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

1.  
شركة شبكة السهد لخدمات االتصاالت 

 والحاسبات المحدودة
CMC APPR T 1800001 26/10/2019 

 20شارع  909بغداد الكرادة داخل زقاق 
مجمع العنبر التجاري الطابق  70بناية 

االول                                    
 39البصرة الجبيلة شارع حي الميثاق زقاق 

                                                         1دار  138محلة 
النجف االشرف قرب مجسرات ثورة 

 رين مقابل الجامعة الدينية العش

7834975215                                       
07707944703 

admin.office@alsuhdnet.com  

2.  
شركة الجو لتقنية المعلومات والحلول 

 االلكترونية 
CMC APPR T 1800002 

26/10/2019 
 11زقاق  601ة لالمنصور محبغداد حي 

 go.iq 7704940494 32مبنى 

3.  
لتكنولوجيا  اإلبداعشركة روعة 

 المعلومات والتقنية المحدودة
CMC APPR T 1800003 

03/11/2019 
زقاق  929عرصات الهندية محلة  -بغداد 

info@ebdaa.iq 7726221818 1/46دار  5  

4.  
شركة مجموعة البروج للتجارة والخدمات 

 العامة 
CMC APPR T 1800004 

20/09/2019 
بغداد شارع الربيعي مجمع الصفا الهندسي 

info@btc-iq.com 7901335915 األرضيالطابق   

5.  
شركة مجموعة الريا للتجارة والمقاوالت 

 العامة وتكنولوجيا المعلومات المحدودة

CMC APPR T 1800005 

19/11/2019 
بغداد الجادرية قرب تقاطع جامعة بغداد 

info@reiyagroup.com 7825602403 12دار  42زقاق  196محلة   

6.  
شركة عبر المنارة للتجارة العامة 

 والخدمات البحرية محدودة المسؤولية
CMC APPR T 1800007 

29/11/2019 
البصرة شارع الجزائر قرب مستشفى ابن 

amar.alsaf.ssf@gmail.com 7703122375 غزوان  

7.  
شركة هالل الفرات للتجارة العامة 

 محدودة المسؤولية 
CMC APPR T 1800008 

04/12/2019 
البصرة حي عمان مقابل شركة السعفة 

waleed.alateya@gmail.com 7828606036 الذهبية للسفر والسياحة  

8.  
مقاوالت للشركة سرور الناظرين 

 والتجارة العامة محدودة المسؤولية
CMC APPR T 1800006 

29/11/2019 
قرب حسينية  14البصرة حي عمان قيال 

 7826202289 فدك الزهراء
al-
alimohamed@sorrorcompan.com  

9.  
شركة الحلول الرقمية االستشارية 

(ARCفيرجينيا ) 
CMC APPR T 1800012 

08/12/2019 
البصرة حي المهندسين قرب محطة وقود 

   7808000807 الخليج العربي

10.  
للتقنيات والمعلومات شركة نجمة الخليج 

 والمقاوالت العامة المحدودة

CMC APPR T 1800011 

05/12/2019 

 601محلة  األميراتبغداد المنصور شارع 
/ البصرة مناوي باشا  3دار 16 قاقز

   7809211688 9دار 35زقاق 301شارع القاهرة محلة

11.  

شركة قمة الوسط لخدمات االتصاالت 
المعلومات والخدمات العامة  وتكنولوجيا

 والتجارة العامة محدودة المسؤولية

CMC APPR T 1800009 

info@qematalwasat.com 7712555053 ئر حي صنعاءاالبصرة الجز 04/12/2019  
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12.  
الماجد للتجارة العامة شركة روعة 

 محدودة المسؤولية
CMC APPR T 1800012 

15/01/2020 
شارع السعدون مجاور فندق بغداد  -بغداد 

   7806555567 الخطوط الجوية التركية

13.  

 األجهزةشركة القفاف العلمية لتجارة 
والمواد العلمية والمختبرية ومستلزماتها 

 المحدودة

CMC APPR T 1800014 

27/01/2020 
 26شارع  120باب المعظم محلة  -بغداد 
 7بناية 

7901907434                                          
07705814313 logistics@alqiffaf.com.iq  

14.  
شركة فيض البروج للتجارة العامة 

 وخدمات االتصاالت

CMC APPR T 1800013 

27/01/2020 

 5زقاق  906شارع الصناعة محلة  -بغداد 
                                                      األولعمارة فاطمة الطابق 

مبنى  5زقاق  104بغداد حي الرشيد محلة 
info@alfaidh.com 7708860242 18رقم   

15.  

 وأنظمةشركة القارية لخدمات الحاسبات 
المعلومات وخدمات االتصاالت محدودة 

 المسؤولية 

CMC APPR T 1800015 

03/02/2020 

عرصات الهندية عمارة الياسمين  -بغداد 
                                                 5/ش/1د 11زقاق  929محلة 

شارع التويسة قرب محطة  -البصرة 
شارع المطار مجمع دريم  -الجزيرة اربيل 

zakaria.ahmed@alqariya.com 770996335 698د-ستي   

16.  

شركة فيض المحروس للتجارة العامة 
وخدمات كاميرات المراقبة ومنظومات 

 الحريق والجماية المحدودة 

CMC APPR T 1800016 

01/04/2020 

 411بغداد الكاظمية ساحة الزهراء محلة 
مجمع الزهراء  33بناية  17شارع 

التجاري                                     
مطعم الساعة محلة بغداد المنصور تقاطع 

شارع الرواد                                    74بناية  13شارع  609
 20شارع  909بغداد الكرادة داخل محلة 

 عمارة الحمد 74بناية 
07703921452                                 
07904815127 info@almahroosiq.com  

17.  
شركة بي سي اي  لالتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات المتطورة 

CMC APPR T 1800017 

13/04/2020 

شارع الربيعي  714زيونة محلة -بغداد 
م/ العباسية  -كربالء        4دار  15شارع 
البصرة             114/33دار  24زقاق 

 137/7شارع الجزائر البناية المرقمة  -
 الفرسي

7729991405                                       
07713197521 www.gnapbci.com  

18.  
شركة شبكة البيانات لالتصاالت محدودة 

 المسؤولية 

CMC BAS APPR T 
1800006 

10/04/2020 

         الخليلية قرب قاعة الملوك                       -البصرة 
المجر الكبير قرب جامع الحاج  -ميسان 

     خليل

19.  
شركة بوابة الشبكة لالتصاالت وتقنيات 

 المعلومات المحدودة

CMC BAG APPR T 
1800014 21/05/2020 

شارع الصناعة مجمع توزة بالقرب  -بغداد 
 األولمن الجامعة التكنولوجبة الطابق 

07902615496                                      
0770442557 www.netgate-iraq.com  
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20.  
شركة المحارة لخدمات الحاسبات 

 المحدودةااللكترونية 

CMC BAG APPR T 
1800019 

26/05/2020 

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

 10/أ/108 األبوابحمدي حي الوحدة رقم 
 7905900914 قرب ساحة رئاسة الجامعة التكنولوجية

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

21.  
للتجارة والمقوالت  اإلبداعشركة برج 

 العامة والخدمات العامة 

CMC BAG APPR T 
info@itt-kubba.com 79019118158 4دار  34زقاق  213بغداد الحارثية محلة  26/05/2020 1800020  

22.  

شركة المرافئ للتجارة العامة والخدمات 
العامة وتكنولوجيا المعلومات محدودة 

 المسؤولية

CMC BAS APPR T 
1800009 

27/04/2020 

قرب معهد  1/18الخضراء  -البصرة 
التحسينية قرب  -الدراسات االسالمية 

info@marafaa.com 7800087000 الوقف السني  

23.  
شركة البراق لالتصال واالستشارية 

 محدودة المسؤولية

CMC BAS APPR T 
1800010 09/06/2020 

مجاور فندق  شالكورنيشارع  -البصرة 
 الشيراتون

07718291004                        
07828400405 y.bachari@bcc.com.jo  

24.  
شركة فجر اور للمقاوالت والتجارة 

 العامة والتقل العام / محدودة المسؤولية

CMC BAS APPR T 
1800011 

16/06/2020 
قرب فتدق مناوي  -مناوي باشا  -البصرة 

info@alfajergroup.net 7706221226 باشا  

25.  
شركة سما الرؤى للتجارة والمقاوالت 

 العامة محدودة المسؤولية

CMC BAS APPR T 
1800021 

09/07/2020 

طالب محلة  أبوبغداد حي القاهرة شارع 
                                                      170مبنى  33زقاق  322

 18نينوى قويسنجق الحي الزراعي محلة 
  42مقاطعة  25زقاق 

07702615097                                     
07731707807 showroomcairo@yahoo.com  

26.  
خيرات النبأ للتجارة والمقاوالت العامة 

 والوكاالت التجارية المحدودة 

CMC BAS APPR T 
1800013 

 رة النصرالعمارة  شارع بغداد عما -ميسان  24/06/2020
7809261331                          
07718626095 Ziad@it-annabaa.com  

27.  
شركة النبع لحول الشبكات المحدودة 

 المسؤولية

CMC BAS APPR T 
1800022 

19/07/2020 
 906بغداد الكرادة شارع الصناعة محلة 

 23دار  24زقاق 

07703672100                                    
7194336                                     

solutions@alnabaa.net 7070174فاكس   
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28.  

لخدمات االنترنت  األرضشركة رابط 
 محدودة المسؤولية

CMC BAG APPR T 
1800023 

27/07/2020 

 929العرصات محلة –بغداد                 

األندلس شارع مطبخ  –البصرة  31 زقاق

حي الحسين مقابل  –كربالء  /   بصرتنا

شارع  -منتجع حي الحسين / االنبار

خلف مستشفى المصطفى األهلي  المستودع

 60شارع  –الحلة  -الطابق األهلي / بابل

 –الحسينية / واسط الكوت  ركن شارع

 –العباسية مجاور مقهى عتاب / كركوك 

ية التربية البلدة خلف كل طريق بغداد مرور

حي الزيتون مقابل غرفة التجارة  –ناصرية 

أم –ديوانية  / الخيل شارع الخدمي لفندق  

 –األمراء مقابل القسم البلدي األول / نينوى 

شارع المجموعة الثقافية خلف  الموصل

بنزين خانة الجامعة عمارة المدينة المنورة 

ميسان / العواشة مقابل جامع المجراوي  – 

حي الحنانة مجاور  –شرف النجف اال /

السماوة حي  –المثنى  / مسجد الحنانة

مبنى  مستشفى الصادق المعلمين قرب

54 

7834434780 kali@earthlink.iq`  

29.  
لالتصاالت وحلول  العراقشركة حضارة 

 تكنواوجيا المعلومات محدودة المسؤولية 

CMC BAG APPR T 
1800027 

04/08/2020 

دار  8زقاق  604بغداد حي القادسية محلة 
                                         اإلسكاناربيل شارع  19

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