شركة االمصار للصيرفة والتحويل المالي
بغــــــداد – السنــــك – ســــوق الوزان – عمـــارة العــــــزاوي
تلفون )  ( ٨١٦٢١٧٢موبايل )  ( ٠٧٨٠٧٠٥٩٦٠٧ – ٠٧٧١٧٨٨٠٨٤٩بريد الكتروني ) ( alamsar_co@yahoo.com

عناوين المكاتب والشركات المتعاملة مع الشركة داخل وخارج العراق
وسط البلد /شارع الرضا
قرب االشارة الضوئية
الكاردنز  /شارع وصفي التل
مقابل صرافة مؤته
شارع المطينة  /عمارة مؤتة
قرب مطعم كباب اربيل العراقي
شارع المرقبات مجاور شرطة المرقبات

١

االردن  /عمان

شركة البتراء

٢

االردن  /عمان

شركة البتراء

٣

االمارات  /دبي

شركة األنام

٤

االمارات دبي

٥

الكويـــــت

شركة الحوادي
محمد اسماعيل الراوي
صرافة الوحيد

٦
٧

سوريه  /حلب
سوريه  /الشام

شركة بيكو
شركة بيكو

٨

سوريه  /حمص

شركة االدھم/الفرع الرئيس

٩

سوريه  /الشام

شركة االدھم

١٠

سوريه  /درعا

خليل البلخي

شارع  ٢٩ايار/جانب المصرف التجاري
رقم ٧
درعا

١١
١٢
١٣

سوريه  /الشام
مصر  /القاھرة
مصر  /القاھرة

شركة الشام
ابو عزة
بنك االسكندرية

١٤

لبنان  /بيروت

شركة  /ستب

البلخي  /قرب سينما السفراء
القاھرة
القاھرة  /شارع قصر النيل
تليفون مدام ايفا
بيروت  /دوار طيوني

١٥

تركيا  /اسطنبول

شركة ريماكس

فوق فندق كرني

١٦

الصين

علي العبدلي

كوانجو
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١٨

ايران  /طھران
ايران  /طھران

سعدي بھلوان
علي مصلحي

١٩
٢٠

االنبار  /الرمادي
االنبار  /فلوجة

قصي الراوي
محمد سحاب

شارع السينما
مجاور كباب زرزور

٢١
٢٢
٢٣

االنبار  /ھيت
االنبار  /حديثة
االنبار  /راوه

عبدالمعين
مرشد
احمد الراوي

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

االنبار  /عنه
االنبار  /القائم
االنبار  /الرطبة
الموصل

ھاشم نومان الراوي
علي صالح الراوي
محمود عايش
حجي محمد

٢٨

الموصل

قتية الطعان

قرب دائرة التربية
حديثة
مكتب سلسة الذھب  /راوه الجديده
مقابل السوق
قرب السوق االول
مقابل مدرسة الجماھير االبتدائية
الرطبة
 -١شركـة الحسنـــاء موصــل  /باب السراي
سوق العطارين
 -٢بيروت للصيرفة  /الجامعه  /باب الرئاسه
شركة القارورة  /باب السراي

٢٩
٣٠

اربيل
دھوك  /فرھاد

شركة السعي
شركة سوالف

شارع فھد سالم عمارة جوھرة الخليج
حلب  /العزيزية  /مقابل مطعم وانيس
دمشق/دوار المحافظة/شارع بور سعيد
مقابل المصرف العقاري
شارع  ٨اّذار  /عبدﷲ االدھم

شركة السعي  /البورصة  /سوق شيخ ﷲ
مكتب سوالف  /البورصة

٠٧٩٥٥٢١٩٩٨
٤٦٣٩١٦٣ _ ٤٦٣٩١٦١
٦٥٥٤٠٩٦٢_٦٥٥٤٠٩٦١
٦٥٥٤٠٩٦٣
٠٥٠٣٠٧٠٦٣٦
٠٤٢٧٢٨٧٤٦_٠٤٢٧٢٨٧٤٥
٠٠٩٧١٤٢٦٩٠٣٣٠
٠٠٩٧١٤٢٦٩٠٩٩٠
٢٢٤٠٥٤٣٥_٢٢٤٣٣٤٣٠
٢٢٤٢٠٦٧٥
٢١١٥٥٠٧_٢١١٩٩٩٦
٠١١٢٢٦٦٠٠٣
٠٩٤٤٥٠٤٧٠٠
٠٩٨٨١٩٨١٩٨
٢٣٢٥٦٠٤
٠٩٥٥٦٢٢٥٠٠
١٥٢٢٨٨٩٩
١٥٢٢٢٨٧٧
٠٠٩٦٣١١٢٣٢٧٠٤١
ھو يتصل  /تسليم باليد
٠١٢٣٦٤٨٠١٧
٠١_٣٩٠٥٥٠
٠١_٣٩٠٥٥١
٠٠٩٠٢١٢٥٢٠٠٠٥٥
٠٠٩٠٢١٢٥٢٢٣٣٣٩
٠٠٨٦١٣٠٣٣٦٦١٥٥٣
٠٠٨٦٥٧٩٨٥٥٥٧٠٧٩
٠٠٩٨٩١٢١٨٦٦١٠٦
٠٠٩٨٩١٩٢٢٣٣٥٠٤

٠٧٩٠١٦١٥٣٤١
٠٧٩٠١٦٧٩٥٤٨
٠٧٩٠١١٠٩٦٥٩
٠٧٩٠٦٦٨٢٨٣٠
٠٧٩٠٤٩٦٦٠٤٢
٠٧٨٠١٩٦٦٦٤٠
٠٧٧٠٠٠٠٨٦١٦
٠٧٩٠١٧٠٠٤٩٦
٠٧٨٠٠٠٧٥٥٥٢
٠٧٨٠٩٣٩٩٩٩٤
٠٧٥٠٣٩٤٣٩٨٤
٠٧٧٠٣٣٤٤٤٤٨
٠٧٤٨١٧٠٥٧٥٥
٠٧٧٠٥٨٠٨٩٣٧
٠٧٧٠١٦٧١٠٩٣
٠٧٤٨١٧٠١٤٠٢
٠٧٥٠٣٢١٠٧٤٦
٠٧٥٠٤٥٧٢٠٢٧

٣١

زاخو

كريم

كريم كھشت

٣٢

زاخو

عماد

زاخو  /مكتب الدينار العراقي

٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

كركوك
كركوك
السليمانية
كالر

صفاء
عزيز كركوك
مكتب ھيوه
احمد اسماعيل

فلكة االخوين
شركة كركوك  /خلف القلعه
كاكا وريا  /البورصه
البورصة

٣٧
٣٨

كربالء
النجف

شركة سلسة الذھب
احمد كبة

٣٩

بابل  /الحلة

٤٠

البصرة

فرع /١مجوھرات الھادي
فرع /٢الرشق للصرافــه
شركة اليخت

٤١

البصرة

مكتب مدين  /مدين صادق

جالل ابو علي  /البورصة  /مقابل االمام
شركة الفردوس/شارع المدينة
مقابل مصرف الشمال
صالح  /الحلة  /سوق المسكف
شارع  ٤٠مقابل فندق الرحمــن
شارع  ١٤رمضان  /خلف مديرية المرورالعامه
قرب غرفة تجارة البصرة
الخضارة  /سوق الذھب

٤٢
٤٣

العمارة
سامراء

المھج  /ابو علي
شركة بالد الرافدين

السوق الكبير  /قرب جامع المفتي
لھيب

٤٤

تكريت

شركة الساحل

٤٥
٤٦

بيجي
ديالى  /خانقين

شركة الخضراء
حجي ازاد

نمير -اثير /شارع الجسر قرب مصرف الرافدين
مجاور جامع الحسين
ابراھيم الجعفري  /بيجي
خانقين

٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١

ديالى  /بعقوبة
بغداد  /الكاظمية
بغداد  /الطارمية
بغداد الشورجه
بغداد  /مجمع المشن

سلسة الذھب
سلسة الذھب
مكتب السالم
مكتب سلسبيل
سيد عقيل

بعقوبة  /السوق /خلف مصرف الرافدين
بغداد /الكاظمية  /مقابل االمام
عالء السلماني
احمد  /الشورجة  /سوق السامؤيل
بغداد  /مجمع المشن

٥٢

بغداد  /الكرادة

شركة التبر

٥٣
٥٤
٥٥

بغداد  /المنصور
بغداد  ١٤ /رمضان
بغداد  /الغزالية

شركة الشفق
شركة االريج
مركز النخيل

بغداد  /كراج االمانه  /قرب مرطبات السائحه
الفرع االول
يعرب
علي
الغزالية  /مجمع افران الغزالية

٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩

طريبيل
سحاب
بغداد  /ابوغريب
بغداد م االعظمية
بغداد  /السعدون
بغداد  /العامرية
بغداد  /حي الجامعه
بغداد  /المحمودية
الناصرية
السماوة  /كاظم حايل
الكـــوت
الديـــــوانية

ابو سلطان
رفعت الكبيسي
يونس
زمزم  /حجي عالء
حي الحارثية
االقصى  /عامر
الفيض
ابو حمزة
شركة الحارث  /محمد كاظم
شركة الحارث
شركة الحارث
شركة الحارث  /حسن شبل

طريبيل
طريبيل
يونس
راس الحواش
السعدون  /مقابل فندق بغداد
العامرية شارع العمل الشعبي
حي الجامعه
شارع الحبوبي
سوق المسكف
شارع المشروع
مجمع االطارات

٠٧٥٠٤٥٦٠٣٦٠
٠٧٥٠٧٧٧٧٠٦٠
٠٧٧١٤٤٤٤١٩٩
٠٧٥٠٤٦٩٩٦١٩
٠٧٥٠٨٣٠٩٧٩٧
٠٧٥٠٨٣٠٩٨٩٨
٠٧٧٠١٢٣٣٣١١
٠٧٧٠١٢٣٣٣١١
٠٧٥٠١٥٣٤٧٩٣
٠٧٧٠١٥٥٧٧٩٢
٠٧٧٠١٣٧٩٨١٦
٠٧٨٠١٠١٤٤١٨
٠٧٨٠١٣٦٦١٤١
٠٧٧٠٩٤٥٥١٣٢
٠٧٧٠٢٦٧٧١١٧
٠٧٨٠٥٤٧٧٨٨٧
٠٧٩٠١٨٠٨٦٧٨
٠٧٨٠١٠٢٤٩١٩
٠٧٨٠١١٨٥٠٢٩
٠٧٧٠٧٩٣٥٦٨٧
٠٧٤٨١٣٩٥٤٠٤
٠٧٧٠١٧٢٦٨٨٦
٠٧٧٠١٣٠٧٥٩١
٠٧٧٠١٩٧٣٩٤٩
٠٧٧٠٥٥٢٢٨٨٨
٠٧٧٠٦٥٥٥٠٥٠
٠٧٧١٣٦٥٠٦٤٩
٠٧٩٠٢٨١١٤٥٧
٠٧٧٠١٢٩٣٣٣٠
٠١٧١٨٧٩١٠
٠٧٩٠١٩١٠٧٢٢
٠٧٧٠٥٣٣٥٥٢٢
٠٧٩٠١٩٤٣٧٢٠
٠٧٩٠١٩١١٦٨٧
٠٧٤٠٠٥٠٨٠٠٠
٠٧٧٠٥٨٨٨٧٧٧
٠٠٩٦٢٧٩٦١٦٠٧٠١
٠٧٧٠٠٠١١١٨٦
٠٧٩٠٤٥٤٥٢٩٣
٠٧٩٠١٣٤٧٣٧٥
٠٧٨١٦٩١١٣٣٣
٠٧٩٠٤٢٨٨٨٤٤
٠٧٩٠١٤٤٨٣٨٦
٠٧٩٠١٩٤٦٨٣٦
٠٧٨٠١٤٠٠٩٦٧
٠٧٨٠١٠٦٨٣٣٢
٠٧٨٠١٧٢٧٦١٥
٠٧٩٠١١٠٢٧٣٤

