
 



 العنوان  المساهمين  المدير المفوض  رقم األجازة وتاريخها  اسم الشركة  ت    
 

 المحافظة 

في                            1 نينوى   .1
24 /10 /1984 

 أمير احمد داود الرماش 
 

 الموصل .. الدواسة  فاتن وجيه احمد 
 0771603983هـ 

ninveh.m@uruklink.net 

 نينوى 

               نينوى .. المجموعة الثقافية مجاور قاطع الجامعة  سجو  أفرامأيمان  نادية أفرام سجو   29/5/1985في 3 النشوان   .2
 0770626561هـ 

nadiyagasgous@yahoo.com 

 نينوى 

 النجف    اإليرانيةالنجف .. حي السعد قرب القنصلية   مثنى إبراهيم جابر  11/6/1988في  5 الظافر   .3

/ 20في                 7 الطعمة   .4
3 /1989 

عالء الدين محمد حسين 
 ال طعمة 

ورثه                         
 محمد محسن محمد 
 حمزة عباس حسين 

 كربالء .. حي الزهراء ) ع ( الشارع العام 
 0789114136هـ 

altomahkrb@yahoo.com 

 كربالء 

 ضيوف أم القرى   .5
 حالياً 

 يونس سعيد 
 سابقاً 

قرب شركة هالل كربالء .. حي الحسين مقابل مطعم عمر   موفق محمد حسن   3/9/1989في  11
 07719580724للسفر هـ 

karbala@yahoo.com-o.qura 

 

 كربالء 

هـ 382مقابل الجامع الكبير محل  40.. ش   التأميم ياوز كاظم خالد  منال عزت محمد كتانه  3/3/1990في / 1 بابا كركر   .6
0780486816 

 التأميم 

وعد عالوي حسين   12/3/1993في 20 الراية   .7
 الدليمي 

 محمد عالوي 
 حسن الدليمي 

 احمد رعد عالوي 

 مقابل فندق  8رقم  شقة  40رة العسلي شارع بابل .. عما
 07818658159هـ  

all_raya_co@yahoo.com 

 بابل 

 ورثه  عبد الحكيم حسن  29/5/1999في  22 الخطيب   .8
 صالح حسن محمد 

 2763المثنى .. السماوة شارع الجسر 
al_khatid_travel2000@yahoo.com 

 المثنى 

, عصرية هادي عبد 1 علي عبد المجيد   15/12/2002في  26 النجف   .9
 حمزة  

 . كروان حميد 2
 . فاطمة حميد 3
 . رضوان حميد 4
 . بدران حميد 5

النجف .. النجف .. نهاية حي االمير شارع المطار مقابل 
 07807510835الحي الصناعي    هـ 

 
najaf_tours@yahoo.com 

 

 النجف 

في                        30 الفجر   .10
20  /4/2002 

حامد ضايف ياس 
 العلواني 

 كاظم عبد زيد 
 وحيو حمزة هادي 

                             قرب مسجد أبو حمرة  40بابل .. الحلة ش 
 07801235861هـ 

Alfahjir_traveltourism@yahoo.com 
 
 
 
 

 بابل 
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 هادي يوسف دخيل  علي صائب راضي  1/8/2005في  32 القيروز   .11
 بتول جعفر سعدون 

 الديوانية  18/138محل ائم حي الوحدة الديوانية .. قرب جامع الق

موسى ثامر موسى  1/8/2005في  33 النور الساطع   .12
 الفتالوي 

 عادل ثامر موسى 
 حيدر ثامر موسى 

مهوري مركز الديوانية .. تقاطع جامع الحكيم شارع الج
   07809417892المدينة .. الديوانية هـ 

alnor_s@yahoo.com 

 الديوانية 

معتمد عبد الحسين عبد  3/10/2005في  34 نسر العراق   .13
 الحسن 

 انتظار عبد الحسن 
 علياء عبد الحسن 

 النجف .. حي المهندسين قرب مطعم الخيمة 
 07705622686هـ 

Iraqieagle1978@yahoo.com 

 النجف 

                 النجف .. حي األمير الفرع الثاني مقابل مطعم الروان  فاطمة كاظم جعفر  رياض كاظم جعفر  2/11/2005في  36 الغري   .14
  07901109610هـ 

Algharry2004@hatmeil.com 

 النجف 

محسن حبيب سعيد  28/11/2005في  38 قصر المصطفى   .15
 المؤمن 

                                 النجف .. ش الصادق فرع معرض الهدايا  مصطفى محسن حبيب 
 07801006523هـ 

qasral_mustafa@yahoo.com 

 النجف 

سعدي طالب محمد  7/12/2005في  39 الذكرى   .16
 حسين 

 عدنان محسن 
 فراس عدنان محسن 

                        ذي قار .. مركز المحافظة اإلدارة المحلية 
 07716666234هـ  

aldekraaco@yahoo.com 

 ذي قار 

في                            40 نور الهدى   .17
20 /12/2005 

ستار جاسم حسن 
 الخزرجي 

 علي جاسم حسن 
 حيدر عذاب جاسم 

                  كربالء .. ش العباس ) ع ( قرب بلدية كربالء المقدسة 
 07801004499هـ 

NOORALHUDA01@YAHOO.CO 

 كربالء 

نور اإليمان   .18
 العالمية 

  07714272633شارع بيت المحافظ هـ كربالء ..  احمد عذاب فزع  زينب حسين عذاب  27/12/2005في  41
aeeminnoor@yahoo.com 

 كربالء 

                          البصرة .. العباسية مقابل جامع سيد حامد   محمد احمد محمد  25/1/2006في 42 أتوار السندباد   .19
 07801009008هـ 

anwar_sindbad@yahoo.com 
 

 البصرة 

سعيد عبد الجبار عبد  19/2/2006في 43 كرم الباقر   .20
 الكريم 

 البصرة .. العباسية الجزائر مقابل الخطوط الجوية التركية  غالية محمد كاظم 
 07809137575هـ 

karam.aldbaqir1@yahoo.com 
 

 البصرة 

كربالء .. شارع المركزية مجاور القنصلية اإليرانية  عبد الستار حاتم  محمد محي عبد االقرع  14/2/2006في  44 المصطفى  رانوأ  .21
 07801006744القديمة هـ 

 

 كربالء 
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في                          45 شط العرب   .22
20  /2/2006 

 عمار عبد الستار جبار  حيدر جبار غضيب 
 عبد الرزاق جبار غضيب 

ى ابن الفرسي قرب مستشفتموز  14البصرة .. ش 
  0780853391هـ  غزوان

shatalarab_2006@yahoo.com 

 البصرة 

في                        46 المؤمن   .23
20 /2/2006 

محمد جعفر حبيب 
 المؤمن 

عل ) ع ( مقابل مجسرات ثورة  اإلمامالنجف .. شارع  حوراء عبد الحميد محمد 
 العشرين 

 0784017313هـ 

 النجف 

بشرى عبد الواحد علي  20/2/2006في  47 بركات الحسن   .24
 المالكي 

 البصرة .. الزبير حي الشهداء ش العام  حسن عبد الواحد علي 
  07802177627هـ 

parakattt@yahoo.com 

 البصرة 

 بيارق النجف   .25
 حالياً 
 الصراط 
 سابقاً 

 حليم جواد كاظم  مسلم جواد كاظم  22/2/2006في  48
 عقيل جواد كاظم 

 

 النجف .. حي السعد قرب القنصلية اإليرانية القديمة 
0781332455 

alsirattravel@yahoo.com 

 النجف 
 
 

علي عبد الرضا كاظم  27/2/2006في  49 أبناء كربالء   .26
 ضياء الدين 

 شرين صالح محمد 
 عايدة صالح محمد 

           10/25/13كربالء .. حي البلديات قرب دائرة اإلطفاء 
  07801009315هـ 

abnaakarbala2@yahoo.com 

 كربالء 

قصي عبد الخالق عبد  22/2/2006في  50 السديد   .27
 الواحد

 الجزائر مجاور دائرة التخطيط البصرة ..  حميد عبد الرضا عبد هللا
 07801009681هـ 

alsadeedco@yahoo.com 

 البصرة 

حيدر عبد الرزاق علي  22/2/2006في  51 اإلسراء   .28
 الدجيل

 مجاور فندق العراق  األميرالنجف .. حي  عباس ظاهر عبود 
 0781010405هـ 

alisra.company@yahoo.com 

 النجف 

محمد صادق عبد الرضا  2/3/2006في  52 ركن البستان   .29
 الهر 

 كريم محمد حاتم 
 نزار عبد الرضا محمد 

  43/19كربالء .. باب بغداد الجديد عقار 
 07801021888هـ 

rokunalbustanco@yahoo.com 

 كربالء 

 6/3/2006في  53 نور النبأ   .30
إيقاف نشاط بكتاب 

  11/4/2010في  519

عبد محمد حسين حمادي 
 كعود 

كربالء .. باب بغداد .. تقاطع ميثم التمار قرب فندق نهر  محسن حنون فالح 
 الجنة 

nooralnba@yahoo.com 
 

 كربالء

 بصرة ش االستقالل قرب فندق المربد  حسام عواد حاتم  فاضل عبيده جاسم  15/3/2006في  60 ذو الفقار   .31
 07801011772هـ 

Thu_alfkar2003@yahoo.com 

 البصرة 

 البصرة                      البصرة ..  مناوي باشا الشارع العام مقابل المشاتل  حيدر نوري صهيود  فاضل صالح يوسف  15/3/2006في  61 جنات النعيم   .32
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 07703219900هـ 
iq.com-fadhil@inco  

33.   
 قصر الوركاء 

في                        63
15 /3/2006 

 علي كاظم احمد  كاظم علي كاظم احمد 
 عادل محمد خيري
 رأفت طارق أمين 

كـــربالء .. شارع األمام الحسين ) ع ( مقابل مجمع سنتر 
 0780101456هـ  مول 

qasral_warkaa@yahoo.com 

 كربالء 

 والء محمد عبد الخضر  احمد عبد الخضر عباس  6/3/2006في  64 السداد والرشاد   .34
 عالء محمد عبد الخضر 
 أيهاب احمد عبد الخضر 

                       البصرة .. ش االستقالل مقابل فندق برج البصرة 
 07801390317هـ 

ahmedalrobayia@yahoo.co 

 البصرة 

 النجف .. شارع الكوفة مقابل المصرف العراقي للتجارة   يحي احمد عباس  15/3/2006في  65 الغيث   .35
 078015215779هـ 

tralgath@yahoo.com 

 النجف 

فردوس احمد محمد اونيس  فائز احمد محمد علي   6/4/2006في 76 نجمة الصفا  .36
 ياسين داود 

 كربالء .. حي البلدية قرب معهد أعداد المعلمات 
 0790325613هـ 

 كربالء

 4/4/2006في  69 بركات ال ياسين   .37
 

 كرار كاظم هادي  عيبر خليل ابراهيم 
 احمد كاظم هادي

                             كربالء .. حي النقيب مجاور دائرة اإلطفاء 
 07903390001هـ 

b_alyaseen3@yahoo.com 

 كربالء 

محي مصطفى محمد ال  4/4/2006في  70 لواء الطف  .38
 طعمة 

 علي محي مصطفى 
 عمار محي مصطفى 

                           كربالء ..  حي النقيب مقابل الغربية         
  07801014475هـ 

liwaalataf@yahoo.com 
 

 كربالء 

عبد السالم حسن  17/4/2006في  71 السراج   .39
 اسماعيل الفهاد

 يوسف حسن عبد الرزاق 
 حاتم كنعان سراج
 فارس سالم محمد 

 الموصل .. تقاطع دورة النبي يونس 
 07701775756هـ 

alsirajco@h otmail.com 

 نينوى 

حيدر عبود محمد  23/4/2006في  72 زمزم  .40
 الطفيلي

 07711655505.. ساحة ثورة العشرين هـ .. النجف  عبود محمد جواد 
sky_zamzam@yahoo.com 

 النجف 

مهدي يعقوب مهدي  23/4/2006في  73 دار السياحة   .41
 اليعقوبي 

حي الغري شارع السالم غربي قرب مدينة النجف ..  عمار عبد محمد 
 07726012492األلعاب هـ 

 النجف 

 الصادق أالمين  .42
  

محسن عبودي محسن  23/4/2006في  74
 فخر الدين 

النجف .. حي الحنانة شارع البريد / مقابل القنصلية  علي عبودي محسن 
 0784341163اإليرانية  هـ 

alsadeqalameen@.yahoo.com 

 النجف 

النجف .. حي االشتراكي مقابل مستشفى الزهراء للوالدة    كامل عبد الهادي عبود  26/4/2006 في 75 الكمال   .43
 07804410041هـ 

Alkamal.company@yahoo.com 

 النجف 
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 مهند راسم عباس عالء ياسر مالك الميالي  23/4/2006في  76 التيسير   .44
 ياسر مالك 

 .. شارع الغدير مقابل دائرة الكهرباء النجف 
 0781000858هـ 

alteyseir@yahoo.com 

 النجف 

 كربالء .. شارع السدرة باب الطاق   سلوان عبد الرسول  سميرة رزاق كريم  9/5/2006في  79 ريان كربالء   .45
 07801338730هـ 

Rk_2008rk@yahoo.com 

 كربالء 

 9/5/2006في 81 جنة الزهراء   .46
 

البصرة : العشار مناوي باشه قرب مستشفى الصدر  سعود عبد العزيز  توري صهيود عبيد  
 07801012563هـ عليمي الت

an_alzhraa@yahoo.com 

 البصرة 

 النجف .. حي الفرات مجاور كلية اآلداب  علي كاظم جبار  أثير كاظم عبيد  7/5/2006في  82 الرمق   .47
 07805219805هـ 

ALRAMQ@yahoo.com 

 النجف 

                           البصرة .. محلة الساعي قرب بناية المحافظة  قاسم هاشم طعمة  محمد هاشم طعمة  9/5/2006في  83 أالحسان المتحدة   .48
 07801420028هـ 

alehsan_co@yahoo.com  

 البصرة 

الكورنيش مقابل الكوت حي المعلمين شارع كوت ..   ناجي حسن مرشد  11/5/2006في  84 شاطئ األمان   .49
 07713760996حدائق كادرن ستي هـ 
 
 

 كوت 

 كريم عبد الحميد  عبد الهادي كريدي جبر  14/5/2006في  86 شمس الخليج   .50
 

 كربالء .. حي اآلسرة قرب سوق الحبوبي
 07800004140هـ 

shamsalkalij848@gmail.com 
 

 كربالء 

 14/5/2006في  87 الجمان   .51
 تكييف وضع 

 حسين  الحلو 
 

 مدير الفني

                          2النجف .. حي الصحة مقابل الغدير رقم المقاطعة  
 07800052535هـ 

Joman_trael@ymail.com  

 النجف 

غسان محمد صالح  16/5/2006في  88 الكميت   .52
 الربيعي 

 محمد سامي مهدي 
 بهاء محمد سامي 

 كربالء .. حي رمضان الخدمي قرب الضريبة 
 7711778888هـ 

Alkomait2008@yahoo.com 

 كربالء 

في                    90 الميمون   .53
16  /5  /2006 

حسين هادي عبد الزهرة 
 محي 

 رعد جواد كاظم 
 مثنى جواد كاظم 

                              3مقاطعة  1/5024النجف .. حي الزهراء 
 07801334653هـ 

RAAD12341@HOTMAIL.COM 

 النجف 

في                        92 قريش   .54
16 /5  /2006 

 حسين امصيول جبار
 الشيباني  

 شارع بيت المحافظ مجاور شركة االثير كربالء ..  
 

 كربالء 
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qreash@yahoo.com 

 النجف .. المدينة المائية مقابل حي العدالة  صاحب شاكر علوان  وسام فارس شاكر علوان 17/5/2006في  93 الثقلين المتحدة  .55
 07809360102هـ 

athaqiaain@yahoo.com 

 النجف 

 جواد كاظم حرير  طارق ياسين طاهر  22/5/2006في  95 الحرمين   .56
 ياسين طاهر جواد 
 سعد خلف سعد 

 واسط .. ألجوره شارع التأميم 
 07801372619هـ 

al.Haramein@yahoo.com 

 واسط 

ميثم راهي سعدون  22/5/2006في  96 فدك الزهراء   .57
 الزيداوي 

 اإليرانيةكربالء .. حي الحسين شارع خلف القنصلية  فائز رسول محمود 
 07706322255الجديدة هـ  

Fadak.alzahra@yahoo.com 

 كربالء 

في                             97 األنجم الزاهرة   .58
23 /5/2006 

 البصرة .. شارع االستقالل  تماضر رحيم هاشم  نزار ربيع نعمة الجابري
Basrah@toursimiq.com 

 البصرة 

 أنوار الطيف   .59
 أنوار الحميد 
 ) سابقاً (

 .. الجزائر بناية الطيف مقابل مطعم كناري  كربالء  حيدر عبد األمير  حيدر سلمان حسين  9/6/2006في  100
 07808149464هـ 

Anwar.alhameed@yahoo.com 

 

 كربالء 

مجموعة   .60
  الدارمرجي

 قرب قاعة عشتار  األميرالنجف .. حي الزهراء مقابل حي  أنوار عبد األمير باقر  فضاء عباس عبد كلو  18/6/2006في  101
 07810045584هـ 

 النجف 

 النجف .. حي السعد مقابل القنصلية اإليرانية  حسن ناجي مشكور  محمد ناجي مشكور  1/8/2006في  102 العالمية الحوراء   .61
 07801002387هـ  

 النجف 

نوري جواد نور  1/8/2006في  103 در النجف   .62
 الجحيشي 

 هناء سعيد كريماوي 
 احمد نوري جواد

                النجف .. ساحة ثورة العشرين الشارع العام كوفة نجف 
  07801019019هـ 

duralnajafco@yahoo.com 

 النجف 

في                106 بركات أهل البيت   .63
25 /7/2006 

 حي الغدير شارع نقابة المعلمين                          النجف ..  موسى حمزة محسن  رضا حميد محمد العذاري
 07816280150هـ 

barakatah_@yahoo.com 

 النجف 

 واحة األسد   .64
 

 الشريف المدني 
 ) سابقاً ( 

غياث شريف رسول عبد  1/8/2006في  107
 المحسن 

 مقابل مطعم ادم السياحي  60بابل .. شارع  
 0780433479هـ 

naslm.najaf@yahoo.com 

 النجف

احمد عبد األمير عبود  27/7/2006في  109 شاطئ الهندية   .65
 ألسالمي

 كربالء .. حي المعلمين الشارع المركز  رفيق حسن عبد علي
 07711164648هـ 

shatyalhndia@gmail.com  

 كربالء 
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66.   ً  بالد الشمس حاليا
ضفاف الفرات 

 ً  سابقا

  اإليرانيةكربالء .. حي الحسين قرب القنصلية   توفيق حسن عبد علي  27/7/2006في 111
 
 

 07808000700هـ 
bilad_alshams@yahoo.com 

 كربالء

 حي السعد قرب القنصلية اإليرانية النجف ..  زمان حميد حلوس  ليث حميد حلوس 11/7/2006في  112 الثريا العالمية   .67
 07711187418هـ 

althariyacom@yahoo.com 

 النجف

عزيز خميس صادق  6/8/2006في  113 الروضتين  .68
 النجفي

الحسين شارع اإلسكان العام قرب مجمع  حيكربالء ..  احمد عبد السادة حسن 
 07808144930النور الطبي هـ 

AIrawdatain_co@yahoo.com 

 
 

 
 كربالء 

                               اإليرانيةالنجف .. حي السعد مقابل القنصلية  محمد جاسم محمد  فاضل نعمة طاهر عيدان  31/7/2006في  114 جنة النجف   .69
 07800200602هـ 

Jantalnajaf30@yahoo.com 

 النجف

صالح راضي حمزة  6/8/2006في  115 النبع الصافي  .70
 الخالدي

        ريد الصوب الصغيربكربالء.. قضاء الهندية مجاور  

 078010747444هـ        
 

 كربالء

في                       117 أنوار المصطفى  .71
6/8 /2006 

 كربالء.. مقابل القنصلية اإليرانية  محمد عبد الحسين جاسم  حيدر جاسم محمد 
 07801006744هـ 

almaiahi1962@yahoo.com 

 كربالء 

 انمار محمد  مصطفى خيري فاهم  6/8/2006 في118 االنمار   .72
 حسنين علي 
 حسين علي 

                         الديوانية .. ش المواكب مجاور حسينية أم البنين 
 07707249442هـ 

anmar_company2003@yahoo.com  

 الديوانية 

في  119 الجلنار   .73
28/11/2006 

علي محمد علي حسن 
 األميري 

         النجف .. قضاء الكوفة مقابل محطة تعبئة الكوفة           فريع محمد علي 
 07801529001هـ 

aljulanar2010@yahoo.com 

 النجف 

عباس جياد حسين  13/8/2006في  122 الماجد   .74
 الخزاعي 

مجاور القنصلية  /الحسينطريق بغداد قرب حي كربالء ..  جمال الدين محمد 
 077060055هـ  اإليرانية

ayoub_hanoon2000@yahoo.com 

 كربالء 

عادل قاسم  سيد خطاب  22/8/2006في  123 المحمداوي  .75
 المحمداوي

 البصرة .. العشار ش االستقالل  حسين عودة حسان 
 07801395921هـ 

almohmmdawytrovel@yahoo.com 

 البصرة 
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شارع المثنى مجاور شركة الطيف للصيرفة النجف ..   كامل صفر صويح  4/9/2006في  124 طريق النجاة   .76
 وفندق الطيف السياحي 

 07816032232هـ 
tareekalnajatco@yahoo.com 

 النجف 

في  125 الحميري  .77
18/10/2006 

 ليث عبد علي مهدي  عامر عبد علي مهدي 
 أنوار عدنان مهدي

 كربالء ..  شارع العمليات 
 07802529291هـ 

ailhemiary_tour@yahoo.com 
 

 كربالء 

في  126 اإلسراء العالمية   .78
29/10/2006 

 

 .. شارع البيت المحافظ القديم كربالء  عباس كاظم محمد  علي كاظم محمد 
 07801038695هـ 

al_essra_co@yahoo.com 

 كربالء 

في  129 صقر قريش  .79
28/11/2006 

 كربالء .. الجمعية مجاور فندق قريش احمد خلف حسين  حيدر خلف حسين 
 0781013128هـ 

al.saker71@yahoo.com  

 كربالء 
 
 

في  130 المنصور العالمية   .80
28/11/2006 

 فاخر فاضل حميد زاهر فاضل حميد سرحان 
 ناهدة وحيد حسن 

 محل 29ز/  303الديوانية .. ش التحدي الفاضلية م/ 
 07801006020هـ  450

mansoor@yahoo.com-al 

 الديوانية 

 شارع ميثم التمار كربالء ..  ضحى تقي الدين محمد نقي الدين محمد ال طعمة  27/2/2007 في 133 بحر الندى   .81
 07809114126هـ 

naqitomah@yahoo.com 

 كربالء 

منتهى كاظم جويد  27/2/2007في  134 طريق الشمس   .82
 الشطري

 قاسم جويد ظاهر 
 محمد قاسم جويد 

 الديوانية .. شارع المتحف العروبة 
 07827784471هـ 

tarekshamsiraq@yahoo.com 

 الديوانية 

حامد حسين علي  11/4/2007في  138 بركات الكوثر   .83
 المسعودي

 حسين صالح 
 احمد حسين 
 هاشم محمد 

               الجديدة  اإليرانيةكربالء .. حي اإلسكان  مقابل القنصلية 
 0781010560هـ 

Barakat.alka@yahoo.com 

 كربالء 

 سعد علي احمد  ثابت حسن هادي وتوت  11/4/2007في  139 األمين   .84
 محمد حسن هادي 

  شارع المركزية كربالء .. 
 07802515855هـ 

Alameen_sharif@yahoo.com 

 

 كربالء

النجف ..  مقابل بنات الحسن )ع ( مجاور فندق ومطعم  حسين عبيد مجيد  عذراء حسين حلواص 27/9/2007في  143 الصباح الدولية   .85
 07809575929هـ  جف جوهرة الن

alsabah_n2000@yahoo.com 

 النجف

 البصرة  البصرة .. ش السعدي الجزائر ساحة الطيران   فارس عباس خلف  27/9/2007في  144 برج المنار   .86
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Ahdroyal@yahoo.com 

في  145 السعفة الذهبية   .87
22/10/2007 

إحسان كاظم مبارك 
 الزبيدي

 امجد صبري جبار 
 داود سالم ضاهي 

 البصرة .. الجزائر ش فلسطين 
 078201001139هـ 

goldenleaf_3@yahoo.com 

 البصرة 

علي شريف علي  29/1/2008في  149 الدولية المتحدة   .88
 الموسوي

                النجف .. الشارع العام مقابل فندق الشرع السياحي  حسين علي شريف 
 7801430809هـ 

online.com-booking-info@e 

 النجف

 قمر قريش   .89
 

 مضايف الهندية 
 ) سابقا( 

 كربالء .. شارع بيت المحافظ القديم   قحطان عبد العظيم كاظم 5/3/2008في  153
 0780077717هـ 

m.alhindea@yahoo.com 
 

 كربالء 

مجموعة الميقات   .90
 العالمية 

كربالء شارع قبلة األمام الحسين ) ع ( الفرع المقابل  لقاء كاظم صادق زهير داود كاظم طعمة  5/3/2008في  154
 077067322232لقاعة الرسول هـ 

miqatgroup_karbala@yahoo.com 

 كربالء 

في                   156 األوحد  .91
6/3 /2008 

تحسين علي عباس 
 المحمودي

 عطية مجيد عطية 
 عدنان فاضل محمد 
 مصطفى فاضل محمد

  146/16البصرة .. الجزائر ش الغرسي رقم المحل 
sa.agdn90@yahoo.com 

 البصرة 

حيدر طارق جعفر خضير  6/3/2008في  157 دار المرتضى   .92
 الموسوي

النجف .. بداية شارع الرسول قرب فندق ومطعم الهادي  منير ناظم مهدي
 طريق

 النجف

 منيرة محمد عودة زيد كاظم حمود المحنه 6/4/2008في  159 الساير المتحدة   .93
 علي ساير محمد

 الديوانية .. العروبة االولى شارع الجسر المعلق 
 07730035311هـ 

 النجف

كرار حسين عالوي  6/4/2008في  160 ارض الهدى   .94
 الشمري

مجاور المصرف  26النجف .. حي الفري الضباط بناية  عباس حسين عالوي
 07802850449هـ لعقاري ا

alhuda_ard@yahoo.com 

 النجف

محمود رشيد أمين شيخ  6/4/2008في  161 الكوثر الصافي  .95
 جواد 

 رجاء جواد كاظم 
 أمين محمود رشيد

    0770717736هـ  40بابل .. الحلة شارع 
alkawther_2011@yahoo.com 

 بابل

فاضل سلمان صاحب  3/3/1990في 272 الرافدين   .96
 سعيد الصائغ 

 النجف .. ش المثنى مقابل مصرف بابل  نبيل فاضل علي
 07706735055هـ 

up@yahoo.comalgufran_gro 

 النجف 

عبد العالي حميد عبد  مثنى  حميد عبد العالي  3/4/2008في  162 الناصر الدولية   .97
 العالي 

                      البصرة .. العشار البراضعية قرب السفارة اإليرانية 
 07801071948هـ 

abdalally@yahoo.com  

 البصرة 
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قاسم عبد موازن  4/5/2008في  163 الزيدي  .98
 الموسوي

 هاني عبد موازن
 علي جبر حسن 
 احمد علي جبر

 كربالء .. باب عمارة التأمين 
 07803209742هـ 

alzayditrave12@yahoo.com  

 كربالء 

 26/5/2008في  164 الجوهرة   .99
 

 كربالء .. شارع النقيب مجاور فندق االتحاد  حيدر جبر رسول  عباس ماضي رسولي 
 07733335404هـ 

jalal.jawharah@yahoo.com  
 

 كربالء 

علي عزيز فيض هللا  3/6/2008في  165 الصادق  .100
 الالمي

 أحسان علي عزيز 
 حيدر عباس مولى

 واسط .. محلة المشروع شارع الجمعيات التعاونية 
al_sadk12345@yahoo.com 

 واسط 

 كربالء .. الهندية مقابل الدفاع المدني  عباس جميل عبود  حمادة مجبل محي 12/6/2008في  167 أنوار شعبان   .101
anwaarco@yahoo.com 

 كربالء 

رغد عبد الحسين جبر  12/6/2008في  168 الرونق العالمية   .102
 الربيعي 

 مسلم باقر جواد 
 عدنان شريف 
 إياد علي حسين 

               النجف .. شارع الكوفة مقابل فندق الغفران السياحي 
 07809421500هـ 

alrawnaq_travelco@yahoo.com 

 النجف 

في                      169 أنوار فدك   .103
12/6 /2008 

 ماجد جاسم محمد  قيس ستار حسن العيداني 
 حسين عبد الشهيد 

 كربالء .. حي البلدية مجاور فندق الجود 
 07719583363هـ 

fadaktour@yahoo.com 

 كربالء 

في                  276 الشالل   .104
31   /10/2202 

خالد فاضل سعيد طه 
 الخشيمي

  الدواسة خارج  نينوى ..  اثيل عبد العزيز محمد 
alshalaltourism@yahoo.com 

 نينوى 

 الجديدة  اإليرانيةكربالء .. حي الحسين قرب القنصلية  ماجد جاسم محمد علي  حسين حيدر باقر  3/7/2008في  172 جوهرة الخليج   .105
 07801020925هـ 

aliawhart@yahoo.com  

 كربالء 

حيدر زكريا توفيق علي  7/7/2008 في 173 هال   .106
 نصر هللا

 كربالء .. حي الحسين مقابل منتوجات الكفيل  عبد العظيم  أوراد
 07809300300هـ 

.comyahoohalatravel@ 

 كربالء 

عباسي جمال محمد  7/7/2008في  174 نبع العراق  .107
 حسن 

محمد حسن جمال محمد 
 حسن 

محمد حسين جمال محمد 
 حسن

                  الجديدة  اإليرانيةكربالء .. حي الحسين قرب القنصلية 
 07702734948هـ 

nit_travel@yahoo.com 

 كربالء 

 مالك كاظم حميد  علي مسلم عمران 7/7/2008في  175 لواء الحمد  .108
 محمد باقر 

 كربالء .. .. مقابل المكتبة المركزية 
 07809065000هـ 

 كربالء 
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 lewahamd1@yahoo.com محمد علي

 17/9/2008في  180 الواحة الخضراء   .109
 

 هاشم احمد محمد 
 

 
 

الحسين مجاور القنصلية  اإلمامكربالء .. شارع قبلة 
                                     مقابل شركة قصر الوركاء  اإليرانية
 078091707496هـ 

tngiraq@yahoo.com 

 كربالء 
 

  1145/1النجف .. محلة البراق عقار رقم  سارة فيصل جواد  ماجد علي حسين مديح 17/9/2008في  181 الملك   .110
 07826266600هـ 

almalk.2009@yahoo.com  
 

 كربالء 

فيصل جواد عيسى أبو  17/9/2008في  182 النمور   .111
 شكير 

 غادة فيصل جواد 
 غزوات فيصل جواد

 كربالء .. حي البلدية 
 07806156500هـ 

alnmoral@yahoo.com 

 كربالء 

فوزية سلمان داود  17/9/2008في  183 تدمر العالمية   .112
 الشرع

 عالء سلمان داود 
 مقداد مهدي    

حي السعد تقاطع  3188/135النجف ..رقم المقاطعة 
 07706855645المثنى قرب القنصلية اإليرانية هـ 

alaatdmor@yahoo.com 

 النجف 

 كربالء .. حي الحسين مقابل القنصلية االيرانية  جاسم محمد   إياد فاضل محمد جواد  9/10/2008في  187 مرساة السالم   .113
 07717155512هـ 

ameeralmamori@yahoo.com  

 كربالء 

            في          188 ألياسر الدولية  .114
9 /10  /2008  

شارع الدور المحلية مقابل دائرة  اإلسكانالنجف .. حي  حيدر محمود احمد  فوزي عبد الزهرة سلمان 
 الوطني  األمن

Alyaser270@yahoo.com 

 
 النجف

المدينة المنورة   .115
 العالمية 

في  189
29/10/2008 

  8البواب  534/551/17/203نينوى .. النبي شيت   محمد حسن سليم 
almadena12@yahoo.com 

 

 نينوى 

 سواحل البصرة   .116
 

في  190
29/10/2008 

 
 

شبيب فوزي حميد 
 البيضاني

 البصرة  البصرة .. العشار شارع الكويت مقابل مصرف بغداد رعد صدام شبيب 

 العتبات حالياً   .117
 المنهل سابقاً 

في  191
29/10/2008 

ابراهيم  عبد الحسين 
 محمد 

رحمن عبد الحسين محمد 
 علي 

 اإليرانيةكربالء .. حي الحسين قرب موقع القنصلية 
 07801819103هـ        ةالجديد

attbat_travel@yahoo.com 

 كربالء 

 عدنان قحطان خليل  علي يونس علي اصغر  4/11/2008في  192 المشرق العربي   .118
 حيدر عدنان قحطان 

                         كربالء .. باب بغداد .. مجاور فندق برج الثقلين 
 07803121972هـ 

 كربالء 
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adnanalkafaje@yahoo.com 

علي عبد الحسين عبد  4/11/2008في  193 شمسه ال  .119
 الحميد شمسه 

                        النجف .. شارع الروان قرب فندق جنة العراق  ياسمين رؤوف احمد
 07809169030هـ 

adnanalkafaje@yahoo.com     

 النجف

أنوار ال ياسين   .120
 حالياً 

 السمير سابقا  

 ماجد جاسم محمد علي  حيدر كرار كاظم  9/11/2008في  194
 نبيل خليل إبراهيم 
 علي خليل إبراهيم 
 عبير خليل إبراهيم 

 كربالء .. شارع بيت المحافظ مقابل فندق الهنداوي 
An_alyaseen@yahoo.com 

 كربالء 

في  195 بالدنا   .121
11/11/2008 

 عبد الحسين نور  هاشم صالح ياسين حلو 
 عادل نور حمد

 البراضعية قرب القنصلية االيرانية البصرة .. 
 07801229590هـ 

Beldunaco2@yahoo.com 
 
 

 البصرة 

في  197 ريحانة العالمية ال  .122
11/11/2008 

 كربالء .. .. شارع الصحة   هيثم نعيم هاشم 
  07602000864هـ 

raihana_ur@yahoo.com 

 كربالء 

 راما حالياً   .123
 الروضة سابقا  

في  198
26/11/2008 

صهيب عبد هللا فتحي 
 الحساني

 عبد الكريم طه 
 عصام عبد هللا 

 الموصل .. المجموعة الثقافية 
  07710471935هـ 

Rama_iraq86@yahoo.com 

 نينوى 

 7/5/2009في  385 أجنحة الخليج   .124
 

 

الجديدة شارع اإلسكان  مقابل القنصلية االيرانية كربالء..  عبد الحسن هاشم جار هللا  عبد الواحد سكرالالمي  
 0789168855هـ  2شقة ط

agnehat_alkuleej@yahoo.com 

 كربالء 

عزيز هادي عباس  28/1/2009في 201 جنة البقيع   .125
 االسدي 

                  النجف .. شارع اإلمام علي مجاور مأكوالت لذيذة  أمير عزيز هادي
 07801152820هـ 

ezyasady@yahoo.com 

 النجف 

 نبع كربالء    .126
 النفاخ 

 ) سابقاً ( 
 

 النجف .. حي الغري شارع السالم قرب مدينة األلعاب  حنين حليم جواد  حليم جواد كاظم  3/2/2009في  202
 07827664738هـ 

 النجف

 كربالء .. شارع المحيط باب الطاق   حارث جميل حسن  3/2/2009في 203 الكمال المتحدة   .127
 07701666940هـ 

Alkamalco4@yahoo.com 

 

 كربالء 
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 المثنى .. شارع الجسور السماوه قرب فندق شاطئ المثى   علي حمودي  علي  10/2/2009في  204 العالمية  ساوه  .128
sawa.2012@yahoo.com 

 المثنى 

 كاظم مهدي خلف صالح كاظم مهدي 25/2/2009في  205 السلطاني  .129
 

 النجف .. مجاور مستشفى األمير 
 07808793003هـ 

 النجف

 محمد نور سعيد  محمد براء نجاح العلي 18/5/2009في  208 الطائف المتحدة   .130
 شامل مؤيد قاسم 

  64/156رقم المحل حي الزراعي  نينوى.. الموصل
 07705916181هـ 

altaeef2005@yahoo.com 

 نينوى

 زينب طالب مهدي  علي عبد الفتاح  20/5/2009في  209 الشجن   .131
 جنسية متعب مجبل 

               كربالء .. حي اإلصالح الزراعي مقابل األعداد والتدريب 
 07801020034هـ 

travel@yahoo.com-alshagan 

 كربالء 

 البصرة .. الجزائر حي شارع الجزائر   فائق احمد خلف 26/5/2009في  210 طيران البصرة   .132
 07801066755هـ 3/ 76 2محل 

travel@yahoo.com-alshagan 

 البصرة 

في  211 السمو   .133
25/11/2009 

                      النجف ... شارع الروان قرب فندق القصر األبيض   حمزيةعباس حسين
 07800606070هـ 

alsomo_iraqia@yahoo.com 

 النجف 

في  213 نهر الجنة   .134
25/11/2009 

 حيدر عبد الرزاق أزهر عبد الرزاق
 مدين عبد الرزاق 

كربالء .. باب بغداد محاذات نهر الحسينية قرب فندق نهر 
 07814464454الجنة هـ 

river_tour@yahoo.com 

 كربالء

في  214 درة الخليج الجديدة   .135
25/11/2009 

                           البصرة .. الحكيمية مقابل دائرة نفط الجنوب  علي مالك حبيب باسل عباس علي 
   07710853343هـ 

duratalkhalij@yahoo.com  

 البصرة 

في  215 لؤلؤة الخليج  .136
25/11/2009 

 سوسن عبد العباس أفراح جاسم حمزة
 محمد رضا وهاب

                         كربالء .. حي الحسين شارع اإلسكان 
                             07812021496هـ 

loolooloo1900@gmail.com 
 

 كربالء

في  216 دار الطعمة   .137
22/12/2009 

 حسنين عالء الدين  سحر درويش عبد الكريم
 عالء الدين مهيمن

 عالء الدين محمد 

 كربالء .. حي رمضان مجاور الجامع شارع السريع 
 07809114136هـ 

daraltomah@yahoo.com  

 كربالء

 البصرة .. الجزائر قرب مستشفى ابن غزوان   نصير جاسم محمد  17/3/2010في  217 شمس الدولية ال  .138
alshmsiraq@yahoo.co 

 البصرة

 غانم عبد الرضا حمزة  زيد عبد الكريم علي  11/10/2004في 333 المصطفى  .139
 طارق خضير حمزة 

                            مازية قرب تقاطع الجمعية بابل .. شارع الطه
 07901258582هـ  

 بابل
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 almustafababel@yahoo.com حيدر كاظم مطشر 

                         شارع للجنة االولمبية   الطهمازيةالبصرة ..  علي عبد الباري رحمن عطية عبود 14/4/2010في  218 أنوار الكوثر   .140
 07801010400هـ 

alkothar2004@yahoo.com 
 

 البصرة 

 صالح الدين .. تكريت شارع  سيد ذاكر يونس  احمد يونس ذاكر  20/7/2010في 221 ربوع دجلة   .141
 07704803785هـ المستشفى  قرب دوار 40

rubua_dijla@yahoo.com 

 صالح الدين

في  221 حلب العالمية   .142
28/12/2010 

 محمد  ماهر جاس
 

 بشار محمد خليل 
 جاسم محمد خليل 
 فراس محمد خليل

 الموصل .. الحي الشفاء
 0770521166هـ 

www.ahlabco@yahoo.com 

 نينوى

                             بابل .. باب الحسين مخرج كراج بغداد القديم  زغير إبراهيمإسحاق  صالح جمعة عصري 6/2/2011في  223 ساقي الكوثر   .143
  07801160943هـ 

saki_dbibal@yahoo.com 

 بابل

  الجزائر شارع مستشفى بن غزوان البصرة ..  حيدر سالم حسن  نهلة باقر شالل  4/10/1984في  26 الفيئ  .144
 07801005039هـ 

Alfaytravel@yahoo.com 

 البصرة 

في                  337 النيل األزرق  .145
13 /12/2004 

المقابل لمجمع قرية الهدايا               النجف .. حي الفرات الفرع  حسن جواد كاظم حسون  علي جواد كاظم 
 078085236هـ 

biueuie@yahoo.com 
 

 النجف

في  230 كيش   .146
12/11/1998 

سعد عائد سلمان 
 التكريتي

 تكريت .. شارع الزهور قرب مدرسة البيان لبنات  بالل محمد صالح 
 07733833977هـ 

kisk_tours@yahoo.com 
 

 تكريت

 هادي صالح عبد الماجود  سامي غزاي ساجت 2/6/2011في  224 األسطورة   .147
 

ذي قار .. الناصرية محلة السراي قرب المصرف 
 07801027410الزراعي هـ 

albauraq@yahoo.com 

 ذي قار 

 عين السلسبيل  .148
 

 15/6/2006في  426
أعيدت بتاريخ 

9/5/2011  

 طارق راشد خرميط
 
 

 

 علي حسين عالوي 
 علي غانم حسن 

 عبد الباقي عبد الواحد

 النجف .. حي السعد  مجاور القنصلية اإليرانية
 07810007907هـ 

salsabel@yahoo.com  inA 
 
 

 النجف 

 النجف                                     النجف .. حي السالم مقابل المشتل الزهور  عالء عبد الوهاب  محمد حسين باقر  3/8/2011في  225 الدعوات   .149
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  07800020515هـ 
al_dawat@yahoo.com 

 07705504831ميسان .. شارع بغداد سوق بغداد هـ  حسن حسين ظاهر  نجم حسين طاهر  17/8/2011في  226 الصادق األهلية   .150
L.sadiq@yahoo.com 

 

 ميسان 

                        النجف .. شارع الكوفة مقابل غرفة تجارة النجف  حيدر عبد الحسن  حيدر عبد الحسين 21/8/2011في  227 البشير   .151
 7810462771هـ 

coaibasheer@yahoo.com 

 النجف 

                             .. شارع دجلة قرب مصرف الرافدينميسان   عدنان وحيد محمد 6/9/2011في  228 طائر السماء  .152
  07801026428هـ 

 ميسان

في  229 اآلمنة   .153
13/10/2011 

 الديوانية .. شارع الجسر المعلق خلف دائرة النزاهة  فوالذ حامد كاظم حامد كاظم مذبوب
 07800550707هـ 

alyassiri67@yahoo.com 

 الديوانية 

في  230 أفق الخليج   .154
23/10/2011 

طالب عبد الرزاق عبد 
 الجبار 

 ندى عبد الرزاق
 هدى عبد الرزاق

البصرة .. مناوي باشا  شارع فلسطين قرب ساحة 
 0781003422هـ     الطيران 

ufQxlx@yahoo.com 

 البصرة 

 سفير الطعمة حالياً   .155
 ً  الشرق سابقا

 حي البلدية مجاور مصرف بغداد األهلي كربالء ..  ضياء الدين محمد طالب محمد حسين 13/5/1985في  60
 07809115614هـ 

safeeraltoamah@yahoo.com 

 كربالء

 بالد السفاري  .156
 
 سابقاً المدار 

في  232
26/12/2011 

 نينوى  07708833099حي المثنى هـ نينوى ..   زكي عبد قباط 

 عبر البحار   .157
 العالمية 

                           النجف .. شارع الكوفة قابل السوق المركزي   محمد نوري جاسم 1/2/2012في  235
  07708000096هـ 

mohammad_alsharaa@yahoo.com 

 النجف 

 البصرة .. مناوي باشا الشارع العام  أسامة صفاء عبد األمير  صفاء عبد األمير علي 24/1/2012في  234 مجموعة البصرة   .158
 07801422888هـ 

res@basrahgroup.com 

 البصرة 

 محسن علي جدوع   إبراهيمفؤاد اسماعيل  8/2/2012في  236 دمشق   .159
 حسين علي جدوع 

وادي شيشين عشتار  5تكريت .. شارع األربعين م/ 
 07841307554هـ  10/2319

demshq.co@gmail.com 

 صالح الدين 

 نينوى . المجموعة الثقافية  احمد قيس هاشم  قيس هاشم احمد 1/3/2012في  237 نور الشاهين   .160
 07701617701هـ 

 نينوى 
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شارع االستقالل .. مناوي باشا .. قرب مديرية البصرة ..  فراس قيس هاشم  علي قيس هاشم  22/4/2012في  239 الوردة البيضاء   .161
 07804105509المرور هـ 

@yahoo.cowtravelandtourism 

 البصرة 

النجف .. حي الجمعية شارع الوائلي مجاور جامع  نعيمة علي حسن رائد جاسم عبد 13/5/2012في  241 نور الغري   .162
  07801141605البصراوي هـ 

 النجف 

163.   
 الظفر 

 بابل .. الجانب الصغير جسر الهنود  محمد باسم علي  كحيوشباسم علي  13/5/2012في  240
 078010133هـ 

@yahoo.comal.dafar240 

 بابل 

علي مجيد عبد الحميد  13/5/2012في 242 ركب المتحدة ال  .164
 مظفر 

 البصرة .. العباسية قرب دائرة اإلطفاء  
 0780722922هـ 

alrakeb_comp@yahoo.com 

 البصرة 

 سرية صالح حمودي  داود سلمان نجم  13/5/2012في  243 منسك  اإليمان   .165
 وسام سلمان داود 

 قضاء سامراء .. شارع الفاطمي عمارة ذر الدوري 
 07705852288هـ 

Alrakeb_comp@yahoo.com 

 صالح الدين 

                 االنبار .. الفلوجة الشارع القديم قرب جامع الرواي عماد عبد الجبار  وائل طه عبد ربه 30/5/2012في  244 األميال   .166
  07801333568هـ 

 االنبار 

 نينوى .. الموصل باب الجديد  قصي عدنان جبوري ناهض زيدان صالل 17/6/2012 في 245 أصول كرم الضيافة   .167
 07701632042هـ 

 نينوى 

فر النجف .. تقاطع اإلسكان مقابل شارع الروان مقابل مظ حوراء كريم رحيم  مقداد حميد حسن  23/6/2012في  246 طريق األفق   .168
 0771440140هـ بالزا 

Tareek_ofuk@yahoo.com 

 النجف 

 سيف ثامر لطفي  11/7/2012في  247 الرائد   .169
 مدير فني 

بتول حميد  .1
 سلمان 

رائد عادل عبد  .2
 المحسن

رافد عادل عبد  .3
 المحسن 

خالد عادل عبد  .4
 المحسن 

  

 07811491721هـ  40بابل .. شارع 
 

iraqiahilla@yahoo.com 

 بابل 

 كربالء .. حي النقيب مقابل دار الضيافة  حيدر محمد جواد سلوان عبد الرسول  11/7/2012في  248 انو   .170
 07801005411هـ 

salwan_ano@gmail.com  
 

 كربالء 
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عبد الستار عبد هللا  4/9/212في  249 أم الربعين   .171
 يوسف

 ميسر عامر 
 رشيد إبراهيم

االبواب هـ 26نينوى .. منطقة السجن القديم رقم القطعة 
0770411740  

umalrbeaenu@yahoo.com 

 نينوى 

 محمد خضير حسون مهند محمد خضير  27/9/2012في  250 بالد النهرين   .172
 حيدر علي حسين
 محمد خضير بيرق

 محمد األوس
 حسين حسام

 واسط .. الكوت ناحية األحرار .. 
 
 

 

 واسط 

في  308 األقصر   .173
17/12/2003 

 حليمة دان عبود ضياء حسن هاشم 
 مازن حسن هاشم
 مروان حسن هاشم
 صالح حسن هاشم
 صباح حسن هاشم
 هدى حسن هاشم

 حسن هاشمهند 
 سماح حسن هاشم
 أفراح حسن هاشم
 أسيل حسن هاشم
 هديل حسن هاشم
 غزاوان حسن هاشم
 فلاير سامي جعفر
 علي حسن هاشم
 محمد حسن هاشم
 سارة حسن هاشم
 شروق حسن هاشم
 ضحى حسن هاشم

 جار هللاصبيحة مسرب 
 عالء حسن هاشم
 كتبة خرموش محمد
 قيصر مهند حسن
 قصي مهند حسن
 حسين مهند حسن

 سنسيف مهند ح

 كربالء .. باب بغداد طريق حي العباس 
 07706018812هـ 

al.aqsar@yahoo.com  

 كربالء 

في  251 الشقائق   .174
17/10/2012 

النجف .. حي األمير شارع الروان مقابل فندق ومطعم   عادل غايب طالب
 ريبال 

 النجف 
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 07814324958هـ 
info@shaqaeq.com 

في  252 المقام   .175
23/10/2012 

هيثم عبد القادر عبد 
 الكريم

 عالء الدين غازي 
  إبراهيممحمد غازي 

 سعيد خليل 

 07701728191هـ  ى .. الحي الزراعي  نينو
almakamco@yahoo.com 

 نينوى 

 كرم الباقر   .176
 الفرع 

في  43/1
19/11/2012 

  البصرة .. الجزائر قرب جامع الكويتي   هديل سعيد عبد الجبار 
 0780909059هـ 

msaa_msm@yahoo.com 

 ذي قار 
 

في  253 الحنين  .177
28/11/2012 

هـ  53/373رقم العقار  40بابل .. تقاطع الجمعية شارع   بيرم  إياد محمود حسين
07817312333 

company.haneen@yahoo.com 

 بابل 

 نينوى .. شارع المحطة  غانم مهدي طه  عمار فتي جاسم  23/122012في  254 أنوار القدس   .178
 07707447446هـ 

anwaralgudos@yahoo.com 

 نينوى 

 
 

في                  270 اريدو   .179
11/6 /2002  

                       نينوى .. موصل منطقة الدركرزلية شارع المركز سبونبج برهان صالح  سحبان توفيق شريف 
  077028004020هـ 

sahban_toufiq@yahoo.com 

 نينوى 
 نقل من بغداد 

 القيثارة   .180
 

 الشجرة الطيبة 
 سابقاً 

في                       289
19 /12 /2002  

 
سحر صديق خضير بشير 

 الحسن 

ذي قار .. ساحة كراج السماوة القديم .. مقابل نقابة  اركان عامر عباس 
 07802825263هـ   العمال 

taeralsharq2@gmail.com 
 

 ذي قار 
 نقل من بغدد 

في                      25 الندى   .181
5 /9  /1990  

كتاب أعادة األجازة 
           في 6789المرقم 

8 /5 /2013  

 حي الحرير مقابل المعهد التقني ديالى .. بعقوبة  قحطان عبد الجبار سلمان  انتصار يحيى سبع 
 

kaz.ntc90@yahoo.com 

 
 ديالى

 
 

في                      16 الريان   .182
28 /3 /1984 

انتقل من بغداد رقم 
/ 13في  9048الكتاب 
6 /2013 

 النجف .. شارع الروان مقابل مدرسة الحكمة  وارد جواد كاظم  رائد جواد كاظم  
alryantour@yahoo.com 

 النجف 
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في                   17 األصيل  ذ .183
10 /6  /1995 

إعادة األجازة رقم 
في  7383الكتاب 
16/5 /2 

 محمد حسن علي نصار 
 
 

 كربالء .. حي رمضان شارع الخدمي مجاور عشتار مول  
 07810022710هـ 

aseel.k@uruklink.net 
 

 
 كربالء 
 
 

 

في                    256 المثنى   .184
11 /6  /2013  

 خلود علي حميد  أالء علي حميد 
 أشواق علي حميد 
 بتول علي حميد 

م  49/93المثنى .. السماوة الحي العربي رقم األبواب 
almuthanna_tourism@yahoo.com 

 المثنى 

في                        259 ابن خلدون   .185
11 /9  /2013  

 
 

 حميد بدر نجم 
 

 
 
 

نينوى .. موصل  دواسة خارج عمارة السمان حي 
 07705245426 الشرطة

@yahoo.comlbnkhaldoon 

 نينوى

في                       260 الناشد   .186
13 /10 /2013  

ناشد سعدون عبد 
 الرحمن 

                      نينوى .. المجموعة الثقافية مقابل محطة الوقود  
 07705317377هـ 

 

 نينوى 

في                      261 بركات السماء   .187
31 /12 /2013  

 البصرة .. الجزائر مقابل مستشفى ابن غزاون  أسامة شيال كطامي 
 07707044470هـ 

Jsc_basra@yahoo.com 

 البصرة 

في                       262 تاج العراق   .188
31 /12 /2013  

النجف .. أبي صخير مقابل كراج حي االنصار   مؤيد مهدي جبر 
07801400081  

 النجف 

في                     2 63 أقمار الهدى   .189
14 /1 /2014  

البصرة .. شارع العام لقضاء أبو الخصيب بالقرب من   سمير فاخر محمد 
 0780142217القنصلية اإليرانية هـ 

hodamoons@yahoo.com 

 لبصرة ا

في                   264 أسفار العراق   .190
26 /1 /2014  

 ذي قار  ذي قار .. الشطرة حي المعلمين   حيدر عجيل زاجي 

في                       265 المملكة   .191
2 /2 /2014  

                        كركوك .. شارع المحافظ قرب قائمقام كركوك   فالح محمد برغش 
 07701516199هـ 

mamlakatur@yahoo.com 
 

 كركوك 

 شجاع صباح شجاع  عالية ابراهيم محمد  2/6/2006في 398 الشيماء   .192
 سماح صباح شجاع 

 المحلية  اإلدارةالنجف .. دور 
 07800007237هـ 

Alshaimaa.2010@yahoo.com 

انتقال من بغداد الى 
 النجف بتاريخ 

10/2/2014 

 في  268 أفاق العالم   .193
2 /4  /2014  

                          ذي قار .. شارع الحوبي مقابل مأكوالت المفيد   حيدر عبد الحكيم حسن 
 07813972445هـ 

 ذي قار 
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alalam@yahoo.com-afaq 

البركة                     .194
 ) الفرع ( 

في               179/1
8 /4  /2014  

 كربالء .. شارع المحافظ القديم السعدية   رشا حميد سعيد 
 07707333189هـ 

Albaraka_karbala@gmail.com 

 كربالء 

في                   269 المباهلة   .195
8 /4  /2014  

عمار ياسر  .1 سعد رحيم عباس 
 راهي 

حامد عطشان  .2
 عنتيك 

عبد الباقي عبد  .3
 الصاحب عنتيك 

 مقابل البريد مجاور فندق النرجس النجف .. 
 07830022676هـ 

 
 
 
 
 

 النجف 
 
 
 
 
 

 الدار البيضاء  .196
 )) فرع ((  

 في  166/1
5 /5  /2014  

                            النجف .. حي السالم مقابل مستشفى األلماني   أركان جواد علي  
 07801154244هـ 

Jassim_1957@yahoo.com 
 
 

 النجف 

في                  386 جدة   .197
21 /9  /2005 

تموز قرب مديرية  14البصرة .. مناوي باشا شارع  سجاد رمزي صادق    رويدة رمزي صادق 
 0781550093شرطة الشعب هـ 

Jeddah_tkt@yahoo.com 

انتقال من بغداد إلى 
محافظة البصرة في 

15 /5  /2014  

 في  270 األلباب  الحديثة   .198
13 /5  /2014  

عبد القادر  .1 عبد القادر  إبراهيملبيبة 
عبد  إبراهيم
 القادر 

عبد  إبراهيم .2
 القادر ذنون 

 إبراهيملبيب  .3
 عبد القادر 

  301/ 175موصل .. حي الزراعي 
Alalbab_h@yahoo.com 

 

 موصل 

في                    55 الرضوان أخوان   .199
6/3 /2006 

صادق باقر حسن عبد 
 علي 
 

 النجف .. قضاء الكوفة ناحية العباسية  يعقوب باقر حسن اليعقوبي 
  07807364046هـ 

 
 
 

 النجف 

 في  439 غصن ألبان   .200
27/9  /2007  

كتاب النقل المرقم 

الصويرة شارع ام الوليد بالقرب من البريد  واسط ..  مهوس زغير  عامر  خلدون سعدون بشار 
 07808213428الصويرة هـ 

Alwarkaa_2005@yahoo.com 

 الكوت 
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في  9808
12/6/2014 

 
 

 

في                   273 سما الهندية   .201
18/6  /2014  

 مقابل شركة الميس  40بابل .. حلة  شارع   إبراهيمشاكر خليل  علي شاكر خليل 
 07827223332هـ 

shakeralhindi@yahoo.com 

 بابل 

 سفينة النجاة  .202
  

في                     136
10 /7  /2004 

 أعادة أجازة 
 رقم الكتاب 
9896  

  16/6/2014في 

         ميسان .. العمارة .. اليرموك ) عواشة ( شارع البراق علي طالب سعد  يوسف راضي كاظم 
 07810606600هـ  

mahammedaudo@yahoo.com 

 
 
 
 

 ميسان 
 
 
 
 

في                   275 زهرة البصرة   .203
12 /8  /2014  

 البصرة .. منطقة البراضعية قرب القنصلية اإليرانية  توفيق عبد الجبار حمزة  ضياء ناصر عباس 
 07717931239هـ 

@yahoo.coZahra_albasrah 
 

 البصرة 

 في  276 نخيل البصرة   .204
1/9 /2014  

                  البصرة .. الجزائر حي عمان قرب مصرف الشمال   وسام ناطق صادق  حسين علي محمود 
 07722730222هـ 

Nakheel.lbasah@gmail.com 
 

 البصرة 

في                 222 الهادئ  .205
8 /6  /1998 

قبيلة عبد السادة عبد 
 العامري 

 كربالء .. باب بغداد شارع حي العباس  حسين عالوي حسين 
alhadeatravel@gmail.com 

 

انتقال من بغداد الى 
كربالء رقم الكتاب 

                في 14058
28 /8  /2014 

البصرة .. العباسية مقابل شركة كرم الباقر مجاور  محمد صالح عبد هللا  نضال احمد عبد الرزاق  20/5/2009في  454 جبل قنديل   .206
 0773322208الخطوط الجوية العراقية هـ 

 
Jabelal_qndil@yahoo.com 

أتقال من محافظة 
بغداد الى محافظة 
البصرة بكتاب 

في  16779
15/10/2014  

 في  277 طيبة العالمية   .207
13 /10 /2014  

 الموصل .. حي المهندسين  زهراء احمد يونس  عبد هللا محمود عبد هللا 
 07701606867هـ 

 الموصل 

208.   
 الجنة  

 في  278
13/10/2014 

                   بابل .. شارع كربالء مقابل مجلس محافظة علي كاظم عبد  خليل ابراهيم جدوع 
 07816133112هـ 

alahadland@yahoo.com 

 بابل 
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 في  2 األوج   .209
23/1 /1992 

أعادة أجازة رقم الكتاب 
في                         15304

16 /9  /2014  

 الموصل .. حي نركال المجموعة الثقافية   ناثر محمد نجيب قاسم 
 07701677079هـ 

 الموصل 

 في  279 شفق النور   .210
10/11/2014  

  38م  53/324بابل .. الحلة .. شارع أربعين رقم العقار  غانم عبد الرضا حمزة  طارق خضير حمزة 
 07816662225هـ 

Sahfaq_alnoor@yahoo.com 

 بابل 

 الطائف  .211
  

 في  221
12/5/1998 

 النجف .. حي السالم مقابل مدينة األلعاب قاسم عبد الجبار  طالب عبود عبد الحميد 
  07801003061هـ 

 
El.rawak@yahoo.com 

نقل من محافظة 
بغداد إلى محافظة 
النجف رقم الكتاب 

 في  19073
18/11 /2014 

 

 في  522 ريم الخير   .212
2 /4  /2014  

 هيثم خلف سلطان  معروف نجم مصلح 
 احمد حسن تاية 

 محافظة ذي قار .. الناصرية شارع بغداد مقابل أل عجام 
info@thiqarep.gov.iq 

نقل من محافظة 
بغداد الى محافظة 
ذي فار رقم الكتاب 

 في  21304
22 /12  /2014  

 في  246 أيسن   .213
1 /8  /1999 

 الراضعية قرب القنصلية االيرنية البصرة ..  زينب زيدون كريم  علي زيدون كريم 
 07814709606هـ 

isen_tk@yahoo.com  

نقل من محافظة 
محافظة  إلىبغداد 

البصرة بموجب كتاب 
في                   318

8 /1  /2015  

 في  280 النبيل   .214
29 /12 /2014  

 ميسان .. شارع دجلة مدخل السوق الكبير   نبيل شريف عبد العظيم 
 07705555551ه/ 

 ميسان 

 في  282 موج الفرات   .215
21 /1 /2015  

  م مهدية 29/157رقم العقار  40بابل .. الحلة .. شارع   سمر مالك محمد 
 07826262638هـ 

Mawj.alfurat@gumai.com  

 بابل 
 
 

 في  524 األمجاد   .216
3 /4  /2014  

                النجف .. شارع الكوفة  مقابل مستشفى ابن بالل  اشرف صالح عبد ربه  محمد عبد هللا حماد 
 078110121880هـ 

alamjaad.com@gmail.com 
 

نقل من محافظة 
بغداد الى محافظة 
النجف االشرف رقم 

 في  952الكتاب 
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18 /1  /2015  

 في 289 الواحة الدولية   .217
26 /1 /2015  

 تموز  14البصرة .. الجزائر شارع   قاسم هاشم طعمة 
 07817878767هـ 

 البصرة 

 في  281 ديم البوادي   .218
18 /1  /2015  

 قحطان عبد الرحمن حسين  لمياء حميد حسن 
 محمد نجم الدين محمد 

 402ديالى .. حي ألمعلمينا مقابل مصنع تعليب بعقوبة م/ 
  2بناية  10ز/ 

 

 ديالى 

 في  116 السعد   .219
6/ 8  /2006 

 سعد حمزة حلواص  ثامر حمزة حلواص 
 رعد حمزة حلواص

 كربالء .. شارع المركز قرب التربية 
 07811101133هـ 

alsaadco@yahoo.com 

 
 
 
 

إعادة أجازة الشركة 
 1852رقم الكتاب 
                             في
29 / 

1  /2015  

 في  284 زهوة العراق   .220
24 /2  /2015  

 شارع المركزية مقابل القنصلية القديمة كربالء ..   رشيد عبد عواد 
 07811109202هـ 

z.h.tiraiqaaaaaazoo20061966@gmqin.com 
 

نقل مقر من محافظة 
المثنى الى محافظة 
كربالء رقم الكتاب 

/ 13في  17490
12 /2016  

 في 285 يوم الغدير   .221
18 /3  /2015  

 السماوة .. الغربي الثانية شارع النوارس   محمد كامل شاكر 
qhadeer@yahoo.com-Yomal 

 السماوة 

 في  289 الميس   .222
28/4  /2015  

 رؤوف هالل محمد  وثاب محمد عليوي 
 رشا عبد أحليم عبادة 

 شارع الرئيسي التجاري  40بابل .. حلة شارع 
 07711404479هـ 

 بابل 

 في   287 غزال البصرة   .223
22 /4  /2015  

البصرة .. حي عمان مقابل ابن غزوان                                عادل عزيز ياسين 
 07801000535هـ 

 البصرة 
 
 

 رحلة الحباري   .224
 

 الوسيط 
 سابقاً 

 في  288
23/4/2015  

 حيدر محمود كاظم  عبد الرزاق محمود كاظم 
 حيدر عبد الزهرة جابر 

 مقابل فاملي سنتر  40شارع بابل .. حلة  
 07718000802هـ 

Heider_alwesh@yahoo.com 

 بابل 

225.   
 القصواء العالمية 

 في  286
16/4/2015  

 ابراهيم عبد القادر ذنون  عبد القادر ابراهيم 
 لبيب ابراهيم عبد القادر 

 نينوى .. موصل قرب النبي يونس 
 07701617251هـ 

 نينوى 

 في  290 صدى الفيحاء   .226
3/6/2015  

 البصرة .. العباسية قرب جامع حامد   نشأت صدوان نشأت 
 07706776811هـ 

 البصرة 
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في                291 المطار   .227
28 /6 /2015  

الحلة حي الكرامة فلكية الكرامة قرب دائرة بابل .   شاكر حفظي شاكر 
 07811453006الضريبة 

arportcompany@yahoo.com 

 

 بابل 

 في  292 الخبرات   .228
26/7/2015  

 مازن داخل عبد الزهرة  محمد عبد العزيز سعد 
 علي داخل عبد الزهرة 
 مصطفى مازن داخل 

 البصرة .. البراضعية الشارع الرئيسي 
 07801024111هـ 

Mrza_ali2004@yahoo.com 

 البصرة 

 في  258 بيت الهدى   .229
21 /8  /2013  

النجف .. حي الحنان مجاور القنصلية اإليرانية شارع   حاكم حسن مهدي 
 البريد 

  078222013هـ  
Alhuda.house@yahoo.com 

 

 النجف 

 في  294 جنة بابل   .230
20 /8  /2015  

 األمامبابل .. قضاء المحاويل حي الجمهورية قرب جامع   محمد احمد كامل  هادي نجرس سالم 
 078000 44452علي هـ

 بابل 

 في  178 األفق   .231
12 /6  /1995 

جهاد عبد الصاحب 
 جودي 

البصرة .. شارع السعدي مقابل الضمان االجتماعي عقار  احمد حميد عبد الحسين 
 07800342222هـ  82/35

انتقال الشكة من 
بغداد إلى محافظة 
البصرة بكتاب 

/  8/ 25في  15604
2015 
 
  

232.   
 تونس الخضراء 

 
 سابقاً ( الليث ) 

 في  327
29/6  /2004 

 سيف صالح مهدي  ضمير شهاب احمد 
  مهدي صالح مهدي 

 كربالء .. حي الحسين مبنى ضريبة كربالء 
 07703976753هـ 

انتقال شركة بكتاب 
في               15162

من  2015/  8/ 18
محافظة بغداد إلى 
 محافظة كربالء .. 

 

 في  295 المهاجر   .233
16 /9  /2015  

مقابل القنصلية شارع األمام الحسين ) ع ( كربالء ..  محمد عبد الحسين جاسم  علي عبد الحسين جاسم 
 07803314451اإليرانية هـ 

 

 كربالء 

 في  298 الوجهة   .234
27 /10 /2015  

 كركوك .. شارع المحافظة عمارة الشمس   أيهاب عصام داود 
 07706623003هـ 

 كركوك

 في  299 رمال الضفاف   .235
2 /11/2015 

سيف عبد النبي عبد  رضوان داود محسن 
 المحسن 

بالقرب من شركة العراقية  306البصرة .. العباسية م/ 
 07801060100هـ  للتحول المالي 

 البصرة 
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 في  300 البقاع الطاهرة   .236
8 /11 /2015  

 السماوة .. الشرقي السوق الكبير  زينب محمد شاكر  حيدر جبار عودة 
 07801162146هـ 

 المثنى / السماوة 

 في  919 سبأ   .237
7 /1  /1996 

 كربالء .. حي النقيب فرب حلويات حميد الشكرجي  حبيب جواد عبد ياسين  كاظم جواد عبد ياسين 
 07820077722هـ 

@yahoo.comSabaa_travel 

انتقال من محافظة 
بغداد الى محافظة 

 20248كربالء في 
  2015/ 11/ 25في 

 قوافل الرعد  .238
  

 في  301
30/11/2015  

 واسط .. كوت الحيدرية   حسام خلف سعد 
 07804182179هـ 

Koafl.alraad@yahoo.com 

 واسط 

 في  297 هالدر  .239
13/12/2015  

 كربالء .. حي النقيب بناية الضريبة القديمة     عمار رحيم حمد  جميلة غازي يوسف 
 07713388377هـ 

Aldorra18@yahoo.com 

 كربالء 

 في  302 رند البوادي   .240
10/1/2016 

محمد نجم الدين محمد 
 معصوم

محمد سراج الدين محمد 
 معصوم

  2د/ 1ديالى .. ناحية السعدية محلة السعد ز/ 
 07702780630هـ 

 ديالى 

 في  304 أريج العالم   .241
10/1/2016  

 النجف .. حي الغدير الفرات مقابل مديرية كهرباء النجف  احمد نعمان علي  ميسون هاشم اسماعيل 
 07800112455هـ 

 النجف 

 في  303 أنوار الغدير   .242
10/1/2016 

  األولار عمارة الحاج جاسب الطابق تالبصرة .. عش  محمد عبد العالي نعمه 
 07722777077هـ 

 البصرة 

 في  305 السلوان   .243
13/1/2016  

النجف .. شارع الحزام األخضر المدينة المائية مقابل حي  سلوان وصفي طاهر  وصفي طاهر عبود 
 07816665567العدالة هـ 

  

 النجف 

 السحاب  نور  .244
 ) فرع ( 

 في  520/1
7/1/2016  

النجف .. الكوفة .. حي األمير الشارع الخدمي مقابل   ابراهيم عبد الستار جابر 
 07826634004شارع الجنسية هـ 

nooralsahaub@yahoo.com 

 النجف 

 في  306 لبصرة ابساتين   .245
2/2/2016  

ومعجنات  أفرانالبصرة .. الجزائر شارع سيد حامد مقابل   ابتسام كريم عيسى 
 07705652702بسكوته هـ 

Basateen.albasrah@yahoo.com 

 

 البصرة 

 في  366 الديباج   .246
1/6/2005 

حميد ياسين ضايع 
 المفرجي 

الناصرية .. محلة السراي .. شارع الحبوبي .. مقابل  اعتماد خضير معيدي 
 07700788868شركة اسياسيل  هـ 
 

debaj_co@yahoo.com 

انتقال من محافظة 
بغداد إلى محافظة 
الناصرية رقم الكتاب 

في  2726
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11/2/2016  

 سما الغدير  .247
 ذي قار) فرع ( 

 في 267/1
16/2/2016 

 07802825263هـ شارع الزيتون ذي قار ..   رعد حميد جاسم
 

 ذي قار 
انتقال من محافظة 
النجف الى محافظة 
ذي قار رقم الكتاب 

/  4/ 6في  5365
2017  

 في  308 در الفرقدين   .248
24/2/2016 

.. مجاور فندق  األميرشارع الكوفة .. حي النجف ..   صائب راضي جليل 
 0781000063الفرقدين ..هـ 

 النجف 

 في  120 نور الحسين   .249
28/11/2006 

 فندق ومطعم الهدى النجف .. شارع الكوفة .. مقابل   فارس رشيد عواد 
  07818033405هـ

No_huss8@yahoo.com 

 

النجف ... أعادة 
أجازة الشركة رقم 

في  2293الكتاب 
4/2/2016 

 في  309 أصالة الخيول   .250
10/3/2016  

النجف .. شارع الروان مقابل شركة الماسة الخليجية  سيف محمد حسن  جعفر صادق صالح 
 07728231390للسفر والسياحة هـ 

Alkoul.co@yahoo.com 

 النجف 

 في  311 أكليل الجبل   .251
10 /4 /2016  

 كربالء .. اإلسكان   مهدي محمد حسين 
 07901360533هـ 

Akill_aljabl@yahoo.com 

 كربالء 

 في  310 الدار   .252
3/4/2016  

 حيدرية  22م/  97/8الجمعية  رقم القطعة كربالء ..  حسام عبد الجبار هويدي  محمد مهدي محمد حسن 
  07728800710هـ 

daan_16@yahoo.comAl  

 

 كربالء 

 في  293 تاج ميسان   .253
19/8/2015  

ارضي                               1ميسان .. العمارة عواشة ط زيد سنان عبد الجبار نور محمد صبيح 
 07801408889هـ 

 ميسان 

 في  213 االتجاه   .254
5/5/2016  

 النجف .. حي االشتراكي  قضاء المركز   كوثر حسنين ابراهيم  أمير حيدر حسين 
 07808600666هـ 

 

 النجف
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 في  314 طائر اليمامة   .255
16/5/2016  

عبد  إبراهيمسامي مرزة 
 الرضا 

 النجف .. الجزيرة .. الشارع العام                                                     
 07826633622هـ 

 النجف

 في  313 خيرات  النهرين   .256
5 /5/2016  

الشارع  508الديوانية .. القادسية .. حي الصادق  م/  ليلو دايخ شالل  فاهم جفات سلمان 
 0718202177العام هـ 

 الديوانية 

 في  307 الموحدين   .257
9/2/2016 

 واسط  07805334199واسط .. كوت .. الهورة هـ  سعد خلف سعد  زهراء محمد تقي 

 في  315 جنة الغري  .258
5/5/2016 

 النجف .. ملحق حي االشتراكي   حيدر يوسف كاظم 
 

 النجف 

 في  316 سماء البصرة   .259
8/6  /2016 

  قاسم محسن عداي
 

 البصرة .. الجزائر
 07707382226هـ 

 البصرة 

 في  317 عرين األسد   .260
19/7  /2016  

محمد سعيد عبد الحسن 
 أسد 

 07800020222النجف .. شارع الروان هـ   

 

ad_co@yahoo.comAlas  

 

 النجف 

 ارض السالطين   .261
 
  سابقاً  ارض أور

 في  318
19 /7  /2016  

 المثنى .. قضاء السماوة شارع الجسر منطقة الشرقي    كرار احمد جاسم 
 07832331208هـ 

 المثنى

 في  319 الماسة الخليجية   .262
3 /8  /2016  

عبد الحسين عبد الكافي 
 شاكر 

 النجف .. شارع الروان مقابل ستي مول  جواد كاظم عز الدين
 

 النجف 

 في  320 الطائر الذهبي   .263
24 /8  /2016  

 النجف .. حي السالم  خالد عيسى جعفر  زيد عيسى جعفر 
 07801070240هـ 

 النجف 

 في  321 العلم   .264
30 /8  /2016  

مصطفى محمد مجيد 
 محمود 

  40بابل .. الحلة شارع  
 

 077300333821هـ 

 

 بابل 

 في  322  نسيم الضحى  .265
29/9/2016  

ذي قار .. الناصرية اإلدارة المحلية قرب المصرف   ضحى عباس إبراهيم 
 07900083731الزراعي هـ 

duhalbraheem@yahoo.com 

 

 ذي قار 
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 في  323 الموازين   .266
4/10/2016 

 النجف .. شارع المثنى قرب الطيف للصيرفة  محمد حسين حسن  رجاء كاظم حسين 
almuazin@yahoo.com 

 النجف 

 في  324 بابلون  .267
5/10/ 2016 

 النجف .. شارع المثنى قرب أسواق شمسه   احمد محمد زكي احمد 
 07828144090هـ 

babylontouns@yahoo.com 

 
 

 النجف

 في  325 ارض األندلس   .268
13 /10/2016  

صالح الدين .. تكريت شارع الزهور مجمع سناريا  ضحى سامي احمد  علي قيس إبراهيم 
 التجاري الطابق األرضي 

      07733833997هـ 

 صالح الدين / تكريت

 في  326 سفير العراق   .269
24/10/2016  

 كريالء المقدسة .. شارع الستائر مجاور عصائر التوت  محمد رضا جبار  ثمين شاكر محمود 
 

 كربالء 

270.   
 نبع الطائف 
 الجميل 
 ) سابقاً ( 

 في  57
13/3/2006 

 احمد رزاق فنطيل قحطان جميل خلف 
 

 )نائب للمدير المفوض (
 

 قرب البريد الشارع العام  االنبار .. قضاء الخالدية 
 07802595587هـ 

  أجازة أعادةاالنبار / 
 15733رقم الكتاب 

  2/11/2016في 

 في  327  سماء ديالى   .271
27 /11 /2016 

 نعمة سعدون مزبان  إزهار موسى حميد 
 جاسم محمد سعدون 

  حي المصطفى قرب الجسر  ديالى .. بعقوبة                
 07700069900هـ 

 ديالى 

 في  389 قصر المرجان   .272
5/10/2005 

 النجف ..شارع الرابطة مقابل مقام بنات الحسين ) ع (  ظاهر هادي حسن  علي عبودي محسن 
 078015411270هـ 

 

انتقل من محافظة 
بغداد الى محافظة 
النجف االشرف 

 17428بكتاب مرقم 
  12/2016/ 13في 

في                  152 أنصار الحسين   .273
6 /2  /2008  

 النجف .. طريق الكوفة مقابل مجمع حيدر الوائلي  عبيد  إبراهيمعلوان  زاهر كاظم عبد هللا 
 0780361549هـ 

 النجف 

 في  329 صنوبر المدينة   .274
10/1/2017  

 صالح الدين .. قضاء بلد شارع حمام الحسيني  عبد هللا ليث كاظم  رياض محمد مهدي 
 07717111935هـ 

Sonobr_almadena@yahoo.com 

 صالح الدين 

mailto:almuazin@yahoo.com
mailto:almuazin@yahoo.com
mailto:babylontouns@yahoo.com
mailto:babylontouns@yahoo.com
mailto:Sonobr_almadena@yahoo.com
mailto:Sonobr_almadena@yahoo.com


 في  178 ضيوف الديار   .275
17 /9  /2008 

 كربالء .. شارع المحافظ مجاور شركة زين  محمد صبري محمود 
 07716666 922هـ

Diyoof_aidiyar@yahoo.com 

 

أعادة اجاة رقم 
في                    703الكتاب 

15 /1  /2017  

 في  328 العراق الوطنية   .276
21 /12  /2016  

 شعبان شارع عمر بن عبد العزيز 5ميسان .. القطاع  حيدر عبد حسين  بيداء عبد حسين 
 07705555105هـ 

 ميسان 

 في  330 زهرة الخليج   .277
23 /1/2017 

مجاور آليات بابل                        40بابل .. الحلة .. شارع  احمد علي عمران  حسن عيسى جودة 
 07700072424هـ 

 

 بابل 

 في  331 الشمس  أفق  .278
2 /2  /2017  

 كربالء .. حي الحسين مجاور مسبح كربالء  مهدي علي حسن  عباس خلف حسين 
 07809169892هـ 

AFUK.ALSHAMS@yahoo.com 

 

 كربالء 

 في  332 الجابر   .279
2 /2  /2017  

 اسعد حسن فهد  مسلم جاسم حسن 
 ليث جابر جاسم 

 كربالء .. شارع العباسية مجاور البلدية 
  07801003875هـ 

 كربالء 

 في 33 يألطوب  .280
8 /2  /2017 

 كربالء .. شارع بيت المحافظ قرب فندق الهنداوي   حسين عالوي حسين
 07709899979هـ 

 كربالء

في                     128 المها العالمية  .281
28  /11 /2006  

 889أعادة أجازة رقم 
  2017/  1/ 17في 

 كربالء .. المركز شارع اإلسكان مقابل القنصلية اإليرانية   محمد نجم سلطان 
 07801004771هـ 

 كربالء 

 في  334 أحباب الصالح   .282
28 /2  /2017  

ذو الفقار عبد القادر 
 عباس 

 عصام عبادي محمد 
 محمود عبادي محمد

  اإليرانيةالبصرة .. البراضعية قرب القنصلية 
 07703262686هـ 

 

 البصرة 

عالء حسين علوان   .283
 العامري وشريكه 

 في  335
12 /3  /2017  

عالء حسين علوان 
 العامري 

  40ك / 10/1كربالء .. الحائر الحسيني   صفاء حسين علوان 
 07825597722هـ 

 كربالء 

 في  336  األزرقموج ال  .284
20 /3  /2017 

 البصرة .. ابو الخطيب  حي بغداد   محمد علي محمد فرهود 
 07704443952هـ 

 البصرة 
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 ايثار بابل   .285
 

  نعيم األبرار 
 ) سابقا ( 

 في  337
12 /3  /2017  

 تموز قرب مديرية المرور  14بريهة شارع البصرة ..  رائد عبد المهدي علوان  عبد الحميد طالب عبود 
 07703195045هـ 

 البصرة 

في                             110 أنوار ادم   .286
1 /8  /2006  

الشارع الحولي مقابل سيطرة الحي الهندية .. كربالء ..   ماجد عبد الباقي 
 07801013692هـ العام  الصناعي 

Anwaradam2013@yahoo.com 

 

  كربالء 
اإلجازة المرقم أعادة 
 3/ 16في  4242
/20178                    

 في  332 الجابر   .287
2 /2  /2017  

 اسعد حسن فهد  مسلم جاسم حسن 
 ليث جابر جاسم 

 كربالء .. شارع العباس مجاور البلدية 
 

 كربالء 
 

 في  338 البندقية   .288
3 /4  /2017  

 كربالء .. شارع اإلسكان قرب القنصلية اإليرانية الجديدة  رياض صاحب محسن  ضياء صاحب محسن 
 07723126988هـ 

 كربالء 

 في  339 ابن سينا  .289
3 /4  /2017  

  31/125وردية رقم القطعة  6بابل .. الحلة .. مقاطعة م/ مرتضى علي فرهود  حسين علي فرهود 
 07817996001هـ 

 

 بابل 

 في  340 سما بغداد   .290
17 /5  /2017 

 بابل .. قرب جسر الثورة   محمد فاتح عبد الرحيم  
 07809758419هـ 

 بابل 

 في  341 سما الروشة   .291
24 /5  /2017  

 المثنى .. السماوة شارع الجسر  سيف حسنين علي  احمد حسنين علي 
 07814765400هـ 

 المثنى 

 في  342 سما الديار   .292
24 /5  /2017 

 النجف .. شارع الحزام األخضر المدينة المائية   علي عبد الرضا دريس 
 07715895750هـ 

 النجف 

 في 343 ظبي  أبو  .293
25/5/2017 

السماوة الغربي األول شارع مصرف الرشيد المثنى ..   احمد عبد الحمزة جاسم 
  قرب شركة توزيع المنتجات النفطية 

 07816108476هـ 

  المثنى
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 في  39/1 الذكرى / فرع   .294
24 /5 /2017 

 ذي قار .. المنصورية مقابل الخطوة   حنين حازم رشيد 
 07716666235هـ 

  ذي قار 

 سما البارقة حالياً   .295
 

 ارض الملوك
  سابقاً 

 في  344
7 /6  /2017  

حسين عبد اللطيف 
 راضي

 كربالء .. الجمعية قرب شركة قمر قريش  
 07810007175هـ 

Landofklngs14@gmail.com 

 كربالء 

 في  345 روعة السفر   .296
13 /6  /2017  

 المثنى .. السماوة الكورنيش بداية شارع السينما      فرح رياض مجيد 
 07813503330هـ 

 المثنى 

 في  346 قمة الشراع   .297
9 /7  /2017  

 النجف .. حي الزهراء مجاور قاعة عشتار    األميرمحمد حسين عبد 
 07801461402هـ 

 النجف 

 في  347 براق المثنى   .298
17 /7  /2017  

 السينما قضاء السماوه شارع  هالمثنى .. السماو ايمن مهدي سويهيي  صباح نوري رحيم 
 07810009080هـ 

 المثنى 

 ارض الزعيم   .299
 ) فرع ( 

 في  588/1
17 /8  /2017  

 النجف .. شارع الروان / تقاطع الروان   وئام محمد أمين 
 07801172222هـ 

 

 النجف 

 بر األمان   .300
 

 في  184
17 /9  /2008  

 النجف .. حي االشتراكي قرب دور المحلية   عماد عبد الحسين حميد 
  0781006485هـ 

  أجازة أعادة
 في  15397

25 /10 /2017  

 في  352 الرحلة الذهبية   .301
18/ 12  /2017 

قرب مصرف الشرق األوسط العراقي  40بابل .. شارع  حسين سعدي عبد الهادي  سعاد جابر جاسم 
 لالستثمار 

 بابل 

302.   
 الشجرة الطيبة 

 ) فرع (

 في  289/1
14 /12 /2017 

 تموز قرب مديرية الشعب  14البصرة .. شارع   مرتضى ناصر فاتح 
 07707094798هـ 

 البصرة 
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 في  354 سما النجف   .303
19 /12  /2017 

 النجف .. كوفة الشارع كوفة منطقة الحارس  مسلم يامر جواد 
 07827969022هـ 

 النجف 

 في  353 الرياحين   .304
19 /12 /2017 

 بابل .. الجمعية قرب حسينية الجمعية   حفظي مجباس عباس 
 07707101616هـ 

 بابل 

 في  351 األرام   .305
20 /12  /2017 

 كربالء  07809741760كربالء هـ  احمد جاسم جابر  مصطفى جاسم جابر 

 في  350 الرواسي   .306
19 /12  /2017 

 بابل  078144708495بابل .. ناحية القاسم هـ   صفاء كاظم مخيف 

 في  349 سفير بغداد   .307
20 /12/2017 

 كربالء .. الجمعية شارع العام قرب فندق القريشي   زيد خلف حسين 
 07801035080هـ 

 كربالء 

 في  355 سما الطعمة   .308
19  /12  /2017  

 كربالء .. قرب فندق مكة المكرمة  ضياء الدين محمد محسن يونس عامر صالح 
07729641414هـ   

 كربالء

 زين بغداد   .309
 ) فرع ( 

 في  1م  618
  2018م  1/ 16

عباس عبد األمير 
 محسن 

 النجف .. حي الفرات شارع الجنسية  
07828888415هـ   

 النجف 
 

 في  348  مشكاة النور  .310
20 /12 /2017 

 كربالء .. شارع الروضتين  عباس حبيل عبود  زينب سامي عزيز 
07804061212هت   

 كربالء 

 في  142 الديوانية   .311
15 /7  /2007 

الديوانية .. محلة الجديدة شارع المواكب مجاور جامع   سلمان عكاب سرحان 
07725670080المصطفى هـ   

 أجازة أعادةالديوانية 
 1928رقم الكتاب 

  2018/  2/ 1في 

 طيف المشرق  .312
 فرع 

 في 555/1
7 /2  /2018  

 

وهاب عبد الحسين 
 عبد العباس 

 النجف .. الدور المحلية 
07901675704هـ      
  

 النجف 



 في 342 سما الديار  .313
24 /5  /2017 

المدينة المائيةالنجف .. شارع الحزام األخضر   علي عبد رضا دريس  

07715895750هـ   

 النجف

 في  358 نور اإلشراق   .314
21 /2  2018  

 زهير نصر هللا معتوك  حمدية محسن عبيد 
 عبد هللا جبار حميد 

 البصرة .. براضعية مجاور القنصلية اإليرانية
07711658819هـ   

 

 البصرة

 في  356 سماء النجف   .315
21 /2  /2018 

07802337337هـ   األميرالنجف .. حي  حيدر عبد الرسول محمد  خضير عباس مجيد  النجف 

 في  357 الوعد الصادق   .316
21 /2  /2018  

انيةالنجف .. شارع البريد الحنانة قرب القنصلية اإلير  علي احمد حسون   
078112473770هـ   

Alwaedasadiq.2017@yahoo.com 

 

 النجف 

 في  359 نبع الحياة   .317
21 /2  /2018  

مرتضى عبد هللا محمد  حسين جواد عبد األمير 
 رضا 

 كربالء .. شارع اإلسكان مجاور معارض السيارات
07901244798هـ   

 كربالء 

 في  362 سفاري البصرة   .318
3 /4  /2018 

البصرة .. الجزائر شارع كيا سابقاً مجاور العراقية  اسكندرشفيق حسن  حوراء عبد الكريم عبد 
07718754814للتحويل هـ   

Safari.bsr@gmail.com 

 

 البصرة 

 في  360 طائر الشرق  .319
3 /4  /2018  

تموز 14البصرة .. بريهة شارع   شفيق حسن اسكندر   

07801151950هـ       
taeralsharq@gmail.com 

 

 البصرة 

 في  409 طريق التقوى   .320
2 /4  /2006 

0789113524النجف .. شارع التربية هـ   هاشم محسن إبراهيم  النجف ..               
أعادة أجازة رقم 

في                  2888الكتاب 
18 /2  /2018  

 في  363 نيبور   .321
17 /4  /2018  

ة الديوانية..  شارع الجسر المعلق العربة االولى محافظ حسين خالد عبد األمير  وئام خالد عبد األمير 
07819993676الديوانية .. هـ   

 الديوانية 

mailto:Alwaedasadiq.2017@yahoo.com
mailto:Safari.bsr@gmail.com
mailto:taeralsharq@gmail.com


 نبع بغداد   .322
 فرع

 في  634/1
7 /5  /2018 

لمدني الدفاع ا المثنى .. سماوة الغربي الثانية قرب مديرية  سلمان علي سلمان 
07810080090هـ   

 المثنى 

 في  104 البروج الحديثة   .323
1 /8 /2006 

 النجف .. حي الجامعة مقابل المدينة المائية   علي محسن عبد الرزاق 
07816790891هـ   

 أعادةالنجف .. 
رقم الكتاب  أجازة

                 في 7002
7 /5  /2018 

 سياحة بابل   .324
 فرع 

 في  1/ 31
 16 /5  /2018 

واالقتصاد  اإلدارةالنجف .. شارع الغدير قرب كلية   ياسر عمار يوسف   
07901331149هـ    

 النجف 

 في  470 قصر السلطان   .325
21 /8  /2011 

40بابل .. الحلة شارع   فراس سلطان قاسم              
07801033645هـ      

 بابل 
نقل من محافظة 
بغداد الى محافظة 
بابل رقم الكتاب 

في          109598
26 /7  /2018  

 في  366 االوزون   .326
30 /7  /2018 

شارع الكوفة مقابل الجامعة الدينية  النجف ..  ذو الفقار حيدر حسن   
07813001245هـ   

 النجف 

 في  364 رياض الجنة   .327
5 /8  /2018 

ء فندق ينابيع كربالكربالء شارع ميثم التمار مجاور  عباس محمد رياض علي فاروق كامل  
07716667772هـ   

 كربالء 

 في  365 البحر الدولية   .328
30 /7  /2018 

العروبة االولى الديوانية .. شارع الجسر المعلق   محمد بحر عبد جخم   
07733000703هـ   

 الديوانية 

 في  367 العمالق   .329
5 /8  /2018 

ة ذي قار .. قضاء الرفاعي شارع الحسينية مقابل مدرس  هادي يوسف دخيل 
0773259866سكينة .. هـ   

 ذي قار

                في 651 ارض الرسيل   .330
17 /5  /2017 

 النجف .. حي االمير شارع الروان   لهيب إستبرق فهد 
0783329429هـ   

 

النجف انتقال من 
محافظة بغداد الى 
محافظة النجف 
بكتاب المرقم 



 في  15606
8 /11  /2018 

 في  372 األصدقاء العالمية   .331
22 /10 /2018 

07804743232كربالء .. شار المركزية هـ   حسن زيدان عباس   كربالء 

 في  373 كورميك  .332
4 /11 /2018 

07509017496العمارة .. الشبابية  فندق كورمك هـ  كارزان حسين حسن أمير تقي الدين محمد    العمارة  

 في  364 رياض الجنة   .333
5 /8  /2018  

الء كربالء .. شارع ميثم التمار مجاور فندق ينابيع كرب محمد رياض عباس علي فاروق كامل   
07716667772هـ   

 كربالء

 في  365 البحر الدولية   .334
30 /7  /2018 

ظة الديوانية .. شارع الجسر المعلق العروبة االولى محاف  محمد بحر عبد جخم 
07733000703الديوانية هـ   

 الديوانية 

 في  366 االوزون   .335
30 /8  /2018 

 النجف .. شارع الكوفه مقابل الجامعة الدينية    ذو الفقار حيدر حسن 
07813001245هـ   

 النجف 

 في  368 الشعاع الماسي   .336
25 /9  /2018 

 بابل .. الحلة شارع أربعين  زينب احمد جواد  علي مخيلف ربح 
07825368882هـ   

 بابل 

 في  369 عطاء الخير   .337
 26 /9  /2018 

 كربالء .. حي النقابات قرب بيت المحافظ القديم  فائز سعيد محمد شريف  وثيق حسن عبد علي 
0783602811هـ   

 كربالء 

 في  367 العمالق   .338
5 /8  /2018 

 الديوانية .. صوب الشامية خلف دائرة البريد   هادي يوسف دخيل 
07801009727هـ   

 الديوانية 

 في  370 السطان ركن   .339
25 /9 /2018 

محمد حسن صفي محمد 
 علي 

بة شارع الروضتين مجاور مجمع السكني للعتكربالء ..  حسام عارف حميد 
 العباسية 

07801001086هـ   

 كربالء 



 ارض الزعيم   .340
 فرع 

 في  588/2
2 /10 /2018 

  8/ 4بابل ..الحلة  شارع الجمعية رقم العقار   خوله محمد جاسم 
07707194835هـ   

 بابل 

 في  361  األمجادشرف   .341
3 /4  /2018 

 النجف .. شارع الروان مقابل ستي مول   بركات صالح عبد ربه 
078123010هـ   

 النجف 

 في  374 جنات الكوثر   .342
5 /12 /2018 

 ميسان .. شارع دجلة قرب سينما العراق   محمد درويش عباس 
07703171808هـ   

 ميسان 

 في  693 قلعة بابل   .343
2/12/2018 

 البصرة .. شارع الوفود قرب جسر المطيعة   مهند مازن منير 
07811111129هـ   

انتقال من محافظة 
بغداد الى محافظة 
البصرة رقم الكتاب 

/ 12/ 2في  16628
2018 

 في  374 جنات الكوثر   .344
 5 /12 /2018 

 العمارة .. شارع دجلة قرب سينما العراق   محمد درويش عباس 
07703171808هـ   

 العمارة 

 البساط األخضر  .345
 ) فرع (  

 في  622/1
5 /12 /2018 

 البصرة .. قضاء الزبير حي الشمال   فضل عباس محمد 
07726222289هـ   

 البصرة 

 في  375 نور الزهراء   .346
26 /12 /2018  

  15/ 1بدعة رقم األبواب  16مقاطعة كربالء ..        جاسم محمد  أحسان يوسف جاسم محمد 
07706006655هـ                     

 كربالء 

 أجنحة العراق   .347
 فرع 

 في  471/1
10 /1 /2019 

فارس عبد الهادي 
 محمود 

 نينوى  نينوى .. الموصل .. حي االندلس  

 في  376 سما الفرات   .348
10 /1 /2019 

شارع الروضتين كربالء  حسين عبد األمير هاني  نوال عبد الرزاق ماضي   
07712208502هـ   

 كربالء 



 في  377 الرجاء   .349
10 /1  /2019 

 بابل .. المحاويل قرب جامع اإلمام علي   رجاء حسين معيدي
0772678488هـ   

 بابل 

 في  378 الجناح االخضر   .350
18 /2  /2019 

 ميسان .. شارع دجلة  اسعد عبد الشهيد علي  سما مصطفى محمود 
07705552000هـ   

 ميسان 

 في  379 الراية الخضراء   .351
18 /2  /2019 

 النجف .. شارع الحزام االخضر المدينة  ليث حيدر هاشم  ابراهيم حسون منشد 
07700553708هـ   

 النجف 

 في  378 الجناح االخضر   .352
18 /2  /2019 

07705552000ميسان .. شارع دجلة هـ  اسعد عبد الشهيد علي  سما مصطفى محمود   ميسان 
  

 في 380 تاج السمو   .353
5 /3  /2019 

07803099500كربالء .. باب بغداد هـ  محمد حسين عدنان  حمزة عباس حسين   كربالء  

 في  371 سما النوارس   .354
3 /10  /2018 

ة نينوى .. الموصل المجموعة الثقافية قرب حي الشرط عراك عبود عمير  خالص احمد داود   
 هـ 

 الموصل 

 في  27 الوردة  .355
9 /1  /2003 

شارع عام تجاري  17االنبار .. الرمادي شارع   جمعة رحيم خلف   
07905896512هـ   

 االنبار 
 اعادة اجازة 

 في  17833
22  /11  /2017  

 في  491 لؤلؤة الرافدين   .356
8 /10 /2012 

 بشار مصطفى صبحي  بديع محمد غائب 
 نوال نجم عبد هللا 

 صالح الدين .. سامراء العرموشية مقابل الناجح مول 
0771553224هـ   

 صالح الدين 
 رقم الكتاب 

في                    5349
8 /4/2019  

 في  381 سما الفردوس   .357
17 /4/2019 

 احمد جبار هادي  نسرين شاكر حسون 
 احمد مجيد حمدان 

 عبد الكريم كاظم أحسان

ابقة الس اإليرانيةكربالء شارع المركز مقابل القنصلية   
07704411136هـ   

 كربالء 



 
 
 

  

 

 في  382 عيون سامراء   .358
20 /5  /2019  

 عايد محمد خلف  عالية حسين هادي 

 حامد خضير حمود 

 سامراء .. شارع البلدية قرب كراج بغداد 

 07709266147هـ 

 صالح الدين 


