
  VSAT – الشركات المرخصة لبیع وتداول وتنصیب وصیانة اجھزة زمنظومات االتصاالت الفضائیة الطرفیة

تاریخ رقم الرخصةاسم الشركة
البرید االلكترونيھاتف الشركةالعنوانالنفاذ

شركة بوابة الشبكة لالتصاالت 
وتقنیات المعلومات المحدودة

CMC bag 
VSAT A 
2100015

10/04/2
022

بغداد - شارع الصناعة مجمع توزة 
بالقرب من الجامعة التكنولوجبة 

الطابق االول
07704425507                                     
07901905110info@netgate-iraq.com

شركة سیل بغداد للتجارة 
والمقاوالت العامة ةخدمات 

االتصاالت

CMC BAG 
VSAT A 
1200034

21/12/2
021

بغداد الحارثیة  - حي الجامعة 
شارع الربیع عمارة االمل محلة 
9267700169484iraq@cellbaghdad.com شارع 24 شقة 125/19

شركة تالیا المحدودة

CMC BAS 
VSAT A 
2100010

25/01/2
022

بغداد - المنصور شارع االمیرات 
محلة 601 زقاق /11 دار 57                                                            

البصرة - الزبیر مول مقابل جاكع 
الدروازة                       

كركوك -00768956 - شارع 
القدس /ش 74 ص/ 14650

07901480882                                  
07901908318ehsan. ali@talia.net

شركة الموجة لخدمات 
االتصاالت محدودة المسؤولیة

CMC VSAT A 
2000022

16/09/2
021

بغداد – العرصات – محلة 929 
7905151074asfalobaidi@gmail.comزقاق 23 – مبنى 30

شركة ارض الشرق 
لالتصاالت المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2000021

15/10/2
021

بغداد-الكرادة داخل- عمارة الیاسمین 
طابق االول قرب ساحة كھرمانة 

محلة 903 زقاق 13 بنایة 8 شقة 
10/87901943858salah@ardelsharwq.com

شركة الحیاة لالنترنت 
واالتصاالت المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2100024

01/11/2
021

بغداد الكرادة - شارع الصناعة - 
خلف النبع مقابل الجامعة 

التكنولوجیة                                                     
البصرة شارع الجزائر خلف جامع 

سید علي الموسوي

07703446641                               
07901330098                                
07901916578                           
07811936885
8

info @hayat-isp.net                          
hayder@hayat-isp.net

https://cmc.iq/ar/wphttps://cmc.iq/ar/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-VSAT-%D8%B4%D9%87%D8%B1-6.pdf-content/uploads/2021/04/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-GPS-TRACKING-SYSTEM.pdf
mailto:info@netgate-iraq.com
mailto:iraq@cellbaghdad.com
mailto:belal.alani@talia.net
mailto:asfalobaidi@gmail.com
mailto:salah@ardelsharwq.com


شركة اتصاالت االسواق 
الناشئة EMC االمریكیة

CMC BAG 
VSAT A 
2100037

03/02/2
022

بغداد- حي الجامعة عمارة االمل 
الطابق االول م629 شارع 24 شقة 

125/197702649249emcconnected.com قرب افران الھواجس

شركة قمة الوسط لخدمات 
االتصاالت

CMC BAS 
VSAT  
2000010

03/02/2
022

البصرة الجزائر حي صنعاء بنایة 
7712619474info@qematalwasat.comرقم 14 قرب شنشل مول

شركة خیرات النبأ للمقاوالت 
والتجارة العامة المحدودة

CMC BAS 
VSAT 
2100007

22/03/2
میسان العمارة - شارع بغداد022

07705563222                                  
07801018204ahmed@it-annabaa.com

شركة شبكة رافدین عراق 
الجدید لتجارة اجھزة ومعدات 

االتصاالت

CMC BAG 
VSAT A 
2100005

20/04/2
022

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

ثانونیة الحریري
07711127693                              
07902159591ak-8780@yahoo.com

شركة المرافئ للتجارة العامة 
والخدمات العامة وتكنولوجبا 
المعلومات محدودة المسؤولیة

CMC BAS 
VSAT  
2100008

27/04/2
022

البصرة - تقاطع البلدیات قرب معھد 
7800087000info@marafaa.comالدراسات اإلسالمیة

شركة االوسط لخدمات 
االتصاالت العامة المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2100020

05/09/2
021

بغداد حي الصالحیة محلة 220 
زقاق 3 دار 7                  بغداد 
المنطقة الخضراء محلة 215 زقاق 

15 دار 11
07809171006                              
07805515535

m.office@alawsattelecom.co
m

شركة السماء الزرقاء لتقنیة 
المعلومات وحلول الشبكات 

محدودة المسؤولیة

CMC BAS 
VSAT A 
2000024

21/10/2
021

البصرة - الزبیر قرب معمل 
7801045400bluesky.it.nws@gmail.comالبتروكیمیاویات

شركة عبر المنارة للتجارة 
العامة والخدمات البحریة 

محدودة المسؤولیة

CMC BAS 
VSAT A 
1900028

29/11/2
021

البصرة شارع الجزائر قرب 
مستشفى ابن غزوان دتر رقم 8

07801475480                                   
07703129375

a.mohar@mortrade-
logistics.com

شركة كوالیتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت

CMC BAS 
VSAT A 
2000026

29/11/2
7712555053البصرة حي الجرائر حي صنعاء021

http://emcconnected.com
mailto:info@qematalwasat.com
mailto:ahmed@it-annabaa.com
mailto:ak-8780@yahoo.com
mailto:info@marafaa.com
mailto:m.office@alawsattelecom.com
mailto:bluesky.it.nws@gmail.com
mailto:a.mohar@mortrade-logistics.com


شركة سرور الناظرین 
للمقاوالت والتجارة العامة 

محدودة المسؤولیة
CMC VSAT A 
2100032

14/12/2
021

البصرة الجزائر حي عمان فیال 14 
7826202289قرب حسینیة فدك الزھراء

al-ali 
mohamed@sorrorcompany.c
om

شركة االیدي االمینة للخدمات 
التقنیة وتجارة االجھزة 
االلكترونیة المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2000041

22/09/2
021

بغداد الكرادة العرصات محلة 929 
7834929476www.aafets.comزقاق 9 دار 1/20

شركة فضاء الرسا لتكنولوجیا 
المعلومات وخدمات االنترنت

CMC BAS 
VSAT A 
2100001

28/01/2
022

البصرة مناوي باشا شارع مدیریة 
مكافحة الشغب

شركة التعمیر للتجارة والنقل 
العام وخدمات االلكترومیكانیك 

المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2000045

19/10/2
021

بغداد الجادریة محلة 913 زقاق 
28 دار 27

07800061011                       
07809285066info@al-tameer.com

شركة فرسان الجنوب 
للمقاوالت والتجارة العامة 

المحدودة

CMC BAS 
VSAT A 
2000001

25/11/2
البصرة الجزائر حي عمان021

شركة كوباني للتجارة 
والمقاوالت العامة المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2000046

24/12/2
021

بغداد المنصور الداودي محلة 611 
7702613321info@kopani-iq.comزقاق 54 دار 4

شركة كویكا المحدودة

CMC BAG 
VSAT A 
2100047

17/03/2
022

بغداد - المنصور االمیرات دار 59 
زقاق 11 محلة 601     

البصرة - المعقل دور الھندیة حي 
األمیر خلف مدارس ابن خلدون 

مقاطعة 39 محلة 97 شارع 24  
دار 7  

كركوك - شارع القدس 268 -88 
مقاطعة 39 تسعین

http://www.aafets.com/
mailto:info@al-tameer.com


شركة دیفاولتروت م.د.م.س

CMC BAG 
VSAT A 
2100048

22/04/2
022

بغداد - الكاظمیة حي الزھراء مجمع 
درویش محلة 413 زقاق 31 دار 

  51
البصرة - حي صنعاء شارع 14 

تموز عمارة ماشاء هللا محلة 707 
زقاق 4 دار 103

07712478488 
07809552525mohammed@defaultroute.ae

وزارة االتصاالت - شركة 
السالم العامة قسم الشؤون 

القانونیة

CMC BAG 
VSAT A 
2100049

05/05/2
022

بغداد العالوي قرب وزارة 
7801670132info@alsalam.gov.iqالخارجیة

mailto:mohammed@defaultroute.ae
mailto:info@alsalam.gov.iq

