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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 محل مرتضى سلمان شاجً 59 مكتب بركات الصادق االمٌن 1

 محل زٌن العابدٌن التمٌمً 60 مكتب امجد شبر 2

 محل حٌدر فرحان بحث 61 ستار ارشد سباح 3

 محل عدنان محسن سرحان 62 مكتب نعٌم عبد علً غالم 4

 محل غانم خلف زغٌر 63 مكتب الجنات 5

 محل عماد مجبل فرج 64 محل محمد العقابً 6

 محل محمد جاسم جهلول 65 محل باسم عبد الرضا عٌالن 7

 محل سجاد علً جدران 66 مكتب الماس 8

 مكتب احمد الشبٌب 67 محل مالك الٌاسري 9

 محل حٌدر اٌاد هادي 68 محل ازهار واسط 10

 محل خضر الفرطوسً 69 محل اثٌر حسن كرٌم 11

 محل علً مسعد محمود 70 مكتب نصٌر عواد سرحان 12

 محل منذر مسعد محمود 71 محل كرار خٌر هللا نجم 13

 محل علً عاٌد علً 72 ازٌاء زٌونً 14

 محل الجزائر 73 ازٌاء اٌمان المحمد 15
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 محل حسٌن الزركانً 74 مكتب اللؤلؤة 16

 ساحة البٌع المباشر للمركبات 75 محل عالء جاسم محمد 17

 محل علً صالح عزٌز 76 محل هانً الجعٌفري 18

 محل الشروق 77 صٌدلٌة بابل 19

 محل علً الكعبً 78 محل محمد جاسم علٌوي 20

 محل محمد الجعٌفري 79 مكتب قٌس حسن حسب هللا 21

 محل احمد محمد سدخان 80 مكتب المستقبل 22

 مكتب المهندس 81 مكتب الدلٌل العقاري 23

 محل حسن زٌدان امٌر 82 قاعة النجوم 24

 محل سناء مهدي حسن 83 محل عباس فاضل علً 25

 محل حسام جاسم محمد 84 مجزرة المراعً 26

 صٌدلٌة الدر الصافً 85 مجزرة الواحة 27

 محل الماهر 86 صٌدلٌة البومٌن 28

 محل زٌنب كرٌم راهً 87 مجمع اصول 29

 محل اصٌل فاهم وٌس 88 محل فاضل نعمة حسون 30

 محل محمد قاسم علً 89 مكتب ٌنبوع الغاضرٌة 31
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 محل حٌدر جاسم محمد 90 مكتب عامر الوائلً 32

 محل جمال مهدي عبد 91 محل مصطفى القٌسً 33

 محل حسٌن حمٌد وسمً 92 محل منتظر حٌدر محمد 34

 محل مٌثم عبد الحسٌن ٌاسٌن 93 محل عبد هللا عطٌة خلٌف 35

 مكتب عادل هالل معارج 94 محل عادل كرٌم خلٌف 36

 محل عماد عباس حسٌن 95 مكتب البرنس 37

 محل احمد حمزة محمد 96 محل مرتضى العاٌدي 38

 محل عباس محمد صابر 97 محل اسحاق الجعٌفري 39

 محل االفراح 98 محل سعد العمٌري 40

 محل الغدٌر 99 محل هٌثم عرموش حمٌد 41

 محل فراس رحمن كرٌم 100 محل مصطفى محمد علً داود 42

 مكتب الكورنٌش 101 محل حسٌن فرحان بشٌت 43

 محطة الفؤادٌن 102 محل مقداد طالب عبٌد 44

 حالقة نادٌة السراي 103 محل سالم شذر محسن 45

 محل ناهً عبٌد زغٌر 104 محل مصطفى الكنانً 46

 محل احمد الخماسً 105 محل زعال شنان سفاح 47

 مكتب زٌاد البو عسكر 106 محل معتز الخماس 48
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 مكتب الشركاء 107 محل عباس الجعٌفري 49

 مكتب ارض النور 108 محل محمد العتابً 50

 109 مكتب محمد علً ناصر 51
شركة قمة الذوق محدودة 

 المسؤولٌة

 محل احمد العزاوي 110 محل خالد سلمان شاجً 52

 محل حسن محمد حمزة 111  جبر محسنذمحل ضٌاء 53

 محل اسماء علً زكً 112 محل علً كرٌم محمد 54

 محل قاسم صاحب عبد الرضا 113 مجمع نور الهدى 55

 محل محمد كاظم خلٌل 114 محل محمد موسى ذٌاب 56

 محل علً بدر زبٌدي 115 محل مصطفى سلمان شاجً 57

 مكتب علً الالمً 116 صٌدلٌة علٌاء 58


