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 البريد االلكتروني هاتف الشركة العنوان تاريخ النفاذ رقم الرخصة  اسم الشركة 

شركة بوابة الشبكة لالتصاالت 
 CMC bag VSAT A 1900015 10/04/2020 وتقنيات المعلومات المحدودة 

شارع الصناعة مجمع توزة بالقرب من  -بغداد 
 األولالجامعة التكنولوجبة الطابق 

07704425507                                     
07901905110 info@netgate-iraq.com  

 CMC BAS VSAT A 1800011 06/02/2020 شركة دلتا لخدمات االتصاالت

البصرة الجرائر شلرع سيد علي الموسوي                       
رمضان مقابل  14المنصور شارع  -بغداد 

متري  100شارع  -مطعم مزابا        اربيل 
 -مقابل كلبة الصيدلة              السليمانية 

منطقة المعلمين مقبل عمارة خالة ياسين             
العسكري مقابل جتمع قاضي محمد          حي -دهوك 

شارع المحافظة بالقرب من مصرف  -كركوك 
الحي الزراعي قرب  -جيهان           الموصل 

amar.kareem@deltairaq.net 7707090630 جسر السويس  

العراق لالتصاالت  أصلشركة 
 CMC BAS VSAT  1900004 31/01/2020 محدودة المسؤولية

التحسينية مجاور قرب قاعة الملوك                          -البصرة 
alisabeeh@datanetiraq.net 7704926365 قرب جامع الحاج جليل -المجر الكبير  -ميسان   

 CMC VSAT A 1900010 25/01/2020 شركة تاليا المحدودة 
 601محلة  األميراتالمنصور شارع  -بغداد 
  49دار  11زقاق /

07511506353                                   
07901908318 belal.alani@talia.net  

شركة الحلول الرقمية واالستشارية 
 CMC bas VSAT A 1800019 24/03/2020 اي ار سي فيرجينيا

البصرة حي المهندسين شارع الزبير قرب محطة 
 وقود الخليج العربي

07809268103                                  
07716720045 info@arcdsc.com  

شركة هالل الفرات للتجارة العامة 
 CMC BAS VSAT A 1800014 05/08/2020 محدودة المسؤولية

قرب شركة السعفة  -حي عمان  -البصرة 
wleed.alatey@ganail,com 7928606036 الذهبية للسفر والسياحة  

شركة شبكة البيانات لالتصاالت 
 CMC BAS VSAT  1800012 08/08/2020 محدودة المسؤولية 

االخليلية قرب قاعة الملوك                      -البصرة 
ميسان العمارة الكجر الكبير قرب جامع الحاج 

alsabeeh@daltanet.iq 7807737422 جليل  

شركة مسار الريم للشبكات 
 CMC BAG VSAT A 1800039 25/12/2019 واالتصاالت المحدودة

 13مبنى  18شارع  906حي الوحدة م -بغداد 
مجمع الفيصل التجاري الطابق الرابع شقة رقم 

info@alreemnetworks.com 7806308696 حلويات الخاصكيمجاور  16  

الناشئة  األسواقشركة اتصاالت 
EMC األمريكية  CMC BAG VSAT A 1800037 03/02/2020 

 األولالطابق  األملحي الجامعة عمارة  -بغداد
 أفرانقرب  125/19شقة  24شارع  629م

 emcconnected.com// 7702649249 الهواجس

 CMC BAS VSAT  1800010 03/02/2020 شركة قمة الوسط لخدمات االتصاالت
قرب  14البصرة الجزائر حي صنعاء بناية رقم 

info@qematalwasat.com 7712619474 شنشل مول  

شركة نجمة الخليج للتقنيات 
 CMC BAS  VSAT A 1800015 13/02/2020 والمعلومات والمقاوالت العامة 

                          9دار  301مناوي باشا محلة  -بصرة 
info@Gulfstariq.com 7809211688 3دار  601بغداد المنصور محلة   
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شركة خيرات النبأ للمقاوالت 
 شارع بغداد -ميسان العمارة  CMC BAS VSAT  1800007 22/03/2020 والتجارة العامة المحدودة

07705563222                                  
07801018204 ahmed@it-annabaa.com  

للمقاوالت والتجارة  أورشركة فجر 
info@alfajergroup.net 7810007555 البصرة البراضعية بالقرب من فندق البصرة  CMC BAS VSAT  1800006 24/03/2020 العامة والنقل العام المحدودة   

 CMC BAS VSAT  1800017 24/03/2020 شركة اكس سات م م ح
الطويسة مجاور محطة كهرباء  -البصرة 

 الحائري اإلمامالجزائر قرب مكتب 
07801459831                               
07704999922 amizher@xsat.global  

شركة حضارة العراق لالتصاالت 
 CMC VSAT A 1900004 11/04/2020 وحلول تكنولوجيا المعلومات

                 19دار  8زقاق  604بغداد حي القادسية محلة 
                                         اإلسكاناربيل شارع 

 البصرة مناوي باشا
07813353535                                    
07704944138 info@ics-technologies-irq.com  

شركة شبكة رافدين عراق الجديد 
 CMC BAG VSAT A 1800005 20/04/2020 ومعدات االتصاالت أجهزةلتجارة 

مبنى  16زقاق  306بغداد شارع المغرب محلة 
 قرب ثانونية الحريري 2الطابق  91

07711127693                              
07902159591 ak-8780@yahoo.com  

شركة التقنيات السريعة للمقاوالت 
info@tecfas.com 7810444003 البصرة العشار قرب المحافظة القديمة CMC BAS VSAT A 1900011 20/04/2019 والتجارة العامة محدودة المسؤولية  

العراق لالستشارات  أوائلشركة 
السيارات والمعدات  وتأجيرالهندسية 
 CMC BAG  VSAT A 1900007 23/04/2020 الثقيلة 

 - 27دار  - 510محلة  -حي الصالحية  -بغداد 
 14زقاق 

07706928645                                   
07709676404 ameralanbaqy@gmail.com  

شركة المرافئ للتجارة العامة 
 وتكنولوجياوالخدمات العامة 

 CMC BAS VSAT  1800008 27/04/2020 المعلومات محدودة المسؤولية 
قرب معهد الدراسات  1/18الخضراء  -البصرة 
info@marafaa.com 7800087000 التحسينية قرب الوقف السني - اإلسالمية  

شركة شبكة دجلة لخدمات االتصاالت 
 CMC BAG VSAT A 1800017 24/07/2020 المحدودة

شارع  5زقاق 601بغداد حي المنصور محلة 
الطابق الخامس                                 10عمارة محمد دراغ رقم  13

 الجبيلة مقابل القيادة البحرية سابقا   -البصرة 
7700066011                           
07730771781 info@tiyrisbet.net  

لخدمات االتصاالت  األوسطشركة 
 CMC bag VSAT A 1800020 05/09/2020 العامة المحدودة

                  7دار  3زقاق  220بغداد حي الصالحية محلة 
 15زقاق  215بغداد المنطقة الخضراء محلة 

        11دار 
07809171006                              
07805515535 m.office@alawsattelecom.com  

حمورابي للخدمات شركة مسلة 

التقنية والخدمات العامة والتجهيز 

 7704995709 البصرة الجزائر شارع مطعم البيت اللبناني CMC bas APPR A 1900018 05/09/2020 محدودة المسؤولية

 

 CMC BAG VSAT A 1900042 01/10/2020 (FZEشركة فيزوكوم م.م.ح)
 5دار  7زقاق  905بغداد الكرادة خارج محلة 

 شارع اسود مقابل مخزن شركة مراكو
07715449929                                 
07702828757 info@vizocom.com 
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شركة سرور الناظرين للمقاوالت 
 CMC VSAT A 1800027 14/12/2019 والتجارة العامة محدودة المسؤولية

قرب  14الجزائر حي عمان فيال البصرة 
 7826202289 حسينية فدك الزهراء

al-ali 
mohamed@sorrorcompany.com 

شركة شمس المعرفة لتقنيات 
 CMC VSAT A 1900035 06/01/2020 وخدمات االتصاالت  المعلومات

بغداد شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية 
 28دار  14زقاق  906محلة 

7901260918                                     
07712892484 sales@shams-almaarfa.net  

شركة تفق السماء لخدمات 
 CMC VSAT A 1900036 15/03/2020 االتصاالت واالنترنت

مقابل وزارة االتصاالت  األميراتبغداد شارع 
                        9دار  11زقاق  601محبة 

 66شارع  80محلة  األندلسالبصرة العشار 
 14جار 

07730030186                  
07810697147 

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

العامة شركة الطاقة الدولية للتجارة 
والتجهيز العام والخدمات العامة 

 CMC BAS VSAT A 1900003 02/04/2020 محدودة المسؤولية
مناوي باشا بناية سنتر مناوي باشا  -البصرة 

     قرب فندق مناوي باشا 3طابق رقم /

شركة المحارة لخدمات الحاسبات 
 CMC BAG VSAT A 1900038 26/05/2020 االلكترونية المحدودة

شارع الصناعة تسلسل العقار رقم القطعة  -يغداد 
مزرعة حمدي حي  -المقاطعة  11/م/398

قرب ساحة  10/أ/108 األبوابالوحدة رقم 
 7905900914 رئاسة الجامعة التكنولوجية

bakir.hamdi@al-mahara.com                                   
info@al-mahara.com  

شركة ارض السنام للمقاوالت العامة 
     سوق حنا الشيخ مقابل مصرف الرشيد -البصرة  CMC BAS VSAT A 1900009 29/05/2020 محدودة المسؤولية 

لخدمات  األرضشركة رابط 
 CMC BAG VSAT A 1900040 27/07/2020 االنترنت محدودة المسؤولية

زقاق 929العرصات محلة –بغداد                   

األندلس شارع مطبخ بصرتنا –البصرة  31    / 

حي الحسين مقابل منتجع حي الحسين  –كربالء 

شارع المستودع -االنبار / خلف مستشفى  

 –الحلة  -المصطفى األهلي الطابق األهلي / بابل

ركن شارع 60شارع  الكوت الحسينية / واسط  

  –العباسية مجاور مقهى عتاب / كركوك  –

البلدة خلف كلية التربية  طريق بغداد مرور

حي الزيتون مقابل غرفة التجارة /  –ناصرية 

أم –ديوانية  الخيل شارع الخدمي لفندق األمراء  

الموصل –مقابل القسم البلدي األول / نينوى   

شارع المجموعة الثقافية خلف بنزين خانة 

عمارة المدينة المنورة / ميسان الجامعة  – 

العواشة مقابل جامع المجراوي / النجف 

حي الحنانة مجاور مسجد الحنانة –االشرف   / 

السماوة حي المعلمين قرب –المثنى  مستشفى   

54مبنى   الصادق  7834434780 kali@earthlink.iq`  
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شركة مرابع الجنوب للخدمات العامة 
     الجزائر مول شنشل -البصرة  CMC BAS VSAT A 1900013 31/07/2020 المسؤولية  ةالعامة محدودوالتجارة 

للخدمات التقنية  األمينة األيديشركة 
 CMC BAG VSAT A 1900041 22/09/2020 االلكترونية المحدودة األجهزةوتجارة 

 17زقاق  929بغداد الكرادة العرصات محلة 
 1/25دار 

07706584953                    
07901360424 www.aafets.com  

شركة قمة العمود الهندسي للمقاوالت 
والتجارة العامة وتقنية المعلومات 
المتقدمة واالتصاالت والخدمات 

النفطية والبحرية والنقل العام محدودة 
     الطويسة قرب فلكة العروسة  -البصرة  CMC BAG VSAT A 1900016 24/09/2020 المسؤولية 
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