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 البريد االلكتروني  هاتف الشركة  ن العنوا تاريخ النفاذ  رقم الرخصة   اسم الشركة  ت 

شركة سيل بغداد للتجارة    .1
والمقاوالت العامة ةخدمات  

 االتصاالت 

CMC BAG VSAT A 2200034 21/12/2022   حي الجامعة   -بغداد الحارثية
شارع الربيع عمارة االمل  

شقة   24شارع   926محلة 
125/19 

7702649249   

شركة االساس لخدمات    .2
ت وتقنية  االتصاال

 المعلومات المحدودة 

CMC BAS VSAT A 2100005 12/09/2022  البراضعية قر   -البصرة
 بمستشفى الرحمة 

07700300308   
              
              

 07707001018 

info@asas.net 

شركة ارض الشرق    .3
 لالتصاالت المحدودة  

CMC BAG VSAT A 2100021    
                         

عمارة   -الكرادة داخل -بغداد 15/10/2022
الياسمين طابق االول قرب  

  903ساحة كهرمانة محلة 
   10/8شقة   8بناية  13زقاق 

7901943858 salah@ardelsharwq.com 

شركة المرافئ للتجارة    .4
العامة والخدمات العامة  
وتكنولوجبا المعلومات  

 لمسؤولية  محدودة ا

CMC BAS VSAT  2100008 27/04/2022  تقاطع البلديات   -البصرة
قرب معهد الدراسات  

 اإلسالمية 

7800087000 info@marafaa.com 

شركة مرابع الجنوب    .5
للخدمات العامة والتجارة  
 العامةمحدودة المسؤولية  

CMC BAS VSAT A 2100013 31/07/2022  الجزائر مقابل   -البصرة
 مستشفى المواساة  

    

شركة االيدي االمينة    .6
للخدمات التقنية وتجارة  

االجهزة االلكترونية  
 المحدودة 

CMC BAG VSAT A 2100041 22/09/2022   بغداد الكرادة العرصات محلة
 1/20دار  9زقاق  929

7834929476 
07834929478 
07721674771 

info@aafets.com 

شركة الخدمات الذكية    .7
لتكتولوجيا المعلومات  

وخدمات التدريب والتطوير  
 محدودة المسؤولية  

CMC BAS VSAT A 2200023 20/01/2023 ب  البصرة شارع الجزائر قر
 مول شنشل 

    

شركة فضاء الرسا    .8
لتكنولوجيا المعلومات  

 وخدمات االنترنت 

CMC Bag VSAT A 2200053 28/01/2023  906بغداد حي الوحدة محلة  
مجمع   13بناية  18زقاق 

 الفيصل التجاري 

07716054741 
07705722183 

info@larsaspece.iraq.com 
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شركة التعمير للتجارة    .9
والنقل العام وخدمات  

 االلكتروميكانيك المحدودة

CMC BAG VSAT A 2200045 19/10/2022  913بغداد الجادرية محلة  
   29دار  28زقاق 

بغداد طريق مطار بغداد  
الدولي موقع الجامعة  

 االمريكبة

07833450213 
07800870078 

info@tm.iq 

شركة فرسان الجنوب    .10
للمقاوالت والتجارة العامة  

 المحدودة   

CMC BAS VSAT A 2100029 25/11/2022    البصرة الجزائر حي عمان     

الكاظمية حي الزهراء   -بغداد  CMC BAG VSAT A 2100048 22/04/2022 شركة ديفاولتروت م.د.م.س   .11
  413محلة مجمع درويش 

   51دار  31زقاق 
حي صنعاء شارع   -البصرة 

تموز عمارة ماشاء هللا   14
   103دار  4زقاق  707محلة 

07712478488 
07809552525 

mohammed@defaultroute.ae 

شركة   -وزارة االتصاالت   .12
السالم العامة قسم الشؤون  

 القانونية 

CMC BAG VSAT A 2100049 05/05/2022   بغداد العالوي قرب وزارة
 الخارجية 

7801670132 info@alsalam.gov.iq 

شركة التحدث لخدمات    .13
 االتصاالت المحدودة  

CMC BAG VSAT A 2100050 16/11/2022 906لة بغداد العرصات مح  
 3المكتب  16المبنى 

7902361334 r.altovrani@altahaduth.com 

شركة ركن الحلول    .14
ة المعلومات  المتكاملة لتقني 

 محدودة المسؤولية 

CMC BAG VSAT A 2100051 22/11/2022  شارع دمشق   -الرئيسي بغداد
محلة   11/21ب/1عمارة 

    42زقاق  609
البصرة شارع مناوي باشا  

                                    103زقاق  64محلة 
الشارع المئوي مدخل   -اربيل 

مكتب   -1-القرية االيطالية  
45A 

7730188834 muhanad.h@weakgps.com 

مكتب سور العالم    .15
 لاللكترونيات

CMC BAG VSAT A 2100052 27/11/2022  الجمهورية محلة   حي  -بغداد
محل   1شارع  107
11/168 
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شركة تقنيات التنمية   .16
للتجارة العامة والخدمات  
العامة والتجهيزات العامة  

 محدودة المسؤولية  

CMC BAS VSAT A 2200033 06/02/2023   البصرة العشار مجاور بنك
 الشرق األوسط 

    

 


