جــــدول بأسمــــــاء شركـــــــات الصرافـــــــه في بغداد وعناوينهــــــــا
ت

اسم الشركة

اسم المدير المفوض

عنـــوان الشركـــــة

1

النهار

هيثم عبدالحسين قاسم

بغداد  /ساحة الواثق قرب فندق ايكال .

2

الربيع

محمد شاكر محمود سلمان

3

المجد

سعد جميل ثابت

4

المسرة

ماجد جليل ابراهيم

5

الحضر

صبري داود عبدالوهاب

6

التبر

بسام جواد رضا

7

الكواكب

عماد ادور جرجي

بغداد  /حي الوحدة  /محلة  903شارع 33/ 14

8

راوة

فراس قيس خضر

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

9

القنطار

عالء محمد حسين

بغداد  /الشورجة  /عمارة التكية .

10

السندباد

مرتضى عامر مجيد

11

التبادل

علياء حبيب جاسم

12

البدر

علي عبد الرضا كطن

بغداد /الحارثية  /مجمع الكاظمي خلف مستشفى الجيبجي /ط2

13

الشروق

عبدالرزاق علي حسين

بغداد /شارع فلسطين /ساحة بيروت /محلة  508بناية

14

عمان

نعيم محيسن حمادي

بغداد  /شارع فلسطين  /مجاور الجامعة المستنصرية

15

المنافذ

ماجد عزيز صابر

بغداد  /شارع فلسطين  /م  508ش 16عمارة /41قرب مصور الحلوة

16

اسوان

علي عبد العزيز عبد الجبار

بغداد  /شارع فلسطين/مقابل الجامعة المستنصرية .

17

المغرب

محمد جميل جمعة

بغداد  /شارع فلسطين  /مقابل الجامعة المستنصرية.

18

كهرمانة

مثنى هاشم قدوس

بغداد /الحارثية قرب مستشفى الجيبجي  /مجمع الكاظمي  /محلة  / 212ز  / 25د . 1/46

19

النبالء

رحيم عودة محمد

بغداد  /شارع فلسطين /مجاور تقاطع باب المعظم

20

الصخرة

عزت عبدالمنعم هادي

بغداد  /الكرادة  /قرب ساحة كهرمانة .

21

الشمال

محمد حطاب كطامي

بغداد /الكرادة /عرصات الهندية/محلة/929ز/29د26

بغداد  /الحارثية عمارة الكاظمي ش 22/19/مجاور مستشفى الجيبجي .
بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي محلة  712شارع  15/بناية  41مقابل شركة اسيا سيل .
بغداد  /البلديات  /الشارع العام .
بغداد  /شارع الرشيد /محلة / 108السوق العربي /الطابق الثاني
بغداد  /حي الوحدة  /شارع خالد ابن الوليد  / 62/محلة البتاوين  910رقم القطعة  673 / 356بالقرب من حلويات الحسيني .

بغداد  /الكرادة الشرقية تسلسل العقار  25 / 120بتاوين المحلة  901شارع  13رقم االبواب  3عمارة . 73
بغداد /كرادة داخل قرب محطة ابو قالم /محلة  905شارع  5مبنى 168

بغداد  /شارع الخلفاء  /م/ 104ش  / 1محل 4

22

الفتح

ناهض داود حسين

23

اليمامة

رائد عبد خضير

24

الشموخ

ابوذر عبدالواحد كاظم

25

لبنان

سامر عقيل محمد

26

الفرند

رغد حسن علي رضا

27

الزهو

الهام جاسم إجماغ

28

الطود

اسماعيل محمد علي

بغداد /ساحة الواثق  /شارع  14سلمان فائق/محلة 902مقابل مصرف كوردستان

29

النوادر

يعقوب يوسف يعقوب

بغداد  /شارع المتنبي  /سوق السراي .

30

الياقوت

محمد عبداالله محمد

بغداد  /حي الرشيد  /عمارة اسواق المرتضى .

31

الشهب

منذر زهير محمد عبود

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

32

البيداء

مرتضى وناس محسن

بغداد /زيونة شارع الربيعي /عمارة سنتر الربيعي /ط.1

33

الراية

حسن حسين علي نامدار

بغداد /الشيخ عمر  /قرب مطعم الحاتي.

34

المبذال

سعيد مجيد قادر كريم الفرجاوي

الرائد /االطائر سابقا

عبدهللا عبد الرحمن وهيب

بغداد  /الكرخ /عقار رقم 7/3311م 20الداودي/رقم االبواب  1,2,3/قرب مصرف الخليج
بغداد  /شارع الرشيد  /سوق الصفافير  /عمارة العسافي  /م/ 110ز /17مبنى82
بغداد /الكرادة الشرقية /شارع االورزدي /مقابل المطعم البغدادي /محلة البو جمعة 905
بغداد  /شارع الخلفاء مقابل سوق الغزل
بغداد  /شارع الرشيد  /باب االغا

بغداد /حي الكفاح  /رقم االبواب55/155أ/م /127قرب مصرف سومر.
بغداد /الحارثية  /حي الكندي/محلة  211عمارة / 46/1ز 5/مقابل مصرف سومر.

35
بغداد /شارع الشيخ عمر الثاني  /قرب محطة تعبئة الوقود

36

العقبة

ياسر عبداللطيف بربوتي

37

سامراء

طه طالب جاسم

بغداد/العامرية/شارع العمل الشعبى

38

العبير

هدير هاشم امين

بغداد/العامرية/شارع العمل الشعبى

39

الشموع

نهى علي محمد

بغداد/العامرية  /شارع العمل الشعبى  /مجاور المضيف .

40

الموج

امجد نافع عبود

بغداد/الكرخ /شارع  14رمضان المنصور مقابل الشركة العربية للسفر /م.611

41

الرباط

فراس عبدالكاظم كريم

42

الذهب

نبيل درارا فدعم

43

المدار

محمد فاروق شفيق

بغداد  /كراده /م/ 905ز7
بغداد /الرصافة  /الكفاح  /محلة  / 115رقم األبواب  3 /274طاطران .
بغداد/السعدون/شارع المشجر مقابل فندق زوزك/محلة  101زقاق 15رقم المحل 33/1

بغداد السعدون/مقابل الخطوط الجوية .

44

النبأ

ماجد حسين امين

45

االوس

محمد عبد الجبار عبدالحميد

46

البالد

زهير محمد علي

بغداد /المنصور/شارع  14رمضان  /بناية / 4محلة  609بالقرب من اثاث الباشا

47

القائم

ايسر نعمت حميد

بغداد /الكرخ /الدورة  /حي الميكانيك  /شارع الكنيسة  /م  / 834ش  / 39رقم القطعة  / 2226 /18رقم االبواب  55أ.

48

الوالء

اياد محمود مازن

بغداد السعدون/حى الوحدة/محلة/904المحل المرقم58/5

49

مؤتة

خليل ابراهيم

50

السحاب

محمد سعد جاسم محمد التميمي

51

سومر

جواد ابراهيم جواد مهدي الساعاتي

52

الرواء

احسان علي مطشر

53

رأس الخيمة

جواد كاظم علي

54

المورد

عبدالوهاب حمزه وهيب

بغداد  /السعدون  /مقابل محطة الوقود

55

الصباح

ارام عبد هللا محمد

بغداد  /البتاوين  /قرب ساحة النصر

56

الجنوب

حيدر عبد الرضا حسن

57

االعتماد

حلى ناجي سريان

بغداد  /السعدون  /مقابل تمثال السعدون

58

الفرات

حازم ياسر روج

بغداد /الحارثية  /قرب مستشفى الجيبجي

59

الوليد

حيدر شاكر طالب

بغداد /الكرادة  /قرب المسرح الوطني  /مقابل دائرة االقامة .

60

البركة

اسماعيل عبد االله عبد الرزاق

61

سميراميس

عالء حسين علي

بغداد /السعدون  /مقابل فندق بغداد

62

المنار

سيماء جبار نعيمة

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

63

تونس

اسامة قاسم احمد حمودي

64

الينبوت

علي جميل جمعة

65

اغادير

اسامه عبدالرسول عبد

66

اليرموك

علي كاظم جبار

بغداد/الحارثية/شارع الكندي/م/211ز/23قرب مصرف الشمال/فرع الحارثية

بغداد  /السعدون  /مجاور الخطوط الجوية العراقية
بغداد  /السعدون /م / 101ز  / 61بناية  / 108مقابل فندق بغداد .
بغداد  /مجاور سينما السندباد
بغداد /الكرادة خارج  /محلة  929شارع /18مبنى 122مقابل كنيسة مريم العذراء
بغداد  /الكرادة الشرقية  /قرب مصرب الشمال رقم القطعة ( 167 / 112بتاوين ) محلة  903زقاق  31مبنى . 47

بغداد  /الباب الشرقيه  /قرب نفق التحرير/السنك محلة  107عمارة التامين

بغداد  /السعدون  /مجاور سينما النصر.

بغداد  /السعدون  /مدخل شارع تونس  /ساحة النصر م101
بغداد /كراده داخل  /قرب صيدلية هنودي
بغداد/حي الكرادة  /محلة  / 901زقاق  / 5مبنى  / 27تسلسل . 6 /1
بغداد /كراده داخل  /قرب ساحة كهرمانة

بغداد /كراده داخل  /ارخيتة

67

الخير

عبدالحليم احمد علوان

68

الطيف

حسن عبدالرزاق عبدالرضا

69

قصر الذهب

عامر عبدهللا عجيل

بغداد  /الحارثية  /مجمع الكاظمي  /مجمع البورصة .

70

الينبوع

كريم رحيمة عبود

بغداد  /كراده داخل  /قرب محطة وقود ابو اقالم

71

االرز

احمد كاظم عبدالحسن

بغداد /عرصات الهندية /حي بابل /حي بابل مقابل شركة النبال للتحويل المالي

72

االيمان

جمال علي مصطفى

بغداد /كرادة داخل  /شارع العطار /قرب محطة وقود ابو قالم .

73

الفهد

عمار سعود عبدالرزاق

74

الفاو

سيروان عبد الرحمن فارس

75

الجواد

محمد عدنان حسين

76

فاس

زيد توفيق سلمان باقر

77

البهجة

مهند عمار نعمة

78

الشراع

عالء حسين عبدالحسين

79

الساعة

فالح حسين ماجد

80

الغدق

فرنسيس شمعون منصور

81

الباسم

عدنان عطوان شريف محمد

82

الجمل

فراس علي عبد االمير

83

االندلس

فراس صالح عبد المولى

84

العرين

سعد خضير علي

85

يافا

لندي رحمن موازي

86

الهفوف

اثير حسن علي

بغداد /الحارثية  /شارع الكندي /م / 211ز  / 3مبنى  8مقاطعة كرادة مريم  /رقم األبواب د.)1 /

87

الفراقد

فراقد هادي كاظم

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

88

اريحا

عمار محمد سلمان

بغداد  /الدورة  /سوق االثوريين .

89

االوائل

رحمن حسن عبد هللا

بغداد /الحارثية  /قرب مستشفى الجيبه جي  /مجمع الكاظمي .

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /الرصافة  / 11 /4 / 20777 /4 /مزرعة حمدي  /رقم االبواب . 1

بغداد  /كراده داخل  /م / 901ز / 41مجاور مثلجات القرش
بغداد  /حي الرشيد  /رأس القرية  /م  / 110ش  / 19محل 2 /1 /159
بغداد  /كراده داخل  /قرب حسينية البو جمعة
بغداد  /كرادة داخل  /مجمع العنبرالتجاري /مجاور حسينية البو شجاع .
بغداد /كراده داخل  /قرب الجسر المعلق شارع  / 20عمارة الوزان .
بغداد /كراده داخل  /م  901ز 35محل 1/2
بغداد /الكرادة  /البوجمعة .
بغداد  /الكرادة خارج /م  / 903ش  / 13مبنى . 2
بغداد /شارع فلسطين /قرب الجامعة المستنصرية رقم القطعة  3 /5 / 1586مبنى  53محلة  508شارع . 16
بغداد/الكرخ/الكاظمية/عطيفية /شارع اكد
بغداد  /البياع /مقابل شارع  /26عمارة المصطفى /م .817
بغداد  /البياع  /مقابل معارض السيارات.
بغداد  /البياع

90

العين

كنعان عبد الرزاق

بغداد  /السيدية  /الشارع التجاري

91

الهدهد

رامي سلمان احمد

بغداد  /االعظمية  /مقابل جامع االمام االعظم بناية منتدى االمام محل رقم1

92

االريج

مازن منذرصالح

بغداد /المنصور /شارع  14رمضان  /مدخل الداودي .

93

الهودج

صفوان سالم عبدالجبار

94

المستقبل

مهند حبيب حسين

95

االميال

نزهان كاظم صاحب

96

المسك

احمد خلف عبد

97

صحارى

عمار ابراهيم احمد

بغداد  /المنصور /الشارع العام  /حي دراغ

98

الوادي

عباس مكصد عبدهللا

بغداد /الشورجة  /عمارة الرصافي /داخل سوق االحذية

99

الرونق

داني فرج رؤوف

100

المدائن

ابراهيم احمد عبد الوهاب

101

البلقاء

جاسم نور محمد

بغداد  /المنصور  /الحارثية  /مقابل معرض بغداد الدولي

102

الرشيد

علي عادل احمد

بغداد  /المنصور  /مقابل االسواق المركزية

103

صيدا

زيد صالح عبد الحسين علي

104

البراق

أسراء جميل ثابت

بغداد  /المنصور  /شارع  14رمضان قرب مطعم العزائم .

105

الصداقة

حامد كامل حمادة

بغداد /حي الحارثية/شارع /6محلة 211المحل 25مقابل معرض بغداد

106

ينبع

سارة حميد محمود

بغداد  /المنصور  /مجاور نادي الكرخ الرياضي .

107

الوائل

علي خالد حامد

بغداد /حي الكفاح /سوق الشورجة /م / 125ز / 6رقم المكتب 3/9

108

اللبيب

عماد سعيد الزم

بغداد  /كراده خارج  /حي بابل م.125

109

السدير

وحيد اسكندر يوسف

بغداد  /كراده خارج  /عرصات الهندية /محلة  929ش 30/قرب شركة زين .

110

القدوة

احمد مراد كاظم علي

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

111

الفيض

باسم كريم ابراهيم

بغداد  /المسبح  /مقابل السفارة االلمانية .

112

دبي

احمد عماد ابراهيم

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

بغداد  /المنصور /شارع  14رمضان
بغداد  /المنصور  /شارع  14رمضان /مبنى .43
بغداد  /المنصور  /مقابل ساحة السالمة.
بغداد  /المنصور  /شارع الرواد/مقابل مول بغداد ومرطبات مشمشة

بغداد /شارع الكفاح/منطقة طاطران/سوق السكائر.
بغداد  /المنصور  /شارع السوق المركزي  /مقابل سينما ومسرح الفانوس السحري.

بغداد  /المنصور /ساحة الرواد .

113

العرجون

فالح عبدالحسين راضي

بغداد  /كرادة خارج  /شارع االورزدي القديم .

114

الوهج

مهدي عيدان عبدالحسن

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /مجمع الياسر .

115

ايسن

عبدهللا محمدعلي عباس

بغداد /كراده خارج  /مجاور نادي الهندية/مقابل مصرف االئتمان محلة 905ز 18بناية15رقم المحل ح. 7/8

116

الرند

لبنى انور عبدالصاحب

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

117

الرواد

اخالص جليل عزيز

118

الخليل

احمد مطر حسين

119

الرؤى

محمود محمد منصور

120

التيماء

نزار خليفة وحيد

121

الطاووس

جالل خير هللا شمس هللا اسماعيل

122

الشام

قاسم كاظم عواد

بغداد /بلديات /الشارع العام قرب قناة العهد .

123

المحيط

عادل رزاق حسن

بغداد /الكرادة  /محلة  / 905عمارة . 34

124

بغداد

ايمن زهير خليل

بغداد  /البلديات/الشارع العام/قرب افران المختار عمارة الفوز.

125

الضيافة

مآرب محمد علي حسن

126

الوئام

محمد حسن سلوم

بغداد /كراده خارج  /م/ 935ز. 28

127

الجبل

غيث ياسين علي

بغداد  /كراده خارج /مجاور اثاث ارز لبنان

128

العودة

حمزة حسن عليوي

بغداد /ساحة الواثق /سلمان فائق/14محلة  902مقابل مصرف كوردستان

129

الغزال

اسعد عامر زغير

بغداد /الوزيرية  /م / 301ش  / 33بناية . 69

130

الدار البيضاء

مصطفى عبد السالم هاشم احمد

131

غرناطة

سالم سعيد شاكر

132

الدر

تحرير رسول سالم

133

الوطن

عماد ياسر روج

134

البتراء

رياض عبد الكريم احمد

135

الزقورة

رامي اياد رجب

بغداد /م 929ش 30مبنى 6/101حي بابل عرصات الهندية/مقابل شركة مارسدس /قرب وزارة التخطيط .
بغداد /شارع الجمهورية/بالقرب من مصرف االقتصاد ومصرف الشرق االوسط
بغداد /كرادة داخل  /مجاور النفق قبل فندق بابل .
بغداد/العامرية/شارع العمل /م/636ز/36رقم.41/1
بغداد  /الكرادة داخل  /محلة / 901شارع  / 13مبنى . 99

بغداد/المنصور/شارع 14رمضان /م/20بالقرب من مصرف الخليج /فرع المنصور

بغداد  /الكرخ  /الدورة  /شارع ابو طيارة  /رقم القطعة  / 5 / 637محلة  / 838زقاق  /3 /21رقم االبواب  /4أ .
بغداد  /االعظمية  /راغبة خاتون  /م 320ز 10عمارة76
بغداد  /الشورجة  /عمارة راميتا  /ط / 1مقابل السوق العربي /مجاور الكنيسة
بغداد/الحارثية /مجاور مستشفى الجيبجي /م/212ز/5مقابل معرض بغداد الدولي
بغداد /شارع السمؤل  /عمارة وقف العقار  / 639باب اآلغا  /الغرفة المرقمة . 10
بغداد /كرادة خارج  /قرب كنيسة مريم العذراء م 905ز 37/بناية 125

التيمن

محمد حسين ثابت

بغداد  /المنصور  /شارع الرواد  /تسلسل العقار ( ) 821 /4المقاطعة  20الداودي.

الظالل

نوار ظافر نوري

بغداد /الكرخ سوق البورصة الحارثية  /خلف مول بغداد  /مجمع النهار التجاري تسلسل العقار  / 1734/ 407كرادة مريم  /م  / 211ز  / 5مبنى رقم
 / 4رقم االبواب  / 81د . 20/ 36

138

كربالء

حميد بشت عويد

بغداد  /الحارثية  /مقابل معرض بغداد الدولي

139

حي الحارثيه

محمد جواد رضا عويد

140

البهاء

دينة انور عبد الفتاح

بغداد /حي الحارثية /م/ 211ز/5مبنى 1/46

141

الشفق

يعرب عبدهللا محمد

بغداد  /المنصور  /عمارة الشفق  /قرب مصرف الرافدين

142

الرسا

احمد عباس عليوي

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

143

الراصد

نور نوري عايد احمد

بغداد /الكرادة  /حي الوحدة  /شارع سلمان فائق م  / 904ز  / 14بناية  /1مجاور طيران االمارات .

144

البحرين

سميرعبدالنافع محمود

بغداد  /المنصور  /عمارة الثقة  /قرب مصرف الرافدين

145

المأمون

قصي عبداالله محمد

بغداد  /المنصور  /قرب جامع المأمون

146

المروج

هاشم هاني رشيد

147

النعمان

محمد خليل اسماعيل

148

الهضبة

بيداء كامل عباس

بغداد  /الكرخ  /العطيفية رقم االبواب شقة  3ط . 2

149

الورود

سالم يحيى محمود

بغداد  /الكاظمية  /محلة الشيوخ

150

حيفا

ليث علي عبدالرضا جاسم

151

الرياض

سهاد هاشم عباس

152

حمورابي

زينب عبدالحميد ملك محمد

153

الياسر

حيدر هادي حسين

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

154

النيل

مروان عبد الملك

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

155

السلوان

علي شاكر حميد

بغداد /الكرادة /قرب مديرية الجنسية /شارع /20مجاور شركة الكرادة  /يتابع عقد االيجار

156

الشاكر

احمد عبدالحسين قاسم

بغداد /المنصور/محلة /611ز / 13محل 2خلف محالت بابيت

157

الزكي

حسام عبداللطيف جاسم

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /مقابل جامع الربيعي

136

137

بغداد /شارع السعدون م 102بناية 1/95قرب فندق بغداد

بغداد  /المنصور /م 603ش 14مبنى  61ساحة ابو جعفر المنصور
بغداد  /المنصور شارع  14رمضان

بغداد /الحرية االولى  /م / 418قرب شارع المختار
بغداد  /حي الجامعة  /شارع الربيع  /مقابل جامع حي الجامعة
بغداد  /حي الجامعة  /شارع الربيع

بغداد /البنوك/حي البيضاء/محلة 319ش23بناية 49رقم المحل49/7

158

السرمد

احمد عبداالمير مطر كاظم

159

المهند

وسام محمود محمد

160

النقاء

علي ماجد جعفر حسين التميمي

161

خانقين

سامر حميد جاسم

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

162

الحارث

محمد شنيت صبر

بغداد الجديدة  /الشارع الرئيسي  /مجاور البريد .

163

المهاجرين

سارة مصدق جعفر

بغداد/الحارثية خلف مصرف سومر/محلة 211

164

القباب

بالل علي عبد المطلب جبار

165

الصفوة

حيدر سالم حميد حمزة

166

المنامة

محمد شاكر ياسين

بغداد/زيونة  /حي المثنى  /م 714ش 15

167

الرامي

حمزة جبار حسين حسن

بغداد  /بغداد الجديدة  /ش  77مبنى 3/92

168

شمس بغداد

هيثم سامي حمودي

169

الرنين

رنين ضياء نعمة عكار

170

االمارات

عماد ابراهيم عطية

171

السماح

مهند مهدي محمد

بغداد  /كرادة خارج/محلة 905ز 19رقم المحل /48أ22/

172

الرقة

ضياء كاظم احمد

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

173

االنيس

اقبال مالك مطر

بغداد /العامرية شارع العمل الشعبي

174

الخورنق

ريم خالد كاظم عيدان

بغداد /الكرادة الشرقية  -سبع قصور

175

العطاء

قاسم ياسر روج

بغداد /الحارثية  /مقابل مول الحارثية .

176

الرفيف

ليث ضياء الزم

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

177

دعاء الكوثر

محسن سالم سريح

بغدادالجديدة/الشارع العام/م704شارع71/مقابل اسواق الوردة

178

خير بغداد

عمار علي مطشر

بغداد  /كرادة خارج/مجاور كنيسة مريم العذراءم/905ز27/عمارة2/

179

الورقاء

ابراهيم سلمان محمد

بغداد /كرادة /عرصات الهندية /قرب شركة عراقنا

180

المودة

أحمد ابراهيم حسن

بغداد  /شارع الكفاح /فرج هللا  /محلة  625ز 5محل 5

بغداد /شارع فلسطين  /تقاطع مطعم الصخرة  /م  / 506شارع  / 11عمارة الحسنين .
بغداد /عكد النصارى /شارع الرشيد /محلة /108ز37

بغداد /شارع السعدون /تسلسل العقار  57ج  21/ 21حسام الدين /عمارة الصحة
بغداد /الكرادة  /البو جمعة  /محلة / 929ز  / 25بناية . 10

بغداد  /المشتل /شارع  77قرب ضريبة المشتل
بغداد /بغداد الجديدة  /مقابل جامع السامرائي
بغداد /حي الرياض  /شارع معسكر الرشيد  /مجمع السامرائي لالطارات

181

الجواهر

عماد اسماعيل عبيد

بغداد /المنصور  /محلة  609شارع  18مجاور شركة عراقنا  /فرع المنصور.

182

مستقبل الشرق االوسط

غازي العيبي شنيشل

بغداد /الكرادة  /طريق معسكر الرشيد /مجمع السامرائي لالطارات

183

الهاجر

سليم كاظم جبار

بغداد/شارع السعدون/الشارع العام/مقابل المصرف التجاري العراقي/عمارة العاني

184

الفاخر

زينب عودة فرج

بغداد /شارع السعدون/مقابل برج بغداد /الشارع العام.

185

الكويت

سعد قاسم عمران

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

186

التسامح

علي ابراهيم احمد

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

187

االبتهاج

وسام مولى مهاوي حسن

بغداد/شارع النهر/بناية شركة فهد/قرب جامع عادلة خاتون.

188

شمس الضحى

سميرسامي رشيد

189

اهل الخير

حيدر صادق داود سلمان الساعدي

190

اللقاء

سمير علي حسين رضا

191

كاني

كاني عصام محمد جواد المندالوي

192

الصراف

علي عبد الجبار عبد الرسول

193

الصفصاف

علي جمال عزيمة

بغداد/الشورجة  /الرصافي /سوق باب االغا /رقم القطعة  /474رقم االبواب 112/28/9

194

الفضاء الرحب

دعاء سالم سريح

بغداد  /الحبيبية  /الشارع العام  /محلة  735ز 7د . 7

195

االيالف

عماد عبدالزهرة كاظم

بغداد/الشورجة  /دربونة المعاضيد /عمارة الطائي /ط2

196

الجرف

علي موحي حمود

197

السامي

سلمان سرحان ذياب

198

الجادرية

فتحي اسماعيل مهدي حسين

199

عين اليقين

حميد خزعل غيالن

بغداد /شارع عدن /مقابل سوق شالل قرب مركز شرطة الشعب

200

الغفران

علي مطشر عبود

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

الميمونة

محمد ايمن صادق

بغداد /الحارثية  /اسم المحلة رقم القطعة م  211زقاق  7رقم االبواب  23 /بالقرب من مصرف بغداد  /فرع الحارثية و شركة العدل للتوسط خلف
عمارة الكاظم وتقع الشركة في مكان تجارية يضم محالت تجارية واسواق .

201
202

عرعر

203

زهور بغداد

احمد زلزل رسول
جمعة بدر شلش

بغداد/حي الجامعة /شارع الربيع /مجاور شركة االثيرلالتصاالت
بغداد  /كرادة داخل  /محلة  901ز / 21مجاور مصرف االرشيد فرع ارخيته  /شارع .13
بغداد  /الحرية  /قرب مصرف الرافدين  /محلة  /416زقاق  / 24عمارة 14/76
بغداد  /الشورجة /دهانة  542العقار المرقم  46ب 178 /2
بغداد /حي الرشيد/شارع السموال /مجاور البنك المركزي

بغداد/شارع الرشيد /حافظ القاضي/نطقة العمار بناية  /195محل 9أ195/
بغداد /حي الوحدة  /شارع الصناعة  /قرب بوابة الجامعة التكنولوجية  /مجمع فاطمة التجاري  /الطابق االرضي .
بغداد /الكرادة الشرقية قرب دائرة الجنسية/محلة / 909ز20

بغداد /ساحة الخالني /حي الرشيد/م/104ز/14قرب المصرف االتجاري /فرع الخالني
بغداد/جميلة/شارع العلوة الرئيسي/مقابل دائرة الكهرباء

الفوارس
المسل (ماجد
حميد)سابقا"
االوان

عمار شاكر حامد

207

ظل الشمس

حسن ناصر علي الزبيدي

208

االسوار المتحدة

تيسير رسول سالم

بغداد/شارع الجمهورية مقابل جامع الخلفاء مجاور كنيسة مريم العذراء

209

األسرة

وسام رعد اسماعيل

بغداد/ساحة الواثق  /شارع سلمان فائق /محلة/906ز 14دار 75مقابل حلويات ابو سيف

210

دجلة والفرات

عدي رشيد حمدي

بغداد  /الكفاح  /م  / 115رقم المحل  3 /274طاطران.

211

الخليج العالمية

مصطفى احسان ابراهيم شرقي

212

الرقيم

عدي محسن حسين داغر

213

االنوار

زياد فائق يونس

214

البنفسج

قاسم نعمة محمد مفتاح

215

الطيار

حسين ابراهيم ظاهر عباس

216

الموج العالي

عالء عيدان عبدالحسن

217

رند البوادي

احسان ابراهيم شرقي عجيل

218

القبس

قاسم محمد هادي شعالن

بغداد /السنك /خلف بدالة السنك  /سوق مرجان

219

االنسام الدولية

انور صباح جليل سكر

بغداد /منطقة الكردة داخل/م 903ز 9رقم المحل34

220

جبل علي

فؤاد عبودي محمد

221

الجد

مروان عبد الرزاق عبد الوهاب

222

الناصر

ناصر عطوان شريف

223

االشقر

سعد علي محمد االشقر

بغداد/زيونة/شارع/35محلة /714رقم المحل3/102

224

الكمال

خضر احمد كمال حسن

بغداد/الحارثية/قرب مستشفى الجيبجي/م /211ز  5داخل عمارة في الطابق االرضي

الحاج
سما االردن(نور
االستقامة سابقا)

مصطفى فرحان هدب ناصر

204
205
206

225
226

فراس حميد كريم أحمد

بغداد /الرصافة  /شارع الرشيد/باب االغا /محلة / 108ز/ 57محل 42

ماجد حميد سلمان داود

بغداد /بغداد الجديدة  /مقابل سينما البيضاء

عبدالمنعم مهدي صالح

بغداد /عرصات الهندية  /مقابل مطعم بابيش/محلة /929ش30
بغداد /الكرادة الشرقية/محلة / 909ش 20عمارة  2مقابل مصرف الرافدين فرع الزوية

بغداد/الكرخ/الحارثية/مجمع ابن سينا مقابل مول الحارثية/كرادة مريم قرب مصرف سومر
بغداد/الشورجة /خان المصطفى/باب اغا108/ز64
بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح  /قطعة رقم  144 / 2 /25الطاطران رقم . 3 / 274
بغداد /شارع السعدون شارع المشجر /عمارة السمين/محلة 102
بغداد/الحارثية /حي الكندي /محلة /221ز/5قرب مستشفى الجيبجي وقرب شركة االباء
بغداد/جميلة/محلة  514شارع/41البناية / 12594داخل فرع في شارع الوسيلة
بغداد/الحارثية /شارع الكندي/خلف مصرف سومر التجاري/محلة /211ز 5محل3

بغداد/الرصافة  /حي الغدير  /محلة  / 702شارع  / 11بناية  / 4رقم المحل  49أ 8 /5 /بناية جوهرة الجزيرة .
بغداد /الكرادة  /البوشجاع  /تسلسل العقار  2 / 250بناية فرحان مول  /رقم االبواب  8هـ 11 /
بغداد /شارع فلسطين/الشارع العام/مقابل مطعم السلطان /محلة 508ش 16بناية21

بغداد/الكاظمية/ساحة الزهراء/شارع النواب/عمارة عبد الغني الجلبي_الطابق االرضي
بغداد/االعظمية/شارع عمر بن عبدالعزيز /مدخل شارع سهام متولي

بغداد/شارع الكفاح/م /127ز /6قرب مصرف الرشيد/فرع الكفاح

227

الفالحي

محمد ياسر محمد

228

العامر

أسماعيل خليل فرحان

229

العادل

محمد كاظم عبيد

230

الزيادة

عمر عبد الجبار جاسم

231

الغيث المتحدة

داود سلمان شمخي عبيد الفرطوسي

232

غصن الزيتون

عبد الرحمن محمد محي الدين السعيدي

233

االيام

ليث عوني خضر الغريب

234

عود الياسمين

علي ظاهر صبار

بغداد/جميلة/ساحة /83مقابل مطعم ديوان/م /323شارع 2مبنى 14 /1

235

الدوحة

احمد زهير صبري

بغداد/منطقة جميلة قرب مصرف الخليج التجاري .

236

العسل

عماد صبري عيدان

بغداد /الكرخ /حي المتنبي /محلة 605/18شارع  14رمضان .

237

سعد خليل محمد

سعد خليل محمد عباس

238

الجوارح

مصطفى محمد سامي ابراهيم

239

زمزم

سرمد سامي رشيد سلمان

بغداد /الحارثية/شارع الكندي /م /213 -ز/5-رقم المحل 6

240

الشمس المنتظرة

علي فتاح محمد خير الدين

241

ارض طيبة

زينب صالح جعفر يونس

242

الواحة الزرقاء

كامل علي حسن العزاوي

بغداد /الكرادة/م/902ز /42مقابل مصرف المنصور/الرئيسي
بغداد  /الكرادة  /مقابل مصرف الشمال للتمويل واالستثمار  /رقم القطعة  / 167 / 112 /بتاوين الكرادة م 903 /شارع  994مبنى  / 47رقم االبواب
 63ب . 21 /4
بغداد/ساحة عقبة بن نافع/محلة/908حي الرياض/مقابل برج الحياة قرب مصرف اشور

243

أعالي الحدباء

محمد علي مهاوي حويل

بغداد/شارع البنوك /مجاور مطعم فراولة /مقابل مطعم الملكة

244

أمل بغداد

وليد خالد داود اسماعيل

بغداد /كرادة خارج  /الشارع العام/مجاور حلويات ابو عفيف

245

الخيرات

محمد قصي زاهد

246

الصروح

احمد ابراهيم حسين

247

الخافق

امير علي خلف فتحي

248

العقاب

حيدر جمعة خلف

249

المنطقة االمنة

حيدر عبدالهادي عطية

بغداد /الكرخ  /الغزالية  /شارع البدالية  /محلة  / 665زقاق  / 41دار  / 27رقم القطعة  / 2217 /2رقم المقاطعة  /19قرب مجمع الكوخ .
بغداد/العلوية/شارع السعدون/بجانب المصرف االهلي
بغداد /الكرخ /الغزالية  /شارع البدالة تسلسل العقار رقم  19 / 5063 /2اسم المحلة او المقاطعة  / 655 /شارع  41رقم االبوب .2
بغداد/جميلة/محلة  514ز/46قرب مصرف الرشيد/فرع جميلة
بغداد/الشورجة/عمارة سوق الذهب/قرب مجمع الرصافي/رقم المحل 425 /4
بغداد/شارع السعدون/مقابل مطعم الغوطة/عمارة االيام /م /902شارع /99عمارة 18

بغداد/شارع النهر/حافظ القاضي .
بغداد /الكفاح /قرب سوق اليورصة .

بغداد /عرصات الهندية/الشارع العام/محلة /929شارع /30عمارة167 /88محل

 3أ .1 /

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /بناية دريم مول  /مقاطعة رقم . 11
بغداد /شارع الكفاح  /محلة طاطران  /تسلسل العقار  303بالقرب من سوق السكائر .
بغداد/الحارثية/مقابل مول بغداد/بناية الشارقة .
بغداد/الجادرية /حي الجامعة مقابل جامعة بغداد/محلة /915ز/26دار31

250

التسنيم

مصطفى عارف فليح حسن

251

نور الكوثر

نصير كاظم احمد

بغداد/الكاظمية/باب القبلة/البورصة/م11ب57/

252

الفنجان

ماهر محمد شنيت

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

253

الدؤوب

مصطفى جالل عبدالمطلب

254

الرزان

فراس محمود حسن

255

الولدان

اكرم خورشيد باشاكريم

بغداد /شارع الكفاح/ش25

256

الخمائل

قحطان قلم علي شالكة

بغداد /شارع /52قرب فندق قصر مرجان/محلة904

257

المنة

ياسر سمير خضير حميد

بغداد/المنصور/شارع/24مبنى /12رقم االبواب 31ح 16/20

258

الباحة

حسن فؤاد مجيد مصطفى

بغداد/كرادة /ساحة كهرمانة /مجاور شركة شوفرليت

259

الحازم

عمر جمعة عبدهللا

260

االنيق

انور سلوم محمد حمود

261

االبتهال

هديل فاضل مصخن

بغداد  /كراة خارج/شارع العطار/م/905ز/11مبنى4

262

الباسطة

أنور فؤاد محمد علي

بغداد/عرصات الهندية/محلة/929شارع/30بناية128

263

الخواطر

احمد كريم ابراهيم

بغداد/المنصور/شارع14رمضان /محلة  609شارع  26مبنى9

264

الصفا

رعد كاظم سلمان

بغداد /الكفاح/محلة /127شارع /25قرب مصرف الرافدين/فرع سومر

265

الحائر

محمد فاضل مجهول

بغداد /شارع الكفاح /الشارع الرئيسي محلة  / 127زقاق . 25

266

النجوم

زياد طارق عبدالكريم

بغداد/شارع الرشيد/قرب البنك المركزي العراقي.

الكفاح

رفعت محمد بابير

بغداد /الرصافة  /الكرادة  /عرصات رقم القطعة  266 / 332البو جمعة  929 /3ز 35/رقم المحل  9 / 13د  15/بالقرب من شركة جيب للسيارات
ومقابل فندق بلوم .

268

العبق

حسن عباس حسن

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

269

المشكاة

سعاد امه خان يحيى

270

المرتجز

حسن عامر كاظم هادي

271

الزقاق

عالء الدين حسين نصيف

267

بغداد/الكاظمية/محلة /423ز/68رقم البناية3ع. 57/

بغداد/كرادة خارج/عرصات الهندية/حي بابل/محلة929ش/30قرب مصرف التنمية
بغداد/الحارثية/شارع الكندي/قرب مول بغداد/مجمع الحارثية/شفة2

بغداد/الكفاح/الشيخ عمر/سوق السكائر.
بغداد /الغدير /ساحة ميسلون /محلة / 702ز 47بناية  6 /1تسلسل العقار  2391 /4أسم المحلة مزرعة حمدي

بغداد  /شارع الكفاح  /الرصافة  /تسلسل العقار  /رقم القطعة ( 2 /117طاطران ) اسم المحلة او المقاطعة (االبواب 2أ  ) 155 /9م  / 113ز. 69
بغداد /الكرادة  /العرصات  /رقم القطعة  223 / 327بتاوين م  / 929ز  19رقم االبواب . 5
بغداد/الكفاح/محلة الشيخ عمر/الشورجة

272

الغريب

عماد محمد غريب

بغداد/بغداد الجديدة/مقابل سينما البيضاء

273

النظر

ياسين مهاوي بطي

بغداد/الكرادة الشرقية/محلة /905ز21

274

الهيفا

عالء الدين هادي حسون

بغداد/شارع الرشيد/السمؤل/م/110ز27

275

القراطيس

علي حسان فياض

276

المنحل

صفاء حسين نصيف

277

الصفواء

امجد قصي زاهد

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

278

المهد

قاسم حمزة طالل

بغداد/حي جميلة/مقابل مصرف االئتمان/م514ز48

279

شارع النهر

صفاء هادي كاظم

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

280

العابد

حسين صالح عبدالمولى

بغداد/البياع/شارع  / 26عمارة المصطفى  /م .817

281

النصر

عبدالغني خليفة محمود

بغداد/السعدون/مجاور بناية الخطوط الجوية العراقية/محلة/102ش9

282

المفيد

كوران محمد نوري

بغداد/شارع الربيعي/مجاور شركة اسيا سيل/فرع الربيعي

283

أبي صيدا

حازم عزيز عباس

بغداد /حي الكفاح/مقابل الشورجة القديمة/سوق السكائر

284

القارب

علي عباس علي

285

الوابل

ضرغام عبدالجبارابراهيم

286

الفؤاد

زيد شاكر جابر

بغداد/المنصور/شارع المتنبي/م60شارع3

287

الرذاذ

عدنان قلم علي

بغداد/حي الوحدة/مجاور مركز شرطة العلوية/محلة /904شارع52

288

العقيق

عدنان جمعة عبدهللا

289

الموقع

علي دعير خلف

290

الرصين

سحاب وفيق سليمان

بغداد/المنصور/شارع 14رمضان/بناية مصرف بغداد

291

الحرث

عبدالقادر حميد بني

بغداد/شارع الرشيد/باب االغا

292

ارض الفرات

عمر عبدالحسين علي

293

البنين

علي محمود عبيد

بغداد/شارع السمؤال/عمارة خان الباشا الكبير/رقم المحل17/9/240

294

الجدار

ميسون بحي حبيب

بغداد/الغدير/محلة/706شارع/11عمارة الغدير

بغداد/شارع الرشيد/راس القرية رقم القطعة  1/816رقم االبواب سرداب رقم 7
بغداد/حي الشيخ عمر/م127شارع22رقم المحل49/144

بغداد/زيونة/حي المثنى/محلة/714ز60
بغداد/الحارثية/سوق البورصة/بناية الشارقة/م/211ز4

بغداد/شارع الرشيد/مجاور السوق العربي/مجمع روز التجاري مجاور الكنيسة
بغداد /شارع فلسطين  /تقاطع باب المعظم  /تسلسل العقار / 1361أ

بغداد/الكفاح/محلة /125شارع الملك غازي

بغداد/شارع السمؤال/عمارة وقف خان الباشا الصغير/بالقرب من خان مرجان .

295

االتكال

مصعب صالح الدين عبدالحميد

296

الطريق

امير عزيز صابر

297

االختيار

علي صادق داود سلمان

298

الرواح

توحيد رضى مجيد

بغداد/كرادة داخل/محلة/905ز39

299

المضايف

فريد مجبل حسين

بغداد/كرادة خارج/عمارة الكوثر/قرب مستشفى الجادرية االهلي

300

االقدام

تحسين سامي اسماعيل

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

301

الدكة

مصطفى مجيد اسماعيل

بغداد/الوزيرية/مجاور كلية المحاربين/مقابل كلية الفنون الجميلة

302

المعين

قاسم جواد عبد

303

عجلون

رعد مصطفى محمود

304

الساقي

باسل مهدي حمادي

305

ثمر الجنة

محمد سعد ياس

بغداد/الشورجة/عمارة خان المصطفى
بغداد/كرادة داخل/ارخيتة/م/901ز/21محل.6

بغداد/شارع الكفاح/الشارع الرئيسي/محلة/125باب/45قرب سوق البورصة للسكائر
بغداد /شارع الربيعي  /محلة / 714شارع 15
بغداد /حي الكفاح /م  127 /48شارع الشيخ عمر (مقابل سوق الشورجة القديم ).

306

التقوى

محمد هادي شعالن

307

البصيرة

خالد سلمان علي مراد

بغداد /شارع السمؤول /عمارة وقف العقار  369باب االغا ط 1خلف مصرف الرافدين
بغداد /شارع الجمهورية  /م  / 104الحاج فتحي بناية المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية مقابل أمانة بغداد  /رقم المكتب  1 /11رقم العقار
. 13 /151
بغداد/الكفاح/مقابل مصرف الرافدين /فرع الكفاح

308

الجيزة

عدنان الزم حميد منشد

بغداد/حي االعامل/مقابل السوق الشعبي/محلة/805ش/17بناية84/4

309

الفرس

هادي عبدهللا جاسم

بغداد/شارع السمؤل/خلف البنك المركزي/عمارة خان الباشا الصغير

310

المعاصر

باقر مهدي شوكة

بغداد/جميلة/شارع الوسيلة/م/514ز/11قرب شركة الطيف للتحويل

311

تهامة

اركان رياض عبدهللا

312

االسيل

كمال عبد الحسين راضي

بغداد/الكرادة الشرقية/محلة/905شارع/23مبنى 7

313

الخندق

حيدر عبدالحسن اسماعيل

بغداد/حي العامل/شارع7محلة/809ز/15رقم المحل1/122

314

الجاورس

محمد صباح عبداالمير

315

مصر

علي مهدي محسن

316

الكوخ

جهاد كاظم محمد

بغداد /الحارثية /عمارة الشارقة /م /211ز.2
بغداد /الحارثية  /البورصة  /مجمع الشارق  /م  / 211ز  / 5مبنى  / 4 /1تسلسل العقار  / 1734 / 407اسم المحلة كرادة مريم  /رقم األبواب 81
)20 /10/
بغداد/شارع الرشيد/السمؤال/باب االغا/رقم القطعة373

317

الفقمة

مالذ رياض حسين علي

بغداد /شارع السمؤل/عمارة الحافظ/محلة/110ز/27مقابل مطعم خان مرجان

بغداد/الشورجة/شارع السمؤل/عمارة وقف العقار 639باب االغا

318

الشميم

عادل لطيف ياسين

بغداد/حي الجامعة /شارع الربيع /82/2قر ب كلية االدارة واالقتصاد

319

الجوال

سالم عبدالجبار احمد

بغداد /شارع الكفاح/مقاطعة /642سراج الدين محلة /123ز/25ب8/

320

الخابور

عبد الرحمن ابراهيم كعيد الفهداوي

321

االحصاء

حيدر عزيز صابر حسين

322

البنان

مالك علي خزعل

323

المجرة

علي ناظم نعيمة الدراجي

324

الدلو

احمد حماد عبد عمر

بغداد الحارثية/محلة/211ز3رقم المحل2/57

325

الزرقاء

جاسم محمد خيري

بغداد/الكرخ/حي العامرية /شارع /32بناية/80م632

326

القيراط

شهاب احمد كرم علي

327

الوديد

مصطفى عباس هادي عليوي

328

العصام

حيدر عبد كريم منان

بغداد /حي زيونة  /شارع الربيعي  /عمارة مجمع زيونة  /بالقرب من جامع الربيعي مقابل االمير مول

329

اليم

كنعان جواد عجالن

بغداد/الشورجة/شارع السمؤل/خان الباشا الكبير/رقم المحل 17ج240/10

330

النسك

محمد كاظم بالسم

331

الشهير

واثق عبداللطيف عبدالرزاق

بغداد/االعظمية/شارع المغرب بالقرب من دائرة كاتب عدل االعظمية

332

االزل

حسين عدنان عبد اسماعيل

بغداد/شارع السمؤل/عمارة خان الباشا الصغير

333

الحور

ايهاب سامي عباس عبدهللا

بغداد/الشورجة/عكد النصارى/محلة/108ز/42محل9/11

334

نيفين

جعفر رحيم جواد

335

االيعاز

رامز ادمون ابراهيم

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

336

الباسل

زينب صادق قاسم عباس

بغداد/شارع الكفاح 125/تسلسل العقار/155/54بالقرب من مصرف الرافدين/فرع الكفاح

337

النحلة

اياد عبدهللا علي سعد

338

دعاء الخير

مهند محمد مزبان

بغداد/كرادة داخل/قرب مصرف الرشيد /فرع ارخيته

339

الهاشم

رعد هاشم عطية

بغداد /حي جميلة/شارع الحسينية/محلة/514ز/25شارع المجزرة/مقابل شركة الحارث للتحويل

340

الوثبة

خالد وحيد كزار جايح الشمري

بغداد  /الكرخ  /محلة  /20داودي  /رقم القطعة  / 10077 /8رقم االبواب . 10 / 12
بغداد /الرصافة  /الشورجة  -باب االغا  -رقم القطعة  111/ 34ج 1 /
بغداد /السنك/محلة/104شارع/14عمارة الباججي مقابل مصرف التعاون االسالمي
بغداد/الحبيبية/شارع مركزالشرطة عمارة علي عبدالهادي رقم القطعة4/47041

بغداد  /شارع الرشيد /محلة / 117رقم العقار13/41/262
بغداد/الشورجة الدهانة/عمارة الخاصكي.

بغداد /الرصافة  /تسلسل العقار / 541الدهانة  /داخل مجمع تجاري الطابق الثاني .

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

بغداد /الرصافة  /حي جميلة شارع الوسيلة  /رقم القطعة  2515 /1مقاطعة  /4وزيرية  /م  / 514ز . 10

بغداد/الكرادة/م/908ز/99رقم المحل148

341

القطاف

محمد غانم محمد جاسم

بغداد /الرصافة  /شارع السمؤل  /عمارة وقف الباشا الصغير /رقم المحل  21أ. 240 / 3

342

الصور

علي عيسى عباس محمد

بغداد/كرادة داخل /مقابل مصرف الرافدين  /البو شجاع.

343

الصيف

برهان هادي حسين

بغداد/الكرادة/ساحة الفتح/عمارة مكية/رقم المحل20/63

344

المعجم

صفاء سالم عطية

بغداد/شارع الشيخ عمر/محلة/129شارع 27

345

السداد

سرحان امة خان يحيى

بغداد /شارع الكفاح/بالقرب من سوق البورصة

346

الهينم

محمد محمود جميل عبود

بغداد/طريق معسكر الرشيد/محلة/908شارع/99قرب شركة الحارث للتحويل

347

الجار

غسان صادق سعيد كاظم

بغداد/الكاظمية/شارع اكد/عمارةالعسكريين/محلة/413ز/21قرب مصرف بابل

348

الورقة

صادق طالب علي

349

التيم

عراق محمد علي نعمه

بغداد/كراة خارج/شارع العطار/قرب شارع الكرادة خارج/محلة509

350

الناجح

عقيل ناجح مهدي كريم

بغداد /شارع الكفاح/محلة /125ز5

351

المكيال

عجيل احمد عودة

352

الشذر

مصطفى كمال خضر

353

القاسم

شهالء عبد الوهاب ياسين

354

السراج

احسان صادق راشد

بغداد/كرادة خارج/محلة/506ز12

355

الجوالن

رافد سعدي عبداالمير

بغداد/الحارثية/مجاور مصرف سومر التجاري/فرع الحارثية/محلة/211رقم العقار19

356

الروشة

كمال حمودي حسين ابراهيم

357

القصيم

نبيل عدوان خدادا كريم

358

الوزيرية

اساور صادق داود

359

التفاؤل

حسين عباس صكبان

360

الكريعات

محمد علي عباس حسن

361

العنقود

ثامر خسرو محمد شريف

362

السراء

فراس عالء الدين احمد شريف

363

الحبيب

زينب احمد ابراهيم

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

بغداد/الشورجة /عمارة الكناني
بغداد/الكرادة الشركية/محلة/901ز/49بناية2/117
بغداد/كرادة خارج/عمارة بنت الناس/قرب معمل الجلود/قرب مصرف الخليج التجاري

بغداد/الكاظمية/محلة الشيوخ/م/68/423بالقرب من االمام الشريف الرضي/قرب مصرف الرافدين/فرع الكاظمية
بغداد /شارع الكفاح/مقاطعة /642سراج الدين محلة /123ز/25ب8/
بغداد/شارع النضال/محلة/903شارع/99بناية78الشارع العام
بغداد/شارع السمؤل/بالقرب من البنك المركزي العراقي/عمارة وقف خان الباشا
بغداد/الشورجة/عكد النصارىسوق الكهرباءيات/محلة/113ز35
بغداد/الشورجة/مقابل سوق الصفافير/رقم العقار/474قيصرية سوق الدينار
بغداد/شارع الرشيد/محلة108ز/40بناية176/4/12
بغداد/الحارثية/م/211ز/5محل/19/19قرب مستشفى الجيبجي

364

التحرير

علي حسين حسن

بغداد/شارع فلسطين/الشارع العام/محلة/505مبنى5

365

الرجاء

علي يونس كاظم

بغداد/بغداد الجديدة/بناية االتصاالت/بريد بغداد الجديدة

366

الثاقب

عدنان عبدالحسين راضي

367

االستقالل

علي حميد علي صالح

368

الوشق

جبار شنيشل سوادي جبار

369

البقاع

اسامة حسين علي

بغداد /الكرادة الشرقية  /محلة  / 903شارع  / 99مبنى . 47

370

الصفات

مصطفى اياد جعفر

بغداد/شارع الربيعي/عمارة الباشق/محلة مزرعة حمدي/رقم العقار102/13

371

الصقيل

سعد حامد حميد

372

المالح

احمد عبد علي زبين

بغداد/السنك/مجمع مينا التجاري /داخل قيصرية/ط1

373

القصر

حارث عباس فاضل

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

374

المحطة

جاسم علي محسن

375

الموسوعة

عبد القادر منير محمود

376

الميعاد

ميعاد لطيف عجيل حمودي

377

المكاسب

محمد محسن حسن

378

االكثم

سمير علي حسن

379

االيداع

ماجد مصطفى سعيد

380

البان

فارس محمود منصور

بغداد/الحارثية/شارع البورصة/عمارة الشارقة/الطابق االرضي

381

الدانة

حسين فرحان سلمان

بغداد/كرادة خارج/كم سارة/مجمع السيد مأمون

382

الخلخال

حميد ناجي سنيد

383

القرش

محمد عبداللطيف حمادي

بغداد/االعظمية/شارع الضباط/مقابل جامع العساف/محلة/316ش60

384

الرواج

باسم ناصر حسن

بغداد/شارع الرشيد/راس القرية محل  1/254مجاورالبنك المركزي

385

التل

ذو الفقار فاضل صدام

386

كنز العراق

المهند عيسى خلف

بغداد/كراد داخل/شارع االورزدي/شارع /95ز6/5/27/21
بغداد  /بغدادالجديدة  /محالت البريد  /محل رقم . 7
بغداد/الرصافة/الشورجة القديمة/سوق السكائر /تسلسل العقار  2/117طاطران

بغداد /قضاء ابي غريب  /م  9بيالة  /تسلسل العقار  80/ 11قرب جامع المصطفى.

بغداد/الكفاح/محلة سراج الدين/ز/220دار172/5/
بغداد/شارع السمؤل/عمارة وقف خان الباشا الكبيرط/1رقم المحل 17/33/240
بغداد/حي الجامعة/مقابل مصرف الخليج/قرب نادي التجارة
بغداد /الكاظمية/م / 419ز  / 87ش 24
بغداد/الشورجة/محلة/108ز57
بغداد/الحارثية/شارع الكندي /تسلسل العقار رقم القطعة  626 / 407اسم المحلة او المقاطعة  /كرادة مريم رقم االبواب  719أ. 21 /

بغداد/السعدون /مقابل تمثال السعدون/مجاور مصرف الرافدين /فرع ساحة النصر

بغداد /الرصافة /شارع الرشيد/رقم القطعة / 305م/ 110ز10
بغداد/شارع الرشيد/رأس القرية /رقم االبواب/256م284مجاور البنك المركزي

بغداد/حي جميلة/شارع القدس مقابل علوة جميلة بالقرب من محطة كهرباء جميلة

387

المثقال

محمد عبدعلي زبين

388

الرمال

رائد عزيز صابر

بغداد/حي الرشيد/شارع باب االغا/بناية /11/20م57/108

389

التوافق

علي محسن فرحان

بغداد/حي جميلة الصناعة/شارع الحسينية/محلة/514ز21

390

جنة االسعار

فالح حسن حافظ

391

الناب

ابراهيم مجيد ابراهيم

392

االمصار

حيدر عبدالحميد صليبي

393

المواسم

حيدر صالح شاكر

394

الساير

خالد حمود عبد

395

الخور

زياد لطيف عجيل

396

الهدير

هالة سعد محمد صالح

397

السيف

علي كاظم حسين

398

االرجوان

اياد صالح عبدالحسين

399

المضي

سبطين محمد سمير

بغداد/الكاظمية /شارع أكد  /مقاطعة العطيفية  /رقم القطعة  2 /4رقم االبواب  / 37أ  130 / 9 /مجاور صيدلية الكوثر

400

المناقب

بشرى خضر نعوم

بغداد/الرصافي/جديد حسن باشا/محل رقم10

401

االسطورة

فالح مرزة عبود

بغداد/الغدير/حي سومر/محلة/702ش/12د/15قرب اتصاالت الرصافة

402

الهيام

عبير هاشم امين

بغداد/زيونة  /مزرعة حمدي رقم القطعة . 1157 /4

403

المفتاح

سعد جاسم هادي

بغداد/السمؤل/عمارة وقف خان الباشا الصغير محل 240/4/21خلف مصرف الرافدين

404

الدموع

عبدالحسين سلمان صالح

405

الداني

رانية سلمان محمود

406

السجايا

احمد فاخر محمد

بغداد/الطالبية/شارع صفي الدين الحلي/م323

407

االتقان

نوار عماد هاشم

بغداد /الدورة حي الجمعية /محلة  842ز/ 1بناية 54

408

العنود

مدين هاشم شمال

بغداد/شارع العامرية/شارع العمل الشعبي/م/636ش.36

409

االستحقاق

علي سالم سريح

بغداد/بغداد الجديدة/الشارع العام/مجاور البريد .

بغداد /شارع الرشيد/م/108شارع/14قرب مصرف الرافدين الرئيسي
بغداد/االعظمية/شارع االمام االعظم/محلة النصة/قرب مصرف الرشيد/فرع االعظمية
بغداد/السنك/سوق االدوات االحتياطية/مقابل المصرف الصناعي/محلة .41
بغداد /المشتل /شارع /77مجاور دائرةكهرباء المشتل .
بغداد/شارع الرشيد/مقابل البنك المركزي العراقي/م/108ز 17حي الرشيد
بغداد /الحارثية  /م  / 211ز  / 6بناية  / 2رقم االبواب / 1م  19 /7قرب مستشفى الجيبه جي .
بغداد/الحارثية/كرادة مريم /رقم القطعة 4 / 407رقم االبواب /3ب. 17/
بغداد/الحارثية /مجاور مستشفى الجيبجي/مقابل مصرف سومر/فرع الحارثية
بغداد/شارع السمؤل/عمارة وقف خان باشا الصغير

بغداد/جميلة شارع/71محلة/547ز13
بغداد /شارع الرشيد/بناية السوق العربي (الطابق الثاني )/مقابل البنك المركزي

بغداد/حي البنوك/محلة/311ش.23

410

االرض البيضاء

علي جواد نمر

411

السيل الهادر

علي حازم محمد حسين

412

المؤمل

ازهار هاشم ماهود

413

الالذقية

زيد علي ثامر

414

الباسقات

سامر ضميم نصيف

415

السطوع

وسام علي احمد

بغداد  /العامرية /محلة /630ز.85

416

القفار

ماجد عزيز رضا

بغداد /قرب المتحف البغدادي/م/114رقم المحل31

417

المسعى

عبدالكريم فرمان غفوري

418

البرشة

جعفر شاكر طالب

419

السامر

عبداالمير حسن جهلول

420

االحرار

عقيل حمزه حسن

421

اللميس

عبدالناصرياسين خليل

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

422

الجدايل

جسام محمد طه

بغداد/زيونة/شارع الربيعي/م/712ز/15مقابل شركة اسيا لالتصاالت

423

السيدية

نصر عادل عذاب

بغداد/السيدية/الشارع التجاري/محلة 821ز/78فلكة العلوة

424

الضاحية

باسم عويد خضر

بغداد/الرصافة  /اسم المحلة باب االغا رقم القطعة  / 1 / 613رقم االبواب  47ب 11 /4

425

االسمى

سامي عبدالكريم سايه مير

بغداد/شارع المتنبي /حي الرشيد  /محلة  / 114تسلسل العقار / 1 / 119جديد حسن باشا .

426

الوضحاء

احمد محمود فاضل

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

427

النوافذ

عباس ضاري عباس

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

428

الطرد

فالح حسن عودة

429

اليمين

ناصر عباس فرحان

430

النغم

محمد عبدالرضا مهدي

431

الطوى

طالل محمد جواد

بغداد/الحارثية/محلة/211ز 5رقم المحل2/5

432

المغيب

جعفر منير عاشور

بغداد /الكاظمية/باب الدروازة/مقابل مستشفى االطفال/مركز الكاظمية التخصصي/عيادة الشفاء/مقابل عمارة النور رقم المحل413

بغداد /كرادة داخل قرب مستشفى الراهبات.326/
بغداد/شارع فلسطين/م/510ز/87محل2
بغداد /الكاظمية /شارع الشريف الرضي /عمارة نصرهللا
بغداد/الرصافة/محلة جديد حسن باشا/رقم العقار 1/164/مقابل سوق السراي

بغداد/شارع الرشيد/مقابل بناية االتصال الهاتفي منطقة السنك/مجاور المصرف الزراعي.
بغداد  /المنصور  14 /رمضان  /م  20داودي  /رقم القطعة  / 1089 /3رقم االبواب  92 /14أ.
بغداد/شارع فلسطين/محلة/505ز55
بغداد/حي االعالم/شارع البدالة/م/831ز/37محل451

بغداد/جميلة/م/516شارع القدس.25/
بغداد  /الرصافة  /ساحة بيروت  /رقم القطعة  5 / 374المحلة او المقاطعة وزيرية  / 3رقم االبواب / 374د 3 /5 /قرب مطعم الساعي .
بغداد  /الكرادة  /شارع االورزدي قرب شركة العرجون للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية رقم القطعة  / 595البو جمعة .

433

المهل

بشير جمال عبد الرحمن

434

ارض السواد

حسين جبيل المي

بغداد/زيونة/شارع /15م/714حي المثنى

435

العماد

عماد كاظم محمد

بغداد /شارع السمؤل/خان الباشا/الطابق االول

436

الدفة

يحيى بدر حسين

بغداد/شارع السمؤل/مجمع االغا/الطابق االول

437

االغصان

عالء ناصر حسون

438

زيونه

فراس مجيد حميد

439

الكهف

امير عبداالمير حسن

440

اعالي الفضاء

عبدالرحيم اسماعيل ابراهيم

441

االثير

محمد رسول سالم

بغداد/الشورجة/سوق المعاضيد/عمارة الطائي/مقابل شركة االسوار للتحويل

442

المثلث

مهدي شياع محمد

بغداد /حي الكفاح/م/125ز.1

443

التواصل

عادل شكر محمود

بغداد/الشورجة /باب االغا/عمارة القادرية/المرقمة/240/19شارع السمؤل/خلف الرافدين/الرئيسي

444

االوتار

نزار حمد عبد مهيدي

بغداد /العامرية/محلة/632ز/32محل/2بالقرب من الرافدين /فرع الرافعي

445

الشريعة

محمد سمير سرحان

بغداد/جميلة الصناعية/م/514ز/10رقم القطعة6/30/

446

التحدي

447

التصميم

فهد فالح فاضل

448

الترانيم

ايمن مهدي صالح

449

الفلك

رضاء كامل حمد خضير العزاوي

450

الساحة

مهدي ياسين مهدي

451

القانت

خالد حامد ناصر

بغداد /شارع النضال /قرب ساحة الطيران /مجاور كنيسة االرمن .

452

االشارة

عدي منعم غنام

بغداد/الصالحية /مجاور فندق حدائق قرطبة السياحي مقابل مصرف الرشيد /فرع الصالحية .

النهى

مشتاق طالب داود

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

454

مكناس

مجيد خضير علي

بغداد/عرصات الهندية م /929/شارع /30عمارة /15رقم المحل15/6

455

الطائل

ايهاب محمد عبد الحسين

453

يعرب عبد الحسين صالح

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /الطابق االول من دريم مول  /تسلسل العقار  4 / 1157م  11 /مزرعة حمدي

بغداد/كرادة خارج/تقاطع المسبح/م/154ز/4مبنى/1شارع اصفر
بغداد/شارع الربيعي /حي المثنى/محلة/714مجاور بناية االمير مول
بغداد/شارع السعدون/م/102ش/77رقم االبواب65م 21/3رقم القطعة  167/159البتاوين مجاور مطعم كباب البدوي
بغداد  /المنصور/عمارة الجادرجي/ط/2م/601شارع المنصور الرئيسي/رقم االبواب31/93

بغداد/شارع الجمهورية/داخل شورجة بيع جملة السكائر
بغداد /زيونة  /بناية احمد سنتر محلة  714زقاق  47رقم العقار  4/22747م 11 /مزرعة حمدي رقم المحل  248ب . 6/16
بغداد/الحارثية /شارع الكندي/م 211ش 11عمارة الحارثية ط.4
بغداد  /المنصور /شارع 14رمضان  / 609 /شارع  18رقم االبواب  64أ. 14/
بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح مجمع الشورجة  /محلة  115زقاق  144ب مكتب ح  1شارع المللك غازي  /الكفاح علوة الجبن (سوق السكائر).

بغداد /الكرادة /شارع خالد ابن الوليد/م/908بناية رقم  / 80مقابل قاعة دامور.

بغداد /شارع الرشيد/شارع السمؤل/قرب البنك المركزي .

456

السيره

أسامة عبد الرحيم عطيوي لطيف

457

النهج

زهراء كريم جاسم

بغداد /الكرادة /عرصات الهندية /م /929ش /30مبنى /135مقابل مطعم بابيش .

458

االغر

مرتضى هادي الزم

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

459

الفادي

خالد فرحان يوسف

بغداد /كرادة خارج  /مقابل معرض جلود .

460

التواضع

حسين عباس فرحان

بغداد/شارع فلسطين /ساحة بيروت  /محلة الوزيرية  /رقم االبواب  3741 /6أ 3 /5 /تسلسل العقار  / 374د رقم القطعة . 374 /5

461

المنطلق

عبدالعزيز اسعد عايش

462

الدالة

المحسد عيسى خلف

بغداد/الكرادة/عرصات الهندية/م/929ش/30مبنى 55

463

العال

حسام نجم عبد شلش

بغداد/الكاظمية /باب الدروازة/شارع التجنيد/م/419ز65بجانب بناية مصرف ايالف االسالمي .

464

الناقة

ناصر مطشر بخيت

بغداد/حي جميلة/سوق الغذائية/م/516ز/22بالقرب من مصرف الرشيد/فرع جميلة

465

الرهان

افراح شاكر محمد

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

466

االدخار

علي سمير حسين

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

467

السهاد

سامر عبدالحسين علي

468

ارض الحيرة

عدي ياسين جبار عفريت

469

الغيف

احمد عماد مناوي

470

الداري

مصطفى سامي رشيد

471

الخدمة

حسين ولي عباس

472

المسبح

حيدر كاظم عبد

473

النازك

محمد عبدالخالق حسين

474

الترف

حسن رمضان كماش

475

االثرياء

سهى سعد مهدي

بغداد/طريق معسكر الرشيد/مجمع مشن التجاري/رقم العقار574/161

476

االصالء

علي محمد سلوم

بغداد/شارع الكفاح /حي الرشيد/م/113ز/71محل155/7

477

الرفاعي

احمد جياد ضمد

بغداد/جميلة شارع الحسينية/م/516ز21

478

الحجر االسود

احمد اسماعيل ناصر

بغداد /الحارثية  /شارع الكندي  /رقم القطعة  751 / 407المقاطعة (كرادة مريم رقم االبواب 55 /أ. )21 /3

بغداد/المشتل الشارع العام/م 726ش 77/مبنى230
بغداد /الكرخ  /الحارثية  /رقم القطعة  / 1734 / 407م  211كرادة مريم  /رقم المحل / 81د . 42 /20
بغداد/زيونة /شارع الربيعي/دريم مول/م/714ز 15/9قرب مصرف اشور /فرع الربيعي
بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /مبنى  / 67زقاق  / 15محلة .712
بغداد /الشورجة /عمارة األرمن /األبواب  / 174 /18تسلسل العقار  /6/ 886المحلة  / 108ز / 75مبنى .4
بغداد/الجادرية/محلة /913شارع /28د.27

بغداد /شارع فلسطين /حي العقاري  /محلة  / 506زقاق  / 28شارع  16مبنى  86الشارع العام .
بغداد/جميلة /شارع الوسيلة.

بغداد /الزعفرانية/الشارع العام/م / 959ز  / 1شارع . 1

بغداد/السعدون/مقابل محطة تعبئة وقود ساحة الفردوس/م/102ش/9رقم المحل175

479

الشجرة

مصطفى فالح مرزة

480

العزيزية

خالد محمد عبيد

481

روعة الربيع

حسين علي حسين

482

االنامل

ميادة عبدالسميع جدوع

483

العطره

احمد حبيب ياس

بغداد/الكاظمية/العطيفية/شارع الدامرجي/مقابل الوقف الشيعي/م 407ز4مبنى .15

484

التحية

طارق زياد طارق

بغداد/شارع الرشيد/رقم القطعة  1/816محلة او المقاطعة راس القرية رقم االبواب قيصرية 22/2ب

485

الصفاء

االء قاسم خضر

486

الساهر

سرمد صادق معارج

487

ارزو

زهراء عبدالهادي رضا

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

488

المراح

مصطفى عبدهللا مراح

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

489

الجالء

بشار هاتف اغاني

490

الغيداء

عامر موسى عبدالكريم

بغداد/الشورجة/محلة / 115ز/21د/21قرب متوسطة ميسلون /رقم االبواب46ب139/

491

الكميل

عالء عبداالمير محمد

بغداد/الشورجة/الدهانة/محلة الرشيد/108/ز/60مبنى17/23

492

الرفل

احمد عبدهللا علي

بغداد /شارع السمؤل محلة /110رقم االبواب  32/1أ

493

الجذع

هبه سعيد كاظم

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

494

القاب

زهراء جواد كاظم

495

الراشدية

امل نجم عبدهللا

بغداد/شارع الرشيد/محلة راس القرية/قيصرية . 5

496

النحت

وسام سلوم محمد

بغداد/شارع الربيعي/محلة/714ش/15تسلسل العقار 11533/4مقابل مدينة االلعاب

497

العز

ليث صادق تقي مهدي

498

الصبر

عدنان محمد صكر

499

الواحف

ناصر عبدالرزاق عبدالكريم

500

المنقذ

عبداالمير جواد علي

501

الحباري

سلوان عبدالمناف مسلط

بغداد /البتاوين  /رقم القطعة  261 / 327عرصات الهندية  /حي بابل  /محلة  / 929زقاق  / 19مبنى  / 202 /13شارع العرصات .
بغداد /االعظمية  /تسلسل العقار رقم القطعة  201 /10اسم المحلة او المقاطعة  16سبع ابكار رقم األبواب 15أ. 18 /
بغداد /البوشجاع  87ج / 6 /5 /6 /رقم القطعة19 / 17

بغداد  /الرصافة /البلديات  /رقم القطعة  15 / 498 /14رقم البناية 2أ 15 /14/م  726ز  29محل . 12
بغداد  /الكرخ  /تسلسل العقار 1821 / 1اسم المحلة  18عامرية .

بغداد/جميلة /تسلسل العقار  1 / 2945إسم المقاطعة  4وزيرية رقم االبواب .1

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

بغداد/الكاظمية تسلسل العقار  1 / 848المحلة قطانة رقم االبواب  58أ / 6شارع الفضوة خلف مصرف ايالف االسالمي الشارع المقابل للتجنيد القديم .
بغداد/الكفاح/محلة /127ز/25االبواب 94ص 140/12المحل65/11
بغداد/شارع الكفاح/قيصرية حجي عماد/رقم القطعة 2/117طاطران االبواب 2أ155/
بغداد/الرصافة/الشورجة/الكفاح/رقم القطعة 2/117طاطران/داخل قيصرية
بغداد/كرادة /ساحة الواثق/محلة  904ز 17/االبواب 19أ21/2/4

502

القسطار

سامر مهدي صالح

بغداد/الحارثية/شارع الكندي رقم القطعة  23/407رقم الشقة 11/45

503

الضيعة

سلوان اكرم يحيى

بغداد/الكرادة  /مجمع الدامرجي لالطارات/محلة/991ز/19رقم المحل2أ46/

504

البطريق

ميثم علي سعيد

505

الضجاح

مرتضى علي حيدر

506

المحجل

حلى جبار فهد

507

السرار

احمد فاضل نوري

508

االمتداد

عبدالواحد عبدالرزاق احمد

بغداد/شارع السعدون/العقار  1/230بتاوين/محلة/102ش 9بناية  85مجاور الخطوط الجوية

509

الطرف

محمد مهاوي بطي

بغداد/الكرادة  /العرصات  /حي بابل م  / 929ز  15مقابل مصرف بيروت والبالد العربية .

510

البلح

عدنان فؤاد سليمان

بغداد/مجمع شارع الكفاح /رقم القطعة/ 1/61م 127ز25

511

الرصيد

سعد عبدهللا خيرهللا

بغداد/شارع الربيعي/مجمع الحارث التجاري/رقم البناية /11439مقاطعة 11محلة714ز15

512

العدل

ماجد حميد عنبر

بغداد/الحارثية/حي الكندي/م/211ز 7مقابل مصرف بغداد

513

االسوة

وليد خالد حبيب

بغداد/شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنلوجيا /محلة  906ش21

514

الحايك

فهد احمد عبدالرزاق

515

االسيف

احمد كريم عكار

بغداد /الكرادة /ساحة كهرمانة داخل الفرع م 901ز.3

516

الضبيب

باسم خلف زويد

بغداد/الشورجة/باب االغا/عمارة الحاج ابو ايمن/م/111/ 34ج2

517

األثاب

فينوس عزيز حميد

518

البركان

سرى محمود كمبوص

بغداد /الكاظمية /فضوة الشيخ رقم القطعة 902/قطانة رقم المحل 224

519

ملوية سامراء

سمير اسماعيل مربط

بغداد /حي الجامعة/مقابل جامع مال حويش /رقم االبواب 1أ6/82

520

العنوان

مصطفى محمد علي

بغداد/عرصات الهندية /شارع /30رقم المحل 6/5

521

الوهم

غانم حسين عليوي

بغداد/شارع الكفاح/رقم القطعة  1/291اسم القطعة طاطران محلة 125

522

التربة

اخالص شمة حسن

بغداد/الكفاح/محلة /125ز/22رقم المحل /2/13طاطران.

523

الطموح

امجد عدنان محمد

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

524

االشراف

احمد فوزي محمود

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

بغداد/الشورجة/عمارة الملك التجارية/المحل /5العقار1/164/محلة جديد حسن باشا
بغداد /الشورجة /شارع السمؤل/عمارة خان الباشا الكبير /240/20ج17/
بغداد /الكفاح /شارع /25عمارة 45
بغداد/الرصافة/مزرعة حمدي/رقم القطعة 441/6محلة  906مقابل الجامعة التكنلوجية

بغداد/السعدون/رقم العقار  73/1مدخل فندق بغداد

بغداد /السيدية  /رقم العقار20أ1/10/

525

الهماس

سعد جليل جرجيس

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

526

الميراث

ياسر عامر حسين

بغداد/الكاظمية/تسلسل العقار 69/303رقم االبواب 5ب قرب مصرف بابل

527

التواق

هاشم عبد اللطيف خليفة

528

الغاضرية

عبد الستار علي حسن

529

الجاه

لينا طيف زاهد

530

النضار

جالل شفيع طعمة

531

السباق

صباح خضيرعباس

532

الفواح

عمار ستار راشد

533

الرسالة

زينب كامل عبد الزهرة

534

التأريخ

سيف عبد الكريم عبد الحسن

535

الصيحة

علي عبد الزم

536

سرت

ايسر عباس حسين

537

التفاهم

عمار علي حسين

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

538

القصباء

محمد كامل عبد

539

السفح

مصطفى عبد الوهاب عبد الرزاق

540

االستبيان

سارة سمير سامي

بغداد /شارع السموؤل /رقم القطعة 17ء240 / 24عمارة وقف خانا لباشا الكبير
بغداد /كراج االمانة محلة  906/عمارة  16رقم القطعة  721/ 356مقاطعة بتاوين رقم االبواب  5 / 94ومجاور دائرة الجنسية واآلحوال المدنية /فرع
الرصافة
بغداد/الكرخ /حي الخضراء /محلة  631شارع  10رقم المحلة  77اسم المقاطعة ( /20الداوودي )رقم القطعة 8253 /7

541

اآلنبهار

ياسر حامد مطشر

542

الظهير

امجد كاظم مكي

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

543

االكثرية

قصي خلف علي

بغداد /الكاظمية/شارع الفضوة /رقم القطعة  826 /المقاطعة /قطانة رقم االبواب , 172أ 17/منطقة تضم محالت تجارية

544

الطقس

قيصر جاسب لعيبي

545

الراسخ

حسين احمد خلف

546

العريش

زيدعبد المحسن وهاب

547

التالة

علي محمد جواد هادي

بغداد /حي الجامعة  /شارع الربيع  /مجاور حلويات الخاصكي  /الداودي /20رقم القطعة 2028/3
بغداد/الكاظمية /حي الزهراء محلة 411ش 18م  5/ 99/بالقرب مستشفى الكاظمية الخاص
بغداد /السيدية  /محلة  821زقاق  /57رقم المحل1/5رقم القطعة 2283 /43المحل يقع على الشارع التجاري العا م
بغداد /الكرخ /الحارثية تسلسل العقار  249\407مقاطعة كرادة مريم رقم االبواب 1/ 46أ محلة  211ش 5/مبنى  2مجمع الكاظمي
بغداد /شارع حافظ القاضي /رقم القطعة / 401 / 41سبع ابكار محلة 318
بغداد /الرصافة  /حي الكفاح  /محلة (فرج هللا ) /رقم القطعة  / 451رقم االبواب  239 /12داخل عمارة في الطابق االول بالقرب من شركة بدرة
للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية .
بغداد  /الرصافة  /شارع السمؤل /عمارة وقف خان الباشا الكبير /الطابق االول  /رقم المحل  17ه 240 /22 /
بغداد /حي القادسية  /خلف جامع بالل الحبشي  /م  / 606ز  / 15مبنى . 16 /33
بغداد /المشتل ( شارع المطبك ) يجاورها محالت تجارية ويوجد بالقرب منه مركز شرطة الرشاد تسلسل العقار ورقم المقاطعة الرصافة 3 2 1 8 /7/
اسم المحلة او المقاطعة  1 4وزيرية غزالية
بغداد /حي الربيع /كريعات /تسلسل العقار ( ) 46 / 1 00رقم الباب ( 3 2ا ) 3/المحلة ( ) 336شارع ()3 9بناية ()14

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

بغداد /الكفاح  /مجمع الكفاح للصرافة محلة  127زقاق  25رقم اآلبواب / 94ص. 30
بغداد  /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري /محلة  906رقم المحل / 19ج. 26/ 5 /7
بغداد /الكرادة  /العرصات الهندية /البوجمعة /قطعة رقم  31 /332بالقرب من شركة الغدوة للصرافة
بغداد /الرصافة /الكرادة  /داخل محلة البو شجاع تسلسل العقار  2 /250رقم أالبواب ( )11 /5 8داخل مجمع الفرحان التجاري مقابل بنك البحر
المتوسط

بغداد /جميلة  /شارع حسينية (االنصار ) على بعد مسافة حوالي ( )80متر تقريبا" من جهة الحسينية على الشارع الرئيسي محلة  516/شارع  21رقم
المحل / 1/ 988ب
بغداد /شارع جميلة الصناعية /ا / 6110/تقع بالقرب من المصرف الوطني االسالمي ,ومصرف االقتصاد فرع جميلة .

548

الخيزران

علي فاضل محمد

549

العشب

كرار ناظم نعيمة

550

البيدق

سالم طارق جاسم

551

الجرس

مصطفى نصير مكي

552

الساكن

عقيل سلمان حراب

553

االصال

فالح مهدي محمد

554

المزمار

عامرحسون محمد رضا

555

المزرعة

عامر كاظم هادي

بغداد /الوزيرية  /حي المستنصرية محلة  / 504زقاق  / 13بناية  / 14قرب النادي التركماني .

556

الغزالية

ربيع بدر طعمة

557

الشمم

هاشم قاسم جاسم

558

الخيام

أرشد فهد رحيم

بغداد/الكرخ /حي الجامعة  /رقم القطعة  20/ 5809 /3/9اسم المحلة والمقاطعة داودي رقم االبواب  /19أ.82 /1 /
بغداد /رأس القرية /عكدالنصارى/سوق الكهربائيات تسلسل العقار رقم المقاطعة  4 / 810 /رأس القرية رقم االبواب  22 /19بالقرب من مصرف
الرشيد والرافدين
بغداد /جميلة  /محلة  514/رقم المقاطعة  5992\1بالقرب من الشركة مصرف الرشيد ومصرف الشمال.

559

المنسر

حيدرعيدان عبدالحسن

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

560

النيار

سمارة محمد عبد الكريم

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

561

البالسم

562

الغبطة

يوسف خالد محمد

563

الصراط

محمد عبد االمير عبد الصاحب

564

الطوبى

محمود طه يوسف مثنى

565

االتفاق

اسامة شوكت احمد

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

566

أفلو

حيدر فرحان حسن

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

567

الثناء

نصرت جاسم محمد

بغداد /الكاظمية  /تسلسل العقار  8 /303رقم المحل 6م 5 /3 /

568

القرص

خالد علي عبود

569

النضال

حيدر حميد درويش

570

المهمة

تحسين عبد الكاظم هواس

علي احمد نجم عبد

بغداد /الكرادة الشرقية  /تسلسل العقار  22 / 130بتاوين  /محلة  / 901رقم االبواب  / 42أ . 22 / 2 /6
بغداد/الكرادة /شارع سلمان فائق  /رقم القطعة  /96 / 323البتاوين .
بغداد /الرصافة /جميلة /شارع جميلة  2784 /1رقم القطعة رقم االبواب( )4رقم االبواب  7أ المقاطعة وزيرية محلة  522شارع / 26مقابل لحوم
البركة .
بغداد /الشعلة  /محلة  / 22صابيات رقم االبواب 3أ  2 / 25 /قرب مطعم الزيتون .
بغداد /الكاظمية /تسلسل العقار  1/ 890محلة  423زقاف  68رقم االبواب  57 /93عمارة نصرهللا (سوق البورصة ).

بغداد/الرصافة /شارع الكفاح /م / 127ز/ 25م عبيد /رقم االبواب / 94/ص /5 /رقم المحل . 15/ 13
بغداد  /الرصافة  /رقم القطعة  11 / 327بتاوين رقم االبواب 112م  1 /5 -العرصات .
بغداد /الحارثية  /شارع الكندي  /مقابل مول بغداد  /محلة  / 213زقاق  / 11بناية  / 24رقم االبواب  17أ. 21 / 3
بغداد /االعظمية  /مدخل شارع المغرب -م - 302ز, 14مقابل االستدارة الوسطية

بغداد  /الكرادة خارج /محلة  905قطعة ارض تسلسل  504بتاوين (مجاور حلويات ابو عفيف).
بغداد /الدولعي /شارع مخازن الشاي /محلة /432ز/61د /8ش  32بناية  180تسلسل العقار 923 /3
بغداد /الشعلة /الشارع العام رقم  / 54 /د/ 139 /تسلسل العقار رقم القطعة / 1840/ 5اسم المحلة اوالمقاطعة  22صابيات

571

الغدف

فالح حسين عبد هللا

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

572

الرصيف

حسين يوسف مناتي

بغداد /شارع السموؤل /عمارة وقف خان باشا الكبير دكان رقم  17و0 24 /

573

السمندل

صالح مهدي ثويني

بغداد /الكرادة  /البوجمعة محلة  907زقاق  503رقم المحل  35بالقرب من شارع االورزدي.

574

السائر

محمد فؤاد جاسم

بغداد  /شارع الكفاح محلة  / 127شارع  / 22رقم االبواب  51 /أ 144/ 4شركة تقع داخل الفرع من الشارع العام

575

العتبة

محمد عطية سعيد

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

576

السالمية

حيدر عدنان عبد هللا

بغداد /شارع الربيعي  /م  / 712مبنى  / 67ط  / 1ش . 15

577

الكاشف

موفق صالح محسن

بغداد /شارع الكفاح الرئيسي  /محلة  125شارع  22تقع الشركة ركن الشارعين

578

االحفاد

صالح حسن سباهي

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

579

الدرواس

محمود عقيل محمود

بغداد  /شارع الصناعة مجمع فاطمة رقم العقار  1542 /5 /6مزرعة حمدي م 906 /ز 21/د 28 /رقم االبواب 23ت  5بالطابق االرضي

580

الملتزم

محمد نافع محمد

581

البالم

عباس عكلة حسوني

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

582

الدهار

بالل صبري هالل

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

583

النوف

عماد علي حسين

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

584

المصفوفات

محمد نعمة ضيول

585

الوشاح

عادل ناجي قاسم

586

لحج

عال عماد علي

587

الصالح

عماد مراد خضر

588

المغارة

احمد صالح شعبان

589

الحكيم

احمد عبد الرحمن جاسم

590

الصهيب

حسن هادي حسين

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

591

المنجد

اسراء باسم شاكر

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

592

الصف

عدنان عادل كاظم

بغداد /العرصات /مقابل شركتي (الكنز ,الدالة )للصرافة

593

التوت

علي كريم شاطي

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

بغداد /الحارثية  /شارع الكندي  /رقم القطعة  111 / 407كرادة مريم  /م / 211ز /3مبنى  /8ط 3رقم االبواب د. 10 /

بغداد /الكرخ  /الحارثية  /م  / 211ش  / 19رقم القطعة  4 / 407اسم المحلة كرادة مريم  /رقم االبواب  14أ. 17 /7
بغداد  /شارع /فلسطين محلة  555شارع  55بناية 2 / 65
بغداد /الرصافة/الكرادة الشرقية /بالقرب من الجسر المعلق/محلة / 909ز/ 20محل 2أ / 5/تسلسل العقار او رقم القطعة 286/ 183
بغداد/الرصافة  /باب االغا  /شارع السمؤال  /بناية خان الباشا الكبير  /رقم المحل  17هـ. 240 / 43
بغداد /العامرية  18م 634 /شارع  36رقم القطعة  6029 /1رقم االبواب ()1
بغداد /الحارثية /بورصة الشركات /عمارة الشارقة  /رقم البناية / 490محلة  / 211زقاق 2

594

البارز

حسن هادي كامل

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

595

الشاسع

قاسم علي محسن

بغداد /الكرادة الشرقية خارج محلة / 905زقاق / 15د  4/1في شارع فرعي للشارع العام

596

الفند

ريباز علي قادر

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

597

الحولي

عمار فالح طالب

بغداد /شارع النهر سوق (التجار) تسلسل العقار 877رقم االبواب رأس القرية

598

القنوت

حيدر سالم حسن

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

599

السيسبان

اوس فاضل محمد

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

600

االواب

حيدر قاسم محمد

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /قطعة  2/ 117طاطران /األبواب  2أ155/ 18/

601

الزهد

محمد خالد شالش

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

602

الدرب

سمير محمد علي ناموس

603

التنسيق

ريم خالد عبد األمير

604

الناصح

علي حسين حمود

605

العمران

سيف صدام اسماعيل

606

الكحالء

عبد الرزاق محمود خلف

607

المياسين

عمار علي عباس

608

المرقب

صالح مهدي صالح

609

الموقد

أسعد عبد خضير عباس

610

األنبعاث

نجاح جبارهبس

611

جلوالء

حسين عامر كاظم

612

القناعة

علي داخل جبر

بغداد  /الكاظمية  /محلة  423 /رقم المحل  27/و 2 /3

613

الناهور

علي سعد فاضل

بغداد  /شارع فلسطين /ساحة بيروت /حي االدريسي  /عمارة الساعي

614

العفراء

نزار عبد الرزاق عبد الصاحب

615

التوازن

محمد علي عبد اللطيف

بغداد /الكاظمية  /شارع اكد  /رقم القعطة  2 /4اسم المحلة  /عطيفية .

616

الطاهر

علي عبد الكريم مزهر

بغداد /الشورجة  /خلف عمارة الكناني  /القطعة / 158 / 155الدهانة  /بناية  /24ز51

بغداد /الرصافة  /شارع الربيعي  /محلة  / 714زقاق  / 15مجمع دريم مول  /الطابق الثاني .
بغداد /كرادة داخل  /مقابل السيد ادريس  /دائرة الجنسية رقم القطعة 28 /9محلة  907رقم االبواب  /1أ. 1 /2 /8
بغداد /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري /محلة  / 906ز 21بناية / 63محل  91ج 26 /5 / 8
بغداد /الرصافة  /شارع الربيعي  /رقم القطعة  / 11618 /4محلة . 712
بغداد  /شارع الكفاح م / 127 /ز. 25/
بغداد /الكاظمية  /عمارة النواب  /رقم  / 227محلة القطافه  /رقم المحل 6ب . 9 /2
بغداد /العامرية  /شارع المنظمة /رقم القطعة  90 /1م  630 /رقم المقاطعة  18االبواب 21 /27 /
بغداد  /جميلة الصناعية /محلة  516رقم االبوب 4 / 2435
بغداد  /الرصافة /تسلسل العقار  /7 / 11517رقم القطعة  / 11المقاطعة  /مزرعة حمدي
بغداد  /الكرادة /شارع سلمان فائق  /م  / 902مبنى  40بتاوين  /ش 14

بغداد /الشورجة  /المرادية /خان أبراهيم هاشم  /تسلسل العقار  429باب األغا

617

المجس

جمال عبد هللا مجيد

بغداد  /شارع الربيعي /تسلسل العقار /4 /11517رقم المحلة / 11مزرعة حمدي

618

الحوز

عالء كامل حمزة

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

619

البئر

مصطفى كامل سعيد

بغداد  /الكاظمية  /شارع الشريف الرضي  /رقم االبواب  57م / 4 23 /ز29

620

الزاوية

احمد مهاوي بطي

621

النطاق

عمار عبد االميرمحمد

622

الدماس

عماد شامل احمد

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

623

البائن

ماجد ابراهيم خالد

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

624

النحو

مرتضى محمد نحو

بغداد  /جميلة محلة  514 /ز 25 /مبنى  4 /1 / 2174شارع مجزرة جميلة .

625

البارع

علي ابو طالب عبد الواحد

626

االصحاب

ياسمين جاسم محمد

بغداد  /محلة  114رقم المحل  8/مجاور المتحف البغدادي .

627

جرمانه

ضياء محمد عباس

بغداد  /شارع الرشيد م 108 /ز  59 /فرع عكد الجام

628

ابابيل

حسين ازهر عبد الغني

629

االمد

نعمة عدنان نعمة

بغداد  /الكرادة م 907 /ز  31/رقم االبواب  15س  10/10تسلسل العقار  11/ 406البو شجاع

630

المشتل

خالد حسن زامل

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

631

المجال

علي محمد علي حسون

632

الحسكة

حيدر زايد شلش

633

الشماع

علي يحيى عبد المحسن

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

634

اآلس

وسام حسن محمود حسين

بغداد  /الكرادة  /الكرادة داخل  /الزاوية  /رقم القطعة  / 8 / 502رقم االبواب  /18أ 1 /2 /6و 18أ. 1 /2 /7

635

الصحيح

حسين فندي حمد

بغداد  /كرادة داخل  /محلة  909ز 39بناية  /102رقم المحل  14ب 1 /2/

636

الصهباء

والء محمد حسن

بغداد  /الرصافة /حي جميلة  /م / 522ز  26قرب مصرف الرشيد

637

الشذان

ذو الفقار بدري نوري

638

الذرب

سماء سعد محمد

639

المشوار

منار عامر عبد الصاحب

بغداد /الكرادة  /العرصات  /حي بابل  /م  / 929ز  / 15االبواب  129ب . 1 /2/
بغداد الكاظمية /تسلسل العقار  8 / 303رقم االبواب 6 /1/17ك  5/ 3بالقرب من مصرف بابل  /فرع الكاظمية

بغداد  /شارع الكفاح  /طاطران  /محلة  127عمارة  25رقم االبواب  55تسلسل العقار  50أ . 144 /

بغداد  /كرادة خارج  /المحلة او المقاطعة البوجمعة  /تسلسل العقار  / 5 / 199رقم االبواب 48أ6 /5/ 5

بغداد /الدورة حي الخورنق /شارع  /62محلة / 842زقاق  /1عمارة / 60القطعة  / 275 / 22المقاطعة 3
بغداد /الكرادة  /عرصات الهندية  /م  / 925ز  / 25محل . 3

بغداد  /الكاظمية  /شارع النواب م 411/رقم القطعة  8 / 303شارع 18
بغداد  /شارع السمؤل /عمارة وقف خان الباشا الصغير
بغداد  /شارع السعدون /الشارع الرئيسي  /تسلسل العقار  448 / 323بتاوين

640

المرغوب

صفاءعكلة هجول

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

641

العرندس

عالء سعيد كاظم

بغداد /السيدية  1 /43 /1156رقم االبواب اأ  1/ 22 / 4اسم العقاطعة (الخر)

642

الوقار

عمار قاسم حسين

بغداد  /الكاظمية  /سوق الذهب .

643

الزاخر

نضال رشيد كريم

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

644

البارق

جاسم محمد عبد الرحمن

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

645

الكرامة

عادل أسماعيل أبراهيم

بغداد  /الحارثية  /شارع الكندي  /كرادة مريم تسلسل العقار  / 1729/ 407محلة  211ز 3طابق ارضي رقم المحل 4

646

السادح

علي ضياء علي شنين العالق

647

البرواق

باسل حقي سليمان

بغداد  /االعظمية /م / 312ز  11مبنى رقم  36 / 58قرب الجامعة العراقية

648

تعز

صادق جاسم جبر

بغداد  /شارع الربيعي /مجمع الشراع التجاري /م714 /ز  15/مبنى 4

649

القطار

سرمد محمد موسى

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

650

األرقب

قمر عبد المناف مسلط

651

المناسك

هناء كريم مطشر

بغداد  /شارع فلسطين  /تقاطع الصخرة م  508/ز 13 /ش  14 /تموزتسلسل العقار 1329 / 5

652

المرقبات

بان علي مطشر

بغداد  /المنصور  /شارع 14رمضان م 609 /ز  77 /رقم العقار . 65

653

المحاسن

سعد حيدر اكبر

بغداد  /الكاظمية  /م  423ز 68 /رقم االبواب  3ق 19 / 21 / 57 /

654

الصندل

صالح ناصر علي

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

655

العازم

سرمد سعد محمد

بغداد  /الرشيد  /م / 114ز  /6خلف المتحف البغدادي

656

دهوك

كيالن خالد سعيد

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

657

الصائب

انس انور حاتم

658

الربى

زهراء نجم الدين عبد الحسين

659

المرقاب

مهدي عبد الصاحب قاسم

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

660

النيشان

سلمان محمد علي حيدر

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

661

الكفة

حنان محمود اسودي

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

662

العطشان

عقيل كاظم لعيبي

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

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

بغداد  /الكرادة  /حي الوحدة  /محلة / 906شارع  21الطابق االرضي

بغداد /كرادة مريم  /عمارة الزهور الطابق االول  /رقم القطعة  / 1729 / 407رقم االبواب ط. 333 /
بغداد  /الكفاح  /م / 127شارع  22تسلسل العقار  1 / 268رقم االبواب أ51 /50 /

663

نورسين (العقول سابقا ً)

حيدر طارق عبد الجبار

بغداد /الكرادة  /تقاطع المسبح  /رقم القطعة  727 / 377محلة  903مقاطعة  /البتاوين .

664

الفطنة

شعيب علي غالب خزعل

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

665

المرتفع

امنة حسن حمزة

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

666

المارد

عمر أحمد شاكر

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

667

التروية

عباس عويد ابراهيم

668

المجتبى

عباس حميد كريم

بغداد  /الشورجة  /مجمع كريم صحبت للكهربائيات رقم القطعة  6/ 577رقم االبواب ر/ 40ب178/ 11 /

669

المحترف

عدنان علي عبود

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

670

األنصار

علي حسين علي

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

671

الطارق

أحمد خليل أبراهيم

بغداد  /الكرادة  /شارع الصناعة مجمع النعمان التجاري م / 906 /ز 21رقم المحل 91/أ26 /5/

672

الكنانة

فاتن قاسم شمخي

بغداد /الكرادة الشرقية  /شارع االورزدي  /م  / 907رقم االبواب  / 503ب32

673

قزانية

فريدة مراد عباس

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

674

البراح

عادل علي مؤنس

بغداد /البياع /محلة  /817ز  / 26رقم االبواب أ  /229تسلسل العقار /رقم القطعة 281

675

الذكير

صابرين عبد المحسن حسين

676

المظلة

جعفر عواد كاظم

بغداد /الشورجة  /الدهانة م  108 /ز / 51 /بناية 24

677

الترتيل

سرمد احمد كريم

بغداد  /حي زيونة  /شارع الربيعي  /الفرع المجاور لمول االمير

678

األكليل

مناف طالب عبد الكريم

679

المساواة

سهام علي مهاوي

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

680

الطائرة

ذكرى محمد علي

بغداد  /جميلة الصناعية  /شارع المعامل  /م  514ز 48 /محل 1 /14

681

الوكب

ضرغام عماد حسون

682

الغراس

حنان كاظم أحمد

683

الوتين

عبد موجود محمد ابراهيم

684

األصهب

سميرقمبر خضير

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

685

المنديل

بهاء زهير عبد هللا

بغداد  /الرصافة  /بغداد الجديدة على الشارع العام م 727 /ش 77/محل 4 / 143

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

بغداد /الكاظمية /العقار رقم 123 /149رقم االبواب  105 /3 /5قرب فندق نعمان م 411/ز 42د11/

بغداد  /كرادة  /ساحة الواثق  /م  / 904ز / 17باب  19أ  /د 21 /

بغداد /السنك  /عمارة العاني ط 503 / 2رقم القطعة  / 20 / 134ابواب  / 26ج. 233 / 25 /
بغداد  /كرادة داخل م  909 /ز 29 /رقم االبواب  8ط 11 / 9
بغداد /الرصافة  /الشورجة محلة رأس القرية رقم العقار 275رقم االبوب  3/ 176ج مجمع روز التجاري الطابق االول

686

الجنائن

علي محمد حمادي

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

687

الصويفية

حارث خالد ماضي

بغداد /الحارثية  /م  211 /ز / 6 /بناية  / 2اسم المقاطعة كرادة مريم  /رقم االبواب  /1أ 19 / 9تسلسل العقار 1282 / 407

688

الجزيل

محمد صالح فرج

بغداد /العرصات  /م / 929ز  / 21شارع رقم  574 / 30رقم المحل 3

689

المتاح

بسام عدنان محمد

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

690

المبين

صادق جلوب حسين

691

االبها

سعيد عزيز قادر

692

الندبة

محمود حسين لعيبي

بغداد /حي الوحدة  /م  / 904ش  / 17بناية 20

693

القدموس

محمد سعدي فرمان

بغداد  /العرصات  /مقابل مطعم الالذقية  /بالقرب من شركة كورك لالتصاالت

694

القفان

ميثم كاظم مرجاح

بغداد  /شارع فلسطين /تسلسل العقار  2623/ 3أ 4رقم القطعة  3محل 3/ 3/ 2623أ 4قرب جسر ساحة بيروت

695

الخفايا

محمد أحمد سلمان محمد

696

التمام

غفار رحيم جاري

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

697

العطر

سمير صالح مهدي

بغداد  /البلديات /رقم القطعة  15/ 498 /14رقم البناية  217أ 15 /14/م  726ز  29محل . 12

698

الجهر

عبد الرحمن حسن كاظم

699

الجاد

اسراء سمير عبد علي

700

الصندوق

احمد غانم حسن

701

السرداب

خضير تاية عباس

702

الفخامة

عبد الحسن عبد الزهرة شنيت

703

العذراء

عبد الرحيم كريم عيدان

بغداد  /الكفاح  /تسلسل العقار  52ب  155 /رقم االبواب  52ب  55 /م 125 /

704

المنشأ

معن عبد الصاحب علي

بغداد  /كرادة داخل  /شارع االورزدي  /تسلسل العقار  / 673البو جمعة  /رقم االبواب  44أ6 /

705

العمالق

حسن خزعل محمد

706

االستمرار

محمد عصام عبد الحافظ

707

االقسام

سعد محسن محمد

708

الرداء

فاضل عبد النبي عسكر

بغداد  /شارع الكفاح /م  / 125ش  25رقم القطعة  155/ 54/في منطقة الشورجة
بغداد /شارع السمؤول  /عمارة وقف خان الباشا الصغير/م  / 110ز 27

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

بغداد /الكرخ  /الكاظمية  /مقاطعة العطيفية  /شارع اكد  /رقم القطعة ( 204 /55عمارة العسكريين ) رقم األبواب 1أ. 123 /1/
بغداد  /السعدون  /رقم القطعة  2/ 303البتاوين  /رقم االبواب  /ب1 /17 /10
بغداد /الكاظمية  /العطيفية  /رقم القطعة  18/ / 303رقم االبواب 1
بغداد  /شارع جميلة الصناعية  /ش الحسينية  /تسلسل العقار المرقم  / 45م  / 514ش 21
بغداد /السعدون  /تسلسل العقار  2 / 303بتاوين.

بغداد /البنوك  /حي البيضاء  /م  / 319رقم العقار 4 115ب  / 6 / 5ز . 28
بغداد  /زيونة  /حي المثنى ش / 15م  / 712بناية  63رقم المحل  59ب 61 / 24
بغداد /جميلة الصناعية  /مجاور مطحنة جميلة رقم المحل  2093 /1م  4وزيرية محلة . 514
بغداد  /حي المثنى  /محلة  / 714شارع  / 15بناية رقم . 4

709

المقتنى

حسن علي هادي

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

710

الصليل

محمد علي ناجي

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

711

الميالء

ساهرة ابراهيم جبر

بغداد  /كرادة داخل  /م  / 901ز / 59رقم العقار  1 / 350البو جمعة

712

الرغائب

عماد مزعل ماهود

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

713

الشرع

احمد قيصرعبد الرزاق

714

األرود

غزوان ابراهيم خليل

بغداد  /جميلة  /مقابل مصرف الرافدين رقم القطعة  49355 /4اسم المقاطعة  4وزيرية رقم االبواب  4أ58 / 14 /

715

المحفظة

موفق عبود عبد االمير

بغداد  /الكاظمية  /قطانة رقم القطعة  14 / 807باب المراد  /رقم االبواب 72 / 122

716

الضالع

رائد فاضل دهري

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

717

الوجر

علي فارس محسن

بغداد  /الحارثية  /حي الكندي  /م  /211ش  / 5مبنى رقم  2تسلسل  1 / 46قرب مصرف بغداد

718

السرهد

زينب سالم غالي

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

719

اللباب

سعد محمود رضا

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

720

آرفورد

سعد محمود رضا

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

721

االعتاب

توحيد توفيق حمزة

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

722

الفريد

محمد باقر خضير

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

723

ذمار

مهند خضر عطوان

بغداد/الرصافة  /شارع فلسطين  /رقم القطعة / 3 /5 / 1668مقاطعة الوزيرية  /رقم االبواب  / 2751 /5م3

724

الحاصد

علي حسين كاظم

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

725

السائغ

احمد جبار حسين

بغداد  /حي الوحدة  /م  / 906ش  / 21د 1 / 28

726

القلب

هشام محمد علي

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

727

الخيوط

رفعت حسن حافظ

بغداد  /الرصافة  /شارع الرشيد  /باب اآلغا  /م  251ب / 3 -عقار رقم 503

728

االمتنان

عبد الحميد مجيد علي

729

الخصوص

حسن محمد محمود

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

730

الدثور

عمران فاضل علي

بغداد  /شارع الربيعي 0

731

العدسة

رشا عدنان كشكول حسين

بغداد /البتاوين /شارع  / 9محلة  /102بناية  / 179رقم القطعة  / 326 / 219رقم  / 19آ2 /1 /

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

بغداد  /الكاظمية  /العطيفية  /شارع النواب قرب فندق العكيلي م  / 411 /ز  6- 5-3تسلسل العقار. 8/ 303 /

732

البرجس

عمار محمد طه

733

الذوق

حسن علي جعفر

734

الحلقة

زيد صائب رضا

735

الرزيم

اسيل خلف حسون

736

االبسل

سامان خليل سيف هللا

737

الدجيلية

عباس وحيد محمود

738

الشورى

احمد عبد الرزاق احمد

739

االصف

هالة ايمن صادق

740

التحصيل

علي صبري سلمان

741

الصحن

حيدر هاشم مهدي محمود

742

التردد

مصطفى هاشم ذجر

743

السياق

مريم يحيى محمد صالح توفيق

744

العصفور

عماد فاضل رشيد اسماعيل

745

القرين

صالح عبد الحسن كاظم

746

التغيير

احمد ياس خضير

747

الجوز

عالء حقي أسماعيل

بغداد  /الكفاح  /م  3 /274 / 115طاطران.

748

المسافة

أركان جبار مهلهل

بغداد  /مدينة الصدر  /الكيارة  /رقم االبواب  / 6 8 /20 /29رقم القطعة  / 54575 /4/رقم المقاطعة  4/وزيرية

749

الحزام

محمد شريف عبد الحسين

750

النسق

علي جميل مشرف

751

الهالة

حيدر عبد المحسن داود

752

الهدنة

نوال عبد هللا محمد

753

الطوفان

عمار عبد الحسين علي

754

بغداد /المنصور  /شارع  14رمضان قرب جامع السعدية تسلسل العقار رقم القطعة  2718اسم المحلة او المقاطعة  20داودي رقم االبواب . 17
بغداد  /شارع الصناعة  /مجاور الجامعة التكنلوجية  /مجمع فاطمة التجاري  /تسلسل العقار رقم القطعة  542 /6اسم المحلة أو المقاطعة  11مزرعة
حمدي  /رقم االبواب  /18ب .
بغداد  /الكرخ  /كرادة مريم  /الحارثية  /ش الكندي  /م  / 211ز  / 3رقم العمارة  1 / 10رقم القطعة  1730 / 407الطابق االول رقم االبواب  2ب
بغداد  /حي بابل  /تسلسل العقار  9 2 /8رقم المقاطعة  227 / 327ز / 4د 3
بغداد  /حي بابل  /م / 929ش  / 18رقم االبواب 1 / 348
بغداد /الرصافة  /الكفاح شارع الملك غازي  /شورجة الكفاح  /مقاطعة حنون تسلسل العقار  140 / 64قرب مصرف سومر التجاري
بغداد /الكرخ 19 /غزالية  /رقم القطعة  / 2749 /3م  / 651ز  /77د  / 36رقم االبواب 3
بغداد  /زيونة شارع الربيعي بناية دريم مول  /رقم العقار / 11517 / 4م  15مزرعة حمدي رقم االبواب  69/ 35أ 61 /
بغداد  /المشتل  /شارع الجامعة محلة  / 729ز  66رقم المحل  / 11 / 2رقم القطعة  3218 / 7م  /14اسم المقاطعة الوزيرية  -الغزالية  /رقم
االبواب  7أ 15 /4
بغداد  /حي البيضاء  /محلة  323رقم القطعة  1253 / 5المقاطعة  4 /وزيرية
بغداد  /حي آور  /المقاطعة الصليخ  /تسلسل العقار  / 5/ 556 /4م  / 327ش  / 30د 35
بغداد  /الكرخ /اليرموك  /محلة  / 616 /تسلسل العقار  8081 /8رقم المقاطعة  20 /داودي  /رقم االبواب  87ب 23 /3
بغداد  /الرصافة زيونة شارع الربيعي مجمع الشراع تسلسل العقار  1421 /4رقم القطعة  11المقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب  191ج 62 / 2 /
بغداد  /الرصافة  /شارع فلسطين  /رقم القطعة  2931 /5م 3المقاطعة  4 /وزيرية محلة  / 508ش  / 16مبنى / 45محل أ9
بغداد  /الكاظمية /العطيفية رقم القطعة  / 68 / 70شارع اكد  /رقم االبواب  7 /4أ11 /

بغداد /الرصافة  /تسلسل العقار  1/ 241الزوية تقاطع الدكتور العطار
بغداد  /مول المنصور /المحل المرقم  /4طابق االول  /رقم القطعة  / 20 / 7 / 7275داودي .
بغداد  /حي السعدون  /قرب ساحة النصر  /مجاور فندق دجلة  /ز  /15م/ 101رقم المحل  62 /9رقم القطعة 43 /48
بغداد  /الحارثية  /بداية شارع الكندي مقابل مول الحارثية بتسلسل العقار رقم القطعة  1043 / 407اسم المحلة الحارثية رقم االبواب 21 / 211
بغداد  /البتاوين  /سوق بغداد الصناعي  /قرب مجمع الوسام لالدوات االحتياطية /م  / 101ز  / 25محل رقم 4/ 35

755

الرفاء

حسين ارحيم مسلم

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

756

الناقل

حامد حاتم ضيدان

بغداد  /الشورجة  /شارع الرشيد  /باب االغا محلة  / 273شارع 1 /18

757

الكرز

علي ثائر ثامر

758

الغيوم

حيدر ارحيم جاسم

759

سفاوي

محمد فارس طه

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

760

السوالء

بشار جاسم جمعة

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

761

العقان

احمد علي محمود

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

762

السارح

عمار عباس رضا

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

763

االفئدة

ابراهيم سامي عباس

764

الغنج

علي حسين علي

بغداد  /الكاظمية شارع اكد  /م  / 413ز  / 17د  /19تسلسل العقار/ 4رقم القطعة 2اسم المقاطعة العطيفية

765

الشفع

علي احمد عبد السادة

بغداد  /شارع النهر  /اسم المقاطعة  /راس القرية  /رقم القطعة  / 546 /1م  / 110ز 45داخل بناية الدر

766

مضايا

حسين طالل جابر

767

التالد

اكرم فؤاد محمد علي

768

االمثولة

هدى مفيد نايف

769

جونية

محمود ميرك محمود

770

المقربون

حيدر محمد حميد

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

771

الظامر

علي خالص كريم

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

772

العبارة

جعفرعبدالكاظم رحيمة

773

الزنبقة

خالد هاوي شعالن

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

774

المجتهد

هدير ابراهيم حسين

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

775

الرأفة

منار نبراس محمد

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

776

الميزان الذهبي

داود سلمان سليم

بغداد  /السيدية  /الشارع العام  /م  / 823تسلسل العقار .1 /10 / 78 /

777

التعاقب

مسرور كمال علي

بغداد /الحارثية  /م  / 211ز  / 3مبنى  /8رقم االبواب د . 8

بغداد  /الحارثية /رقم القطعة  407 / 1733رقم االبواب  8 /ج / 20/ 24 /قرب عمارة الشارقة .
بغداد  /كرادة  /قرب مصرف الشمال  /رقم القطعة  306 / 375رقم االبواب  65 / 21آ

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

بغداد  /شارع الربيعي /نفق الشرطة  /رقم االبواب  1 /20 / 24اسم المقاطعة الداودي  /رقم القطعة 20 / 8 /4477
بغداد  /شارع النضال /تسلسل العقار  306رقم القطعة 1163 / 323
بغداد  /الرصافة /زيونة  /شارع الربيعي محلة  / 714زقاق 53
بغداد /شارع الكفاح /مجمع الكفاح م  /عبيد  94ص  31رقم المحل  140رقم القطعة 1 / 61

بغداد /الشعب  /حي عدن رقم القطعة  4873 /1رقم المقاطعة  / 9ثعالبة رقم االبواب  4873أ 9 /1 /مقابل محطة تعبئة وقود حي عدن

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

778

الجميرة

نور جواد مطر

779

الوردة البيضاء

حيدر كريم عبد االمير

780

المح

عقيلة محسن محمد

781

الكثير

علي جبر هاشم

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

782

أالغيد

محمد بسام ذنون

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

783

السماسم

عماد محمد سعيد

بغداد  /الرصافة  /الكفاح شارع الملك غازي  /شورجة الكفاح  /مجمع الكفاح التجاري.

784

التواد

جميل عبد الكريم جميل

بغداد  /زيونة  /م  / 714ز  /53مبنى  / 60رقم القطعة  / 22388 /4المقاطعة / 11مزرعة حمدي رقم األبواب  180أ. 7

785

االفكار

مصطفى عماد خضير

بغداد  /الشرطة الرابعة  /شارع السياب  /محلة  / 857محل  4 / 1173أ  3بالقرب من السوق التجاري

786

الودق

حيدر نوري عبد االمير

بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح  /م  / 113ز  / 57بناية  / 193رقم القطعة 35ج164 /

787

النجالء

علي زاهد عبد علي

788

الوغب

ناجح شمخي جبر

بغداد /الشورجة  /شارع الرشيد /باب االغا  /عمارة الهاشمي  /تسلسل العقار رقم القطعة  473باب االغا

789

الطويلة

آزاد فريدون محمد

بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح /شورجة الكفاح  /قرب مصرف سومر

790

الموسوم

كريم رزيج رحيمة

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

791

اليزن

محمد عبد الجبار ابراهيم

792

الخدن

عصام محمد عباس

793

العقبان

سليم عبد المطلب علي

بغداد /الرصافة  /تسلسل العقار  101 / 1اسم المحلة الدشتي باب االغا /رقم  3أ109 /

794

االقصر

مهدي حميد محمد

بغداد /الرصافة  /شارع الملك غازي  /م  / 123ز  25مقابل شركتي القصيم والسفاجة

795

التفاحة

علي منذر حسن

بغداد /الكرخ  /العامرية  /شارع العمل الشعبي /م  / 632ش  / 36رقم القطعة  3 / 600رقم االبواب  18 / 6 / 6000اسم المقاطعة(العامرية )

796

سناو

فراس صبيح جبر

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

797

العهاد

هاني ابراهيم حسن

بغداد /االعظمية  /حي الربيع  /الكريعات  /م  332تسلسل العقار رقم القطعة 407

798

الدهاء

مصطفى ياسين خليل

799

النقال

خالد عبود محمد

800

السربال

علي عبد الرحمن منغر

بغداد  /الباشا الكبير  /م / 503ز /9د  / 1 /28رقم المحل  17هـ. 240 /20
بغداد /الرصافة  /شارع العام  /حبيبية  /رقم القطعة  145 / 8مقاطعة  15 /بزاير الفضيلية رقم االبواب 15 /8 /7

بغداد /حي الجهاد محلة  / 887شارع / 16رقم المحل  / 65 /1رقم المقاطعة  18العامرية رقم االبواب  61388رقم القطعة 1388 /6

بغداد /حي حطين /شارع االطباء  /قرب نفق الشرطة  /م  / 620ز  / 4م  / 1 / 17تسلسل العقار 3132 / 8
بغداد /لكرخ /العامرية  /شارع الرفاعي  /م  / 634ش  / 34رقم االبواب  / 1باب اسم المقاطعة ( / 18العامرية )

بغداد  /جميلة الصناعية رقم القطعة  55394 / 4قرب محطة كهرباء الرصافة  /فرع جميلة
بغداد /السيدية  /محلة  / 821زقاق  / 57تسلسل العقار  / 4959 / 43رقم  / 53ب. 1 /6 / 2
بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /عمارة سنتر زيونة ط 3

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

801

الهليوم

سميرة عدنان عبد الكريم

802

السويس

محمد حميد كريم

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

803

المطاف

عالء عودة سلمان

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

804

الوالية

صادق جمعة شيخ

بغداد /الكرادة  /حي الوحدة  /م  / 906ز  / 14رقم  65ب 3 /

805

قانا

عبير كاظم جاسم

بغداد /كرادة داخل/محلة  / 901ز  59مبني  1 / 150رقم القطعة .1 / 350

806

الرخاء

جاسم صدام محمد

بغداد  /الجمهوري  /م  113ز  69قرب مصرف الرشيد  /السباع

807

زاخو

امين شمو خدر

808

الخطاب

كرار كريم باجي حسين

809

الربد

نوال لفتة حسن

810

الحجار

مهند مهدي شاكر

811

سوران

جعفرفيصل خضير

بغداد /شارع الكفاح  /مجمع الكفاح لشركات الصرافة محلة عبيد  94ص  31رقم المحل  140رقم القطعة  1 / 61سوق بورصة السكاير

812

اللبوة

نجاح غازي عزيز

بغداد /الشعب حي اور  /م  / 667ز  25رقم المحل  5 /6 /3قطعة رقم  2613 /6مقاطعة صليخ

813

النقار

علي احمد علوان

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

814

السابك

زامل غانم حسوني

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

815

اليمان

محمد شاكر عبد هللا

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

816

المشتاق

علي كشيش بحت الخزاعي

817

القند

زيد ثامر فهد

818

الرصافه

وليد سلمان داود

819

الميثم

محمد عبد حسين وهيب

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

820

الطليعة

سميرة عبد الرسول احمد

بغداد /المنصور  /شارع احمد عرابي  /مقابل االسواق المركزية المنصور  /م  / 603تسلسل العقار 1325 / 4رقم االبواب  3 /2 /40أ

821

التكاتف

فراس جبار ذجر

822

الغوطة

رؤى سلمان عبد الرحيم

823

المأثر

عالء رحمن شنان

بغداد  /الكرادة  /رقم القطعة  / 442 / 377حي الوحدة  /رقم االبواب 14أ  / 26 / 5 /م  / 904ز  / 58عمارةالصفاء
بغداد  /الرصافة  /زيونة  /شارع /الربيعي تسلسل العقار  / 11421مقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب  /191 / 201ج 62 /
بغداد /شارع الكفاح /مجمع شركات الصرافة  /تسلسل عقار رقم القطعة  / 1 / 61م عبيد  /رقم االبواب  / 94 / 140ص  27 /يقع داخل مجمع
الشركات
بغداد  /المشتل  /م  / 729ز  / 66مبنى  23 /1رقم االبواب 1

بغداد /الرصافي /رقم العقار  164محلة جديد حسن باشا  /رقم المحل بالقرب من المتحف البغدادي
بغداد  /الحارثية  /سوق البورصة عمارة الشروق التجارية الطابق االول رقم القطعة  1733 / 407رقم االبواب  81ج 20 / 13
بغداد  /مدينة الصدر  /رقم االبواب  67 /8 /35رقم القطعة  / 53281 /4م  4وزيرية

بغداد  /الشعلة  / 11 / 454 /د / 113 -ز / 11-تسلسل العقار 1523 /5رقم القطعة  22 /صابيات
بغداد /البتاوين /م  / 102ش  / 72رقم القطعة  167 / 159رقم االبواب  65محل 21 /20
بغداد  /الرصافة  /شارع الجمهوري  /خلف عمارة الكناني رقم القطعة  155الدهانة اسم المقاطعة  11و /24 / 12م 108

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

824

الوجناء

محمد رحيمه حيدر

825

الوبد

محمد حسن اكرم

826

اللجين

صاحب عبد االمير عبد الصاحب

827

المصابيح

جالل جاسم محمد

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

828

السدوف

هدير احمد حساب

829

القوابص

لؤي مهدي صالح

830

الجليس

وائل عبد العباس محمد

بغداد /الرصافة  /كرادة خارج  /شارع العطار تسلسل العقار / 165/ 139زقاق  / 11بناية  / 12محل 3
بغداد  /حي المثنى (زيونه) شارع الربيعي تسلسل العقار - 11121 /4م  11مزرعة حمدي رقم االبواب  245أ / 61 /عمارة اليوسف مقابل مدرسة
طارق بن زيادة وفي شارع تجاري ويوجد بالقرب منها شركة النبال للتحويل المالي .
بغداد  /حي اور  /م  /325د  / 163تسلسل العقار  1958 /6شارع  25تقع علي شارع عام .

831

الخشباء

حسين حميد سعد

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

832

االكابر

علي حميد عبد هللا

833

الناشر

محمد اسماعيل رضا

834

السنار

عدوية محسن حسن

بغداد /الكرخ  /رقم القطعة  / 1325 / 4م  20داودي  /رقم االبواب . 13 /4 /40
بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /قرب مصرف الرافدين  /تسلسل العقار رقم  22388 /4رقم المقاطعة  11 /رقم االبواب  / 180م  / 714ز  53مبنى
60
بغداد  /شارع السعدون  /مقابل محطة تعبئة السعدون  /الجندي المجهول  /م  / 102ز  9بناية  179مقابل المصرف العراقي

835

الكفاف

عمار عماد جميل

836

المحتفد

محمد سرحان زغير

837

القيم

اثير خليل ابراهيم

838

السدن

رشا كاظم جواد

839

الوميض

زيد شاكر عبد

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

840

الفيفاء

عباس حسين مهدي

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

841

السميدع

احمد كاظم مسلم

842

الدرز

سناء حسان فياض

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

843

اللفيف

توفيق سكر جعفر

بغداد  /االعظمية  /م  / 308ز  / 5د  10 /1رقم القطعة  5 /19اسم المحلة13

844

الزاف

صباح يوسف مناتي

845

القصمل

ضياء وحيد عبد الرحيم

846

الرسن

عمر ابراهيم محمد

بغداد  /عرصات الهندية  /تسلسل العقار  / 266 /332م  / 929ش  / 30رقم االبواب  515ب  1 /5داخل مجمع تجاري
بغداد  /الحارثية  /كرادة مريم  /م  / 211ز  / 11رقم  / 1 /14رقم القطعة  / 1146 /407رقم االبواب 39/7أ.

بغداد /الحارثية  /سوق البورصة  /بناية النهار رقم القطعة  / 1724 / 407رقم االبواب  7 /18/20المحلة  /211زقاق .5
بغداد /حي حطين  /رقم القطعة  4494 /8المقاطعة  20الداودي  /محلة  618محل رقم 59أ بالقرب من مصرف دار السالم
بغداد  /الكرخ  /شارع الربيع /حي الجامعة  /قرب شركة زين لالتصاالل  /محلة  / 629شارع  / 24مبنى  1 / 121رقم االبواب  4/ 114اسم
المقاطعة الداوودي
بغداد  /االعظمية  /حي المغرب /محلة  / 302زقاق  64 / 170 / 98نجيب باشا

بغداد /الرصافة /زيونة  /شارع الربيعي  /عمارة دريم مول الطابق الثاني رقم المقاطعة  1517 /4رقم االبواب  / 69م61 / 65/ /

بغداد  /الشورجة  /شارع السمؤول /عمارة خان باشا الصغير محل رقم  /21أ 240 / 32 /
بغداد  /الكرخ  /الحارثية  /اسم المحلة كرادة مريم  /تسلسل العقار  / 111 / 407رقم االبواب هـ  / 9داخل مجمع الحارثية ط 4
بغداد /الكرخ  /م  / 616ز  / 20رقم االبواب  / 8 /اسم المقاطعة  20 /الداودي  /رقم القطعة  / 276 /8 /تقاطع االردن

بغداد  /الكرخ  /الحارثية  /حي الكندي /مقاطعة كرادة مريم/محلة  / 211ز / 3بناية  16رقم القطعة  / 200 / 407رقم االبواب  6ب 1 /17 /28
داخل عمارة الزهور مقابل المول
بغداد /شارع الكفاح الرئيسي  /مجمع الكفاح  /م  127ز  25تسلسل العقار رقم القطعة  1 / 61عبيد اسم المحلة او المقاطعة  94ص 29

847

العفيف

ابراهيم حسن نشمي

848

جريشان

حسن سلطان كاظم

849

المراد

حسنين علي سبتي شنان

850

القيقب

يوسف سامي جاسم

851

المزن

مصطفى مدحت حاجم

بغداد /المنصور  14رمضان /شارع  443تسلسل / 92 /20محلة  / 613زقاق 18

852

الطفيف

مصطفى سلمان عبيد

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

853

النواس

وسام فاضل عبيد

بغداد /الوزيرية  /م  / 301ز  / 9رقم القطعة  9 /7رقم االبواب أ 2مقابل كلية التربية

854

اليقق

عمر قيس محمود

بغداد  /الشورجة  /شارع السمؤل  /عمارة الباشا الكبير  /ط / 1دكان 240 /12/ 17

855

الطائق

قتيبة عارف لطيف

بغداد  /شارع الرشيد /شارع السمؤل  /عمارة خان الباشا الكبير محل 17

856

الهيف

فراس مهدي عبود

بغداد /الكرادة داخل /محلة  / 905زقاق  / 19رقم االبواب  22 /1 /62بالقرب من شركة السماح

857

الشهيق

احمد اسماعيل جابر

بغداد  /شارع الرشيد /شارع السمؤل  /عمارة خان الباشا الصغير  /رقم الدكان  240 / 15 /31محلة 16 /7

858

الحجاب

صالح عبد القادر خلف

بغداد  /شارع السمؤل عمارة خان الباشا الكبير  /محل  / 17ج رقم 240 /13

859

السفرجل

حسين صاحب سلمان داود

بغداد  /الكاظمية  /شارع اكد تسلسل العقار  68 / 70رقم االبواب 7 /6أ 11 /

860

اللين

علي عماد مهدي

861

االكتم

محمد جمعة حطيحط

862

الواكن

حيدر كريم سعيد

863

الرسيل

حازم عباس عليوي

864

الرواكد

محمد قاسم عبد الهادي

865

البيت

حسين راضي مسلم

بغداد  /السيدية  /الشارع التجاري  /الخر  /1 /تسلسل العقار رقم القطعة  / 2157 / 43رقم االبواب 8 /
بغداد  /كرادة خارج  /محلة  / 929شارع  / 18بناية  / 636تسلسل المحل 1

بغداد  /البلديات  /نهاية الشارع الرئيسي (االمن العامة ) تسلسل العقار  22 / 14رقم القطعة  15 /اسم المقاطعة بزايز الفضيلية
بغداد  /جميلة الصناعية  /شارع الوسيلة  /محلة  514زقاق  8محل  4رقم القطعة  / 6808المقاطعة الوزيرية
بغداد  /الرصافة  /رقم القطعة  11586 /4م  / 11مزرعة حمدي  /ش / 15م  / 712مبنى / 67ب ش
بغداد  /ابو دشير  /علوة الرشيد  /مركز بغداد للتسوق  /تسلسل العقار  3284 /11رقم المقاطعة  9 /رقم االبواب 3999 /
بغداد  /حي الوحدة  /شارع  / 62محلة  904مقابل مطعم الشيف ستي قرب ساحة الواثق
بغداد /شارع  14رمضان  /م  22 /1 / 38رقم القطعة  6أ و 7أ

866

الفجلة

لبنى تحسين كامل

بغداد /الكرخ الصالحية  /محلة  216عمارة  35مقابل مصرف الرافدين فرع الصالحية .

867

الحياد

محمد خزعل كاظم

بغداد  /شارع الرشيد  /سوق العسافي  /تسلسل العقار  1100بابا االغا بالقرب من شركة الحرث .

868

العتيد

اسماعيل ابراهيم حمزة

869

الدرير

غني موحي حمود

بغداد  /الكرادة داخل  /محلة  / 909زقاق  / 23بناية  47محل 6 /68
بغداد  /حي جميلة  /رقم القطعة  / 1531 / 5 /م 4بالقرب من مصرف االستثمار

بغداد /الكرادة  /البو جمعة  /محلة  /905ش / 23ع / 44محل  /4تسلسل العقار . 1 / 593

870

المهلل

افراح ماجد حسين

871

الهطول

رسول عبد الجبار عبد الرسول

872

الكردح

صدام محمد حمود

بغداد  /السعدون  /محلة / 101شارع  / 9مبنى  114محل  1 /85ت  25رقم القطعة  1 /15رقم االبواب  85ن 1 /

873

العبرة

فاضل عبد سماري

بغداد  /المشتل  /حي  9نيسان  /م  / 726ش / 28عمارة القناة  /محل 11 /23

874

النشرة

اسامة عبد الكريم فليح

875

القناة

احمد عبد هللا علي

بغداد /الرصافة  /حي جميلة  /م  /516ز  / 22شارع  / 71مبنى  / 91رقم القطعة  7190مقابل مصرف الرافدين

876

الحديد

ريكان حديد علي

بغداد  /الرصافة  /اسم المقاطعة  /البتاوين /تسلسل العقار  / 69 / 323ش  / 14بناية . 40

877

التنف

حيدر صفاء رجب

بغداد  /الكرخ  /تقاطع الدرويش رقم المقاطعة  456 /10م  / 11محلة  / 831بناية  /1 / 59ابو المعالف .

878

الورع

علي قاسم عبد الهادي

879

القيظ

احسان لفتة محمد

880

العرصات

محسن عالوي فارس

881

الذفاف

رفعت خليفة هالل

بغداد /المنصور  /شارع الرواد رقم القطعة ( ) 4763 /7محلة  / 609زقاق . 24

882

االعراف

زكريا ماجد حسين

بغداد /الرصافة  /رقم القطعة 5 /5269 /6صليخ  /البنوك محلة  / 321زقاق  /27شارع فهمي المدرس مقابل أسواق النداوي .

883

العبيدي

سامر حميد ناصر

بغداد  /الرصافة  /كرادة خارج  /محلة  / 929شارع  / 9رقم المبنى  2اسم المقاطعة (البتاوين ) رقم القطعة  2 / 377رقم االبواب 3ب

884

الروابط

حسين جاسم محمد

بغداد  /الكرادة /البوجمعة  /شارع السوق المركزي القديم  /مقاطعة  / 595رقم االبواب  /49ب . 6 /22

885

الخريف

ميثم عبدالكريم

886

االيل

حوراء كرم خميس

887

المتين

علي حسين علوان

888

الناظور

حسام داود حبيب

بغداد  /الكاظمية  /الكطانة شارع باب المراد  /م  / 419رقم  143ب . 17 /
بغداد  /الحارثية  /شارع الكندي  /مجمع الحارثية الطبي الطابق الرابع تسلسل العقار  111 / 407 /اسم المحلة والمقاطعة  /كرادة مريم رقم االبواب هـ
20
بغداد  /الكرخ  /السيدية  /الشارع التجاري  /م  / 821ز  / 44د  / 57تسلسل العقار  1 / 43 / 1156رقم االبواب  /أ1 / 22 / 5

889

القفاء

صالح مهدي جاسم

بغداد  /جميلة  /شارع  / 71محلة  / 5140ز / 8قرب ساحة مظفر.

890

الدخيل

حسن عبد فلحي حسن

بغداد  /السيدية  /محلة  / 831حي اجنادين  11 /ابوالمعالف  /رقم القطعة . 449 /10

891

الصاعد

علي هادي حسن

892

الباقية

رفاه عبد الصاحب عبود

بغداد  /الشورجة  /شارع السمؤل  /خان باشا الدكان المرقم  240 /18 /21مقابل مصرف الرافدين

بغداد /الرصافة  /شارع السمؤال  /عمارة وقف خان الباشا الكبير رقم المحل 17هـ  240 /20في الطابق الثالث محلة  610زقاق 27

بغداد /الرصافة  /البتاوين  /المحلة (حسام الدين )رقم االبواب  95أ 21 /تسلسل العقار  372 / 306في حي الوحدة م  904 /شارع  17بناية رقم 20
بغداد /الكرخ  /المنصور  /محلة  / 613تسلسل العقار  2721 /3رقم المقاطعة  20 /داودي  /رقم االبواب  / 175أ19 /
بغداد  /جميلة  /مقابل حسينية االنصار رقم القطعة  2745 /1محلة  512زقاق  /22مبنى . 48

بغداد /العطيفية  /شارع الدامرجي  /مقابل ديوان الوقف الشيعي  /رقم القطعة  / 790 /159رقم االبواب  /المحل  /4م  / 407ز / 4مبنى . 15

بغداد  /الرصافة  /بغداد الجديدة  /تسلسل العقار / 9830 /3رقم القطعة  /13المقاطعة نعيرية وكيارة رقم االبواب 17 /75 /3
بغداد /الكفاح  /محلة  /113رقم العقار  40أ /2/ 148/ 155 / 4طاطران .

893

العداد

احمد جواد نمر عبود

894

الصلصال

دعاء عماد ابراهيم

المنسم

محمد جاسم ناصر

بغداد /شارع السمؤول /عمارة وقف خان الباشا الصغير رقم( . )240 /14 /21

896

االسرار

سعدي غضبان يوسف

بغداد /الرصافة  /رقم القطعة  / 39 / 332اسم المحلة البو جمعة  /كرادة خارج .

897

الشهالء

ماجد علي اكبر نامدار

بغداد  /الرصافة  /ساحة بيروت  /رقم القطعة  / 378محلة وزيرية  / 3رقم االبواب ج  1قرب مطعم الساعي .

898

السبج

وليد سعود فيصل

بغداد /الكرادة  /شارع السعدون محلة  / 101زقاق . 61

899

الكتاب

محمد جبار حسين

بغداد /شارع الصناعة  /عمارة فاطمة تسلسل العقار  1542 /6محلة  906شارع  21د  1 /28رقم االبواب  11/ /22ب22 /

900

الدسار

المثنى موفق مجيد

بغداد  /مدينة الصدر  /حي جميلة  /محلة  / 541زقاق  / 12شارع 71

901

المشتري

حنان محمد جواد حسين العكاش

بغداد  /الكرخ  /شارع الخيزران تسلسل العقاراو رقم القطعة  1 / 43 / 6490اسم المقاطعة السيدية رقم االبواب 134 /10 /1

902

القطرة

عقيل رشيد حمودي

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /محلة  11مزرعة حمدي م  712 /ش  15 /مبنى  67ضمن مجمع زيونة التجاري بالطابق االول

903

االبي

قاسم محمد عواد

904

سيوه

سعد عطشان دخيل

بغداد /حي جميلة  /محلة  / 516زقاق  / 52رقم المقاطعة  4وزيرية  /رقم االبواب  4 / 1 /147وزيرية تسلسل العقار 4670

905

الخاتم

قاسم صخي عودة

بغداد  /الرصافة  /حي االمين الثانية على شارع تجاري محلة  / 739عقار رقم  8154 /3م  / 13شارع  / 36محل  / 4رقم االبواب ع 89

906

الخيالء

علي شاكرياسين

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /دريم مول  /تسلسل العقار رقم المقاطعة  11517 /4/اسم المحلة او المقاطعة  11مزرعة حمد رقم االبواب  6ط .

907

العلياء

سراب داخل علي

بغداد /الكرادة  /عرصات الهندية/محلة  929شارع  30محل  1 / 71/ 49بالقرب من شركة الخيرات للصرافة .

908

راغبة خاتون

علي عبد الكريم عباس

909

المركب

مهند عبد الوهاب خضير

910

بدرة

ريبوار علي قادر

911

الشيام

وسناء صالح مهدي

912

البروق

بيداء كامل غيث

913

الهرمل

رفل هالل بدر

914

القرنة

علي مشوت الزم

بغداد  /شارع الكفاح/سوق البورصة  /رقم القطعة  280م3االبواب  37م . 144 /

915

الفاخور

مزاحم جعفر حسن

بغداد /الكرخ  /الحارثية  /محلة  / 211زقاق  3عمارة الزهور تسلسل العقار رقم القطعة  200 / 407اسم المحلة (كرادة مريم )

895

بغداد /حي القاهرة  /قرب جسر البنوك  /م  / 311رقم العقار  5 /7 / 2706رقم األبواب . 3
بغداد /سارة خاتون  /الحي الصناعي (حي الرياض ) شارع مجمع المشن  /م  / 908شارع  / 99رقم القطعة  1641 / 161رقم االبواب  104أ /9 /
26

بغداد  /حي البيضاء وفي شارع تجاري رقم القطعة ()5 / 6 / 11544اسم المحلة (صليخ )ويوجد بالقرب منها مركز شرطة القدس .

بغداد  /الشورجة  /سوق الكهربائيات  /محلة  16م  181 /14رقم العقار  337مقابل جامع الخلفاء.
بغداد /حي االجامعة  /شارع الربيع /محلة / 627شارع  24رقم البناية  71رقم القطعة  5449 /7مقاطعة  20داودي رقم المحل . 182 /12
بغداد  /الرصافة  /الكفاح  /تسلسل العقار  / 135زقاق  / 5محل  4فرج هللا .
بغداد  /البلديات  /مقاطعة  5 /بزايز الفضيلية م  / 726ش  / 89بناية  26 /14شارع بورصة البلديات  /االمن العامة .
بغداد  /الكرخ  /السيدية  /الشارع التجاري  /تسلسل العقار  1 / 43 / 1156رقم االبواب  /أ8
بغداد  /الحارثية  /كرادة مريم /محلة  / 211ز  / 6بناية / 2رقم العقار  1283 /407رقم االبواب م1أ19 / 11 /

916

القطا

حيدر حسين ابراهيم

بغداد  /شارع الرشيد  /السمؤال  /ارقم المحل  17ج  240 / 18 /عمارة وقف خان الباشا الكبير .

917

اللجام

مصطفي محمد صالح

بغداد /االعظمية  /شارع عمر بن عبدالعزيز/محلة 314ز  11عمارة 4

918

الصخي

مصطفى عبد الحسين صخي

919

الموحدة

حسين كامل جعفر

بغداد  /مجمع الكفاح  /شارع الكفاح /م  / 127ز  / 25رقم القطعة  1 / 61رقم االبواب  / 94ص 22

920

به هار

محمود احمد حاجي

بغداد /الغدير  /حي سومر /ساحة ميسلون  /م  / 706شارع  /11عمارة / 11/تسلسل العقار  / 20372 /4رقم االبواب 12 /11 /8

921

طبرق

سليم حميد محسن

922

المثابرة

عبير ابراهيم حسين

بغداد  /الرصافة  /شارع الرشيد  /تسلسل العقار رقم القطعة  / 474اسم المحلة باب االغا رقم االبواب 9ب112 /25

923

االتجاه

ساهرة عباس حسين

بغداد /كراده مريم محله  222زقاق  34مبنى 5

924

االنتظار

صالح ولي علي

بغداد /الكفاح  /فرج هللا  /عمارة الودود  /م  / 125رقم االبواب  164 / 43فرج هللا

925

المقصود

علي طه ابراهيم

بغداد  /الكرادة محلة  / 903زقاق  / 69رقم االبواب  1 /4 /123تسلسل العقار رقم القطعة 78 /150

926

الدراس

محمد لعيبي حسن

بغداد  /حي جميلة  /رقم العقار 2394 /1م 4شارع الحسينية محلة  /514زقاق 11عمارة 2

927

المشاعل

مصدق محمد حسن

بغداد /حي جميلة /شارع القدس /مجاور شركة الصهباء للصيرفة

928

الدفع

باهر ذياب محمد

بغداد  /الرصافة  /حي الغدير  /مزرعة حمدي محلة / 702ز /11دار  / 17تسلسل العقار  15830 /4رقم القطعة 11

929

الصواعق

سارة علي نهاد

بغداد /حي الوحدة  /م  / 904ز  / 40ش  / 52محل رقم  /3قرب مركز شرطة العلوية .

930

البلبل

مها رحمن موزاي

بغداد  /البياع /محلة  / 817رقم القطعة م  /10 / 12مقاطعة  240مقابل معارض البياع

931

الناصية

عماد حسون جواد

بغداد  /الكرادة  /مقابل مصرف الشمال م  /903ز  / 29عمارة  5/ 47تسلسل العقار 167 /112بتاوين

932

الطبيعة

كاظم علي حسين

بغداد  /الرصافة الثالثة  /مدينة الصدر  /رقم االبواب  6 /10 /18بالقرب من مركز شرطة المنتظر (شارع الداخل /م  / 519ز / 25د) 90

933

الشهامة

عصام محمد عبدالحسين

934

الناس

جليل خليفة حمادي

935

الحجة

ثريا عبد الحسن جعفر

936

العرب

زهراء عوف عبد الرحيم

937

الخصال

احمد كاظم علي

938

العروض

حيدر حسين مهدي

بغداد  /الرصافة  /الكرادة  /ساحة الواثق  /محلة / 902زقاق  /14رقم االبواب  909 / 19داخل بناية مجمع العصام للتحفيات

بغداد /الرصافة  /الجمهورية  /بورصة السكائر  /محلة  / 113زقاق  69طاطران االبواب2أ12 /

بغداد /الكرادة داخل مجمع الزهراء الطبي  /شارع  / 20محلة  / 907رقم العقار  23 / 62بالقرب من مصرف الرافدين
بغداد  /الكرادة خارج  /البو جمعة مجاور مستشفى الجادرية االهلي محلة  929زقاق  18الباب  424 /40 /17تسلسل العقار 91/ 332
بغداد /حي اور  /محلة 325شارع  25بناية رقم . 136
بغداد /العامرية /شارع العمل الشعبي م  / 636 /شارع  / 36محل . 3 /1
بغداد /محلة االعطيفية  /رقم القطعة  / 112 /70شارع اكد قرب قناة السالم الفضائية .
بغداد  /عرصات الهندية  /حي بابل /محلة  / 929زقاق  / 15مبنى  /16رقم القطعة 111 / 327

939

المحلة

سيف صادق عبد الحسن

940

الحمدانية

مصطفى فالح عبد الحسين

بغداد /حي الوحدة  /شارع الصناعة  /بناية (فاطمة التجارية )تسلسل العقار ورقم المقاطعة () 1542 / 11 / 6اسم المحلة او المقاطعة مزرعة حمدي /3
 32 / 222رقم االبواب22ب  32 / 3م  / 906ش  / 21د 1 / 28
بغداد  /كرادة داخل  /شارع االورزدي  /البو جمعة  /محلة  / 905ز  /15د . 27

941

الفتيان

عبد الرحيم عبد الجبار عمر

بغداد /حي الخضراء  /شارع الربيعي م /619 /ز/ 12بناية / 2رقم االبواب  /16أ. 95 / 3 / 6

942

الهمر

انس وائل جميل

بغداد  /الرصافة  /رقم القطعة  / 220اسم المحلة  /حي الوحدة  /رقم االبواب أ4 /

943

االخطب

مبدر كامل حمود

بغداد  /الرصافة  /عرصات الهندية  /محلة / 925زقاق  / 6مبنى  / 1مجمع االمين التجاري  /الطابق الثاني

944

الملحمة

محمد راضي جعفر

بغداد /الكرخ  /حي الجامعة  /رقم القطعة  / 393 /1م 20الداودي رقم االبواب أ. 2 /

945

التقارن

حيدر فاضل عباس

بغداد  /الرصافة  /شارع الصناعة /محلة / 90006زقاق  / 21بناية  53 /مقابل الجامعة التكنلوجية

946

االجلى

علي كفاح حسن

947

الهدوء

عقيل صباح جليل

بغداد /البتاوين  /رقم القطعة 13 /150رقم االبواب 21 /7 /17

948

البعاج

زهير صبري مهدي

بغداد  /الشورجة  /شارع سموؤل عمارة خان باشا م  /27 /110 /رقم المحل 5/5

949

الفارعة

نركس جمعة لفتة

950

المعابر

احمد حسين احمد غثوان الغريري

951

السلوى

حيدر ابراهيم سلمان

952

الجرة

علي جعفر رسول

953

البياض

احسان أكبر نظر علي القبلي

954

سوسة

محمد خليل حميد

955

البدائل

عدنان عبدالحسين فاضل

956

السكب

دنيا حسين حسن

957

وهران

محمد جاسم عبد هللا

958

الدراق

علي فالح كاظم

959

الوارف

محمدصالح مهدي

بغداد /الكاظمية  /منطقة الشيوخ مجمع عمارة نصر هللا شارع الرضي محلة  / 423زقاق  68رقم المحل  3هـ57 /

960

المنوال

محمد سعد فاضل

بغداد  /الدهانة  /حي الرشيد  /محلة  / 108زقاق  / 75مبنى 18 /16عمارة المرتضى الطابق االول

961

االنفراد

علي ميري حسن

بغداد /الرصافة  /البلديات  /شارع المصرف  /محلة  / 738زقاق  37مبنى  34محل  3وهي مقابل الرشيد

بغداد /زيونة  / 714ز  / 53مبنى  /60المحل  180أ . 8

بغداد  /الكرادة  /محلة  / 903زقاق  / 69رقم االبواب  /3 /1تسلسل العقار رقم القطعة 78 / 150
بغداد /الكرخ  /العامرية  /شارع العمل الشعبي /م  / 632ش  / 36رقم االبواب  / 110عمارة ستي مول اسم المقاطعة (العامرية )
بغداد /الرصافة  /البتاوين  /تسلسل العقار  79 / 238محلة  / 102زقاق  / 13عمارة  / 9محل  4 / 37رقم االبواب 12أ2 /
بغداد  /الكاظمية  /عمارة النواب  /محلة  / 419زقاق 25
بغداد /شارع الكفاح  /محلة  113 /زقاق  71 /شارع  25 /بناية  42 /2مقابل مصرف سومر التجاري
بغداد /الرصافة الثانية  /الكرادة الشرقية  /تسلسل العقار رقم القطعة  285 /183الزاوية  /م  / 911ز  / 23د مبنى رقم . 3
بغداد  /الكاظمية  /شارع الشريف الرضي /م  / 413ز  / 6د  55تسلسل العقار  114 / 49رقم المحل ( )8
بغداد  /الرصافة  /مدينة الصدر  /شارع العام حي القدس  /محلة  / 527زقاق  / 36د  / 31قطاع  10بالقرب من ساحة .55
بغداد  /الكرخ  /شارع الربيع /حي الجامعة  /م  / 629شارع  / 34رقم االبواب  - 3/ 167أ 10
بغداد  /جميلة الصناعية  /مقابل مصرف الرافدين  /تسلسل العقار رقم 49355 /4

962

الثائب

عمر محمد شمس الدين

963

القصد

حسن عبد الواحد عبد الباقي

964

نبتون

دعاء سعد كريدي

965

الغادي

عبد السالم جاسم محمد

بغداد  /كرادة خارج  /شارع العطار  /محلة  / 905زقاق  / 11بناية  /10محل  99ج 29 /

966

الوكيل

علي عبد االمير غني

بغداد  /الحرية  /الدولعي  /م  /432شارع  / 32مبني 202

967

المالذ

نبيل حسين ماشي

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي التجاري  /حي المثنى /رقم االبواب  2 /15اسم المحلة  714ش 15تقع بالقرب من مصرف اشور

968

السامان

زيد محمد صادق

بغداد  /العرصات الهندية /محلة  / 925مبنى  / 1مجمع االمين التجاري  /الطابق االول

969

السيول

كمال جميل احمد

بغداد  /كرادة مريم  /الحارثية  /مجمع االكاظمي  /رقم القطعة  / 249 / 407محلة  / 211شارع  / 5مبنى . 13 / 2

970

المنيا

971

الشبابيك

احمد غضبان عبد الرزاق

االستقبال

مهند عبد القادر محمد

بغداد  /الرصافة /الكرادة  /شارع الصناعة  /محلة  / 906شارع  / 21رقم المبنى  21 /28اسم المقاطعة ( / 11مزرعة حمدي ) رقم القطعة 1542 /6

973

الحاضر

عباس فاضل وشيح

974

الفاتورة

احمد عبد الحسين سوادي

975

دوما

شيماء عيسى عباس

بغداد  /الشورجة /قرب مصرف االقتصاد فرع الشورجة  /رقم البناية  / 158 / 155رقم االبواب . 10
بغداد  /عرصات الهندية  /تسلسل العقار  112 /332البو جمعة  /محلة  929شارع  30حي بابل  /رقم االبواب  1 / 394رقم المحل / 13مبنى 113
الطابق االرضي
بغداد  /الكرادة  /شارع النضال  /محلة  / 904زقاق  / 10رقم الدار  9القرب من كلية الصيدلة .

976

التراضي

معتز محمد داود

بغداد  /البتاوين  /رقم القطعة  15 / 79محلة  102زقاق  37رقم االبواب  /85أ.1 /

977

القوافي

رائد ساير عبد

بغداد  /حي االعالم قرب البدالة محلة  /837ش 37رقم االبواب أ 1651 / 10 /بالقرب من مصرف الرشيد /فرع البياع

978

الكاظمية

محمد عبد الصاحب محمد

979

الحقيبة

اية نصير حسن مهدي

980

القطب

صباح عبيس دنانه

981

الحراب

زيد عبد الستار محمد

982

الوصيف

صفاء محسن عذافة

983

الشوامخ

هالة مجيد رديف

بغداد  /الرصافة  /حي الوحدة  /تسلسل العقار 1542 / 11

984

المهيوب

علي جمعة حسين

بغداد /الحرية  /محلة  / 416زقاق  / 40شارع  / 24رقم القطعة  81 /26رقم المقاطعة 21

972

محمد عبد الكريم مشعان

بغداد /الكرخ  /المنصور  /مجمع نادي الكرخ االهلي  /مقابل معرض بغداد الدولي  /محل  / 15 / 47رقم العقار  3 /12مقاطعة  30بيجية .
بغداد /الشورجة  /شارع المستنصر تسلسل العقار  142أ 9 /ضمن مجمع النور
بغداد  /السيدية  /محلة  / 821زقاق  / 57د  / 44تسلسل العقار  1 / 1156 /43رقم االبواب أ 3اسم المقاطعة الخر /داخل مجمع ميالد الحب

بغداد  /الكرخ  /الداوودي  /شارع  14رقم القطعة  2722 /3مجاور محل كرزات (ارز البنان ) قرب تقاطع شارع  14رمضان
بغداد  /شارع النهر مجاور غرفة تجارة بغداد  /تسلسل العقار ()8سبع ابكار محلة  / 110زقاق  / 6رقم المحل 9 / 250

بغداد /الكاظمية  /باب الدرواز  /مقابل ساحة قريش  /محلة  / 419زقاق  / 11بناية 4
بغداد /حي جميلة  /محلة  / 516رقم المقاطعة  4وزيرية تسلسل العقار . 5 /1
بغداد  /شارع السعدون  /البتاوين  /بالقرب من مصرف الشمال والمسرح الوطني وبجوار فندق سكمن  /رقم العمارة  167 / 159محلة  / 102رقم
االبواب  65م 21 / 2
بغداد  /جميلة (شارع العلوة) مقاطعة وزيرية  / 7035 /1 /م 4
بغداد  /الحارثية  /مجمع النهار  /رقم القطعة  / 1734 / 407كرادة مريم  /رقم األبواب  /81د. 20 /37 /

985

الراعي

قيس خزعل حميد

بغداد /الرصافة /شارع الربيعي  /تسلسل عقار  / 4 / 11517رقم المحلة  / 11مزرعة حمدي

986

بردى

رياض عبود عبد الحسن

بغداد /العطيفية  /رقم القطعة  3 / 340رقم االبواب  45ء 80 /بالقرب من مصرف الرافدين .

987

الهاني

فرياد عمر عبد هللا

988

الكأل

سامر اكرم نافع

989

االردب

سعد غازي عيسى

بغداد /جميلة  /قرب الملعب الخماسي  /محلة  4 / 520أ  58 / 14 / 3 /رقم القطعة  49355 / 4 /رقم االبواب  / 4وزيرية

990

الجازل

شهاب احمد ضاحي

بغداد  /الرصافة  /المشتل  /محلة  / 729ش  / 77مبنى  /61287تسلسل العقار  / 7543 / 7قرب شارع المطبك

991

العربة

وفاء شاكر عبد هللا

992

شميساني

رعد عباس مصلح

993

المنون

وسام عبد الجبار محمود

بغداد  /الكرخ  /الحارثية  /حي الكندي تسلسل العقار  248 / 407رقم االبواب  10 / 19محلة  / 211ز 5مجاور مصرف سومر
بغداد  /الكرخ  /حي الجامعة  /شارع الربيع /محلة  / 635مقاطعة  20داودي  /شارع  / 240بناية ( 102المدينة المنورة ) تسلسل العقار / 3607 /3
رقم االبواب  95 /3 / 31أ1 /
بغداد  /الحارثية  /شارع الكندي  /م  / 213زقاق :شارع  / 19عمارة الوركاء محل .3

994

صوفر

محمد عبد الستار محمد

بغداد  /جميلة (شارع العلوة) مقاطعة وزيرية  / 7035 /1 /م 4

995

الثرى

دحام جمال دحام

بغداد /المنصور  /مقاطعة الداودي قطعة رقم  314 /3االبواب 1أ. 22 /5

الرمثة

مياد مظفر اسعد

بغداد /الرصافة  / 2البتاويين  /شارع السعدون  /محلة  / 102شارع  / 9بناية  / 179تسلسل العقار  / 219 / 326رقم االبواب  / 31داخل مجمع
عمارة فخر الدين الطابق االول

997

التحفة

عباس فاضل احمد

998

الحميم

حسام الدين ثامر فهد

999

الناشط

محمد علي عبد الرحمن

1000

االنصاف

مصطفى جبر عبد

1001

اليلق

محمد عبد الزهرة محسن

1002

المكرم

حيدر حامد صالح

بغداد /الرصافة  /الطالبية رقم القطعة  398 /5المقاطعة  4وزيرية رقم االبواب 424 / 5 / 398مقابل مطعم حبايبنا

1003

التمكين

احمد شاكر حسين

بغداد /الرصافة  /طريق معسكر الرشيد /مجمع السامرائي لالطارات  /م  / 908ز  99رقم االبواب . 46

1004

الزيان

احمد حميد خزعل

بغداد /المنصور  /عقار  / 20شارع  /13رقم القطعة  / 1542 /7محلة  / 305مقابل شركة زين لالتصاالت

1005

بسمايا

شذى فالح حسين

بغداد  /الرصافة  /عمارة الحافظ  /شارع السمؤل اسم المحلة او المقاطعة (الرشيد) الطابق الثاني  /محلة  / 110ز  / 27خلف البنك المركزي .

1006

الدفق

ماكي شمعون منصور

996

بغداد  /كرادة داخل  /عمارة الحاج صبحي مجيد الخفاجي  /شارع / 20محلة  / 907رقم العقار 64 / 365
بغداد  /حي الطالبية  /شارع صفي الدين الحلي تسلسل العقار  3 / 73محل  73 /2رقم االبواب  41 / 1659بالقرب من بدالة الطالبية .

بغداد  /الرصافة  /المشتل  /محلة  / 729ش  / 77مبنى  /51287تسلسل العقار  / 7543 / 7قرب شارع المطبك .
بغداد /االعظمية شارع االمام االعظم (راس الحواش)محلة  314شارع  21المحل المرقم  1 / 39ع .
بغداد /الكرخ  /العامرية  /شارع المنظمة  /تسلسل العقار رقم القطعة  90/ 1اسم المحلة  18عامرية رقم االبواب 12 / 27
بغداد  /حي جميلة  /شارع  / 71القدس قرب مصرف البصرة الدولي
بغداد  /البنوك  /حي البيضاء  /محلة  / 319ز / 28د  / 38قرب سوق الميثاق .

بغداد  /كرادة خارج ابو شجاع محلة  909 /زقاق . 18

1007

المرسل

وليد خالد حاتم

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /عمارة الزيتونة /محلة  712مبنى  15 /31تسلسل 4 / 11618م  11/مزرعة حمدي  /رقم االبواب .31 15

1008

الرفاع

رزاق علي سبع

بغداد  /الدورة  /محلة  / 810زقاق  / 53حي الزهور /تسلسل العقار  / 3667 /18اسم المقاطعة  3 /دورة .

1009

الحارة

مثنى مغير خليل

بغداد /حي الجامعة  /شارع الربيع  / 24محلة  / 629اسم المحلة او المقاطعة  /20داوودي  /بناية .95

1010

الدملج

فارس قدوري رشيد

1011

حلوان

كامل الزم حميد

1012

قامشلي

بكر عبد االله احمد

بغداد /المنصور  /شارع  14رمضان مقاطعة () 605رقم االبواب ( 15أ) 7 /يقرب منة مصرف العراقي االسالمي .

1013

الرتق

وداد علوان حميد

1014

الطوق

عقيل هاشم خرير

1015

اليقطين

احمد مجيد منصور

بغداد  /الكرخ  /العامرية  /شارع المنظمة /رقم القطعة  900 /2محلة  634شارع  9دار  18عامرية رقم المحل .4
بغداد  /جميلة  /شارع علوة جميلة  /محلة  524شارع  /26دار  143قرب مطعم الركن االبيض  /ومصرف الخليج فرع جميلة وبالقرب من شركة
الجوزاء اللصرافة .
بغداد  /مدينة الصدر  /حي جميلة /شارع حسينية االنصار  /محلة  / 541شارع  / 21تسلسل العقار 2710أ4 /1 / 4

1016

العميس

سعد نجيب فتح هللا

بغداد  /المنصور  /شارع  14رمضان  /م  / 607ز / 18عمارة . 12 /7

1017

الملدان

زهراء عبدالجبار عبد الرسول

1018

الكردوس

سعد هللا صالح قاسم

بغداد /الرصافة  /جميلة رقم القطعة  / 2958محلة  516رقم االبواب أ 4 /1 / 2958قرب محطة كهرباء جميلة .

1019

الجاري

حسين سعد حسين

بغداد /شارع سبع قصور مقابل أثاث رويال ومول فرحان  /محلة  / 909ش  / 25د  2 / 33بالقرب من بنك البحر المتوسط

1020

الترنيمة

مهدي حسين مهدي

بغداد /شارع السعدون  /بتاوين محلة  / 102ز  / 33رقم البناية  / 3رقم االبواب  11 / 67وفي منطقة تجارية

1021

المرجة

زيد قيس كاظم

بغداد /الرصافة  /عرصات الهندية  /تسلسل رقم القطعة  / 800 / 332م  / 929ز 30

1022

الخطوط

علي رافد شاكر

بغداد  /شارع النهر  /عمارة النور  /م  / 110ز/6تسلسل العقار رقم القطعة 666رأس القرية

1023

الختام

وعد فائق مرزة

بغداد  /الكرادة  /عرصات الهندية /اسم المقاطعة البتاويين  /م  / 929زقاق  / 5د  / 15رقم القطعة  102 / 377بالقرب من شركة السرمد

1024

القوت

وليد ياسين جوي

بغداد  /الكرادة  /الرصافة  /رقم القطعة  / 37 /120بتاوين  /رقم االبواب  10ب 22 / 8

1025

الهباء

عبد الحكيم سليمان عبد الجبار

بغداد /الكفاح /شارع غازي /بالقرب من مجمع شركات الصرافة  /م  /127ز27رقم القطعة 2 /4

1026

الشارح

مرثد عبد القادر عبد اللطيف

1027

الزالل

زهراء عماد حميد أحمد البياتي

1028

السروة

ماجدة عامر كاظم

1029

المدد

لؤي زكي حمد

بغداد /الشورجة  /محلة  / 108زقاق  / 61محل  283دشتي  /شارع التتن
بغداد /قضاء الرصافة  /الشورجة  /الدهانة رقم القطعة  / 160محلة  / 108رقم االبواب  16ج  158 /رقم العقار  160ج / 158 /سوق الفرفوري /
ز  51بالقرب من مصرف االقتصاد فرع الشورجة
بغداد /الكريعات الشارع التجارة محلة  336شارع  39مبنى  4رقم  46 / 100اسم المقاطعة  25رقم االبواب  32أ 3 /واليوجد شركات صرافة
بالقرب منها .
بغداد  /شارع الرشيد  /باب االغا/عمارةالعسافي  /رقم القطعة  110 /رقم المحل 22أ 7أ  22 /5في الطابق االرضي (سرداب)للعمارة

بغداد  /السنك  /حي الكيالني  /م  / 104ز / 19بناية  6ط  / 1رقم االبواب ها  1/9/2حي الكيالني خلف مصرف الصناعي .
بغداد /حي العامل  /م  /805زقاق  71بناية . 34

بغداد  /الشورجة  /شارع السمؤل  /عمارة الباشا الكبير  /رقم المحل  17ج 23 /و  17ج . 24

1030

الغسان

غسان عدنان جاسم

بغداد /كرادة داخل /البو شجاع /شارع سبع قصور /في بناية مول فرحان المقابل لبنك البحر المتوسط

1031

الشامل

شامل عبدهللا سليمان

بغداد /الكاظمية  /شارع القطانة  /قرب باب المراد  /شارع62

1032

الخوالي

زينب وليد خالد

1033

الهيال

حارث سلمان حسن

1034

جبيل

بيداء كاظم عبد حمادي

1035

السارية

عبد الرسول مجيد صادق

1036

الكون

عماد كاظم الزم

بغداد /شارع الربيعي  /عمارة الشراع في الطابق الثاني  / 714 /ش  15مبنى  / 4رقم القطعة  4 / 11421محل  105 /المقاطعة مزرعة حمدي

1037

االزج

نادية فائق كامل

بغداد  /الحارثية فرع مول بغداد  /عمارة الحارثية /محلة  3 / 211د 8 /ط  4 /تسلسل العقار  111/ 407رقم االبواب هـ 6

1038

النحات

هشام مزهر لفته

بغداد /الكاظمية  /تسلسل العقار 98 / 1426مقاطعة الشيوخ /رقم االبواب  27أ /محلة  423عمارة محمد حساني .

1039

الهزيم

سيف فاضل جابر

بغداد  /الكرخ  /الطوبجي  /حي السالم  /تسلسل العقار  / 15 / 577رقم القطعة / 21الشارع الرئيسي محلة  / 412زقاق  / 21رقم المحل . 2 /1

1040

الشاطر

مهاعبد الجبار كيالن

1041

الزجاجة

صائب رضا عبد هللا

1042

الحوض

حسن ماشاف زرزور

1043

الكرة

ايادعبد هللا بخيت

بغداد /الكرخ  /الدورة /الجمهورية  /محلة  / 838زقاق 13

1044

الناطق

رسل رشيد كاظم

بغداد /شارع الربيعي حي المثنى مقاطعة  11حمدي رقم المقاطعة  11630 /4رقم االبواب  3وفي شارع تجاري

1045

النقاة

حازم عبود هاشم

بغداد  /شارع ابو نواس محلة  / 102زقاق  / 33عمارة  / 3رقم القطعة 11 / 67

1046

الزاكي

عادل حامد ناصر

بغداد /الرصافة شارع شارع رأس القرية  /عكد النصارى  /رقم القطعة  316 / 2111م / 25 / 108/بناية

1047

العندليب

مثنى علي حيدر

بغداد /شارع السموؤل  /بناية وقف خان الباشا االكبير رقم المحل  17ج .240 / 19/

1048

الذات

بشار علي عباس

بغداد /الشورجة  /شارع السموؤل  /عمارة خان الباشا الكبير  /رقم المحل  17هـ.240/ 19 /

1049

القيد

والء عكلة هجول

بغداد  /الكرادة  /عرصات الهندية /رقم القطعة  / 40 / 332 /المقاطعة  / 40البو جمعة  /رقم االبواب  / 304أ1 /

1050

الجندول

عبد االمير احمد علي

1051

الوعاء

علي حسين علوان

بغداد  /شارع السمؤال  /عمارة وقف خان الباشا الكبير داخل قيصرية وفي الطابق االرضي وبالقرب من مصرف التنمية

1052

بيسان

مازن لطيف محمد

بغداد  /الشورجة  /شارع الكفاح  /محلة  / 127زقاق  / 25مجمع النعمان للصرافة مقابل سوق السكائر

بغداد /الكرادة خارج  /محلة / 905رقم العقار  129 /29بالقرب من حلويات ابو عفيف
بغداد /الكرخ  /العطيفية  /محلة  / 403زقاق  / 6محل  14ج  13تسلسل العقار  540 /18شارع جامع براثا
بغداد /المنصور  /الشارع العام  /عمارة الجادرجي  /محل رقم  3 /1أ /تسلسل العقار  / 63 /7محلة  / 601ش  / 13رقم االبواب  3 /1 / 13أ .
بغداد /البتاوين  /حي جميلة محلة  514شارع  21مبنى  39بالقرب من مصرفي جيهان والوطني االسالمي

بغداد  /السيدية  /الشارع التجاري /محلة  / 821زقاق  / 44د  57تسلسل العقار  1 /43 / 1156اسم المقاطعة الخر  /رقم االبواب 1أ.1 / 22 /6
بغداد  /الكرخ  /حي الجهاد الشارع التجاري تسلسل العقار رقم القطعة  4730 /6اسم المحلة او المقاطعة بغداد م  889ش  16د 46حي الجهاد م 18
عامرية رقم االبواب  4730أ.2
بغداد /المشتل  /محلة  727زقاق 2رقم العقار . 2685 /7

بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي  /عمارة دريم مول رقم القطعة  /4 / 11517المقاطعة م 11مزرعة حمدي  /رقم االبواب  69 / 39أ

بغداد /الكرخ /العامرية  /شارع العمل الشعبي  /محلة  634شارع  / 36رقم  36رقم البناية  142محل 1

1053

الحبور

عبد القادر عبد الرزاق سليمان

1054

الشنوف

منقذعبد الوهاب كيالن

بغداد  /الكرخ  /اليرموك  /ساحة االردن  /محلة  616زقاق  20دار  12تسلسل العقار  / 11052 / 8مقاطعة  20الداوودي رقم االبواب  65أ23/ 3

1055

الصالحية

محمد يعكوب يوسف

بغداد /حي الكرخ  /محلة  / 216زقاق  / 35رقم المحل 1 / 55

1056

المانح

مشعان عبد محمد

1057

المصنف

احمد باسم عبد الوهاب

1058

السجم

احمد لطيف محمد

1059

النسيك

مصطفى محمد نصيف

1060

الصارم

فؤاد فرج هاشم

بغداد  /باب الشرقي  /ساحة الطيران  /عمارة الرافدين  /قرب فندق المعقل الكبير وشركة (القانت )رقم األبواب (5ب )1 / 18/

1061

البديلة

وليد خالد رشك

بغداد  /مدينة الصدر  /شارع الفالح  /زقاق  / 29قطاع  / 18محلة  / 541محل . 19 /11 /18

1062

شبوة

زهراء عبد شطب

1063

الفظوا

مهند قحطان مطلوب

1064

العوالي

ضرغام فرحان عبد الجبار

1065

السدي

عبد الخالق عباس حسين

1066

الخبر

احمد علوان حسون

1067

البغشة

مجاهد عبد السالم عبد الرزاق

1068

معان

سالم محمود كرم

بغداد /الرصافة  /شارع سلمان فائق قرب ساحة الواثق تسلسل العقار  69 / 323محلة  904مبنى  40مقابل الفرع الرئيسي لمصرف المنصور .

1069

الفسيلة

بسام عباس علي

بغداد /الرصافة  /حي الوحدة  /شارع النضال  /محلة  / 904شارع  / 99رقم البناية  72رقم المحل  11قرب المسرح الوطني

1070

الرشاد

سلمان حسين سلمان

1071

الرنا

ريزان شيخيل علي

1072

الفرقدين

دريد نعيم عيدان

1073

القدم

احمد علي عبطان

1074

الوطيد

مصطفى بيركة شمه نورة

1075

العربون

صفا سعد سري

بغداد /الكرخ  /حي الخضراء محلة  635زقاق  42رقم القطعة  2221 /3وبالقرب من مصرف الرافدين  /الخضراء .
بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح /محلة  115تسلسل العقار  25ب  144 / 6رقم القطعة  3 / 274طاطران .
بغداد  /الرصافة  /رقم القطعة  62 / 222بتاوين رقم القطعة  /المقاطعة  /م  / 904ز  / 17رقم االبواب  19أ21 /2 /5
بغداد  /شارع الرشيد  /باب األغا  /رقم االبواب 28ج  10 / 5 /تسلسل العقار .1100

بغداد  /الكرخ  /الدورة  /شارع الشرطة  /تسلسل العقار رقم القطعة  / 1399 /19اسم المحلة اوالمقاطعة م 3 /دورة .
بغداد /الكفاح /منطقة الصدرية محلة  123زقاق  75د  8رقم االبواب  6426سراج الدين قرب الشيخ عبد القادر الكيالني
بغداد  /الرصافة  /السنك  /خلف بناية وزارة التجارة سابقا ً (مجمع السنك التجاري ) رقم القطعة 1 / 213س  34و 35و 71رقم االبواب / 35 / 34
. 71
بغداد /الحارثية  /تسلسل العقار رقم القطعة  407 / 1733كرادة مريم اسم المحلة او المقاطعة (كرادة مريم )رقم االبواب  81ج  20/ 4حارثية موقعها
في البورصة عمارة الشارقة  /ط1
بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح  /محلة  115تسلسل العقار  25ب 4/144رقم القطعة  3 / 274طاطران
بغداد /شارع السمؤول  /خان الباشا الكبير رقم ( 17ج) 240 / 12محلة  110ز . 27

بغداد  /الكرادة خارج البو جمعة  /تقاطع العرصات  /قرب هوم سنتر .
بغداد  /الرصافة  /زيونة  /شارع الربيعي مقابل مصرف دار السالم ومطعم السماء الزرقاء/عقار  / 144 / 37مزرعة حمدي  / 11586 / 4م / 11
مبنى  / 67ش  / 15محلة . 712
بغداد /الحبيبية  /الشارع الرئيسي  /قرب مطعم جلنار  /رقم القطعة  145 /8م / 15 /بزايرالفضيلية .
بغداد  /الشورجة  /عمارة وقف حسين خضوري  /مكتب  158 /116مجمع المصطفى لبيع الزهور .
بغداد /الرصافة  /شارع فلسطين  /تسلسل عقار  / 3142 / 5اسم المقاطعة  3وزيرية  /رقم االبواب  / 53 /8محلة  508زقاق . 16
بغداد /الحارثية  /عمارة الشارقة  /محلة  /211زقاق  / 2تسلسل العقار  / 407 / 1733اسم المقاطعة كرادة مريم  /رقم االبواب  81ج 18 /الطابق
االول .

1076

المشور

احمد عادل عذاب

بغداد /حي البياع محلة  821زقاق  / 13ش  /10بناية  81رقم القطعة  3905 / 19رقم االبواب .10 / 273

1077

الدقيق

علي منعم حسن

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /م  / 113رقم القطعة  40أ 2 /148 /155/ 6طاطران .

1078

الغاية

رشا عدنان فرمان

بغداد /الرصافة  /الكفاح /شارع الملك غازي  /مجمع الكفاح التجاري .

1079

الظليف

حالء يحيى جهاد

بغداد /منطقة العامرية  /شارع العمل الشعبي /محلة  / 634شارع  / 36محل .2

1080

الشبير

سليمان محمد سلمان

1081

الغمام

سراء عبد طه

1082

الشبكة

مؤيد كاظم غياض

1083

التنوير

بهاء الدين محمد حسن

1084

النيرين

ميثم حميد صالح

1085

الطفاف

حقي ماجد سطاي

1086

الثمار

سامر عبد الزهرة سلمان

1087

التقنية

عادل صبر مفتن

بغداد /شارع الكفاح مجمع شارع الكفاح /م  / 127ز / 25رقم االبواب  / 94ص . 26

1088

األكنان

فاضل محمد مفتن

بغداد  /الرصافة تسلسل العقار  /رقم القطعة  8 /502زوية اسم المحلة الكرادة محلة  909شارع  /20رقم االبواب . 114 /3

1089

ضوء الشمس

سعد كاظم حسن

بغداد /البياع /شارع /20اسم المحلة الخر /تسلسل العقار  / 554 /19محلة  69أ /حي التاميم /قرب عمارة مالك.

1090

المختار

علي فيصل عبد الحميد

1091

الفيل

محمد ابراهيم احمد

1092

الشاهد

المغيرة اسامة محمد جاسم

1093

اللغة

سناء عبد علي زبين

1094

المرجعيون

علي ارحيم مسلم

بغداد /شارع الربيعي  /محلة / 712شارع  /15رقم القطعة  / 11586 /4مزرعة حمدي .

1095

االبهام

زهراء سعيد كاظم

بغداد /شارع الكفاح الرئيسي /م  / 127ز 25رقم االبواب  / 94قرب مصرف سومر .

1096

الكواسر

حسين سجاد حسين

بغداد  /الكرادة  / 904 /زقاق  99محل . 38 /6

1097

المشراق

ياسمين محمد عبد الزهرة

1098

البرجد

بالل رضى مجيد

بغداد /الشورجة  /قطعة رقم  41 - 410سبع ابكار  /رقم االبواب .11
بغداد /شارع الربيعي /عمارة الشراع في الطابق الثاني / 714 /ش 15مبنى / 4رقم القطعة  4 / 11421رقم االبواب  202المقاطعة مزرعة حمدي
بغداد  /الحارثية  /محلة  / 211زقاق  / 5رقم العقار  112 /20تسلسل العقار  248 / 407مقابل معرض بغداد الدولي .
بغداد /الرصافة  /كرادة خارج /المسبح  /شارع ابو اقالم  /تسلسل العقار / 128 / 169محلة  / 903شارع  / 15مبنى . 66
بغداد  /الحارثية  /شارع الكندي/محلة / 211ش . 23
بغداد /الكرخ  /حي الخضراء محلة  641زقاق  30دار  13التسلساللعقار رقم القطعة  2660 /7اسم المحلة او المقاطعة  19 /الغزالية رقم االبواب
. 4 / 112
بغداد /شارع النضال  /م  / 902ش  / 11مبنى  / 34محل  7أ /عمارة الفتح .

بغداد /حي جميلة الصناعي  /م  / 514ز / 26رقم االبواب  4 / 1/ 2287رقم القطعة  6333/ 1اسم المحلة  4وزيرية .
بغداد /شارع الكفاح /محلة  / 125زقاق  / 11رقم المحل  57د 144 /مقابل سوق السكاير .
بغداد /الكرخ  /حي الجامعة  /شارع الربيع  /محلة  / 630تسلسل العقار  / 5794 /7المقاطعة  20الداودي .
بغداد /الشرطة الخامسة  /العمارة البيضاء /الكبيسي  /محلة / 865زقاق  / 31رقم المحل / 1أ رقم القطعة 5203 /5 /

بغداد  /بغداد الجديدة  /م  / 704ز / 3عمارة 2 /24الشارع العام .
بغداد  /كرادة  /البوجمعة  /رقم االبواب 16ب  6 /7 / 2تسلسل العقار . 1 / 176

1099

الخزنة

باسم سري غيالن

بغداد /الرصافة  /شارع الجمهورية  /بناية بابل  /عمارة  125زقاق . 3

1100

الخضرم

انعام كاظم الزم

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي  /محلة  / 714ش  / 15مبنى  /4رقم االبواب  / 106تسلسل العقار . 4 / 11421

1101

المبثور

سعدي محمد امير

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح /محلة  / 125زقاق . 9

1102

االرجان

احمد عادل قاسم

بغداد  /شارع الربيعي  /محلة  / 714زقاق  / 53حي المثنى رقم القطعة  22388 /4في الشارع المجاور لمول االمير .

1103

االزميم

زوزك حسن سباهي

1104

الجهزاء

غسان عدنان جابر

1105

كالر

شايان هلكورد مصطفى

1106

السنان

سنان زهير عنيد

1107

الحنان

احمد ميرك محمود

1108

المنى

قصي فتحي عبد القادر

بغداد  /شارع السعدون  /م  / 102ساحة النصر  /عمارة 5 /47

1109

السهيل

مهند قادر عبد هللا ذنون

بغداد /الكرادة/م  / 909بناية  / 45شارع . 45

1110

الكرادة

امنة محمد محمود

1111

السبر

مجيد رحيم جبر

بغداد  /الكرخ /المنصور /مجاور سيد الحليب .

1112

البرد

مؤيد عباس علي

بغداد/زيونة/شارع الربيعي  /بناية ماب سنتر .

1113

االباء

مازن حميد نايف

بغداد  /الحارثية  /مقابل معرض بغداد الدولي .

1114

النسبة

احمد سعدي خضير

بغداد /الشورجة  /شارع السمؤل  /رقم المحل  / 7رقم العقار  /639باب االغا .

1115

الجهراء

عمر هادي جبر

بغداد /شارع ( 14رمضان) /تسلسل العقار  / 964 /3رقم االبواب . 93 /21

1116

اليسرة

مصطفى ناجي حسن

1117

الممدوح

ممدوح فالح مرزة

بغداد  /كرادة خارج  /محلة  / 909زقاق  / 19د  31/ 71رقم االبواب  67أ 6 /5 /داخل مجمع تجاري .

1118

صفاقس

نعمان ثابت نعمان

بغداد  /زيونة/شارع الربيعي  /محلة  / 714ش  / 15مبنى  /4شقة  / 204ط / 2تسلسل العقار . 4 / 11421

1119

حوران

فيصل شافي اسعد

بغداد/الكرخ /العامرية /محلة  / 632زقاق / 10دار  /17تسلسل العقار رقم القطعة  / 6368 /1اسم المحلة او المقاطعة 18

1120

الصيخود

فاضل محمد حسين

بغداد  /البتاوين  /طريق معسكر الرشيد  /رقم القطعة .1155 / 161

1121

الصيخد

ارشد صباح هادي

بغداد /الرصافة  /البو شجاع  /كرادة خارج مقابل الشركة العامة اللجلود محلة  / 909زقاق  19رقم االبواب  67أ. 6 /5 / 2 /

بغداد  /ساحة الواثق  /مقابل مصرف دجلة والفرات تسلسل العقار  / 69 / 323بتاوين  /محلة  / 902زقاق / 14رقم االبواب  47أ . 10 /
بغداد  /الكرخ  /المنصور /شارع  14رمضان  /محلة  / 611زقاق  /18رقم القطعة  / 7716 /7رقم االبواب  20أ 17 /2/اسم المقاطعة (20
الداوودي) .مقابل مطعم ()CENTER POINT
بغداد /حي الجامعة  /شارع الربيعي  /م  / 631المقاطعة  20الداودي  /رقم القطعة  / 6864 /7رقم االبواب 17ب . 63 / 10
بغداد /المنصور  /بالقرب من سيد الحليب .
بغداد /حي الكفاح  /م  / 125ش  / 25مبنى . 1 /39

بغداد /كرادة الشرقية  /البو شجاع  /رقم العقار . 11 / 406

بغداد /الحارثية  /مجمع الحارثية الطبي  /مبنى  / 111 / 407هـ/ 3رقم القطعة  / 111 / 407رقم االبواب هـ. )1 /17 /3

1122

الدكلة

فرحان كاظم محمد

1123

األرومة

زياد يحيى عبد المحسن

1124

داريا

حيدر جبار كاطع

بغداد  /البتاوين /كرادة قرب ساحة الواثق  /رقم القطعة 69 / 323مبنى  40شارع  14بالقرب من مصرف دجلة والفرات وشركة االثيل للصرافة .

1125

المقالة

دنيا عبد الجبار احمد

بغداد  /الكرخ  /الكاظمية  /تسلسل العقار رقم القطعة  190 /55اسم المحلة او المقاطعة عطيفية رقم االبواب  4 /3 /24بالقرب من معمل فتاح باشا .

1126

السرحان

سعيد سرحان جودة

بغداد /مدينة الصدر  /محلة  521زقاق  43د  30حي اشبيلية قرب جامع الرسول  /شارع الداخل .

االزف

عدنان كشكول حسين

بغداد  /قضاء االعظمية  /حي البنوك  /شارع الكنيسة قرب محطة تعبئة الوقود  /م  / 316شارع  / 23تسلسل العقار  6/ 5225اسم المحلة او المقاطعة
 5صليخ .

1128

المنقل

مصطفى نصير عايف

بغداد /العامرية  /شارع الرافعي رقم القطعة  / 900 /2محلة  / 634ش / 34 /د  1 /18بالقرب من مصرف الرافدين  /فرع الرافعي .

1129

الحجاز

بشار رياض صالح

بغداد  /حي الرياض /م  / 910ز / 16د . 4 /81

1130

االياب

جمعة موسى جاسم

بغداد /الرصافة  /شارع السمؤل  /عمارة وقف خان الباشا الكبير  /السرداب  /رقم المحل /17ج . 240 / 14

1131

الدردي

رحيم عزيز حتاتة

بغداد /الكرخ /الصالحية  /مجاور الخطوط الجوية العراقية  /محل  7موقع العقار سنتر A

1132

رفح

حيدرهاشم سلطان

بغداد /شارع فلسطين  /محلة  / 714/ش  / 15تسلسل العقار  11421 /4مزرعة حمدي  /زيونة .

1133

النضيد

عبد الكريم هادي هاشم

1134

األبواء

رحيم حسين كاطع

بغداد /الشورجة  /سوق السكائر  /يجاورها محالت صيرفة (قزانية ,الرواسم )وفي منطقة تجارية ,رقم القطعة  2 / 117طارطان االبواب .

1135

البرقان

ميثم مراد دوهان

بغداد /عرصات الهندية  /محلة  929زقاق  9تسلسل العقار  228 / 332اسم المحلة البو جمعة  /رقم االبواب  458ب . 1/ 7

1136

المقود

نجاح مهدي تاجر

بغداد  /ساحة الواثق /مجاور مركز شرطة العلوية الكرادة  /محلة  / 904زقاق ر / 17ابواب  21أ /2/أ/ 2رقم القطعة  / 62/ 222اسم المحلة البتاوين .

1137

اللبنى

علي خليل ابراهيم

بغداد  /الصليخ  /شارع  / 34تسلسل العقار 22 / 68 / 2607راغبة غاتون محل 177أ  5 /تقع في الطابق االرضي .

1138

السدرة

سالم كامل صريم

بغداد  /الرصافة  /شارع الكفاح  /محلة  / 115قرب سوق السكائر .

1139

الباروك

محمود عبد الحميد سعيد

1140

المكال

احمد قدوري فليح

1141

الهزار

علي حنون صابر

1142

المقطم

نادية عدوان خداداد

1143

الوهر

محمد خليل محمد

1127

بغداد  /الكرخ  /حي الجامعة  /رقم القطعة  / 3689 /7م  20الداودي رقم االبواب أ . 63 /27 /2 /
بغداد  /حي االمين الثانية  /م  / 731ز  / 30د  112تسلسل العقار  6193 /3اسم المقاطعة  /12وزيرية وغزالية .

بغداد /حي االعـالم  /م  /831ز  /16مقابل سوق االعـالم .

بغداد  /الكرادة  /سبع قصور  /محلة  / 909شارع  /25بناية  11 / 58تسلسل العقار  2 / 250مقاطعة البو شجاع  /رقم االبواب  8 / 59هـ. 11
بغداد /زيونة  /شارع الربيعي اسم المحلة  /م  11مزرعة حمدي رقم القطعة  / 11421 /4رقم المحل  11ضمن عمارة الشراع بالطابق الثاني بالقرب
من مصرف الرافدين فرع الربيعي .
بغداد  /شارع الكفاح تسلسل العقار  25ج  3 /274 / 144 / 3طاطران  /اسم المقاطعة شارع الكفاح محلة . 115
بغداد  /شارع الكفاح  /الناطران محلة  125ز  54البناية  17رقم االبواب . 44 / 160
بغداد  /شارع الكفاح  /محلة  / 125ش  / 25رقم القطعة  /22 /45الشورجة مجاور مصرف سومر  /فرع الكفاح .

1144

الكاهل

فاطمة احمد نجم

بغداد /شارع الكفاح محلة  / 127زقاق  / 25تسلسل  1 /16عبيد  94ص . 140 /

1145

الصوافق

حسن عباس علي

بغداد /الكاظمية  /قطعة رقم  3 / 303مقاطعة  /العطيفية رقم االبواب 20 - 7و.130/

1146

الترعة

علي صالح عباس

بغداد  /جميلة الصناعية  /محلة  514زقاق  44بناية . 4 / 1 / 2166

1147

الرحى

حسام جاسب كاظم

بغداد  /طريق معسكر الرشيد /مجمع السماح محلة  / 908شارع  99رقم القطعة  148رقم المحل 59أ.

1148

الثلج

كريم جاسم زغير

بغداد /الكرادة  /كود الباشا محلة  /903زقاق  /5عمارة الزهراء .

1149

الحالل

رياض عبد الحافظ محمد

بغداد  /الرصافة محلة  /11رقم القطعة  / 11517 /4مزرعة حمدي  /رقم االبواب 69أ 56 /ط . 3

1150

الصرف

عبد الحميد عباس محسن

بغداد  /الرصافة تسلسل العقار  /رقم القطعة  3008 /3م وزيرية رقم االبواب  8003أ. 2 /3/ 2

1151

التارة

صالح موسى اسماعيل

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /مقابل سوق السكائر محلة  127زقاق  25رقم االبواب  / 94ص . 140 / 3

1152

االعتزاز

حسين علي جاسم

1153

الفراشة

ميسون خضير فرحان

1154

الزير

عباس داود سلمان

بغداد /الكاظمية  /شارع الشريف الرضى  /عمارة الشيوخ  /الصاغة  /رقم القطعة  1 / 843 /رقم المحل . 20 /8

1155

الباصرة

سعد رحيم غازي

1156

الهيشور

تقى حيدر ابراهيم

1157

بنها

جالل عبد الزهرة رسن

1158

الدلوف

احمد سلمان منشد

بغداد/شارع السعدون  /محلة  / 102ش  / 77رقم القطعة  / 167/ 159رقم االبواب  65م  21/مقاطعة  /بتاوين .
بغداد /زيونة  /شارع الربيعي رقم القطعة  11517 /4محلة  714شارع  15عمارة دريم مول رقم المحل / 69 / 46أ  /ط 2بالطابق الثاني بالقرب من
مصرف الرافدين فرع الوحدة .
بغداد  /زيونة  /شارع الربيعي اسم المحلة  /م  11مزرعة حمدي  /رقم القطعة  11517 /4رقم االبواب  69 /56أ ضمن مجمع دريم مول بالطابق
الثالث بالقرب من مصرف أشور .
بغداد /الكرادة /شارع النضال  /عمارة  /محلة  902ش  11 /مبنى  34/محل أ 7/بالقرب من مستشفى ابن الهيثم .

1159

الدواد

فراس رحمان حسين

بغداد /شارع الصناعية  /تسلسل العقار  / 1542 / 6محلة  11مزرعة حمدي .

1160

الروق

معاذ عبد الحميد مجيد

1161

الوالس

احمد ماهر عبد الجبار

1162

الشريان

جواهر حمادي ذجر

بغداد  /الكرخ  /العامرية /شارع العمل الشعبي تسلسل العقار رقم القطعة  714 / 1اسم المحلة او المقاطعة  118العامرية رقم االبواب  41أ . 28 /
بغداد /حي الخضراء  /م ( )639ز ( )4ش  30بناية  81رقم القطعة ( ) 2358 / 7رقم األبواب ( )1اسم المحلة  19غزالية بالقرب من مصرف
الرافدين  /حي الخضراء .
بغداد /الصليخ  /حي أور رقم القطعة  / 655 /4محلة  / 327زقاق  / 30دار . 35

1163

األروية

سراج احمد محمد

بغداد  /شارع السعدون حي بابل (الوحدة ) محلة  / 902شارع / 12رق العقار() 366/ 323يجاور الشركة مصرف االقتصاد فرع كهرمانة.

1164

بحمدون

لؤي راضي حنيش

بغداد /السيدية  /محلة  / 7821رقم المحل  /17رقم القطعة  1 / 43/ 1156رقم االبواب . 1 / 22 /1

1165

البستاء

فاضل عالوي عباس

1166

االجتذاب

سنان احمد جواد

بغداد /الكرادة  /حي الرياض  /بتاوين  /م  / 910ز 65مبنى  /47األبواب 52أ 30 /1 /كمب األمن .
بغداد  /الكرخ  /المقاطعة  20داوودي  /تسلسل العقار  / 963 /4رقم األبواب . 13 /4 /22/31

بغداد /الرصافة  /عرصات الهندية /تسلسل رقم القطعة  / 226 / 332اسم المحلة البو جمعة  /محلة  / 33 / 929مبنى  14رقم االبواب 11 / 472أ
بغداد /الر صافة  /شارع الكفاح  /محلة  / 115القطعة  / 25د  4/144الطاطران االبواب رقم . 3 / 274

بغداد /الكرخ  /الحارثية  /كرادة مريم  /تسلسل العقار  111 / 407اسم المحلة كرادة مريم رقم االبواب ج . 9

1167

النداء

ميسون عبد الرزاق احمد

1168

الحطاب

مهند جاري حطاب

بغداد /الشعب  /سوق شالل  /محلة  / 339تسلسل العقار  8831 /1المقاطعة أ 9االبواب  3551أ. 9 /1 /

1169

المدرة

ازهار رحيم ابراهيم

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /م  / 127شارع . 22

1170

العنان

مؤيد اسعد خزعل

بغداد /حي اور  /محلة  / 325رقم القطعة  6771 /6م  5صليخ  /رقم االبواب  / 1807أ .

1171

الصدارة

محمد عباس جبر

بغداد /الكرادة  /حي بابل م 929 /ش  18 /مبنى  94عمارة الوركاء .

1172

الهبوب

حسام نديم توفيق

بغداد /شارع الكفاح  /محلة  / 115بناية  25قرب سوق السكاير .

1173

الوثيل

نور رافد محمود

بغداد /الكرخ /حي الجامعة /م  / 627ز  / 24رقم القطعة  24 /26المقاطعة  / 2380 /7م الداودي  /رقم االبواب . 3 /

1174

الفصاص

محمد خضير عليوان

1175

الرخام

مهند علي جاسم

بغداد /الكاظمية /باب الدروازة  /م / 413ز 12 /تسلسل العقار . 18 / 55

1176

الجابي

علي عاصي حمد

1177

النظم

حازم جابر عبودي

1178

الشاهق

ابراهيم حسن محمد سعيد

بغداد  /جميلة الصناعية في عمارة في الطابق الثاني تتضمن مجموعة من المحالت .
بغداد /الكرادة الشرقية تسلسل العقار / 104 / 220عمارة الوركاء  /رقم القطعة  / 77 / 332اسم المحلة حي بابل  /محلة  / 929ش  /18رقم االبواب
 438د 1/ 5
بغداد /المنصور  /الداودي  /رقم القطعة  1407 /7م  2 /داودي .

1179

المدارك

اسماعيل منشد شاتي

بغداد/شارع النضال  /محلة  / 902شارع  11مبنى  34محل رقم أ. 7

1180

العاقورة

حسين عليوي محمد

بغداد /الشورجة  /شارع السمؤل  /رقم المحل  6رقم العقار  / 639باب االغا .

1181

االسارير

امير نصير محمد

1182

القاع

رائد صاحب عبد الحسن

1183

الباهض

عادل الزم حميد

بغداد /حي العامل  /السوق الشعبي  /محلة  / 805زقاق  /71رقم البناية  / 34رقم المحل . 3

1184

اللوز

صالح حميد احمد

بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /محلة  / 115تسلسل العقار  25ب 144 / 2رقم القطعة  3 / 274طاطران .

1185

الديسم

محمد عارف عبد

بغداد /جميلة  /م  / 518ز  /23بناية  1 / 3889من جهة ساحة . 55

1186

الناز

كامران شعبان جهاد

بغداد/شارع فلسطين /قرب النادي التركماني رقم القطعة  / 502زقاق  73مقاطعة . 3/

1187

الشعاب

مريم عبد االمير عبد

بغداد /الكرادة داخل  /البو شجاع  /تسلسل العقار 11 / 406محلة  / 907ز  / 31رقم االبواب . 4 / 61

1188

البالج

نهى حمادة حسن

1189

القريص

سامر عبد الكريم هادي

بغداد  /الكرخ  /حي الجامعة  /محلة  / 629شارع  24محل  /1 /107مقابل ستائر الشمس ,مجاور شركة اسوار للكهربائيات.

بغداد  /الكرخ  /حي الجامعة  /شارع الربيع  /القطعة  / 3689 /7م  20الداوودي  /رقم االبواب  63 /27أ .
بغداد  /حي القاهرة  /م / 309ز  /6بناية  / 7رقم المحل . 5132 /3/2

بغداد  /الكرخ  /رقم القطعة  / 2/ 135 /اسم المحلة شيخ بشارمحلة  / 212ش  /13رقم االبواب . 1 /2 /12
بغداد /الشورجة  /سوق الدهانة رقم القطعة  158 / 155محل  4بناية  108/ 24زقاق . 51

بغداد /العامرية  /شارع العمل الشعبي  /محلة  / 639زقاق  / 36رقم القطعة  87 /8عمارة المضايف بالقرب من مصرف الرافدين .

1190

الهتون

اكرم نافع عبود

1191

السحر

محمد شكري عبد الجليل

1192

البثق

منار علي حسن

1193

الديسق

عادل سعد عبد الكريم

1194

الساعي

حسين سلمان محمد

1195

االحتمال

احمد صالح الدين مهدي

1196

البداهة

ايهاب غالب قهير

1197

عرفة

صباح حسون حسين

بغداد /حي بابل /رقم القطعة  2931/ 161رقم االبواب 32أ. 27 / 1 /

1198

الرقين

سهيلة نجم عبد الحسن

بغداد /الكاظمية  /تسلسل العقار رقم القطعة  5 / 1306اسم المحلة او المقاطعة الشيوخ  /رقم االبواب  / 45د 2 /1 /م 48/ 423

1199

غزة

وسام خليل حسن

بغداد  /حي الجامعة  /محل  / 5عمارة  / 102تسلسل / 131/ 3/ 95شارع الربيع  /محلة . 635

1200

حوى

هشام مهدي صالح

بغداد /الكرخ /العامرية /شارع محلة  / 630زقاق  / 340رقم المحل  2ج . 16 /2

1201

الذاكرة

صاحب شنوت ياسين

1202

الرضاب

احمد حقي اسعد

بغداد /الحارثية  /شارع الكندي  /محلة  / 211زقاق  / 9قرب شركة النيرين للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية.

1203

االفضل

ثائر جبار مهدي

بغداد /الكاظمية  /تسلسل العقار  / 70 /303اسم المحلة المقاطعة العطيفية محلة  /425شارع  18الكاظمية  /رقم االبواب  7ن . 5 /3 /

1204

الوكرة

علي عطية فنيان

بغداد /شارع الكفاح /محلة  / 125ش  / 25محل . 49 /8

1205

البيارق

سنان ثامر وهيب

1206

التسديد

محمد جواد غيدان

1207

القشعم

راجحة عبد الكاظم شغاتي

بغداد/شارع السمؤل مقابل خان مرجان الطابق االرضي .
بغداد /الرصافة  /شارع النهر مجمع سوق حيفا  /محلة / 110زقاق / 19حي الرشيد داخل قيصرية  /رقم االبواب  / 36 /1رقم القطعة  / 277 / 1رقم
المحل أ / 21بالقرب من جامع االخالص .
بغداد /الرصافة  /شارع الكفاح  /الشورجة /مجمع الكفاح  /لشركات الصيرفة  /محلة  / 127زقاق . 25

1208

الباخرة

كاظم عودة والي

بغداد /شارع الرشيد  /حافظ القاضي  /محلة  / 108محل  195 /6محلة العمار .

1209

الزبير

محمد زيدان خلف

1210

امرلي

عدي حاتم حاجم

1211

التهميم

فهد جفال ضامن

1212

الترتيب

جعفر عيسى جعفر

بغداد /شارع الكفاح  /سوق السكائر في عمارة تتضمن مجموعة من شركات الصرافة .
بغداد  /مدينة الصدر  /نهاية شارع الفالح  /قطاع  / 44رقم القطعة  36623 /4محلة  561ع  / 414 / 23/رقم االبواب  414 /20 /15مجاور
شركة الترتيب .
بغداد  /الرصافة  /زيونة محلة  714زقاق  47رقم القطعة  22747 /4ب  61 /2شارع مصرف الرافدين فرع دور الضباط بالقرب شركة النبال
للتحويل المالي .
بغداد  /مدينة الصدر  /نهاية شارع الفالح  /قطاع  / 44رقم القطعة  36623 /4محلة  561ع  / 414 / 23/رقم االبواب  414 /20 /15مجاور
شركة امرلي .

بغداد /الصليخ  /رقم القطعة . 2474 / 68 / 22
بغداد  /السيدية /الخيزران .
بغداد  /الرصافة  /شارع الرشيد  /باب اآلغا  /رقم القطعة / 474رقم االبواب  9ج 9 4ج. 112 / 5
بغداد /حي جميلة  /شارع الحسينية مقابل نادي الحسين الرياضي رقم القطعة  2427 /1محلة  514 /رقم المبنى  53ش . 21 /1
بغداد /البياع  /شارع عشرين  /محلة  / 817قرب عمارة مالك .
بغداد  /الكرخ /حي الجامعة /تسلسل العقار رقم القطعة / 2031 /3اسم المحلة اوالمقاطعة  20داودي  /رقم االبواب أ.95 /3/ 9

بغداد /زيونة  /رقم القطعة  4 / 22388رقم االبواب  180أ 5اسم المحلة  11مزرعة حمدي م  / 714ز  53بالقرب من مصرف الرشيد .

1213

الذرار

ازاد شوكت جوهر

بغداد /زيونه /شارع الربيعي  /مول مركز زيونة الطابق الثالث محلة  712زقاق  /15مبنى ب. 67

1214

الرواسم

شيماء جمعة حسن

بغداد /شارع الجمهورية  /محلة  / 113زقاق  69تسلسل العقار  2/ 177طاطران  /االبواب 2أ. 155/ 19

1215

القارة

رفل يوسف ذنون

1216

الساجع

حيدر صالح حسن

1217

الحاشوش

عبد الكاظم حاشوش سلمان

1218

القرار

ضمياء سعيد جمعة

1219

نابل

مصطفى ناظم نوري

1220

الملتزمون

المثنى ريكان حديد

بغداد  /الكرادة /مبنى الشركة عبارة عن دار سكن (خالي من شاغلية )يقع في منطقة حي الوحدة محلة ( 902ز  19د ) 1داخل احد الشوارع الفرعية .
بغداد  /جميلة  /شارع الوسيلة  /محلة  / 518مبنى  / 2497تسلسل العقار  1رقم القطعة  / 2497اسم المحلة او المقاطعة  / 4الوزيرية رقم االبواب
( . )1
بغداد  /الشورجة  /شارع السمؤل  /تسلسل عقار  32/ 1م  7راس القرية المحل يقع داخل عمار في الطابق االول حيث يحتوي على عدد من شركات
الصرافة .
بغداد/الرصافة  /تسلسل العقار  /234مقاطعة جديد حسن باشا الصغير  /رقم االبواب . 23 /10
بغداد  /الرصافة  /زيونة محلة  714زقاق  47رقم القطعة  22747 /4ب  61 /3شارع مصرف الرافدين فرع دور الضباط بالقرب شركة النبال
للتحويل المالي .
بغداد /البتاوين  /كرادة قرب ساحة الواثق محلة  / 902زقاق  14رقم القطعة  69 / 323بالقرب من مصرفي دجلة والفرات والمنصور لالستثمار .

1221

الساقب

عبد الكريم عباس حسون

1222

النياف

رنا صالح مهدي

1223

الهذوف

عباس عالوي عباس

1224

القوش

عقيل مجيد جواد

1225

المنصة

عيسى شوكت محمد

1226

اباري

أدهم عبد الوهاب منصور

1227

الغد

اوس يعرب سعيد

1228

مراكش

رائد عبد الجبار موسى

1229

الزوال

صفاء حسين حبيب

1230

الالميون

وليد جاسم بريم

1231

الفيوم

طالب علي محمد

بغداد  /حي اور  /بالقرب من ساحة صباح الخياط مقاطعة (5صليخ ) تسلسل العقار . 815 / 4
بغداد /حي بابل  /عرصات الهندية  /تسلسل العقار  / 800 /332محلة البو جمعة رقم االبواب  532أ /م  / 929ز  / 30بناية  135يقرب منها (شركة
النهج للتوسط)والمصرف الوطني االسالمي .
بغداد  /قضاء الرصافة  /مدينة الصدر  /رقم القطعة  6499 /4اسم المقاطعة  4وزيرية رقم االبواب . 8 / 28 /8

1232

المكعب

زياد طارق حسن

بغداد /المنصور 9 /نيسان  /محلة  / 613ز  / 18مبنى . 128

1233

الدائم

رعد كاظم مهدي

بغداد /الكرادة /محلة  / 929زقاق  / 21مبنى  / 20رقم االبواب  224م  / 1 /5رقم القطعة  222 / 327البتاوين .

1234

الرتائم

وائل جمعة سلمان

بغداد /زيونة /شارع الربيعي  /محلة  / 714شارع  / 15تسلسل العقار  /4رقم االبواب  196 /27رقم القطعة  11517مقاطعة  11مزرعة حمدي .

1235

المرمار

امنة باهر محمد

بغداد /الشورجة /الدهانة  /تسلسل العقار / 180 /1اسم المقاطعة حي الرشيد  /محلة  108ز . 44
بغداد /حي الرشيد  /محلة  / 110رقم االبواب 7م  1 /بالقرب من شركة الطيف للتحويل المالي وشركة القيراط للصرافة .
بغداد  /الرصافة  /السنك  /ساحة التحرير بداية شارع الرشيد عمارة السنابل شقة  36رقم العقار . 15
بغداد  /الكرادة  /شارع  / 62محلة  / 904رقم االبواب . 23 /6
بغداد  /الكرخ  /حي القادسية  /محلة  / 606زقاق  /8رقم البناية / 66رقم القطعة  / 830 /3رقم االبواب  16 /5أ اسم المقاطعة (1الخر)مجاور مسجد
بالل الحبشي .
بغداد /حي الجامعة  /شارع الربيع  /م  / 627ز . 24
بغداد /زيونة  /مزرعة حمدي  /م  / 714د  / 15عقار  180أ 62 /بالقرب من شركة آسيا سيل وأسواق كل يوم .
بغداد /الرصافة  /زيونة  /شارع الربيعي  /تسلسل العقار ورقم القطعة  4/ 23244مزرعة حمدي  /رقم االبواب .1 /6

بغداد  /الحارثية  /محلة  / 213زقاق / 3بناية  / 8رقم القطعة  111 /47اسم المحلة كرادة مريم . 8

1236

العاج

ليث كردي جاسم

1237

المجهر

عمار عبد الرحمن توفيق

1238

الشبوب

سهام سلمان مهودر

1239

الدرفل

زيد عبد علي حسين

1240

العقد

صفاء والي قاسم

1241

الزبد

مصطفى مصطفى زوراب

1242

ابن العزيزية

سجاد احمد حزام

1243

العاس

هيلة عبد الفاتح مهدي

1244

الهلمان

هبة هللا هيثم

1245

الخفجي

صالح عباس حافظ

1246

المعيار

عباس فاضل لفتة

1247

السناف

ميس اسعد عبد الحسن عسكر

1248

الخارطة

صالح حسن مجبل

بغداد /السوق العربي  /تسلسل العقار  / 215اسم المحلة راس القرية  /رقم االبواب / 5 / 176ج.

1249

النهر

نهاد سلمان عباس

بغداد /الكرادة  /رقم القطعة  / 377 / 1005بتاوين محلة  / 904زقاق  / 65محل  16/6قرب دائرة النزاعات الملكية .

1250

االجابة

هديل حسن عليوي

1251

االربك

1252

الوشاء

فراس غازي رشيد

بغداد  /شارع الربيع  /عمارة المعمورة محل . 8 /12
بغداد  /شارع الربيعي  /عمارة دريم مول  /مقاطعة مزرعة حمدي محلة  / 714زقاق  / 15رقم البناية  / 106رقم االبواب  25061 / 69رقم القطعة
.11517 /4
بغداد /كرادة خارج  /محلة البوجمعة  / 905ش  /18رقم االبواب  15ج  3بالقرب من فندق قصر الحياة وشركة امين للصيرفة .

1253

البودقة

ايمن عبد الزهرة رزاق

1254

المهيب

محمود جاسم محمد

1255

الضمأ

استبرق خالد نجم

1256

البصمة

حيدر حسن محمد علي

1257

األحقاف

عمر سهيل مهدي

1258

المتاع

طارق وفيق اسماعيل

اكرم صاحب احمد

بغداد /الرصافة  /الكرادة  /عرصات الهندية محلة  / 929زقاق  / 35رقم المحل . 10
بغداد /جميلة الصناعية رقم القطعة  49355 /4 /10مقاطعة الوزيرية محلة  / 520زقاق  / 4رقم االبواب 4أ 58 /14 / 10تقع خلف ملعب المجلس
البلدي .
بغداد  /جميلة  /محلة  / 514زقاق  /1رقم القطعة 4 1 / 2484أ بالقرب من شركة جلوالء .
بغداد /السيدية  /شارع التجاري  78أ 1 / 10 / 5فلكه العلوه .
بغداد /جميلة رقم القطعة 2937 /مقاطعة  4/وزيرية /جميلة حي القدس م  514ز  54بداية شارع الوسيلة من جهة ساحة  55لمدينة الصدر .
بغداد /شارع الكفاح سوق السكائر  /القشل  /قطعة رقم / 152م/ 113ز  / 96مقاطعة 9أ.155 /
بغداد /الكرخ  /حي الحارثية  /قرب مستشفى الحارثية  /شارع مجمع الجيبة جي  /رقم القطعة / 17 /16م / 211ز  3االبواب . 10 /18
بغداد /رقم القطعة  / 485اسم المحلة  26هيبة خاتون  /رقم االبواب . 25 /4/ 52
بغداد /القادسية  /م  8 / 606مبنى  64محل  3أ. 6 /
بغداد /زيونة  /م  / 712ش  15مبنى  67رقم االبواب  57ب . 61 / 7
بغداد /الرصافة  /البتاوين  /رقم القطعة . 265
بغداد /شارع السمؤل  /مجمع الزهراء التجاري  /تسلسل العقار  1 / 627اسم المحلة والمقاطعة (باب االغا ) رقم االبواب  /محلة  / 110زقاق  / 27رقم المحل  14ب .) 240 / 5

بغداد  /الكرادة  /عرصات الهندية  /رقم المحل  / 3م  / 929ز . 27
بغداد /حي المأمون  /شارع  / 66محلة  / 608مقاطعة  / 20داودي  /رقم االبواب . 3 / 159
بغداد /شارع فلسطين  /م  / 508ز / 8رقم المحل .7
بغداد /الكرادة داخل  /شارع  /24محلة / 911قرب حسينية الزاوية .
بغداد  /الرصافة  /البوجمعة رقم القطعة  /800 / 332رقم االبواب  / 532أ.11
بغداد  /المنصور  /مقاطعة  20داودي  /تسلسل العقار  / 4862 /3محلة  / 607زقاق  / 18رقم االبواب  83ب . 22 /

1259

الرهل

عبد الرحمن زيدان خلف

1260

الترنج

رحيم جاسم صالح

1261

الرسام

كرم صباح فالح

1262

النسوج

ليث راضي حنيش

1263

المستقر

فضل هللا كريم عبد االمير

1264

الهيلمان

بشار قيصر عبد الجبار

1265

اللمى

زيد دريد عبد الهادي عباس

1266

الظريف

داود سليمان زوراب

بغداد  /شارع الكفاح منطقة القشل رقم القطعة  125اسم المحلة او المقاطعة 9أ 155/وبالقرب من مصرف سومر التجاري  /فرع الشورجة .

1267

الفارز

محمد اياد عبد المجيد

بغداد  /الكرخ /كرادة مريم  /الحارثية  /محلة  / 211شارع  5مبنى  27 /2رقم القطعة . 249 / 407

1268

الضرغام

زينب فاضل علي

1269

الفطحل

محمد ماشاف زرزور

1270

االشتر

عمار صالح مهدي

بغداد /المنصور  /شارع الرواد  / 14محلة / 603زقاق  / 3مقاطعة  / 20الداودي رقم االبواب  13 /4تسلسل العقار . 821 /4
بغداد  /الكرخ  /العامرية  /شارع العمل الشعبي  /محلة  / 636شارع  / 36رقم العمارة  18/ 742 /1رقم االبواب . 1/1
بغداد  /المشتل شارع المطبك في قيصرية في قيصرية عمارة النهال  / 729ش  / 50تسلسل العقار  / 1788 /7رقم المقاطعة  / 751رقم االبواب
 791 / 530رقم 4أ. 14 / 9/
بغداد  /السيدية م  821 /ز  4 /2 7/رقم  1 / 18يقع داخل عمارة (ميالد الحب )على الشارع التجاري الطابق االول .
بغداد  /شارع فلسطين تسلسل العقار  1589 /5مقاطعة  3وزيرية  /حي  14تموز م  510 /محل أ  4ب  3وب 5وب . 6
بغداد  /الحارثية  /قرب مول الحارثية  /عمارة ابن سينا  /الطابق  /3د  / 4رقم العقار . 172 / 407
بغداد /الكرادة  /بالقرب من ساحة كهرمانة محلة  901زقاق  1بناية  5 /14داخل فرع بالقرب من قاطع مرور الكرادة ضمن بناية بالطابق االرضي .

بغداد  /الرصافة  /الكرادة داخل  /الزوية  /محلة  / 911زقاق  / 23بناية رقم  / 2التقاطع االول مقابل افران الكوثر .
بغداد  /الرصافة  /بغداد الجديد على شارع تجاري م 706 /عقار  / 5126 /7ش  / 77قرب مصور جيكور .

1271

المرسم

مثنى مهدي صالح

1272

الصوى

صالح مصطفى مهدي

بغداد  /الرصافة  /الكرادة  /البوجمعة  /محلة  / 905ش  13م  6 / 7تسلسل العقار  2 / 593رقم االبواب  31ب  4شارع االورزدي .
بغداد /الرصافة  /شارع االمانة  /سوق عزاوي رقم المقاطعة  2/ 167السنك /محلة  231ز  3/عمارة  / 41محل  11خلف بناية وزارة التجارة وفي
الطابق االرضي .
بغداد  /الكرخ  /كرادة مريم  /رقم القطعة  / 111 / 407كرادة مريم  /رقم االبواب ج . 5

1273

الضامن

وسن علي عبد الحسين

بغداد /الكاظمية  /شارع اكد  /محلة  / 411زقاق  / 21مبنى . 4

1274

المحبوب

جاسم ولي محمد

بغداد  /حي المنصور /مقابل المول التجاري رقم القطعة ( )1325 /4م  20/الداوودي رقم االبواب ( 3دار .) 43

1275

القدرة

رعد حيدر نامدار

بغداد  /الرصافة  /ساحة كهرمانة  /محلة  / 903زقاق  / 10رقم االبواب  951 /1الفرع االول لمنطقة كرادة مجاور مطعم دجاج ساحة كهرمانة .

1276

االمالك

1277

الصعيد

محمد الزم جارهللا

1278

الحليف

فؤاد احمد فؤاد

1279

االتصال

احمد عبد اللطيف عبد الرزاق

1280

المساندة

مهدي محمود مهدي

بغداد /شارع الصناعة  /مجاور مرطبات السائحة وشركة التبر للصرافة  /مقابل مديرية الجنسية العامة ومطعم المشرق  /محلة  910بناية رقم . 1 /81

1281

الجدارة

عيسى علوان حسن

بغداد  /الرصافة رقم القطعة  188 / 118بتاوين رقم االبواب 4 /15أ. 21 / 3 /

نوار شاكر حسن سعيد

بغداد  /الرصافة  /عرصات الهندية  /تسلسل العقار  / 39/ 322اسم المقاطعة البوجمعة محلة / 929زقاق  / 25مبنى / 8رقم االبواب 305أ. 1 /2
بغداد  /شارع الكفاح  /محلة  / 115رقم  3/ 247طاطران  /تسلسل عقار  /25ج . 144/ 7
بغداد  /جميلة الصناعية محلة  520زقاق  4د  58 / 14 / 14رقم القطعة  49355 /4وزيرية تسلسل العقار 4 /9أ . 58 /14/
بغداد /المنصور  /شارع  14رمضان  /م  / 607ز  / 64رقم االبواب . 140 /19

1282

نور الدر

ليث ظافر هاشم حسين

1283

الديماس

علي سعيد مجيد

بغداد  /حي الكرادة  /محلة  / 903شارع  / 99مبنى  15 /8مقابل مصرف ايالف الفرع الرئيسي ومجاور مطعم دجاج كهرمانه .

1284

القالدة

احمد محمد جواد

بغداد  /الحارثية  /اسم المحلة كرادة مريم  /رقم القطعة  / 407 / 1733رقم االبواب  / 81ج . 20/

السرداح

مصطفى صباح جليل

1285

بغداد  /شارع السموال  /عمارة وقف الباشا الكبير /رقم االبواب  17ج  240 / 15طابق ارضي في منطقة تجارية .

بغداد  /السيدية /الشارع التجاري محلة  821زقاق  44مبنى  57رقم االبواب 13أ 22/داخل عمارة ميالد الحب الطابق االول ويجاورها عدد من
الشركات الصرافة منها شركة نابل  ,التهميم .

1286

الزعتر

ربيع كاظم كاطع

بغداد  /الكرادة  /حي بابل  /محلة / 929شارع  /18مبنى  / 94عمارة الوركاء رقم المكتب ج / 8رقم االبواب . 1 / 348

1287

المرابع

خليل مجيد وهاب

بغداد /الرصافة  /كرادة داخل  /البوجمعة  /محلة  901المرقمة  /3تسلسل العقار  7 / 587رقم االبواب  3مقابل عوينات الميقات .

1288

الزيبار

احمد لطيف احمد

بغداد /الكرخ /كرادة مريم  /رقم القطعة  21 /484رقم االبواب ج .4 /6

1289

الدليل

خضيرعباس محمد

بغداد  /شارع الكفاح  /محلة / 125زقاق . 9

1290

الميقار

ثامر عبد هللا ضاري

بغداد /عرصات  /محلة  / 925زقاق  / 6مبنى  1مجمع االمين التجاري الطابق االول .

1291

مزدة

ابتهال فهمي عبد هللا

بغداد /الكرخ /العامرية  /رقم االبواب  1 /17رقم القطعة  1408 /1م . 18 /

1292

اسفي

ورود مهدي ابراهيم

بغداد  /زيونة شارع الربيعي بناية دريم مول  /رقم العقار / 11517 / 4محلة  11مزرعة حمدي  / 49أ.69

1293

البريقة

لقاء احمد اغوس

1294

الرق

ايام فوزي عبد الحسين

بغداد  /العامرية  /رقم القطعة  1408 /1م  / 18رقم االبواب . 1 /17

1295

الهدف

بسام جمال محمد شيت

بغداد /الكرخ  /المنصور /حي االندلس  /محلة  / 617شارع  17رقم االبواب  20 / 3 /2274أ .

1296

رحبة

استبرق عطا فاضل

1297

النيزك

ابراهيم خليل فواز شندي

بغداد /الحارثية  /مقابل مول الحارثية  /رقم القطعة  / 407 / 1730رقم االبواب  10هـ  1 / 17 / 4ضمن عمارة ابن سينا الطابق الثالث .

1298

الحاجب

اسماعيل نعمة كدران فليح

بغداد /حي الجامعة  /رقم القطعة  3689/9م  20 /الداوودي رقم االبواب  63 /27أ.

1299

زهرة الحامد

بيشوار قدري احمد

1300

الروسن

علي عبد االله عبد المجيد

1301

دومارا

بشار حسن عليوي

بغداد /الكرادة  /البوجمعة  /م  / 929ز / 49رقم االبواب  305أ. 1 / 3

1302

السلوم

حيدر عامر كاظم

بغداد  /الكرخ  /العامرية  /رقم االبواب  1 /40رقم القطعة 1408 /1

1303

االصناف

حسين ابراهيم بريسم

بغداد  /الرصافة  /منطقة الدهانة  /م  / 108ز  48مبنى . 178 /44

بغداد  /الكرخ  /العامرية  /رقم االبواب  1 / 15 /رقم القطعة  1408 /1م . 18

بغداد /الرصافة  /حي جميلة  /شارع ( / )71محلة  / 516زقاق  / 2تسلسل العقار  / 4781 /1المقاطعة  / 4وزيرية .

بغداد /كرادة مريم  /حي التشريع  /222الشارع العام  /1رقم القطعة  / 484 / 79رقم االبواب  7أ. 4 /6/
بغداد  /حي البنوك  /محلة  / 321زقاق  / 15رقم القطعة . 61

1304

الرشد

سامر خالد اسماعيل

بغداد /المنصور  /شارع احمد عرابي  /محلة  / 603ز /14عمارة /43محل  / 3مقابل مول المنصور  /رقم القطعة . 1325 /4

1305

الهيدب

محمد غازي سعيد

بغداد  /الرصافة  /عرصات الهندية  /م  / 925ز 1مبنى . 1 /

1306

العطار

عمر ظافر علي

1307

القمر المنير

عبد المنعم ياسين جلوب

1308

العصر

ابراهيم خليل ابراهيم

1309

شموخ الشمال

عمر سعد عادل

بغداد  /كرادة مريم  /رقم االبواب  / 47 /8رقم القطعة . 21 / 484

1310

قطر

عمر عويد زهمك

بغداد  /الكرخ /العامرية  /محلة  / 360شارع  34رقم االبواب . 2

1311

النهلة

علي أرشد احمد

بغداد /الكرخ  /كرادة مريم  /رقم القطعة  94 / 484رقم االبواب  /11أ. 4/ 6/ 2

1312

االيجاز

احمد محمد علي

بغداد  /الكاظمية  /محلة  / 68 / 423رقم االبواب  3ت . 57 /

1313

هيت

فراس خليل فواز

بغداد /مجمع الحارثية الطبي  /رقم القطعة  407/ 111مقاطعة كرادة  /رقم االبواب  /2 /10الطابق الثالث مقاطعة كرادة مريم .

1314

طرابلس

فراس سعيد كامل

بغداد  /االعظمية  / 314 /ز  / 15د  20تقع في شارع سهام المتولي وهو شارع تجاري .

الضمير

عدنان طه عبد الحسين

1316

البلوغ

مديحة صكبان حميد

1317

الوزان

مهند محمد كاظم

1318

اليسرى

عرفان عبد الرزاق سالم

1319

الفلة

ضياء كاظم حافظ

بغداد  /الكرخ  /الحارثية  /شارع الكندي محلة  / 211زقاق  / 3مبنى  111 / 407اسم المقاطعة كرادة مريم رقم االبواب 6د .

1320

الدقة

سجى جعفر صادق

بغداد /الرصافة  /تسلسل العقار  25د/3/ 274 / 144 / 2طاطران  /محلة او المقاطعة شارع الكفاح  /م. 115

1321

المنتصر

فيصل سالم جبر

1322

االشرفية

خالد احمد ضاحي

1323

األسعف

جمال علي عايد

1324

الشمس

احمد خلدون عبدي

1325

الحسنى

رانيا فارس مدحت

1315

بغداد  /الكرادة  /مدخل شارع العرصات  /م  / 925ز  / 1مبنى  / 1محل رقم د. 8
بغداد /الحارثية  /رقم القطعة  111 / 407م  / 211ز  3خلف مول الحارثية .
بغداد  /حي حطين  /نفق الشرطة  /محلة  / 622زقاق  /1عمارة  / 1المحل  /12العقار / 4482 / 8رقم المقاطعة  /20الداودي .

بغداد /الرصافة تسلسل العقار 762 / 332محلة  925زقاق  32بناية  61رقم االبواب ج  2 /7شارع الناضمية كرادة خارج .
بغداد  /الكرخ  /الدورة  /شارع الجمعية  /مقاطعة . 2746 / 19 / 3
بغداد  /الحارثية  /خلف مستشفى الجيبجي .
بغداد /الزعفرانية  /شارع المعهد  /محلة  /958زقاق  / 54بناية . 79

بغداد /حي جميلة  /م / 518ز  / 23رقم البناية  4 /1 /3889في منطقة جميلة التجاري .
بغداد  /الكرادة  /ساحة الفردوس /عمارة  14رمضان  /عرصة  1علوية  /محلة  / 101زقاق  / 91ب  1تسلسل العقار  800 / 323بتاوين  /حي
السعدون .
بغداد /الكرخ  /الحارثية  /عمارة ابن سينا  /شارع الكندي تسلسل العقار رقم القطعة  1730/ 407اسم المحلة او المقاطعة كرادة مريم رقم االبواب /17
. 100
بغداد  /الرصافة  /اسم المحلة او المقاطعة البو شجاع  /رقم االبواب 8هـ. 9 / 8

بغداد /الرصافة مجمع شارع الكفاح  /م  / 127تسلسل العقار رقم القطعة  1 / 61عبيد  /ز  25االبواب  94ص . 140/

1326

الواذع

حسين حيدر باقر

بغداد /حي االعالم  /شارع قطر الندى  /م  / 829ز  / 27مبنى  / 54اسم المقاطعة . 14998

1327

المتنفذ

أوس جعفر عواد

بغداد /الكرادة داخل  /محلة  / 901زقاق  / 1رقم االبواب . 6 /14

1328

القناطر

عباس الياس أحمد

بغداد /زيونة  /شارع الربيعي /مقابل امير مول  /م  / 712ش  / 15بناية  63رقم المحل  61 / 59ب . 23

1329

الشركه العراقية

نبيل حسين عبيد

بغداد /الكرادة  /عرصات الهندية/محلة  929شارع  / 30رقم القطعة البو جمعة االبواب . 1 / 322

1330

ارض الفاضل

عباس فاضل علوان

بغداد /حي المنصور  /شارع 14رمضان  /محلة  / 607زقاق . 64

1331

خيرات الغيث

منار حسن ريسان

بغداد /كرادة داخل  /قرب مستشفى عبد المجيد  /تسلسل العقار  4/62البو شجاع  /م  / 909ز / 15بناية . 46

1332

القدر

حسام محمد كاظم

بغداد /البتاوين  /شارع سلمان فائق  /م  /90د  /40ز . 14

1333

المعتز

احمد عبد الكريم محمد

ت

اسم الشركة

اسم المدير المفوض

عنــــوان الشركــــــة

1

دنيا

جنكيز غريب محمد

التاميم  /كركوك  /شارع اطلس /عمارة حسن نجم

2

البلسم

الماس رسول رشيد

كركوك /شارع احمد اغا /رأس القورية

3

السالم

عبدهللا عمر محمد

كركوك  /طريق اربيل  /مجمع االخوين لالطارات .

4

الذهب االسود

عبدالرحمن شكور

كركوك  /رقم القطعة  5 /916صاري كهية  /شارع الجمهوري  /عمارة االخوان في الواجهة عند دخول عند الطرف االيسر  /مجاور عمارة سمرقند .

5

القدس

جمعه عبدهللا سليم

التأميم  /كركوك  /حي المنصور  /طريق بغداد

6

كركوك

فاتح صبحي زينل

كركوك  /السوق الكبير  /عمارة الخان الكبير

7

التاميم

كفاح عبد الواحد مجيد

8

المدماك

حسن محمد عباس

النجف  /شارع أبو صخير  /قرب تقاطع شارع المدينة  /م  / 202الجديدة الثالثة  /رقم العقار . 11542

9

المسيب

امجد احمد جواد

بابل /قضاء المسيب السوق الكبير

بغداد /باب األغا  /م  / 110ز  / 27رقم المحل  /14ج . 240 /6

جــــدول بأسمــــــاء شركـــــــات الصرافـــــــة في المحافظات

كركوك  /شارع الثورة  /عمارة اكرم مجيد

10

السلسبيل

محسن علي حسين

بابل /الحلة  /شارع الطهمازية

11

ميسان

محمد علي رحمة

ميسان  /السراي  /تسلسل العقار  / 465وهو شارع تجاري يضم العديد من من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي .

12

سبأ

احمد عامر فاخر

البصرة/سوق الحورية  /شارع ابو االسود  /مجمع الزهراء

13

البصره

عباس محمد جاسم الموسوي

14

العسجد

طاهر حيدر علوان

البصرة /العشار  /شارع الكويت

15

الهجرس

جنان محمد فياض

البصرة  /شارع الجزائر

16

الجواس

عبداالمير ياسين علي

البصرة /حي الجزائر  /مجمع المالكي بالقرب من مطعم فطوطة سابقا ً .

17

الزهور

ماجد عبدالحميد مالك

ميسان  /السوق المسكوف

18

العشار

صادق هاشم فتاح عيسى

البصرة /العشار  /مجمع بابل

19

االنام

عبداللطيف باهيز جابر

البصرة/العشار  /الخضاره  /قيصرية ناجي عش

الليث
ارض الفردوس/
الياسمين سابقا ً
دبي الدولية /سنجار
سابقا
الحسن

سعد وعدهللا نجم

الموصل  /الجانب االيمن  /شارع نينوى.

جعفر زهير احمد

الموصل  /شارع الكورنيش

اكرم حسين علي

نينوى /الموصل  /سوق الشعارين

عبد هللا خليل احمد

الموصل  /محلة الشيخ عمر

24

الذهبية

محمود داود سليمان

الموصل/الجانب االيسر /المعارض حيي الجزائر /مقابل محطة الوقود

25

الخالد

ابراهيم انورغائب

الموصل  /شارع الجمهورية  /مقابل سمير اميس  /عمارة العبادي.

26

ام الربيعين

صالح الدين شريف محمد

27

نينوى

لطفي ناظم فتح هللا

28

االلوان

رعد حسين علي

الموصل  /باب سنجار  /سوق البورصة

29

البيضاء

ماهر عويد سعيد

الموصل /منطقة الدركزلية الشارع العام

30

الموصل

محمد فيصل ذنون

الموصل  /الجانب االيسر  /صناعة المعارض

31

االنبار

بشارعبد الجبارعباس

32

الضحى

احمد نافع عبود

20
21
22
23

البصرة  /الفرسي  /رقم  52/ 139شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

الموصل  /باب السراي /خان المقصوص  /باب الجسر القديم
الموصل  /سوق الصرافين  /خان المقصوص

االنبار  /الرمادي  /الشارع العام  /مجاور مصرف الرشيد
االنبار /قضار القائم  /الشارع العام  /مقابل الجامع الكبير  /محل 31/33/ 122

33

العربية

عبد الكريم حميد فراج

34

البراء

فراس عبد الرحمن جاسم عباس

35

النواعير

ايمن مجيد كريم ذياب

36

المشهور

اسكندر عادل حماد

االنبار  /الرمادي  /شارع السينما/قرب مدرسة المأمون /قرب مصرف الرشيد/فرع الرمادي

37

النوفل

عامر صالح علي

االنبار  /قضاء القائم  /حي الجماهير

38

الوركاء

زيد صباح عبدالغفار

39

الميزان

اياد كاظم جالب

القادسية  /الديوانية  /السوق الكبير

40

الديوانية

على حسن حسين

بابل  /المسيب  /حي المعلمين  /الشارع الرئيسي .

41

عالية

هشام عبدالحسن هاشم

42

فجر الغدير

عدنان محمد علوان عباس

43

االنهار

عدنان طالب عبدهللا

44

الزيتون

وسام هيالن كاظم محمد

45

الفوز

صالح مهدي عبد حسن

46

الغري

باسم محمد صالح

النجف االشرف  /السوق الكبير  /قيصرية أحمد الشمري

االمين
اصالة الجنوب الرفل
سابقا
السماوه

علي مسلم محمد

بابل  /قضاء الحلة  /تسلسل العقار . 4 /98

رحيم جاسم محمد

المثنى  /السماوة  /شارع العيادات الشعبية

عمادعبدالمحسن عباس

50

الفيد

رياض مطر حمادي

51

الصادق

اسعد محمد فاضل

المثنى  /السماوة  /شارع الجسر  /عمارة البلدية

52

ساوة

قاسم حسين عطية

المثنى  /السوق المسكف  /عجد التجاري

53

البطحاء

صباح حسن عبد هللا

54

الكوفة

مسلم سالم نجف

55

االقمار

عبد الكاظم موسى عباس

47
48
49

االنبار /منفذ التنف الحدودي( منفذ الوليد)
االنبار /قضاء الفلوجة  /الشارع العام
االنبار  /قضاء القائم

بابل /شارع الطهمازية

كربالءالمقدسة  /شارع العباسية /حي النقيب /قرب دائرة الضريبة رقم العمارة56
كربالء المقدسة  /شارع العباس
كربالء المقدسة  /بناية رقم القطعة  /3مقاطعة  / 61شارع السناتر  /دوالر سنتر قرب مجسر الضريبة ومجاور شركة النزيه وشركة الحدود وشركة
الحذاف للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية .
ديالى  /بعقوبة  /سوق الذهب
ديالى  /بعقوبة  /السراي  /مقابل مصرف الرافدين

السماوة  /قرب سوق المسكف
المثنى  /السماوة  /السوق العمودي

الناصرية  /شارع الحبوبي .
ذي قار  /محلة البريد  /شارع النهر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .
ذي قار  /الناصرية  /شارع الحبوبي.

56

ذي قار

عادل ثامر سعدون

ذي قار  /الناصرية  /شارع الحبوبي

57

اور

امجد حميد سابر

ذي قار  /الناصرية  /شارع الحبوبي.

58

اكد

بيادر عجيل خليوي

59

السنابل

عاطف سالم داود

60

البرق

طالب كيطان عبدالرضا

61

الصدق

احمد محمد حسين ابراهيم

62

االبتسام

مصطفى صبيح سيد

ميسان  /السراي /شارع بغداد  /بناية النصر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

63

التاج

مهند مصطفى حسن

البصرة  /شارع الكويت مجاور مديرية الجنسية

64

القمة

عماد عبيد حسين

بابل  /المسيب /شارع العمل  /مقابل حسينية اهالي المسيب

65

المعروف

عدي فهمي عبدهللا

االنبار  /المجمع الحدودي في طريبيل .

66

الجزائر

حنون لفته عبد الحسن محمد الكناني

67

الشرق االدنى

فراس اسماعيل حميد

68

الشرقية

مازن محمد فياض

البصرة /شارع الجزائر  /مقابل مطعم فطوطة .

69

عربية المكارم /
النجف سابقا

حميد لطيف حنتوش

البصرة  /شارع الجزائر

70

الهنوف

ثائر ناقد رشيد

71

الصنوبر

حيدر حسين كاظم جبار

النجف االشرف م/ 9ز 9د 180شارع مطعم الروان

72

دار السالم

ابراهيم حالوب صاحب

ذي قار /الناصرية.

73

الملوية

عقيل حميد عبد

بيجي
افاق السما  /االردن
سابقا
اليسر

عامر رزاق مرزة

علي رياض محمد فياض

الغيث

عدي رمضان ابراهيم

74
75
76
77

عالء عبدالحسن هاشم

ذي قار  /محلة السيف  /محل رقم واحد  /شارع النهر .
ذي قار  /الناصرية  /شارع الحبوبي.
واسط  /الكوت  /عمارة فاطمة  /مجاور سوق الصاغة المركزي .
النجف االشرف /حي االمير م 9ز 9د.30

ميسان  /السوق الكبير  /بناية الشابندر  /محل .37/13
االنبار  /الرطبة  /مجمع طريبيل الحدودي .

النجف االشرف  /شارع المدينة /بالقرب من مصرف الشمال ومصرف بابل

ميسان  /السوق الكبير  /قرب جامع المفتي
النجف االشرف  /البراق
كربالء /شارع الجمهورية  /سوق البورصة
البصرة /شارع الجزائر/تسلسل 108/47/38
االنبار /فلوجة /ناحية العامرية مجمع االخاءالسكني /سوق مركزالمدينة  /بجانب مصرف الرشيد.

78

وادي الرافدين

حسن كاظم نعمة

79

العالمية المتحدة

اسماء عبدالكاظم طارش
محمد دنيف جبارة

ذي قار  /شارع الحبوبي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة .
المثنى/السماوة/السوق المسقوف

الزاملي
قبة االقصى (الجنوب
المتحدة سابقا)
مجموعة الساحل

علي سليمان محمد

صالح الدين/تكريت/شارع الجسر/قرب جامع الحسين_منطقة القلعة

83

السديم

صالح حسن احمد

الناصرية /سوق الشيوخ

84

بيت المال

عبد الرضا علي محمد

85

دبي الخليج

حوراء سبهان حسن كزار

86

سندباد العرب

محمد عادل حسن

87

جنة الرحمن /الحلة

حسن علي عبد الواحد محمد علي

88

انوار الغري

احمد محمد محمد علي حسين

89

المسلم

كاظم صالح حريجة

90

المكارم

جمعه لطيف حنتوش جرو

91

الصائغ المتحدة

يونس هاشم مهدي

الموصل /الجانب االيمن  /شارع نينوى  /سوق الصاغة

92

انوار الديوانية

احمد مهدي راضي

الديوانية /محلة / 305ز/ 54السوق الكبير شارع المواكب

93

الحوراء

رواء عبد الكريم عبد الحسين

94

الوركاء االهلية

مولى نعمه زبون

95

النشمي

عدنان حميد غيالن حسن

96

الوارث

كاظم مجيد فليح حسين

97

الوادي المقدس

رحيم يوسف جعفر حسن

النجف  /حي الغدير /محلة  109ش22

الزمردة العالمية

تحسين عبد هللا عبد علي

ذي قار /قضاء الشطرة  /محلة الحمام .

بنزرت
بغداد العربية/الياسري
سابقاًًَ

عقيل غاوي بعيوي عودة

الديوانية  /شارع االطارات  /قرب مصرف الدم

80
81
82

98
99
100

ايوب غالي ياسين الخفاجي

عباس جواد كاظم

ذي قار /الناصرية  /سوق الشامية وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية
المثنى /السماوة  /مركز المدينة/مقابل العيادة الشعبية

المثنى /السماوة /شارع باتا
البصرة  /نهاية شارع الجزائر  /قرب استدارة الخورة .
بابل /الحلة  /تكريت  /شارع / 40فرع حسينية ابو حمزة /قرب جامعة الحلة .
بابل /الحلة  /شارع  / 40عمارة الرحمن  /م  34/ 39حي جمعية المعلمين /مجاور شركة االمين العربية
كربالء /شارع الجمهورية  /ركن شارع االمام علي/م باب النجف
النجف  /سوق البورصة  /قرب ساحة الميدان /الجانب االيمن
البصرة  /شارع الجزئر /مقابل مطعم فطوطة

البصرة  /شارع الجزائر  /مقابل مطعم فطوطة
العمارة /شارع دجلة /السوق الكبير.
البصرة /حي الجزائر.
المثنى  /السماوة  /عقد الجامعة السوق المسقوف وهو سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

بابل/الحلة/شارع  /40تقاطع الجمعية

101

الغانم

محسن يونس محمد صالح

الموصل /باب السراي /خان المقصوص

102

النورين المتحدة

قاسم كاظم عبدالحسن لفتة

البصرة  /محلة مقام علي  /شارع الجزائر

103

االمين المتطورة

عبدالكريم امين محمدعلي

بابل /الحلة /شارع  40العقار المرقم  17/35مجاور شركة الطيف للتحويل المالي.

104

اريس

محمد كامل علي

105

الشهد االصفر

احمد بشار صابر زبير

106

بركة الرحمن

فاطمة وحيد جبر

ذي قار  /الناصرية  /شارع الحبوبي.

107

نخيل البصرة

فائق احمد خلف

البصرة/شارع الجزائر

108

نوافذ العراق

احمد عبدالحسن عزيزعسكر

109

النور المبين

علي جلوب فالح

110

نور الوالية

حبيب كاظم جدران

111

النجف الحديثة

عقيل مسلم كاظم عبد العبودي

112

طيبة

عمر احمد عثمان

الموصل /كراج الشمال

113

االهرام

علي غانم محمد

موصل /باب السراي  /قرب جامع الباشا

114

تاج نور الحياة

صادق عبد الحسين صاحب

115

مجموعة الكوثر

علي رحيم عبد

116

مجموعة الشارقة

محمد عبد الحسين راضي عبود

البصرة  /شارع الكويت  /مقام علي

117

القرش المتحدة

محمد عبدالستار صديق عبدالرزاق

الموصل /شارع الزهور/حي الجزائر

118

اليسر المتحدة

فارس حازم ذنون محمد الطائي

الموصل  /سوق الموصل  /باب السراي

119

العونان

طه ياسين حاجم سلطان الخالدي

البصرة /قضاء الزبير  /شارع الحالقين

120

الرحال

دالل عبدالحسين قاسم

البصرة /قضاء الزبير  /شارع الحالقين

121

الفاتح

احمد سالم سعيد

122

الفيض المتحدة

عالء فاضل شاكر

البصرة /العشار/سوق الذهب

123

مجموعة الهندس

هادي هنداس خليفة

كربالءالمقدسة /محلة العباسية/سوق البورصة/مقابل مصرف الرافدين/فرع العباس

البصرة  /محلة مقام علي رقم القطعة  / 1 / 914شارع الكويت وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .
الموصل/شارع نينوى

ذي قار /خلف شارع الكورنيش/مقابل اتصاالت بريد ذي قار
البصرة /العشار/سوق الذهب
النجف االشرف /داخل السوق الكبير في سوق الصيرفة
النجف االشرف /شارع الروان/قرب مصرف الخليج التجاري

ذي قار  /الناصرية /الجزيرة الشرقية
ميسان /السوق الكبير/مقابل سوق القادسية

الموصل/شارع الكورنيش

124

بيدر الخير

حاتم شايع خلف

االنبار/الفلوجة/الشارع العام/حي النزال

125

الخضر

اسعد سليم جاسم

البصرة/سوق الخضار/مجمع المنتضر

126

الوجود

عباس عطشان فزاع

127

الميار

احمد حسن علي

كربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة /عمارة الحاج خشن

128

الباز

علي شاكر نعمة

كربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة /داخل قيصرية

129

البراق المتحدة

عبدالجبار جاسم احمد حسين

130

التطور

ناطق عبدالحسن صالح

131

النهاية

ادريس علي صادق

132

الخواتم

احمد عبد المناف شريف

133

المشهد

انور جليل جبار

134

االيهاب

مصطفى حسين حامد

135

الفرج

حامد ياسين محمد

البصرة /شارع الربيعة /شارع الحالقين

136

الريان

عباس مكي محمد

النجف االشرف/شارع حي الفرات /مقابل دائرة توزيع كهرباء النجف

137

بنت الهدى

كاظم عداي تركي

البصرة/العشار /سوق الذهب

138

الشقائق

ابراهيم حمزة حسون

139

االبداع

ابراهيم خلف محمد صالح

140

اللياق

موسى عيسى هادي

141

الدلة

محمد كامل محمد

كربالء المقدسة  /رقم القطعة  /456اسم المحلة او القطعة باب النجف  /شارع االمام علي .

142

الطيف العالمية

اياد طعمة سلمان

البصرة /شارع الجزائر .

143

الخالص

هادي عيسى هادي

ديالى/الخالص/شارع الحسين

144

الهادي

قاسم كاظم جبر

145

الشبل

حسين زهير رشيد

146

الكرم

عقيل عبدالحسين صاحب

كربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة

البصرة/العشار /القيصرية/سوق الذهب
كربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة
الموصل /ربيعة /قرب جامع ربيعة الكبير
نينوى /الموصل  /سوق الصرافين  /فرع الحبالين  /رقم المحل 0 151 /1
الديوانية /شارع كراج الدغارة /قرب مصرف الرشيد /فرع الديوانية
ذي قار /شارع الحبوبي

بابل /المحاويل/محلة/36بالقرب من مركز شرطة المشروع
البصرة/الرشيدية/شارع الربيعة
ديالى /الخالص/الشرقية /شارع الحسين/مقابل مصرف الرشيد/فرع الخالص

البصرة/شارع الجزائرعمارة الهاشم/محل 3
كربالء المقدسة  /حي الحسين/مقابل المسبح عقار 206/11محلة.61
الناصرية/شارع النيل /مقابل اطفاء الناصرية.

147

السكاك

محمد حميد عبد الواحد

بابل/شارع  40الرئيسي/قرب دائرة االوقاف

148

نيبال تكريت

عماد ظاهر حسن

صالح الدين/سوق البورصة/خلف المحكمة

149

الحصانة

حيدر كاظم هويدي يونس

المثنى /قضاء السماوة  /شارع الصادق/تقاطع العيادات الشعبية

150

الجمال

نزارمجيد يحيى الحائري

كربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة/عمارة الحاج حنن عقار/121/3م 83العباسية.

151

التساهل

صالح فاضل حنش

كربالءالمقدسة /محلة/3ز/5بناية/78شارع الجمهورية/سوق البورصة

152

دابان

محمد درويش محمد

كركوك /شارع الجمهورية/قرب مستشفى دار السالم

153

اليعسوب

محمد حسن رسم حميد

154

السيبة

صباح جليل ديوان

155

السمر

نه ريمان نصر الدين كوخه

156

السوق

سهول عبداللطيف علي

157

نجمة السفير

عدنان رميض ناصر

158

افاق المستقبل

مصعب غانم حميد

159

الفجر

عبدالمعين ياسين جلوب

160

سناريا

صباح احمد صالح

161

البصام

رياض عبد الحسين مهدي البصام

162

السعفة

صفاء حمزة راهي

النجف االشرف/حي القدس/قرب مستشفى االمام علي

163

التأخي

شاهو علي عبدهللا

كركوك/سوق الحصير /قرب كراج الشمال

164

الخياط

مهند مروان ادريس

الموصل /خان المقصوص

165

التجدد

قصي اسماعيل خليل

االنبار /قضاء الرمادي/شارع السينما/مقابل مصرف الرشيد/فرع الرمادي

166

االيمن

صهيب عبدالرزاق رحيم

167

العراقة

احسان علي خضير

النجف االشرف/حي االمير/مبنى1/129

168

الزورق

كريم عبدالحسين راضي

البصرة/شارع الكويت /مقابل الجنسية .

169

النماء

أوس عبداللطيف علي

المثنى/شارع باتا  /قرب مصور السماوه

النجف االشرف/شارع الروان/مقاطعة االمير
البصرة /محلة الفرسي رقم القطعة  1 /31شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .
كركوك/شارع اخي حسين/طريق كراج الشمال
المثنى/شارع باتا/مقابل ستوديو السماوة
البصرة/شارع الجزائر
الموصل/جامعة الموصل قرب جامع احمد اسماعيل
االنبار /هيت/السوق القديم
ديالى/الخالص/المنطقة الشرقية /داخل السوق الشعبي
المثنى/سوق السماوة الكبير//مقابل مصرف الرشيد/السماوة35/

االنبار/هيت/السوق القديم/قرب جامع الشرقي

170

الوصال

هوكز نوزاد قادر

كركوك/الجسر الرابع الحي العسكري

171

الرشق

حسين هادي حسين

بابل/شارع / 40مقاطعة القاضية عقار رقم 30/1173/4

172

طليطلة

هديل عدنان ابراهيم

المثنى/شارع باتا/قرب السوق المسكوف

173

ارض العاصمة

جالل عبدعون شاكر

البصرة/العشار/شارع الوطن

174

مسار العربية

لطيف عباس علوان

صالح الدين/سامراء/منطقة العرموشية/الشارع الرئيسي

175

البيدر

انعام عبدالخالق عبود

البصرة /العشار  /سوق الحورية  /السوق الجديد  /مجمع بناية الحورية .

176

الياس

رحيم عبدالزهرة سلمان

177

القارورة

قتيبة علي حسن

الموصل/الساحل االيمن/الكورنيش

178

القاهرة

ثائر جاسم محمد

واسط/الكوت/شارع الكورنيش/ساحة العامل

179

المضيف

رحمن اياد طاهر

المثنى/شارع الفنادق  /محالت جمعية الهالل االحمر العراقية فرع المثنى هو شارع تجاري

180

الصبا

عدي طاهر موسى

الناصرية  /شارع الحبوبي /عمارة الحاج عزيز

181

المعالي

ساهر عبداالمير حسين

182

النسور

وليد هاشم سعدي

الموصل/خان المقصوص قرب شركة المازن

183

الجائز

هديل احمد حسين

البصرة /شارع الجزائر /قرب مطعم فطوطة

184

المناخ

كرار كامل كاظم

المثنى /المحور التجاري  (.السوق الكبير  /عمارة ابن الحجية ).

185

وهج الشمس

سرور محمد ابراهيم

186

التفاح

سمر صالح مهدي

البصرة /محلة الفرسي  /شارع الجزائر  /وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

187

الوافد

كاظم حسين كاظم

ذي قار/قضاء سوق الشيوخ/محلة النجادة/تسلسل526/4

188

الشهباء

زاهر عبدالرزاق شكر

الموصل/الساحل االيسر/المجموعة الثقافية

189

الخلود

ايمان عبدالزهرة ناظم

البصرة/شارع الجزائر

190

العروبة

محمد هاشم يونس

الموصل/باب سنجار /منطقة البورص

191

المعارف

ناظم حسن حبيب

ذي قار /شارع الحبوبي

192

ورقة الزيتون

ميثم صالح مهدي

كربالء /شارع الجمهورية/عمارة االطباء  /مقابل مرقد العباس

النجف االشرف/منطقةخان المخضر/مقابل فندق بركة ال محمد

المثنى/شارع العيادات الشعبية

االنبار  /قضاء الرمادي /شارع السينما  /مقابل مصرف الرشيد/فرع الرمادي

صالح الدين /سامراء/عرموشية الشرطة /منطقة الذهب

193

اللبالب

بركان شاكر محمود

194

التراث

زينب جاسم حمد

ذي قار /سوق سيد سعد.

195

المرشد

خالد حمدي جاسم

االنبار /قضاء حديثة/الشارع الرئيسي/قرب جامع عبدالرحيم

196

البقاء

ابراهيم اسماعيل رمضان

197

المعاني

فخرالدين خسرو علي

كركوك /طريق بغداد/خلف نادي الثورة الرياضي.

198

الرؤيا

عمار محسن موسى

ذي قار /الناصرية شارع ابن سينا  /سوق الكهربائيات .

199

الجامعة

صفاء صبحي حسن

الموصل /فليفل /المنطقة الحرة .

200

الياقوت االحمر

باسم محمد عياش

االنبار/الرمادي شارع السينما /مقابل مصرف الرشيد/فرع الرمادي .

201

المربد

هادي حسين جمعة

الموصل /الموصل الجديدة/شارع السايلو.

202

السديد

جواد فتيل أحسوني

البصرة/منطقة الجزائر/سوق الخيمة الشعبي .

203

الميسرة

صفاء فاضل حسين

الديوانية/السوق الكبير/السراي/م/215داخل قيصرية الصاغة

204

النبع

كاظم حميد كاظم

205

التليد

ليث عبدعلي شالل

كربالءالمقدسة /حي الحسينالشارع الرئيسي/مقابل المسبح/م/3ز/8د.20

206

االتحاد

سنان ثجيل مهجر

البصرة  /شارع الجزائر .

207

الطواف

عمر عبدالعزيز عبدالكريم

208

الشايع

احمد شايع خلف

209

المحراب

محمود احمد محمود

الموصل /الشارع النجفي.

210

الوسط

صالح احمد صالح

الموصل/الدواسة/عمارة االهرام .

211

الثراء

محمد خليل احمد

الموصل/شارع نبي هللا شيت .

212

السنايا

حنين حميد عبدالرضا

213

البشير

علي محمد راضي

214

الفردوس

احمد ناقد رشيد

215

وادي اريان

اريان ابراهيم حسن

كركوك/مقابل مدرسة استاذ رشاد

المثنى/المحور التجاري/عمارة الحجية .

االنبار/الفلوجة/الشارع العام/حي الرصافي/م311ز/33عمارة.9
االنبار /الفلوجة/الشارع الرئيسي.

بابل/الحلة/قرب شرطة الحلة ش/18ز/7د.7
النجف االشرف /السوق الكبير/المشراق/داخل القيصرية.
النجف /شارع المدينة/حنن الخيري
كركوك  /شارع الجمهورية

بابل/الحلة /شارع اربعين/مقاطعة 38ز37

216

السقى

رائد عباس عبد ناجي

217

النجود

عبدهللا محمد علي

الموصل/الموصل الجديدة /شارع السايلو

218

ماء الينبوع

سعد علي مطيرة

النجف االشرف/شارع الكوفة/مقابل محكمة استئناف النجف  /رقم القطعة  1370/3188م/حي السعد

219

األزهران

محمد سعيد عبد الحسين

البصرة /محلة الفرسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة .

220

التون داغ

حسين عبدالواحد محمد

كركوك/السوق الكبير/عمارة خان الكبير.

221

الرطبة

محمود عايش عبطان

االنبار  /الرطبة/الشارع العام.

222

قصر آوندر

آوندر شاهين قادر

كركوك/صاري كهيه/مقابل ماكس مول .

223

االقربة

معتز كاظم عداي

البصرة/العشار/مقام علي/سوق الذهب .

224

نهر الحسينية

رافع هاشم داود

كربالء المقدسة/الحسينية/سوق العطيش .

225

الناعور

كاظم عاشور رمضان

البصرة/العشار/شارع ابو االسود/سوق الخضار.

226

ديار مكة

محمدعلي حسين عبدهللا

الموصل/باب سنجار/البورصة.

227

الحاتم

سنان علي محمود

بابل  /الحلة/السوق الكبير/عمارة الحاج جليل/سوق الذهب/قطعة18/211

228

أشبيلية

محمد حسن موسى

كربالء المقدسة/حي النقيب/بناية الحاج حميد الشكرجي

229

اللمار

سجال جبار موسى

ميسان/السوق المسكوف قرب المكتبة العصرية

230

بلد الدر

منتصر صالح مهدي

النجف االشرف/السوق الكبير

231

االقصى

جتين محمد اسماعيل

كركوك/شارع الجمهورية/منطقة شاطر لو

232

االقاليم

عادل طاهر سلمان

البصرة/شارع  14تموز/مقابل مصرف االقتصاد

233

التون

سنان محمد زكي

كركوك/شارع المحافظة /مقابل فندق ديوان

234

الصدف

صادق محمد عبدالرضا

بابل/الحلة/شارع المكتبات/جبران/رقم العقار1154/24/

235

الحلة

حسين علي عبدالواحد

بابل /الحلة/شارع الطهمازية

236

سما العراق

غسان عبدهللا شاهين

الموصل/باب سنجار/منطقة البورصة/مقابل مسجد الرحمة

237

الرضاء

علي خضير حسين

بابل /شارع الطهمازية

238

البحر

باسم محمد كاظم

النجف االشرف/شارع الكوفة/مقابل مستشفى الحكيم العام

239

الزاد

ليث شامل عباس

صالح الدين /سامراء/حي المعلمين/قرب جامع الرزاق/

240

ارض الغانم

دعاء مثنى ابراهيم

كربالءالمقدسة /شارع العباس/سوق البورصة/بالقرب من محافظة كربالء

241

مروج ميسان

حسن سليم قاسم

ميسان  /العمارة  /تسلسل العقار 4 /22رقم القطعة  18السوق الكبير وهو سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

242

الرابح

رعد حميد عباس

كربالء المقدسة/العباسية /سوق البورصة  /شارع الجمهوري قرب مصرف الرافدين فرع العباس

243

القداح

مهند عبدالكريم جلوب

244

االسامة

اسامة سعيد حسن

245

والية الحق

محمد الباقر موسى جعفر

246

االترجة

مجيد عبدهللا قنبر

247

أرض الحضارة

ستار وناس جحيف

248

الشطرة

صادق هادي مصارع

249

المصدر

احمد صابر غالب عبدهللا

الموصل  /شارع الكورنيش

250

الوارق

اوس عبدالكريم عبدالرزاق

الموصل  /شارع الكورنيش

251

االرض الجديدة

وليد طالب زغير

االنبار /القائم/حي االندلس/م 41عمارة النهيره شق4

252

الماهر

احمد محمد نعيمة

ميسان  /سوق الذهب وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة .

253

العرش

مصطفى هاني طوينة

254

الرحمة

نديم محمد سلطان

255

عيون المها

احمد عبدالسالم سليمان

256

عشتار

وليد نجم عبدهللا

البصرة  /شارع الجزائر

257

سما األمل

مهند جاسم جابر

النجف االشرف/الكوفة السراي  2/70/االبواب 1/268

258

الضيغم

روزا فيصل عبد الحسين

259

االزدهار

داخل حليم دخل هللا

260

الغسق

جمال عبدالحسين راضي

261

الرميلة

حسام ريسان عزيز

البصرة /العشار /سوق الصاغة
النجف االشرف /حي االمير/شارع الروان/م/112ز/16د52
البصرة /مقام علي/سوق الذهب
كركوك  /شارع اطلس/شارع الصباغين
الديوانية /سوق الهرج/القطعة المرقمة/152/176مقاطعة الجديدة
ذي قار  /قضاء الشطرة/قرب قسم اتصاالت وبريد الشطرة

البصرة /قضاء الزبير /السوق الكبير مجمع الصائغ التجاري
الموصل /باب الطوب /سوق السكائر
الموصل حي الجزائر شارع التل /قرب محطة تعبئة ام الربيعين

ذي قار  /شارع الحبوبي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو شارع دائم الحركة .
البصرة/سوق الخضارة/شارع ابو االسود
البصرة  /شارع الكويت /سوق الخضارة /مقابل شركة االسوار للتحويل المالي
البصرة  /العشار /سوق الخضارة

262

السواء

محمد شكور امين

صالح الدين/قضاء طوز خورماتو /محلة مال صفر/الشارع العام

263

الطالع

هلمت عماد جميل

صالح الدين /قضاء طوز خورماتو/الشارع العام /مقابل قائم مقامية المدينة

264

السوسن

حسام صاحب حميدي

265

الهدايا

محمد جميل سليم

266

المبدع

محمد عبد سحاب مطر

االنبار /قضاء الرمادي /شارع السينما

267

المدينة المنورة

ابراهيم يوسف زينل

كركوك /السوق الكبير  /محلة المصلى

268

بانيقيا

قاسم جعفر هاشم

269

جوهرة الخليج

عبدهللا غالب صبار

البصرة  /شارع الكويت

270

الخيال

قاسم محمد عطب

البصرة /محلة الفرسي /رقم القطعة  47 / 38رقم االبواب . 107

271

الروعة

نبأ عزيز برهان

ذي قار  /شارع الحبوبي

272

الهواس

جميل ابراهيم كاظم

273

مجموعة دمشق

ريان حامد جاسم

الموصل /الفيصلية قرب مستشفى الصدرية

274

الشناشيل

معن كاظم جواد

البصرة  /الفرسي  /شارع مستشفى ابن غزوان وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي .

275

نور الساحل

حسين رزاق مرزة

276

الغرنوق

مهند فليح حسن

الديوانية/شارع السراي/قرب مديرية الشرطة/قرب مصرف الرشيد/فرع الفرات

277

الرغيد

محمد طه محمد

البصرة /قضاء الزبير /شارع الحالقين

278

الرسل

انوار عبداالمير باقر

279

المور

رائد جليل كريم

280

المرفال

وفاء فخري رشيد

بابل/الحلة/رقم القطعة / 1/75شارع الطهمازية /محلة  38قرب مصرف المنصور /فرع بابل

281

النزيه

حسين كامل وفي

كربالءالمقدسة/العباسية/سوق البورصة

282

السيار

زهراء فوزي عبيد

283

ادلب

حيدر احمد محمد

البصرة /شارع الجزائر /بجانب مرطبات القمة .

284

الشمائل

نوره عادل اموري

كربالءالمقدسة /شارع الجمهورية  /سوق البورصة  /تسلسل العقار رقم القطعة  1 / 118اسم المحلة او المقاطعة  /83عباسية .

النجف االشرف  /حي االمير /شارع الروان داخل القيصرية/مقابل افران جوهرة لبنان
البصرة /سوق الحورية/الخضارة

النجف االشرف/محلة البراق/بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالب

المثنى/السوق الكبير

النجف االشرف /شارع محمد مهدي الجواهري رقم القطعة  210حي االمير

النجف االشرف/منطقة المشراق/السوق الكبير/بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالب
بابل /رقم القطعة / 38/368/53محلة الطاق /شارع 40

ذي قار /شارع الحبوبي  /سوق العبايجية هوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي .

285

القسور

حيدر شبيب ظاهر

واسط /الكوت /العباسية/عمارة البيت الخليجي/الشارع القديم/مجاور سوق الصاغة

286

افاق السيف

عالء محمد هادي

بابل/الحلة/رقم القطعة 16/1م/38/شارع  40قرب مصرف ايالف

287

البهنس

ثائر برير عباس

النجف االشرف/البورصة/عمارة االطباء

288

المنتدى

سعد طه جميل

289

الفرصاد

حسين علي مطيرة

النجف االشرف /حي االمير/شارع الروان.2/16898/

290

القيثارة

كامل كمر سلمان

ذي قار/شارع الحبوبي .

291

مودة واسط

حسنين حسن ثويني

واسط/قضاء الصويرة/حي الحسينية/تقاطع كصيبة العقار  508/295االبواب .1

292

الجوادين

حسين عزر فارس

واسط/محلة السوق/واسط الشعبي/سوق هويدي .

293

زهرة الربيع

محمد صالح الدين شرف

294

القطيف

علي جايج لعيبي

295

المملكة

ابراهيم شريف احمد

296

الصفوح

حامد احمد محمود

صالح الدين /سامراء /العرموشية/الشارع الرئيسي.

مكحول

محمود صبار ابراهيم

صالح الدين /بيجي /مقابل مصرف الرافدين القديم

االنبار /قضاء هيت /السوق القديم/قرب جامع الشرقي

الموصل /الجانب االيمن/سوق باب السراي.
البصرة/مقام علي /سوق الذهب .
صالح الدين  /تكريت شارع  40مقابل ثانوية الطورة

297
الزاهر

زمن سعيد محسن

كربالء المقدسة  /شارع الجمهورية /سوق البورصة داخل قيصرية  0تسلسل العقار3/ 121م  83عباسية مجاور شركة الشمائل ومقابل مصرف الرافدين

298
299

المنبر

علي غازي يعقوب

كركوك  /شارع التربية القديمة /قرب مصرف النور

300

بيخال

صفاء صديق رشيد

كركوك  /محلة رحيم ئاوا رقم القطعة 568 /8

301

العذب

عابدة عثمان محمد

كركوك  /طريق بغداد  /رقم  195 / 109صاري كهية

302

النهروان

رشيد مطر خباط

واسط /قضاء الكوت  /رقم القطعة  97 / 372اسم المحلة /السراي رقم االبواب  8844/بالقرب من الرافدين فرع قرطبة

303

اآلوزار

ايمان حميد منصور

304

الشعائر

سالم محمد احمد

كركوك  /شارع التربية القديمة  /مجاور مصرف النور  -رقم القطعة  74/1207صاري كهيد

305

الغيد

علي جاسم محمد

كربالء المقدسة /الكرخ  /العباسية /سوق البورصة /رقم العقار  /121م83/

306

البارح

مهند رائد محمد

الموصل  /المجموعة الثقافية  305/ 238/ 11محل رقم ()1

ذي قار /حي اور  /شارع الصفاة  /قرب هيئة الحشد الشعبي وهو شارع تجاري .

307

حلب

بشار غانم محمد

الموصل /باب السراي قرب جامع الباشا

308

التراقد

ياسمين ازاد احمد

الموصل  /باب السراي شارع الكورنيش رقم القطعة 139

309

الطالء

يونس محسن جايش

310

الحزم

سليم كاظم محسن

بابل  /الحلة  /جباوين  /سوق الذهب /تسلسل العقار 144

311

تاج االمراء

فاطمة علوان عزوز

المثنى  /السماوة  /شارع بانا قرب تقاطع العيادة الشعبية

312

أنوار كركوك

علي عبد المطلب سعيد

313

السراب

باسم محمد عطب

البصرة /محلة مناوي باشا مقابل مستشفى ابن غزوان 0

314

الحطيم

كريم أحمد كريم

كركوك  /التأ ميم /رحيم أوة محلة  159زقاق  9مبنى 0 67

315

نور الصباح

مرتضى حسين حسن

316

الدجى

سالم حسين سلمان

واسط /مركز مدينة الكوت رقم البناية  45/ 372منطقة العباسية شارع االسواق المركزية

الرفعة

ضياءعلي نوري

البصرة  /قضاء الزبير  /رقم القطعة  / 469محلة الرشيدية شارع ربيعه وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة
وشركات التحويل المالي.

318

آفاق سامراء

قيس غافل مجيد

صالح الدين  /سامراء  /عرموشية األمين منطقة سوق الذهب مقابل مسجد الرحمة 0

319

الساحب

حيدر عبد االمير محسن محمد

320

القرطاس

اديان خالد رهيف

ذي قار  /قضاء الشطرة وهو سوق تجاري .

321

المنظر

هاشم غازي هادي

الديوانية /رقم القطعة / 436م سراي  /رقم االبواب 1

322

النبع الصافي المتحدة

عماد عبيد حسين

بابل /قضاء المسيب رقم العقار  25/ 273شارع كراج السدة عمارة النسر /مقابل أسواق الجزيرة

323

السجواء

محمد كريم منصور

324

الحجر

عبد الرحيم عبدالحسين صبيح

325

الهبة

فتحي رزاق عبد الحسين

326

الوطفاء

مصطفى شاتي تركي

327

الحضارات

جواد كاظم محمد

328

البراحة

سرى عبد األمير كاظم

329

االلباب

اياد عبد العزيز عبد الواحد

317

النجف االشرف  /شارع الروان  /حي الغدير  2 /رقم القطعة . 12060 /2

كركوك  /شاطر لو قرب دائرة الكهرباء القديمة

كربالء المقدسة /سوق البورصة /الفرع الثالث /حيث يحتوي على عدد من المحالت التجارية

النجف االشرف /منطقة المشراق /قرب السوق الكبير رقم القطعة 1902 / 1

واسط /قضاء الصويرة /رقم القطعة  1/ 84بناية متنزة الصويرة الجديد رقم االبواب  1/بالقرب من مصرف الرشيد
البصرة  /محلة الفرسي  /الجزائر /شارع الجزائر  /مبنى فطوطة سابقا ً.
النجف االشرف  /سوق الصيرفة رقم القطعة  6 / 1209اسم المحلة مشراق
البصرة  /قضاء المدينة شارع السوق  /محل رقم 431 /1
ذي قار  /شارع الحبوبي  /قرب مرطبات تفاحة
النجف االشرف /حي االمير رقم القطعة  2 / 12365قطعة رقم 2 /
البصرة /قضاء الزبير  /شارع المكاتب عمارة الصائع

البصرة  /شارع الجزائر.

330

خيرات ساوة

عباس محسر طعين

331

الوبر

زياد طارق شاكر

332

أفاق الصباح

حيدر عبد الحسن هاشم

333

روعة الرائد

رعد نعمان محمود

النجف االشرف  /منطقة حي األشتراكي .15607 /2

334

الصويرة

علي صباح كريم

واسط /قضاء الصويرة /حي السراي مقابل المركز الصحي /عمارة عبد الحسن مظلوم

335

الضواري

علي مسلم صالح

ديالى  /الخالص  /رقم القطعة 3/ 1090

336

الخبراء

احمد عبد الكاظم طارش

337

الحدود

مؤيد محسن عطشان

338

أسد بابل

ضياء حسين هاشم

339

الرمق

عقيل شهيد وليد

340

شناشيل دبي

ابراهيم خليل ابراهيم

الموصل /حي المثنى /رقم القطعة  701 /2المقاطعة /محلة - 43الجيلة باب تبة .

341

الساري

احمد عبد الجليل حسن

النجف االشرف  /حي االمير  /شارع الروان رقم القطعة . 2 / 16898

342

البقين

احمد فليح عبيد

بابل  /الهاشمية  /القاسم رقم القطعة  528م / 16ز  18مقاطعة  1160القديمة .

343

الواسعة

فهد محمد جاسم

البصرة  /العشار  /مقام علي وهو شارع تجاري يضم العديد المحالت التجارية .

344

التمار

حسن هادي عبود

النجف االشرف  /قضاء الكوفة /المحلة /الرشادية  /رقم البناية  2 / 1906وفي منطقة تجارية وعلى شارع تجاري .

345

السؤدد

هدى حسين جاسم

ذي قار /قضاء قلعة سكر قرب مركز الشرطة بداية السوق وهو سوق تجاري .

346

نسيم كربالء

هاشم عبد المهدي محسن

347

العرفان

جالل حسين ابو حميد

348

البرهان

محسن عبد الحسين راضي

349

البليغ

بليغ عبد العزيز علي

المثنى /قضاء السماوة /السوق المسكوف /محلة الشرقي مبنى رقم  2/ 676شارع النجارين وهوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

350

االصول

عالء عريبي حسين

البصرة /العباسية /مقابل دائرة البلدية -قرب شقق الضاحية وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

351

الدنيا

بشار ياسين حسن

352

المعتمد االمين

حسين نقي تقي

ديالى  /لخالص /سوق الخالص (شارع الحسين ) تسلسل العقار11 /20
كربالء المقدسة  /تسلسل العقار 986 /3مقاطعة  61جزيرة  /حي الحسين  /م  / 44ز  / 2محل 33 / 9

المثنى  /مقاطعة  4بساتين السماوة الغربية رقم القطعة  156 / 12شارع الشيخ مهدي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .
كربالء المقدسة  /حي النقيب  /بناية دوالر سنتر  / 58353 /3 /محلة  /61المحل .
بابل  /الحلة /شارع  40م  38 /اسم المحلة  /مهدية واكراد تسلسل العقار 1 / 38
النجف األشرف  /حي الميالد .

كربالء المقدسة  /عقار  3 / 121م  83 /عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية
الديوانية  /شارع التحدي /تسلسل العقار/ 452محلة السراي /مقابل االعدادية المركزية .
البصرة /العشار/شارع الكويت /السوق الكبير/مجاور الجنسية -رقم القطعة - 51/ 668 /أسم المحلة /مقام علي .

الموصل  /المجموعة الثقافية م 41/قرة كوز تسلسل العقار 526 /302
المثنى  /نهاية شارع باتا  /مقابل السينما الجديدة قرب مصرف الرشيد

بابل  /الحلة  /حي مصطفى راغب  8 / 59بالقرب من شركة سلسبيل والوركاء

353

الزلماء

صباح عبد الغفار عبد الحليم

354

المان

حيدر كاظم احمد

355

الخدين

عقيل عبد المحسن جواد

356

الوادي الكبير

حسين عبد االمير عبد الحسين

357

االمطار

حارث عبد الودود ديوان

358

الخطوات

محمد رشيد كاكه برا

359

المغوار

كريم حسن كربول

النجف االشرف  /حي العروبة  /الشهيداء  /رقم القطعة او الدار  / 16807 /3م  / 316ز . 44

360

اآلصرة

محمد كامل عودة

البصرة  /العشار  /تسلسل العقار  30 / 59سوق الذهب

361

االزهار الذهبية

قاسم كاظم رضا

كربالء المقدسة  /الكرخ  /العباسية  /عمارة االطباء رقم القطعة 6 /118

362

المهندس

محمد عز الدين سويد

363

قنا

محمد حسن جلوب

ديالى  /بعقوبة  /سوق الكبير  /مجاور كراج الشابندر  /رقم القطعة 4 / 318

364

النعيم

أحمد هاشم سلطان

ذي قار  /الناصرية  /قضاء سوق الشيوخ  /محلة النجادة .

365

النظير

حسين نجم عبد االمير

366

الطلع

حيدر رزاق شمران

النجف االشرف  /حي االمير/شارع مصرف بغداد  /م  112ز  60رقم القطعة . 14063 /2

367

البادية

اسماعيل حميد رزيق

االنبار /الرطبة  /الشارع العام عمارة الشواف

368

سال

نعيم شهاب جبار

ميسان /السوق المسكوف وهو شارع تجاري

369

العالقات

زينب علي شاكر

النجف األشراف  /الكوفة  /حي االمير  /شارع الروان  /تسلسل العقار رقم القطعة  2 / 18524اسم المحلة المقاطعة  /حي االمير.

370

الجوري

حنين جاسم محمد

ذي قار  /شارع الحبوبي  /قرب سوق سيد سعد .

371

السدف

صفاء انور محمد

كركوك  /شارع المحافظة  /قرب شركة اسيا سيل

372

الحسام

حسام عبد الجبار هويد

كربالء المقدسة  /شارع الجمهورية  /عقار  / 3 / 121محلة  83سوق البورصة بالقرب من مصرف الرافدين

373

الشيماء

سعد عبد الرحمن حسن

البصرة  /العباسية قرب نادي االطباء .

374

العقيدة

حيدر حسن عباس

375

الحذاف

عباس حازم عباس

بابل  /حي الجمعية الرئيسي  /الطهمازية  /رقم القطعة  / 82 / 4م 30
بابل /قضاء المسيب طريق الكراج الموحد محلة الجمهورية وفي شارع تجاري ويوجد بالقرب منها مصرف الرشيد
النجف االشرف  /السوق الكبير  /سوق المسابك  /م المشراق  /رقم القطعة 203 / 5
البصرة /الفرسي تسلسل العقار 41/ 114 /وهو شارع تجاري (.شارع  14تموز بناية مجمع يحيى التجاري )
بابل  /الحلة  /شارع  / 40رقم القطعة  1271 / 4رقم المحل 20 / 8

كركوك /شارع الجمهورية  /رقم القطعة  / 4 / 295المحلة او المقاطعة  /بكلر شاطر لو .

صالح الدين  /قضاء بلد  /شارع المحطة بالقرب من مصرف الرافدين

بابل  /المسيب  /الشارع الرئيسي  /محلة الشيوخ  /رفم القطعة  2 /102رقم االبواب بابان
كربالء المقدسة  /حي النقيب  /شارع السناتر  /مجمع دوالر سنتر  /مقابل مصرف البالد االسالمي رقم القطعة  / 58353 /3محلة  61جزيرة  /رقم
المحل .7

376

جنة االندلس

فراس غسان عبد الجليل

الموصل  /المجموعة الثقافية مقابل شركة اطياف للموبايل

377

الراغب

أيات علي عبد الحسين

ذي قار  /الناصرية  /الجزيرة  /شارع عشرين تسلسل العقار 27228 / 110

378

المزايا

جمال دحام حسن

379

بركات االمين

حسين علي ابراهيم

380

الممزر

خلف عبد الصمد خليفة

381

التين

هشام جبرطاهر

382

األسد

علي سعيد عباس

البصرة  /الفرسي  /قرب مجسر الجزائر مجمع يحيى التجاري /عمارة اسكندر (رقم القطعة  ) 41 / 114وهو شارع تجاري .
ميسان  /السوق المسكوف  /قرب المكتبة العصرية وهو شارع تجاري يضم العدد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو
شارع دائم الحركة .
بابل /الحلة/شارع الطهمازية منطقة الجبل  /تسلسل العقار رقم القطعة  1 /72اسم المحلة  38مهدية اكراد

383

األحبة

سلمان داود ابراهيم

بابل /المسيب  /ناحية سدة الهندية رقم العقار  88 /7اسم المحلة او المقاطعة  / 22كرود المهناوية قرب مركز شرطة السدة وشركة نقل المنتوجات النفطية

384

البيلساء

فوزي صالح حسين

ديالى /الخالص  /رقم القطعة  / 988 /10سوق الخالص  /شارع الحسين

385

الشجن

سجى حميد كاظم

المثنى /السماوة  /بساتين السماوة الشرقية وهو شارع تجاري

386

الومضة

نضال خليل فواز

االنبار /هيت  /السوق القديم  /قرب جامع الشرقي  /م  / 60بناية 52

387

النبط

كاظم جواد عبد هللا

البصرة  /محلة الفرسي  /رقم القطعة  54 / 139شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

388

المصداقية

عزيز محمد جالل

النجف االشرف  /شارع الحويش  /مدخل سوق النجف الكبير خلف مطعم وفندق برج االمراء

389

السكينة

حبيب حاتم سهر

ذي قار /الناصرية  /الجزيرة رقم العقار  1457 /110وهوشارع تجاري .

390

الجودي

زينب سليم عبد النبي

391

التهاني

محمد علي جبار

392

خزانة العرب

والء عبد سلمان حسين

393

ضفاف دجلة

علي حسين سيد

394

المفكرة

نزار فوزي فاضل

صالح الدين  /قضاء بلد شارع المصرف قرب مصرف الرافدين 77-

395

امارة ينبع

ابراهيم كاظم ناصر

المثنى /السماوة  /رقم القطعة  1 /138مقاطعة بساتين الشرقي سوق ابن الحجية

396

الكف

رسل عباس محمد

النجف االشرف  /شارع الروان /حي االمير رقم القطعة  / 16898 / 2محلة  / 112محلة  112زقاق  / 79دار 14

397

القيروان

سالم صباح خلف

االنبار /الفلوجة  /الشارع القديم

398

الهميم

ماهر عبد الحسين عبد االمير

ذي قار /سوق الشيوخ  /محلة االسماعيلية  /تسلسل العقار 1 /140
بابل  /الحلة  /جبلة /مقابل حسينية ابن ادريس بالقرب من شركة السلسبيل

البصرة  /العشار  /مقام علي  /سوق الذهب  /تسلسل العقار رقم القطعة 1 / 1578
ذي قار /شارع الحبوبي  /سوق الكهربائيات وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي .
البصرة  /حي الجزائر  /مجاور فندق قصر السلطان
ميسان  /السراي رقم القطعة  1 / 276وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

النجف االشرف  /المشراق  /سوق البورصة  /رقم القطعة  6 / 1209محلة  /المشرق  /رقم االبواب5 / 68

399

ذهب بابل

فالح هاشم عبيد

بابل  /الحلة  /شارع اربعين  /حي الماشطة رقم  / 38 / 1م  35بالقرب من مصرف الشمال

400

دار السماوة

علي حمزة سعيد

المثنى /السماوة رقم القطعة  26 /50محلة  4 /بساتين السماوة الغربية شارع باتا  /وهو شارع تجاري .

401

التكافل

احمد شنشول لطيف

402

القناب

صبيح كاظم عبيد

ميسان /السوق المسقوف وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

403

الصادق العالمية

داود رمح حسن

البصرة  /الخضارة /سوق الحورية  /مجمع الموسوي التجاري

404

العابر

حسنين احمد غضبان

البصرة /الجزائر  /حي عمان الشارع العام مقابل عمارة اسكندر

405

المظفر

جواد كاظم سالم

االرام
بابل الخضراء (المائدة
سابقا )
الطيلسان

كرار خزعل جلوب

البصرة  /الكزارة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية

سيماء سامي حسن

بابل  /الحلة  /شارع الطهمازية  /رقم القطعة  82 / 11محلة  38بساتين المهدية و االكراد

نصير خلف عباس

واسط  /قضاء الكوت  /محلة  29رقم  53 /2زقاق  4مقابل سوق واسط المركزي

409

الموعد

رافد هادي حمود

البصرة  /محلة الفرسي تسلسل العقار  1 / 37في شارع تجاري يضم العديد من المحالت

410

الطلبات

مشتا ق حبيب فرحان

كربالء المقدسة  /شارع الجمهوري  /البورصة  /العباسية عمارة االطباء  /رقم القطعة 114

411

الجواز

احمد عادل مالك

بابل  /الحلة  /رقم القطعة  11 / 82م  / 83 /شارع الطهمازية بالقرب من مصرف الشمال

412

الصانع

عباس لطيف جاسم

ذي قار  /الناصرية  /الجزيرة  /شارع عشرين تسلسل العقار 27228 / 110

413

السلة

منتظر محسن احمد

ميسان /شارع دجلة  /السوق الكبير  /محلة القادرية  /رقم 82

414

الريبال

صالح هادي حسين

بابل  /الحلة  /السوق الكبير  /سوق الذهب  /قرب مصرف الرشيد /حلة  / 5تسلسل العقار 4 / 128

415

المدرار

فاضل عباس مجيد

واسط  /قضاء بدرة  /رقم المحل  /5رقم القطعة  / 344 /16اسم المقاطعة  20السراي .

416

الحر

احسان علي عباس

417

الراشق

عقيل حلو مطير

418

السوباط

عدنان يوسف عبد الحسين

كربالء المقدسة  /شارع العباس (ع) /سوق البورصة  /محل رقم  25مقابل مصرف الرافدين
واسط  /الكوت  /تسلسل العقار  147 / 372المقاطعة سراي  /العباسية  /سوق الذهب مقابل محطة الوقود قرب مصرف العقاري  /واسط والمصرف
الزراعي 730 /
النجف االشرف /حي العدالة  /شارع الجنسية  /شارع تجاري تقع بالقرب من مصرف سومر التجاري

419

الرافية

عادل سالم شلش

420

التاجر

حسين عبد الرضا جواد

421

المعتمد

احمد حسين علوان

406
407
408

البصرة  /شارع الجزائر مقابل شركة المهج للتحويل المالي.

واسط  /الكوت  /سوق السراي  /سوق واسط الشعبي  /محل رقم . 91 / 73

صالح الدين/قضاء الدجيل الشارع الرئيسي المجاور لمصرف الدجيل (الرافدين  )310 /مقابل قائمقامية الدجيل
النجف االشرف  /الكوفة /شارع الجسر محلة الرشادية  /تسلسل العقار () 3074رقم االبواب 42 /217
البصرة  /قضاءشط العرب

422

در الكوفة

عباس جاسم محمد

النجف االشرف  /قضاء الكوفة /شارع السكة  /مجاور دائرة تسجيل الكوفة  /تسلسل العقار  /5الرشادية

423

السجل

دريد حمودي احمد

المثنى /السماوة  /المحور التجاري  /شارع الشيخ مهدي /عمارة سيد دريد .

424

ارض السامر

عبيدة جار هللا علي

نينوى /الموصل  /سوق النعمانية  /عقار  / 133 /مقاطعة رقم  / 6 /محل رقم 923 / 4 / 315/

425

افاق الفارس

حيدر قاسم ثابت روضان

426

الصياد

ميثم علوان عبد حميدي

427

الغواص

مرتضى عبد االمير كاظم

428

االيهم

قاسم محمد بدر

البصرة  /الجزائر مجاور مرطبات فستقة رقم القطعة 54 /13 9

429

المعن

منير كريم محمد

البصرة  /الجزائر  /الفرسي قطعة رقم  2 / 149زقاق 303 /14

430

الوجدان

علي حسين عبود

كربالءالمقدسة  /شارع الجمهوري  /سوق البورصة

431

قصر الدر

جبار ستار عبد هللا

ديالى  /بعقوبة  /شارع حسينية علي المدني

432

البالل

احمد جاسم محمد

نينوى /الموصل  /الكورنيش  /عمارة شيرين عسل

433

العمارة

نورس سلمان محمود

434

السراح

محمد علي شمخي

ذي قار  /قضاء الشطرة محلة السراي  /السوق الكبير وهو سوق تجاري

435

ارض الطوى

حسن سعدون حسن

ميسان  /العمارة /شارع دجلة /تسلسل العقار 12 / 22قادرية

436

االهوار

شاكر سيد وحيد

ميسان  /القادرية  /تسلسل العقار ورقم القطعة  148السوق المسقوف وهو تجاري .

437

المنتفك

احمد وليد تويه

ميسان  /العمارة  /محلة السراي تسلسل العقار  5/ 825وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية .

438

ليالن

جوان هدايت عودل

كركوك /مدخل شارع الجمهوري

439

الوسيم

احمد ابو علي حسن

ميسان  /السوق الكبير  /السراي وهو شارع تجاري

440

الراف

ميادة علي عبد الحسين

441

السهل

رائد شاكر ياسين

البصرة /الزبير  /الرشيدية  /تسلسل  / 469مجمع ماشاء

442

المهاجر

حسين صبيح رضا

واسط  /العزيزية  /تسلسل العقار / 2140السراي  /السراي مقابل جامع االمام علي (ع)

443

التسليم

سالم جميل كريكش

االنبار /هيت  /رقم القطعة  2214 / 25مقاطعة  4 /المعمورة و جرورة .

444

الجوران

عصام احمد صالح

االنبار  /الرمادي  /م  /الري  / 102 /ز  / 28شارع السينما  /عمارة حميد سويد  /رقم القطعة  / 182رقم المقاطعة 89

البصرة  /رقم القطعة  / 34/ 146محلة الفرسي  /شارع الجزائر وهو شارع تجاري .
كربالء المقدسة  /عقار  3 / 121م  83 /عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية مقابل مصرف الرافدين
كربالء المقدسة  /العباسية  /سوق البورصة  /رقم العقار  / 121م 83 /

ميسان /السوق الكبير  /حي السراي وهو شارع تجاري

صالح الدين  /بلد  /حي الحسين (ع)

العمارة  /ميسان  /رقم القطعة  380السراي

445

الثقافة

وداد كاظم علي

446

مرج البحرين

حيدر ناصر حسين

447

الهديد

محمد عبد الستار هاشم

448

المخيل

مشتاق حسين هاشم

بابل /الحلة  /المدحتية  /قرية الحصين رقم التسلسل العقار 1 / 252م

449

االدك

حيدر هادي حسين

ميسان /السراي  /السوق الكبير وهو سوق تجاري دائم الحركة يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي .

450

االتقياء

علي حسين كاظم

ذي قار /قضاء سوق الشيوخ  /سوق الصياغ  /نجادة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة .

451

الميثاق

وسام مهدي صالح

البصرة  /محلة العشار(السوق الجديد في العشار)وهو شارع تجاري .

452

العنفوان

فارس طه سعيد

453

االختصار

مهدي صالح مهدي

البصرة /العشار  /شارع ابو االسود  /سوق البورصة .

454

الصيد

حسين محمد سمير

النجف االشرف  /السوق الكبير  /قيصرية نوري الشرع /رقم القطعة  / 47المقاطعة  /البراق

455

القياس

جمعة كاطم كحامي

ميسان /السوق المسكوف وهو شارع تجاري .

456

القزح

نشوان صالح علي

الموصل /الدواسة قرب مصرف الرشيد  /موصل 3

457

السلسال

جبار علي عبد

458

الفانوس

عباس كاظم عجيل

ميسان /العمارة  /محلة السراي رقم القطعة  1 /9شارع دجلة .

459

الميس

عمار معين مهدي

النجف االشرف  /حي السعد  /رقم القطعة  235 / 3188على الشارع العام (كوفة ـ نجف)

460

الجدول الكبير

تحسين صبار فياض

461

عطر الجنان

عقيل محمد كاظم

462

المدينة البيضاء

محمد مهدي مصطفى

كركوك  /شاطرلو  /تسلسل العقار 3 / 333

463

الفالح الدولية

علي عبد الرزاق جعفر

النجف االشرف  /حي االمير  /شارع الروان  /مقابل مجموعة شركات كريازي للكهربائيات

464

الطاقة

وفاق حازم جواد

465

المنطاد

صادق فرهود حالوب

466

الثمين

سامان محمد كريم

467

اليوم

حيدر يحيى عبد الرزاق

بابل  /الحلة  /تقاطع شارع  40شارع الطهمازية مجاور مجمع الماشطة
النجف االشرف  /رقم القطعة  3 /1209اسم المقاطعة المشراق  /ساحة الميدان مدخل السوق لكبير

ديالى /بعقوبة الجديدة  /شارع الطابو  /مجاور جامع سعد بن معاذ  /عقار رقم . 493 /3 /149

النجف االشرف  /حي العروبة . 3 / 16805 /

ميسان  /السوق المسكوف تسلسل العقار  /388قرب مطعم الكاظمين
النجف االشرف  /تسلسل العقار  / 36097 /3حي العدالة

المثنى /قضاء السماوة بناية المحور النجاري  /السوق الكبير
البصرة /شارع  /14تموز مجاور الشركة العامة للسيارات  /مقابل روضة الزهور
كركوك  /طريق بغداد مقابل قائمقامية كركوك
المثنى  /بساتين الشرقية  /العقار تسلسل  280 /2رقم االبواب  1وهو شارع تجاري .

468

االنتباه

عفيف حسن عامر

المثنى  /بساتين السماوه الغربية  /شارع السينما رقم القطعة  5 / 43مقاطعة . 4 /

469

االبتكار

ثامر طارق جاسم

ديالى  /بعقوبة  /شارع التسجيل العقاري

470

البوصلة

طالب عقيل عبدالسادة

471

الهجود

قادسية سامي فرج

االنبار  /هيت  /شارع الجري  /رقم العقار  / 2 /50م 61

472

الديرة

احمد جواد كاظم

النجف االشرف  /حي الضباط  /شارع االسكان  /محلة  / 2مقابل مركز شرطة مكافحة الغري.

473

المميز

رياض شاكر نعمة

474

الترجي

عبدالمعين عبد الزهرة طاهر

475

الساطعة

احمد كامل صكبان

ذي قار /الناصرية  /شارع الحبوبي وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية

476

االبهة

احمد عبد اليمة مثنى

البصرة  /العشار/شارع الصيادلة  /مقاطعة مقام علي رقم القطعة 6 / 1563 /

477

الغروب

سلمان طالب داود

البصرة  /الفرسي  /شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

478

خير القدر

محمد اياد محسن

النجف االشرف  /حي االمير م 2 /جزيرة  /رقم العقار . 2 / 12438

479

الحمراء

معتز غالب باقر

البصرة  /الجزائر  /الفرسي /ت 11 / 123

480

الوتد

عباس محمد حمزة

481

ارض المسك

رعد احمد عبد الستار

البصرة  /الفرسي رقم القطعة  / 9 / 137االبواب 2588 /20وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية

482

ودائع الخير

فرات عبد المنعم جبار

البصرة  /شارع الجزائر /الفرسي رقم المقاطعة  14 /95وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية

483

ماء الذهب

عبد العالي فالح عبد العالي

484

الناهض

حسن محمد هاشم

النجف االشرف  /حي السعد /رقم العقار  / 63/ 1505شارع الحنانة الرئيسي  /مجاورمجمع االبرار التجاري وبالقرب من صيدلية المحيط

485

فجر الرحمة

حوراء رحيم جياد

كربالء المقدسة  /مقاطعة رقم  / 61جزيرة  /رقم القطعة  50080قرب مركز شرطة حي الغدير

486

الرتاج

محمد صبحي حميد

االنبار  /الرمادي  /الرطبة  /رقم القطعة 48

487

الفراولة

معتز مهدي حنتوش

بابل  /المحاويل  /ناحية جبلة  /قرب حسينية المصطفى  /رقم القطعة 2787 /1

488

الحلو

فاتن ناصر حبيب

البصرة  /شارع الجزائر مقابل العديد من المحالت التجاري

489

الداخل

داخل كامل حسين

النجف االشرف  /شارع كراج بغداد  /حي الوفاء  /عمارة الداخل

490

كوبين

نور الدين علي احمد

كربالءالمقدسة  /شارع الجمهوري  /سوق البورصة رقم القطعة  1 / 121رقم المقاطعة  / 83عباسية

كربالء المقدسة  /حي النقيب  /بناية دوالر سنتر تسلسل العقار  / 58353 /3اسم المحلة او المقاطعة  /61جزيرة .
البصرة  /العشار  /تسلسل  7 / 953شارع ابو االسود وهو شارع تجاري

كربالء المقدسة  /شارع الجمهورية /رقم العقار  3 / 121م  83عباسية  /سوق البورصة  /رقم المحل /3

النجف االشرف  /مقاطعة السالم  /رقم القطعة  3968 /3رقم االبواب 4

كركوك  /رحيم اوة  /د  42رقم القطعة 8 / 159

البصرة  /محلة اومقاطعة  /الفرسي تسلسل العقار  20/ 150/الفرسي .

491

دينار العالمية

مصطفى عبد الحميد منصور

492

الفيصلية

محمد شاكرمحمود

صالح الدين  /قضاء سامراء .

493

الواقع

علي هادي حمزة

النجف االشرف /حي االمير  /شارع الروان  /رقم القطعة العقار . 198 /2

494

المدينة الخضراء

قيصر صبخي عفات

495

الدارج

احمد عبد الكريم عبد الجليل

496

االفتخار

باسم مفلح فرحان

االنبار/هيت /البغدادي  /قرب شرطة البغدادي  /رقم العقار / 136 / 148ام المحلة .47

497

داقوق

حسين احمد جمعة

كركوك  /قضاء داقوق قرب مصرف الرافدين فرع داقوق.

498

طريق المسرة

محمد حاكم عناد

النجف االشرف  /السوق الكبير البورصة  /تسلسل العقار  6 / 1209مقاطعة المشراق .

499

روعة المينا

عالء انور محمد

الموصل  /رقم القطعة  / 114 / 248المقاطعة  40القاضية  /رقم االبواب . 305 / 9/ 248 / 114

500

لؤلؤة ساوة

محمد نقي تقي

501

البوصلة الدقيقة

صالح صاحب نور

المثنى  /السماوة/السوق الكبير  /قطعة رقم  782مقاطعة الشرقي عمارة الحاج عبيد الطابق الثاني .

502

كاردو

عباس اصغر جهاد

كركوك  670 /بكلر شاطر لو  8 / 159قرب فلكة االخوان .

503

البصائر

صباح تقي علي

504

البتار

اشرف فارس حميد

النجف االشرف  /حي المشراق  /شارع سوق البورصة  /بداية السوق الكبير  /بالقرب من شركات الصرافة مثل شركة المسلم .

505

الجهاد

نضال كاظم علي

ذي قار /الناصرية  /عمارة البلدية /قرب سوق سعد .

506

السدى

محمد سعد عبد الجليل لطفي

507

الرواجب

نضارحواس اسماعيل

508

عطارد

فاضل حميد عيفان

509

الوضوح

جيهان فالح عبد العالي

510

الوسنة

هونر احمد رستم

كركوك  /قادسية  /رقم القطعة  9/ 213رقم المقاطعة  52خاصة تيماري .

511

االصفاد

سعد مطرود كاظم

القادسية  /قضاء الديوانية  /السوق الكبير /رقم القطعة  2 / 422مقاطعة السراي  /شارع التحدي .

512

عرسال

سجاد محمد احمد

النجف االشرف  /شارع المدينة  /تسلسل العقار رقم القطعة  11322اسم المحلة او المقاطعة (براق الجديد ة ) محل مستخرج من عقار .

513

بلودان

عبد القادر جابر عايد

البصرة  /قضاء الزبير /الرشيدية /مجمع ما شاء هللا التجاري وهو مجمع يضم العديد من الحالت التجاري وشركات الصيرفة .
االنبار /قضاء  /راوة رقم القطعة () 1320/ 7اسم المحلة او المقاطعة 44

المثنى  /السماوة  /بساتين السماوة الغربية القطعة  24 / 50وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .

النجف االشرف  /رقم المقاطعة  2 /16710حي الغدير  /مقابل كلية االدارة واالقتصاد .

النجف األشرف  /تسلسل العقار رقم القطعة  15617 /2اسم المحلة او المقاطعة حي االشتراكي.
صالح الدين  /تكريت  /شارع االطباء  /عمارة البركة  /تسلسل العقار . 6007 /10
ميسان  /نهر دجلة  /رقم القطعة  779 /110وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية وشركات الصيرفة وشركات التحويل المالي وهو
شارع دائم الحركة .
النجف االشرف  /تسلسل العقار  / 39680 /3مقاطعة السالم  /رقم االبواب . 5

صالح الدين  /قضاء بيجي الشارع العام  /مقابل محكمة بيجي .

البصرة  /العشار  /شارع الكويت  /مجاور مديرية الجنسية .

514

المدى

حسام محمد شاكر

515

البويب

ماجد عبدالباري تركي

516

سوالف

محمد عدنان يوسف

النجف االشرف  /حي الزهراء  - 5172 /1م  / 110ز . 25

517

المكنون

وسام موسى ابراهيم

ميسان  /العمارة رقم القطعة  / 79محلة السراي رقم االبواب  2 /شارع التربية وهو شارع تجاري .

518

روعة البعاج

عبد الحميد سالم ابراهيم

519

الوجنة

حيدر جاسم هادي

النجف االشرف  /حي الفرات  /رقم القطعة . 45944 /3

520

وفاء االصدقاء

طاهر حسين علي

النجف االشرف  /شارع الروان  /محلة  / 114تسلسل العقار رقم القطعة  803 /1اسم المحلة او القطعة  /حي الزهراء .

521

الزمار

حسن على محمد

ذي قار  /قضاء سوق الشيوخ  /تسلسل العقار  576محلة نجادة  /الشارع الرئيسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية

522

الذاكرين

زيد عبد القادر فتحي

الموصل /قطعة رقم  200 / 472 /مقاطعة نينوى  /عقار رقم . 252 /3/ 150 /

523

الحثيث

خليل برهان ضاحي

ديالى  /شارع المحافظة مقابل المصرف العقاري .

524

الرفاف

صفاء عبد الحسين جابر

525

بولوط

علي حميد قاسم

526

كنز واسط

احمد يونس يوسف

527

افاق المعلم

عبد العزيزمحمود ارحيم

528

الصارية

احمد شاكر عبد سعود

529

شاوة

حسن عبد الرحمن هاشم

530

االقمار المنيرة

زينب جواد كاظم

القادسية  /الديوانية /السراي /سوق التجار رقم القطعة  6/ 281وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية .

531

الثائر

فاروق عزت أسعد

كركوك  /شارع المحافظة  /رقم العقار  109 / 147مقاطعة . 66

532

االخيار

مقداد محمود مال علي

533

السواد

هادي نزار محمود

النجف االشرف  /شارع الروان  /حي االمير  /ز  / 14م  / 112مبنى  / 1وتقع الشركة بالقرب من مصرف الخليج التجاري .

534

القشلة

انور فخري كريم

كركوك  /كاري صهية  /مقاطعة صاري كهية  / 66عقار رقم . 178 / 109

535

الفضية

علي محسن عبود

كربالء المقدسة /العباسية .

536

الوفرة

سعد عبد الرزاق جابر

البصرة  /العشار  /شارع الذهب .

الموصل  /نينوى  /البعاج مقاطعة  51جزيرة سنجار رقم القطعة  1 / 2669قرب مركز شرطة البعاج .

النجف االشرف  /رقم القطعة  6 /1209اسم المقاطعة المشراق .
كركوك  /طريق بغداد  /عمارة النور /مقابل جامع النور الكبير .
واسط  /الكوت  /شارع المحافظة  /ساحة العامل تسلسل العقار رقم القطعة . 8 / 372
االنبار  /القائم  /قرب جامع القائم الكبير .
النجف االشرف /حي الزهراء  /تسلسل عقار  771 / 1شارع الروان .
نينوى /موصل  /المنطقة الحرة .

نينوى /موصل  /سوق النبي يونس .

البصرة  /قضاء الزبير وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاري .

537

العقرب

خليل محمد عارف

كركوك /عقاررقم  / 8 / 272/مقاطعة بوالق  /رقم االبواب . 36 /

538

داير

برهان راضي جليل

النجف االشرف  /حي العروبة  /شارع احمد الوائلي  /محلة  / 316زقاق  /1رقم العقار . 1 / 1683

539

الشورة

رائد جواد كاظم
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النجف االشرف /مطار النجف الدولي  /صالة الوصول .
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حيدر صاحب كاظم
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