
 

Wasit Chamber of 

Commerce 

 

 اتذاد انغرف انتجارَت انؼرالُت

 غرفت تجارة واسط

  

 نشرة األسماء التجارٌة
 من عام السابعللشهر 

2222 
  

Iraq- Wasit  -  Alkut  -  Al-Mohafda St. شارع انًذافظت -انكىث -واسط -انؼراق  

E-mail: alkut_commerce@yahoo.com Tel:+<9:-1171;81<7 

 

 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 احمد جواد كاظم ;: دسٍُ جُاد َاسٍُ 7

 صادق عامر راضً >: لذش ػهٍ ػبذ انكاظى 8

 فائز ٌاسم درٌب 1: ػهٍ األكبر ػباش َاهٍ 9

 زوٌد حٌاوي حنتوش 1: دمحم ػهٍ صانخ :

 سٌف حسنٌن عبد الستار 9: ػًار ػباش َاسٍُ ;

 احمد ناصر عباس 5; ػالء دسٍُ ػالوٌ >

 باسم اٌراهٌم صاحً 7; اَهاب ػبذ انكرَى ػبذ انؼباش 1

 علً تركً مطلب 8; دمحم ػبذ انخانك ػبذ انرزاق 1

 سعد ابراهٌم سعدون 9; وطباٌ ياجذ ردُى 9

 جبارولٌد ٌاسر  :; دسٍ فهُخ ػهٍ 75

 حسٌن عٌسى جلٌل ;; دسٍُ كايم ػبُذ 77

 عبد هللا سامر ٌاسر >; سجً ػُاش دسىٌ 78

 رٌاض كاظم علً 1; رو انفمار دًُذ ػبذ جاَر 79

 مصطفى حٌدر خٌر هللا 1; دسٍُ يذًىد هادٌ :7

 مؤمل رفعت طالب 9; َالر ستار كطىف ;7

 حمودي حسن دمحم 5> ػباش َاجٍ ػسَس >7

رشُذ دًىديهُذ  71  مؤٌد جبار غانم 7> 

 باسم عبد الباسط كاظم 8> كايم غازٌ شًراٌ 71

 سلمان صالح طلٌل 9> ػهٍ ادًذ ػُسً 79

 علً سهٌل نجم :> ػهٍ فالح دسٍ 85
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 قاسم حمٌد فرج ;> ػهٍ َاهٍ ػطُت 87

 حاكم كاظم حسٌن >> ايُر زكٍ َذٍ 88

 حمزة رحٌم عبدهللا 1> صادق جًُم سذخاٌ 89

 عالء كاظم عالوي 1> ازهر تركٍ دسٍُ :8

 حنٌن مهدي حسٌن 9> ياجذ خهف دسٍُ ;8

 حسٌن حازم دمحم 15 دسٍُ كايم ابرهُى >8

 حسٌن علً صٌوان 17 اَت دسٍ ػهٍ 81

 رحٌمة عبد الحسن عبد 18 ػالء يُؼى تىفُك 81

 راهً عبٌد زغٌر 19 رؤي دمحم َىسف 89

 رحٌم عبدعمار  :1 دسٍُ فاضم ػبذ انجبار 95

 سناء وهاب حسٌن ;1 يصطفً كفاح شرَف 97

 حسٌن ولٌد سلٌم >1 ػالء شاكر ػبذ 98

 احمد رحٌم احمد 11 ػهٍ َجاح دًُذ 99

 نبٌل مراح حسٌن 11 دسٍُ سؼُذ دداو :9

 علً هادي هاشم 19 ػبذ انًذسٍ كاطغ دمحم ;9

 ابتسام داخل جبار 15 دايذ دسٍُ ػاَذ >9

دمحمػًر ػبذ انؼظُى  91  دمحم الرضا جٌار شمخً 17 

 امٌن جاسم منشد 18 ادًذ ردًاٌ كاظى 91

 أحمد عٌدان عبٌد 19 سأير خهُم دًُذ 99

 عبد هللا سعد عبد الحسٌن :1 دسٍ شبم ػبذ انذسٍ 5:

 خالد مالط حاوي ;1 خانذِ شهاب ادًذ 7:

 حسام عبد الكرٌم دوٌج >1 يُال جبار يهذٌ 8:
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دًسةػًار ػبذ انذسٍ  9:  ضٌاء عبد االمٌر عبد الهادي 11 

 سنان عادل ابراهٌم 11 دُذر ياهر صانخ ::


