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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 محل فاضل علوان عزٌز 49 صٌدلٌة المصطفى 1

 مكتب السنبلة الخضراء 50 محل ضٌاء احمد زوٌد 2

 محل كرار محمد سلٌم 51 محل صفاء مجٌد موحان 3

 مكتب رضا عٌسى ٌتوم 52 شركة الطٌف الساطع 4

 محل رٌاض ظالل كنكون 53 ة زوٌدممحل فارس طع 5

 مكتب منة الرحمن 54 محل محمد سلٌم عبد الرضا 6

 محل وسام نذٌر سالم 55 محل زٌد اسامة جواد 7

 محل ٌاس خضٌر علً 56 محل كاظم كرٌم علٌان 8

 محل محمد قاسم جهلول 57 معرض انوار الصادق 9

 محل حسٌن طالب حسٌن 58 مكتب سجاد البدن 10

 محل زٌنب دحام حسٌن 59 مكتبة ابٌض واسود 11

12 
محدودة )شركة رٌحانة الجنة 
 (المسؤولٌة

 محل عالء احمد سالم 60

 محل حسٌن كاظم محمد 61 مكتب علً اكرم عبد الرزاق 13

 محل جاسم حمٌد ظاهر 62 مكتب الشرق االوسط 14

 شركة احمد محمد صالح هوٌدي 63 مجمع رضوان 15
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 مكتب التوكل  64 مكتب مصطفى احمد حمٌد 16

 محل احمد حسٌن فزع 65 محمل عبد هللا محمد عبد هللا 17

 محل محمد كامل عٌال 66 محل حسٌن علٌوي حمدي 18

 محل اكرم  كاظم صكر 67 محل صفوك جاسم 19

 مكتب الدر 68 مكتب كامل البدري 20

 محل الجوهرة 69 محل احمد عبد الكرٌم كاظم 21

 محل باقر محمد نجم 70 محل حسام عبد الكاظم محمد 22

 محل مرتضى محمد نجم 71 محل مٌثم عبد الكاظم 23

 محل اشبٌلٌة 72 مكتب علً ولٌد حمٌد 24

25 
محدودة )شركة جوهرة االستثمار 

 (المسؤولٌة
 محل عاٌة طه خضٌر 73

 محل الصباٌا 74 محل حسن الزركانً 26

 محل صباح جاسم علوان 75 محل حسن علً محمود 27

28 
مشروع )شركة هاشم محمد زغٌر 

 (فردي
 محل صادق خضٌر هادي 76

 مكتب سعد علً كاظم 77 مكتب الدبونً 29

 محل زٌن العابدٌن مكً شمخً 78 محل رسول عزٌز عبد الحسٌن 30

 محل علً عبد الهادي طعمة 79 محل الصبا 31
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 محل مثنى عبد الهادي طعمة 80 مطعم فادي  32

 محل علً فاضل  حسٌن 81 مكتب محمد العاٌدي 33

 محل مصطفى فاضل حسٌن  82 محل صادق الزركانً 34

 محل سٌف عبد الكرٌم عبد الرزاق 83 محل كرٌزو 35

 محل الخٌر 84 محل شٌماء عبد عاصً 36

 محل اسماعٌل باسل اسماعٌل 85 محل بٌداء عبد الحسٌن جالب 37

 محل اسطنبول 86 محل كرار محمد علً هاشم 38

 محل محمد محسن كمر  87 محل ناصر علً شاعور 39

 محل علً صباح حمود 88 محل رسول ماجد حمٌد 40

 محل جعفر هادي حسونً 89 محل عباس عبد هللا محمد 41

 محل حٌدر طالب هاشم 90 مكتب الصوٌرة الحدٌث 42

 محل محمد عودة خضٌر 91 معرض حازم الدوغانً 43

 محل حٌد عبد علً عنٌد 92 محل اسٌل سعد الكوط 44

 مكتب الٌنبوع الصافً 93 محل فارس عبد النبً بجاي 45

 محل غٌث البدري 94 محل نجاح نمل بجاي 46

 محل قاسم مهدي صالح 95 محل شرٌفة علً النبً بجاي 47

 محل مصطفى محمد فائق 96 محل خضٌر علً مهدي 48




