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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 محل عباس عكموش حمزة 16 مكتب االفق 1

 محل نضال فائز حسن 17 صٌدلٌة البٌان 2

 شركة فٌض السنابل المحدودة 18 مكتب سجاد احمد عكاب 3

 مكتب الجود 19 معرض ابن زاٌد 4

 محل حسٌن علً عاتً 20 محل كرار حمٌد هاشم 5

 قمة الزٌن 21 مكتب المسرة 6

 محل اسراء حامد ناصر 22 مكتب محمد الزركانً 7

 مجمع امٌر الزركانً 23 مكتب بركات الزهراء 8

 محل عدنان محمد عبد علً 24 مكتب االسناد 9

 محل السٌد 25 مركز الوالء الدولً 10

 محل صباح سالم ٌبر 26 محل احمد ستار كاظم 11

 محل سلٌم محسن حاشوش 27 مكتب الهمام 12

 محل عالء هاشم جهلول 28 محل عالء محسن طعٌمة 13

 محل مقتدر هاشم هندي 29 محل الساقً 14

 محل حسٌن الحمدانً 30 محل علً رحٌم خضٌر 15
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 محل حامد مهدي ولً 46 محل محمد الدلفً 31

 مكتب الكورنٌش 47 شركة كاٌونا المحدودة 32

 مجمع االتحاد 48 محل مرتضى رازم محمد 33

 محل علً نجم عبد هللا حمود 49 مكتب مالك تعمة علً 34

 مجمع حسام الحركانً 50  خنجرنمحل جاسم محمد حس 35

 مكتب كار سنتر 51 االتكنولوجًمكتب عالم  36

 صالة المركزي 52 محل وسام علً منصور 37

 محل انور صباح مطشر 53 مكتب علً زعٌل مجلً 38

 محل عماد مكطوف جساس 54 مكتب فالح خضٌر عزٌز 39

 محمل محمد عبٌد طعمة 55  مصطفى الكرٌطًمكتبة 40

 مطعم ابو حسن 56 محل خالد االمامً 41

 محل رسول عاشور خالص 57 محل نونة 42

 مكتب صالح عودة صالح 58 محل قصٌر صبٌح اسود 43

 مكتب حٌدر علً حسٌن 59 محل اثٌر كامل مراح 44

 مكتب محمد الكنانً 60 محل حسنة رحٌم كاظم 45

 محل ولٌد العجٌلً 73 مكتب محمد عزٌز طعمة 61
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 صٌدلٌة اسبرٌن 74 محل اسعد الالمً 62

 معرض زهرة واسط 75 مكتب كرٌم عبود كاظم 63

 مكتب عبد العالً ٌاسر رعد 76 شركة طائر السالم المحدودة 64

 محل عالوي حسٌن رهٌف 77 مكتب حسن راهً حسن 65

 مكتب الشمري 78 محل محمد  مطٌر شاجً 66

 محل ضرغام الفضلً 79 محل علً مطٌر شاجً 67

 مكتب الحمزه حوشً خلف 80 مكتب بركات الكرار 68

 محل سٌف الزركانً 81 شركة قبس الضٌاء المحدودة 69

 مكتب السراج 82 محل زٌد هالل عكار 70

 محل علً ابراهٌم عبد الصاحب 83 محل شٌماء عبد التاج منصور 71

 84 محل امٌن محمد حسٌن 72
شركة افاق الشمس محدودة 

 المسؤولٌة


