
عنـــوان الشركـــــةاسم المدير المفوضاسم الشركةت

.ساحة الواثق قرب فندق ايكال / بغداد هيثم عبدالحسين قاسمالنهار1

. مجاور مستشفى الجيبجي 22/19/الحارثية عمارة الكاظمي ش/ بغداد محمد شاكر محمود سلمانالربيع2

. مقابل شركة اسيا سيل 41 بناية 15/ شارع 712شارع الربيعي محلة / زيونة / بغداد  سعد جميل ثابتالمجد3

.الشارع العام / البلديات /  بغداد ماجد جليل ابراهيمالمسرة4

الطابق الثاني/ السوق العربي /108محلة / شارع الرشيد/ بغداد صبري داود عبدالوهابالحضر5

. بالقرب من حلويات الحسيني 673 / 356 رقم القطعة 910محلة البتاوين  / 62/شارع خالد ابن الوليد / حي الوحدة / بغداد  بسام جواد رضاالتبر6

33 /14 شارع 903محلة / حي الوحدة / بغداد  عماد ادور جرجيالكواكب7

 .8/رقم االبواب ب / 712م  / 15ش  / 67مبنى / عمارة زيونة سنتر / شارع الربيعي / زيونة / بغداد فراس قيس خضر راوة8

.عمارة التكية / الشورجة / بغداد عالء محمد حسينالقنطار9

 .73 عمارة 3 رقم االبواب 13 شارع 901 بتاوين المحلة 25 / 120الكرادة الشرقية تسلسل العقار / بغداد مرتضى عامر مجيدالسندباد10

168 مبنى 5 شارع 905محلة /كرادة داخل قرب محطة ابو قالم / بغدادعلياء حبيب جاسمالتبادل11

2ط/مجمع الكاظمي خلف مستشفى الجيبجي / الحارثية / بغدادعلي عبد الرضا كطنالبدر12

 بناية508محلة / ساحة بيروت/ شارع فلسطين/ بغدادعبدالرزاق علي حسينالشروق13

مجاور الجامعة المستنصرية/ شارع فلسطين / بغداد نعيم محيسن حماديعمان14

قرب  مصور الحلوة/41 عمارة 16 ش508م / شارع فلسطين / بغداد ماجد عزيز صابرالمنافذ15

.مقابل الجامعة المستنصرية /شارع فلسطين/ بغداد علي عبد العزيز عبد الجباراسوان16

.مقابل الجامعة المستنصرية/ شارع فلسطين / بغداد محمد جميل جمعةالمغرب17

 .1/46د  / 25ز  / 212محلة / مجمع الكاظمي / الحارثية قرب مستشفى الجيبجي / بغدادمثنى هاشم قدوسكهرمانة18

مجاور تقاطع باب المعظم/  شارع فلسطين/ بغداد رحيم عودة محمدالنبالء19

.قرب ساحة كهرمانة / الكرادة / بغداد عزت عبدالمنعم هاديالصخرة20

26د/29ز/929محلة/عرصات الهندية/الكرادة / بغدادمحمد حطاب كطاميالشمال21

جــــدول بأسمــــــاء شركـــــــات الصرافـــــــه في بغداد وعناوينهــــــــا



4محل  / 1ش  /104م/ شارع الخلفاء / بغداد ناهض داود حسينالفتح22

 قرب مصرف الخليج1,2,3/رقم االبواب / الداودي20م7/3311عقار رقم / الكرخ/ بغداد رائد عبد خضيراليمامة23

82مبنى/ 17ز /110م/ عمارة العسافي / سوق الصفافير / شارع الرشيد / بغداد ابوذر عبدالواحد كاظمالشموخ24

905محلة البو جمعة / مقابل المطعم البغدادي/ شارع االورزدي/ الكرادة الشرقية/ بغدادسامر عقيل محمدلبنان25

شارع الخلفاء مقابل سوق الغزل/ بغداد رغد حسن علي رضاالفرند26

باب االغا/ شارع الرشيد / بغداد الهام جاسم إجماغالزهو27

 مقابل مصرف كوردستان902محلة/ سلمان فائق14شارع / ساحة الواثق / بغداداسماعيل محمد عليالطود28

.سوق السراي / شارع المتنبي / بغداد يعقوب يوسف يعقوبالنوادر29

.عمارة اسواق المرتضى / حي الرشيد / بغداد محمد عبداالله محمدالياقوت30

 .8/ 45محل  / 25 شارع 125 طاطران محلة 3 /151عمارة بابير رقم القطعة / بالقرب من البورصة /شارع الكفاح/ بغدادمنذر زهير محمد عبودالشهب31

.1ط/عمارة سنتر  الربيعي /زيونة شارع الربيعي / بغدادمرتضى  وناس محسنالبيداء32

.قرب مطعم الحاتي/ الشيخ عمر / بغدادحسن حسين علي نامدارالراية33

.قرب مصرف سومر/ 127م/أ55/155رقم االبواب/ حي الكفاح / بغدادسعيد مجيد قادر كريم الفرجاويالمبذال34

35
. مقابل مصرف سومر5/ز /46/1 عمارة 211محلة /حي الكندي/ الحارثية /بغداد عبدهللا عبد الرحمن وهيباالطائر سابقا/ الرائد

قرب محطة تعبئة الوقود/ شارع الشيخ عمر الثاني / بغدادياسر عبداللطيف بربوتيالعقبة36

شارع العمل الشعبى/العامرية/بغدادطه طالب جاسمسامراء37

شارع العمل الشعبى/العامرية/بغدادهدير هاشم امينالعبير38

.مجاور المضيف / شارع العمل الشعبى / العامرية /بغدادنهى علي محمدالشموع39

.611م/ رمضان المنصور مقابل الشركة العربية للسفر 14شارع / الكرخ/بغدادامجد نافع عبودالموج40

7ز /905م/كراده / بغداد فراس عبدالكاظم كريمالرباط41

. طاطران 3/ 274رقم األبواب  / 115محلة / الكفاح / الرصافة / بغدادنبيل درارا فدعمالذهب42

33/1 رقم المحل 15 زقاق101محلة /شارع المشجر مقابل فندق زوزك/السعدون/بغدادمحمد فاروق شفيقالمدار43



.مقابل الخطوط الجوية /بغداد السعدونماجد حسين امينالنبأ44

فرع الحارثية/قرب مصرف الشمال/23ز/211م/شارع الكندي/الحارثية/بغدادمحمد عبد الجبار عبدالحميداالوس45

 بالقرب من اثاث الباشا609محلة  / 4بناية/  رمضان 14شارع /المنصور/ بغدادزهير محمد عليالبالد46

. أ55رقم االبواب  / 2226/ 18رقم القطعة  / 39ش  / 834م / شارع الكنيسة / حي الميكانيك / الدورة / الكرخ/ بغدادايسر نعمت حميدالقائم47

58/5المحل المرقم/904محلة/حى الوحدة/بغداد السعدوناياد محمود مازنالوالء48

مجاور الخطوط الجوية العراقية/ السعدون / بغداد خليل ابراهيممؤتة49

.مقابل فندق بغداد  / 108بناية  / 61ز  /101م /السعدون / بغداد محمد سعد جاسم محمد التميمي السحاب50

مجاور سينما السندباد/ بغداد جواد ابراهيم جواد مهدي الساعاتيسومر51

 مقابل كنيسة مريم العذراء122مبنى/18 شارع 929محلة / الكرادة خارج / بغداداحسان علي مطشرالرواء52

 .47 مبنى 31 زقاق 903محلة  ( بتاوين 167 / 112)قرب مصرب الشمال رقم القطعة / الكرادة الشرقية / بغداد جواد كاظم عليرأس الخيمة53

مقابل محطة الوقود/ السعدون / بغداد عبدالوهاب حمزه وهيبالمورد54

قرب ساحة النصر/ البتاوين / بغداد ارام عبد هللا محمدالصباح55

 عمارة التامين107السنك محلة /قرب نفق التحرير/ الباب الشرقيه / بغداد حيدر عبد الرضا حسنالجنوب56

مقابل تمثال السعدون/ السعدون / بغداد حلى ناجي سريان االعتماد57

قرب مستشفى الجيبجي/ الحارثية / بغدادحازم ياسر روجالفرات58

.مقابل دائرة االقامة / قرب المسرح الوطني / الكرادة / بغدادحيدر شاكر طالبالوليد59

.مجاور سينما النصر/ السعدون / بغداد اسماعيل عبد االله عبد الرزاقالبركة60

مقابل فندق بغداد/ السعدون / بغدادعالء حسين عليسميراميس61

 .3 / 49رقم االبواب  / 35ز  / 101م /  بتاوين 28/ 8رقم القطعة / شارع السعدون / الرصافة / بغدادسيماء جبار نعيمةالمنار62

101ساحة النصر م/ مدخل شارع تونس / السعدون / بغداد اسامة قاسم احمد حموديتونس63

قرب صيدلية هنودي/ كراده داخل / بغدادعلي جميل جمعةالينبوت64

 .6/ 1تسلسل  / 27مبنى  / 5زقاق  / 901محلة / حي الكرادة /بغداداسامه عبدالرسول عبداغادير65

قرب ساحة كهرمانة/ كراده داخل / بغدادعلي كاظم جباراليرموك66



ارخيتة/ كراده داخل / بغدادعبدالحليم احمد علوانالخير67

 .1رقم االبواب / مزرعة حمدي  / 11/ 4 / 20777/ 4/ الرصافة / شارع الربيعي / زيونة / بغدادحسن عبدالرزاق عبدالرضاالطيف68

.مجمع البورصة / مجمع الكاظمي / الحارثية / بغداد عامر عبدهللا عجيلقصر الذهب69

قرب محطة وقود ابو اقالم/ كراده داخل / بغداد كريم رحيمة عبودالينبوع70

حي بابل مقابل شركة النبال للتحويل المالي/ حي بابل/ عرصات الهندية/ بغداداحمد كاظم عبدالحسناالرز71

.قرب محطة وقود ابو قالم / شارع العطار/ كرادة داخل / بغدادجمال علي مصطفىااليمان72

مجاور مثلجات القرش / 41ز / 901م/ كراده داخل / بغداد عمار سعود عبدالرزاقالفهد73

2/ 1/ 159محل  / 19ش  / 110م / رأس القرية / حي الرشيد / بغداد سيروان عبد الرحمن فارسالفاو74

قرب حسينية البو جمعة/ كراده داخل / بغداد محمد عدنان حسينالجواد75

.مجاور حسينية البو شجاع /مجمع العنبرالتجاري / كرادة داخل / بغداد زيد توفيق سلمان باقرفاس76

.عمارة الوزان  / 20قرب الجسر المعلق شارع / كراده داخل / بغدادمهند عمار نعمةالبهجة77

1/2 محل 35 ز901م / كراده داخل / بغدادعالء حسين عبدالحسينالشراع78

.البوجمعة / الكرادة / بغدادفالح حسين ماجد الساعة79

 .2مبنى  / 13ش  / 903م /الكرادة خارج / بغداد فرنسيس شمعون منصورالغدق80

 .16 شارع 508 محلة 53 مبنى 3/ 5 / 1586قرب الجامعة المستنصرية رقم القطعة / شارع فلسطين/ بغدادعدنان عطوان شريف محمدالباسم81

شارع اكد/ عطيفية/الكاظمية/الكرخ/بغدادفراس علي عبد االميرالجمل82

.817م / عمارة المصطفى/ 26مقابل شارع /البياع / بغداد فراس صالح عبد المولىاالندلس83

.مقابل معارض السيارات/ البياع / بغداد سعد خضير عليالعرين84

البياع/ بغداد لندي رحمن موازييافا85

.(1/ رقم األبواب د/  مقاطعة كرادة مريم 8مبنى  / 3ز  / 211م/ شارع الكندي/ الحارثية / بغداداثير حسن عليالهفوف86

عمارة اليمامة بجانب مطعم المذاق/7ز/101/محلة/شارع السعدون/ بغداد فراقد هادي كاظمالفراقد87

.سوق االثوريين / الدورة / بغداد عمار محمد سلماناريحا88

.مجمع الكاظمي / قرب مستشفى الجيبه جي / الحارثية / بغدادرحمن حسن عبد هللااالوائل89



الشارع التجاري/ السيدية / بغداد كنعان عبد الرزاقالعين90

1مقابل جامع االمام االعظم بناية منتدى االمام محل رقم/ االعظمية / بغداد رامي سلمان احمدالهدهد91

.مدخل الداودي /  رمضان 14شارع / المنصور/ بغدادمازن منذرصالحاالريج92

 رمضان14شارع / المنصور/ بغداد صفوان سالم عبدالجبارالهودج93

.43مبنى /  رمضان14شارع / المنصور / بغداد مهند حبيب حسينالمستقبل94

.مقابل ساحة السالمة/ المنصور / بغداد نزهان كاظم صاحباالميال95

مقابل مول بغداد ومرطبات مشمشة/شارع الرواد/ المنصور / بغداد احمد خلف عبدالمسك96

حي دراغ/ الشارع العام / المنصور/ بغداد عمار ابراهيم احمدصحارى97

داخل سوق االحذية/ عمارة الرصافي/ الشورجة / بغدادعباس مكصد عبدهللاالوادي98

.سوق السكائر/منطقة طاطران/شارع الكفاح/بغداد داني فرج رؤوفالرونق99

.مقابل سينما ومسرح الفانوس السحري/ شارع السوق المركزي / المنصور / بغداد ابراهيم احمد عبد الوهابالمدائن100

مقابل معرض بغداد الدولي/ الحارثية / المنصور / بغداد جاسم نور محمدالبلقاء101

مقابل االسواق المركزية/ المنصور / بغداد علي عادل احمدالرشيد102

.ساحة الرواد /المنصور / بغداد زيد صالح عبد الحسين عليصيدا103

. رمضان قرب مطعم العزائم  14شارع / المنصور / بغداد أسراء جميل ثابتالبراق104

 مقابل معرض بغداد25 المحل211محلة/ 6شارع/حي الحارثية/ بغدادحامد كامل حمادةالصداقة105

.مجاور نادي الكرخ الرياضي / المنصور / بغداد سارة حميد محمودينبع106

3/9رقم المكتب  / 6ز / 125م/سوق الشورجة / حي الكفاح/ بغدادعلي خالد حامدالوائل107

.125حي بابل م/ كراده خارج / بغداد عماد سعيد الزماللبيب108

. قرب شركة زين  30/ ش929محلة / عرصات الهندية/ كراده خارج / بغداد وحيد اسكندر يوسفالسدير109

. طاطران 274 / 115 شارع الكفاح محلة 144 / 5 ج 25تسلسل العقار / الرصافة / بغداد احمد مراد كاظم عليالقدوة110

.مقابل السفارة االلمانية   / المسبح / بغداد باسم كريم ابراهيمالفيض111

.قرب ساحة التحريات  / 1614 / 161رقم القطعة  / 14مبنى  / 9زقاق  / 908محلة / شارع المشن / سارة خاتون / بغداد احمد عماد ابراهيمدبي112



.شارع االورزدي القديم / كرادة خارج / بغداد فالح عبدالحسين راضيالعرجون113

.مجمع الياسر / شارع الربيعي / زيونة / بغدادمهدي عيدان عبدالحسنالوهج114

 .7/8رقم المحل ح15 بناية18ز905مقابل مصرف االئتمان محلة /مجاور نادي الهندية/ كراده خارج / بغدادعبدهللا محمدعلي عباسايسن115

 .161 / 4/  ع 18زقاق  / 607محلة /  الداودي 20/ م 5449/ 3تسلسل العقار / المنصور / الكرخ / بغداد لبنى انور عبدالصاحبالرند116

.قرب وزارة التخطيط  / مقابل شركة مارسدس/ حي بابل عرصات الهندية6/101 مبنى30 ش929م/ بغداداخالص جليل عزيزالرواد117

بالقرب من مصرف االقتصاد ومصرف الشرق االوسط/شارع الجمهورية/ بغداداحمد مطر حسينالخليل118

.مجاور النفق قبل فندق بابل / كرادة داخل /بغداد محمود محمد منصورالرؤى119

.41/1رقم/36ز/636م/شارع العمل /العامرية/بغدادنزار خليفة وحيدالتيماء120

 .99مبنى  / 13شارع  /901محلة / الكرادة داخل / بغداد جالل خير هللا شمس هللا اسماعيلالطاووس121

.الشارع العام قرب قناة العهد / بلديات/ بغدادقاسم كاظم عوادالشام122

 .34عمارة  / 905محلة / الكرادة / بغدادعادل رزاق حسنالمحيط123

.قرب افران المختار عمارة الفوز/الشارع العام/البلديات/ بغداد ايمن زهير خليلبغداد124

فرع المنصور/ بالقرب من مصرف الخليج/20م/رمضان 14شارع /المنصور/بغدادمآرب محمد علي حسنالضيافة125

 .28ز /935م/ كراده خارج / بغدادمحمد حسن سلومالوئام126

مجاور اثاث ارز لبنان/كراده خارج / بغداد غيث ياسين عليالجبل127

 مقابل مصرف كوردستان902محلة /14سلمان فائق/ ساحة الواثق/ بغدادحمزة حسن عليويالعودة128

 .69بناية  / 33ش  / 301م/ الوزيرية / بغداداسعد عامر زغيرالغزال129

.أ / 4رقم االبواب / 3/ 21زقاق  / 838محلة  / 5 / 637رقم القطعة / شارع ابو طيارة / الدورة / الكرخ / بغداد مصطفى عبد السالم هاشم احمد الدار البيضاء130

76 عمارة10 ز320م/ راغبة خاتون / االعظمية / بغداد سالم سعيد شاكرغرناطة131

مجاور الكنيسة/ مقابل السوق العربي / 1ط/ عمارة راميتا / الشورجة / بغداد تحرير رسول سالمالدر132

مقابل معرض بغداد الدولي/5ز/212م/مجاور مستشفى الجيبجي / الحارثية/بغدادعماد ياسر روجالوطن133

 .10الغرفة المرقمة / باب اآلغا  / 639عمارة وقف العقار / شارع السمؤل / بغدادرياض عبد الكريم احمدالبتراء134

125 بناية 37/ ز905قرب كنيسة مريم العذراء م/ كرادة خارج / بغدادرامي اياد رجب  الزقورة135



. الداودي20المقاطعة  ( 821/ 4)تسلسل العقار / شارع الرواد / المنصور / بغداد محمد حسين ثابتالتيمن136

137

نوار ظافر نوريالظالل
مبنى رقم  / 5ز  / 211م / كرادة مريم  / 1734 /407مجمع النهار التجاري تسلسل العقار / خلف مول بغداد / الكرخ سوق البورصة الحارثية / بغداد

 .20 /36د  / 81رقم االبواب  / 4

مقابل معرض بغداد الدولي/  الحارثية / بغداد حميد بشت عويدكربالء138

  قرب فندق بغداد1/95 بناية102شارع  السعدون م/ بغدادمحمد جواد رضا عويدحي الحارثيه139

1/46مبنى /5ز /211م/ حي الحارثية/ بغداددينة انور عبد الفتاحالبهاء140

قرب مصرف الرافدين/ عمارة الشفق / المنصور / بغداد يعرب عبدهللا محمدالشفق141

 .1/  آ 46 رقم االبواب 2/9مبنى  / 5ز  / 211م  / 249 /407رقم القطعة / منطقة الحارثية / بغداداحمد عباس عليويالرسا142

.مجاور طيران االمارات / 1بناية  / 14ز  / 904شارع سلمان فائق م /  حي الوحدة / الكرادة / بغدادنور نوري عايد احمدالراصد143

قرب مصرف الرافدين/ عمارة الثقة / المنصور / بغداد سميرعبدالنافع محمودالبحرين144

قرب جامع المأمون/ المنصور / بغداد قصي عبداالله محمدالمأمون145

 ساحة ابو جعفر المنصور61 مبنى 14 ش603م/المنصور / بغداد هاشم هاني رشيدالمروج146

 رمضان14المنصور شارع / بغداد محمد خليل اسماعيلالنعمان147

 .2 ط 3العطيفية رقم االبواب شقة / الكرخ / بغداد بيداء كامل عباسالهضبة148

محلة الشيوخ/ الكاظمية / بغداد سالم يحيى محمودالورود149

قرب شارع المختار / 418م/ الحرية االولى / بغدادليث علي عبدالرضا جاسمحيفا150

مقابل جامع حي الجامعة/ شارع الربيع / حي الجامعة / بغداد سهاد هاشم عباسالرياض151

شارع الربيع/ حي الجامعة / بغداد زينب عبدالحميد ملك محمدحمورابي152

 .3د / 73ز / 631م / شارع الكندي / الحارثية / بغداد حيدر هادي حسينالياسر153

مقابل مطعم الفصول االربعة/ مجاور مطعم سناريا/ 20مبنى /19ز/213محلة /شارع الكندي/ الحارثية/ بغدادمروان عبد الملكالنيل154

يتابع عقد االيجار/ مجاور شركة الكرادة /20شارع / قرب مديرية الجنسية/ الكرادة/ بغدادعلي شاكر حميدالسلوان155

 خلف محالت بابيت2محل / 13ز/611محلة /المنصور/ بغداداحمد عبدالحسين قاسمالشاكر156

مقابل جامع الربيعي/ شارع الربيعي / زيونة / بغدادحسام عبداللطيف جاسمالزكي157



49/7 رقم المحل49بناية23 ش319محلة/حي البيضاء/البنوك/ بغداداحمد عبداالمير مطر كاظمالسرمد158

.عمارة الحسنين  / 11شارع  / 506م / تقاطع مطعم الصخرة / شارع فلسطين / بغدادوسام محمود محمدالمهند159

37ز/108محلة /شارع الرشيد / عكد النصارى/بغداد علي ماجد جعفر حسين التميميالنقاء160

 .14رقم المحل  / 87ز  / 101م / مجمع خيرات التجاري / مقابل فندق فلسطين مرديان / السعدون  / الرصافة / بغدادسامر حميد جاسمخانقين161

.مجاور البريد / الشارع الرئيسي / بغداد الجديدة محمد شنيت صبرالحارث162

211محلة /الحارثية خلف مصرف سومر/بغدادسارة مصدق جعفر المهاجرين163

عمارة الصحة/ حسام الدين 21 /21 ج 57تسلسل العقار /شارع السعدون /بغداد بالل علي عبد المطلب جبارالقباب164

 .10بناية  / 25ز  /929محلة / البو جمعة / الكرادة / بغدادحيدر سالم حميد حمزةالصفوة165

15 ش 714م/ حي المثنى / زيونة /بغدادمحمد شاكر ياسينالمنامة166

3/92 مبنى 77ش / بغداد الجديدة / بغداد حمزة جبار حسين حسنالرامي167

 قرب ضريبة المشتل77شارع /المشتل / بغداد هيثم سامي حموديشمس بغداد168

مقابل جامع السامرائي/ بغداد الجديدة / بغدادرنين ضياء نعمة عكارالرنين169

مجمع السامرائي لالطارات/ شارع معسكر الرشيد / حي الرياض / بغدادعماد ابراهيم عطيةاالمارات170

22/أ/48 رقم المحل 19 ز905محلة/كرادة خارج/ بغداد مهند مهدي محمدالسماح171

78/21 مبنى 18 ش 925حي بابل م/ الكرادة / بغداد ضياء كاظم احمدالرقة172

العامرية شارع العمل الشعبي/ بغداداقبال مالك مطراالنيس173

سبع قصور- الكرادة الشرقية / بغدادريم خالد كاظم عيدانالخورنق174

.مقابل مول الحارثية / الحارثية / بغدادقاسم ياسر روجالعطاء175

 .1 / 213رقم القطعة  / 64رقم األبواب  / 64/ 16شارع / السنك / بغداد ليث ضياء الزمالرفيف176

مقابل اسواق الوردة71/شارع704م/الشارع العام/بغدادالجديدةمحسن سالم سريحدعاء الكوثر177

2/عمارة27/ز/905مجاور كنيسة مريم العذراءم/كرادة خارج/ بغداد عمار علي مطشرخير بغداد178

قرب شركة عراقنا/ عرصات الهندية/كرادة / بغدادابراهيم سلمان محمدالورقاء179

5 محل 5 ز625محلة / فرج هللا /شارع الكفاح / بغداد أحمد ابراهيم حسنالمودة180



.فرع المنصور/  مجاور شركة عراقنا 18 شارع 609محلة / المنصور / بغدادعماد اسماعيل عبيدالجواهر181

مجمع السامرائي لالطارات/ طريق معسكر الرشيد/ الكرادة /بغداد غازي العيبي شنيشلمستقبل الشرق االوسط182

عمارة العاني/مقابل المصرف التجاري العراقي/الشارع العام/شارع السعدون/بغدادسليم كاظم جبارالهاجر183

.الشارع العام/ مقابل برج بغداد/شارع السعدون/ بغدادزينب عودة فرجالفاخر184

.مقابل مول فلسطين والجامعة المستنصرية وتقع في الطابق االرضي من عمارة مكونه من ثالث طوابق  / 510م / شارع فلسطين/ بغدادسعد قاسم عمرانالكويت185

.( 168 / 33) رقم المحل 108محلة / حي الرشيد / بغداد علي ابراهيم احمدالتسامح186

.قرب جامع عادلة خاتون/بناية شركة فهد/شارع النهر/بغدادوسام مولى مهاوي حسناالبتهاج187

مجاور شركة االثيرلالتصاالت/ شارع الربيع/ حي الجامعة/بغدادسميرسامي رشيدشمس الضحى188

.13شارع / مجاور مصرف االرشيد فرع ارخيته  / 21 ز901محلة / كرادة داخل / بغداد حيدر صادق داود سلمان الساعدياهل الخير189

14/76عمارة  / 24زقاق / 416محلة / قرب مصرف الرافدين / الحرية / بغداد سمير علي حسين رضااللقاء190

178/ 2 ب 46 العقار المرقم 542دهانة /الشورجة / بغداد كاني عصام محمد جواد المندالويكاني191

مجاور البنك المركزي/شارع السموال /حي الرشيد/ بغدادعلي عبد الجبار عبد الرسولالصراف192

112/28/9رقم االبواب / 474رقم القطعة /سوق باب االغا /الرصافي / الشورجة /بغدادعلي جمال عزيمةالصفصاف193

 .7  د 7 ز735محلة / الشارع العام / الحبيبية / بغداد دعاء سالم سريحالفضاء الرحب194

2ط/ عمارة الطائي/ دربونة المعاضيد/ الشورجة /بغدادعماد عبدالزهرة كاظمااليالف195

195/أ9محل / 195نطقة العمار بناية /حافظ القاضي/ شارع الرشيد/بغدادعلي موحي حمودالجرف196

.الطابق االرضي / مجمع فاطمة التجاري / قرب بوابة الجامعة التكنولوجية / شارع الصناعة / حي الوحدة / بغدادسلمان سرحان ذيابالسامي197

20ز /909محلة /الكرادة الشرقية قرب دائرة الجنسية/ بغدادفتحي اسماعيل مهدي حسينالجادرية198

مقابل سوق شالل قرب مركز شرطة الشعب/ شارع عدن/ بغدادحميد خزعل غيالنعين اليقين199

. قرب جسر البنوك الجديد 25 شارع 335محلة / حي البنوك / بغداد علي مطشر عبودالغفران200

201
محمد ايمن صادقالميمونة

فرع الحارثية و شركة العدل للتوسط خلف /  بالقرب من مصرف بغداد 23/  رقم االبواب 7 زقاق 211اسم المحلة رقم القطعة م / الحارثية / بغداد

.عمارة الكاظم وتقع الشركة في مكان تجارية يضم محالت تجارية واسواق 

فرع الخالني/قرب المصرف االتجاري /14ز/104م/حي الرشيد/ساحة الخالني /  بغداداحمد زلزل رسول عرعر202

مقابل دائرة الكهرباء/شارع العلوة الرئيسي/جميلة/بغدادجمعة بدر شلشزهور بغداد203



42محل  /57ز /108محلة /باب االغا /شارع الرشيد/ الرصافة / بغدادفراس حميد كريم أحمدالفوارس204

205
ماجد )المسل 

"سابقا(حميد
مقابل سينما البيضاء/ بغداد الجديدة / بغدادماجد حميد سلمان داود

30ش/929محلة /مقابل مطعم بابيش/ عرصات الهندية / بغدادعمار شاكر حامداالوان206

 مقابل مصرف الرافدين فرع الزوية2 عمارة 20ش /909محلة /الكرادة الشرقية/ بغدادحسن ناصر علي الزبيديظل الشمس207

شارع الجمهورية مقابل جامع الخلفاء مجاور كنيسة مريم العذراء/بغدادتيسير رسول سالماالسوار المتحدة208

 مقابل حلويات ابو سيف75 دار14ز/906محلة/شارع سلمان فائق / ساحة الواثق /بغدادوسام رعد اسماعيلاألسرة209

. طاطران3/ 274رقم المحل   / 115م / الكفاح / بغداد عدي رشيد حمديدجلة والفرات210

كرادة مريم قرب مصرف سومر/مجمع ابن سينا مقابل مول الحارثية/الحارثية/الكرخ/بغدادمصطفى احسان ابراهيم شرقيالخليج العالمية211

64ز108/باب اغا/خان المصطفى/ الشورجة/بغدادعدي محسن حسين داغرالرقيم212

 .3 / 274 الطاطران رقم 144 / 2/ 25قطعة رقم / شارع الكفاح / الرصافة / بغداد زياد فائق يونس االنوار213

102محلة /عمارة السمين/ شارع السعدون شارع المشجر/ بغدادقاسم نعمة محمد مفتاحالبنفسج214

قرب مستشفى الجيبجي وقرب شركة االباء/5ز/221محلة /حي الكندي / الحارثية/بغدادحسين ابراهيم ظاهر عباس الطيار215

داخل فرع في شارع الوسيلة /12594البناية /41 شارع514محلة /جميلة/بغدادعالء عيدان عبدالحسنالموج العالي216

3 محل5ز/211محلة /خلف مصرف سومر التجاري/شارع الكندي/ الحارثية/بغداداحسان ابراهيم شرقي عجيلرند البوادي217

سوق مرجان/ خلف بدالة السنك /السنك / بغدادقاسم محمد هادي شعالنالقبس218

34 رقم المحل9 ز903م/منطقة الكردة داخل/ بغدادانور صباح جليل سكراالنسام الدولية219

. بناية جوهرة الجزيرة 8/ 5/  أ49رقم المحل  / 4بناية  / 11شارع  / 702محلة / حي الغدير / الرصافة /بغدادفؤاد عبودي محمدجبل علي220

11/  هـ 8رقم االبواب /  بناية فرحان مول 2 / 250تسلسل العقار / البوشجاع / الكرادة / بغدادمروان عبد الرزاق عبد الوهابالجد221

21 بناية16 ش508محلة/مقابل مطعم السلطان /الشارع العام/شارع فلسطين/ بغدادناصر عطوان شريفالناصر222

3/102رقم المحل/ 714محلة/35شارع/زيونة/بغدادسعد علي محمد  االشقراالشقر223

 داخل عمارة في الطابق االرضي5ز /211م /قرب مستشفى الجيبجي/الحارثية/بغدادخضر احمد كمال حسنالكمال224

الطابق االرضي_عمارة عبد الغني الجلبي/شارع النواب/ساحة الزهراء/الكاظمية/ بغدادمصطفى فرحان هدب ناصر الحاج225

226
نور )سما االردن

(االستقامة سابقا
مدخل شارع سهام متولي/شارع عمر بن عبدالعزيز /االعظمية/بغدادعبدالمنعم مهدي صالح



فرع الكفاح/قرب مصرف الرشيد/6ز /127م /شارع الكفاح/بغدادمحمد ياسر محمدالفالحي227

.قرب مجمع الكوخ / 19رقم المقاطعة  / 2217/ 2رقم القطعة  / 27دار  / 41زقاق  / 665محلة / شارع البدالية / الغزالية / الكرخ / بغدادأسماعيل خليل فرحانالعامر228

بجانب المصرف االهلي/شارع السعدون/العلوية/بغدادمحمد كاظم عبيدالعادل229

.2 رقم االبوب 41شارع  / 655/  اسم المحلة او المقاطعة 19 / 5063/ 2شارع البدالة تسلسل العقار رقم / الغزالية /الكرخ / بغدادعمر عبد الجبار جاسمالزيادة230

فرع جميلة/قرب مصرف الرشيد/46 ز514محلة /جميلة/بغدادداود سلمان شمخي عبيد الفرطوسيالغيث المتحدة231

425/ 4رقم المحل /قرب مجمع الرصافي/عمارة سوق الذهب/الشورجة/بغدادعبد الرحمن محمد محي الدين السعيديغصن الزيتون232

18عمارة /99شارع /902م /عمارة االيام /مقابل مطعم الغوطة/شارع السعدون/بغدادليث عوني خضر الغريبااليام233

14/ 1 مبنى 2شارع/323م /مقابل مطعم ديوان/83ساحة /جميلة/بغدادعلي ظاهر صبارعود الياسمين234

.منطقة جميلة قرب مصرف الخليج التجاري /بغداداحمد زهير صبريالدوحة235

. رمضان 14 شارع 605/18محلة/حي المتنبي / الكرخ/ بغدادعماد صبري عيدانالعسل236

.حافظ القاضي /شارع النهر/بغدادسعد خليل محمد عباسسعد خليل محمد237

.قرب سوق اليورصة /الكفاح / بغدادمصطفى محمد سامي ابراهيمالجوارح238

6رقم المحل /5-ز/ 213- م/ شارع الكندي/الحارثية/بغداد سرمد سامي رشيد سلمانزمزم239

الرئيسي/مقابل مصرف المنصور/ 42ز/902م/الكرادة/ بغدادعلي فتاح محمد خير الدينالشمس المنتظرة240

زينب صالح جعفر يونسارض طيبة241
رقم االبواب  / 47 مبنى 994 شارع 903/ بتاوين الكرادة م / 167 / 112/ رقم القطعة / مقابل مصرف الشمال للتمويل واالستثمار / الكرادة / بغداد 

 .21/ 4 ب 63

مقابل برج الحياة قرب مصرف اشور/حي الرياض/908محلة/ساحة عقبة بن نافع/بغدادكامل علي حسن العزاويالواحة الزرقاء242

مقابل مطعم الملكة/مجاور مطعم فراولة / شارع البنوك/بغدادمحمد علي مهاوي حويلأعالي الحدباء243

مجاور حلويات ابو عفيف/الشارع العام/ كرادة خارج / بغدادوليد خالد داود اسماعيلأمل بغداد244

.1/ أ3محل    167/ 88عمارة/30شارع /929محلة /الشارع العام/عرصات الهندية/ بغدادمحمد قصي زاهدالخيرات245

 .11مقاطعة رقم / بناية دريم مول / شارع الربيعي / زيونة / بغداد احمد ابراهيم حسينالصروح246

. بالقرب من سوق السكائر 303تسلسل العقار / محلة طاطران / شارع الكفاح / بغدادامير علي خلف فتحيالخافق247

.بناية الشارقة /مقابل مول بغداد/الحارثية/بغدادحيدر جمعة خلفالعقاب248

31دار/26ز/915محلة /حي الجامعة مقابل جامعة بغداد/الجادرية /بغدادحيدر عبدالهادي عطيةالمنطقة االمنة249



 .57/ع3رقم البناية/68ز/423محلة /الكاظمية/بغدادمصطفى عارف فليح حسنالتسنيم250

57/ب11م/البورصة/باب القبلة/الكاظمية/بغدادنصير كاظم احمدنور الكوثر251

مجاور مصور جيكور/77ش/706م/الشارع العام/بغداد الجديدة/بغدادماهر محمد شنيتالفنجان252

قرب مصرف التنمية/30ش929محلة/حي بابل/عرصات الهندية/كرادة خارج/بغدادمصطفى جالل عبدالمطلبالدؤوب253

2شفة/مجمع الحارثية/قرب مول بغداد/شارع الكندي/الحارثية/بغدادفراس محمود حسنالرزان254

25ش/شارع الكفاح/ بغداداكرم خورشيد باشاكريمالولدان255

904محلة/قرب فندق قصر مرجان/52شارع / بغدادقحطان قلم علي شالكةالخمائل256

16/20ح 31رقم االبواب /12مبنى /24شارع/المنصور/بغدادياسر سمير خضير حميدالمنة257

مجاور شركة شوفرليت/ساحة كهرمانة /كرادة /بغدادحسن فؤاد مجيد مصطفىالباحة258

.سوق السكائر/الشيخ عمر/الكفاح/بغدادعمر جمعة عبدهللاالحازم259

 أسم المحلة مزرعة حمدي2391/ 4 تسلسل العقار 6/ 1 بناية 47ز /702محلة /ساحة ميسلون /الغدير / بغدادانور سلوم محمد حموداالنيق260

4مبنى/11ز/905م/شارع العطار/كراة خارج/ بغداد هديل فاضل مصخناالبتهال261

128بناية/30شارع/929محلة/عرصات الهندية/بغدادأنور فؤاد محمد عليالباسطة262

9 مبنى26 شارع 609محلة / رمضان14شارع/المنصور/بغداداحمد كريم ابراهيمالخواطر263

فرع سومر/قرب مصرف الرافدين/25شارع /127محلة /الكفاح/ بغدادرعد كاظم سلمانالصفا264

 .25زقاق  / 127الشارع الرئيسي محلة  / شارع الكفاح/  بغدادمحمد فاضل مجهولالحائر265

.قرب البنك المركزي العراقي/شارع الرشيد/بغدادزياد طارق عبدالكريمالنجوم266

267

رفعت محمد بابيرالكفاح
 بالقرب من شركة جيب للسيارات 15/ د 9 / 13 رقم المحل 35/ ز929/ 3 البو جمعة 266 / 332عرصات رقم القطعة / الكرادة / الرصافة / بغداد

.ومقابل فندق بلوم 

 .257رقم المقاطعة  / 180/  ب 17 / 26رقم العقار / محلة الدهانة / بغداد حسن عباس حسنالعبق268

 .69ز / 113م  ( 155/ 9أ 2االبواب )اسم المحلة او المقاطعة  ( طاطران 2/ 117)رقم القطعة / تسلسل العقار / الرصافة / شارع الكفاح /  بغداد سعاد امه خان يحيىالمشكاة269

 .5 رقم االبواب 19ز  / 929 بتاوين  م 223 / 327رقم القطعة / العرصات / الكرادة / بغدادحسن عامر كاظم هاديالمرتجز270

الشورجة/محلة الشيخ عمر/الكفاح/بغدادعالء الدين حسين نصيفالزقاق271



مقابل سينما البيضاء/بغداد الجديدة/بغدادعماد محمد غريبالغريب272

21ز/905محلة /الكرادة الشرقية/بغدادياسين مهاوي بطيالنظر273

27ز/110م/السمؤل/شارع الرشيد/بغدادعالء الدين هادي حسونالهيفا274

7 رقم االبواب سرداب رقم 1/816راس القرية رقم القطعة /شارع الرشيد/بغدادعلي حسان فياضالقراطيس275

49/144رقم المحل22شارع127م/حي الشيخ عمر/بغدادصفاء حسين نصيفالمنحل276

 .284رقم االبواب (مزرعة حمدي (11 /4/2274)رقم العقار  / 47ز  / 714م /زيونة  / بغدادامجد قصي زاهدالصفواء277

48ز514م/مقابل مصرف االئتمان/حي جميلة/بغدادقاسم حمزة طاللالمهد278

. نجيب باشا وفي شارع تجاري 7 اسم المحلة او المقاطعة 29 / 339الوزيرية تسلسل العقار / بغداد صفاء هادي كاظمشارع النهر279

.817م / عمارة المصطفى  / 26شارع /البياع/بغدادحسين صالح عبدالمولىالعابد280

9ش/102محلة/مجاور بناية الخطوط الجوية العراقية/السعدون/بغدادعبدالغني خليفة محمودالنصر281

فرع الربيعي/مجاور شركة اسيا سيل/شارع الربيعي/بغدادكوران محمد نوريالمفيد282

سوق السكائر/مقابل الشورجة القديمة/حي الكفاح/بغداد حازم عزيز عباسأبي صيدا283

60ز/714محلة/حي المثنى/زيونة/بغدادعلي عباس عليالقارب284

4ز/211م/بناية الشارقة/سوق البورصة/الحارثية/بغدادضرغام عبدالجبارابراهيمالوابل285

3شارع60م/شارع المتنبي/المنصور/بغدادزيد شاكر جابرالفؤاد286

52شارع/904محلة /مجاور مركز شرطة العلوية/حي الوحدة/بغدادعدنان قلم عليالرذاذ287

مجمع روز التجاري مجاور الكنيسة/مجاور السوق العربي/شارع الرشيد/بغدادعدنان جمعة عبدهللاالعقيق288

أ / 1361تسلسل العقار/ تقاطع باب المعظم / شارع فلسطين / بغدادعلي دعير خلفالموقع289

بناية مصرف بغداد/ رمضان14شارع/المنصور/بغدادسحاب وفيق سليمانالرصين290

باب االغا/شارع الرشيد/بغدادعبدالقادر حميد بنيالحرث291

شارع الملك غازي/125محلة /الكفاح/بغدادعمر عبدالحسين عليارض الفرات292

17/9/240رقم المحل/عمارة خان الباشا الكبير/شارع السمؤال/بغدادعلي محمود عبيدالبنين293

عمارة الغدير/11شارع/706محلة/الغدير/بغدادميسون بحي حبيبالجدار294



.بالقرب من خان مرجان /عمارة وقف خان الباشا الصغير/شارع السمؤال/بغدادمصعب صالح الدين عبدالحميداالتكال295

عمارة خان المصطفى/الشورجة/بغدادامير عزيز صابرالطريق296

.6محل/21ز/901م/ارخيتة/كرادة داخل/بغدادعلي صادق داود سلماناالختيار297

39ز/905محلة/كرادة داخل/بغدادتوحيد رضى مجيدالرواح298

قرب مستشفى الجادرية االهلي/عمارة الكوثر/كرادة خارج/بغدادفريد مجبل حسينالمضايف299

.(الرصافي سوق الصفافير)مجاور شركة الوادي / خلف بناية البنك المركزي العراقي/شارع الرشيد/بغدادتحسين سامي اسماعيلاالقدام300

مقابل كلية الفنون الجميلة/مجاور كلية المحاربين/الوزيرية/بغدادمصطفى مجيد اسماعيلالدكة301

قرب سوق البورصة للسكائر/45باب/125محلة/الشارع الرئيسي/شارع الكفاح/بغدادقاسم جواد عبدالمعين302

15شارع  /714محلة / شارع الربيعي / بغدادرعد مصطفى محمودعجلون303

.(مقابل سوق الشورجة القديم ) شارع الشيخ عمر 127/ 48م /حي الكفاح / بغدادباسل مهدي حماديالساقي304

 خلف مصرف الرافدين1 باب االغا ط369عمارة وقف العقار /شارع السمؤول / بغدادمحمد سعد ياسثمر الجنة305

محمد هادي شعالنالتقوى306
 رقم العقار 1/ 11رقم المكتب / الحاج فتحي بناية المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية مقابل أمانة بغداد  / 104م / شارع الجمهورية / بغداد

151 /13. 

فرع الكفاح/مقابل مصرف الرافدين /الكفاح/بغدادخالد سلمان علي مرادالبصيرة307

84/4بناية/17ش/805محلة/مقابل السوق الشعبي/حي االعامل/بغدادعدنان الزم حميد منشدالجيزة308

عمارة خان الباشا الصغير/خلف البنك المركزي/شارع السمؤل/بغدادهادي عبدهللا جاسمالفرس309

قرب شركة الطيف للتحويل/11ز/514م/شارع الوسيلة/جميلة/بغدادباقر مهدي شوكةالمعاصر310

 باب االغا639عمارة وقف العقار/شارع السمؤل/الشورجة/بغداداركان رياض عبدهللاتهامة311

7مبنى /23شارع/905محلة/الكرادة الشرقية/بغدادكمال عبد الحسين راضي االسيل312

1/122رقم المحل/15ز/809محلة7شارع/حي العامل/بغدادحيدر عبدالحسن اسماعيلالخندق313

.2ز/ 211م/ عمارة الشارقة/الحارثية / بغدادمحمد صباح عبداالميرالجاورس314

علي مهدي محسنمصر315
 81رقم األبواب / اسم المحلة كرادة مريم  / 1734 / 407تسلسل العقار  / 4/ 1مبنى  / 5ز  / 211م / مجمع الشارق / البورصة / الحارثية / بغداد

/10 /20)

373رقم القطعة/باب االغا/السمؤال/شارع الرشيد/بغدادجهاد كاظم محمدالكوخ316

مقابل مطعم خان مرجان/27ز/110محلة/عمارة الحافظ/شارع السمؤل/ بغدادمالذ رياض حسين عليالفقمة317



قر ب كلية االدارة واالقتصاد/82/2شارع الربيع / حي الجامعة/بغدادعادل لطيف ياسينالشميم318

8/ب/25ز/123سراج الدين محلة /642مقاطعة /شارع الكفاح/بغداد سالم عبدالجبار احمدالجوال319

 .10 / 12رقم االبواب  / 10077/ 8رقم القطعة / داودي / 20محلة / الكرخ / بغداد عبد الرحمن ابراهيم كعيد الفهداويالخابور320

1/  ج 111 /34رقم القطعة - باب االغا - الشورجة / الرصافة /بغداد حيدر عزيز صابر حسيناالحصاء321

عمارة الباججي مقابل مصرف التعاون االسالمي/14شارع/104محلة/السنك/ بغدادمالك علي خزعلالبنان322

4/47041شارع مركزالشرطة عمارة علي عبدالهادي رقم القطعة/الحبيبية/بغدادعلي ناظم نعيمة الدراجيالمجرة323

2/57رقم المحل3ز/211محلة/بغداد الحارثيةاحمد حماد عبد عمرالدلو324

632م/80بناية/32شارع / حي العامرية/الكرخ/بغدادجاسم محمد خيريالزرقاء325

13/41/262رقم العقار /117محلة / شارع الرشيد/ بغداد شهاب احمد كرم عليالقيراط326

.عمارة الخاصكي/الشورجة الدهانة/بغدادمصطفى عباس هادي عليويالوديد327

بالقرب من جامع الربيعي مقابل االمير مول/ عمارة مجمع زيونة / شارع الربيعي / حي زيونة / بغدادحيدر عبد كريم منانالعصام328

240/10 ج17رقم المحل/خان الباشا الكبير/شارع السمؤل/الشورجة/بغدادكنعان جواد عجالناليم329

.داخل مجمع تجاري الطابق الثاني / الدهانة  /541تسلسل العقار / الرصافة / بغدادمحمد كاظم بالسمالنسك330

شارع المغرب بالقرب من دائرة كاتب عدل االعظمية/االعظمية/بغدادواثق عبداللطيف عبدالرزاقالشهير331

عمارة خان الباشا الصغير/شارع السمؤل/بغدادحسين عدنان عبد اسماعيلاالزل332

9/11محل/42ز/108محلة/عكد النصارى/الشورجة/بغدادايهاب سامي عباس عبدهللاالحور333

. الطابق الثاني 67بناية  / 15ش  / 712م / شارع الربيعي / الرصافة / بغداد جعفر رحيم جوادنيفين334

فرع الضباط/قرب مصرف الرافدين/43/11محل/15ز/714م/شارع الربيعي/زيونة/بغدادرامز ادمون ابراهيمااليعاز335

فرع الكفاح/بالقرب من مصرف الرافدين/155/54 تسلسل العقار125/شارع الكفاح/بغدادزينب صادق قاسم عباسالباسل336

 .10ز  / 514م / وزيرية / 4 مقاطعة 2515/ 1رقم القطعة / حي جميلة شارع الوسيلة / الرصافة / بغداداياد عبدهللا علي سعدالنحلة337

فرع ارخيته/قرب مصرف الرشيد /كرادة داخل/بغدادمهند محمد مزباندعاء الخير338

مقابل شركة الحارث للتحويل/شارع المجزرة/25ز/514محلة/شارع الحسينية/حي جميلة/ بغدادرعد هاشم عطيةالهاشم339

148رقم المحل/99ز/908م/الكرادة/بغدادخالد وحيد كزار جايح الشمريالوثبة340



 .240 / 3 أ21رقم المحل / عمارة وقف الباشا الصغير/ شارع السمؤل / الرصافة / بغدادمحمد غانم محمد جاسمالقطاف341

.البو شجاع/ مقابل مصرف الرافدين / كرادة داخل/بغدادعلي عيسى عباس محمدالصور342

20/63رقم المحل/عمارة مكية/ساحة الفتح/الكرادة/بغدادبرهان هادي حسينالصيف343

27شارع /129محلة/شارع الشيخ عمر/بغدادصفاء سالم عطيةالمعجم344

بالقرب من سوق البورصة/شارع الكفاح/بغداد سرحان امة خان يحيىالسداد345

قرب شركة الحارث للتحويل/99شارع/908محلة/طريق معسكر الرشيد/بغدادمحمد محمود جميل عبودالهينم346

قرب مصرف بابل/21ز/413محلة/عمارةالعسكريين/شارع اكد/الكاظمية/بغدادغسان صادق سعيد كاظمالجار347

 .2/ 73رقم االبواب  / 108محلة / رأس القرية / شارع الرشيد / الرصافة /بغداد صادق طالب عليالورقة348

509محلة/قرب شارع الكرادة خارج/شارع العطار/كراة خارج/بغدادعراق محمد علي نعمهالتيم349

5ز/125محلة /شارع الكفاح/بغداد عقيل ناجح مهدي كريمالناجح350

عمارة الكناني/الشورجة /بغدادعجيل احمد عودة المكيال351

2/117بناية/49ز/901محلة/الكرادة الشركية/بغدادمصطفى كمال خضرالشذر352

قرب مصرف الخليج التجاري/قرب معمل الجلود/عمارة بنت الناس/كرادة خارج/بغدادشهالء عبد الوهاب ياسينالقاسم353

12ز/506محلة/كرادة خارج/بغداداحسان صادق راشدالسراج354

19رقم العقار/211محلة/فرع الحارثية/مجاور مصرف سومر التجاري/الحارثية/بغدادرافد سعدي عبداالميرالجوالن355

فرع الكاظمية/قرب مصرف الرافدين/بالقرب من االمام الشريف الرضي/68/423م/محلة الشيوخ/الكاظمية/بغدادكمال حمودي حسين ابراهيمالروشة356

8/ب/25ز/123سراج الدين محلة /642مقاطعة /شارع الكفاح/بغداد نبيل عدوان خدادا كريمالقصيم357

الشارع العام78بناية/99شارع/903محلة/شارع النضال/بغداداساور صادق داودالوزيرية358

عمارة وقف خان الباشا/بالقرب من البنك المركزي العراقي/شارع السمؤل/بغدادحسين عباس صكبانالتفاؤل359

35ز/113محلة/عكد النصارىسوق الكهرباءيات/الشورجة/بغدادمحمد علي عباس حسنالكريعات360

قيصرية سوق الدينار/474رقم العقار/مقابل سوق الصفافير/الشورجة/بغدادثامر خسرو محمد شريفالعنقود361

176/4/12بناية/40ز108محلة/شارع الرشيد/بغدادفراس عالء الدين احمد شريفالسراء362

قرب مستشفى الجيبجي/19/19محل/5ز/211م/الحارثية/بغدادزينب احمد ابراهيمالحبيب363



5مبنى/505محلة/الشارع العام/شارع فلسطين/بغدادعلي حسين حسنالتحرير364

بريد بغداد الجديدة/بناية االتصاالت/بغداد الجديدة/بغدادعلي يونس كاظمالرجاء365

6/5/27/21ز/95شارع /شارع االورزدي/كراد داخل/بغدادعدنان عبدالحسين راضيالثاقب366

 .7محل رقم / محالت البريد / بغدادالجديدة / بغداد علي حميد علي صالحاالستقالل367

 طاطران2/117تسلسل العقار /سوق السكائر /الشورجة القديمة/الرصافة/بغدادجبار شنيشل سوادي جبارالوشق368

 .47مبنى  / 99شارع  / 903محلة / الكرادة الشرقية / بغداداسامة حسين عليالبقاع369

102/13رقم العقار/محلة مزرعة حمدي/عمارة الباشق/شارع الربيعي/بغدادمصطفى اياد جعفرالصفات370

.  قرب جامع المصطفى80 /11تسلسل العقار /  بيالة 9م / قضاء ابي غريب / بغدادسعد حامد حميدالصقيل371

1ط/داخل قيصرية/مجمع مينا التجاري /السنك/بغداداحمد عبد علي زبينالمالح372

مقابل معرض بغداد الدولي/4ز/211/م/عمارة الشارقة/الحارثية/بغدادحارث عباس فاضلالقصر373

172/5/دار/220ز/محلة سراج الدين/الكفاح/بغدادجاسم علي محسنالمحطة374

17/33/240رقم المحل /1عمارة وقف خان الباشا الكبيرط/شارع السمؤل/بغدادعبد القادر منير محمودالموسوعة375

قرب نادي التجارة/مقابل مصرف الخليج/حي الجامعة/بغدادميعاد لطيف عجيل حموديالميعاد376

24ش  / 87ز  / 419م/الكاظمية/بغداد محمد محسن حسنالمكاسب377

57ز/108محلة/الشورجة/بغدادسمير علي حسناالكثم378

 .21/  أ719كرادة مريم رقم االبواب /  اسم المحلة او المقاطعة 626 / 407تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الكندي/الحارثية/بغدادماجد مصطفى سعيدااليداع379

الطابق االرضي/عمارة الشارقة/شارع البورصة/الحارثية/بغدادفارس محمود منصورالبان380

مجمع السيد مأمون/كم سارة/كرادة خارج/بغدادحسين فرحان سلمانالدانة381

فرع ساحة النصر/مجاور مصرف الرافدين /مقابل تمثال السعدون/السعدون /بغدادحميد ناجي سنيدالخلخال382

60ش/316محلة/مقابل جامع العساف/شارع الضباط/االعظمية/بغدادمحمد عبداللطيف حماديالقرش383

 مجاورالبنك المركزي1/254راس القرية محل /شارع الرشيد/بغدادباسم ناصر حسنالرواج384

10ز /110م /305رقم القطعة /شارع الرشيد/الرصافة / بغدادذو الفقار فاضل صدامالتل385

مجاور البنك المركزي284م/256رقم االبواب/رأس القرية /شارع الرشيد/بغدادالمهند عيسى خلفكنز العراق386



شارع القدس مقابل علوة جميلة بالقرب من محطة كهرباء جميلة/حي جميلة/بغدادمحمد عبدعلي زبينالمثقال387

57/108م/11/20بناية /شارع باب االغا/حي الرشيد/بغدادرائد عزيز صابرالرمال388

21ز/514محلة/شارع الحسينية/حي جميلة الصناعة/بغدادعلي محسن فرحانالتوافق389

قرب مصرف الرافدين الرئيسي/14شارع/108م/شارع الرشيد/ بغدادفالح حسن حافظجنة االسعار390

فرع االعظمية/قرب مصرف الرشيد/محلة النصة/شارع االمام االعظم/االعظمية/بغدادابراهيم مجيد ابراهيمالناب391

.41محلة /مقابل المصرف الصناعي/سوق االدوات االحتياطية/السنك/بغدادحيدر عبدالحميد صليبياالمصار392

.مجاور دائرةكهرباء المشتل /77شارع /المشتل / بغدادحيدر صالح شاكرالمواسم393

 حي الرشيد17ز/108م/مقابل البنك المركزي العراقي/شارع الرشيد/بغدادخالد حمود عبدالساير394

. قرب مستشفى الجيبه جي 19/ 7م  /1رقم االبواب  / 2بناية  / 6ز  / 211م / الحارثية / بغدادزياد لطيف عجيلالخور395

 .17/ب/3رقم االبواب 4 / 407رقم القطعة /كرادة مريم /الحارثية/بغدادهالة سعد محمد صالح الهدير396

فرع الحارثية/مقابل مصرف سومر/مجاور مستشفى الجيبجي/ الحارثية/بغدادعلي كاظم حسينالسيف397

عمارة وقف خان باشا الصغير/شارع السمؤل/بغداداياد صالح عبدالحسيناالرجوان398

 مجاور صيدلية الكوثر130 / 9/ أ  / 37 رقم االبواب 2/ 4رقم القطعة / مقاطعة العطيفية / شارع أكد / الكاظمية/بغدادسبطين محمد سميرالمضي399

10محل رقم/جديد حسن باشا/الرصافي/بغدادبشرى خضر نعوم المناقب400

قرب اتصاالت الرصافة/15د/12ش/702محلة/حي سومر/الغدير/بغدادفالح مرزة عبوداالسطورة401

 .1157/ 4مزرعة حمدي رقم القطعة / زيونة /بغدادعبير هاشم امينالهيام402

 خلف مصرف الرافدين240/4/21عمارة وقف خان الباشا الصغير محل/السمؤل/بغدادسعد جاسم هاديالمفتاح403

13ز/547محلة/71جميلة شارع/بغدادعبدالحسين سلمان صالحالدموع404

مقابل البنك المركزي/(الطابق الثاني )بناية السوق العربي /شارع الرشيد/بغداد رانية سلمان محمودالداني405

323م/شارع صفي الدين الحلي/الطالبية/بغداداحمد فاخر محمدالسجايا406

54بناية  /1 ز842محلة /الدورة حي الجمعية /بغداد نوار عماد هاشماالتقان407

.36ش/636م/شارع العمل الشعبي/شارع العامرية/بغدادمدين هاشم شمالالعنود408

.مجاور البريد /الشارع العام/بغداد الجديدة/بغدادعلي سالم سريحاالستحقاق409



.23ش/311محلة/حي البنوك/بغدادعلي جواد نمراالرض البيضاء410

.326/كرادة داخل قرب مستشفى الراهبات/ بغدادعلي حازم محمد حسينالسيل الهادر411

2محل/87ز/510م/شارع فلسطين/بغدادازهار هاشم ماهودالمؤمل412

عمارة نصرهللا/ شارع الشريف الرضي/ الكاظمية/ بغدادزيد علي ثامرالالذقية413

 مقابل سوق السراي1/164/رقم العقار/محلة جديد حسن باشا/الرصافة/بغدادسامر ضميم نصيفالباسقات414

.85ز/ 630محلة/ العامرية/ بغداد وسام علي احمدالسطوع415

31رقم المحل/114م/قرب المتحف البغدادي/بغداد ماجد عزيز رضاالقفار416

.مجاور المصرف الزراعي/مقابل بناية االتصال الهاتفي منطقة السنك/شارع الرشيد/بغدادعبدالكريم فرمان غفوريالمسعى417

. أ92/ 14رقم االبواب  / 1089/ 3رقم القطعة /  داودي 20م /  رمضان 14/ المنصور / بغداد جعفر شاكر طالبالبرشة418

55ز/505محلة/شارع فلسطين/بغدادعبداالمير حسن جهلولالسامر419

451محل/37ز/831م/شارع البدالة/حي االعالم/بغدادعقيل حمزه حسناالحرار420

2مبنى / 6 / 211م / مقابل معرض بغداد الدولي / الحارثية / بغداد عبدالناصرياسين خليلاللميس421

مقابل شركة اسيا لالتصاالت/15ز/712م/شارع الربيعي/زيونة/بغدادجسام محمد طهالجدايل422

فلكة العلوة/78ز821محلة /الشارع التجاري/السيدية/بغدادنصر عادل عذابالسيدية423

11/ 4 ب 47رقم االبواب  / 1 / 613اسم المحلة باب االغا رقم القطعة / الرصافة /بغدادباسم عويد خضرالضاحية424

.جديد حسن باشا  /1 / 119تسلسل العقار  / 114محلة / حي الرشيد /شارع المتنبي /بغدادسامي عبدالكريم سايه ميراالسمى425

.مقابل حيدر السعدي لالدوات االحتياطية /3رقم القطعة /5محل رقم/607م/الداودي/المنصور/بغداداحمد محمود فاضلالوضحاء426

.22د/20ز/902م/كمب سارة/حي الوحدة/الكرادة / بغداد عباس ضاري عباسالنوافذ427

.25/شارع القدس/516م/جميلة/بغدادفالح حسن عودةالطرد428

. قرب مطعم الساعي 3/ 5/ د /374رقم االبواب  / 3 المحلة  او المقاطعة وزيرية 5 / 374رقم القطعة / ساحة بيروت / الرصافة / بغداد ناصر عباس فرحاناليمين429

.البو جمعة  / 595شارع االورزدي قرب شركة العرجون للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية رقم القطعة / الكرادة / بغداد محمد عبدالرضا مهديالنغم430

2/5 رقم المحل5ز/211محلة/الحارثية/بغدادطالل محمد جوادالطوى431

413مقابل عمارة النور رقم المحل/عيادة الشفاء/مركز الكاظمية التخصصي/مقابل مستشفى االطفال/باب الدروازة/الكاظمية/بغداد جعفر منير عاشورالمغيب432



 مزرعة حمدي11/  م 4 / 1157تسلسل العقار / الطابق االول من دريم مول / شارع الربيعي / زيونة / بغدادبشير جمال عبد الرحمنالمهل433

حي المثنى/714م/15شارع /زيونة/بغدادحسين جبيل الميارض السواد434

الطابق االول/خان الباشا/شارع السمؤل/ بغدادعماد كاظم محمدالعماد435

الطابق االول/مجمع االغا/شارع السمؤل/بغداديحيى بدر حسينالدفة436

شارع اصفر/1مبنى/4ز/154م/تقاطع المسبح/كرادة خارج/بغدادعالء ناصر حسوناالغصان437

مجاور بناية االمير مول/714محلة/حي المثنى/شارع الربيعي /بغدادفراس مجيد حميدزيونه438

 البتاوين مجاور مطعم كباب البدوي167/159 رقم القطعة 21/3م65رقم االبواب/77ش/102م/شارع السعدون/بغدادامير عبداالمير حسنالكهف439

31/93رقم االبواب/شارع المنصور الرئيسي/601م/2ط/عمارة الجادرجي/المنصور/ بغداد عبدالرحيم اسماعيل ابراهيماعالي الفضاء440

مقابل شركة االسوار للتحويل/عمارة الطائي/سوق المعاضيد/الشورجة/بغدادمحمد رسول سالماالثير441

.1ز/125م/حي الكفاح/ بغدادمهدي شياع محمدالمثلث442

الرئيسي/خلف الرافدين/شارع السمؤل/240/19المرقمة/عمارة القادرية/باب االغا/ الشورجة/بغدادعادل شكر محمودالتواصل443

فرع الرافعي/بالقرب من الرافدين /2محل/32ز/632محلة/العامرية/بغداد نزار حمد عبد مهيدياالوتار444

6/30/رقم القطعة/10ز/514م/جميلة الصناعية/بغدادمحمد سمير سرحانالشريعة445

داخل شورجة بيع جملة السكائر/شارع الجمهورية/بغداديعرب عبد الحسين صالح التحدي446

 .6/16 ب 248 مزرعة حمدي رقم المحل 11/  م4/22747 رقم العقار 47 زقاق 714بناية احمد سنتر محلة / زيونة / بغدادفهد فالح فاضلالتصميم447

.4 عمارة الحارثية ط11 ش211م/شارع الكندي/ الحارثية/بغدادايمن مهدي صالحالترانيم448

 .14/ أ64 رقم االبواب 18شارع  / 609/ رمضان 14شارع / المنصور/ بغداد رضاء كامل حمد خضير العزاويالفلك449

.(سوق السكائر)الكفاح علوة الجبن /  شارع المللك غازي 1 ب مكتب ح 144 زقاق 115محلة / شارع الكفاح مجمع الشورجة / الرصافة / بغداد مهدي ياسين مهديالساحة450

.مجاور كنيسة االرمن / قرب ساحة الطيران/ شارع النضال/ بغدادخالد حامد ناصرالقانت451

.فرع الصالحية / مجاور فندق حدائق قرطبة السياحي مقابل مصرف الرشيد/ الصالحية/بغدادعدي منعم غناماالشارة452

453
 .2د/ 2 ط 8مبنى / 3ز / 211م /  مقاطعة كرادة مريم خلف مول الحارثية 11/ 407رقم القطعة / الكرج / بغداد مشتاق طالب داودالنهى

15/6رقم المحل/ 15عمارة/ 30شارع/ 929/عرصات الهندية م/بغدادمجيد خضير عليمكناس454

.مقابل قاعة دامور / 80بناية رقم /908م/شارع خالد ابن الوليد/ الكرادة/ بغدادايهاب محمد عبد الحسينالطائل455



.قرب البنك المركزي /شارع السمؤل/شارع الرشيد/بغداد أسامة عبد الرحيم عطيوي لطيفالسيره456

.مقابل مطعم بابيش / 135مبنى/ 30ش/ 929م/  عرصات الهندية/ الكرادة/ بغدادزهراء كريم جاسمالنهج457

 .19شارع  / 25زقاق  / 109محلة قهوة شكر محلة / الباب الشرقي / بغداد مرتضى هادي الزماالغر458

.مقابل معرض جلود / كرادة خارج / بغدادخالد فرحان يوسفالفادي459

 .374/ 5د رقم القطعة  / 374 تسلسل العقار 3/ 5/  أ3741/ 6رقم االبواب / محلة الوزيرية / ساحة بيروت / شارع فلسطين/بغدادحسين عباس فرحانالتواضع460

 .(21/ 3أ55/ كرادة مريم رقم االبواب ) المقاطعة 751 / 407رقم القطعة / شارع الكندي / الحارثية / بغدادعبدالعزيز اسعد عايشالمنطلق461

55مبنى /30ش/929م/عرصات الهندية/الكرادة/بغدادالمحسد عيسى خلفالدالة462

.بجانب بناية مصرف ايالف االسالمي 65ز/419م/شارع التجنيد/باب الدروازة/ الكاظمية/بغدادحسام نجم عبد شلشالعال463

فرع جميلة/بالقرب من مصرف الرشيد/22ز/516م/سوق الغذائية/حي جميلة/بغدادناصر مطشر بخيتالناقة464

 .140/ ص 94رقم /  عبيد 1/ 61بناية / 25ز / 127م / شارع الكفاح/ بغدادافراح شاكر محمدالرهان465

.6محل / 35ز/ 110م/ شارع السمؤل / حي الرشيد/ الشورجة / بغداد علي سمير حسيناالدخار466

230 مبنى77/ ش726م/المشتل الشارع العام/بغدادسامر عبدالحسين عليالسهاد467

 .42/ 20د  /81رقم المحل /  كرادة مريم 211م  / 1734 / 407رقم القطعة / الحارثية / الكرخ / بغدادعدي ياسين جبار عفريتارض الحيرة468

فرع الربيعي/  قرب مصرف اشور15/9ز/714م/دريم مول/شارع الربيعي/ زيونة/بغداداحمد عماد مناويالغيف469

.712محلة  / 15زقاق  / 67مبنى / شارع الربيعي / زيونة / بغداد مصطفى سامي رشيدالداري470

.4مبنى  / 75ز / 108المحلة / 6 /886تسلسل العقار  / 174/ 18األبواب /عمارة األرمن / الشورجة/ بغدادحسين ولي عباسالخدمة471

.27د/ 28شارع/ 913محلة/الجادرية/بغدادحيدر كاظم عبدالمسبح472

. الشارع العام 86 مبنى 16شارع  / 28زقاق  / 506محلة / حي العقاري / شارع فلسطين/ بغدادمحمد عبدالخالق حسينالنازك473

.شارع الوسيلة/جميلة /بغدادحسن رمضان كماشالترف474

574/161رقم العقار/مجمع مشن التجاري/طريق معسكر الرشيد/بغدادسهى سعد مهدياالثرياء475

155/7محل/71ز/113م/حي الرشيد/شارع الكفاح /بغدادعلي محمد سلوماالصالء476

21ز/516م/جميلة شارع الحسينية/بغداداحمد جياد ضمدالرفاعي477

 .1شارع  / 1ز  / 959م/الشارع العام/الزعفرانية/ بغداداحمد اسماعيل ناصرالحجر االسود478



175رقم المحل/9ش/102م/مقابل محطة تعبئة وقود ساحة الفردوس/السعدون/بغدادمصطفى فالح مرزةالشجرة479

.شارع العرصات  / 202/ 13مبنى  / 19زقاق  / 929محلة / حي بابل /  عرصات الهندية 261 / 327رقم القطعة / البتاوين / بغدادخالد محمد عبيدالعزيزية480

 .18/ أ15 سبع ابكار رقم األبواب 16 اسم المحلة او المقاطعة 201/ 10تسلسل العقار رقم القطعة / االعظمية / بغدادحسين علي حسينروعة الربيع481

19 / 17رقم القطعة /6/ 5/ 6/  ج 87البوشجاع / بغدادميادة عبدالسميع جدوعاالنامل482

.15مبنى 4 ز407م/مقابل الوقف الشيعي/شارع الدامرجي/العطيفية/الكاظمية/بغداداحمد حبيب ياسالعطره483

ب22/2 محلة او المقاطعة راس القرية رقم االبواب قيصرية 1/816رقم القطعة /شارع الرشيد/بغدادطارق زياد طارقالتحية484

 .12 محل 29 ز 726 م 15/ 14/أ2 رقم البناية 15 / 498/ 14رقم القطعة / البلديات /الرصافة / بغداد االء قاسم خضرالصفاء485

. عامرية 18 اسم المحلة 1821 / 1تسلسل العقار/ الكرخ / بغداد سرمد صادق معارجالساهر486

. حي النضال 13/ رقم االبواب ح / 41مبنى  / 103م/ قرب مستشفى أبن رشد / شارع النضال / بغدادزهراء عبدالهادي رضاارزو487

جميلة/قرب مصرف الرشيد /61محل /11ز/514م/شارع الحسينية/حي جميلة/بغداد مصطفى عبدهللا مراحالمراح488

.1 وزيرية رقم االبواب 4 إسم المقاطعة 1 / 2945تسلسل العقار / جميلة/بغدادبشار هاتف اغانيالجالء489

139/ب46رقم االبواب/قرب متوسطة ميسلون /21د/21ز /115محلة /الشورجة/بغدادعامر موسى عبدالكريمالغيداء490

17/23مبنى/60ز/108/محلة الرشيد/الدهانة/الشورجة/بغدادعالء عبداالمير محمدالكميل491

 أ32/1رقم االبواب  /110شارع السمؤل محلة / بغداداحمد عبدهللا عليالرفل492

قرب  مصرف سومر/291محلة عبيد/9 رقم االبواب 25ز /127م/شارع الكفاح الرئيسي/بغدادهبه سعيد كاظمالجذع493

. بناية خزعل التميمي سابقا والعائدة الى الوقف الشيعي 2 تسلسل رقم 2 رقمة  االبواب 272 المرقمة 106م / السنك / بغداد زهراء جواد كاظمالقاب494

 .5قيصرية /محلة راس القرية/شارع الرشيد/بغدادامل نجم عبدهللاالراشدية495

 مقابل مدينة االلعاب11533/4تسلسل العقار/15ش/714محلة/شارع الربيعي/بغدادوسام سلوم محمدالنحت496

.شارع الفضوة خلف مصرف ايالف االسالمي الشارع المقابل للتجنيد القديم  / 6 أ58 المحلة قطانة رقم االبواب 1 / 848الكاظمية تسلسل العقار /بغدادليث صادق تقي مهديالعز497

65/11 المحل140/12 ص94االبواب/25ز/127محلة /الكفاح/بغدادعدنان محمد صكرالصبر498

155/أ2 طاطران االبواب 2/117رقم القطعة/قيصرية حجي عماد/شارع الكفاح/بغدادناصر عبدالرزاق عبدالكريمالواحف499

داخل قيصرية/ طاطران2/117رقم القطعة/الكفاح/الشورجة/الرصافة/بغدادعبداالمير جواد عليالمنقذ500

21/2/4أ19 االبواب 17/ ز904محلة /ساحة الواثق/كرادة /بغدادسلوان عبدالمناف مسلطالحباري501



11/45 رقم الشقة 23/407شارع الكندي رقم القطعة /الحارثية/بغدادسامر مهدي صالحالقسطار502

46/أ2رقم المحل/19ز/991محلة/مجمع الدامرجي لالطارات/ الكرادة /بغدادسلوان اكرم يحيىالضيعة503

محلة جديد حسن باشا1/164/العقار/5المحل /عمارة الملك التجارية/الشورجة/بغدادميثم علي سعيدالبطريق504

17/ج/240/20عمارة خان الباشا الكبير /شارع السمؤل/ الشورجة/ بغدادمرتضى علي حيدرالضجاح505

45عمارة /25شارع /الكفاح /بغداد حلى جبار فهدالمحجل506

 مقابل الجامعة التكنلوجية906 محلة 441/6رقم القطعة/مزرعة حمدي/الرصافة/بغداداحمد فاضل نوريالسرار507

 مجاور الخطوط الجوية85 بناية 9ش/102محلة/ بتاوين1/230العقار /شارع السعدون/بغدادعبدالواحد عبدالرزاق احمداالمتداد508

. مقابل مصرف بيروت والبالد العربية 15ز  / 929حي بابل م / العرصات / الكرادة /بغدادمحمد مهاوي بطيالطرف509

25 ز127م /1/61رقم القطعة/مجمع شارع الكفاح /بغدادعدنان فؤاد سليمانالبلح510

15ز714محلة11مقاطعة /11439رقم البناية /مجمع الحارث التجاري/شارع الربيعي/بغدادسعد عبدهللا خيرهللاالرصيد511

 مقابل مصرف بغداد7ز/211م/حي الكندي/الحارثية/بغدادماجد حميد عنبرالعدل512

21 ش906محلة /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنلوجيا /بغدادوليد خالد حبيباالسوة513

 مدخل فندق بغداد73/1رقم العقار /السعدون/بغدادفهد احمد عبدالرزاقالحايك514

.3 ز901ساحة كهرمانة داخل الفرع م/ الكرادة/بغداد احمد كريم عكاراالسيف515

2ج/111 /34م/عمارة الحاج ابو ايمن/باب االغا/الشورجة/بغدادباسم خلف زويدالضبيب516

1/10/أ20رقم العقار/ السيدية / بغدادفينوس عزيز حميد األثاب517

224 قطانة رقم المحل 902/فضوة الشيخ رقم القطعة/ الكاظمية/ بغدادسرى محمود كمبوصالبركان518

6/82أ1رقم االبواب /مقابل جامع مال حويش /حي الجامعة/بغداد سمير اسماعيل مربطملوية سامراء519

6/5رقم المحل /30شارع /عرصات الهندية /بغدادمصطفى محمد عليالعنوان520

125 اسم القطعة طاطران محلة 1/291رقم القطعة /شارع الكفاح/بغدادغانم حسين عليويالوهم521

.طاطران/2/13رقم المحل /22ز/125محلة /الكفاح/بغداداخالص شمة حسنالتربة522

 .36 / 16 مزرعة حمدي اسم المحلة او القطعة ابواب 11م 11453/ 4/تسلسل العقار رقم القطعة / الرصافة /بغدادامجد عدنان محمدالطموح523

.الطابق الثاني من بناية بغداد  / 36/ 12رقم االبواب  / 15ش  / 714محلة / شارع الربيعي / زيونة / بغداداحمد فوزي محموداالشراف524



 .36/ 1رقم االبواب / راس القرية  / 277/ 1رقم القطعة / الرصافة / بغداد سعد جليل جرجيسالهماس525

ب قرب مصرف بابل5 رقم االبواب 69/303تسلسل العقار/الكاظمية/بغدادياسر عامر حسينالميراث526

2028/3رقم القطعة / 20الداودي/ مجاور حلويات الخاصكي / شارع الربيع / حي الجامعة / بغدادهاشم عبد اللطيف خليفة التواق527

 بالقرب مستشفى الكاظمية الخاص5 /99/ م 18 ش411حي الزهراء محلة/الكاظمية /بغدادعبد الستار علي حسنالغاضرية528

المحل يقع على الشارع التجاري العا م2283/ 43رقم القطعة 1/5رقم المحل/ 57 زقاق 821محلة / السيدية /بغداد لينا طيف زاهدالجاه529

 مجمع الكاظمي2 مبنى 5/ ش211أ محلة 1 /46 مقاطعة كرادة مريم رقم االبواب 249\407الحارثية تسلسل العقار /الكرخ /بغداد جالل شفيع طعمةالنضار530

318سبع ابكار محلة  /401 / 41رقم القطعة /شارع حافظ القاضي /بغداد صباح خضيرعباسالسباق531

عمار ستار راشدالفواح532
 داخل عمارة في الطابق االول بالقرب من شركة بدرة 239/ 12رقم االبواب  / 451رقم القطعة / (فرج هللا )محلة / حي الكفاح / الرصافة / بغداد

.للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية 

240/ 22/  ه 17رقم المحل / الطابق االول /عمارة وقف خان الباشا الكبير /شارع السمؤل / الرصافة / بغداد زينب كامل عبد الزهرةالرسالة533

 .16/ 33مبنى  / 15ز  / 606م / خلف جامع بالل الحبشي / حي القادسية / بغدادسيف عبد الكريم عبد الحسنالتأريخ534

علي عبد  الزمالصيحة535
 3 2 1 8/ 7/يجاورها محالت تجارية ويوجد بالقرب منه مركز شرطة الرشاد تسلسل العقار ورقم المقاطعة الرصافة  (شارع  المطبك  )المشتل /بغداد 

 وزيرية غزالية1 4اسم المحلة او المقاطعة 

(14)بناية (3 9)شارع  ( 336)المحلة  ( 3/ ا3 2)رقم الباب  ( 46 / 1 00)تسلسل العقار /كريعات /حي الربيع /بغداد ايسر عباس حسينسرت536

.282/ 9/رقم االبواب ج / سبع ابكار / 20رقم القطعة /جسر االحرار مجمع عمو بابا الرياضي / شارع النهر / الرصافة / بغداد عمار علي حسينالتفاهم537

عمارة وقف خانا لباشا الكبير240 / 24ء17رقم القطعة /شارع السموؤل / بغدادمحمد كامل عبدالقصباء538

مصطفى عبد الوهاب عبد الرزاقالسفح539
فرع / ومجاور دائرة الجنسية واآلحوال المدنية 5 / 94 مقاطعة بتاوين رقم االبواب 721 /356 رقم القطعة 16 عمارة 906/كراج االمانة محلة /بغداد 

الرصافة

8253/ 7رقم القطعة (الداوودي / 20) اسم المقاطعة 77 رقم المحلة 10 شارع 631محلة /حي الخضراء /الكرخ /بغدادسارة سمير سامياالستبيان540

مجاور شركة شمس المنتظرة للصرافة/شارع رئيسي /شارع سلمان فائق / حي الوحدة / الكرادة/بغداد ياسر حامد مطشراآلنبهار541

69/ 323تسلسل العقار  /40عمارة /14شارع  / 904محلة /شارع سلمان فائق /الكرادة /الرصافة /بغداد امجد كاظم مكيالظهير542

منطقة تضم محالت تجارية17/أ  ,172قطانة رقم االبواب / المقاطعة 826/ رقم القطعة /شارع الفضوة /الكاظمية/بغداد قصي خلف علياالكثرية543

 .30ص /94 رقم اآلبواب 25 زقاق 127مجمع الكفاح للصرافة محلة /  الكفاح /بغداد قيصر جاسب لعيبيالطقس544

 .26 /5/ 7ج /19 رقم المحل 906محلة /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري / بغداد حسين احمد خلفالراسخ545

 بالقرب من شركة الغدوة للصرافة31/ 332قطعة رقم /البوجمعة /العرصات الهندية / الكرادة /بغداد زيدعبد المحسن وهابالعريش546

علي محمد  جواد هاديالتالة547
داخل مجمع الفرحان التجاري مقابل بنك البحر  (11/ 5 8) رقم أالبواب 2/ 250داخل محلة البو شجاع تسلسل العقار /  الكرادة /الرصافة /بغداد 

المتوسط



علي فاضل محمدالخيزران548
 رقم 21 شارع 516/من جهة الحسينية على الشارع الرئيسي محلة " متر تقريبا (80)على بعد مسافة حوالي  (االنصار )شارع حسينية / جميلة /بغداد 

ب /1 /988المحل 

.ومصرف االقتصاد فرع جميلة ,تقع بالقرب من المصرف الوطني االسالمي  / 6110/ا/شارع جميلة الصناعية /بغداد كرار ناظم نعيمةالعشب549

 .22 / 2/ 6أ  / 42رقم االبواب  / 901محلة /  بتاوين 22 / 130تسلسل العقار / الكرادة الشرقية / بغدادسالم طارق جاسم البيدق550

.البتاوين / 96 / 323رقم القطعة / شارع سلمان فائق /الكرادة /بغدادمصطفى نصير مكي الجرس551

عقيل سلمان حرابالساكن552
مقابل لحوم  /26 شارع 522 أ المقاطعة وزيرية محلة 7رقم االبواب  (4) رقم القطعة رقم االبواب2784/ 1شارع جميلة /جميلة /الرصافة /بغداد 

.البركة 

. قرب مطعم الزيتون 2 / 25/ أ 3صابيات رقم  االبواب  / 22محلة / الشعلة / بغدادفالح مهدي محمداالصال553

.(سوق البورصة ) عمارة نصرهللا 57/ 93 رقم االبواب 68 زقاف 423 محلة 1 /890تسلسل العقار /الكاظمية / بغدادعامرحسون محمد رضاالمزمار554

.قرب النادي التركماني  / 14بناية  / 13زقاق  / 504حي المستنصرية محلة / الوزيرية / بغدادعامر كاظم هاديالمزرعة555

.82/ 1/ أ/ 19 اسم المحلة والمقاطعة داودي رقم االبواب 20 /5809/ 3/9رقم القطعة / حي الجامعة /الكرخ /بغدادربيع بدر طعمةالغزالية556

هاشم قاسم جاسمالشمم557
 بالقرب من مصرف 22/ 19 رأس القرية رقم االبواب 4 / 810/ سوق الكهربائيات تسلسل العقار رقم المقاطعة /عكدالنصارى/رأس القرية /بغداد 

الرشيد والرافدين

. بالقرب من الشركة مصرف الرشيد ومصرف الشمال5992\1 رقم المقاطعة 514/محلة / جميلة /بغداد أرشد فهد رحيمالخيام558

. بالسرداب بالقرب من البنك المركزي العراقي  240/ 12/ج  /17شارع السموؤل عمارة خان باشا الكبيررقم الدكان / الشورجة / بغداد حيدرعيدان عبدالحسنالمنسر559

. بالقرب مصرف الرافدين 36ص /94رقم االبواب , عبيد 1 / 61رقم القطعة /25/ ز/ 127/ م/مجمع الشركات للصرافة في الكفاح / بغدادسمارة محمد عبد الكريمالنيار560

 .15 /13رقم المحل / 5/ ص /94/رقم االبواب / م عبيد /25ز /127م /شارع الكفاح /الرصافة /بغدادعلي احمد نجم عبد البالسم561

. العرصات 1/ 5- م 112 بتاوين رقم االبواب 11 / 327رقم القطعة / الرصافة / بغداد يوسف خالد محمدالغبطة562

 .21 / 3 أ17رقم االبواب  / 24بناية  / 11زقاق  / 213محلة / مقابل مول بغداد / شارع الكندي / الحارثية / بغدادمحمد عبد االمير عبد الصاحبالصراط563

مقابل االستدارة الوسطية ,14ز -302م -مدخل شارع المغرب / االعظمية / بغدادمحمود طه يوسف مثنىالطوبى564

.مجاور شارع النهر / 3/  باب االغا المحل 639عمارة وقف العقار /شارع السمؤال /بغداد اسامة شوكت احمداالتفاق565

. مقابل مستشفى أطفال الكاظمية 1/ 5رقم االبواب  /413م / مقاطعة الكاظمية / 14 رقم القطعة 55/ 1تسلسل عقار /بغداد الكاظمية حيدر فرحان حسنأفلو566

5/ 3/ م 6 رقم المحل 8/ 303تسلسل العقار / الكاظمية / بغدادنصرت جاسم محمدالثناء567

.(مجاور حلويات ابو عفيف) بتاوين 504 قطعة ارض تسلسل 905محلة / الكرادة خارج/ بغداد خالد علي عبودالقرص568

923/ 3 تسلسل العقار 180 بناية  32ش / 8د/61ز/432محلة /شارع مخازن الشاي /الدولعي /بغداد حيدر حميد درويشالنضال569

 صابيات22اسم المحلة اوالمقاطعة  /1840 /5تسلسل العقار رقم القطعة  /139/ د / 54/ الشارع العام رقم /الشعلة /بغداد تحسين عبد الكاظم هواسالمهمة570



. داودي 20 اسم المحلة او المقاطعة 314/ 3/ تسلسل العقار رقم القطعة / الكرخ / بغداد فالح حسين عبد هللاالغدف571

0 24/  و17عمارة وقف خان باشا الكبير دكان رقم /شارع السموؤل /بغداد حسين يوسف مناتيالرصيف572

. بالقرب من شارع االورزدي35 رقم المحل 503 زقاق 907البوجمعة محلة / الكرادة /بغداد صالح مهدي ثوينيالسمندل573

 شركة تقع داخل الفرع من الشارع العام144 /4 أ51/ رقم االبواب  / 22شارع  / 127شارع الكفاح محلة / بغداد محمد فؤاد جاسمالسائر574

وزيرية (4) أ  اسم المحلة والمقاطعة 2276/ 1م تسلسل العقار رقم القطعة (20)ساحةالوسيلة للجهة اليمنى بمسافة /جميلة من جهة ساحة مظفر/ بغداد محمد عطية سعيدالعتبة575

 .15ش  / 1ط  / 67مبنى  / 712م / شارع الربيعي / بغدادحيدر عدنان عبد هللاالسالمية576

 تقع الشركة ركن الشارعين22 شارع 125محلة / شارع الكفاح الرئيسي /بغداد موفق صالح محسنالكاشف577

233 /59 س 16رقم االبواب /  اسم المحلة السنك 1 / 213رقم القطعة /الرصافة /بغداد صالح حسن سباهياالحفاد578

 بالطابق االرضي5ت 23 رقم االبواب 28/  د21/ ز906/  مزرعة حمدي م1542/ 5/ 6شارع الصناعة مجمع فاطمة رقم العقار / بغداد محمود عقيل محمودالدرواس579

 .10/  رقم االبواب د3ط/ 8مبنى / 3ز / 211م/  كرادة مريم 111 / 407رقم القطعة / شارع الكندي / الحارثية / بغدادمحمد نافع محمدالملتزم580

.تقع في شارع تجاري   / 5 / 16د  /15ش / 321م /شارع الرئيسي / حي البنوك / بغداد عباس عكلة حسونيالبالم581

.(5)د/ االبواب / مقاطعة كرادة مريم  / 111 / 407قطعة / مقابل مول بغداد / مجمع الحارثية / الحارثية / بغدادبالل صبري هاللالدهار582

مجاور فندق فلسطين ميرديان/ 9بناية  /45زقاق  /102/محلة /السعدون /بغداد عماد علي حسينالنوف583

 .17/ 7 أ14رقم االبواب /  اسم المحلة كرادة مريم 4 / 407رقم القطعة  / 19ش  / 211م / الحارثية / الكرخ / بغدادمحمد نعمة ضيول المصفوفات584

2 / 65 بناية 55 شارع 555فلسطين محلة /شارع / بغداد عادل ناجي قاسمالوشاح585

286 /183تسلسل العقار او رقم القطعة  / 5/أ2محل  /20ز /909محلة /بالقرب من الجسر المعلق/الكرادة الشرقية /الرصافة/بغداد عال عماد عليلحج586

 .240 / 43 هـ17رقم المحل / بناية خان الباشا الكبير / شارع السمؤال  / باب االغا / الرصافة /بغدادعماد مراد خضرالصالح587

(1) رقم االبواب 6029/ 1 رقم القطعة 36 شارع 634/  م18العامرية /بغداد احمد صالح شعبانالمغارة588

2زقاق  / 211محلة  /490رقم البناية / عمارة الشارقة /بورصة الشركات /الحارثية /بغداد احمد عبد الرحمن جاسمالحكيم589

10/ 5/ 7 ب 11باب االغا رقم االبواب  / 1104العقار /الشورجة /الرصافة /بغداد حسن هادي حسينالصهيب590

1/6رقم المحل  / 16زقاق /506محلة /شارع فلسطين /الرصافة /بغداد اسراء باسم شاكرالمنجد591

للصرافة(الدالة ,الكنز )مقابل شركتي /العرصات /بغداد عدنان عادل كاظمالصف592

15 م 421 / 14 تسلسل العقار رقم القطعة 177 باب 29 شارع 726م /الشارع العام /البلديات/بغداد علي كريم شاطيالتوت593



248 / 407 رقم القطعة 20 /86رقم االبواب  (3152 )تسلسل العقار  /(5)زقاق  / 211/ محلة /الحارثية /بغداد حسن هادي كاملالبارز594

 في شارع فرعي للشارع العام4/1د  /15زقاق  /905الكرادة الشرقية خارج محلة / بغدادقاسم علي محسنالشاسع595

245/ 6 تسلسل العقار او المقاطعة 6 رقم االبواب 54/ زقاق 245شارع الكفاح محلة /بغداد ريباز علي قادرالفند596

 رقم االبواب رأس القرية877تسلسل العقار (التجار)شارع النهر سوق /بغداد عمار فالح طالبالحولي597

421/ 4مزرعة حمدي رقم العقار / مقاطعة 1/ 16رقم االبواب / الطابق االول 13 بناية 312/ مجمع الشراع محلة / شارع الربيعي / زيونة / بغداد حيدر سالم حسنالقنوت598

102 / 168 ورقم االبواب 8971 / 161 رقم القطعة 20/ مجمع مأمول التجاري محل 59ز /908محلة / كمب سارة خاتون / بغداد اوس فاضل محمدالسيسبان599

155 /18/ أ2األبواب / طاطران 2 /117قطعة / شارع الكفاح / الرصافة /بغداد حيدر قاسم محمداالواب600

.عمارة حسن الدين الحافي / مجاور مكتب معلومات المركزي / السعدون/ بغداد محمد خالد شالشالزهد601

.الطابق الثاني / مجمع دريم مول  / 15زقاق  / 714محلة / شارع الربيعي / الرصافة / بغدادسمير محمد علي ناموسالدرب602

 .1/ 2/ 8أ/ 1 رقم االبواب 907محلة 28/ 9دائرة الجنسية رقم القطعة / مقابل السيد ادريس / كرادة داخل /بغداد ريم خالد عبد األميرالتنسيق603

26/ 5 / 8 ج 91محل  /63 بناية 21ز / 906محلة /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري /بغداد علي حسين حمودالناصح604

 .712محلة  / 11618/ 4رقم القطعة / شارع الربيعي / الرصافة / بغدادسيف صدام اسماعيل العمران605

 .25/ز / 127/ شارع الكفاح م/ بغداد عبد الرزاق محمود خلفالكحالء606

 .9/ 2ب 6رقم المحل / محلة القطافه  / 227رقم / عمارة النواب / الكاظمية / بغدادعمار علي عباسالمياسين607

21/ 27/  االبواب 18 رقم المقاطعة 630/  م 90/ 1رقم القطعة /شارع المنظمة / العامرية /بغداد صالح مهدي صالحالمرقب608

4 / 2435 رقم االبوب 516محلة /جميلة الصناعية / بغداد أسعد عبد خضير عباسالموقد609

مزرعة حمدي/ المقاطعة  / 11رقم القطعة / 7 / 11517تسلسل العقار /الرصافة / بغداد نجاح جبارهبساألنبعاث610

14ش /  بتاوين 40مبنى  / 902م / شارع سلمان فائق / الكرادة/ بغداد حسين عامر كاظمجلوالء611

2/ 3 و 27/ رقم المحل 423/ محلة / الكاظمية / بغداد علي داخل جبرالقناعة612

عمارة الساعي/ حي االدريسي /ساحة بيروت /شارع فلسطين / بغداد علي سعد فاضلالناهور613

 باب األغا429تسلسل العقار / خان أبراهيم هاشم /المرادية / الشورجة / بغدادنزار عبد الرزاق عبد الصاحبالعفراء614

.عطيفية /  اسم المحلة 2/ 4رقم القعطة / شارع اكد / الكاظمية / بغدادمحمد علي عبد اللطيف التوازن615

51ز/ 24بناية / الدهانة  /158 / 155القطعة / خلف عمارة الكناني / الشورجة / بغدادعلي عبد الكريم مزهرالطاهر616



مزرعة حمدي /11رقم المحلة /4/ 11517تسلسل العقار /شارع الربيعي / بغداد جمال عبد هللا مجيدالمجس617

4563/ 3 رقم القطعة 37د /37شارع  / 735حي االمين الثانية محلة /بغداد عالء كامل حمزةالحوز618

29ز /4 23/  م 57رقم االبواب / شارع الشريف الرضي / الكاظمية / بغداد مصطفى كامل سعيدالبئر619

 .1/ 2/ ب 129االبواب  / 15ز  / 929م / حي بابل / العرصات / الكرادة / بغداداحمد مهاوي بطيالزاوية620

فرع الكاظمية/  بالقرب من مصرف بابل 5 /3 ك 6/ 1/17 رقم االبواب8 / 303تسلسل العقار /بغداد الكاظمية عمار عبد االميرمحمدالنطاق621

54/ 1 رقم المحل 22 شارع 512مقابل حسينية األنصار محلة / حي القدس / جميلة / بغداد عماد شامل احمدالدماس622

1/ 20 رقم االبواب 5عمارة رقم  /20 رقم المحل 14/ ش 603/ المنصور م/ بغداد ماجد ابراهيم خالدالبائن623

. شارع مجزرة جميلة 4/ 1 / 2174 مبنى 25/  ز514/ جميلة محلة / بغداد مرتضى محمد نحوالنحو624

 .144/  أ 50 تسلسل العقار 55 رقم االبواب 25 عمارة 127محلة / طاطران / شارع الكفاح / بغداد علي ابو طالب عبد الواحدالبارع625

. مجاور المتحف البغدادي 8/ رقم المحل 114محلة / بغداد ياسمين جاسم محمداالصحاب626

 فرع عكد الجام59/  ز 108/ شارع الرشيد م/ بغداد ضياء محمد عباسجرمانه627

6/ 5 /5أ48رقم االبواب  / 5 / 199تسلسل العقار / المحلة او المقاطعة البوجمعة / كرادة خارج / بغداد حسين ازهر عبد الغنيابابيل628

 البو شجاع11 /406 تسلسل العقار 10/10 س 15 رقم االبواب 31/ ز 907/ الكرادة م/ بغداد نعمة عدنان نعمةاالمد629

17 / 4 شارع 224 رقم االبواب 805تسلسل العقار  /80بناية /  باب االغا 110محلة / الشورجة /شارع الرشيد/بغداد خالد حسن زاملالمشتل630

3المقاطعة  / 275 / 22القطعة  /60عمارة / 1زقاق  /842محلة / 62شارع /الدورة حي الخورنق /بغداد علي محمد علي حسونالمجال631

 .3محل  / 25ز  / 925م / عرصات الهندية / الكرادة / بغدادحيدر زايد شلشالحسكة632

. وفي شارع تجاري 4 وزيرية غزالية رقم االبواب 14 المقاطعة م 5986/ 7بغداد الجديدة رقم القطعة / بغدادعلي يحيى عبد المحسنالشماع633

 .1/ 2/ 7 أ18 و1/ 2/ 6أ/ 18رقم االبواب  / 8 / 502رقم القطعة / الزاوية / الكرادة داخل /  الكرادة / بغداد وسام حسن محمود حسيناآلس634

1/ 2/ ب 14رقم المحل / 102 بناية 39 ز909محلة / كرادة داخل / بغداد حسين فندي حمدالصحيح635

 قرب مصرف الرشيد26ز  /522م / حي جميلة /الرصافة / بغداد والء محمد حسنالصهباء636

18 شارع 8 / 303 رقم القطعة 411/شارع النواب م/ الكاظمية / بغداد ذو الفقار بدري نوريالشذان637

عمارة وقف خان الباشا الصغير/شارع السمؤل / بغداد سماء سعد محمدالذرب638

 بتاوين448 / 323تسلسل العقار / الشارع الرئيسي /شارع السعدون / بغداد منار عامر عبد الصاحبالمشوار639



2 / 431 تسلسل العقار 15 /40 رقم المحل 25ز / 925ساحة الحرية م /الكرادة / بغداد صفاءعكلة هجولالمرغوب640

(الخر) اسم العقاطعة 1 /22 / 4 رقم االبواب اأ 1/ 43/ 1156السيدية / بغدادعالء سعيد كاظمالعرندس641

.سوق الذهب / الكاظمية / بغداد عمار قاسم حسينالوقار642

2 4/ رقم االبواب ج 1100باب االغا تسلسل العقار /شارع الرشيد سوق العسافي الطابق االول / بغداد نضال رشيد كريمالزاخر643

20ش / زقاق  / 907/  محلة 89مبنى /  رقم االبواب 8 / 273/مقابل شهادة الجنسية في الكرادة تسلسل العقار/الكرادة / بغداد جاسم محمد عبد الرحمنالبارق644

4 طابق ارضي رقم المحل 3 ز211محلة  / 1729 /407كرادة مريم تسلسل العقار / شارع الكندي / الحارثية / بغداد عادل أسماعيل أبراهيمالكرامة645

1949 /2 تسلسل العقاررقم القطعة 1 / 16رقم المحل   / 30ز / 537/ م/ الحبيبية / بغداد علي ضياء علي شنين العالقالسادح646

 قرب الجامعة العراقية36 / 58 مبنى رقم 11ز  /312م /االعظمية / بغداد باسل حقي سليمانالبرواق647

4 مبنى 15/ز 714/ م/مجمع الشراع  التجاري  /شارع الربيعي / بغداد صادق جاسم جبرتعز648

 .5 زقاق 211 المحلة 43/ 20/د/18رقم االبواب  / 1734/ 407بناية النهار رقم القطعة / سوق البورصة / الحارثية/ بغدادسرمد محمد موسىالقطار649

 الطابق االرضي21شارع  / 906محلة/ حي الوحدة / الكرادة / بغداد قمر عبد المناف مسلطاألرقب650

1329 / 5 تموزتسلسل العقار 14/   ش 13/  ز508/تقاطع الصخرة  م / شارع فلسطين / بغداد هناء كريم مطشرالمناسك651

 .65 رقم العقار 77/  ز 609/ رمضان  م14شارع / المنصور / بغداد بان علي مطشرالمرقبات652

19 / 21 / 57/  ق 3 رقم االبواب 68/  ز423م / الكاظمية / بغداد سعد حيدر اكبرالمحاسن653

1/ أ 2 محلة الثعالبة رقم االبواب 9 / 3694/ 1تسلسل العقار / االعظمية / بغداد صالح ناصر عليالصندل654

خلف المتحف البغدادي/ 6ز  /114م / الرشيد / بغداد سرمد سعد محمدالعازم655

3 / 48 رقم االبواب 25ز  / 113م / شارع الكفاح الرئيسي / بغداد كيالن خالد سعيددهوك656

 .333/ رقم االبواب  ط / 1729 / 407رقم القطعة / عمارة الزهور الطابق االول / كرادة مريم /بغداد انس انور حاتمالصائب657

51/ 50/  رقم االبواب أ1 / 268 تسلسل العقار 22شارع  /127م / الكفاح / بغداد زهراء نجم الدين عبد الحسينالربى658

2321 / 161 تسلسل العقار 18رقم (جنة الهدى ) بناية 42 ز 910م /حي الرياض / كمب سارة / بغداد مهدي عبد الصاحب قاسمالمرقاب659

5 / 1308 قرب ساحة العروبة بناية فندق قصر الكاظمية رقم االقطعة 5ز  /425الكاظمية م / بغداد سلمان محمد علي حيدرالنيشان660

 .9محل  /21ز  /901م /مجاور مصرف الرشيد فرع ارخيته /الكرادة داخل / بغداد حنان محمود اسوديالكفة661

بورصة السكاير/ الشورجة   /2 ط 4/ 55العمارة  / 22ش  / 125م /الكفاح / بغداد عقيل كاظم لعيبيالعطشان662



.البتاوين /  مقاطعة 903 محلة 727 / 377رقم القطعة / تقاطع المسبح / الكرادة / بغدادحيدر طارق عبد الجبار(العقول سابقاً)نورسين 663

.235 /65 محل 18ز /104م  /235/ داخل قيصرية تجارية رقم القطعة / السنك خلف المصرف الصناعي / بغداد شعيب علي غالب خزعلالفطنة664

 .1/ 28رقم االبواب  / 25ز  / 127الكفاح م  / بغداد امنة حسن حمزةالمرتفع665

.داودي / 20مقاطعة  / 3541/ 3محلة / حي الجامعة / الكرخ  / بغداد عمر أحمد شاكرالمارد666

66466/ 4رقم القطعة / االورفلي قرب مستشفى الزهراء / مدينة الصدر / بغداد عباس عويد ابراهيمالتروية667

178 /11/ ب /40 رقم االبواب ر6 /577مجمع كريم صحبت للكهربائيات رقم القطعة / الشورجة / بغداد عباس حميد كريمالمجتبى668

17 رقم القطعة 1243/ 2 تسلسل العقار 77شارع  / 12ز  /777م / حي المعامل طريق بعقوبة القديم / بغداد عدنان علي عبودالمحترف669

42/ 8 رقم المحل 11459/ 4 تسلسل العقار 15ش  / 714م /شارع الربيعي / بغداد علي حسين علياألنصار670

26/ 5/أ91/ رقم المحل 21ز / 906/ شارع الصناعة مجمع النعمان التجاري م/ الكرادة / بغداد أحمد خليل أبراهيمالطارق671

32ب / 503رقم االبواب  / 907م / شارع االورزدي / الكرادة الشرقية / بغدادفاتن قاسم شمخيالكنانة672

155 / 172 طاطران اسم المحلة او المقاطعة االبواب 2 / 117تسلسل العقار رقم القطعة  (السكائر)الكفاح مجاورسوق / بغداد فريدة مراد عباسقزانية673

281رقم القطعة / تسلسل العقار/ 229رقم االبواب أ  / 26ز / 817محلة / البياع/ بغدادعادل علي  مؤنسالبراح674

11/ د42 ز411/ قرب فندق نعمان م105/ 3/ 5رقم االبواب 123/ 149العقار رقم / الكاظمية/ بغدادصابرين عبد المحسن حسينالذكير675

24بناية  / 51/  ز108/ الدهانة م / الشورجة / بغدادجعفر عواد كاظمالمظلة676

الفرع المجاور لمول االمير/ شارع الربيعي / حي زيونة / بغداد سرمد احمد كريمالترتيل677

21/ د /  أ 19باب  / 17ز / 904م / ساحة الواثق / كرادة / بغداد  مناف طالب عبد الكريماألكليل678

140 / 16ص  / 94رقم االبواب  / 1 / 61رقم القطعة  / 19/ 65 بناية 25/  ز 127/ شارع الملك غازي مجمع الكفاح م / الكفاح / بغداد سهام علي مهاويالمساواة679

1/ 14 محل 48/  ز514م / شارع المعامل / جميلة الصناعية / بغداد ذكرى محمد عليالطائرة680

  .233 / 25/ ج / 26ابواب  / 20 / 134 رقم القطعة 503 /   2عمارة العاني ط/ السنك /بغداد ضرغام عماد حسون الوكب681

11 / 9 ط 8 رقم االبواب 29/  ز909/ كرادة داخل م / بغداد حنان كاظم أحمدالغراس682

 ج مجمع روز التجاري الطابق االول3 /176رقم االبوب 275الشورجة محلة رأس القرية رقم العقار / الرصافة / بغدادعبد موجود محمد ابراهيمالوتين683

بورصة اسكائر/ الشورجة / 2 ط 55 / 48العمارة  / 25ش   /125م / شارع الكفاح/ بغداد سميرقمبر خضيراألصهب684

4 / 143  محل 77/  ش727/ بغداد الجديدة على الشارع العام م/ الرصافة / بغداد بهاء زهير عبد هللاالمنديل685



الطابق االول /94 مبنى 29ز / 929م /عمارة الوركا ء / الكرادة خارج / بغداد علي محمد حماديالجنائن686

1282 / 407 تسلسل العقار 19 /  9أ/ 1رقم االبواب / اسم المقاطعة كرادة مريم  / 2بناية  / 6/  ز211/ م / الحارثية /بغداد حارث خالد ماضيالصويفية687

3 رقم المحل 574 / 30شارع رقم  / 21ز  /929م / العرصات / بغدادمحمد صالح فرجالجزيل688

24/ 7رقم القطعة  / 13ش  / 605م /المنصور / الكرخ / بغداد بسام عدنان  محمدالمتاح689

 في منطقة الشورجة155 /54/ رقم القطعة 25ش  / 125م /شارع الكفاح / بغداد صادق  جلوب حسينالمبين690

27ز  / 110م /عمارة وقف خان الباشا الصغير/ شارع السمؤول / بغدادسعيد عزيز قادراالبها691

20بناية  / 17ش  / 904م / حي الوحدة / بغدادمحمود حسين لعيبيالندبة692

بالقرب من شركة كورك لالتصاالت/ مقابل مطعم الالذقية / العرصات / بغداد محمد سعدي فرمانالقدموس693

 قرب جسر ساحة بيروت4أ3 /3 /2623 محل 3 رقم القطعة 4 أ2623 /3تسلسل العقار /شارع فلسطين / بغداد ميثم كاظم مرجاحالقفان694

3 /3/  أ 2550تسلسل العقار  / 11ش /  502م / قرب مصرف الرافدين /شارع فلسطين / بغداد محمد أحمد سلمان محمدالخفايا695

1 4 / 146رقم المحل / حي سارة خاتون / مجمع المشن / بغداد غفار رحيم جاريالتمام696

 .12 محل 29 ز 726 م 15/ 14/ أ217 رقم البناية 15 /498/ 14رقم القطعة /البلديات / بغداد سمير صالح مهديالعطر697

 .123/ 1/أ1رقم األبواب  (عمارة العسكريين ) 204/ 55رقم القطعة / شارع اكد / مقاطعة العطيفية / الكاظمية / الكرخ / بغدادعبد الرحمن حسن كاظمالجهر698

1/ 17/ 10ب/ رقم االبواب /  البتاوين 2 /303رقم القطعة / السعدون / بغداد اسراء سمير عبد عليالجاد699

1 رقم االبواب 18 / /303رقم القطعة / العطيفية / الكاظمية / بغداداحمد غانم حسنالصندوق700

21ش  / 514م  / 45تسلسل العقار المرقم / ش الحسينية / شارع جميلة الصناعية / بغداد خضير تاية عباسالسرداب701

. بتاوين2 / 303تسلسل العقار / السعدون / بغدادعبد الحسن عبد الزهرة شنيتالفخامة702

125/  م 55/  ب 52 رقم االبواب 155/  ب 52تسلسل العقار / الكفاح / بغداد عبد الرحيم كريم عيدانالعذراء703

6/  أ44رقم االبواب / البو جمعة  / 673تسلسل العقار / شارع االورزدي / كرادة داخل / بغداد معن عبد الصاحب عليالمنشأ704

 .28ز  / 6 / 5 ب 4 115رقم العقار / 319م / حي البيضاء / البنوك / بغدادحسن خزعل محمدالعمالق705

61 / 24 ب 59 رقم المحل 63بناية  / 712م  / 15حي المثنى ش/ زيونة / بغداد محمد عصام عبد الحافظاالستمرار706

 .514 وزيرية محلة 4 م 2093/ 1مجاور مطحنة جميلة رقم المحل / جميلة الصناعية / بغدادسعد محسن محمد االقسام707

 .4بناية رقم  / 15شارع  / 714محلة  / حي المثنى / بغداد فاضل عبد النبي عسكرالرداء708



7شقة رقم  / 108رقم البناية  / 30 ش 6 / 332حي بابل رقم العقار / ى/مجمع الواسط التجاري / عرصات الهندية/ بغداد حسن علي هاديالمقتنى709

.فرع المعرفة / يقرب من الشركة مصرف الرافدين  (1237 / 43)شارع العلوة رقم القطعة / السيدية/ بغداد محمد علي ناجيالصليل710

 البو جمعة1 / 350رقم العقار  /59ز  / 901م / كرادة داخل / بغداد ساهرة ابراهيم جبرالميالء711

.أ عمارة دريم مول في الطابق الثالث  / 69 / 54ابواب  / 11م  / 11517/ 4رقم القطعة / مزرعة حمدي / شارع الربيعي / زيونة / بغداد عماد مزعل ماهود الرغائب712

2/ 1/ آ / 19رقم  / 326 / 219رقم القطعة  / 179بناية / 102محلة  / 9شارع / البتاوين/ بغداداحمد قيصرعبد الرزاقالشرع713

58 / 14/  أ4 وزيرية رقم االبواب 4 اسم المقاطعة 49355/ 4مقابل مصرف الرافدين رقم القطعة / جميلة / بغداد غزوان ابراهيم خليلاألرود714

72 / 122رقم االبواب /  باب المراد 14 / 807قطانة رقم القطعة / الكاظمية / بغداد موفق عبود عبد االميرالمحفظة715

حي الجامعة / 114/ 4 رقم االبواب 20م  / 223 1/ 3رقم القطعة / الكرخ/ بغداد رائد فاضل دهريالضالع716

 قرب مصرف بغداد1 / 46 تسلسل 2مبنى رقم  / 5ش / 211م / حي الكندي / الحارثية / بغداد علي فارس محسنالوجر717

22 م 5790/ 5المشيد على العقار المرقم / 8/ 8 / 32رقم االبواب / الشعلة / بغداد زينب سالم غاليالسرهد718

790 / 159رقم القطعة  (1 5)مبنى رقم / 4ز  / 407م /  شارع الدامرجي/ العطيفية / الكاظمية / بغداد سعد محمود رضااللباب719

 .1/ 8د  / 20ز  / 638م / مجمع بناية نادي الكرخ الرياضي في المنصور مقابل معرض بغداد / الكرخ / بغدادسعد محمود رضاآرفورد720

13رقم االبواب  / 57عمارة  / 901م / قرب محطة وقود ابو أقالم / الكرادة داخل / الرصافة / بغداد توحيد توفيق حمزةاالعتاب721

.مجمع المأمون التجاري  / 2798 رقم القطعة 161 تسلسل العقار 902م  / 20ز / البتاوين / الرصافة / بغداد محمد باقر خضير الفريد722

3م / 2751/ 5رقم االبواب / مقاطعة الوزيرية   / 3/ 5 / 1668رقم القطعة/ شارع فلسطين / الرصافة  /بغدادمهند خضر عطوانذمار723

4 وزيرية محل رقم 67 / 4سوق االولى رقم البناية / مجمع عالء الدين التجاري / مدينة الصدر / بغداد علي حسين كاظمالحاصد724

1 / 28د  / 21ش  / 906م / حي الوحدة / بغداد احمد جبار حسينالسائغ725

 .6/ أ/33 رقم االبواب 67 بناية 929محلة  / 30شارع / حي بابل / البتاوين / بغداد هشام محمد علي القلب726

503عقار رقم  / 3-  ب251م / باب اآلغا / شارع الرشيد / الرصافة / بغداد رفعت حسن حافظالخيوط727

.مقابل متوسط المأمون وهي منطقة تجارية  ( 32/ 1/ أ)داودي رقم االبواب  / 20المقاطعة  ( 8 / 175)رقم القطعة / المأمون / الكرخ/ بغدادعبد الحميد مجيد علياالمتنان728

مجاور مصرف الرافدين / 15رقم المحل  /12ز  / 605م / حي المتنبي / المنصور/ بغداد حسن محمد محمودالخصوص729

0شارع الربيعي / بغداد عمران فاضل عليالدثور730

 .8 /303/  تسلسل العقار6 -5-3ز  / 411/ شارع النواب قرب فندق العكيلي م / العطيفية / الكاظمية / بغداد رشا عدنان كشكول حسين العدسة731



 .17 داودي رقم االبواب  20 اسم المحلة او المقاطعة 2718 رمضان قرب جامع السعدية تسلسل العقار رقم القطعة 14شارع / المنصور / بغدادعمار محمد طهالبرجس732

حسن علي جعفر الذوق733
 مزرعة 11 اسم المحلة أو المقاطعة 542/ 6تسلسل العقار رقم القطعة / مجمع فاطمة التجاري / مجاور الجامعة التكنلوجية / شارع الصناعة / بغداد 

.ب / 18رقم االبواب / حمدي 

 ب2 الطابق االول رقم االبواب 1730 / 407 رقم القطعة 1 / 10رقم العمارة  / 3ز  / 211م / ش الكندي / الحارثية / كرادة مريم / الكرخ / بغداد زيد صائب رضاالحلقة734

3د  /4 ز 227 / 327 رقم المقاطعة 9 2/ 8تسلسل العقار / حي بابل / بغداد اسيل خلف حسونالرزيم735

1 / 348رقم االبواب  / 18ش  /929م / حي بابل / بغداد سامان خليل سيف هللااالبسل736

 قرب مصرف سومر التجاري140 / 64مقاطعة حنون تسلسل العقار / شورجة الكفاح / الكفاح شارع الملك غازي / الرصافة / بغدادعباس وحيد محمودالدجيلية737

3رقم االبواب   / 36د / 77ز  / 651م  / 2749/ 3رقم القطعة /  غزالية 19/ الكرخ/ بغداداحمد عبد الرزاق احمدالشورى738

61/  أ 69 /35 مزرعة حمدي رقم االبواب 15م  / 11517 / 4رقم العقار/ زيونة شارع الربيعي بناية دريم مول / بغداد هالة ايمن صادقاالصف739

علي صبري سلمانالتحصيل740
رقم / الغزالية - اسم المقاطعة الوزيرية / 14 م 3218 / 7رقم القطعة  / 11 / 2 رقم المحل 66ز  / 729شارع الجامعة محلة / المشتل / بغداد 

15/ 4 أ 7االبواب 

 وزيرية4/  المقاطعة 1253 / 5 رقم القطعة 323محلة / حي البيضاء / بغداد حيدر هاشم مهدي محمود الصحن741

35د  / 30ش  / 327م  / 5 /556/ 4تسلسل العقار / المقاطعة الصليخ / حي آور / بغداد مصطفى هاشم ذجرالتردد742

23/ 3 ب 87رقم االبواب /  داودي 20/  رقم المقاطعة 8081/ 8تسلسل العقار  / 616/ محلة / اليرموك /الكرخ / بغداد مريم يحيى محمد  صالح توفيق السياق743

62 / 2/  ج 191 المقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب 11 رقم القطعة 1421/ 4الرصافة زيونة شارع الربيعي مجمع الشراع تسلسل العقار / بغداد عماد فاضل رشيد اسماعيلالعصفور744

9محل أ /45مبنى  / 16ش  / 508 وزيرية محلة 4/  المقاطعة 3 م2931/ 5رقم القطعة / شارع فلسطين / الرصافة / بغداد صالح عبد الحسن كاظمالقرين745

11/  أ7/ 4رقم االبواب / شارع اكد  / 68 / 70العطيفية رقم القطعة /الكاظمية / بغداد احمد ياس خضيرالتغيير746

. طاطران3/ 274 / 115م / الكفاح / بغداد عالء حقي أسماعيلالجوز747

 وزيرية4/رقم المقاطعة  / 54575/ 4/رقم القطعة  / 6 8/ 20/ 29رقم االبواب / الكيارة / مدينة الصدر / بغداد أركان جبار مهلهلالمسافة748

 الزوية تقاطع الدكتور العطار1 /241تسلسل العقار / الرصافة  / بغدادمحمد  شريف عبد الحسينالحزام749

.داودي  / 20 / 7 / 7275رقم القطعة / طابق االول / 4المحل المرقم / مول المنصور/ بغداد علي جميل مشرفالنسق750

43/ 48 رقم القطعة 62/ 9رقم المحل  /101م/ 15ز / مجاور فندق دجلة / قرب ساحة النصر / حي السعدون / بغداد حيدر عبد المحسن داودالهالة751

21 / 211  اسم المحلة الحارثية رقم االبواب 1043 / 407بداية شارع الكندي مقابل مول الحارثية بتسلسل العقار رقم القطعة / الحارثية / بغداد نوال عبد هللا محمدالهدنة752

4 /35محل رقم  / 25ز  / 101م /قرب مجمع الوسام لالدوات االحتياطية / سوق بغداد الصناعي / البتاوين / بغداد عمار عبد الحسين عليالطوفان753

754



3 ط 57 مزرعة حمدي رقم االبواب 11 اسم المحلة 11517/ 4/تسلسل العقار رقم القطعة / دريم مول / زيونة / بغداد حسين ارحيم مسلمالرفاء755

1/ 18شارع  / 273باب االغا محلة  / شارع الرشيد / الشورجة / بغداد حامد حاتم ضيدانالناقل756

.قرب عمارة الشارقة  / 20 /24/  ج8/  رقم االبواب 407 / 1733رقم القطعة /الحارثية / بغداد علي ثائر ثامرالكرز757

 آ65 / 21 رقم االبواب 306 / 375رقم القطعة / قرب مصرف الشمال / كرادة / بغداد حيدر ارحيم جاسمالغيوم758

0المقاطعة كرادة مريم  / 111 / 407رقم القطعة / شارع الكندي / الحارثية / بغداد محمد فارس طهسفاوي759

 .14/ 7 أسم المحلة أو المقاطعة بتاوين رقم االبواب 372 / 326بتاوين قرب ساحة كهرمانة عمارة حمورابي رقم القطعة / الكرادة / بغدادبشار جاسم جمعةالسوالء760

4 / 3أ  / 102رقم االبواب  /14 بناية 11ش  / 12ز  / 602م / القادسية / الكرخ / بغداد احمد علي محمودالعقان761

 .106م /  قرب تقاطع جسر االحرار 112 البناية 15زقاق  / 149شارع الرشيد رقم القطعة / حافظ القاضي / بغداد عمار عباس رضاالسارح762

2/ 1رقم االبواب / 27ز  /108م /المحلة او المقاطعة راس القرية / عكد النصارى / الرصافة / بغدادابراهيم سامي عباساالفئدة763

اسم المقاطعة العطيفية2رقم القطعة  /4تسلسل العقار/ 19د  / 17ز  / 413م / الكاظمية شارع اكد / بغداد علي حسين عليالغنج764

 داخل بناية الدر45ز / 110م  / 546/ 1رقم القطعة  / راس القرية / اسم المقاطعة / شارع النهر / بغداد علي احمد عبد السادةالشفع765

20 / 8/ 4477رقم القطعة /  اسم المقاطعة الداودي 1/ 20 / 24رقم االبواب / نفق الشرطة / شارع الربيعي/ بغداد حسين طالل جابرمضايا766

1163 / 323 رقم القطعة 306تسلسل العقار / شارع النضال/ بغداد اكرم فؤاد محمد عليالتالد767

53زقاق  / 714شارع الربيعي محلة / زيونة / الرصافة/ بغداد هدى مفيد نايفاالمثولة768

1  / 61 رقم القطعة 140 رقم المحل 31 ص 94عبيد / مجمع الكفاح م /شارع الكفاح / بغدادمحمود ميرك محمودجونية769

17ص  / 94 رقم االبواب 1 / 61رقم القطعة  / 25ز  / 127م /شارع الكفاح / مجمع الكفاح / بغداد حيدر محمد حميدالمقربون770

 .11/  م 441/ 1 تسلسل 26/ 5/ 16محل ب  / 21شارع  / 906محلة  / 63شارع الصناعة مبنى /مجمع النعمان / سارة خاتون / بغدادعلي خالص كريم الظامر771

 مقابل محطة تعبئة وقود حي عدن9/ 1/  أ4873ثعالبة رقم االبواب  / 9 رقم المقاطعة 4873/ 1حي عدن رقم القطعة / الشعب / بغدادجعفرعبدالكاظم رحيمةالعبارة772

8 محل 1ز  / 104م  / 1ش / ساحة الوثبة / شارع الجمهوري / بغداد خالد هاوي شعالنالزنبقة773

65/ 13رقم المحل  / 3ص  / 94 رقم االبواب 25ز  / 127م / شارع الكفاح / بغداد هدير ابراهيم حسينالمجتهد774

. بالقرب من شركة الجواد للصرافة وشركة الشذر للصرافة ومصرف الرشيد فرع ارخيتة 1289 رقم المحل 13ش / 901كرادة داخل م / بغداد منار نبراس محمدالرأفة775

.1/ 10 / 78/ تسلسل العقار  / 823م / الشارع العام / السيدية / بغداد داود  سلمان سليمالميزان الذهبي776

 .8رقم االبواب د / 8مبنى  / 3ز  / 211م / الحارثية / بغدادمسرور كمال عليالتعاقب777



.(55) بالقرب من ساحة 7621 / 4عقار رقم  / 26ش  / 527م  / 10قطاع / مدينة الصدر / بغداد نور جواد مطرالجميرة778

 .240/ 20 هـ17رقم المحل  / 1/ 28د / 9ز / 503م/ الباشا الكبير / بغداد حيدر كريم عبد االميرالوردة البيضاء779

15/ 8/ 7 بزاير الفضيلية رقم االبواب 15/  مقاطعة 145 / 8رقم القطعة / حبيبية / شارع العام / الرصافة / بغدادعقيلة محسن محمدالمح780

 .7/ 233 العمارة 6 /15/ 19رقم االبواب  / 519م / حي اشبيلية / مدينة الصدر / بغداد علي جبر هاشمالكثير781

2 / 66رقم االبواب  / 129 / 8تسلسل العقار /  الداودي 20/ اسم المقاطعة او المحلة / بغداد محمد بسام ذنونأالغيد782

.مجمع الكفاح التجاري/ شورجة الكفاح / الكفاح شارع الملك غازي / الرصافة / بغداد عماد محمد سعيدالسماسم783

 .7 أ180مزرعة حمدي رقم األبواب  /11المقاطعة  / 22388/ 4رقم القطعة  / 60مبنى / 53ز  / 714م / زيونة / بغداد جميل عبد الكريم جميلالتواد784

 بالقرب من السوق التجاري3 أ 4 / 1173محل   / 857محلة  / شارع السياب / الشرطة الرابعة / بغداد مصطفى عماد خضيراالفكار785

164/ ج35رقم القطعة  / 193بناية  / 57ز  / 113م / شارع الكفاح / الرصافة / بغداد حيدر نوري عبد االميرالودق786

1388/ 6 رقم القطعة 61388 العامرية رقم االبواب  18رقم المقاطعة  / 65/ 1رقم المحل  / 16شارع / 887حي الجهاد محلة / بغدادعلي زاهد عبد عليالنجالء787

 باب االغا473تسلسل العقار رقم القطعة / عمارة الهاشمي / باب االغا /شارع الرشيد /  الشورجة /بغداد ناجح شمخي جبرالوغب788

قرب مصرف سومر/ شورجة الكفاح /شارع الكفاح / الرصافة / بغداد آزاد فريدون محمدالطويلة789

 .6/3 رقم المحل 12734/ 5 رقم القطعة 505شارع فلسطين محلة / بغداد كريم رزيج رحيمةالموسوم790

3132 / 8تسلسل العقار  / 1 / 17م  / 4ز  / 620م / قرب نفق الشرطة / شارع االطباء /حي حطين / بغدادمحمد عبد الجبار ابراهيماليزن791

(العامرية  / 18)باب اسم المقاطعة  / 1رقم االبواب  / 34ش  / 634م / شارع الرفاعي / العامرية / لكرخ/ بغدادعصام محمد عباسالخدن792

109/  أ3رقم /  اسم المحلة الدشتي باب االغا101 / 1تسلسل العقار / الرصافة / بغدادسليم عبد المطلب عليالعقبان793

  مقابل شركتي  القصيم والسفاجة25ز  / 123م / شارع الملك غازي / الرصافة / بغدادمهدي حميد محمداالقصر794

(العامرية ) اسم المقاطعة18 / 6 / 6000 رقم االبواب 3 / 600رقم القطعة  / 36ش  / 632م /شارع العمل الشعبي / العامرية / الكرخ / بغدادعلي منذر حسنالتفاحة795

1/ 348  رقم االبواب 77 / 332رقم القطعة  / 18ش  / 929م / عمارة الوركاء  /حي بابل / اسم المحلة / بغداد فراس صبيح جبرسناو796

407 تسلسل العقار رقم القطعة 332م / الكريعات / حي الربيع / االعظمية / بغدادهاني ابراهيم حسنالعهاد797

فرع جميلة/  قرب محطة كهرباء الرصافة 55394 / 4جميلة الصناعية رقم القطعة / بغداد مصطفى ياسين خليلالدهاء798

 .1/ 6 / 2ب / 53رقم  / 4959 / 43تسلسل العقار  / 57زقاق  / 821محلة / السيدية / بغدادخالد عبود محمدالنقال799

3عمارة سنتر زيونة  ط / شارع الربيعي / زيونة / بغدادعلي عبد الرحمن منغرالسربال800



(الداوودي / 20) اسم المقاطعة 22 /7/  أ 1رقم المحل  / 1شارع  / 620م / حي حطين / نفق الشرطة / الكرخ / بغداد سميرة عدنان عبد الكريمالهليوم801

 .108 ر 9/  أ 17محل / امام طه / 38تسلسل العقاراو رقم القطعة /  الرصافي / بغداد محمد حميد كريمالسويس802

7 بزاز الفضيلية رقم االبواب 14 رقم القطعة 341/ 14تسلسل العقار / الرصافة / بغداد عالء عودة سلمانالمطاف803

3/  ب 65رقم  / 14ز  / 906م / حي الوحدة / الكرادة / بغدادصادق جمعة شيخالوالية804

.1 / 350 رقم القطعة 1 / 150 مبني 59ز  / 901محلة /كرادة داخل/ بغدادعبير كاظم جاسمقانا805

السباع/  قرب مصرف الرشيد 69 ز 113م / الجمهوري / بغداد جاسم صدام محمدالرخاء806

عمارةالصفاء / 58ز  / 904م  / 26 / 5/ أ 14رقم االبواب / حي الوحدة  / 442 / 377رقم القطعة / الكرادة / بغداد امين شمو خدرزاخو807

62/ ج / 191 / 201مقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب  / 11421الربيعي تسلسل العقار /شارع / زيونة / الرصافة / بغداد كرار كريم باجي حسينالخطاب808

نوال لفتة حسنالربد809
 يقع داخل مجمع 27/ ص  / 94 / 140رقم االبواب / م عبيد  / 1 / 61تسلسل عقار رقم القطعة / مجمع شركات الصرافة /شارع الكفاح / بغداد

الشركات

1 رقم االبواب 23/ 1مبنى  / 66ز  / 729م /  المشتل / بغداد مهند مهدي شاكرالحجار810

 سوق بورصة السكاير1 / 61 رقم القطعة 140 رقم المحل 31 ص 94مجمع الكفاح لشركات الصرافة محلة عبيد / شارع الكفاح / بغدادجعفرفيصل خضيرسوران811

 مقاطعة صليخ2613/ 6 قطعة رقم 5/ 6/ 3 رقم المحل 25ز  / 667م / الشعب حي اور / بغدادنجاح غازي عزيزاللبوة812

.قرب مصرف الرافدين فرع زيونة/ مزرعة حمدي / شارع الربيعي / بغداد علي احمد علوانالنقار813

. شارع القدس 76 /5رقم البناية  / 26ز  / 516م / جميلة / بغداد زامل غانم حسونيالسابك814

6ج  / 20  / 81رقم االبواب / كرادة مريم  / 407 / 1733 رقم القطعة 11رقم المحل  / 5ز  / 211م / الحارثية / بغداد محمد شاكر عبد هللااليمان815

رقم المحل بالقرب من المتحف البغدادي/  محلة جديد حسن باشا 164رقم العقار / الرصافي/ بغدادعلي كشيش بحت الخزاعيالمشتاق816

20 / 13 ج 81 رقم االبواب 1733 / 407سوق البورصة عمارة الشروق التجارية  الطابق االول رقم القطعة / الحارثية / بغداد زيد ثامر فهدالقند817

 وزيرية4م  / 53281/ 4  رقم القطعة 67/ 8/ 35رقم االبواب / مدينة الصدر / بغداد وليد سلمان داودالرصافه818

72 ابواب 14 زقاق 502محلة  / وزيرية  / 3م  / 2314 / 3رقم القطعة / شارع فلسطين/ بغداد محمد عبد حسين وهيبالميثم819

 أ3/ 2/ 40رقم االبواب 1325 / 4تسلسل العقار  / 603م / مقابل االسواق المركزية المنصور / شارع احمد عرابي / المنصور /بغداد سميرة عبد الرسول احمدالطليعة820

 صابيات22/  رقم القطعة 1523/ 5تسلسل العقار / 11-ز / 113- د / 11 / 454/ الشعلة / بغداد فراس جبار ذجرالتكاتف821

21/ 20 محل 65 رقم االبواب 167 / 159رقم القطعة  / 72ش  / 102م /البتاوين / بغدادرؤى سلمان عبد الرحيمالغوطة822

108م / 24 / 12 و11 الدهانة اسم المقاطعة 155خلف عمارة الكناني رقم القطعة / شارع الجمهوري / الرصافة / بغداد عالء رحمن شنانالمأثر823



24/  7 / 30 تسلسل العقار 1ط  / 27ز  / 110م / خلف البنك العراقي / مقابل خان مرجان / شارع الرشيد / بغدادمحمد رحيمه حيدرالوجناء824

 داخل مجمع تجاري1/ 5 ب 515رقم االبواب  / 30ش  / 929م  / 266/ 332تسلسل العقار / عرصات الهندية / بغداد محمد حسن اكرمالوبد825

.أ39/7رقم االبواب  / 1146/ 407رقم القطعة  / 1/ 14رقم  / 11ز  / 211م / كرادة مريم / الحارثية / بغداد صاحب عبد االمير عبد الصاحباللجين826

2/ 8محل رقم  /12ش   / 901م / ساحة كهرمانة / حي كرادة / بغداد جالل جاسم محمدالمصابيح827

3محل  / 12بناية  / 11زقاق  /165 /139شارع العطار تسلسل العقار / كرادة خارج / الرصافة / بغدادهدير احمد حسابالسدوف828

لؤي مهدي صالحالقوابص829
عمارة اليوسف مقابل مدرسة  / 61/  أ245 مزرعة حمدي رقم االبواب 11م  -11121/ 4شارع الربيعي تسلسل العقار  (زيونه)حي المثنى / بغداد 

.طارق بن زيادة وفي شارع تجاري ويوجد بالقرب منها شركة النبال للتحويل المالي 

. تقع علي شارع عام 25 شارع 1958/ 6تسلسل العقار  / 163د / 325م / حي اور / بغداد وائل عبد العباس محمدالجليس830

3محل  / 156بناية  / 77شارع  / 706محلة / بغداد الجديدة الشارع العام / الرصافة / بغدادحسين حميد سعدالخشباء831

 .13/ 4/ 40رقم االبواب /  داودي 20م  / 1325 / 4رقم القطعة / الكرخ / بغدادعلي حميد عبد هللااالكابر832

محمد اسماعيل رضاالناشر833
 مبنى 53ز  / 714م  / 180 رقم االبواب 11/  رقم المقاطعة 22388/ 4تسلسل العقار رقم / قرب مصرف الرافدين / شارع الربيعي / زيونة / بغداد 

60

 مقابل المصرف العراقي179 بناية 9ز  / 102م / الجندي المجهول / مقابل محطة تعبئة السعدون / شارع السعدون / بغداد عدوية محسن حسنالسنار834

.5زقاق / 211 المحلة 7/ 18/20رقم االبواب  / 1724 / 407بناية النهار رقم القطعة / سوق البورصة / الحارثية / بغدادعمار عماد جميلالكفاف835

أ بالقرب من مصرف دار السالم59 محل رقم 618محلة /  الداودي 20 المقاطعة 4494/ 8رقم القطعة / حي حطين / بغدادمحمد سرحان زغيرالمحتفد836

اثير خليل ابراهيمالقيم837
 اسم 4 /114 رقم االبواب 1 / 121مبنى  / 24شارع  / 629محلة / قرب شركة زين لالتصاالل / حي الجامعة / شارع الربيع/ الكرخ / بغداد 

المقاطعة الداوودي

 نجيب باشا64 / 170 / 98زقاق  / 302محلة /حي المغرب / االعظمية / بغداد رشا كاظم جواد السدن838

 .1/ 6 ب 1007رقم المحل /  زوية 14/ 444رقم العقار  / 24ش  / 911م /كرادة داخل / الرصافة / بغداد زيد شاكر عبدالوميض839

 .11 محلة 459/ 10مجاورمطعم اهالينا / شارع البدالة قرب تقاطع الدرويش / حي االعالم / السيدية / بغداد عباس حسين مهديالفيفاء840

61 / 65/ /م / 69 رقم االبواب 1517/ 4عمارة دريم مول الطابق الثاني رقم المقاطعة / شارع الربيعي / زيونة /الرصافة / بغداداحمد كاظم مسلمالسميدع841

6سرداب /  رقم االبواب 1 / 816عمارة االحرار تسلسل العقار رقم القطعة / محلة رأس القرية / شارع الرشيد / بغداد سناء حسان فياضالدرز842

13 اسم المحلة5/ 19  رقم القطعة 10/ 1د  / 5ز  / 308م / االعظمية / بغداد توفيق سكر جعفراللفيف843

240 / 32/ أ / 21عمارة خان باشا الصغير محل رقم / شارع السمؤول/ الشورجة / بغداد صباح يوسف مناتيالزاف844

4داخل مجمع الحارثية ط  / 9رقم االبواب هـ  / 111 / 407تسلسل العقار / اسم المحلة كرادة مريم / الحارثية / الكرخ / بغداد ضياء وحيد عبد الرحيمالقصمل845

تقاطع االردن  / 276/ 8/ رقم القطعة /  الداودي 20/ اسم المقاطعة  / 8/ رقم االبواب  / 20ز  / 616م / الكرخ / بغدادعمر ابراهيم محمدالرسن846



ابراهيم حسن نشميالعفيف847
 1/ 17/ 28 ب 6رقم االبواب  / 200 / 407 رقم القطعة 16بناية  / 3ز / 211محلة /مقاطعة كرادة مريم/حي الكندي / الحارثية / الكرخ / بغداد 

داخل عمارة الزهور مقابل المول

29 ص 94 عبيد اسم المحلة او المقاطعة 1 / 61 تسلسل العقار رقم القطعة 25 ز 127م / مجمع الكفاح / شارع الكفاح الرئيسي /بغداد حسن سلطان كاظمجريشان848

8/ رقم االبواب  / 2157 / 43تسلسل العقار رقم القطعة / 1/ الخر / الشارع التجاري / السيدية / بغداد حسنين علي سبتي شنانالمراد849

1تسلسل المحل  / 636بناية  / 18شارع  / 929محلة / كرادة خارج / بغداد يوسف سامي جاسمالقيقب850

18زقاق  / 613محلة  /92/ 20 تسلسل 443شارع /  رمضان14المنصور /  بغدادمصطفى مدحت حاجمالمزن851

2 أ 41 / 37 رقم االبواب 761/ 75اسم  المقاطعة   / 6بناية  / 34ز  /  301م / حي المغرب / بغداد مصطفى سلمان عبيدالطفيف852

 مقابل كلية التربية2 رقم االبواب أ9/ 7رقم القطعة  /  9ز  / 301م / الوزيرية / بغدادوسام فاضل عبيدالنواس853

240/ 12 /17دكان  / 1ط/ عمارة الباشا الكبير / شارع السمؤل / الشورجة / بغداد عمر قيس محمود اليقق854

17عمارة خان الباشا الكبير محل / شارع السمؤل / شارع الرشيد/ بغداد قتيبة عارف لطيفالطائق855

 بالقرب من شركة السماح22/ 1/ 62رقم االبواب  / 19زقاق  / 905محلة  / الكرادة داخل/بغداد فراس مهدي عبودالهيف856

16/ 7 محلة 240 / 15/ 31رقم الدكان / عمارة خان الباشا الصغير / شارع السمؤل / شارع الرشيد/ بغداد احمد اسماعيل جابرالشهيق857

240/ 13ج رقم   / 17محل  / شارع السمؤل عمارة خان الباشا الكبير / بغداد صالح عبد القادر خلفالحجاب858

11/ أ 7/ 6 رقم االبواب 68 / 70شارع اكد  تسلسل العقار / الكاظمية / بغداد حسين صاحب سلمان داود السفرجل859

 اسم المقاطعة بزايز الفضيلية15/  رقم القطعة 22 / 14تسلسل العقار  (االمن العامة )نهاية الشارع الرئيسي / البلديات / بغداد علي عماد مهدياللين860

المقاطعة الوزيرية / 6808 رقم القطعة 4  محل 8 زقاق 514محلة / شارع الوسيلة / جميلة الصناعية / بغداد محمد جمعة حطيحطاالكتم861

ب ش /67مبنى  / 712م  / 15ش/ مزرعة حمدي  / 11 م 11586/ 4رقم القطعة / الرصافة / بغداد حيدر كريم سعيدالواكن862

3999/  رقم االبواب 9/  رقم المقاطعة 3284/ 11تسلسل العقار / مركز بغداد للتسوق / علوة الرشيد / ابو دشير / بغداد حازم عباس عليويالرسيل863

 مقابل مطعم الشيف ستي قرب ساحة الواثق904محلة  / 62شارع / حي الوحدة / بغداد محمد قاسم عبد الهاديالرواكد864

أ7 أ و 6 رقم القطعة 22/ 1 / 38م /  رمضان 14شارع / بغدادحسين راضي مسلم البيت865

. مقابل مصرف الرافدين فرع الصالحية 35 عمارة 216محلة / الكرخ الصالحية / بغدادلبنى تحسين كاملالفجلة866

. بابا االغا بالقرب من شركة الحرث 1100تسلسل العقار / سوق العسافي / شارع الرشيد / بغداد محمد خزعل كاظمالحياد867

6/ 68 محل 47بناية  / 23زقاق  / 909محلة / الكرادة داخل / بغداد اسماعيل ابراهيم حمزةالعتيد868

 بالقرب من مصرف االستثمار4م / 1531 / 5/ رقم القطعة / حي جميلة / بغداد غني موحي حمودالدرير869



 .1 / 593تسلسل العقار / 4محل  /44ع  /23ش / 905محلة / البو جمعة / الكرادة / بغدادافراح ماجد حسينالمهلل870

 مقابل مصرف الرافدين240/ 18/ 21خان باشا الدكان المرقم / شارع السمؤل / الشورجة / بغداد رسول عبد الجبار عبد الرسولالهطول871

1/  ن 85 رقم االبواب 1/ 15 رقم القطعة 25 ت 1/ 85 محل 114مبنى  / 9شارع  / 101محلة/ السعدون / بغداد صدام محمد حمودالكردح872

11/ 23محل / عمارة القناة  /28ش  / 726م /  نيسان 9حي / المشتل / بغداد فاضل عبد سماريالعبرة873

27 زقاق 610 في الطابق الثالث محلة 240/ 20هـ 17عمارة وقف خان الباشا الكبير رقم المحل / شارع السمؤال / الرصافة / بغداداسامة عبد الكريم فليحالنشرة874

 مقابل مصرف الرافدين7190رقم القطعة  / 91مبنى  / 71شارع  / 22ز / 516م / حي جميلة / الرصافة / بغداداحمد عبد هللا عليالقناة875

 .40بناية  / 14ش  / 69 / 323تسلسل العقار / البتاوين/ اسم المقاطعة / الرصافة / بغداد ريكان حديد عليالحديد876

.ابو المعالف / 1 / 59بناية  / 831محلة  / 11 م 456/ 10تقاطع الدرويش رقم المقاطعة / الكرخ / بغداد  حيدر صفاء رجبالتنف877

20 بناية رقم 17 شارع 904/  في حي الوحدة م 372 / 306 تسلسل العقار 21/  أ95رقم االبواب (حسام الدين )المحلة / البتاوين / الرصافة / بغدادعلي قاسم عبد الهاديالورع878

19/ أ / 175رقم االبواب /  داودي 20/  رقم المقاطعة 2721/ 3تسلسل العقار  / 613محلة / المنصور / الكرخ / بغداداحسان لفتة محمدالقيظ879

 .48مبنى / 22 زقاق 512 محلة 2745/ 1مقابل حسينية االنصار رقم القطعة / جميلة / بغداد محسن عالوي فارسالعرصات880

 .24زقاق  / 609محلة  ( 4763/ 7)شارع الرواد رقم القطعة / المنصور / بغدادرفعت خليفة هاللالذفاف881

.شارع فهمي المدرس مقابل أسواق النداوي / 27زقاق  / 321البنوك محلة / صليخ 5/ 5269/ 6رقم القطعة / الرصافة / بغدادزكريا ماجد حسيناالعراف882

ب3 رقم االبواب 2 / 377رقم القطعة  (البتاوين ) اسم المقاطعة 2رقم المبنى  / 9شارع  / 929محلة / كرادة خارج / الرصافة / بغداد سامر حميد ناصرالعبيدي883

 .6/ 22ب / 49رقم االبواب  / 595مقاطعة / شارع السوق المركزي القديم / البوجمعة /الكرادة / بغداد حسين جاسم محمدالروابط884

 .15مبنى  / 4ز / 407م / 4المحل / رقم االبواب  / 790/ 159رقم القطعة / مقابل ديوان الوقف الشيعي / شارع الدامرجي / العطيفية / بغدادميثم عبدالكريمالخريف885

 .17/  ب 143رقم  / 419م / الكطانة شارع باب المراد / الكاظمية / بغداد حوراء كرم خميسااليل886

علي حسين علوانالمتين887
كرادة مريم رقم االبواب هـ /  اسم المحلة والمقاطعة 111 / 407/ مجمع الحارثية الطبي الطابق الرابع تسلسل العقار / شارع الكندي / الحارثية / بغداد 

20

1 / 22 / 5أ/  رقم االبواب 1 / 43 / 1156تسلسل العقار  / 57د  / 44ز  / 821م / الشارع التجاري / السيدية / الكرخ / بغداد حسام داود حبيبالناظور888

.قرب ساحة مظفر / 8ز / 5140محلة  / 71شارع / جميلة / بغداد صالح مهدي جاسم القفاء889

 .449/ 10رقم القطعة /  ابوالمعالف 11/ حي اجنادين  / 831محلة / السيدية / بغداد حسن عبد فلحي حسنالدخيل890

17/ 75/ 3المقاطعة نعيرية وكيارة رقم االبواب / 13رقم القطعة  / 9830/ 3تسلسل العقار/ بغداد الجديدة / الرصافة / بغداد علي هادي حسنالصاعد891

.طاطران /2 /148 /155 / 4 أ 40رقم العقار / 113محلة / الكفاح / بغدادرفاه عبد الصاحب عبودالباقية892



 .3 رقم األبواب 5/ 7 / 2706رقم العقار  / 311م / قرب جسر البنوك / حي القاهرة / بغداداحمد جواد نمر عبودالعداد893

دعاء عماد ابراهيمالصلصال894
/ 9/  أ 104 رقم االبواب 1641 / 161رقم القطعة  / 99شارع  / 908م / شارع مجمع المشن  (حي الرياض )الحي الصناعي / سارة خاتون /بغداد 

26

895
 .(240/ 14/ 21 )عمارة وقف خان الباشا الصغير رقم/شارع السمؤول / بغدادمحمد جاسم ناصرالمنسم

.كرادة خارج / اسم المحلة البو جمعة  / 39 / 332رقم القطعة / الرصافة / بغدادسعدي غضبان يوسفاالسرار896

. قرب مطعم الساعي 1رقم االبواب ج  / 3محلة وزيرية  / 378رقم القطعة / ساحة بيروت / الرصافة / بغداد ماجد علي اكبر نامدارالشهالء897

 .61زقاق  / 101شارع السعدون محلة / الكرادة / بغدادوليد سعود فيصلالسبج898

22/  ب11/ /22 رقم االبواب 1/ 28 د 21 شارع 906 محلة 1542/ 6عمارة فاطمة تسلسل العقار / شارع الصناعة / بغدادمحمد جبار حسينالكتاب899

71شارع  / 12زقاق  / 541محلة / حي جميلة / مدينة الصدر / بغداد المثنى موفق مجيدالدسار900

134/ 10/ 1  اسم المقاطعة  السيدية رقم االبواب 1 / 43 / 6490شارع الخيزران تسلسل العقاراو رقم القطعة / الكرخ / بغداد حنان محمد جواد حسين العكاشالمشتري901

 ضمن مجمع زيونة التجاري بالطابق االول67 مبنى 15/  ش 712/  مزرعة حمدي م 11محلة / شارع الربيعي / زيونة / بغداد عقيل رشيد حموديالقطرة902

.ويوجد بالقرب منها مركز شرطة القدس (صليخ )اسم المحلة (5 / 6 / 11544)حي البيضاء وفي شارع تجاري رقم القطعة / بغداد قاسم محمد عواداالبي903

4670 وزيرية تسلسل العقار 4 / 1/ 147رقم االبواب /  وزيرية 4رقم المقاطعة  / 52زقاق  / 516محلة / حي جميلة / بغدادسعد عطشان دخيلسيوه904

89رقم االبواب ع  / 4محل  / 36شارع  / 13 م 8154/ 3عقار رقم  / 739حي االمين الثانية على شارع تجاري محلة / الرصافة / بغداد قاسم صخي عودةالخاتم905

. ط 6 مزرعة حمد رقم االبواب 11 اسم المحلة او المقاطعة 11517/ 4/تسلسل العقار رقم المقاطعة / دريم مول / شارع الربيعي / زيونة / بغداد علي شاكرياسينالخيالء906

. بالقرب من شركة الخيرات للصرافة 1 / 71 /49 محل 30 شارع 929محلة /عرصات الهندية/ الكرادة / بغدادسراب داخل عليالعلياء907

. مقابل جامع الخلفاء337 رقم العقار 181/ 14 م 16محلة / سوق الكهربائيات / الشورجة / بغداد علي عبد الكريم عباسراغبة خاتون908

 .182/ 12 داودي رقم المحل 20 مقاطعة 5449/ 7 رقم القطعة 71 رقم البناية 24شارع  /627محلة /شارع الربيع / حي االجامعة  / بغدادمهند عبد الوهاب خضيرالمركب909

. فرج هللا 4محل  / 5زقاق  / 135تسلسل العقار / الكفاح / الرصافة / بغداد ريبوار علي قادربدرة910

.االمن العامة /  شارع بورصة البلديات 26/  14بناية  / 89ش  / 726 بزايز الفضيلية م 5/ مقاطعة / البلديات / بغداد وسناء صالح مهديالشيام911

8أ/  رقم االبواب 1 / 43 / 1156تسلسل العقار / الشارع التجاري /  السيدية / الكرخ / بغداد بيداء كامل غيثالبروق912

19 / 11/ أ1 رقم االبواب م1283/ 407رقم العقار  / 2بناية / 6ز  / 211محلة / كرادة مريم/ الحارثية / بغداد رفل هالل بدرالهرمل913

 .144/  م 37االبواب 3 م280رقم القطعة / سوق البورصة /شارع الكفاح/ بغداد علي مشوت الزمالقرنة914

(كرادة مريم ) اسم المحلة 200 / 407 عمارة الزهور تسلسل العقار رقم القطعة 3زقاق  / 211محلة / الحارثية / الكرخ / بغدادمزاحم جعفر حسنالفاخور915



. عمارة وقف خان الباشا الكبير 240 / 18/  ج 17ارقم المحل  / السمؤال / شارع الرشيد / بغداد حيدر حسين ابراهيمالقطا916

4 عمارة 11 ز 314محلة/شارع عمر بن عبدالعزيز/ االعظمية / بغدادمصطفي محمد صالحاللجام917

 داخل بناية مجمع العصام للتحفيات909 / 19رقم االبواب / 14زقاق  / 902محلة/ ساحة الواثق / الكرادة / الرصافة / بغداد مصطفى عبد الحسين صخيالصخي918

22ص  / 94 رقم االبواب 1 / 61رقم القطعة  / 25ز  / 127م /شارع الكفاح / مجمع الكفاح / بغداد حسين كامل جعفرالموحدة919

12/ 11/ 8رقم االبواب  / 20372/ 4تسلسل العقار  /11/عمارة / 11شارع  / 706م / ساحة ميسلون /حي سومر / الغدير /بغداد محمود احمد حاجيبه هار920

12/ أ2 طاطران االبواب69زقاق  / 113محلة / بورصة السكائر / الجمهورية / الرصافة / بغدادسليم حميد محسنطبرق921

112/ 25ب9اسم المحلة باب االغا رقم االبواب  / 474تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الرشيد / الرصافة / بغداد عبير ابراهيم حسينالمثابرة922

5 مبنى 34 زقاق 222كراده مريم محله / بغدادساهرة عباس حسيناالتجاه923

 فرج هللا164 / 43رقم االبواب  / 125م / عمارة الودود / فرج هللا / الكفاح / بغدادصالح ولي علياالنتظار924

78/ 150 تسلسل العقار رقم القطعة 1/ 4/ 123رقم االبواب  / 69زقاق  / 903الكرادة محلة / بغداد علي طه ابراهيمالمقصود925

2عمارة 11زقاق / 514شارع الحسينية محلة 4م 2394/ 1رقم العقار / حي جميلة / بغداد محمد لعيبي حسنالدراس926

مجاور شركة الصهباء للصيرفة/ شارع القدس/حي جميلة / بغدادمصدق محمد حسنالمشاعل927

11 رقم القطعة 15830/ 4تسلسل العقار  / 17دار / 11ز /702مزرعة حمدي محلة / حي الغدير / الرصافة / بغداد باهر ذياب محمدالدفع928

.قرب مركز شرطة العلوية / 3محل رقم  / 52ش  / 40ز  / 904م / حي الوحدة / بغدادسارة علي نهادالصواعق929

 مقابل معارض البياع240مقاطعة / 10 / 12رقم القطعة م  / 817محلة /البياع / بغداد مها رحمن موزايالبلبل930

بتاوين167/ 112 تسلسل العقار 5 /47عمارة  / 29ز / 903مقابل مصرف الشمال م / الكرادة / بغداد عماد حسون جوادالناصية931

( 90د / 25ز / 519م /شارع الداخل ) بالقرب من مركز شرطة المنتظر 6/ 10/ 18رقم االبواب / مدينة الصدر / الرصافة الثالثة / بغداد كاظم علي حسينالطبيعة932

 بالقرب من مصرف الرافدين23 / 62رقم العقار  / 907محلة  / 20شارع / الكرادة داخل مجمع الزهراء الطبي / بغدادعصام محمد عبدالحسينالشهامة933

91 /332 تسلسل العقار 424/ 40/ 17 الباب 18 زقاق 929البو جمعة مجاور مستشفى الجادرية االهلي محلة / الكرادة خارج / بغداد جليل خليفة حماديالناس934

 .136 بناية رقم 25 شارع 325محلة/ حي اور / بغدادثريا عبد الحسن جعفرالحجة935

 .3/ 1محل  / 36شارع  / 636/ شارع العمل الشعبي م /العامرية / بغدادزهراء عوف عبد الرحيمالعرب936

.شارع اكد قرب قناة السالم الفضائية  / 112/ 70رقم القطعة / محلة االعطيفية / بغداداحمد كاظم عليالخصال937

111 / 327رقم القطعة / 16مبنى  / 15زقاق  / 929محلة / حي بابل/ عرصات الهندية / بغداد حيدر حسين مهديالعروض938



سيف صادق عبد الحسنالمحلة939
/ 3اسم المحلة او المقاطعة مزرعة حمدي ( 1542 / 11 / 6)تسلسل العقار ورقم المقاطعة (فاطمة التجارية )بناية / شارع الصناعة / حي الوحدة / بغداد

1 / 28د  / 21ش  / 906 م 32 / 3ب 22 رقم االبواب32 / 222

 .27د / 15ز  / 905محلة / البو جمعة / شارع االورزدي / كرادة داخل / بغداد مصطفى فالح عبد الحسينالحمدانية940

 .95 / 3 / 6أ/ 16رقم االبواب  /2بناية  /12ز/ 619/ شارع الربيعي م/ حي الخضراء / بغدادعبد الرحيم عبد الجبار عمرالفتيان941

4/ رقم االبواب أ/ حي الوحدة / اسم المحلة  / 220رقم القطعة / الرصافة / بغداد انس وائل جميلالهمر942

الطابق الثاني/ مجمع االمين التجاري  / 1مبنى  / 6زقاق  /925محلة / عرصات الهندية / الرصافة / بغداد مبدر كامل حموداالخطب943

 .2/  الداودي رقم االبواب أ20م / 393/ 1رقم القطعة / حي الجامعة / الكرخ / بغدادمحمد راضي جعفرالملحمة944

 مقابل الجامعة التكنلوجية53/ بناية  / 21زقاق  /90006محلة / شارع الصناعة/ الرصافة / بغداد حيدر فاضل عباسالتقارن945

 .8 أ 180المحل / 60مبنى  / 53ز  / 714زيونة / بغدادعلي كفاح حسناالجلى946

21/ 7/ 17 رقم االبواب 13/ 150رقم القطعة/ البتاوين / بغدادعقيل صباح جليل الهدوء947

5/5رقم المحل / 27/ 110/ شارع سموؤل عمارة خان باشا م / الشورجة / بغداد زهير صبري مهديالبعاج948

78 / 150تسلسل العقار رقم القطعة / 3/ 1رقم االبواب  / 69زقاق  / 903محلة / الكرادة / بغداد نركس جمعة لفتةالفارعة949

(العامرية )عمارة ستي مول اسم المقاطعة  / 110رقم االبواب  / 36ش  / 632م /شارع العمل الشعبي / العامرية / الكرخ / بغداداحمد حسين احمد غثوان الغريريالمعابر950

2/ أ12 رقم االبواب 4 / 37محل  / 9عمارة  / 13زقاق  / 102 محلة 79 / 238تسلسل العقار / البتاوين / الرصافة / بغدادحيدر ابراهيم سلمانالسلوى951

25زقاق  / 419محلة / عمارة النواب / الكاظمية / بغداد علي جعفر رسولالجرة952

 مقابل مصرف سومر التجاري42/ 2 بناية 25/  شارع 71/  زقاق 113/ محلة / شارع الكفاح / بغداداحسان أكبر نظر علي القبليالبياض953

 .3د مبنى رقم  / 23ز  / 911م /  الزاوية 285/ 183تسلسل العقار رقم القطعة / الكرادة الشرقية / الرصافة الثانية / بغدادمحمد خليل حميدسوسة954

(8 ) رقم المحل 114 / 49 تسلسل العقار 55د  / 6ز  / 413م /شارع الشريف الرضي / الكاظمية / بغداد عدنان عبدالحسين فاضلالبدائل955

.55 بالقرب من ساحة 10قطاع  / 31د  / 36زقاق  / 527محلة / شارع العام حي القدس / مدينة الصدر / الرصافة / بغداد دنيا حسين حسنالسكب956

10أ  - 3 /167رقم االبواب  / 34شارع  / 629م / حي الجامعة / شارع الربيع/ الكرخ / بغداد محمد جاسم عبد هللاوهران957

49355/ 4تسلسل العقار رقم / مقابل مصرف الرافدين / جميلة الصناعية / بغداد علي فالح كاظمالدراق958

57/  هـ3 رقم المحل 68زقاق  / 423منطقة الشيوخ مجمع عمارة نصر هللا شارع الرضي محلة  / الكاظمية / بغدادمحمدصالح مهديالوارف959

عمارة المرتضى الطابق االول18/ 16مبنى  / 75زقاق  / 108محلة / حي الرشيد / الدهانة / بغداد محمد سعد فاضلالمنوال960

 وهي مقابل الرشيد3 محل 34 مبنى 37زقاق  / 738محلة / شارع المصرف / البلديات / الرصافة / بغدادعلي ميري حسناالنفراد961



. بيجية 30 مقاطعة 3/ 12رقم العقار  / 15 / 47محل / مقابل معرض بغداد الدولي / مجمع نادي الكرخ االهلي / المنصور / الكرخ / بغدادعمر محمد شمس الدينالثائب962

 ضمن مجمع النور9/  أ142شارع المستنصر تسلسل العقار / الشورجة / بغدادحسن عبد الواحد عبد الباقيالقصد963

داخل مجمع ميالد الحب/  اسم المقاطعة الخر3 رقم االبواب أ1 / 1156/ 43تسلسل العقار  / 44د  / 57زقاق  / 821محلة / السيدية / بغداد دعاء سعد كريدينبتون964

29/  ج 99محل / 10بناية  / 11زقاق  / 905محلة / شارع العطار / كرادة خارج / بغداد عبد السالم جاسم محمدالغادي965

202مبني  / 32شارع / 432م / الدولعي / الحرية / بغداد علي عبد االمير غنيالوكيل966

تقع  بالقرب من مصرف اشور15 ش 714 اسم المحلة 2/ 15رقم االبواب /حي المثنى / شارع الربيعي التجاري / زيونة / بغداد نبيل حسين ماشيالمالذ967

الطابق االول/ مجمع االمين التجاري  / 1مبنى  / 925محلة /العرصات الهندية / بغداد زيد محمد صادقالسامان968

 .13 / 2مبنى  / 5شارع  / 211محلة  /  249 / 407رقم القطعة / مجمع االكاظمي / الحارثية / كرادة مريم / بغداد كمال جميل احمدالسيول969

 رمضان14قرب تقاطع شارع  (ارز البنان ) مجاور محل كرزات 2722/ 3 رقم القطعة 14شارع / الداوودي / الكرخ / بغداد محمد عبد الكريم مشعانالمنيا970

9 / 250رقم المحل  / 6زقاق  / 110سبع ابكار محلة (8)تسلسل العقار / شارع النهر مجاور غرفة تجارة بغداد / بغداد احمد غضبان عبد الرزاقالشبابيك971

972
1542/ 6رقم القطعة  (مزرعة حمدي  / 11) اسم المقاطعة 21/ 28رقم المبنى  / 21شارع  / 906محلة / شارع الصناعة / الكرادة / الرصافة/ بغداد مهند عبد القادر محمداالستقبال

 .10رقم االبواب  / 158 / 155رقم البناية / قرب مصرف االقتصاد فرع الشورجة /الشورجة / بغداد عباس فاضل وشيحالحاضر973

احمد عبد الحسين سواديالفاتورة974
 113مبنى  /13 رقم المحل 1 / 394رقم االبواب /  حي بابل 30 شارع 929محلة /  البو جمعة 112/ 332تسلسل العقار / عرصات الهندية / بغداد 

الطابق االرضي

. القرب من كلية الصيدلة 9رقم الدار  / 10زقاق  / 904محلة / شارع النضال / الكرادة / بغداد شيماء عيسى عباسدوما975

.1/ أ/ 85 رقم االبواب 37 زقاق 102 محلة 15 / 79رقم القطعة / البتاوين / بغداد معتز محمد داودالتراضي976

فرع البياع/  بالقرب من مصرف الرشيد1651 / 10/  رقم االبواب أ37ش/ 837حي االعالم قرب البدالة محلة / بغداد رائد ساير عبدالقوافي977

4بناية  / 11زقاق  / 419محلة / مقابل ساحة قريش / باب الدرواز / الكاظمية / بغدادمحمد عبد الصاحب محمدالكاظمية978

 .5/ 1 وزيرية تسلسل العقار 4رقم المقاطعة  / 516محلة / حي جميلة / بغداداية نصير حسن مهديالحقيبة979

صباح عبيس دنانهالقطب980
رقم  / 102 محلة 167 / 159رقم العمارة / بالقرب من مصرف الشمال والمسرح الوطني وبجوار فندق سكمن / البتاوين / شارع السعدون / بغداد 

21 / 2 م 65االبواب 

4م  / 7035/ 1/ مقاطعة وزيرية  (شارع العلوة)جميلة / بغداد زيد عبد الستار محمدالحراب981

 .20/ 37/ د/ 81رقم األبواب / كرادة مريم  / 1734 / 407رقم القطعة / مجمع النهار / الحارثية / بغداد صفاء محسن عذافةالوصيف982

1542 / 11تسلسل العقار / حي الوحدة / الرصافة / بغداد هالة مجيد رديفالشوامخ983

21 رقم المقاطعة 81/ 26رقم القطعة  / 24شارع  / 40زقاق  / 416محلة / الحرية / بغدادعلي جمعة حسينالمهيوب984



مزرعة حمدي / 11رقم المحلة  / 4 / 11517تسلسل عقار / شارع الربيعي /الرصافة / بغدادقيس خزعل حميدالراعي985

. بالقرب من مصرف الرافدين 80/  ء45 رقم االبواب 3 / 340رقم القطعة / العطيفية / بغدادرياض عبود عبد الحسنبردى986

64 / 365رقم العقار  / 907محلة  /20شارع / عمارة الحاج صبحي مجيد الخفاجي / كرادة داخل / بغداد فرياد عمر عبد هللاالهاني987

. بالقرب من بدالة الطالبية  41 / 1659 رقم االبواب 73/ 2 محل 3 / 73شارع صفي الدين الحلي تسلسل العقار / حي الطالبية / بغداد سامر اكرم نافعالكأل988

وزيرية / 4 رقم االبواب 49355 / 4/  رقم القطعة 58 / 14 / 3/  أ 4 / 520محلة / قرب الملعب الخماسي / جميلة / بغدادسعد غازي عيسىاالردب989

قرب شارع المطبك / 7543 / 7تسلسل العقار / 61287مبنى  / 77ش  / 729محلة / المشتل / الرصافة / بغداد شهاب احمد ضاحيالجازل990

 مجاور مصرف سومر5ز / 211 محلة 10 / 19 رقم االبواب 248 / 407حي الكندي تسلسل العقار / الحارثية / الكرخ / بغداد وفاء شاكر عبد هللاالعربة991

رعد عباس مصلحشميساني992
 / 3607/ 3تسلسل العقار  (المدينة المنورة ) 102بناية  / 240شارع /  داودي 20مقاطعة  / 635محلة / شارع الربيع/ حي الجامعة / الكرخ / بغداد 

1/  أ95/ 3 / 31رقم االبواب 

.3عمارة الوركاء محل  / 19شارع :زقاق  / 213م / شارع الكندي / الحارثية / بغداد وسام عبد الجبار محمودالمنون993

4م  / 7035/ 1/ مقاطعة وزيرية  (شارع العلوة)جميلة / بغداد محمد عبد الستار محمدصوفر994

 .22/ 5أ1 االبواب 314/ 3مقاطعة الداودي قطعة رقم / المنصور / بغداددحام جمال دحامالثرى995

996
مياد مظفر اسعدالرمثة

داخل مجمع  / 31رقم االبواب  / 219 / 326تسلسل العقار  / 179بناية  / 9شارع  / 102محلة / شارع السعدون / البتاويين  / 2الرصافة / بغداد

عمارة فخر الدين الطابق االول

.قرب شارع المطبك  / 7543 / 7تسلسل العقار / 51287مبنى  / 77ش  / 729محلة / المشتل / الرصافة / بغداد عباس فاضل احمدالتحفة997

. ع 1 / 39 المحل المرقم 21 شارع 314محلة (راس الحواش)االعظمية شارع االمام االعظم / بغدادحسام الدين ثامر فهدالحميم998

12 / 27 عامرية رقم االبواب 18 اسم المحلة 90 /1تسلسل العقار رقم القطعة / شارع المنظمة /  العامرية / الكرخ / بغدادمحمد علي عبد الرحمنالناشط999

القدس قرب مصرف البصرة الدولي / 71شارع / حي جميلة / بغداد مصطفى جبر عبداالنصاف1000

.قرب سوق الميثاق  / 38د  / 28ز / 319محلة / حي البيضاء / البنوك / بغداد محمد عبد الزهرة محسناليلق1001

 مقابل مطعم حبايبنا424 / 5 / 398 وزيرية رقم االبواب4 المقاطعة 398/ 5الطالبية رقم القطعة / الرصافة /بغداد حيدر حامد صالحالمكرم1002

 .46 رقم االبواب 99ز  / 908م / مجمع السامرائي لالطارات /طريق معسكر الرشيد / الرصافة / بغداداحمد شاكر حسينالتمكين1003

مقابل شركة زين لالتصاالت / 305محلة  / 1542/ 7رقم القطعة / 13شارع  / 20عقار / المنصور / بغداداحمد حميد خزعلالزيان1004

.خلف البنك المركزي  / 27ز  / 110محلة / الطابق الثاني  (الرشيد)شارع السمؤل اسم المحلة او المقاطعة / عمارة الحافظ / الرصافة / بغداد شذى فالح حسينبسمايا1005

 .18 زقاق 909/ كرادة خارج ابو شجاع محلة / بغداد ماكي شمعون منصورالدفق1006



.31 15رقم االبواب /  مزرعة حمدي 11/م 4 / 11618  تسلسل 15/ 31 مبنى 712محلة / عمارة الزيتونة/ شارع الربيعي /  زيونة / بغداد وليد خالد حاتمالمرسل1007

. دورة 3/ اسم المقاطعة  / 3667/ 18تسلسل العقار / حي الزهور / 53زقاق  / 810محلة / الدورة / بغداد رزاق علي سبعالرفاع1008

.95بناية / داوودي / 20اسم المحلة او المقاطعة  / 629محلة  / 24شارع الربيع / حي الجامعة / بغدادمثنى مغير خليل الحارة1009

. حي الكيالني خلف مصرف الصناعي 1/9/2رقم االبواب ها  / 1 ط 6بناية  / 19ز / 104م / حي الكيالني / السنك / بغداد فارس قدوري رشيدالدملج1010

 .34 بناية 71زقاق / 805م / حي العامل / بغدادكامل الزم حميدحلوان1011

.يقرب منة مصرف العراقي االسالمي ( 7/  أ15)رقم االبواب ( 605) رمضان مقاطعة 14شارع / المنصور / بغدادبكر عبد االله احمدقامشلي1012

.4 عامرية رقم المحل 18 دار 9  شارع 634 محلة 900/ 2رقم القطعة /شارع المنظمة / العامرية / الكرخ / بغداد وداد علوان حميدالرتق1013

عقيل هاشم خريرالطوق1014
ومصرف الخليج فرع جميلة وبالقرب من شركة /  قرب مطعم الركن االبيض 143دار / 26 شارع 524محلة / شارع علوة جميلة / جميلة / بغداد 

.الجوزاء اللصرافة 

4/ 1 / 4 أ2710تسلسل العقار / 21شارع  / 541محلة / شارع حسينية االنصار /حي جميلة / مدينة الصدر / بغداد احمد مجيد منصوراليقطين1015

 .12/ 7عمارة  / 18ز / 607م /  رمضان 14شارع / المنصور / بغداد سعد نجيب فتح هللا العميس1016

 .24 ج 17 و 23/  ج17رقم المحل / عمارة الباشا الكبير / شارع السمؤل / الشورجة / بغداد زهراء عبدالجبار عبد الرسولالملدان1017

. قرب محطة كهرباء جميلة 4/ 1 / 2958 رقم االبواب أ516محلة  / 2958جميلة رقم القطعة / الرصافة /بغداد سعد هللا صالح قاسمالكردوس1018

 بالقرب من بنك البحر المتوسط2 / 33د  / 25ش  / 909محلة / شارع سبع قصور مقابل أثاث رويال ومول فرحان / بغدادحسين سعد حسينالجاري1019

 وفي منطقة تجارية11 / 67رقم االبواب  / 3رقم البناية  / 33ز  / 102بتاوين محلة / شارع السعدون / بغدادمهدي حسين مهديالترنيمة1020

30ز  / 929م  / 800 / 332تسلسل رقم القطعة / عرصات الهندية / الرصافة / بغدادزيد قيس كاظمالمرجة1021

رأس القرية666تسلسل العقار رقم القطعة /6ز / 110م / عمارة النور / شارع النهر / بغداد علي رافد شاكرالخطوط1022

 بالقرب من شركة السرمد102 / 377رقم القطعة  / 15د  / 5زقاق  / 929م / اسم المقاطعة البتاويين /عرصات الهندية / الكرادة / بغداد وعد فائق مرزةالختام1023

22 / 8 ب 10رقم االبواب / بتاوين  / 37/ 120رقم القطعة / الرصافة / الكرادة / بغداد وليد ياسين جويالقوت1024

2/ 4رقم القطعة 27ز/ 127م / بالقرب من مجمع شركات الصرافة / شارع غازي/ الكفاح/ بغدادعبد الحكيم سليمان عبد الجبارالهباء1025

شارع التتن/  دشتي 283محل  / 61زقاق  / 108محلة / الشورجة / بغدادمرثد عبد القادر عبد اللطيفالشارح1026

زهراء عماد حميد أحمد البياتيالزالل1027
/ سوق الفرفوري  /158/  ج 160 رقم العقار 158/  ج 16رقم االبواب  / 108محلة  / 160الدهانة رقم القطعة / الشورجة / قضاء الرصافة / بغداد

 بالقرب من مصرف االقتصاد فرع الشورجة51ز 

ماجدة عامر كاظمالسروة1028
 واليوجد شركات صرافة 3/  أ32 رقم االبواب 25 اسم المقاطعة 46 / 100 رقم 4 مبنى 39 شارع 336الكريعات الشارع التجارة محلة / بغداد

.بالقرب منها 

للعمارة(سرداب) في الطابق االرضي 22/ 5أ 7أ 22 رقم المحل 110/ رقم القطعة / عمارةالعسافي /باب االغا/ شارع الرشيد / بغداد لؤي زكي حمدالمدد1029



في بناية مول فرحان المقابل لبنك البحر المتوسط/ شارع سبع قصور/ البو شجاع/كرادة داخل / بغدادغسان عدنان جاسمالغسان1030

62شارع/ قرب باب المراد / شارع القطانة / الكاظمية / بغدادشامل عبدهللا سليمانالشامل1031

 بالقرب من حلويات ابو عفيف129/ 29رقم العقار  /905محلة / الكرادة خارج / بغدادزينب وليد خالدالخوالي1032

 شارع جامع براثا540/ 18 تسلسل العقار 13 ج 14محل  / 6زقاق  / 403محلة / العطيفية / الكرخ / بغدادحارث سلمان حسنالهيال1033

. أ 3/ 1 / 13رقم االبواب  / 13ش  / 601محلة  / 63/ 7تسلسل العقار /  أ3/ 1محل رقم / عمارة الجادرجي / الشارع العام / المنصور / بغدادبيداء كاظم عبد حماديجبيل1034

 بالقرب من مصرفي جيهان والوطني االسالمي39 مبنى 21 شارع 514حي جميلة محلة / البتاوين / بغدادعبد الرسول مجيد صادقالسارية1035

 المقاطعة مزرعة حمدي105/  محل 4 / 11421رقم القطعة  / 4 مبنى 15ش  / 714/ عمارة الشراع في الطابق الثاني / شارع الربيعي / بغدادعماد كاظم الزمالكون1036

6 رقم االبواب هـ 111 /407 تسلسل العقار 4/ ط 8/  د 3 / 211محلة /عمارة الحارثية / الحارثية فرع مول بغداد / بغداد نادية فائق كاملاالزج1037

. عمارة محمد حساني 423محلة /  أ27رقم االبواب /مقاطعة الشيوخ 98 / 1426تسلسل العقار / الكاظمية / بغدادهشام مزهر لفتهالنحات1038

 .2/ 1رقم المحل  / 21زقاق  / 412الشارع الرئيسي محلة  /21رقم القطعة  / 15 / 577تسلسل العقار / حي السالم / الطوبجي / الكرخ / بغداد سيف فاضل جابرالهزيم1039

.1 / 22/ 6أ1رقم االبواب /  اسم المقاطعة الخر 1/ 43 / 1156 تسلسل العقار 57د  / 44زقاق  / 821محلة /الشارع التجاري / السيدية / بغداد مهاعبد الجبار كيالنالشاطر1040

صائب رضا عبد هللاالزجاجة1041
 18حي الجهاد م 46 د 16 ش 889 اسم المحلة او المقاطعة بغداد م 4730/ 6حي الجهاد الشارع التجاري تسلسل العقار رقم القطعة / الكرخ / بغداد 

.2 أ4730عامرية رقم االبواب 

 .2685/ 7رقم العقار 2 زقاق 727محلة / المشتل / بغدادحسن ماشاف زرزورالحوض1042

13زقاق  / 838محلة / الجمهورية /الدورة / الكرخ / بغدادايادعبد هللا بخيتالكرة1043

 وفي شارع تجاري3 رقم االبواب 11630/ 4 حمدي رقم المقاطعة 11شارع الربيعي حي المثنى مقاطعة / بغدادرسل رشيد كاظمالناطق1044

11 / 67رقم القطعة  / 3عمارة  / 33زقاق  / 102شارع ابو نواس محلة / بغداد حازم عبود هاشمالنقاة1045

بناية /25 / 108/ م 316 / 2111رقم القطعة / عكد النصارى / الرصافة شارع شارع رأس القرية /بغداد عادل حامد ناصرالزاكي1046

.240 / 19/ ج 17بناية وقف خان الباشا االكبير رقم المحل / شارع السموؤل / بغدادمثنى علي حيدرالعندليب1047

.240 /19/  هـ17رقم المحل / عمارة خان الباشا الكبير / شارع السموؤل / الشورجة / بغدادبشار علي عباسالذات1048

1/ أ / 304رقم االبواب / البو جمعة  / 40المقاطعة  / 40 / 332/ رقم القطعة /عرصات الهندية / الكرادة / بغداد والء عكلة هجولالقيد1049

 أ69 / 39رقم االبواب /  مزرعة حمدي 11المقاطعة م/ 4 / 11517عمارة دريم مول رقم القطعة / شارع الربيعي / زيونة / بغداد عبد االمير احمد عليالجندول1050

عمارة وقف خان الباشا الكبير داخل قيصرية وفي الطابق االرضي وبالقرب من مصرف التنمية/ شارع السمؤال / بغداد علي حسين علوانالوعاء1051

مجمع النعمان للصرافة مقابل سوق السكائر / 25زقاق  / 127محلة / شارع الكفاح / الشورجة / بغداد مازن لطيف محمدبيسان1052



1 محل 142 رقم البناية 36رقم  / 36 شارع 634محلة / شارع العمل الشعبي / العامرية / الكرخ/ بغدادعبد القادر عبد الرزاق سليمانالحبور1053

23 /3 أ65 الداوودي رقم االبواب 20مقاطعة  / 11052 / 8 تسلسل العقار 12 دار 20 زقاق 616محلة / ساحة االردن / اليرموك / الكرخ / بغداد منقذعبد الوهاب كيالنالشنوف1054

1 / 55رقم المحل  / 35زقاق  / 216محلة / حي الكرخ / بغدادمحمد يعكوب يوسفالصالحية1055

.الخضراء /  وبالقرب من مصرف الرافدين 2221/ 3 رقم القطعة 42 زقاق 635حي الخضراء محلة / الكرخ /بغداد مشعان عبد محمدالمانح1056

. طاطران 3 / 274 رقم القطعة 144 / 6 ب 25 تسلسل العقار 115محلة /شارع الكفاح / الرصافة / بغداد احمد باسم عبد الوهاب المصنف1057

21/ 2/ 5 أ19رقم االبواب  / 17ز  / 904م / المقاطعة /  بتاوين رقم القطعة 62 / 222رقم القطعة / الرصافة / بغداد احمد لطيف محمدالسجم1058

.1100 تسلسل العقار 10 / 5/ ج 28رقم االبواب / باب األغا / شارع الرشيد / بغداد مصطفى محمد نصيفالنسيك1059

(1 / 18/ب 5)رقم األبواب (القانت )قرب فندق المعقل الكبير وشركة / عمارة الرافدين / ساحة الطيران / باب الشرقي / بغداد فؤاد فرج هاشمالصارم1060

 .19/ 11/ 18محل  / 541محلة  / 18قطاع  / 29زقاق / شارع الفالح / مدينة الصدر / بغداد وليد خالد رشكالبديلة1061

. دورة 3/ اسم المحلة اوالمقاطعة م / 1399/ 19تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الشرطة / الدورة / الكرخ / بغداد زهراء عبد شطبشبوة1062

 سراج الدين قرب الشيخ عبد القادر الكيالني6426 رقم االبواب 8 د 75 زقاق 123منطقة الصدرية محلة / الكفاح/ بغدادمهند قحطان مطلوبالفظوا1063

ضرغام فرحان عبد الجبارالعوالي1064
 / 35 / 34 رقم االبواب 71 و35 و34س 1 / 213رقم القطعة  (مجمع السنك التجاري )خلف بناية وزارة التجارة سابقاً / السنك / الرصافة / بغداد 

71. 

عبد الخالق عباس حسينالسدي1065
 حارثية موقعها 20 /4 ج 81رقم االبواب (كرادة مريم ) كرادة مريم اسم المحلة او المقاطعة 407 / 1733تسلسل العقار رقم القطعة / الحارثية / بغداد

1ط/ في البورصة عمارة الشارقة 

 طاطران3 / 274رقم القطعة 4/144 ب 25 تسلسل العقار 115محلة / شارع الكفاح / الرصافة / بغداد احمد علوان حسونالخبر1066

 .27 ز 110محلة ( 240 / 12 ج17)خان الباشا الكبير رقم / شارع السمؤول / بغدادمجاهد عبد السالم عبد الرزاقالبغشة1067

. مقابل الفرع الرئيسي لمصرف المنصور 40 مبنى 904 محلة 69 / 323شارع سلمان فائق قرب ساحة الواثق تسلسل العقار / الرصافة / بغدادسالم محمود كرممعان1068

 قرب المسرح الوطني11 رقم المحل 72رقم البناية  / 99شارع  / 904محلة / شارع النضال / حي الوحدة / الرصافة / بغدادبسام عباس عليالفسيلة1069

.قرب هوم سنتر / تقاطع العرصات / الكرادة خارج البو جمعة / بغداد سلمان حسين سلمانالرشاد1070

ريزان شيخيل عليالرنا1071
 / 11م  / 11586 / 4مزرعة حمدي  / 144 / 37عقار /شارع الربيعي مقابل مصرف دار السالم ومطعم السماء الزرقاء/ زيونة / الرصافة / بغداد 

 .712محلة  / 15ش  / 67مبنى 

.بزايرالفضيلية  / 15/  م145/ 8رقم القطعة / قرب مطعم جلنار / الشارع الرئيسي / الحبيبية / بغداددريد نعيم عيدانالفرقدين1072

. مجمع المصطفى لبيع الزهور 158/ 116مكتب / عمارة وقف حسين خضوري / الشورجة / بغداد احمد علي عبطانالقدم1073

 .16 زقاق 508محلة   / 53/ 8رقم االبواب /  وزيرية 3اسم المقاطعة  / 3142 / 5تسلسل عقار / شارع فلسطين / الرصافة / بغدادمصطفى بيركة شمه نورةالوطيد1074

صفا سعد سريالعربون1075
 الطابق 18/  ج81رقم االبواب / اسم المقاطعة كرادة مريم  / 407 / 1733تسلسل العقار  / 2زقاق / 211محلة / عمارة الشارقة / الحارثية / بغداد

.االول 



.10 / 273 رقم االبواب 3905 / 19 رقم القطعة 81بناية / 10ش  / 13 زقاق 821حي البياع محلة / بغداداحمد عادل عذابالمشور1076

. طاطران 2/ 148/ 155 /6 أ40رقم القطعة  / 113م / شارع الكفاح / الرصافة / بغدادعلي منعم حسنالدقيق1077

.مجمع الكفاح التجاري / شارع الملك غازي /الكفاح / الرصافة / بغدادرشا عدنان فرمانالغاية1078

.2محل  / 36شارع  / 634محلة / شارع العمل الشعبي/ منطقة العامرية / بغدادحالء يحيى جهادالظليف1079

.11رقم االبواب /  سبع ابكار 41 - 410قطعة رقم / الشورجة / بغدادسليمان محمد سلمانالشبير1080

 المقاطعة مزرعة حمدي202 رقم االبواب 4 / 11421رقم القطعة  / 4 مبنى15ش / 714/ عمارة الشراع في الطابق الثاني/شارع الربيعي / بغدادسراء عبد طهالغمام1081

. مقابل معرض بغداد الدولي 248 / 407 تسلسل العقار 112/ 20رقم العقار  / 5زقاق  / 211محلة / الحارثية / بغداد مؤيد كاظم غياضالشبكة1082

 .66مبنى  / 15شارع  / 903محلة  / 128 / 169تسلسل العقار/ شارع ابو اقالم / المسبح /كرادة خارج / الرصافة / بغدادبهاء الدين محمد حسنالتنوير1083

 .23ش  /211محلة /شارع الكندي/ الحارثية / بغداد ميثم حميد صالحالنيرين1084

حقي ماجد سطايالطفاف1085
 الغزالية رقم االبواب 19/  اسم المحلة او المقاطعة 2660/ 7 التسلساللعقار رقم القطعة 13 دار 30 زقاق 641حي الخضراء محلة / الكرخ / بغداد

112 / 4. 

.عمارة الفتح /  أ7محل  / 34مبنى  / 11ش  / 902م / شارع النضال / بغدادسامر عبد الزهرة سلمانالثمار1086

 .26ص  / 94رقم االبواب  / 25ز / 127م / شارع الكفاح مجمع شارع الكفاح/ بغدادعادل صبر مفتنالتقنية1087

 .114/ 3رقم االبواب / 20 شارع 909 زوية اسم المحلة الكرادة محلة 8/ 502رقم القطعة / الرصافة تسلسل العقار / بغداد فاضل محمد مفتناألكنان1088

.قرب عمارة مالك/حي التاميم /  أ69محلة  / 554/ 19تسلسل العقار /اسم المحلة الخر /20شارع / البياع/ بغدادسعد كاظم حسنضوء الشمس1089

. وزيرية 4 اسم المحلة 6333 /1 رقم القطعة 4 / 1 /2287رقم االبواب  / 26ز / 514م / حي جميلة الصناعي / بغدادعلي فيصل عبد الحميدالمختار1090

. مقابل سوق السكاير 144/  د57رقم المحل  / 11زقاق  / 125محلة /شارع الكفاح / بغدادمحمد ابراهيم احمدالفيل1091

. الداودي 20المقاطعة  / 5794/ 7تسلسل العقار  / 630محلة / شارع الربيع / حي الجامعة / الكرخ / بغدادالمغيرة اسامة محمد جاسمالشاهد1092

5203/ 5/ أ رقم القطعة  /1رقم المحل  / 31زقاق  /865محلة / الكبيسي / العمارة البيضاء/ الشرطة الخامسة / بغدادسناء عبد علي زبين اللغة1093

.مزرعة حمدي  / 11586/ 4رقم القطعة / 15شارع  /712محلة / شارع الربيعي / بغدادعلي ارحيم مسلمالمرجعيون1094

.قرب مصرف سومر  / 94 رقم االبواب 25ز / 127م / شارع الكفاح الرئيسي/ بغدادزهراء سعيد كاظماالبهام1095

 .38/ 6 محل 99زقاق  / 904/ الكرادة / بغداد حسين سجاد حسينالكواسر1096

. الشارع العام 2/ 24عمارة / 3ز / 704م / بغداد الجديدة / بغداد ياسمين محمد عبد الزهرةالمشراق1097

 .1 / 176 تسلسل العقار 6/ 7 / 2ب 16رقم االبواب / البوجمعة / كرادة / بغداد بالل رضى مجيدالبرجد1098



 .3 زقاق 125عمارة / بناية بابل / شارع الجمهورية / الرصافة / بغدادباسم سري غيالنالخزنة1099

 .4 / 11421تسلسل العقار  / 106رقم االبواب / 4مبنى  / 15ش  / 714محلة / شارع الربيعي / زيونة / بغدادانعام كاظم الزمالخضرم1100

 .9زقاق  / 125محلة /شارع الكفاح / الرصافة /بغداد سعدي محمد اميرالمبثور1101

. في الشارع المجاور لمول االمير 22388/ 4حي المثنى رقم القطعة  / 53زقاق  / 714محلة / شارع الربيعي / بغداد احمد عادل  قاسماالرجان1102

 .10/  أ 47رقم االبواب  /14زقاق  / 902محلة / بتاوين  / 69 / 323مقابل مصرف دجلة والفرات تسلسل العقار / ساحة الواثق / بغداد زوزك حسن سباهياالزميم1103

غسان عدنان جابرالجهزاء1104
 20) اسم المقاطعة 17/ 2/ أ20رقم االبواب  / 7716/ 7رقم القطعة / 18زقاق  / 611محلة /  رمضان 14شارع / المنصور/ الكرخ / بغداد 

(CENTER  POINT)مقابل مطعم . (الداوودي

 .63 / 10ب 17رقم االبواب  / 6864/ 7رقم القطعة /  الداودي 20المقاطعة  / 631م / شارع الربيعي / حي الجامعة / بغدادشايان هلكورد مصطفىكالر1105

.بالقرب من سيد الحليب / المنصور / بغدادسنان زهير عنيدالسنان1106

 .1/ 39مبنى  / 25ش  / 125م / حي الكفاح / بغداداحمد ميرك محمودالحنان1107

5/ 47عمارة / ساحة النصر  / 102م / شارع السعدون / بغداد قصي فتحي عبد القادرالمنى1108

 .45شارع  / 45بناية  / 909م /الكرادة/ بغدادمهند قادر عبد هللا ذنونالسهيل1109

 .11 / 406رقم العقار / البو شجاع / كرادة الشرقية / بغدادامنة محمد محمود الكرادة1110

.مجاور سيد الحليب /المنصور / الكرخ/ بغداد مجيد رحيم جبرالسبر1111

.بناية ماب سنتر / شارع الربيعي /زيونة/بغدادمؤيد عباس عليالبرد1112

.مقابل معرض بغداد الدولي  / الحارثية / بغداد مازن حميد نايفاالباء1113

.باب االغا / 639رقم العقار  / 7رقم المحل / شارع السمؤل / الشورجة / بغداداحمد سعدي خضيرالنسبة1114

 .93/ 21رقم االبواب  / 964/ 3تسلسل العقار / ( رمضان14)شارع / بغدادعمر هادي جبرالجهراء1115

 .(1/ 17/ 3رقم االبواب هـ / 111 / 407رقم القطعة  /3هـ / 111 / 407مبنى / مجمع الحارثية الطبي / الحارثية / بغدادمصطفى ناجي حسناليسرة1116

. داخل مجمع تجاري 6/ 5/  أ67 رقم االبواب 31 /71د  / 19زقاق  / 909محلة / كرادة خارج / بغداد ممدوح فالح مرزةالممدوح1117

 .4 / 11421تسلسل العقار  / 2ط / 204شقة / 4مبنى  / 15ش  / 714محلة / شارع الربيعي /زيونة/ بغداد نعمان ثابت نعمانصفاقس1118

18اسم المحلة او المقاطعة  / 6368/ 1تسلسل العقار رقم القطعة / 17دار  /10زقاق  / 632محلة /العامرية / الكرخ/بغدادفيصل شافي اسعدحوران1119

.1155 / 161رقم القطعة / طريق معسكر الرشيد / البتاوين / بغداد فاضل محمد حسين الصيخود1120

 .6/ 5 / 2/  أ67 رقم االبواب 19زقاق  / 909كرادة خارج مقابل الشركة العامة اللجلود محلة / البو شجاع / الرصافة / بغدادارشد صباح هاديالصيخد1121



 .63/ 27/ 2/  الداودي رقم االبواب أ 20م  / 3689/ 7رقم القطعة / حي الجامعة / الكرخ / بغداد فرحان كاظم محمدالدكلة1122

.وزيرية وغزالية / 12 اسم المقاطعة 6193/ 3 تسلسل العقار 112د  /  30ز  / 731م / حي االمين الثانية / بغداد زياد يحيى عبد المحسن األرومة1123

. بالقرب من مصرف دجلة والفرات وشركة االثيل للصرافة 14 شارع 40مبنى 69 / 323رقم القطعة / كرادة قرب ساحة الواثق / البتاوين/ بغداد حيدر جبار كاطعداريا1124

. بالقرب من معمل فتاح باشا 4/ 3/ 24 اسم المحلة او المقاطعة عطيفية رقم االبواب 190/ 55تسلسل العقار رقم القطعة / الكاظمية / الكرخ / بغداد دنيا عبد الجبار احمدالمقالة1125

.شارع الداخل /  حي اشبيلية قرب جامع الرسول 30 د 43 زقاق 521محلة / مدينة الصدر / بغدادسعيد سرحان جودةالسرحان1126

1127
عدنان كشكول حسيناالزف

 اسم المحلة او المقاطعة 6 /5225تسلسل العقار  / 23شارع  / 316م / شارع الكنيسة قرب محطة تعبئة الوقود / حي البنوك / قضاء االعظمية / بغداد 

. صليخ 5

.فرع الرافعي /  بالقرب من مصرف الرافدين 1/ 18د  / 34/ ش / 634محلة  / 900/ 2شارع الرافعي رقم القطعة / العامرية / بغدادمصطفى نصير عايفالمنقل1128

  .4/ 81د  / 16ز / 910م / حي الرياض/ بغداد بشار رياض صالحالحجاز1129

 .240 / 14ج /17رقم المحل / السرداب / عمارة وقف خان الباشا الكبير / شارع السمؤل / الرصافة / بغدادجمعة موسى جاسماالياب1130

A موقع العقار سنتر 7محل / مجاور الخطوط الجوية العراقية / الصالحية / الكرخ/ بغدادرحيم عزيز حتاتةالدردي1131

.زيونة /  مزرعة حمدي 11421/ 4تسلسل العقار  / 15ش  / 714/محلة / شارع فلسطين / بغدادحيدرهاشم سلطانرفح1132

.مقابل سوق االعـالم / 16ز / 831م / حي االعـالم / بغدادعبد الكريم هادي هاشمالنضيد1133

. طارطان االبواب 2 / 117رقم القطعة ,وفي منطقة تجارية (الرواسم ,قزانية )يجاورها محالت صيرفة / سوق السكائر / الشورجة / بغدادرحيم حسين كاطعاألبواء1134

 .1 /7 ب 458رقم االبواب /  اسم المحلة البو جمعة 228 / 332 تسلسل العقار 9 زقاق 929محلة / عرصات الهندية / بغدادميثم مراد دوهانالبرقان1135

.اسم المحلة البتاوين  / 62 /222رقم القطعة  /2أ/ 2/ أ21ابواب  / 17زقاق ر / 904محلة / مجاور مركز شرطة العلوية الكرادة /ساحة الواثق / بغداد نجاح مهدي تاجرالمقود1136

. تقع في الطابق االرضي 5/ أ 177 راغبة غاتون محل 22 / 68 / 2607تسلسل العقار / 34شارع / الصليخ / بغداد علي خليل ابراهيماللبنى1137

.قرب سوق السكائر  / 115محلة / شارع الكفاح / الرصافة / بغداد سالم كامل صريمالسدرة1138

 .11 هـ8 / 59رقم االبواب /  مقاطعة البو شجاع 2 / 250 تسلسل العقار 11 / 58بناية / 25شارع  / 909محلة / سبع قصور / الكرادة / بغداد محمود عبد الحميد سعيدالباروك1139

احمد قدوري فليحالمكال1140
 ضمن عمارة الشراع بالطابق الثاني بالقرب 11رقم المحل  / 11421/ 4 مزرعة حمدي رقم القطعة 11م / شارع الربيعي اسم المحلة / زيونة / بغداد

.من مصرف الرافدين فرع الربيعي 

 .115اسم المقاطعة شارع الكفاح محلة /  طاطران 3/ 274 / 144 / 3 ج 25شارع الكفاح تسلسل العقار / بغداد علي حنون صابرالهزار1141

 .44 / 160 رقم االبواب 17 البناية 54 ز 125الناطران محلة / شارع الكفاح / بغداد نادية عدوان خدادادالمقطم1142

.فرع الكفاح / الشورجة مجاور مصرف سومر / 22/ 45رقم القطعة  / 25ش  / 125محلة / شارع الكفاح / بغداد محمد خليل محمدالوهر1143



 .140/  ص 94 عبيد 1/ 16تسلسل  / 25زقاق  / 127شارع الكفاح محلة / بغدادفاطمة احمد نجمالكاهل1144

.130/و20 - 7العطيفية رقم االبواب  /  مقاطعة 3 / 303قطعة رقم / الكاظمية / بغدادحسن عباس عليالصوافق1145

 .4 / 1 / 2166 بناية 44 زقاق 514محلة / جميلة الصناعية / بغداد علي صالح عباسالترعة1146

.أ59 رقم المحل 148 رقم القطعة 99شارع  / 908مجمع السماح محلة /طريق معسكر الرشيد / بغداد حسام جاسب كاظمالرحى1147

.عمارة الزهراء / 5زقاق / 903كود الباشا محلة / الكرادة / بغدادكريم جاسم زغيرالثلج1148

 .3 ط 56/ أ69رقم االبواب / مزرعة حمدي  / 11517/ 4رقم القطعة / 11الرصافة محلة / بغداد رياض عبد الحافظ محمدالحالل1149

 .2/ 3 /2 أ8003 م وزيرية رقم االبواب 3008/ 3رقم القطعة / الرصافة تسلسل العقار / بغداد عبد الحميد عباس محسنالصرف1150

 .140 / 3ص  / 94 رقم االبواب 25 زقاق 127مقابل سوق السكائر محلة / شارع الكفاح / الرصافة / بغدادصالح موسى اسماعيلالتارة1151

. كمب األمن 30/ 1/ أ52األبواب / 47 مبنى 65ز / 910م / بتاوين / حي الرياض / الكرادة / بغدادحسين علي جاسماالعتزاز1152

 .13/ 4/ 22/31رقم األبواب  / 963/ 4تسلسل العقار /  داوودي 20المقاطعة / الكرخ / بغداد ميسون خضير فرحان الفراشة1153

 .20/ 8 رقم المحل 1 / 843/ رقم القطعة / الصاغة / عمارة الشيوخ / شارع الشريف الرضى / الكاظمية / بغدادعباس داود سلمانالزير1154

.بتاوين /  مقاطعة 21/ م 65رقم االبواب  / 167 /159رقم القطعة  / 77ش  / 102محلة / شارع السعدون /بغدادسعد رحيم غازيالباصرة1155

تقى حيدر ابراهيمالهيشور1156
 بالطابق الثاني بالقرب من 2ط/ أ  /69 / 46 عمارة دريم مول رقم المحل 15 شارع 714 محلة 11517/ 4شارع الربيعي رقم القطعة / زيونة / بغداد

.مصرف الرافدين فرع الوحدة 

جالل عبد الزهرة رسنبنها1157
 أ ضمن مجمع دريم مول بالطابق 69/ 56 رقم االبواب 11517/ 4رقم القطعة /  مزرعة حمدي 11م / شارع الربيعي اسم المحلة / زيونة / بغداد 

.الثالث بالقرب من مصرف أشور 

. بالقرب من مستشفى ابن الهيثم 7/ محل أ34/ مبنى 11/  ش 902محلة / عمارة / شارع النضال /الكرادة / بغداداحمد سلمان منشدالدلوف1158

. مزرعة حمدي 11محلة  / 1542 / 6تسلسل العقار / شارع الصناعية / بغدادفراس رحمان حسينالدواد1159

 .28/  أ 41 العامرية رقم االبواب 118 اسم المحلة او المقاطعة 714 / 1شارع العمل الشعبي تسلسل العقار رقم القطعة /العامرية / الكرخ / بغداد معاذ عبد الحميد مجيدالروق1160

احمد ماهر عبد الجبارالوالس1161
 غزالية بالقرب من مصرف 19اسم المحلة  (1)رقم األبواب  ( 2358 / 7) رقم القطعة 81 بناية 30ش  (4)ز  (639)م / حي الخضراء / بغداد

.حي الخضراء / الرافدين 

 .35دار  / 30زقاق  / 327محلة    / 655/ 4حي أور رقم القطعة / الصليخ / بغدادجواهر حمادي ذجرالشريان1162

.يجاور الشركة مصرف االقتصاد فرع كهرمانة( 366 /323)رق العقار /12شارع  / 902محلة  (الوحدة )شارع السعدون حي بابل / بغداد سراج احمد محمداألروية1163

 .1 / 22/ 1 رقم االبواب 1 / 43 /1156رقم القطعة / 17رقم المحل  / 7821محلة / السيدية / بغدادلؤي راضي حنيشبحمدون1164

أ11 / 472 رقم االبواب 14مبنى  / 33 / 929محلة / اسم المحلة البو جمعة  / 226 / 332تسلسل رقم القطعة / عرصات الهندية/ الرصافة / بغدادفاضل عالوي عباسالبستاء1165

 .3 / 274 الطاطران االبواب رقم 4/144د  / 25القطعة  / 115محلة / شارع الكفاح / الر صافة / بغدادسنان احمد جواداالجتذاب1166



 .9 اسم المحلة كرادة مريم رقم االبواب ج 111 / 407تسلسل العقار / كرادة مريم / الحارثية / الكرخ / بغدادميسون عبد الرزاق احمدالنداء1167

 .9/ 1/  أ3551 االبواب 9 المقاطعة أ8831/ 1تسلسل العقار  / 339محلة / سوق شالل / الشعب /بغداد مهند جاري حطابالحطاب1168

 .22شارع  / 127م / شارع الكفاح / الرصافة / بغدادازهار رحيم ابراهيمالمدرة1169

.أ  / 1807رقم االبواب /  صليخ 5 م 6771/ 6رقم القطعة  / 325محلة / حي اور / بغدادمؤيد اسعد خزعلالعنان1170

. عمارة الوركاء 94 مبنى 18/  ش 929/ حي بابل م/ الكرادة / بغدادمحمد عباس جبرالصدارة1171

. قرب سوق السكاير 25بناية  / 115محلة / شارع الكفاح / بغدادحسام نديم توفيقالهبوب1172

 .3/ رقم االبواب / م الداودي  / 2380/ 7 المقاطعة 24/ 26رقم القطعة  / 24ز  / 627م /حي الجامعة / الكرخ/ بغدادنور رافد محمودالوثيل1173

.مجاور شركة اسوار للكهربائيات,مقابل ستائر الشمس / 1/ 107 محل 24شارع  / 629محلة / حي الجامعة / الكرخ / بغداد محمد خضير عليوانالفصاص1174

 .18 / 55 تسلسل العقار 12/ ز / 413م/ باب الدروازة / الكاظمية/ بغدادمهند علي جاسمالرخام1175

.جميلة الصناعية في عمارة في الطابق الثاني تتضمن مجموعة من المحالت / بغداد علي عاصي حمدالجابي1176

حازم جابر عبوديالنظم1177
رقم االبواب / 18ش  / 929محلة / اسم المحلة حي بابل  / 77 / 332رقم القطعة / عمارة الوركاء  /104 / 220الكرادة الشرقية تسلسل العقار / بغداد

1 /5 د 438

. داودي 2/  م 1407/ 7رقم القطعة / الداودي / المنصور / بغدادابراهيم حسن محمد سعيدالشاهق1178

 .7 محل رقم أ34 مبنى 11شارع  / 902محلة / شارع النضال /بغداداسماعيل منشد شاتيالمدارك1179

.باب االغا  / 639 رقم العقار 6رقم المحل / شارع السمؤل / الشورجة / بغدادحسين عليوي محمدالعاقورة1180

. أ  63/ 27رقم االبواب /  الداوودي 20م  / 3689/ 7القطعة / شارع الربيع / حي الجامعة / الكرخ / بغداد امير نصير محمداالسارير1181

 .5132/ 3/2رقم المحل  / 7بناية / 6ز  /309م / حي القاهرة / بغداد رائد صاحب عبد الحسنالقاع1182

 .3رقم المحل  / 34رقم البناية / 71زقاق  / 805محلة / السوق الشعبي / حي العامل / بغدادعادل الزم حميدالباهض1183

. طاطران 3 / 274 رقم القطعة 144 / 2 ب25تسلسل العقار  / 115محلة / شارع الكفاح / الرصافة / بغدادصالح حميد احمداللوز1184

 .55 من جهة ساحة 1 / 3889بناية / 23ز  / 518م / جميلة / بغدادمحمد عارف عبدالديسم1185

 .3/ مقاطعة 73زقاق  / 502قرب النادي التركماني رقم القطعة / شارع فلسطين/بغدادكامران شعبان جهادالناز1186

 .4 / 61رقم االبواب  / 31ز  / 907محلة 11 / 406تسلسل العقار / البو شجاع / الكرادة داخل / بغدادمريم عبد االمير عبدالشعاب1187

 .1/ 2/ 12رقم االبواب / 13ش  / 212اسم المحلة شيخ بشارمحلة  / 2 /135/ رقم القطعة / الكرخ /  بغداد نهى حمادة حسنالبالج1188

 .51 زقاق 108 /24 بناية 4 محل 158 / 155سوق الدهانة رقم القطعة / الشورجة / بغدادسامر عبد الكريم هاديالقريص1189



. عمارة المضايف بالقرب من مصرف الرافدين 87/ 8رقم القطعة  / 36زقاق  / 639محلة / شارع العمل الشعبي / العامرية / بغداداكرم نافع عبودالهتون1190

 .2474 / 68 / 22رقم القطعة / الصليخ / بغدادمحمد شكري عبد الجليلالسحر1191

.الخيزران /السيدية / بغداد منار علي حسنالبثق1192

 .112 / 5 ج9 4 ج9رقم االبواب  / 474رقم القطعة/ باب اآلغا / شارع الرشيد / الرصافة / بغداد عادل سعد عبد الكريمالديسق1193

 .21/ 1 ش 53 رقم المبنى 514/  محلة 2427/ 1شارع الحسينية مقابل نادي الحسين الرياضي رقم القطعة / حي جميلة / بغدادحسين سلمان محمدالساعي1194

.قرب عمارة مالك  / 817محلة / شارع عشرين / البياع / بغداداحمد صالح الدين مهدي االحتمال1195

.95/ 3 /9رقم االبواب أ/  داودي 20اسم المحلة اوالمقاطعة  /2031/ 3تسلسل العقار رقم القطعة /حي الجامعة /الكرخ / بغداد ايهاب غالب قهيرالبداهة1196

 .27 / 1/ أ32 رقم االبواب 2931 /161رقم القطعة /حي بابل / بغدادصباح حسون حسينعرفة1197

48 /423  م 2/ 1/ د / 45رقم االبواب /  اسم المحلة او المقاطعة الشيوخ 5 / 1306تسلسل العقار رقم القطعة / الكاظمية / بغدادسهيلة نجم عبد الحسنالرقين1198

 .635محلة / شارع الربيع  /131 /3 /95تسلسل  / 102عمارة  / 5محل / حي الجامعة / بغداد وسام خليل حسنغزة1199

 .16/ 2 ج 2رقم المحل  / 340زقاق  / 630شارع محلة /العامرية / الكرخ/ بغدادهشام مهدي صالححوى1200

. بالقرب من مصرف الرشيد 53ز  / 714 مزرعة حمدي م 11 اسم المحلة 5 أ180 رقم االبواب 4 / 22388رقم القطعة / زيونة / بغدادصاحب شنوت ياسينالذاكرة1201

.قرب شركة النيرين للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية / 9زقاق  / 211محلة / شارع الكندي / الحارثية / بغداداحمد حقي اسعدالرضاب1202

 .5/ 3/  ن 7رقم االبواب /  الكاظمية 18شارع / 425اسم المحلة المقاطعة العطيفية محلة  / 70/ 303تسلسل العقار / الكاظمية / بغدادثائر جبار مهدياالفضل1203

 .49/ 8محل  / 25ش  / 125محلة / شارع الكفاح/ بغدادعلي عطية فنيانالوكرة1204

.شارع السمؤل مقابل خان مرجان الطابق االرضي /بغدادسنان ثامر وهيبالبيارق1205

محمد جواد غيدانالتسديد1206
رقم  / 277 / 1رقم القطعة  / 36/ 1رقم االبواب / حي الرشيد داخل قيصرية  /19زقاق  /110محلة / شارع النهر مجمع سوق حيفا / الرصافة / بغداد

.بالقرب من جامع االخالص  / 21المحل أ

 .25زقاق  / 127محلة / لشركات الصيرفة / مجمع الكفاح / الشورجة/ شارع الكفاح / الرصافة / بغدادراجحة عبد الكاظم شغاتيالقشعم1207

. محلة العمار 195/ 6محل  / 108محلة / حافظ القاضي / شارع الرشيد / بغدادكاظم عودة واليالباخرة1208

.سوق السكائر في عمارة تتضمن مجموعة من شركات الصرافة / شارع الكفاح / بغدادمحمد زيدان خلفالزبير1209

عدي حاتم حاجمامرلي1210
 مجاور 414/ 20/ 15رقم االبواب  / 414 / 23/ ع 561 محلة 36623/ 4رقم القطعة  / 44قطاع / نهاية شارع الفالح / مدينة الصدر / بغداد 

.شركة الترتيب 

فهد جفال ضامنالتهميم1211
 شارع مصرف الرافدين فرع دور الضباط بالقرب شركة النبال 61/ 2 ب 22747/ 4 رقم القطعة 47 زقاق 714زيونة محلة / الرصافة / بغداد 

.للتحويل المالي 

جعفر عيسى جعفرالترتيب1212
 مجاور 414/ 20/ 15رقم االبواب  / 414 / 23/ ع 561 محلة 36623/ 4رقم القطعة  / 44قطاع / نهاية شارع الفالح / مدينة الصدر / بغداد 

.شركة امرلي  



 .67مبنى ب/ 15 زقاق 712مول مركز زيونة الطابق الثالث محلة / شارع الربيعي / زيونه/ بغدادازاد شوكت جوهرالذرار1213

 .155 /19أ2االبواب /  طاطران 2 /177 تسلسل العقار 69زقاق  / 113محلة / شارع الجمهورية / بغدادشيماء جمعة حسنالرواسم1214

.داخل احد الشوارع الفرعية ( 1 د 19 ز 902)يقع في منطقة حي الوحدة محلة (خالي من شاغلية )مبنى الشركة عبارة عن دار سكن / الكرادة/ بغداد رفل يوسف ذنونالقارة1215

حيدر صالح حسنالساجع1216
الوزيرية رقم االبواب  / 4اسم المحلة او المقاطعة  / 2497 رقم القطعة 1تسلسل العقار  / 2497مبنى  / 518محلة / شارع الوسيلة / جميلة / بغداد 

(1).

عبد الكاظم حاشوش سلمانالحاشوش1217
 راس القرية المحل يقع داخل عمار في الطابق االول حيث يحتوي على عدد من شركات 7 م 32 /1تسلسل عقار / شارع السمؤل / الشورجة / بغداد 

.الصرافة 

 .23/ 10رقم االبواب / مقاطعة جديد حسن باشا الصغير / 234تسلسل العقار / الرصافة /بغدادضمياء سعيد جمعةالقرار1218

مصطفى ناظم نورينابل1219
 شارع مصرف الرافدين فرع دور الضباط بالقرب شركة النبال 61/ 3 ب 22747/ 4 رقم القطعة 47 زقاق 714زيونة محلة / الرصافة / بغداد 

.للتحويل المالي 

. بالقرب من مصرفي دجلة والفرات والمنصور لالستثمار 69 / 323 رقم القطعة 14زقاق  / 902كرادة قرب ساحة الواثق محلة / البتاوين / بغدادالمثنى ريكان حديدالملتزمون1220

 .44 ز 108محلة / اسم المقاطعة حي الرشيد  /180/ 1تسلسل العقار / الدهانة / الشورجة/ بغدادعبد الكريم عباس حسونالساقب1221

. بالقرب من شركة الطيف للتحويل المالي وشركة القيراط للصرافة 1/ م 7رقم االبواب  / 110محلة / حي الرشيد / بغدادرنا صالح مهديالنياف1222

 .15 رقم العقار 36ساحة التحرير بداية شارع الرشيد عمارة السنابل شقة / السنك / الرصافة / بغداد عباس عالوي عباسالهذوف1223

 .23/ 6رقم االبواب  / 904محلة  / 62شارع / الكرادة / بغداد عقيل مجيد جوادالقوش1224

عيسى شوكت محمدالمنصة1225
مجاور مسجد (الخر1) أ اسم المقاطعة 16/ 5رقم االبواب  / 830/ 3رقم القطعة  /66رقم البناية / 8زقاق  / 606محلة / حي القادسية / الكرخ / بغداد 

.بالل الحبشي 

 .24ز  / 627م / شارع الربيع / حي الجامعة / بغدادأدهم عبد الوهاب منصوراباري1226

. بالقرب من شركة آسيا سيل وأسواق كل يوم 62/  أ180عقار  / 15د  / 714م / مزرعة حمدي / زيونة / بغداداوس يعرب سعيدالغد1227

.1/ 6رقم االبواب /  مزرعة حمدي 4 /23244تسلسل العقار ورقم القطعة / شارع الربيعي / زيونة / الرصافة / بغدادرائد عبد الجبار موسىمراكش1228

 .815 /  4تسلسل العقار  (صليخ 5)بالقرب من ساحة صباح الخياط مقاطعة / حي اور / بغداد صفاء حسين حبيبالزوال1229

وليد جاسم بريمالالميون1230
شركة ) يقرب منها 135بناية  / 30ز  / 929م /  أ532محلة البو جمعة رقم االبواب  / 800/ 332تسلسل العقار / عرصات الهندية / حي بابل / بغداد

.والمصرف الوطني االسالمي (النهج للتوسط

 .8 / 28/ 8 وزيرية رقم االبواب 4 اسم المقاطعة 6499/ 4رقم القطعة / مدينة الصدر / قضاء الرصافة / بغداد طالب علي محمدالفيوم1231

 .128مبنى  / 18ز  / 613محلة / نيسان 9/ المنصور / بغدادزياد طارق حسنالمكعب1232

. البتاوين 222 / 327رقم القطعة  / 1/ 5 م 224رقم االبواب  / 20مبنى  / 21زقاق  / 929محلة /الكرادة / بغدادرعد كاظم مهديالدائم1233

. مزرعة حمدي 11 مقاطعة 11517 رقم القطعة 196/ 27رقم االبواب / 4تسلسل العقار  / 15شارع  / 714محلة / شارع الربيعي / زيونة/ بغدادوائل جمعة سلمانالرتائم1234

 .8 اسم المحلة كرادة مريم 111/ 47رقم القطعة  / 8بناية  /3زقاق  / 213محلة / الحارثية / بغداد امنة باهر محمدالمرمار1235



 .10رقم المحل   / 35زقاق  / 929عرصات  الهندية محلة / الكرادة / الرصافة / بغدادليث كردي جاسمالعاج1236

عمار عبد الرحمن توفيقالمجهر1237
 تقع خلف ملعب المجلس 58/ 14 / 10أ4رقم االبواب  / 4زقاق  / 520 مقاطعة الوزيرية محلة 49355/ 4/ 10جميلة الصناعية رقم القطعة / بغداد

.البلدي 

.أ بالقرب من شركة جلوالء 4 1 / 2484رقم القطعة / 1زقاق  / 514محلة / جميلة / بغداد سهام سلمان مهودرالشبوب1238

. فلكه العلوه 1 / 10 / 5 أ78شارع التجاري / السيدية / بغدادزيد عبد علي حسينالدرفل1239

. لمدينة الصدر 55 بداية شارع الوسيلة من جهة ساحة 54 ز 514جميلة حي القدس م / وزيرية 4/مقاطعة 2937/ جميلة رقم القطعة / بغدادصفاء والي قاسمالعقد1240

.155/ أ9مقاطعة  / 96ز  /113م /152قطعة رقم / القشل / شارع الكفاح سوق السكائر / بغدادمصطفى مصطفى زورابالزبد1241

 .10/ 18 االبواب 3ز   /211م  /17/ 16رقم القطعة / شارع مجمع الجيبة جي / قرب مستشفى الحارثية / حي  الحارثية / الكرخ / بغدادسجاد احمد حزامابن العزيزية1242

 .25/ 4 /52رقم االبواب /  هيبة خاتون 26اسم المحلة  / 485رقم القطعة /  بغدادهيلة عبد الفاتح مهديالعاس1243

 .6/  أ3 محل 64 مبنى 8 / 606م / القادسية / بغدادهبة هللا هيثمالهلمان1244

 .61 / 7 ب 57 رقم االبواب 67 مبنى 15ش  / 712م / زيونة / بغدادصالح عباس حافظالخفجي1245

 .265رقم القطعة / البتاوين /  الرصافة / بغدادعباس فاضل لفتةالمعيار1246

.( 240 / 5 ب 14رقم المحل  / 27زقاق  / 110محلة / رقم االبواب  (باب االغا ) اسم  المحلة والمقاطعة 1 / 627تسلسل العقار / مجمع الزهراء التجاري / شارع السمؤل / بغدادميس اسعد عبد الحسن عسكرالسناف1247

.ج /5 / 176رقم االبواب / اسم المحلة راس القرية  / 215تسلسل العقار / السوق العربي / بغدادصالح حسن مجبلالخارطة1248

. قرب دائرة النزاعات الملكية 16/6محل  / 65زقاق  / 904بتاوين محلة  / 377 / 1005رقم القطعة / الكرادة / بغدادنهاد سلمان عباسالنهر1249

 .8/ 12عمارة المعمورة محل / شارع الربيع / بغداد هديل حسن عليوياالجابة1250

اكرم صاحب احمداالربك1251
 رقم القطعة 25061 / 69رقم االبواب  / 106رقم  البناية  / 15زقاق  / 714مقاطعة مزرعة حمدي محلة / عمارة دريم مول / شارع الربيعي / بغداد 

4 /11517.

. بالقرب من فندق قصر الحياة وشركة امين للصيرفة 3 ج 15رقم االبواب / 18ش  / 905محلة البوجمعة / كرادة خارج / بغدادفراس غازي رشيدالوشاء1252

 .27ز  / 929م  / 3رقم المحل / عرصات الهندية / الكرادة / بغداد ايمن عبد الزهرة رزاقالبودقة1253

 .3 / 159رقم االبواب / داودي  / 20مقاطعة  / 608محلة  / 66شارع / حي المأمون / بغدادمحمود جاسم محمدالمهيب1254

.7رقم المحل  / 8ز / 508م / شارع فلسطين / بغداداستبرق خالد نجمالضمأ1255

.قرب حسينية الزاوية  /911محلة / 24شارع / الكرادة داخل /بغداد حيدر حسن محمد عليالبصمة1256

.11أ / 532رقم االبواب / 800 / 332البوجمعة رقم القطعة / الرصافة / بغداد عمر سهيل مهدياألحقاف1257

 .22/  ب 83رقم االبواب  / 18زقاق  / 607محلة  / 4862/ 3تسلسل العقار /  داودي 20مقاطعة / المنصور / بغداد طارق وفيق اسماعيلالمتاع1258



 .821/ 4 تسلسل العقار 13/ 4الداودي رقم االبواب  / 20مقاطعة  / 3زقاق  /603محلة  / 14شارع الرواد / المنصور / بغدادعبد الرحمن زيدان  خلفالرهل1259

 .1/1 رقم االبواب 18 /742/ 1رقم العمارة  / 36شارع  / 636محلة / شارع العمل الشعبي / العامرية / الكرخ / بغداد رحيم جاسم صالحالترنج1260

كرم صباح فالحالرسام1261
رقم االبواب  / 751رقم المقاطعة  / 1788/ 7تسلسل العقار  / 50ش  / 729المشتل شارع المطبك في قيصرية في قيصرية عمارة النهال / بغداد 

 .14 / 9/أ4 رقم 791 / 530

.على الشارع التجاري الطابق االول (ميالد الحب ) يقع داخل عمارة 1 / 18  رقم 4/ 2  7/ ز 821/ السيدية م / بغداد ليث راضي حنيشالنسوج1262

 .6 وب 5 وب3 ب 4 محل أ 510/  تموز م 14حي /  وزيرية 3 مقاطعة 1589/ 5شارع فلسطين تسلسل العقار / بغداد فضل هللا كريم عبد االميرالمستقر1263

 .172 / 407رقم العقار  / 4د / 3الطابق / عمارة ابن سينا / قرب مول الحارثية / الحارثية / بغداد بشار قيصر عبد الجبارالهيلمان1264

. داخل فرع بالقرب من قاطع مرور الكرادة ضمن بناية بالطابق االرضي 5/ 14 بناية 1 زقاق 901بالقرب من ساحة كهرمانة محلة / الكرادة / بغدادزيد دريد عبد الهادي عباساللمى1265

.فرع الشورجة /  وبالقرب من مصرف سومر التجاري 155/أ9 اسم المحلة او المقاطعة 125شارع الكفاح منطقة القشل رقم القطعة / بغداد داود سليمان زورابالظريف1266

 .249 / 407 رقم القطعة 27/ 2 مبنى 5شارع  / 211محلة / الحارثية / كرادة مريم /الكرخ / بغداد محمد اياد عبد المجيدالفارز1267

.التقاطع االول مقابل افران الكوثر  / 2بناية رقم  / 23زقاق  / 911محلة / الزوية / الكرادة داخل / الرصافة / بغداد زينب فاضل عليالضرغام1268

.قرب مصور جيكور  / 77ش  / 5126/ 7 عقار 706/ بغداد الجديد على شارع تجاري م/ الرصافة / بغداد محمد ماشاف زرزورالفطحل1269

. شارع االورزدي 4 ب 31 رقم االبواب 2 / 593 تسلسل العقار 6 / 7 م 13ش  / 905محلة / البوجمعة / الكرادة / الرصافة / بغداد عمار صالح مهدياالشتر1270

مثنى مهدي صالحالمرسم1271
 خلف بناية وزارة التجارة وفي 11محل  / 41 عمارة 3/ ز 231محلة / السنك 2 /167سوق عزاوي رقم المقاطعة / شارع االمانة / الرصافة / بغداد

.الطابق االرضي 

 .5رقم االبواب ج / كرادة مريم  / 111 / 407رقم القطعة / كرادة مريم / الكرخ / بغداد صالح مصطفى مهديالصوى1272

 .4مبنى  / 21زقاق  / 411محلة / شارع اكد / الكاظمية / بغدادوسن علي عبد الحسينالضامن1273

.( 43 دار 3) الداوودي رقم االبواب 20/م  (1325/ 4)مقابل المول التجاري رقم القطعة /حي المنصور / بغداد جاسم ولي محمدالمحبوب1274

. الفرع االول لمنطقة كرادة مجاور مطعم دجاج ساحة كهرمانة 951/ 1رقم االبواب  / 10زقاق  / 903محلة / ساحة كهرمانة / الرصافة / بغداد رعد حيدر نامدارالقدرة1275

 .1/ 2أ305رقم االبواب  /8مبنى  / 25زقاق  /929اسم المقاطعة البوجمعة محلة  / 39 /322تسلسل العقار / عرصات الهندية / الرصافة / بغداد نوار شاكر حسن سعيداالمالك1276

 .144 /7ج / 25تسلسل عقار /  طاطران 3 /247رقم  / 115محلة / شارع الكفاح / بغداد محمد الزم جارهللاالصعيد1277

 .58/ 14/أ 4/ 9 وزيرية تسلسل العقار 49355/ 4 رقم القطعة  58 / 14 / 14 د 4 زقاق 520جميلة الصناعية محلة / بغداد فؤاد احمد فؤادالحليف1278

 .140/ 19رقم االبواب  / 64ز  / 607م /  رمضان 14شارع / المنصور / بغداداحمد عبد اللطيف عبد الرزاقاالتصال1279

 .1/ 81 بناية رقم 910محلة / مقابل مديرية الجنسية العامة ومطعم المشرق / مجاور مرطبات السائحة وشركة التبر للصرافة / شارع الصناعة / بغدادمهدي محمود مهديالمساندة1280

 .21 / 3/ أ4/ 15 بتاوين رقم االبواب 188 / 118الرصافة رقم القطعة / بغداد عيسى علوان حسنالجدارة1281



. طابق ارضي في منطقة تجارية 240 / 15 ج 17رقم االبواب / عمارة وقف الباشا الكبير/ شارع السموال / بغداد ليث ظافر هاشم حسيننور الدر1282

. مقابل مصرف ايالف الفرع الرئيسي ومجاور مطعم دجاج كهرمانه 15/ 8مبنى  / 99شارع  / 903محلة / حي الكرادة / بغداد علي سعيد مجيدالديماس1283

 .20/ج  / 81رقم االبواب  / 407 / 1733رقم القطعة / اسم المحلة كرادة مريم / الحارثية / بغداد احمد محمد جوادالقالدة1284

1285
مصطفى صباح جليلالسرداح

 داخل عمارة ميالد الحب الطابق االول ويجاورها عدد من 22/أ13 رقم االبواب 57 مبنى 44 زقاق 821الشارع التجاري محلة /السيدية / بغداد 

.التهميم , الشركات الصرافة منها شركة نابل 

 .1 / 348رقم االبواب  / 8عمارة الوركاء رقم المكتب ج / 94مبنى / 18شارع  /929محلة / حي بابل / الكرادة / بغداد ربيع كاظم كاطعالزعتر1286

. مقابل عوينات الميقات 3 رقم االبواب 7 / 587تسلسل العقار / 3 المرقمة 901محلة / البوجمعة / كرادة داخل / الرصافة / بغدادخليل مجيد وهابالمرابع1287

.4/ 6 رقم االبواب ج 21/ 484رقم القطعة / كرادة مريم / الكرخ/ بغداداحمد لطيف احمدالزيبار1288

 .9زقاق  /125محلة / شارع الكفاح / بغداد خضيرعباس محمدالدليل1289

. مجمع االمين التجاري الطابق االول 1مبنى  / 6زقاق  / 925محلة / عرصات / بغدادثامر عبد هللا ضاريالميقار1290

 .18/  م 1408/ 1 رقم القطعة 1/ 17رقم االبواب / العامرية / الكرخ/ بغدادابتهال فهمي عبد هللامزدة1291

.69أ / 49 مزرعة حمدي 11محلة  / 11517 / 4رقم العقار/ زيونة شارع الربيعي بناية دريم مول / بغداد ورود مهدي ابراهيماسفي1292

 .18 م 1408/ 1 رقم القطعة  1 / 15/ رقم االبواب / العامرية / الكرخ / بغداد لقاء احمد اغوسالبريقة1293

 .1/ 17رقم االبواب  / 18 م 1408/ 1رقم القطعة / العامرية / بغداد ايام فوزي عبد الحسينالرق1294

. أ 20 / 3/ 2274 رقم االبواب 17شارع  / 617محلة / حي االندلس / المنصور/ الكرخ  / بغدادبسام جمال محمد شيتالهدف1295

.وزيرية  / 4المقاطعة  / 4781/ 1تسلسل العقار  / 2زقاق  / 516محلة  / (71)شارع / حي جميلة / الرصافة /بغداد استبرق عطا فاضلرحبة1296

. ضمن عمارة ابن سينا الطابق الثالث 1 / 17 / 4 هـ 10رقم االبواب  / 407 / 1730رقم القطعة / مقابل مول الحارثية / الحارثية / بغدادابراهيم خليل فواز شنديالنيزك1297

. أ63/ 27 الداوودي رقم االبواب 20/  م 3689/9رقم القطعة / حي الجامعة / بغداداسماعيل نعمة كدران فليحالحاجب1298

 .4/ 6/ أ7رقم االبواب  / 484 / 79رقم القطعة / 1الشارع العام / 222حي التشريع / كرادة مريم / بغدادبيشوار قدري احمدزهرة الحامد1299

 .61رقم القطعة  / 15زقاق  / 321محلة / حي البنوك / بغداد علي عبد االله عبد المجيدالروسن1300

 .1 / 3 أ305رقم االبواب  / 49ز / 929م / البوجمعة / الكرادة / بغدادبشار حسن عليويدومارا1301

1408/ 1 رقم القطعة 1/ 40رقم االبواب / العامرية / الكرخ / بغداد حيدر عامر كاظمالسلوم1302

 .178/ 44 مبنى 48ز  / 108م / منطقة الدهانة / الرصافة / بغداد حسين ابراهيم بريسماالصناف1303



 .1325/ 4رقم القطعة / مقابل مول المنصور  / 3محل /43عمارة / 14ز / 603محلة / شارع احمد عرابي / المنصور / بغدادسامر خالد اسماعيلالرشد1304

 .1/ مبنى 1ز  / 925م / عرصات الهندية / الرصافة / بغداد محمد غازي سعيدالهيدب1305

 .8محل رقم د / 1مبنى  / 1ز  / 925م / مدخل شارع العرصات / الكرادة / بغداد عمر ظافر عليالعطار1306

.  خلف مول الحارثية 3ز  / 211 م 111 / 407رقم القطعة / الحارثية / بغدادعبد المنعم ياسين جلوبالقمر المنير1307

.الداودي / 20رقم المقاطعة  / 4482 / 8العقار/ 12المحل  / 1عمارة / 1زقاق  / 622محلة / نفق الشرطة / حي حطين / بغداد ابراهيم خليل ابراهيمالعصر1308

 .21 / 484رقم القطعة  / 47/ 8رقم االبواب / كرادة مريم / بغداد عمر سعد عادلشموخ الشمال1309

 .2 رقم االبواب 34شارع  / 360محلة / العامرية /الكرخ / بغداد عمر عويد زهمكقطر1310

 .4 /6 /2أ/ 11 رقم االبواب 94 / 484رقم القطعة / كرادة مريم / الكرخ / بغدادعلي أرشد احمدالنهلة1311

 .57/  ت 3رقم االبواب  / 68 / 423محلة / الكاظمية / بغداد احمد محمد عليااليجاز1312

.الطابق الثالث مقاطعة كرادة مريم / 2/ 10رقم االبواب /  مقاطعة كرادة 407 /111رقم القطعة / مجمع الحارثية الطبي / بغدادفراس خليل فوازهيت1313

. تقع في شارع سهام  المتولي  وهو شارع تجاري 20د  / 15ز   / 314/ االعظمية / بغداد فراس سعيد كاملطرابلس1314

1315
. شارع الناضمية كرادة خارج 2/ 7 رقم االبواب ج 61 بناية 32 زقاق 925 محلة 762 / 332الرصافة تسلسل العقار/ بغدادعدنان طه عبد الحسينالضمير

 .2746 / 19 / 3مقاطعة / شارع الجمعية / الدورة / الكرخ / بغداد مديحة صكبان حميدالبلوغ1316

.خلف مستشفى الجيبجي / الحارثية / بغداد مهند محمد كاظمالوزان1317

 .79بناية  / 54زقاق / 958محلة / شارع المعهد / الزعفرانية / بغدادعرفان عبد الرزاق سالم اليسرى1318

.د 6 اسم المقاطعة كرادة مريم رقم االبواب 111 / 407مبنى  / 3زقاق  / 211شارع الكندي محلة / الحارثية / الكرخ / بغداد ضياء كاظم حافظالفلة1319

  .115م/ محلة او المقاطعة شارع الكفاح / طاطران /3 /274 / 144 / 2 د25تسلسل العقار / الرصافة / بغدادسجى جعفر صادقالدقة1320

. في منطقة جميلة التجاري 4/ 1/ 3889رقم البناية  / 23ز  / 518م/ حي جميلة / بغدادفيصل سالم جبرالمنتصر1321

خالد احمد ضاحياالشرفية1322
حي /  بتاوين 800 / 323 تسلسل العقار 1ب  / 91زقاق  / 101محلة /  علوية 1عرصة /  رمضان 14عمارة / ساحة الفردوس/ الكرادة / بغداد 

.السعدون 

جمال علي عايداألسعف1323
/ 17 اسم المحلة او المقاطعة كرادة مريم رقم االبواب 1730 /407شارع الكندي تسلسل العقار رقم القطعة / عمارة ابن سينا / الحارثية / الكرخ / بغداد

100. 

 .9 / 8هـ8رقم االبواب / اسم المحلة او المقاطعة البو شجاع / الرصافة / بغداد احمد خلدون عبدي الشمس1324

 .140/ ص 94 االبواب 25ز /  عبيد 1 / 61تسلسل العقار رقم القطعة  / 127م / الرصافة مجمع شارع الكفاح / بغدادرانيا فارس مدحت الحسنى 1325



 .14998اسم المقاطعة  / 54مبنى  / 27ز  / 829م / شارع قطر الندى / حي االعالم / بغدادحسين حيدر باقر الواذع1326

 .6/ 14رقم االبواب  / 1زقاق  / 901محلة / الكرادة داخل /  بغدادأوس جعفر عواد المتنفذ1327

 .23 ب 61 / 59 رقم المحل 63بناية  / 15ش  / 712م / مقابل امير مول  / شارع الربيعي/ زيونة / بغدادعباس الياس أحمدالقناطر1328

 .1 / 322رقم القطعة البو جمعة االبواب  / 30 شارع 929محلة /عرصات الهندية/ الكرادة / بغدادنبيل حسين عبيد الشركه العراقية1329

 .64زقاق  / 607محلة / رمضان 14شارع / حي المنصور / بغدادعباس فاضل علوانارض الفاضل1330

 .46بناية  / 15ز / 909م /  البو شجاع 4/62تسلسل العقار / قرب مستشفى عبد المجيد / كرادة داخل / بغدادمنار حسن ريسانخيرات الغيث1331

 .14ز / 40د / 90م / شارع سلمان فائق / البتاوين / بغدادحسام محمد كاظمالقدر1332

 .240/  6ج / 14رقم المحل  / 27ز  / 110م / باب األغا / بغداداحمد عبد الكريم محمدالمعتز1333

عنــــوان الشركــــــةاسم المدير المفوضاسم الشركةت

عمارة حسن نجم/ شارع اطلس/ كركوك /  التاميم جنكيز غريب محمددنيا1

رأس القورية/شارع احمد اغا /كركوك الماس رسول رشيدالبلسم2

.مجمع االخوين لالطارات / طريق اربيل / كركوك عبدهللا عمر محمدالسالم3

.مجاور عمارة سمرقند / عمارة االخوان في الواجهة عند دخول عند الطرف االيسر / شارع الجمهوري /  صاري كهية 5/ 916رقم القطعة / كركوك عبدالرحمن شكورالذهب االسود4

طريق بغداد/ حي المنصور / كركوك / التأميم جمعه عبدهللا سليمالقدس5

عمارة الخان الكبير/ السوق الكبير / كركوك فاتح صبحي زينلكركوك6

عمارة اكرم مجيد/ شارع الثورة / كركوك كفاح عبد الواحد مجيدالتاميم7

 .11542رقم العقار / الجديدة الثالثة  / 202م / قرب تقاطع شارع المدينة / شارع أبو صخير / النجف حسن محمد عباسالمدماك8

قضاء المسيب السوق الكبير/ بابلامجد احمد جوادالمسيب9

جــــدول بأسمــــــاء شركـــــــات الصرافـــــــة  في المحافظات



شارع الطهمازية/ الحلة / بابلمحسن علي حسينالسلسبيل10

.وهو شارع تجاري يضم العديد من من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي    / 465تسلسل العقار / السراي / ميسان محمد علي رحمةميسان11

مجمع الزهراء/ شارع ابو االسود / سوق الحورية /البصرةاحمد عامر فاخرسبأ12

. شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة 52 /139رقم / الفرسي / البصرة عباس محمد جاسم الموسوي البصره13

شارع الكويت/ العشار / البصرةطاهر حيدر علوانالعسجد14

شارع الجزائر/ البصرة جنان محمد فياضالهجرس15

.مجمع المالكي بالقرب من مطعم فطوطة سابقاً / حي الجزائر / البصرةعبداالمير ياسين عليالجواس16

السوق المسكوف/ ميسان ماجد عبدالحميد مالكالزهور17

مجمع بابل/ العشار / البصرةصادق هاشم فتاح عيسىالعشار18

قيصرية ناجي عش/ الخضاره / العشار /البصرةعبداللطيف باهيز جابراالنام19

.شارع نينوى/ الجانب االيمن / الموصل سعد وعدهللا نجمالليث20

21
/ ارض الفردوس
الياسمين سابقاً

شارع الكورنيش/ الموصل جعفر زهير احمد

22
سنجار / دبي الدولية

سابقا
سوق الشعارين/ الموصل /نينوى اكرم حسين علي

محلة الشيخ عمر/ الموصل عبد هللا خليل احمدالحسن23

مقابل محطة الوقود/المعارض حيي الجزائر /الجانب االيسر /الموصلمحمود داود سليمانالذهبية24

.عمارة العبادي/ مقابل سمير اميس / شارع الجمهورية / الموصل ابراهيم انورغائبالخالد25

باب الجسر القديم/ خان المقصوص / باب السراي/ الموصل صالح الدين شريف محمدام الربيعين26

خان المقصوص/ سوق الصرافين / الموصل لطفي ناظم فتح هللانينوى27

سوق البورصة/ باب سنجار / الموصل رعد حسين عليااللوان28

منطقة الدركزلية الشارع العام/الموصل ماهر عويد سعيدالبيضاء29

صناعة المعارض/ الجانب االيسر / الموصل محمد فيصل ذنونالموصل30

مجاور مصرف الرشيد/ الشارع العام / الرمادي / االنبار بشارعبد الجبارعباساالنبار31

31/33 /122محل / مقابل الجامع الكبير / الشارع العام / قضار القائم / االنباراحمد نافع عبودالضحى32



(منفذ الوليد )منفذ التنف الحدودي/ االنبارعبد الكريم حميد فراجالعربية33

الشارع العام/ قضاء الفلوجة / االنبارفراس عبد الرحمن جاسم عباسالبراء34

قضاء القائم/ االنبار ايمن مجيد كريم ذيابالنواعير35

فرع الرمادي/قرب مصرف الرشيد/ قرب مدرسة المأمون/شارع السينما/ الرمادي / االنبار اسكندر عادل حمادالمشهور36

حي الجماهير/ قضاء القائم / االنبار عامر صالح عليالنوفل37

شارع الطهمازية/بابل زيد صباح عبدالغفارالوركاء38

السوق الكبير/ الديوانية / القادسية اياد كاظم جالبالميزان39

.الشارع الرئيسي / حي المعلمين / المسيب / بابل على حسن حسينالديوانية40

56قرب دائرة الضريبة رقم العمارة/ حي النقيب/ شارع العباسية/ كربالءالمقدسة هشام عبدالحسن هاشمعالية41

شارع العباس/ كربالء المقدسة عدنان محمد علوان عباسفجر الغدير42

عدنان طالب عبدهللااالنهار43
دوالر سنتر قرب مجسر الضريبة ومجاور شركة النزيه وشركة الحدود وشركة / شارع السناتر  / 61مقاطعة / 3بناية رقم القطعة / كربالء المقدسة 

.الحذاف للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية 

سوق الذهب/ بعقوبة / ديالى وسام هيالن كاظم محمد الزيتون44

مقابل مصرف الرافدين/ السراي / بعقوبة /  ديالى صالح مهدي عبد حسنالفوز45

قيصرية أحمد الشمري/ السوق الكبير / النجف االشرف باسم محمد صالحالغري46

 .4/ 98تسلسل العقار / قضاء الحلة / بابل علي مسلم محمداالمين47

48
اصالة الجنوب الرفل 

سابقا
شارع العيادات الشعبية/ السماوة / المثنى رحيم جاسم محمد

قرب سوق المسكف/ السماوة عمادعبدالمحسن عباسالسماوه49

السوق العمودي/ السماوة / المثنى رياض مطر حماديالفيد50

عمارة البلدية/ شارع الجسر / السماوة / المثنى اسعد محمد فاضلالصادق51

عجد التجاري/ السوق المسكف / المثنى قاسم حسين عطيةساوة52

.شارع الحبوبي / الناصرية صباح حسن عبد هللاالبطحاء53

.شارع النهر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية / محلة البريد / ذي قار مسلم سالم نجفالكوفة54

.شارع الحبوبي/ الناصرية / ذي قار عبد الكاظم موسى عباساالقمار55



شارع الحبوبي/ الناصرية / ذي قار عادل ثامر سعدونذي قار56

.شارع الحبوبي/ الناصرية / ذي قار امجد حميد سابراور57

.شارع النهر / محل رقم واحد /  محلة السيف / ذي قار بيادر عجيل خليوياكد58

.شارع الحبوبي/ الناصرية / ذي قار عاطف سالم داودالسنابل59

.مجاور سوق الصاغة المركزي / عمارة فاطمة / الكوت / واسط طالب كيطان عبدالرضاالبرق60

.30 د9 ز9حي االمير م/ النجف االشرفاحمد محمد حسين ابراهيمالصدق61

.بناية النصر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية / شارع بغداد / السراي/ ميسان مصطفى صبيح سيداالبتسام62

شارع الكويت مجاور مديرية الجنسية/ البصرة مهند مصطفى حسنالتاج63

مقابل حسينية اهالي المسيب/ شارع العمل / المسيب/ بابل عماد عبيد حسينالقمة64

.المجمع الحدودي في طريبيل / االنبار عدي فهمي عبدهللاالمعروف65

.37/13محل / بناية الشابندر / السوق الكبير / ميسان حنون لفته عبد الحسن محمد الكناني الجزائر66

.مجمع طريبيل الحدودي / الرطبة / االنبار فراس اسماعيل حميدالشرق االدنى67

.مقابل مطعم فطوطة / شارع الجزائر /البصرة مازن محمد فياضالشرقية68

69

/ عربية المكارم 

النجف سابقا
شارع الجزائر/ البصرة حميد لطيف حنتوش

بالقرب من مصرف الشمال ومصرف بابل/ شارع المدينة/ النجف االشرف ثائر ناقد رشيدالهنوف70

 شارع مطعم الروان180 د9ز /9النجف االشرف محيدر حسين كاظم جبارالصنوبر71

.الناصرية/ ذي قارابراهيم حالوب صاحبدار السالم72

قرب جامع المفتي/ السوق الكبير / ميسان عقيل حميد عبدالملوية73

البراق/ النجف االشرف عامر رزاق مرزةبيجي74

75
االردن / افاق السما 

سابقا
سوق البورصة/ شارع الجمهورية / كربالءعالء عبدالحسن هاشم

108/47/38تسلسل /شارع الجزائر/ البصرةعلي رياض محمد فياضاليسر76

.بجانب مصرف الرشيد/ سوق مركزالمدينة / ناحية العامرية مجمع االخاءالسكني/ فلوجة/ االنبارعدي رمضان ابراهيمالغيث77



.شارع الحبوبي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة / ذي قار حسن كاظم نعمةوادي الرافدين78

السوق المسقوف/السماوة/المثنىاسماء عبدالكاظم طارشالعالمية المتحدة79

سوق الشامية  وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية/ الناصرية / ذي قارمحمد دنيف جبارةالزاملي80

81
الجنوب )قبة االقصى 

(المتحدة سابقا
مقابل العيادة الشعبية/مركز المدينة/ السماوة / المثنىايوب غالي ياسين الخفاجي

منطقة القلعة_قرب جامع الحسين/شارع الجسر/تكريت/صالح الدينعلي سليمان محمد مجموعة الساحل82

سوق الشيوخ/ الناصريةصالح حسن احمدالسديم83

شارع باتا/السماوة /المثنى عبد الرضا علي محمدبيت المال84

.قرب استدارة الخورة / نهاية شارع الجزائر / البصرة حوراء سبهان حسن كزاردبي الخليج85

.قرب جامعة الحلة /فرع حسينية ابو حمزة  /40شارع / تكريت / الحلة /بابل محمد عادل حسنسندباد العرب86

مجاور شركة االمين العربية/ حي جمعية المعلمين 34 /39م / عمارة الرحمن  / 40شارع / الحلة /بابل حسن علي عبد الواحد محمد عليالحلة/جنة الرحمن 87

م باب النجف/ركن شارع االمام علي/ شارع الجمهورية / كربالءاحمد محمد محمد علي حسينانوار الغري88

الجانب االيمن/قرب ساحة الميدان / سوق البورصة / النجف كاظم صالح حريجةالمسلم89

مقابل مطعم فطوطة/ شارع الجزئر/ البصرة جمعه لطيف حنتوش جروالمكارم90

سوق الصاغة/ شارع نينوى / الجانب االيمن /الموصل يونس هاشم مهديالصائغ المتحدة91

السوق الكبير شارع المواكب /54ز /305محلة /الديوانية احمد مهدي راضيانوار الديوانية92

مقابل مطعم فطوطة/ شارع الجزائر / البصرة رواء عبد الكريم عبد الحسينالحوراء93

.السوق الكبير/ شارع دجلة/العمارة مولى نعمه زبونالوركاء االهلية94

.حي الجزائر/البصرة عدنان حميد غيالن حسنالنشمي95

.عقد الجامعة السوق المسقوف وهو سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة / السماوة / المثنى كاظم مجيد فليح حسينالوارث96

22 ش109محلة /حي الغدير / النجف رحيم يوسف جعفر حسنالوادي المقدس97

98
.محلة الحمام / قضاء الشطرة / ذي قارتحسين عبد هللا عبد عليالزمردة العالمية

قرب مصرف الدم/ شارع االطارات / الديوانية عقيل غاوي بعيوي عودةبنزرت99

100
الياسري /بغداد العربية

ًً سابقاَ
تقاطع الجمعية/ 40شارع /الحلة/بابلعباس جواد كاظم



خان المقصوص/ باب السراي/الموصل محسن يونس محمد صالحالغانم101

شارع الجزائر/ محلة مقام علي / البصرة قاسم كاظم عبدالحسن لفتةالنورين المتحدة102

. مجاور شركة الطيف للتحويل المالي17/35 العقار المرقم 40شارع /الحلة /بابل عبدالكريم امين محمدعلياالمين المتطورة103

.شارع الكويت  وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت  التجارية وشركات الصيرفة  / 1 / 914محلة مقام علي  رقم القطعة / البصرة محمد كامل علياريس104

شارع نينوى/الموصلاحمد بشار صابر زبيرالشهد االصفر105

.شارع الحبوبي/ الناصرية / ذي قار فاطمة وحيد جبربركة الرحمن106

شارع الجزائر/البصرةفائق احمد خلفنخيل البصرة107

مقابل اتصاالت بريد ذي قار/خلف شارع الكورنيش/ذي قار احمد عبدالحسن عزيزعسكرنوافذ العراق108

سوق الذهب/العشار/ البصرةعلي جلوب فالحالنور المبين109

داخل السوق الكبير في سوق الصيرفة/النجف االشرف حبيب كاظم جدراننور الوالية110

قرب مصرف الخليج التجاري/شارع الروان/النجف االشرف عقيل مسلم كاظم عبد العبوديالنجف الحديثة111

كراج الشمال/ الموصلعمر احمد عثمانطيبة112

قرب جامع الباشا/ باب السراي / موصلعلي غانم محمداالهرام113

الجزيرة الشرقية/ الناصرية/ ذي قار صادق عبد الحسين صاحبتاج نور الحياة114

مقابل سوق القادسية/السوق الكبير/ ميسانعلي رحيم عبدمجموعة الكوثر115

مقام علي/ شارع الكويت / البصرة محمد عبد الحسين راضي عبودمجموعة الشارقة116

حي الجزائر/شارع الزهور/ الموصلمحمد عبدالستار صديق عبدالرزاقالقرش المتحدة117

باب السراي/ سوق الموصل / الموصل فارس حازم ذنون  محمد الطائياليسر المتحدة118

شارع الحالقين/ قضاء الزبير / البصرةطه ياسين حاجم سلطان الخالديالعونان119

شارع الحالقين/ قضاء الزبير / البصرةدالل عبدالحسين قاسمالرحال120

شارع الكورنيش/الموصلاحمد سالم سعيدالفاتح121

سوق الذهب/العشار/البصرة عالء فاضل شاكرالفيض المتحدة122

فرع العباس/مقابل مصرف الرافدين/سوق البورصة/محلة العباسية/كربالءالمقدسة هادي هنداس خليفةمجموعة الهندس123



حي النزال/الشارع العام/الفلوجة/االنبارحاتم شايع خلفبيدر الخير124

مجمع المنتضر/سوق الخضار/البصرةاسعد سليم جاسمالخضر125

سوق البورصة/شارع الجمهورية/كربالء المقدسةعباس عطشان فزاعالوجود126

عمارة الحاج خشن/سوق البورصة /شارع الجمهورية/كربالء المقدسةاحمد حسن عليالميار127

داخل قيصرية/سوق البورصة /شارع الجمهورية/كربالء المقدسةعلي شاكر نعمةالباز128

سوق الذهب/القيصرية/ العشار/البصرةعبدالجبار جاسم احمد حسينالبراق المتحدة129

سوق البورصة/شارع الجمهورية/كربالء المقدسةناطق عبدالحسن صالحالتطور130

قرب جامع ربيعة الكبير/ربيعة / الموصلادريس علي صادقالنهاية131

0 151/ 1رقم المحل / فرع الحبالين / سوق الصرافين / الموصل /نينوى احمد عبد المناف شريفالخواتم132

فرع الديوانية/ قرب مصرف الرشيد/ شارع كراج الدغارة/ الديوانيةانور جليل جبارالمشهد133

شارع الحبوبي/ ذي قارمصطفى حسين حامدااليهاب134

شارع الحالقين/ شارع الربيعة/البصرة حامد ياسين محمدالفرج135

مقابل دائرة توزيع كهرباء النجف/ شارع حي الفرات/النجف االشرفعباس مكي محمدالريان136

سوق الذهب/العشار /البصرةكاظم عداي تركيبنت الهدى137

بالقرب من مركز شرطة المشروع/36محلة/المحاويل/بابل ابراهيم حمزة حسونالشقائق138

شارع الربيعة/الرشيدية/البصرةابراهيم خلف محمد صالحاالبداع139

فرع الخالص/مقابل مصرف الرشيد/شارع الحسين/الشرقية /الخالص/ديالى موسى عيسى هادياللياق140

.شارع االمام علي / اسم المحلة او القطعة باب النجف / 456رقم القطعة / كربالء المقدسة محمد كامل محمدالدلة141

.شارع الجزائر /البصرة اياد طعمة سلمانالطيف العالمية142

شارع الحسين/الخالص/ديالىهادي عيسى هاديالخالص143

3محل /شارع الجزائرعمارة الهاشم/البصرةقاسم كاظم جبرالهادي144

.61 محلة206/11مقابل المسبح عقار/حي الحسين/ كربالء المقدسة حسين زهير رشيدالشبل145

.مقابل اطفاء الناصرية/ شارع النيل/الناصريةعقيل عبدالحسين صاحبالكرم146



قرب دائرة االوقاف/ الرئيسي40شارع /بابلمحمد حميد عبد الواحدالسكاك147

خلف المحكمة/سوق البورصة/صالح الدينعماد ظاهر حسننيبال تكريت148

تقاطع العيادات الشعبية/شارع الصادق/ قضاء السماوة /  المثنىحيدر كاظم هويدي يونسالحصانة149

. العباسية83م/121/3عمارة الحاج حنن عقار/سوق البورصة/شارع الجمهورية/كربالء المقدسةنزارمجيد يحيى الحائريالجمال150

سوق البورصة/شارع الجمهورية/78بناية/5ز/3محلة/كربالءالمقدسة صالح فاضل حنشالتساهل151

قرب مستشفى دار السالم/شارع الجمهورية/كركوك محمد درويش محمددابان152

مقاطعة االمير/شارع الروان/النجف االشرفمحمد حسن رسم حميداليعسوب153

. شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 1/ 31محلة الفرسي رقم القطعة / البصرةصباح جليل ديوانالسيبة154

طريق كراج الشمال/شارع اخي حسين/كركوكنه ريمان نصر الدين كوخهالسمر155

مقابل ستوديو السماوة/شارع باتا/المثنىسهول عبداللطيف عليالسوق156

شارع الجزائر/البصرةعدنان رميض ناصرنجمة السفير157

جامعة الموصل قرب جامع احمد اسماعيل/الموصلمصعب غانم حميدافاق المستقبل158

السوق القديم/هيت/االنبار عبدالمعين ياسين جلوبالفجر159

داخل السوق الشعبي/المنطقة الشرقية /الخالص/ديالىصباح احمد صالحسناريا160

35/السماوة/مقابل مصرف الرشيد//سوق السماوة الكبير/المثنىرياض عبد الحسين مهدي البصام البصام161

قرب مستشفى االمام علي/حي القدس/النجف االشرفصفاء حمزة راهيالسعفة162

قرب كراج الشمال/سوق الحصير /كركوكشاهو علي عبدهللاالتأخي163

خان المقصوص/الموصل مهند مروان ادريسالخياط164

فرع الرمادي/مقابل مصرف الرشيد/شارع السينما/قضاء الرمادي/ االنبارقصي اسماعيل خليلالتجدد165

قرب جامع الشرقي/السوق القديم/هيت/االنبارصهيب عبدالرزاق رحيمااليمن166

1/129مبنى/حي االمير/النجف االشرفاحسان علي خضيرالعراقة167

.مقابل الجنسية / شارع الكويت/البصرةكريم عبدالحسين راضيالزورق168

قرب مصور السماوه/ شارع باتا /المثنىأوس عبداللطيف عليالنماء169



الجسر الرابع الحي العسكري/كركوكهوكز نوزاد قادرالوصال170

30/1173/4مقاطعة القاضية عقار رقم  /40شارع /بابلحسين هادي حسينالرشق171

قرب السوق المسكوف/شارع باتا/المثنىهديل عدنان ابراهيمطليطلة172

شارع الوطن/العشار/البصرةجالل عبدعون شاكرارض العاصمة173

الشارع الرئيسي/منطقة العرموشية/سامراء/صالح الدينلطيف عباس علوانمسار العربية174

.مجمع بناية الحورية / السوق الجديد / سوق الحورية / العشار / البصرةانعام عبدالخالق عبودالبيدر175

مقابل فندق بركة ال محمد/منطقةخان المخضر/النجف االشرفرحيم عبدالزهرة سلمانالياس176

الكورنيش/الساحل االيمن/الموصلقتيبة علي حسنالقارورة177

ساحة العامل/شارع الكورنيش/الكوت/واسطثائر جاسم محمدالقاهرة178

محالت جمعية الهالل االحمر العراقية فرع المثنى هو شارع تجاري/ شارع الفنادق /المثنىرحمن اياد طاهرالمضيف179

عمارة الحاج عزيز/ شارع الحبوبي/ الناصرية عدي طاهر موسىالصبا180

شارع العيادات الشعبية/المثنىساهر عبداالمير حسينالمعالي181

خان المقصوص قرب شركة المازن/الموصلوليد هاشم سعديالنسور182

قرب مطعم فطوطة/شارع الجزائر / البصرةهديل احمد حسينالجائز183

.(عمارة ابن الحجية / السوق الكبير  ).المحور التجاري / المثنىكرار كامل كاظمالمناخ184

فرع الرمادي/مقابل مصرف الرشيد/ شارع السينما /قضاء الرمادي / االنبار سرور محمد ابراهيموهج الشمس185

.وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة / شارع الجزائر / محلة الفرسي / البصرةسمر صالح مهديالتفاح186

526/4تسلسل/محلة النجادة/قضاء سوق الشيوخ/ذي قاركاظم حسين كاظمالوافد187

المجموعة الثقافية/الساحل االيسر/الموصلزاهر عبدالرزاق شكرالشهباء188

شارع الجزائر/البصرةايمان عبدالزهرة ناظمالخلود189

منطقة البورص/باب سنجار /الموصلمحمد هاشم يونسالعروبة190

شارع الحبوبي/ ذي قارناظم حسن حبيبالمعارف191

مقابل مرقد العباس/ عمارة االطباء /شارع الجمهورية/كربالء ميثم صالح مهديورقة الزيتون192



منطقة الذهب/عرموشية الشرطة /سامراء/صالح الدين بركان شاكر محموداللبالب193

.سوق سيد سعد/ ذي قارزينب جاسم حمدالتراث194

قرب جامع عبدالرحيم/الشارع الرئيسي/قضاء حديثة/االنبار خالد حمدي جاسمالمرشد195

مقابل مدرسة استاذ رشاد/كركوكابراهيم اسماعيل رمضانالبقاء196

.خلف نادي الثورة الرياضي/طريق بغداد/كركوك فخرالدين خسرو عليالمعاني197

.سوق الكهربائيات / الناصرية شارع ابن سينا / ذي قارعمار محسن موسى الرؤيا198

.المنطقة الحرة / فليفل/الموصل صفاء صبحي حسنالجامعة199

.فرع الرمادي /مقابل مصرف الرشيد/ الرمادي شارع السينما/االنبارباسم محمد عياشالياقوت االحمر200

.شارع السايلو/الموصل الجديدة/ الموصلهادي حسين جمعةالمربد201

.سوق الخيمة الشعبي /منطقة الجزائر/البصرةجواد فتيل أحسونيالسديد202

داخل قيصرية الصاغة/215م/السراي/السوق الكبير/الديوانيةصفاء فاضل حسينالميسرة203

.عمارة الحجية /المحور التجاري/المثنىكاظم حميد كاظمالنبع204

.20د/8ز/3م/مقابل المسبح/حي الحسينالشارع الرئيسي/كربالءالمقدسة ليث عبدعلي شاللالتليد205

.شارع الجزائر / البصرة سنان ثجيل مهجراالتحاد206

.9عمارة/33ز311م/حي الرصافي/الشارع العام/الفلوجة/االنبارعمر عبدالعزيز عبدالكريمالطواف207

.الشارع الرئيسي/الفلوجة/ االنباراحمد شايع خلفالشايع208

.الشارع النجفي/الموصل محمود احمد محمودالمحراب209

.عمارة االهرام /الدواسة/الموصلصالح احمد صالحالوسط210

.شارع نبي هللا شيت /الموصلمحمد خليل احمدالثراء211

.7د/7ز/18قرب شرطة الحلة ش/الحلة/بابلحنين حميد عبدالرضاالسنايا212

.داخل القيصرية/المشراق/السوق الكبير/ النجف االشرفعلي محمد راضيالبشير213

حنن الخيري/شارع المدينة/ النجفاحمد ناقد رشيدالفردوس214

شارع الجمهورية/ كركوك اريان ابراهيم حسنوادي اريان215



37ز38مقاطعة /شارع اربعين/ الحلة/بابلرائد عباس عبد ناجيالسقى216

شارع السايلو/الموصل الجديدة /الموصلعبدهللا محمد عليالنجود217

حي السعد/ م1370/3188رقم القطعة / مقابل محكمة استئناف النجف /شارع الكوفة/النجف االشرفسعد علي مطيرةماء الينبوع218

.محلة الفرسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات  الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة / البصرةمحمد سعيد عبد الحسيناألزهران219

.عمارة خان الكبير/السوق الكبير/كركوكحسين عبدالواحد محمدالتون داغ220

.الشارع العام/الرطبة/ االنبار محمود عايش عبطانالرطبة221

.مقابل ماكس مول /صاري كهيه/كركوكآوندر شاهين قادرقصر آوندر222

.سوق الذهب /مقام علي/العشار/البصرةمعتز كاظم عداياالقربة223

.سوق العطيش /الحسينية/كربالء المقدسةرافع هاشم داودنهر الحسينية224

.سوق الخضار/شارع ابو االسود/العشار/البصرةكاظم عاشور رمضانالناعور225

.البورصة/باب سنجار/الموصلمحمدعلي حسين عبدهللاديار مكة226

18/211قطعة/سوق الذهب/عمارة الحاج جليل/السوق الكبير/الحلة/ بابل سنان علي محمودالحاتم227

بناية الحاج حميد الشكرجي/حي النقيب/كربالء المقدسةمحمد حسن موسىأشبيلية228

السوق المسكوف قرب المكتبة العصرية/ميسانسجال جبار موسىاللمار229

السوق الكبير/النجف االشرفمنتصر صالح مهديبلد الدر230

منطقة شاطر لو/شارع الجمهورية/كركوكجتين محمد اسماعيلاالقصى231

مقابل مصرف االقتصاد/ تموز14شارع /البصرةعادل طاهر سلماناالقاليم232

مقابل فندق ديوان/شارع المحافظة /كركوكسنان محمد زكيالتون233

1154/24/رقم العقار/جبران/شارع المكتبات/الحلة/بابلصادق محمد عبدالرضاالصدف234

شارع الطهمازية/الحلة/ بابلحسين علي عبدالواحدالحلة235

مقابل مسجد الرحمة/منطقة البورصة/باب سنجار/الموصلغسان عبدهللا شاهينسما العراق236

شارع الطهمازية/ بابلعلي خضير حسينالرضاء237

مقابل مستشفى الحكيم العام/شارع الكوفة/النجف االشرفباسم محمد كاظمالبحر238



/قرب جامع الرزاق/حي المعلمين/سامراء/ صالح الدينليث شامل عباسالزاد239

بالقرب من محافظة كربالء/سوق البورصة/شارع العباس/كربالءالمقدسة دعاء مثنى ابراهيمارض الغانم240

. السوق الكبير وهو سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 18 رقم القطعة 4/ 22تسلسل العقار/ العمارة / ميسان حسن سليم قاسممروج ميسان241

شارع الجمهوري قرب مصرف الرافدين فرع العباس/ سوق البورصة / العباسية/كربالء المقدسةرعد حميد عباسالرابح242

سوق الصاغة/ العشار/البصرة مهند عبدالكريم جلوبالقداح243

52د/16ز/112م/شارع الروان/حي االمير/ النجف االشرفاسامة سعيد حسناالسامة244

سوق الذهب/مقام علي/ البصرةمحمد الباقر موسى جعفروالية الحق245

شارع الصباغين/شارع اطلس/ كركوك مجيد عبدهللا قنبراالترجة246

مقاطعة الجديدة/152/176القطعة المرقمة/سوق الهرج/ الديوانيةستار وناس جحيفأرض الحضارة247

قرب قسم اتصاالت وبريد الشطرة/قضاء الشطرة/ ذي قار صادق هادي مصارعالشطرة248

شارع الكورنيش/ الموصل احمد صابر غالب عبدهللاالمصدر249

شارع الكورنيش/ الموصل اوس عبدالكريم عبدالرزاقالوارق250

4 عمارة النهيره شق41م/حي االندلس/القائم/االنبار وليد طالب زغيراالرض الجديدة251

.سوق الذهب وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة / ميسان احمد محمد نعيمةالماهر252

السوق الكبير مجمع الصائغ التجاري/قضاء الزبير /البصرة مصطفى هاني طوينةالعرش253

سوق السكائر/ باب الطوب/ الموصلنديم محمد سلطانالرحمة254

قرب محطة تعبئة ام الربيعين/الموصل حي الجزائر شارع التل احمد عبدالسالم سليمانعيون المها255

شارع الجزائر/ البصرة وليد نجم عبدهللاعشتار256

1/268 االبواب 2/70/الكوفة السراي /النجف االشرفمهند جاسم جابرسما األمل257

.شارع الحبوبي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة / ذي قار روزا فيصل عبد الحسينالضيغم258

شارع ابو االسود/سوق الخضارة/البصرةداخل حليم دخل هللااالزدهار259

مقابل شركة االسوار للتحويل المالي/سوق الخضارة /شارع الكويت / البصرة جمال عبدالحسين راضيالغسق260

سوق الخضارة/ العشار/ البصرة حسام ريسان عزيزالرميلة261



الشارع العام/محلة مال صفر/قضاء طوز خورماتو /صالح الدينمحمد شكور امينالسواء262

مقابل قائم مقامية المدينة/الشارع العام /قضاء طوز خورماتو/ صالح الدينهلمت عماد جميلالطالع263

مقابل افران جوهرة لبنان/شارع الروان داخل القيصرية/ حي االمير/ النجف االشرف حسام صاحب حميديالسوسن264

الخضارة/سوق الحورية/ البصرةمحمد جميل سليمالهدايا265

شارع السينما/ قضاء الرمادي/ االنبارمحمد عبد سحاب مطرالمبدع266

محلة المصلى/ السوق الكبير / كركوكابراهيم يوسف زينلالمدينة المنورة267

بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالب/محلة البراق/النجف االشرفقاسم جعفر هاشمبانيقيا268

شارع الكويت/ البصرة عبدهللا غالب صبارجوهرة الخليج269

 .107 رقم االبواب 47 / 38رقم القطعة /محلة الفرسي /البصرة قاسم محمد عطبالخيال270

شارع الحبوبي/ ذي قار نبأ عزيز برهانالروعة271

السوق الكبير/المثنىجميل ابراهيم كاظمالهواس272

الفيصلية قرب مستشفى الصدرية/الموصل ريان حامد جاسممجموعة دمشق273

.شارع مستشفى ابن غزوان وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي / الفرسي / البصرة معن كاظم جوادالشناشيل274

 حي االمير210شارع محمد مهدي الجواهري رقم القطعة /النجف االشرف حسين رزاق مرزةنور الساحل275

فرع الفرات/قرب مصرف الرشيد/قرب مديرية الشرطة/شارع السراي/الديوانيةمهند فليح حسنالغرنوق276

شارع الحالقين/قضاء الزبير /البصرة محمد طه محمدالرغيد277

بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالب/السوق الكبير/منطقة المشراق/النجف االشرفانوار عبداالمير باقرالرسل278

40شارع /محلة الطاق  /38/368/53رقم القطعة / بابلرائد جليل كريمالمور279

فرع بابل/ قرب مصرف المنصور 38محلة /شارع الطهمازية  /1/75رقم القطعة /الحلة/بابلوفاء فخري رشيدالمرفال280

سوق البورصة/العباسية/ كربالءالمقدسةحسين كامل وفيالنزيه281

.سوق العبايجية  هوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي / شارع الحبوبي / ذي قارزهراء فوزي عبيد السيار282

.بجانب مرطبات القمة / شارع الجزائر/ البصرةحيدر احمد محمدادلب283

.عباسية / 83 اسم المحلة او المقاطعة 1 / 118تسلسل العقار رقم القطعة / سوق البورصة / شارع الجمهورية / كربالءالمقدسةنوره عادل اموريالشمائل284



مجاور سوق الصاغة/الشارع القديم/عمارة البيت الخليجي/العباسية/الكوت /واسط حيدر شبيب ظاهرالقسور285

 قرب مصرف ايالف40شارع /38/م16/1رقم القطعة /الحلة/بابلعالء محمد هاديافاق السيف286

عمارة االطباء/البورصة/النجف االشرفثائر برير عباسالبهنس287

قرب جامع الشرقي/السوق القديم/قضاء هيت / االنبارسعد طه جميلالمنتدى288

.2/16898/شارع الروان/حي االمير/النجف االشرف حسين علي مطيرةالفرصاد289

.شارع الحبوبي /ذي قاركامل كمر سلمانالقيثارة290

.1 االبواب 508/295تقاطع  كصيبة العقار /حي الحسينية/قضاء الصويرة/واسطحسنين حسن ثوينيمودة واسط291

.سوق هويدي /واسط الشعبي/محلة السوق/واسطحسين عزر فارسالجوادين292

.سوق باب السراي/الجانب االيمن/الموصل محمد صالح الدين شرفزهرة الربيع293

.سوق الذهب /مقام علي /البصرةعلي جايج لعيبيالقطيف294

 مقابل ثانوية الطورة40تكريت شارع / صالح الدين ابراهيم شريف احمدالمملكة295

.الشارع الرئيسي/العرموشية/ سامراء/ صالح الدينحامد احمد محمودالصفوح296

297
مقابل مصرف الرافدين القديم/ بيجي/ صالح الدينمحمود صبار ابراهيممكحول

298
 عباسية مجاور شركة الشمائل ومقابل مصرف الرافدين83م 3 /121 تسلسل العقار0سوق البورصة داخل قيصرية /شارع الجمهورية / كربالء المقدسة زمن سعيد محسنالزاهر

قرب مصرف النور/ شارع التربية القديمة/ كركوك علي غازي يعقوبالمنبر299

568/ 8محلة رحيم ئاوا رقم القطعة / كركوك صفاء صديق رشيدبيخال300

  صاري كهية195 / 109رقم / طريق بغداد / كركوك عابدة عثمان محمدالعذب301

 بالقرب من الرافدين فرع قرطبة8844/السراي رقم االبواب / اسم المحلة 97 / 372رقم القطعة / قضاء الكوت /واسط رشيد مطر خباطالنهروان302

.قرب هيئة الحشد الشعبي وهو شارع تجاري / شارع الصفاة /  حي اور /ذي قار ايمان حميد منصوراآلوزار303

  صاري كهيد74/1207رقم القطعة -  مجاور مصرف النور / شارع التربية القديمة / كركوك سالم محمد احمدالشعائر304

83/م/ 121رقم العقار  /سوق البورصة /العباسية / الكرخ /كربالء المقدسة علي جاسم محمدالغيد305

(1) محل رقم 305 /238 /11المجموعة الثقافية / الموصل مهند رائد محمدالبارح306



باب السراي قرب جامع الباشا/ الموصلبشار غانم محمدحلب307

139باب السراي شارع الكورنيش رقم القطعة / الموصل ياسمين ازاد احمدالتراقد308

 .12060/ 2 رقم القطعة 2/ حي الغدير / شارع الروان / النجف االشرف يونس محسن جايشالطالء309

144تسلسل العقار /سوق الذهب / جباوين / الحلة / بابل سليم كاظم محسنالحزم310

شارع بانا قرب تقاطع العيادة الشعبية/ السماوة / المثنى فاطمة علوان عزوزتاج  االمراء311

شاطر لو قرب دائرة الكهرباء القديمة/ كركوك علي عبد المطلب سعيدأنوار كركوك312

0محلة مناوي باشا مقابل مستشفى ابن غزوان /البصرة باسم محمد عطبالسراب313

0 67 مبنى 9 زقاق 159رحيم أوة محلة /التأ ميم / كركوك كريم أحمد كريمالحطيم314

حيث يحتوي على عدد من المحالت التجارية/الفرع الثالث /سوق البورصة /كربالء المقدسة مرتضى حسين حسننور الصباح315

 منطقة العباسية شارع االسواق المركزية45 /372مركز مدينة الكوت رقم البناية /واسط سالم حسين سلمانالدجى316

317
ضياءعلي نوريالرفعة

محلة الرشيدية شارع ربيعه وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة  / 469رقم القطعة / قضاء الزبير / البصرة 

.وشركات التحويل المالي

0عرموشية األمين منطقة سوق الذهب مقابل مسجد الرحمة / سامراء / صالح الدين قيس غافل مجيدآفاق سامراء318

1902 / 1قرب السوق الكبير رقم القطعة /منطقة المشراق /النجف االشرف حيدر عبد االمير محسن محمدالساحب319

.قضاء الشطرة وهو سوق تجاري / ذي قار اديان خالد رهيفالقرطاس320

1رقم االبواب / م سراي  /436رقم القطعة /الديوانية هاشم غازي هاديالمنظر321

مقابل أسواق الجزيرة/ شارع كراج السدة عمارة النسر 25 /273قضاء المسيب رقم العقار /بابل عماد عبيد حسينالنبع الصافي المتحدة322

 بالقرب من مصرف الرشيد1/ بناية متنزة الصويرة الجديد رقم االبواب 1 /84رقم القطعة /قضاء الصويرة /واسط محمد كريم منصورالسجواء323

.مبنى فطوطة سابقاً/ شارع الجزائر / الجزائر/ محلة الفرسي / البصرة عبد الرحيم عبدالحسين صبيحالحجر324

 اسم المحلة مشراق6 / 1209سوق الصيرفة رقم القطعة / النجف االشرف فتحي رزاق عبد الحسينالهبة325

431/ 1محل رقم / قضاء المدينة شارع السوق / البصرة مصطفى شاتي تركيالوطفاء326

قرب مرطبات تفاحة/ شارع الحبوبي / ذي قار جواد كاظم محمدالحضارات327

2/  قطعة رقم 2 / 12365حي االمير رقم القطعة /النجف االشرف سرى عبد األمير كاظمالبراحة328

شارع المكاتب عمارة الصائع/ قضاء الزبير / البصرةاياد عبد العزيز عبد الواحدااللباب329



.شارع الجزائر/ البصرة عباس محسر طعينخيرات ساوة330

11/ 20تسلسل العقار (شارع الحسين )سوق الخالص /لخالص / ديالى زياد طارق شاكرالوبر331

33 / 9محل  / 2ز  / 44م / حي الحسين /  جزيرة 61 مقاطعة 986/ 3تسلسل العقار/ كربالء المقدسة حيدر عبد الحسن هاشمأفاق الصباح332

.15607/ 2منطقة حي األشتراكي / النجف االشرف رعد نعمان محمودروعة الرائد333

عمارة عبد الحسن مظلوم/حي السراي مقابل المركز الصحي /قضاء الصويرة /واسط علي صباح كريمالصويرة334

3 /1090رقم القطعة / الخالص / ديالى علي مسلم صالحالضواري335

. شارع الشيخ مهدي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 156 / 12 بساتين السماوة الغربية رقم القطعة 4مقاطعة / المثنى احمد عبد الكاظم طارشالخبراء336

.المحل / 61محلة  / 58353/ 3/ بناية دوالر سنتر / حي النقيب / كربالء المقدسة مؤيد محسن عطشانالحدود337

1 / 38مهدية واكراد تسلسل العقار /  اسم المحلة 38/  م 40شارع /الحلة / بابل ضياء حسين هاشمأسد بابل338

.حي الميالد / النجف األشرف عقيل شهيد وليدالرمق339

.الجيلة باب تبة  -43محلة / المقاطعة 701/ 2رقم القطعة /حي المثنى /الموصل ابراهيم خليل ابراهيمشناشيل دبي340

 .2 / 16898شارع الروان رقم القطعة / حي االمير / النجف االشرف احمد عبد الجليل حسنالساري341

. القديمة 1160 مقاطعة 18ز  /16 م 528القاسم رقم القطعة / الهاشمية / بابل احمد فليح عبيدالبقين342

.مقام علي وهو شارع تجاري يضم العديد المحالت التجارية / العشار / البصرة فهد محمد جاسمالواسعة343

. وفي منطقة تجارية وعلى شارع تجاري 2 / 1906رقم البناية / الرشادية /المحلة /قضاء الكوفة / النجف االشرف حسن هادي عبودالتمار344

.قضاء قلعة سكر قرب مركز الشرطة بداية السوق وهو سوق تجاري /ذي قار هدى حسين جاسمالسؤدد345

 عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية83/  م 3 / 121عقار / كربالء المقدسة هاشم عبد المهدي محسننسيم كربالء346

.مقابل االعدادية المركزية  / محلة السراي /452تسلسل العقار/شارع التحدي / الديوانية جالل حسين ابو حميدالعرفان347

.مقام علي /أسم المحلة  -51 /668/ رقم القطعة -مجاور الجنسية /السوق الكبير/شارع الكويت /العشار/ البصرةمحسن عبد الحسين راضيالبرهان348

. شارع النجارين وهوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 2 /676محلة الشرقي مبنى رقم /السوق المسكوف /قضاء السماوة /المثنى بليغ عبد العزيز عليالبليغ349

.قرب شقق الضاحية وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية  -مقابل دائرة البلدية /العباسية /البصرة عالء عريبي حسيناالصول350

526/ 302 قرة كوز تسلسل العقار 41/المجموعة الثقافية م/ الموصل بشار ياسين حسنالدنيا351

مقابل السينما الجديدة قرب مصرف الرشيد/ نهاية شارع باتا / المثنى حسين نقي تقيالمعتمد االمين352



 بالقرب من شركة سلسبيل والوركاء8 / 59حي مصطفى راغب / الحلة / بابل صباح عبد الغفار عبد الحليمالزلماء353

30م  / 82 / 4رقم القطعة / الطهمازية / حي الجمعية الرئيسي / بابل حيدر كاظم احمدالمان354

قضاء المسيب طريق الكراج الموحد محلة الجمهورية وفي شارع تجاري ويوجد بالقرب منها مصرف الرشيد/بابل عقيل عبد المحسن جوادالخدين355

203 / 5رقم القطعة / م المشراق / سوق المسابك / السوق الكبير / النجف االشرف حسين عبد االمير عبد الحسينالوادي الكبير356

( تموز بناية مجمع يحيى التجاري 14شارع ).وهو شارع تجاري 41 /114/ الفرسي تسلسل العقار /البصرة حارث عبد الودود ديواناالمطار357

20 / 8 رقم المحل 1271 / 4رقم القطعة  / 40شارع / الحلة / بابل محمد رشيد كاكه براالخطوات358

 .44ز  / 316م  / 16807/ 3رقم القطعة او الدار / الشهيداء / حي العروبة /  النجف االشرف كريم حسن كربولالمغوار359

 سوق الذهب30 / 59تسلسل العقار / العشار / البصرة محمد كامل عودةاآلصرة360

6/ 118عمارة االطباء رقم القطعة  / العباسية  / الكرخ / كربالء المقدسة قاسم  كاظم رضااالزهار الذهبية361

.بكلر شاطر لو / المحلة او المقاطعة  / 4 / 295رقم القطعة / شارع الجمهورية /كركوك محمد عز الدين سويدالمهندس362

4 / 318رقم القطعة / مجاور كراج الشابندر / سوق الكبير / بعقوبة / ديالى محمد حسن جلوبقنا363

.محلة النجادة / قضاء سوق الشيوخ / الناصرية / ذي قار أحمد هاشم سلطانالنعيم364

شارع المحطة بالقرب من مصرف الرافدين/ قضاء بلد / صالح الدين حسين نجم عبد االميرالنظير365

 .14063/ 2 رقم القطعة 60 ز 112م / شارع مصرف بغداد /حي االمير/ النجف االشرف حيدر رزاق شمرانالطلع366

الشارع العام عمارة الشواف/  الرطبة / االنباراسماعيل حميد رزيقالبادية367

السوق المسكوف وهو شارع تجاري/ ميساننعيم شهاب جبارسال368

.حي االمير/  اسم المحلة المقاطعة 2 / 18524تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الروان / حي االمير / الكوفة / النجف األشراف زينب علي شاكرالعالقات369

.قرب سوق سيد سعد / شارع الحبوبي / ذي قار حنين جاسم محمدالجوري370

قرب شركة اسيا سيل/ شارع المحافظة / كركوك صفاء انور محمدالسدف371

 سوق البورصة بالقرب من مصرف الرافدين83محلة  / 3 / 121عقار / شارع الجمهورية / كربالء المقدسة حسام عبد الجبار هويدالحسام372

.العباسية قرب نادي االطباء / البصرة سعد عبد الرحمن حسنالشيماء373

 رقم االبواب بابان2/ 102رفم القطعة / محلة الشيوخ / الشارع الرئيسي / المسيب / بابل حيدر حسن عباسالعقيدة374

عباس حازم عباسالحذاف375
رقم /  جزيرة 61محلة  / 58353/ 3مقابل مصرف البالد االسالمي رقم القطعة / مجمع دوالر سنتر / شارع السناتر / حي النقيب / كربالء المقدسة 

.7المحل 



المجموعة الثقافية مقابل شركة اطياف للموبايل/ الموصل فراس غسان عبد الجليلجنة االندلس376

27228 / 110شارع عشرين تسلسل العقار / الجزيرة / الناصرية /  ذي قار أيات علي عبد الحسينالراغب377

1/ 140تسلسل العقار / محلة االسماعيلية / سوق الشيوخ / ذي قارجمال دحام حسنالمزايا378

مقابل حسينية ابن ادريس بالقرب من شركة السلسبيل/جبلة / الحلة / بابل حسين علي ابراهيمبركات االمين379

.وهو شارع تجاري  ( 41 / 114رقم القطعة )عمارة اسكندر /قرب مجسر الجزائر مجمع يحيى التجاري / الفرسي / البصرة خلف عبد الصمد خليفةالممزر380

هشام جبرطاهرالتين381
قرب المكتبة العصرية وهو شارع تجاري يضم العدد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو / السوق المسكوف / ميسان 

.شارع دائم الحركة 

 مهدية اكراد38 اسم المحلة 1/ 72تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الطهمازية منطقة الجبل /الحلة/ بابلعلي سعيد عباساألسد382

كرود المهناوية قرب مركز شرطة السدة وشركة نقل المنتوجات النفطية / 22 اسم المحلة او المقاطعة 88/ 7ناحية سدة الهندية رقم العقار / المسيب / بابلسلمان داود ابراهيماألحبة383

شارع الحسين/ سوق الخالص  / 988/ 10رقم القطعة / الخالص / ديالىفوزي صالح حسينالبيلساء384

بساتين السماوة الشرقية وهو شارع تجاري/ السماوة / المثنىسجى حميد كاظمالشجن385

52بناية  / 60م / قرب جامع الشرقي / السوق القديم / هيت /االنبار نضال خليل فوازالومضة386

. شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة 54 / 139رقم القطعة / محلة الفرسي / البصرة كاظم جواد عبد هللاالنبط387

مدخل سوق النجف الكبير خلف مطعم وفندق برج االمراء/ شارع الحويش / النجف االشرف عزيز محمد جاللالمصداقية388

. وهوشارع تجاري 1457/ 110الجزيرة رقم العقار / الناصرية / ذي قارحبيب حاتم سهرالسكينة389

1 / 1578تسلسل العقار رقم القطعة / سوق الذهب / مقام علي / العشار / البصرة زينب سليم عبد النبيالجودي390

.سوق الكهربائيات وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي / شارع الحبوبي / ذي قارمحمد علي جبارالتهاني391

مجاور فندق قصر السلطان/ حي الجزائر / البصرة والء عبد سلمان حسينخزانة العرب392

. وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 1 / 276السراي رقم القطعة / ميسان علي حسين سيدضفاف دجلة393

77-قضاء بلد شارع المصرف قرب مصرف الرافدين /  صالح الدين نزار فوزي فاضلالمفكرة394

 مقاطعة بساتين الشرقي سوق ابن الحجية1/ 138رقم القطعة / السماوة / المثنىابراهيم كاظم ناصرامارة ينبع395

14دار  / 79 زقاق 112محلة  / 112محلة  / 16898 / 2حي االمير رقم القطعة / شارع الروان/ النجف االشرف رسل عباس محمدالكف396

الشارع القديم/ الفلوجة / االنبارسالم صباح خلفالقيروان397

5 / 68رقم االبواب/ المشرق /  محلة 6 / 1209رقم القطعة / سوق البورصة / المشراق / النجف االشرف ماهر عبد الحسين عبد االميرالهميم398



  بالقرب من مصرف الشمال35م  / 38 / 1حي الماشطة رقم / شارع اربعين / الحلة / بابل فالح هاشم عبيدذهب بابل399

.وهو شارع تجاري /  بساتين السماوة الغربية شارع باتا 4/  محلة 26/ 50السماوة رقم القطعة  /المثنى علي حمزة سعيددار السماوة400

.شارع الجزائر مقابل شركة المهج للتحويل المالي/ البصرة احمد شنشول لطيفالتكافل401

.السوق المسقوف وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة / ميسانصبيح كاظم عبيدالقناب402

مجمع الموسوي التجاري/ سوق الحورية / الخضارة/ البصرة داود رمح حسنالصادق العالمية403

حي عمان الشارع العام مقابل عمارة اسكندر/ الجزائر / البصرةحسنين احمد غضبانالعابر404

 .91 / 73محل رقم / سوق واسط الشعبي / سوق السراي /  الكوت / واسط جواد كاظم سالمالمظفر405

الكزارة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية/ البصرة كرار خزعل جلوب االرام406

407
المائدة )بابل الخضراء 

(سابقا 
 بساتين المهدية و االكراد38 محلة 82 / 11رقم القطعة / شارع الطهمازية / الحلة / بابل سيماء سامي حسن

 مقابل سوق واسط المركزي4 زقاق 53/ 2 رقم 29محلة / قضاء الكوت / واسط نصير خلف عباسالطيلسان408

  في شارع تجاري يضم العديد من المحالت1 / 37محلة الفرسي تسلسل العقار / البصرة رافد هادي حمودالموعد409

114رقم القطعة / العباسية عمارة االطباء / البورصة / شارع الجمهوري / كربالء المقدسة مشتا ق حبيب فرحانالطلبات410

شارع الطهمازية بالقرب من مصرف الشمال / 83/  م 11 / 82رقم القطعة / الحلة / بابل احمد عادل مالكالجواز411

27228 / 110شارع عشرين تسلسل العقار / الجزيرة / الناصرية /  ذي قار عباس لطيف جاسمالصانع412

82رقم / محلة القادرية / السوق الكبير / شارع دجلة / ميسانمنتظر محسن احمدالسلة413

4 / 128تسلسل العقار  / 5حلة /قرب مصرف الرشيد / سوق الذهب / السوق الكبير / الحلة / بابل صالح هادي حسينالريبال414

. السراي 20اسم المقاطعة  / 344/ 16رقم القطعة / 5رقم المحل / قضاء بدرة / واسط فاضل عباس مجيدالمدرار415

 مقابل مصرف الرافدين25محل رقم / سوق البورصة / (ع)شارع العباس / كربالء المقدسة احسان علي عباسالحر416

عقيل حلو مطيرالراشق417
واسط والمصرف / سوق الذهب  مقابل محطة الوقود قرب مصرف العقاري / العباسية /  المقاطعة سراي 147 / 372تسلسل العقار / الكوت / واسط 

730/ الزراعي 

شارع تجاري تقع بالقرب من مصرف سومر التجاري/ شارع الجنسية / حي العدالة / النجف االشرفعدنان يوسف عبد الحسينالسوباط418

مقابل قائمقامية الدجيل (310/ الرافدين )قضاء الدجيل الشارع الرئيسي المجاور لمصرف الدجيل /صالح الدينعادل سالم شلشالرافية419

42/ 217رقم االبواب ( 3074)تسلسل العقار / شارع الجسر محلة الرشادية /الكوفة / النجف االشرف حسين عبد الرضا جوادالتاجر420

قضاءشط العرب/ البصرة احمد حسين علوانالمعتمد421



الرشادية/ 5تسلسل العقار / مجاور دائرة تسجيل الكوفة / شارع السكة /قضاء الكوفة / النجف االشرف عباس جاسم محمددر الكوفة422

.عمارة سيد دريد /شارع الشيخ مهدي / المحور التجاري / السماوة / المثنىدريد حمودي احمدالسجل423

923 / 4 / 315/محل رقم  / 6/ مقاطعة رقم  / 133/ عقار / سوق النعمانية / الموصل /نينوى عبيدة جار هللا عليارض السامر424

.شارع الجزائر وهو شارع تجاري / محلة الفرسي  / 34 /146رقم القطعة / البصرة حيدر قاسم ثابت روضان افاق الفارس425

 عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية مقابل مصرف الرافدين83/  م 3 / 121عقار / كربالء المقدسة ميثم علوان عبد حميديالصياد426

83/ م  / 121رقم العقار / سوق البورصة / العباسية / كربالء المقدسة مرتضى عبد االمير كاظمالغواص427

54/ 13 9الجزائر مجاور مرطبات فستقة رقم القطعة / البصرة قاسم محمد بدرااليهم428

303/ 14 زقاق 2 / 149الفرسي قطعة رقم / الجزائر / البصرة منير كريم محمد المعن429

سوق البورصة/ شارع  الجمهوري /  كربالءالمقدسة علي حسين عبودالوجدان430

شارع حسينية علي المدني/ بعقوبة / ديالى جبار ستار عبد هللاقصر الدر431

عمارة شيرين عسل/ الكورنيش / الموصل /نينوى احمد جاسم محمدالبالل432

حي السراي وهو شارع تجاري/ السوق الكبير / ميساننورس سلمان محمودالعمارة433

السوق الكبير وهو سوق تجاري/ قضاء الشطرة محلة السراي / ذي قار محمد علي شمخيالسراح434

قادرية12 / 22تسلسل العقار / شارع دجلة/العمارة / ميسان حسن سعدون حسنارض الطوى435

. السوق المسقوف وهو تجاري 148تسلسل العقار ورقم القطعة / القادرية / ميسان شاكر سيد وحيداالهوار436

. وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية 5 /825محلة السراي تسلسل العقار / العمارة / ميسان احمد وليد تويهالمنتفك437

مدخل شارع الجمهوري/ كركوكجوان هدايت عودلليالن438

السراي وهو شارع تجاري/ السوق الكبير / ميسان احمد ابو علي حسنالوسيم439

(ع)حي الحسين / بلد / صالح الدين ميادة علي عبد الحسينالراف440

مجمع ماشاء / 469تسلسل / الرشيدية / الزبير / البصرةرائد شاكر ياسينالسهل441

(ع)السراي مقابل جامع االمام علي / السراي  /2140تسلسل العقار / العزيزية / واسط حسين صبيح رضاالمهاجر442

. المعمورة و جرورة 4/  مقاطعة 2214 / 25رقم القطعة / هيت / االنبارسالم جميل كريكشالتسليم443

89رقم المقاطعة  / 182رقم القطعة / عمارة حميد سويد / شارع السينما  / 28ز  / 102/ الري / م / الرمادي / االنبار عصام احمد صالحالجوران444



 السراي380رقم القطعة / ميسان / العمارة وداد كاظم عليالثقافة445

 شارع الطهمازية مجاور مجمع الماشطة40تقاطع شارع / الحلة / بابل حيدر ناصر حسينمرج البحرين446

ساحة الميدان مدخل السوق لكبير/  اسم المقاطعة المشراق 3/ 1209رقم القطعة / النجف االشرف محمد عبد الستار هاشمالهديد447

م1 / 252قرية الحصين رقم التسلسل العقار / المدحتية / الحلة / بابلمشتاق حسين هاشمالمخيل448

.السوق الكبير وهو سوق تجاري دائم الحركة يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي / السراي / ميسانحيدر هادي حسيناالدك449

.نجادة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة / سوق الصياغ / قضاء سوق الشيوخ / ذي قارعلي  حسين كاظماالتقياء450

.وهو شارع تجاري (السوق الجديد في العشار)محلة العشار/ البصرة وسام مهدي  صالحالميثاق451

 .493/ 3/ 149عقار رقم / مجاور جامع سعد بن معاذ / شارع الطابو / بعقوبة الجديدة / ديالىفارس طه سعيدالعنفوان452

.سوق البورصة / شارع ابو االسود / العشار / البصرةمهدي صالح مهدياالختصار453

البراق/ المقاطعة  / 47رقم القطعة /قيصرية نوري الشرع / السوق الكبير / النجف االشرف حسين محمد سميرالصيد454

.السوق المسكوف وهو شارع تجاري /ميسان جمعة كاطم كحاميالقياس455

3موصل / الدواسة قرب مصرف الرشيد / الموصلنشوان صالح عليالقزح456

 .3 / 16805/ حي العروبة / النجف االشرف جبار علي عبدالسلسال457

. شارع دجلة 1/ 9محلة السراي رقم القطعة / العمارة / ميسانعباس كاظم عجيلالفانوس458

(كوفة ـ نجف) على الشارع العام 235 / 3188رقم القطعة / حي السعد / النجف االشرف عمار معين مهديالميس459

قرب مطعم الكاظمين/ 388السوق المسكوف تسلسل العقار / ميسان تحسين صبار فياضالجدول الكبير460

حي العدالة / 36097/ 3تسلسل العقار / النجف االشرف عقيل محمد كاظمعطر الجنان461

3 / 333تسلسل العقار / شاطرلو / كركوك محمد مهدي مصطفىالمدينة البيضاء462

مقابل مجموعة شركات كريازي للكهربائيات/ شارع الروان / حي االمير / النجف االشرف علي عبد الرزاق جعفرالفالح الدولية463

السوق الكبير/ قضاء السماوة بناية المحور النجاري / المثنىوفاق حازم جوادالطاقة464

مقابل روضة الزهور/ تموز مجاور الشركة العامة للسيارات / 14شارع / البصرةصادق فرهود حالوبالمنطاد465

طريق بغداد مقابل قائمقامية كركوك/ كركوك سامان محمد كريمالثمين466

. وهو شارع تجاري 1 رقم االبواب 280/ 2العقار تسلسل / بساتين الشرقية / المثنى حيدر يحيى عبد الرزاقاليوم467



 .4/  مقاطعة 5 / 43شارع السينما رقم القطعة / بساتين السماوه الغربية / المثنى عفيف حسن عامراالنتباه468

شارع التسجيل العقاري/ بعقوبة / ديالى ثامر طارق جاسماالبتكار469

عباسية / 83 رقم المقاطعة 1 / 121سوق البورصة رقم القطعة / شارع الجمهوري / كربالءالمقدسة طالب عقيل عبدالسادةالبوصلة470

61م  / 2/ 50رقم العقار / شارع الجري / هيت / االنبار قادسية سامي فرجالهجود471

.مقابل مركز شرطة مكافحة الغري / 2محلة / شارع االسكان / حي الضباط / النجف االشرف احمد جواد كاظمالديرة472

.جزيرة / 61اسم المحلة او المقاطعة  / 58353/ 3بناية دوالر سنتر تسلسل العقار / حي النقيب / كربالء المقدسة رياض شاكر نعمةالمميز473

 شارع ابو االسود وهو شارع تجاري7 / 953تسلسل / العشار / البصرة عبدالمعين عبد الزهرة طاهرالترجي474

شارع الحبوبي وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية/ الناصرية / ذي قاراحمد كامل صكبانالساطعة475

6 / 1563/ مقاطعة مقام علي رقم القطعة / شارع الصيادلة /العشار/ البصرة احمد عبد اليمة مثنىاالبهة476

.شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية / الفرسي / البصرة سلمان طالب داودالغروب477

 .2 / 12438رقم العقار /  جزيرة 2/ حي االمير م/ النجف االشرف محمد اياد محسن خير القدر478

11 / 123ت / الفرسي/ الجزائر / البصرة معتز غالب باقرالحمراء479

/3رقم المحل / سوق البورصة /  عباسية 83 م 3 / 121رقم العقار /شارع الجمهورية / كربالء المقدسة عباس محمد حمزةالوتد480

وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية2588/ 20االبواب  / 9 / 137الفرسي رقم القطعة / البصرة رعد احمد عبد الستارارض المسك481

 وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية14/ 95الفرسي رقم المقاطعة /شارع الجزائر / البصرة فرات عبد المنعم جبارودائع الخير482

4 رقم االبواب 3968/ 3رقم القطعة / مقاطعة السالم / النجف االشرف عبد العالي فالح عبد العاليماء الذهب483

مجاورمجمع االبرار التجاري وبالقرب من صيدلية المحيط/ شارع الحنانة الرئيسي  / 63 /1505رقم العقار / حي السعد/ النجف االشرف حسن محمد هاشمالناهض484

 قرب مركز شرطة حي الغدير50080رقم القطعة / جزيرة  / 61مقاطعة رقم / كربالء المقدسة حوراء رحيم جيادفجر الرحمة485

48رقم القطعة / الرطبة / الرمادي / االنبار محمد صبحي حميدالرتاج486

2787/ 1رقم القطعة / قرب حسينية المصطفى / ناحية جبلة / المحاويل / بابل معتز مهدي حنتوشالفراولة487

شارع الجزائر مقابل العديد من المحالت التجاري/ البصرة فاتن ناصر حبيبالحلو488

عمارة الداخل/ حي الوفاء / شارع كراج بغداد / النجف االشرف داخل كامل حسينالداخل489

8 / 159 رقم القطعة 42د / رحيم اوة / كركوك نور الدين علي احمدكوبين490



.  الفرسي 20 /150/الفرسي تسلسل العقار / محلة اومقاطعة / البصرة مصطفى عبد الحميد منصوردينار العالمية491

.قضاء سامراء / صالح الدين محمد شاكرمحمودالفيصلية492

 .198/ 2رقم القطعة العقار / شارع الروان / حي االمير /النجف االشرف علي هادي حمزةالواقع493

.مجمع ما شاء هللا التجاري وهو مجمع يضم العديد من الحالت التجاري وشركات الصيرفة / الرشيدية/قضاء الزبير / البصرة قيصر صبخي عفاتالمدينة الخضراء494

44اسم المحلة او المقاطعة ( 1320 /7)راوة رقم القطعة / قضاء / االنباراحمد عبد الكريم عبد الجليلالدارج495

.47ام المحلة  /136 / 148رقم العقار / قرب شرطة البغدادي / البغدادي /هيت /االنبارباسم مفلح فرحاناالفتخار496

.قضاء داقوق قرب مصرف الرافدين فرع داقوق/ كركوك حسين احمد جمعةداقوق497

. مقاطعة المشراق 6 / 1209تسلسل العقار / السوق الكبير البورصة / النجف االشرف محمد حاكم عنادطريق المسرة498

 .305 / 9 /248 / 114رقم االبواب /  القاضية 40المقاطعة  / 114 / 248رقم القطعة / الموصل عالء انور محمدروعة المينا499

. وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 24 / 50بساتين السماوة الغربية القطعة / السماوة / المثنى محمد نقي تقيلؤلؤة ساوة500

. مقاطعة الشرقي عمارة الحاج عبيد الطابق الثاني 782قطعة رقم / السوق الكبير /السماوة/ المثنى صالح صاحب نورالبوصلة الدقيقة501

. قرب فلكة االخوان 8 / 159 بكلر شاطر لو 670/ كركوك عباس اصغر جهادكاردو502

.مقابل كلية االدارة واالقتصاد /  حي الغدير 2/ 16710رقم المقاطعة / النجف االشرف صباح تقي عليالبصائر503

.بالقرب من شركات الصرافة مثل شركة المسلم / بداية السوق الكبير / شارع سوق البورصة / حي المشراق / النجف االشرف اشرف فارس حميدالبتار504

.قرب سوق سعد / عمارة البلدية/ الناصرية / ذي قارنضال كاظم عليالجهاد505

. اسم المحلة او المقاطعة حي االشتراكي15617/ 2تسلسل العقار رقم القطعة / النجف األشرف محمد سعد عبد الجليل لطفيالسدى506

 .6007/ 10تسلسل العقار / عمارة البركة / شارع االطباء / تكريت / صالح الدين نضارحواس اسماعيلالرواجب507

فاضل حميد عيفانعطارد508
 وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو 779/ 110رقم القطعة / نهر دجلة / ميسان 

.شارع دائم الحركة 

 .5رقم االبواب / مقاطعة السالم  / 39680/ 3تسلسل العقار / النجف االشرف جيهان فالح عبد العاليالوضوح509

. خاصة تيماري 52 رقم المقاطعة 9 /213رقم القطعة / قادسية / كركوك هونر احمد رستمالوسنة510

.شارع التحدي /  مقاطعة السراي 2 / 422رقم القطعة / السوق الكبير/ قضاء الديوانية / القادسية سعد مطرود كاظماالصفاد511

.محل مستخرج من عقار  (براق الجديد ة ) اسم المحلة او المقاطعة 11322تسلسل العقار رقم القطعة / شارع المدينة /  النجف االشرف سجاد محمد احمدعرسال512

.مقابل محكمة بيجي / قضاء بيجي الشارع العام / صالح الدين عبد القادر جابر عايدبلودان513



.مجاور مديرية الجنسية / شارع الكويت / العشار / البصرة حسام محمد شاكرالمدى514

.شارع الذهب / العشار / البصرة ماجد عبدالباري تركيالبويب515

 .25ز  / 110م  - 5172/ 1حي الزهراء / النجف االشرف محمد عدنان يوسفسوالف516

. شارع التربية وهو شارع تجاري 2/ محلة السراي رقم االبواب  / 79العمارة رقم القطعة / ميسان وسام موسى ابراهيمالمكنون517

. قرب مركز شرطة البعاج 1 / 2669 جزيرة سنجار رقم القطعة 51البعاج مقاطعة / نينوى / الموصل عبد الحميد سالم ابراهيمروعة البعاج518

 .45944/ 3رقم القطعة / حي الفرات / النجف االشرف حيدر جاسم هاديالوجنة519

.حي الزهراء /  اسم المحلة او القطعة 803/ 1تسلسل العقار رقم القطعة  / 114محلة / شارع الروان / النجف االشرف طاهر حسين عليوفاء االصدقاء520

الشارع الرئيسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية/  محلة نجادة 576تسلسل العقار / قضاء سوق الشيوخ / ذي قار حسن على محمدالزمار521

 .252/ 3 /150/ عقار رقم /  مقاطعة نينوى 200 / 472/ قطعة رقم / الموصلزيد عبد القادر فتحيالذاكرين522

.شارع المحافظة مقابل المصرف العقاري / ديالى خليل برهان ضاحيالحثيث523

.  اسم المقاطعة المشراق 6/ 1209رقم القطعة / النجف االشرف صفاء عبد الحسين جابرالرفاف524

.مقابل جامع النور الكبير / عمارة النور/ طريق بغداد / كركوك علي حميد قاسمبولوط525

 .8 / 372ساحة العامل تسلسل العقار رقم القطعة / شارع المحافظة / الكوت /  واسط احمد يونس يوسفكنز واسط526

.قرب جامع القائم الكبير / القائم / االنبار عبد العزيزمحمود ارحيمافاق المعلم527

. شارع الروان 771 / 1تسلسل عقار / حي الزهراء / النجف االشرفاحمد شاكر عبد سعودالصارية528

.المنطقة الحرة / موصل /نينوى حسن عبد الرحمن هاشمشاوة529

. وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية 6 /281سوق التجار رقم القطعة / السراي/ الديوانية/ القادسية زينب جواد كاظماالقمار المنيرة530

 .66 مقاطعة 109 / 147رقم العقار / شارع المحافظة / كركوك فاروق عزت أسعدالثائر531

.سوق النبي يونس / موصل /نينوى مقداد محمود مال علياالخيار532

.وتقع الشركة بالقرب من مصرف الخليج التجاري  / 1مبنى  / 112م  / 14ز / حي االمير / شارع الروان / النجف االشرف هادي نزار محمودالسواد533

 .178 / 109عقار رقم  / 66مقاطعة صاري كهية / كاري صهية / كركوك انور فخري كريمالقشلة534

.العباسية / كربالء المقدسةعلي محسن عبودالفضية535

.قضاء الزبير وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاري / البصرة سعد عبد الرزاق جابرالوفرة536



 .36/ رقم االبواب / مقاطعة بوالق  / 8 / 272/عقاررقم / كركوكخليل محمد عارفالعقرب537

 .1 / 1683رقم العقار / 1زقاق  / 316محلة / شارع احمد الوائلي / حي العروبة / النجف االشرف برهان راضي جليلداير538

 .1حي الوفاء رقم االبواب / اسم المحلة او المقاطعة  / 86738/ 3شارع الوفاء الرئيسي رقم القطعة / حي الوفاء / النجف االشرف رائد جواد كاظمالشورة539

 .4386رقم االبواب /  مقاطعة السراي 226 /450رقم القطعة / الكوت / واسط نهاد عباس عليلبدة540

.قرب كراج الشمال / بوالق/كركوك سهام طارق نامقزيو541

.قرب شركة الحرير للتحويل المالي تقع في مكان تجاري /حي كندة / شارع الكوفة / منطقة الحارس / النجف االشرفواثق محسن خليفاالطناب542

.شارع القص  / 6 / 194محلة الحمام عقار رقم / قضاء الشطرة / ذي قارياس خضر علوانالكتمان543

 .103محلة / حي البلدية / مقاطعة عباسية / سهامي  / 120تسلسل العقار / كربالء المقدسة اسامة صادق محمدالنبأ الذهبية544

.3301/ رقم االبواب / محلة الطاق  / 38م  / 156/ 53رقم القطعة /الحلة / بابل ليث محمد كاظممفاتيح الخير545

. وهو شارع تجاري 30 / 59تسلسل العقار / سوق القشلة /العشار/ البصرة عبد االمير مجيد حسينجيكور546

. وهوشارع تجاري 2 /422مقاطعة السراي العقار تسلسل / ديوانية / القادسية احمد عبد المجيد عبد الرضاااليك547

.شارع السينما / 21ز   / 101م / الرمادي / االنبارقصي حاتم يعقوبالميثاء548

 .15585/ 2رقم القطعة / مقاطعة االشتراكي / النجف االشرف صالح هادي مهديالطائف549

.526/ 4 قاضية رقم القطعة 30/الحلة / بابل احسان مسلم عبد الكريمالنخال550

. وهو شارع تجاري 4/ اسم المحلة اوالمقاطعة 73 / 50العقارتسلسل (تقاطع العيادة الشعبية )السماوة / المثنى زهراء زهير عزيزمروج الذهب551

.وهوشارع  تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 153/ 5/ 1محلة القارية رقم االبواب 2/3رقم القطعة / العمارة / ميسان قاسم موسى شوكةطريق الضياء552

 .2 اسم المحلة او المقاطعة االمير رقم االبواب 180/ 2شارع الروان تسلسل العقار رقم القطعة  / النجف االشرف امجد عماد نورشمس الصباح553

 .6 / 1209رقم العقار / المشراق/ النجف االشرف رعد جبار جليلالفصيل554

. اسم المحلة الفرسي 1 رقم االبواب 1 /31تسلسل / حي الجزائر / البصرةحسنين خليل ابراهيمصفاء الواحة555

.شارع العيادة الشعبية /  محلة الغربي 100/تسلسل العقار / السماوة / المثنىمحمد اسماعيل يونسدار المثنى556

.12438/ 2تسلسل العقار / شارع الروان /  حي االمير / النجف االشرف سالم صباح عبيسقمة البرج557

.الخان مقابل جامع مذبوب  / 3100/ 204رقم العقار / سوق براق الجديد /النجف االشرف سعيد شناوة ثعيلبالنقطة558

.صالة الوصول / مطار النجف الدولي /النجف االشرف احمد محمد باقرالداعم559



حسين علي عبدعقد الدر560
/ 3تسلسل العقار / مقابل شركة ركن السالم لتجارة السمنت والطابوق والمواد االنشائية ومجاور صيدلية الجوهرة / حي الغري / النجف االشرف 

43058. 

.قضاء الشطرة قرب بدالة الشطرة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية / ذي قارعلي خالد جاسمالمياس561

. والشركة مجاورة الى شركة فجر الرحمة للصرفة 50080تسلسل العقار / شارع الشهداء الموظفين /  جزيرة 61محلة / كربالء المقدسة سلوى عبد الزهرة نجمالشفاء562

.مقابل شارع البارودي / 24مقاطعة  / 91/ 1قطعة رقم / العباسية الغربية / كربالء المقدسة مؤيد بدر شلشنبع كربالء563

.الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية / الفرسي / البصرة توفيق مطشر عجميالتوفيق564

 .12رقم المقاطعة  /  4 / 93رقم القطعة / خلف مستشفى ميثم التمار / باب الخان / كربالء المقدسة مهند جاسم محمدالسراج المنير565

. وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة 11 / 123الفرسي تسلسل عقار / البصرة ناصر هاشم حسنالخورة566

حيدر حسن عباساللهب567
شارع دجلة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة /  محلة السراي 5 / 825/ تسلسل العقار / العمارة / ميسان 

.وشركات التحويل المالي 

. مقابل شارع البارودي 24 مقاطعة 91/ 1قطعة رقم / العباسية الغربية / كربالء المقدسةوسام بدر شلشنبع الوطن568

بالقرب من شركة النبال للتحويل المالي ومصرف دار السالم (علية السالم )شارع االمام علي / باب النجف/ كربالء المقدسة حيدر صاحب كاظمالنوارة569

570
. اسم المحلة المهدية واالكراد 1 / 38تسلسل العقار / الحلة / بابلشهب صباح سعيدشهب المستقبل

.العباسية  / 24 اسم المحلة اوالمقاطعة 1 / 91تسلسل عقار ورقم القطعة / العباسة الغربية / كربالء المقدسة صباح بدر شلشنبع بغداد571

.سوق الموصل / نينوى / الموصلاحمد عامرمحمودطريق البيارق572

 .40شارع / الحلة / بابل ضحى عبد الكريم عبيساالصول العالمية573

 .21 مقاطعة 3165/ 1رقم القطعة / الشارع العام / حي العامل / الرصافة / كربالء المقدسة مثنى صالح عبد عليالوعد574

 .16/ 86رقم القطعة / نينوى الشمالية / الموصل بسام ياسين حسنابن الفرات575

.(ج1)المقاطعة (15446 / 9) رقم القطعة 40شارع / قضاء الفلوجة / االنبار فراس فارس حموديصخرة العراق576

.العباسية  / 24اسم المحلة  / 10 / 89تسلسل العقار / كربالء المقدسة سامر رياض مرتضىالفرحان577

578
مرتضى سعيد عباسسماء الحدباء

الرضاء )قرب شركة الحارث للتحويل المالي وشركة / شارع الجبل او شارع الزعيم عبد الكريم قاسم / محلة المهدية / الطهمازية / الحلة / بابل 

.للتوسط  (السلسبيل ,

منطقة سوق البورصة/ شارع الجمهوري/عمارة األطباء / كربالء المقدسة  محمد حسن ناصرالطف579

.قلعة صالح / العمارة / ميسانمحمد عبد حميديالتاجي580

 .252/ 4/ 16 رقم االبواب 16/ 13قطعة / نينوى الغربية  / 24مقاطعة / الموصل / نينوى دلوفان عبد هللا احمدالهروت581



 خان اللوالوة519/  م 3 / 2394المرقم / شارع الطابو / الشارع العام / بعقوبة الجديدة /ديالى رافع عبود كاظم الجبر582

.مقابل مستشفى الكوت للنسائية واالطفال  / 2رقم االبواب والمحل ت/  السراي 45 / 374تسلسل العقار ورقم القطعة / الكوت / واسط عباس فاضل عبدالعامرة583

 .24/ 120تسلسل عقار / شارع غرقة التجارة / حي البلدية / كربالء المقدسة محمد صادق محمد االستدراك 584

. اسم المقاطعة جزيرة النجف 1/ 3332رقم القطعة / قادسية صدام / النجف االشرفرأفت عبد الجليل عمران النجمة البيضاء 585

. مهدية واكراد38 شارع الجبل محلة 1 / 71رقم القطعة / بابل عالية سداد جعفرالبجعة586

.شارع النهر وهو سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة /محلة السراي / قضاء الشطرة / ذي قار معمر بدري أسود  حنف مندلي587

.مقابل شركة اسيا سيل / حي االندلس/ الموصل داود مجيد داود الصواف 588

.قرب جواهر مول  / 12438 / 2تسلسل العقار رقم القطعة / حي االمير/ النجف االشرف انور عبد اللطيف خليل بوالق589

.شارع الروان / النجف االشرف ندى شاكر محمود الزلفى 590

 .37427رقم القطعة / مقاطعة السالم / النجف االشرف سندس غازي عبد السادة السراة591

592
أياد عبد الصمد حاجم اليخت

شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم من المحالت التجارية وشركات الصيرفة /  محلة الفرسي 35/ 38رقم القطعة / البصرة 

.وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة 

.فرع العزيزية / مقابل مصرف الرشيد / مدخل العزيزية الشمالي / العزيزية / واسط عمر عبد االمير حسن الشزن593

.شارع المواكب / الجديدة  / 163 / 176رقم العقار / الديوانية علي مطرود كاظم سفاجة594

 .30 مقاطعة 1669/ 4شارع الجمعية مجاور حسينية الجمعية رقم القطعة / محلة الطاق / قضاء الحلة / بابل زهير زوار عليالسجى595

.تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شاع دائم الحركة  (سوق / شارع )وهو / الجزائر  / البصرة محمود جاسم محمدالغدوة596

.الغربية / بستاتين السماوة  / 1رقم االبواب  /4مقاطعة  / 2 / 53رقم القطعة / السماوة / المثنى مصطفى خالد ابراهيم الكرخ597

 .4/ 478رقم القطعة / شارع الجمعية / قضاء الهاشمية /  بابل علي عبد الكريم زغير الفيحاء598

. جزيرة 61اسم المحلة او المقاطعة  / 13096/ 3رقم القطعة / شريط الصحة مجسر الضريبة / حي الحسين / كربالء المقدسةنبيل رحيم جبرالهذال599

 .11032/ 2رقم القطعة / حي االمير / النجف األشرف سرمد كامل عبد الهاديالشذى600




