900004 17/02/2020 

حي صنعاء  -الجزائر  -البصرة 
     41بناية  305شارع 

شركة افق السماء لخدمات االتصاالت 
 واالنترنت

CMC BAG APPR A 
1900057 15/03/2020 

مقابل  األميراتبغداد شارع 
 601وزارة االتصاالت محلة 

                        9دار  11زقاق 
محلة  األندلسالبصرة العشار 

 14جار  66شارع  80
07730030186                  
07810697147 

reem.tarik@scopesky.com                         
info@scopesky.com 

المعلومات شركة السماء الزرقاء لتقنية 
 وحلول الشبكات محدودة المسؤولية

CMC BAS APPR A 
1900005 23/03/2020 

البصرة الزبير قرب معمل 
     البتروكيمياويات 

http://www.aafets.com/
mailto:bilal@jibal-it.com
mailto:bilal@jibal-it.com
mailto:info@tigrisnet.nt
mailto:emoukabari@fms-intcrnational.com


بيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة ومنظومات ب الشركات المرخصة

 GPS – Tracking System)تتبع الموقع الجغرافي )

شركة باخرة السالمة للتجارة 
 والمقاوالت العامة المحدودة

CMC BAGAPPR A 
1900058 13/04/2020 

شارع فلسطين محلة -بغداد 
saleh.afmemaa@yahoo.com 7714360774 22دار  46زقاق  508  

 مكتب البراق لاللكترونيات
CMC NAJ APPR A 
     شارع المصورين -الديوانية  02/04/2020 1900002

 شركة نخيل طوى
CMC NAJ APPR A 
1900004 14/05/2020 

النجف االشرف حي الفرات 
     واالقتصاد اإلدارةشارع كلية 

شركة بوابة الخليج للنقل العام 
والخدمات البحرية والشحن والتفريغ 

 محدودة المسؤولية 
CMC BAS APPR A 
1900012 19/06/2020 

 األرصفةفصر  أم -البصرة 
     الشمالية

 الالسلكية لألجهزةمكتب المشكاة 
CMC DQR APPR A 
     شارع الجهاد -ذي قار الناصرية  27/07/2020 1900001

شركة شمس المعرفة لتقنيات 
المعلومات وخدمات االتصاالت 

 محدودة المسؤولية 
CMC BAG APPR A 
1900060 06/09/2020 

المرادة شارع الصناعة  -بغداد 
 28دار  14زقاق  906محلة 

7901260918                     
07712892484 sales@shams-almaarfa.net  

شركة المراقبة المتخصصة للتجارة 
المراقبة محدودة  أجهزةالعامة وتجهيز 

 المسؤولية
CMC BAG APPR A 
1900061 12/09/2020 

 213الحارثية محلة  -بغداد 
zaid.raad@amuraqaba.com 7809457868 1دار  49زقاق   

 شركة المراقب
CMC NAJ APPR A 
     شارع المصورين -الديوانية  01/09/2020 1900007

 مكتب مصطفى الربيعي لاللكترونيات
CMC NAJ APPR A 
     المصورينشارع  -الديوانية  06/10/2020 1900008

 لاللكترونيات  LEDمكتب 
CMC KARK APPR A 
1900003 06/10/2020 

المجموعة الثقافية قرب  -نينوى 
nashan.mosul@yahoo.com 7701613888 جامعة الموصل  

 مكتب عالم االتصاالت 
CMC KARK APPR A 
     المجموعة الثقافية   -نينوى  01/06/2020 1900002

شركة السالم  -وزارة االتصاالت 
 العامة قسم الشؤون القانونية 

CMC BAGAPPR A 
1900063 01/11/2020 

بغداد العالوي قرب وزارة 
info@alsalam.gov.iq 7801670132 الخارجية  

 الحديث للمقاوالت العامة  األفقشركة 
CMC NAJ APPR A 
1900010 20/10/2020 

تقاطع غدير  -النجف االشرف 
     السالم 

مكتب االندلس لخدمات االتصاالت 
 وكاميرات المراقبة  والالسلكيةالسلكية 

CMC NAJ APPR A 
     الديوانية شارع المصورين 21/11/2020 1900012

شركة فن المستقبل لتجارة مواد البث 
 المحدودة واإلذاعيالتلفازي 

CMC BAGAPPR A 
1900064 01/12/2020 

شارع السعدون محلة  -بغداد 
saics@fa.bt.com 7703913404  1/12بناية  9زقاق  102  

mailto:saleh.afmemaa@yahoo.com
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mailto:nashan.mosul@yahoo.com
mailto:info@alsalam.gov.iq
mailto:saics@fa.bt.com


بيع وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها وأجهزة ومنظومات ب الشركات المرخصة

 GPS – Tracking System)تتبع الموقع الجغرافي )

      

الشركة الوطنية للخدمات النفطية 
 المحدودة 

CMC bas APPR A 
1800026 05/11/2020 

 17البصرة مناوي باشا دار 
 7801017395 301محلة  5زقاق 

Dduraid@npsci.com                            
info@npsci.com 

 شركة اكس سات م م ح
CMC BAS APPR   
1900024 09/04/2020 

الطويسة مجاور محطة  -البصرة 
كهرباء الجزائر قرب مكتب 

amizher@xsat.global 7801459831 االمام الحائري  

 

mailto:amizher@xsat.global

