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 ؟حنن من 
دلتا دجلة ذ.م.م ، شركة عراقية رائدة في تقديم الحلول االلكترونية ومنظومات االتصال 

النظم األمنية و استضافة المواقع اإللكترونية و خدمات التواصل الحي، المتطورة وخدمات 

تخدم دلتا دجلة عدد كبير من العمالء والوزارات العراقية ، تعتبر دلتا دجلة الشركة األولى 

في العراق في مجال نظم المعلومات والنظم االلكترونية ونظم التتبع تحديدا و الشركة 

ألخيرة في مجاالتها، تخدم دلتا دجلة قاعدة عريضة من األسرع نمو خالل الفترات ا

 العمالء كمؤسسات حكومية و شركات و أفراد.

بشكل  8002بدأت شركة دلتا دجلة ذ.م.م عام 

رسمي كشركة عراقية بعد أن كانت تعمل منذ 

تحت اسم مؤسسة دجلة لتقنية  8002عام 

المعلومات من أمريكا ومصر ، بدأت دلتا دجلة 

رقمية واستضافة مواقع، وهي  كشركة حلول

 .مسجلة للعمل في جمهورية العراق

ثم تطورت خدماتها سريعا حيث وصلت مبيعاتها 

% في العام األول لإلنشاء لتخدم بذلك 231إلى 

شريحة كبيرة من العمالء حيث قدمت لهم مختلف الخدمات الرقمية واتسعت أسواقها 

مندوبين لتمثيلها في بغداد ، البصرة ، لتشمل جميع أنحاء العراق ،حيث توجد مكاتب و

 الديوانية ، الرمادي ، النجف األشرف.

م توسعت دلتا دجلة فزادت من كفاءة منتجاتها وفرق الدعم 8002وفي منتصف عام 

الفني لديها ، فقد استطاعت إدارة الشركة اكتشاف فرص االستثمار الجيد في السوق 

هم وراحتهم، فبدأت الشركة بتقدم خدمات وكيفية التواصل مع العمالء من اجل خدمت

المملوكة لها وتحت اسمها  GPSمتنوعة وفتحت أسواقا جديدة في ما يخص نظم التتبع 

الخاص أنشأت نظام سيطرة متكامل يضاهي أعلى النظم العالمية كفاءة في المحتوى 

مركز والخدمات ، كما قامت بإنشاء فرع خدمات التقنية في مصر، وقامت بإنشاء خدمة 

% 800االتصال فارتفع بذلك عدد الخدمات المقدمة للعمالء مما رفع نسبة األرباح إلى 

فرق الدعم بها ومؤكدة بذلك  مثبتة بذلك جودة خدماتها وتنوعها والمستوي التقني لدي

تها في السوق المحلي والمنطقة بأسرها كأول شركة خدمات معلوماتية ونظم رياد

 ات المستفيدة ووفق السياق الذي يالءم كل عميل.أمنية مبرمجة خصيصاً للجه

وقد دعي هذا االنتشار الناجح للشركة وتعدد خدماتها وقوتها التقنية إلى إنشاء عدة 

أقسام متخصصة لخدمة عمالئنا المميزون في السوق بشكل أفضل فقامت بإنشاء 

 أقسام في مجاالت متعددة
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 باإلنجاز.. تعكس مدى شغفنا رؤيتنا 

الشركة األكثر إبداعاً ونجاحاً وربحية في قطاع  دلتا دجلة ذ.م.م نتطلع ألن تكوننحن 

 عراق.تقنيات االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلومات في الالنظم االمنية و

 

 .. تبرز طموحاتنا والتزاماتنامهمتنا 

الشركة الرائدة والمفّضلة في مجال خدمات  دلتا دجلة ذ.م.م  نحن نهدف ألن تصبح

االتصاالت السلكية والالسلكية ، وذلك عبر االستفادة المثلى المعلومات والنظم االمنية و

 دلتا دجلة ذ.م.م  من مواردنا بتقديم أحدث التقنيات الرائدة عالميا كما تلتزم شركة

وذلك عبر سعيها إلحداث تغييرات  ، التزاماً كامالً بخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة

جذرية في معايير االتصاالت السلكية والالسلكية، وتقديم خدمات عالمية المستوى 

 .العراقلعمالئها في كافة مناطق 

 

 ثوابتنا و.. تحدد مبادئنا قيمنا الجوهرية 

نحن ال نقطع لعمالئنا إال الوعود الصادقة التي نستطيع الوفاء بها.  : األمانة

أسلوبنا يمتاز بالصراحة وسهولة الفهم، كما يمتاز نظام الفواتير لدينا بالوضوح 
والشفافية وإن أحكامنا وشروطنا وجميع إجراءاتنا بغاية السهولة والدقة؛ فنحن 

 نلتزم بأقصى درجات المصداقية والنزاهة في كل أعمالنا.
 

نبتكر الحلول نحن نتحدى المقاييس المعتادة ونتجاوز المألوف ،  اإلبداع:

الجديدة باستمرار، نتطلع دوماً للتفوق والريادة، ونفاجىء عمالءنا بمايسرهم 
بمدى عنايتنا بأدق التفاصيل؛ فنحن نفتخر بأن هدفنا هو رفع مستوى خدماتنا 

 ألقصى درجة لكي نتجاوز حدود توقعات عمالئنا في كل ما نفعل.
 

نحن واثقون من قدرتنا على تقديم منتجات متميزة وخدمات راقية،  : اإلقدام

فنحن نتحلى بالمعرفة العميقة والخبرة الواسعة و نمتلك المعايير والقدرة 

 التي تؤهلنا للتقدم. االبتكارعلى التفوق في اإلنجاز، كما نتمتع بروح 
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 خدمات شركة دلتا دجلة ذ.م.م

  النظم األمنية وخدمات التتبع األولى في العراقGPS Tracking  

 نظم المالحة والخرائط االلكترونية الرقمية وصور األقمار الصناعية 

 .البرمجيات حلول األعمال المتكاملة وإدارة المحتوى 

 خدمات االستضافة وإدارة الخوادم من الواليات المتحدة األمريكية 

 لكترونية متطورة ونظام حجب وتسجيل برمجة وربط ونصب بداالت ا

  VOIPالمكالمات 

 توفير خدمات االنترنت عبر األقمار الصناعية الثابتة والمتحركة 

  تجهيز ونصب وبرمجة منظومات كاميرات المراقبةCCTV 

 تجهيز منظومات اإلنذار وأجهزة كشف التسلل والسرقة 

 حرائق والمتفجراتاإلقفال االلكترونية  والخزانات والغرف المحمية ضد ال 

 ذكيةمة التجهيز ونصب أجهزة البص 

  حلول  الشبكات  السلكية والالسلكية وأجهزة االتصال الراديوي

Motorola  

   تجهيز ونصب أبراج كامرات المراقبة الذكية وأبراج االتصاالت 

  تجهيز منظومات الطاقة الشمسية 

  تصميم وبرمجة وإدارة واستضافة المواقع على السير فرات والخوادم في

  Server 00حيث تمتلك دلتا دجلة أكثر من  USA فيالمركز العالمي 

 خدمات المحادثة الصورية والصوتية وخدمات المحادثات االجتماعية 
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  الحكومة االلكترونية ) األرشفة االلكترونية ، قواعد البيانات ، أنظمة

 يطرة والمتابعة ، البطاقة الذكية والبصمة (الس

 تجهيز المعدات العلمية والمختبرية وأجهزة الفحص والقياس 

  ، الدورات التطويرية  األساسية والمتقدمة  في مجاالت البرمجة

 التصميم ، اإلدارة ، االتصاالت ، البث

  السنتراالت التليفونيةPBX 

  المعامل والشركات الضخمة للمصانع وعن بعد والتحكم نظام المراقبة

PLC  وانظمةESCADA 

  أنظمة إنذار الحريق العادية و المعنونة لجميع الفنادق والمصانع

 والمستشفيات و المنشآت الكبرى

  أنظمة التحكم فى الدخول والخروجAccess Control  

  حساب ساعات العمل و المرتبات عن طريق نظام دلتا دجلةBIZ 

manager 

  االلكترونيةأنظمة الحمايةSecurity System  

  الفنادق والمنشآت الحيوية -أنظمة إنذار ضد السرقة للبنوك 

  بوابات الكشف عن المعادن وأجهزةX-Ray 

  المكتبات –أجهزة ضد سرقة المعروضات في المحالت 

  ( كاشف يدوىHAND HELD  )-  ومرايا التفتيش  -كاشف مفرقعات

 أسفل السيارات

 ار الصناعية أنظمة استقبال األقمMATV 

  أجهزة استقبال أقمار صناعية خالل اإلبحار للمراكب والقوارب والعجالت

 المتحركة

  أنظمة االتصاالت  Intercom systems 

  االنتركم الصوتي والمرئي بالنظام العادي والديجيتال 

 أنظمة التحكم المركزي لفتح األبواب 

  أجهزة الفاكساتFAX OIP  عبر شبكاتVPN ر المحافظات أو خاصة عب

 داخل بغداد

  خدمة ما بعد البيعService After Sales 
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Control Center 

 تبع العربات واالشخاصالخاصة بت تصميم وتجهيز متكامل لمراكز السيطرة والتحكم

 راسات واالستشارات الفنيةاعداد الد 

 تصميم الديكور الالزم لمقر السيطرة والتحكم 

  الكهربائية وامدادات مركز البياناتاالعمال 

 الشاشات والخوادم 

 نظم مبرمجة خصيصاً للجهة المستفيدة 

  خرائط فضائية وخرائطGIS لكافة محافظات العراق 

 نظام اتصاالت وتوزيع صالحيات الدخول والتحكم عن بعد 

 

 

 



 

DELTA DIJLH LLC.  07702699000 

7 

 

 السترة الواقية من الرصاص سترة متطورة بتكنولوجيا نظام تحديد المواقع. 

مصممة للجيش والشرطة ووكاالت تطبيق القانون، وأفراد األمن وكبار الشخصيات التي 

 تتطلب توفير أعلى حماية.

 انها العين الغير مرئية للقادة ومدراء االمن والحماية خالل البعثات التكتيكية. 

S-911  ،توفر نظام تحديد المواقع عبر التتبع التلقائي مع موقف دقيق للوقت والتاريخ

 وسرعة التوجه. 

 كمت توفر تنبيهات محددة ومسارات الحركة لتحليل المهمات. 

S-911  سترة تتألف من مادة الكيفالر دوبونت الذي يتسم بالمرونة، وخفة الوزن مع

 . IIIAحماية بالستية 

 )االنواع المتاحة الثالث والرابع(. NIJها لوحات للدروع من إضافة على احتوائ

 

 •NIJ IIIA  الخيارات المتاحة الثالث والرابع 

 مادة كيفلر• 

 •GSM / GPRS  التغطية في جميع أنحاء العالم 

 GPSحساسية عالية سوبر • 

 في حال سقوط الشخص المطلوب تأمينه Gتنبيه االستشعار • 

لمركز المراقبة والتتبع عبر تقرير الحالة والموقع وبناء على الفاصل  توفير بيانات مباشرة• 

 الزمني والمسافة

 GSMمسجل بيانات لتسجيل نقاط الطريق عند الخروج من نطاق تغطية • 

تنبيه مباشر في حال خروج الشخص المطلوب تأمينه من المنطقة الجغرافية المحددة • 

 لتواجده

 ت او عمليات التأميننظام تفصيلي لتحليل المسارا• 

 Made In Canada          بطارية داخلية تدوم لعدة ايام مع شاحن خاص• 
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StarFinder  اعلى دقة في تحديد المواقع وتتبع مباشر للعربات 

 . CDMAاو عبر تقنية  GSM / GPRSفي اي مكان عبر تقنية 

 تعقب المركباتلقد أدرجت ميزات قوية جدا في هذا المنتج لتطبيقات مثل: 

 والحاويات، وإدارة اسطول العربات ومراقبة المقطورات، وإدارة سيارات األجرة،

 وتتبع أجهزة الصراف اآللي، وحافالت المدارس، وشاحنات النفط او العربات 

 العسكرية كالدبابات وغيرها ، القطارات ورصد الشحنة، 

 او إدارة دوريات الشرطة، وعربات اإلسعاف ... الخ

 

 باإلضافة إلى العمل بالوضع المزدوج SMSاو  GPRSمتعدد األوضاع يعمل عبر •  

 في حال طلبها بشكل خاص CDMAاو عبر تقنية 

 Domainsاو عبر النطاقات المتعددة TCP / IPيعمل عبر وضع عناوين • 

 260dBm-حساسية عالية لجهاز االستقبال • 

 •GPS  عالي الدقة لتحديد المواقع مع دعمEGNOS / WAAS 

 مدخل تناظري 2مخرجات باالضافة الى  3مدخالت و  0عدد • 

 منبه الكتروني للسرعة العالية او عند حصول حادث للعربة• 

 اعدادات غير محدودة لنظام الحائط الجيولوجي للعربة• 

 بطارية ليثيوم أيون داخلية تعمل كطاقة احتياطية عند انقطاع التيار عن العربة• 

 نقطة داخل الجهاز في حال عدم وجود اتصال 21000تصل الى  قدرة تسجيل• 

 مداخل خاصة للمايكرفون والسماعة الخارجية• 

 زر الذعر و زر االتصال الهاتفي السريع للمكالمات الصوتية مع مركز السيطرة• 

 NMEAGPSلالعدادات وتكوين النظام وانتاج ملفات  USBمنفذ • 

                        Terminalكات الهاتف النقال عبر االتصال مع المحطة الطرفية لشب• 

 Made In Canadaهذا الجهاز صنع في كندا  
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 هو نوع متطور من اجهزة التتبع حيث يقدم امكانيات متعددة وحلول شبكية

 حيث يمكـن من خالله توظيف Routerمتميزة المتالكـه خصائص الـ 

 عدة اليات للعمل من خالله.

DTrack  يدير وينقل الحزم من خالل شبكةEDGE - GSM GPS. 

 يتوفر في الجهاز مستوى صناعي متقدم حيث تم تزويد الجهاز بوحدة

 CPUبت  38معالجة مركزية 

 [  RS485/RS422[ او ]  RS232مع دعم ] 

 ربط اي جهاز  حيث يمكن بسهولة LANيتوفر ايضا في الجهاز منفذ إيثرنت  

 وفير شبكة اتصال مع اي نظام اخر وادارته عن بعدملحق في العربة معه لت

 المبيعات او التسـويق او التفتيش او كامـرات مراقبـة مباشـرة... كأنظمة

 بدقة عالية وسـرعة في االرسال GPSكما يوفر دعم لنظام تحديد المواقـع 

 ، على سبيـل المثال M2Mحيث تم استخدمه على نطاق واسع في مجاالت  

 نقل والشبكات الذكية واألتمتة الصناعية والقياس عن بعد] متابعة ال

 التمويل والتأمين ونقاط البيع وإمدادات المياه والشحن ومراقبة الطقس، 

 واجهزة الصراف االلي وعربات التسويق  والتوصيل وحماية البيئة [...
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Made In Canadaصنع في كندا  



 

DELTA DIJLH LLC.  07702699000 

00 

 بعض عمالء دلتا دجلة املميزين

  رئاسة الجمهورية 

 رئاسة الوزراء 

 األمانة العامة لمجلس الوزراء 

 مجلس النواب 

  المفوضية العليا المستقلة

 لالنتخابات

  وزارة الصحة 

 وزارة الزراعة 

  جرينوالمه الهجرةوزارة 

 الوطني وزارة الحوار 

  الهيئة العامة للمسح

 الجيولوجي والتعدين

  مصرف دار السالم لالستثمار

HSBC 

 مؤسسة نقاش 

 UNDP اليونسكو 

 مجلس محافظة بغداد 

  بيجي -المعهد النفطي 

 محافظة بغداد 

 مجلس محافظة كربالء 

 مستشفى ابن الهيثم 

 بغداد مديرية بلديات 

 امانة بغداد 

 مؤسسة المرأة العراقية 

 رابطة دجلة لطلبة العراق 

  شركة طاقة بغداد للمقاوالت 

 مديرية اإلسعاف الفوري 

  واسطمديرية دائرة صحة 

  النجفمديرية دائرة صحة 

  السماوةمديرية دائرة صحة 

  القادسيةمديرية دائرة صحة 

  كركوكمديرية دائرة صحة 

  كربالءمديرية دائرة صحة 

  بابلمديرية دائرة صحة 

  الرماديمديرية دائرة صحة 

  البصرةمديرية دائرة صحة 

 مديرية دائرة صحة الموصل 

 مديرية دائرة صحة تكريت 

  ذي قارمديرية دائرة صحة 

 مديرية دائرة صحة ميسان 

 مديرية دائرة صحة ديالى 

 صحيفة العدالة العراقية 

 دائرة بلدية الشعلة 
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                                .DELTA DIJLH LLCذ.م.مدلتا دجلة شركة 

 رمضان 41العراق ، بغداد ، المنصور ، شارع 

 ، الطابق الثالث .Center Point Restعمارة 

 006712207766000هاتف : 

 006712604677964فاكس: 

 Sales@dijlh.comقسم المبيعات 

 Support@dijlh.comقسم الدعم الفني 

 http://www.dijlh.comالموقع االلكتروني 

                                               

                                              DIJLH Hosting Company.. 

mailto:Sales@dijlh.com
mailto:Support@dijlh.com
http://www.dijlh.com/

