كشف نقاط البيع
محافظة صنعاء
اسم النقطة
مركز الميادين في عالم العصائر الطازجة
صيدلية بيحان
لؤلؤة االمارات منصور الصغير الحمش
التوفير هايبر عصر سوبر ماركت
مراسيم االمارات للملبوسات االمارات
صيدلية واحة الدواء د عبدالعزيز عبدالولي سعيد الهجامي
مطاعم وبرست الخطيب فرع المالية
وكالة ابو يحيى للهواتف سيف يحيى صالح الداعري
المتحدون لطب وتقويم وتجميل االسنان
مطاعم وبرست الخطيب فرع الستين
المركز الياباني لاللكترونيات محمد سعيد محمد ثابت
عالم الصيدلة 5
بقالة الحبيشي علي محمد الحبيشي
صيدلية العليمي لالدويه لصاحبه عبدالرحيم محمد العليمي
عالم العسل اليمني محمد صالح االشموري
زهرة الجمال ادوات تجميل عطور مراد عبد هللا ناصر الحميري
سوبر ماركت االقتصاديه
صيدلية صالح الدين
بقالة اليمن بقالة اليمن صادق مطيع احمد الجعمي
مراسيم االمارات للملبوسات
محطة بترول مروان عبدالعزيز عبده نعمان القدسي
مدنتي تاورز الستراد المواد الكهربائية
مطعم وشواية االنصار محمد عبده احمد العيدروس
مراسيم االمارات للملبوسات
مراسيم االمارات للملبوسات
الباسم برو للطباعة والتصوير احمد رزق محمد السياغس
المجد للجواالت عمار حسن يحيى عمار
مراسيم االمارات للملبوسات
مراسيم االمارات للملبوسات
مراسيم االمارات للملبوسات
مراسيم االمارات للملبوسات
معهد انجلش زون للتدريب والتاهيل
مطاعم وبرست وبرست الخطيب فرع 45

العنوان
شارع الرباط امام كلية الجزيرة
امانة العاصمة شارع تعز امام الشرقة مول
صنعاء شارع مازدا
صنعاء  -جولة عصر  -شارع الضغط العالي.
امانة العاصمة السبعين شارع تعز جوار مطاعم الخطيب
االمانة  -شارع القاهرة  -عمارة الخوالني
امانة العاصمة الصافية جوار وزارة المالية
صنعاء شارع القيادة
امانة العاصمة مديرية السبعين شميلة
امانة العاصمة مديرية الوحدة شارع الستسن
شميلة-جوار سوق شميلة
صنعاء  -شارع الدائري الجنوبي  -بعد سوق الصافية
شارع هائل جوار مطعم المنير حي اللكمة
صنعاء-شارع الرقاص تقاطع -16جواربنك الكريمي
االمانه-حده
صنعاء االصبحي
صنعاء  -باب اليمن –مبنى المؤسسة االقتصادية سابقا
صنعاء شارع مازدا سوق الرشيد
صنعاء شارع التلفزيون جوار مجلس الشورى
امانة العاصمة شارع حدة جوار الكريمي
صنعاء ستين الشمالي
امانة العاصمة شارع تعز جوار بنك التضامن
جولة مارب جوار االكوع للصرافه
امانة العاصمة مديرية السبعين شارع تعز
امانة العاصمة شارع القيادة جوار المتحف
صنعاء حدة جولة ريماس
صنعاء شارع الدفاع
امانة العاصمة  -مذبح
امانة العاصمة صنعاء القديمة سوق الملح
امانة العاصمة  -الصافية جوار حراج الصافية
امانة العاصمة شعوب الصياح
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع تعز جولة

رقم المحفظة
المديرية
967776513854
مديرية معين
967777000657
مديرية السبعين
967775861918
مديرية شعوب
967774090127
مديرية معين
967774280000
مديرية السبعين
967774774100
مديرية الثورة
967770477275
مديرية معين
967774244427
مديرية الثورة
967777196043
مديرية السبعين
967735313890
مديرية الوحدة
967777561119
مديرية السبعين
967772900405
مديرية الصافية
967773555352
مديرية معين
967773976143
مديرية معين
967712010898
مديرية السبعين
967777588478
مديرية السبعين
967733207878
مديرية الوحدة
967771128899
مديرية شعوب
967777000114
مديرية الثورة
967777300310
مديرية السبعين
967737373100
مديرية السبعين
967774988960
مديرية السبعين
967772657829
مديرية أزال
967777879398
مديرية السبعين
967772269910
مديرية التحرير (صنعاء)
967775889488
مديرية الثورة
967771962220
مديرية الصافية
مديرية ضواحي األمانة همدان 967777960427
967773402088
مديرية صنعاء القديمة
967771777166
مديرية الصافية
967771766711
مديرية شعوب
967772103055
مديرية السبعين
967775240415
مديرية السبعين

سوبر ماركت سعوان
عجائب العسل اليمني لتصدير المنتجات ماجد احمد علي
المستشفى االلماني الحديث
سوبر ماركت الجندول
اي بالس موبايل محمد حميد احمد الغولي
المستشفى االلماني الحديث ( )
الحرازي للخضروات والفواكة سمير علي
التوفير هايبر حده سوبر ماركت
مراسيم االمارات للملبوسات

صنعاء – شارع سعوان – المدينة السكنية – جوار قسم الوحدة
صنعاء الحصبة جوار وزارة االدارة المحلية
امانة العاصمة مديرية السبعين شارع تعز
صنعاء  -شارع حدة  -تقاطع شارع ايران
صنعاء شارع القيادة جولة سباء
صنعاء  -شارع تعز.
شارع هائل امام سيتي مول بقالة السامعي
صنعاء  -شارع حده  -جولة ريماس  -شميله هاري سابقا.
امانة العاصمة مديرية شعوب  -سعوان

مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية شعوب

967774523319
967777995088
967774383722
967774269498
967777739351
967771464050
967777535810
967774090128
967771605000

مراسيم االمارات االمارات
صيدلية ايمن 1
المستشفى االلماني الحديث
التوفير هايبر الخمسين سوبر ماركت

امانة العاصمة مديرية السبعين شارع االصبحي جوار جولة الثقافة
امانة العاصمة شارع تعز جوار المستشفي االلماني الحديث
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع الخمسين  -الدور االرضي  -سما مول
صنعاء-شارع الرباط -جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير فرع
الجامعه
ش الرباط جوار محطة الرباط
الدايري جولة سيتي مارت
امانة العاصمة مديرية الوحدة شارع الستين.
صنعاء  -شارع تعز.
امانة العاصمة مديرية الوحدة شارع الستين
هائل
صنعاء االصبحي  -جوار العمالق للمالبس
صنعاء  -شارع هائل  -جوار صيدلية بيبي
صنعاء  -االصبحي  -شارع المقالح
صنعاء  -االصبحي  -شارع المقالح -جوار العامري للصرافة
صنعاء  -االصبحي  -شارع المقالح -جوار العامري للصرافة
صنعاء شارع تعز
صنعاء  -شارع الثالثين  -دار سلم  -جوار جولة الرعد
امانة العاصمة مديرية الوحدة شارع الستين
صنعاء  -االصبحي  -شارع المقالح
صنعاء  -شارع الستين الغربي  -امام فتحة حي النهضة
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع تعز  -جوار تقاطع شارع بينون
شارع تعز
شارع تعز

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967770167789
967772837430
967711691302
967774090136

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967772227673
967777788376
967772340454
967736491980
967775188852
967739652970
967777143359
967777207625
967777045405
967774675044
967771173790
967774558166
967712276094
967773708001
967771779242
967777481672
967774092393
967770917229
967770626250
967770670385
967777228443

مخزن الطيار لالدويه لصاحبه مبخوت منصور الظهيري
بيت الشرق للمفروشات يوسف حمود علي الطبيي
ابو كنان لخدمات الجوال بيع وصيانة
مطاعم وبرست الخطيب فرع 60
الريمي للستائر والمفروشات
مطاعم وبرست الخطيب فرع الستين
مركز التواصل لالتصاالت كامل سعيد محمد عبده النصيري
دبي للمعسالت والشيش ماجد عبدالقوي احمد العزاني
مطاحن وبهارات بشر بشر
سوبر ماركت ركن الوفاء
كارفور سوبر ماركت للمواد الغذائية
كارفور سوبر ماركت للمواد الغذائية
عصام علي سالم الحميدي الحميدي
سوبر ماركت السواد خليل الخزاعي
مطاعم وبرست الخطيب فرع الستين
سوبر ماركت ركن الوفاء 2
طيبة هايبر ماركت1
المستشفى االلماني الحديث
سوبر ماركت برافو سنتر
برافو سنتر
برافو سنتر

مجموعة صيدليات سمات فارما
مجموعة صيدليات الوليد فارما
مجموعة صيدليات سمات فارما

صنعاء  -شارع الخمسين  -جوار شركة المري للصرافة.
صنعاء  -شارع الخمسين.
صنعاء  -شارع الخمسين4 .
امانة العاصمة السبعين  -شارع تعز -جوار المستشفي االلماني
الحديث
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع تعز.

صيدلية ايمن 3
عالم العسل اليمني محمد صالح االشموري
عالم العسل اليمني محمد صالح االشموري
عالم العسل اليمني
صالون شموع باريس عيسى صالح صالح مهناء
شبكة الجلوب نت لالنترنت عدنان عبده يحيى الجلوب
بقالة القادسيه نبيل يحي محمد القارتي
صيدلية االنوار الحديثة علي محمد يحيى صورج
عالم العسل اليمني
عالم العسل اليمني
عالم العسل اليمني محمد صالح االشموري
عالم العسل اليمني
عالم العسل اليمني فرع الزبيري
عالم العسل اليمني فرع سكاي مول
عالم العسل اليمني
الوليد لالدوية والميستلزمات الطبية
مطاعم الشيباني رويال فهمي محمد علي الشيباني
الوليد لالدوية والميستلزمات الطبية
الوليد لالدوية والميستلزمات الطبية
فرسان العرب للالكترونيات عبدهللا صالح علي الجاملي

امانة العاصمة مديرية السبعين شارع تعز جوار مستشفى ناصر
االمانه-حدة
االمانه-شارع تعز
شارع حدة
صنعاء ـ ش هائل ـ جوار مستشفى الرباط
القادسية جوار مكتبة القادسية
صنعاء
صنعاء
االدارة العامة
الدائري
االمانة-الحصبه
شارع الحصبة
شارع الزبيري
االصبحي-سكاي مول
شارع االصبحي
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء جولة عمران
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع تعز.
جولة ـ سباء
صنعاء  -شارع الزراعة  -خلف مستشفى الكويت  -جوار سوق
البياضي
الحديدة /بيت الفقه -شارع ادارة المرور
صنعاء  -بيت بوس ارتل
الدائري -بعد جولة الجيل الجديد  -جوار شركة مام
الدائري -بعد جولة الجيل الجديد  -جوار شركة مام
صنعاء  -شارع حده -خلف التوفير هايبر.
صنعاء-ش الرقاص خلف مدرسة هائل
صنعاء الحصبة جولة الحباري جوار فرزة الباصات
صنعاء-شارع الرقاص -جوار سويد للصرافه
امانة العاصمة  -السبعين  -شارع تعز-جوار بهارت
امانة العاصمة  -السبعين  -شارع تعز-جوار بهارت
صنعاء  -شارع المطار  -امام الهيئة العامة للبريد
شارع الرباط جوار صالة الفخامه
صنعاء-شارع الرقاص خلف مدرسة هائل
صنعاء-الرقاص جوار سويد للصرافه
صنعاء  -شارع تعز  -خلف مستشفى االماني
صنعاء-شارع الستين  -جوار بنك الكريمي
صنعاء  -شارع الدائري الغربي  -امام الجوبي للمفروشات
صنعاء-شارع الرقاص جوار الكريمي فرع الرقاص
امانة العاصمة مديرية السبعين شارع تعز خلف المستشفى االلماني
الحديث

مديرية السبعين

صيدلية السويس الحديثة خالد محمد ابو سبعة صيدلية السويس الحديثة
سمير عبدالقاد االصبحي سمير تو للشسبس
رونق للفضيات وبديل الذهب احمد الغيلي

امانة العاصمة  -شارع تعز  -جوار المستشفى االلماني الحديث
امانة العاصمة مديرية السبعين بيت معياد
صنعاء  -شارع هائل  -مجمع الفهد  -امام مركزالفؤاد.

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين

مدارس فرسان العلوم الحديث فرع البنين فرع البنيين
الوليد لالدوية والميستلزمات الطبية
الوليد لالدوية والميستلزمات الطبية
نوادر للعبايات عبدالرحمن علي حسن فاضل
محالت الصلوي للتجارة عبدهللا محمد مهيوب الصلوي
القبر االبيض محمد عبده االحمدي
سوبر ماركت اليعفري
صيدلية الهيثم لصاحبه هيثم قائد حميد

امانة العاصمة شارع تعز  -جوار المستشفى االلماني الحديث
صنعاء  -شارع تعز.
صنعاء  -شارع تعز.
هائل شارع 20
الزبيري جولة كنتاكي
شارع تعز-جوار مؤسسه جمان
امانة العاصمة  -السبعين  -شارع تعز-جوار بهارت
صنعاء-شمالن-الشارع العام جولة دار الحجر

967777101597
مديرية السبعين
967777543009
مديرية السبعين
967777906034
مديرية السبعين
967772880725
مديرية معين
967777266604
مديرية معين
967777521488
مديرية الصافية
967777106082
مديرية السبعين
مديرية ضواحي األمانة همدان 967770205210

سوبر ماركت اليعفري
بقاله الحسام محمد عبدالعليم سلطان الرازقي
مكتبه اطياف ثابت محمد محمد صالح
صيدلية الفؤاد لصاحبه صادق مهيوب طاهر الصائع
صيدليه الشيماء معاذ فيصل احمد المالكي
محالت القريضي للمواد الغدائية عبدالعليم شرف محمد
مطعم تاج محل ربيع ياسين قائد االغبري

امانة العاصمة  -السبعين  -شارع تعز-جوار بهارت دالت الهند
تعز-مقبنه-هجده
بريد شمالن-مدرسه جويرية بن الحارث
صنعاء-شارع الرباط امام االدارة العامة للواجبات الزكويه
هائل  /جوار مركز المدينة
شعوب خلف مجزره للصياح
حده  -جوار شركة راحة

مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية الوحدة

967773351221
967736173662
967777037621
967777632288
967771942291
967773829038
967778407777

محل محمد االزرق لبيع قطع غيار السيارات محمد علي احمد االزرق

الزبيري  -جولة كنتاكي

مديرية التحرير (صنعاء)

967777716966

سوبر ماركت السنابل
المستشفى االلماني الحديث
المستشفى االلماني الحديث

سوبر ماركت المركزية
فندق يوالند السياحي علي عبده احمد حمودي
عبدالعزيز عبيد لاللمانيوم عبدالعزيز عبدالغني محمد عبيد مجلي
الطاقه الحديثة للمستلزمات الكهربائية محمد الشيباني
الطاقه الحديثة للمستلزمات الكهربائية كاشير
كنير كيك للكيك والحلويات
مكتبة التيسير لصاحبه بشيرمحمد عبدالعزيز
محالت حمزة التجارية عبدالباري محمد علي حمزة
مكتبة التسامح لصاحبه خليل احمد حمود علي الشباطي
سوبر ماركت اليعفري
سمير عبدالقادر االصبحي سمير تو للشبس
بقالة وبهارات البريد احمد السماوي
ابو الفضل هالل النهاري ابو الفضل للفواكة والخظار
صالون االمتياز لصاحبه جالل عبدالفتاح احمد بلدة
بيت العريس للمفروشات لصاحبه منصور علي االحمر
بقالة اليوسفي للمواد الغذائية عبدالسالم فيصل يوسف يحيى
البحري للبهارات لصاحبه سلطان احمد محمد عبدهللا البحري
مطعم المدهش للفالفل والشوارما لصاحبه هشام عبدهللا الحمادي
العليمي لالدويه لصاحبه عبدالرحيم محمد العليمي
محمد صغير غالب احمد الزبري بقالة محمد الزبري

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777243170
967771731471
967777466424

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967771989039
967772088659
967770539689

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة

967773510913
967712010919
967712090872
967712010892
967771003130
967776008885
967777901366
967777497810
967712010912
967712032398
967712010891
967712010917
967712010924
967711100944
967712084276
967772241731
967771644444
967773080688
967771976603
967773700410

مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967777326018
967739421051
967776060658
967777202886
967771731914
967771197226
967777808023
967771717716
967774030188
967772095002
967773331194
967777899402
967715216566
967735339190
967777043348
967772092756
967777885085
967777823343
967777856406
967775774080
967770818478
967771551239
967771262525

مطعم تاج محل ربيع ياسين قائد االغبري
مطعم تاج محل هيثم سيف اليوسفي
مؤسسه الشيباني للمطاعم الشيباني
حميد لألحذية محمد حميد
تموينات مارش محمد مارش الكامل
محالت السعاده التجارية لمالبس ماهر العنسي
وائل محمد عبدالملك علي
بون ابيتي للتغذيه صالح عبدالرزاق سيف عبده
سوبر ماركت ابو زايد اليعفري صدام احمد محمد ثابت
محالت السعادة التجارية لمالبس وليد علي محمد العنسي
صيدليه ليمون بشار محمد حسن الحرازي
صيدليه ارض السالم محمد عبدهللا عبده محمد
صيدليه البكاري فكري احمد مهيوب
شركه المشرع للتجارة والتبريد ابراهيم محمد المشرع
شركه المشرع للتجاره والتبريد  BOSابراهيم محمد المشرع
شركه المشرع للتجاره والتبريد ابراهيم محمد المشرع
شركه المشرع للتجاره والتبريد  BOSابراهيم محمد المشرع
مطاعم الشيباني رويال فهمي الشيباني
تموينات مارش للمواد الغذائية محمد مارش محمد مارش الكامل
صيدليه ليمونه بشار محمد حسن الحرازي
الصيدليه المتكاملة عبد الملك سعد عبدهللا اليمني
الصيدليه المتكامله محمد محمد عبدهللا اليمني
مؤسسه الشيباني للمطاعم وضاح عبد الغني ردمان
رؤى للطباعة واالعالن بسام محمد علي عبده
سكاي مول رشاد قائد
نايس وير مالبس واحذيه واكسسوارات المحاسب مركز االصبحي
نايس وير مالبس واحذيه واكسسوارات المحاسب مركز حده
صيدلية ايمن 2
دبي لالتصاالت سمير ابراهيم خادم يوسف يعقوب
لبيب لالتصاالت لبيب عبدهللا سلطان الكوري
العمري للقات عبدهللا مهدي محمد العمري
صيدلية عبدالجبار عبدالجبار شاهر علي غانم

حده  -جوار شركة راحة
حده
حده
شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
صنعاء
هائل-تقاطع الرقاص جانب سوق القدسية
صنعاء-شارع هائل تقاطع 16
حدة  /خلف الهيئة العامة لالستثمار
شارع  16بيت معياد خلف التربية والتعليم
شارع جمال-جانب السفارة المصرية
حده
حده  /جوار الغراسي
الزبيري
المدينه السكنيه
المدينه السكنيه
المدينه السكنيه
المدينه السكنيه
صنعاء الجراف جولة عمران
مذبح  /بعد النايب العام جوار الوايتات
نقم  -جوار المحكمة الشرقية
الزبيري  -جوار المستشفى الجمهوري
الزبيري  -امام المستشفى الجمهوري
حده15
شارع هائل جوار مركز ابو حسام
مدينة األصبحي
االصبحي
حده
امانة العاصمة مديرية السبعين شميلة جوار مستشفي النخبية
الحصبة سوق الروني-حارة االرض الطيبة
شارع -16مطاعم الهالل للكباب
صنعاء
صنعاء حي النهضة جوار جامع ابوبكر

مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية أزال
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية الوحدة
مديرية أزال
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث

967777414777
967733324177
967771097777
967770189495
967775408415
967777857777
967737929274
967777976767
967772796082
967777100718
967777046929
967775439354
967773354344
967776668091
967776668093
967776668092
967776668094
967713164444
967773977415
967777046909
967771181028
967770702970
967771754015
967778020801
967777437659
967776166217
967776166212
967733909598
967777415437
967774431020
967774562331
967734324911

معرض الرياش كارز لتجارة السيارات محمد صالح مانع حسين الرياشي
اللمسة االخيرة للتعديالت المالبس باسم عباس عثمان الزكري
يمن موفي يوسف محمد محمد نعيم
مطعم حواء ال ينسا شوارما وشبس وفالفل وعصيرات لصاحبة وليد حسين
محمد القليصي
استراحة فيفا لصاحبها محمد عبدهللا حمود سعيد
مركز االمارات لالدوات المنزلية مزيد صالح عباس الوصابي
النجم للمواد الغذائية صالح على المسخني

صنعاء ـ ش الجزائر ـ جوار معهد نيوهريزون
صنعاء ـ ش الجزائر ـ جوار بنك التضامن
صنعاء ـ شارع الجزائر ـ جوار بنك التضامن

مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة

967774241855
967777516874
967774200852

شارع الرباط امام فندق ايوان
شارع الرباط جوار برج النوار
صنعاء ـ ش هائل ـ جوار مستشفى الرباط
الستين امام جامعة االيمان

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967774238105
967775443652
967770572117
967772887899

مديرية السبعين
مديرية السبعين

967776424459
967772775224

بقالة الحبيشي بالحصبة حي الصيانة نجيب عبدهللا نعمان مقبل الخياط
خضروات وفواكة احمد مهدي لصاحبة احمد عبده قائد مهدي
فندق زهرة الربيع خليل عبد هللا احمد قاسم
ماركاتي ادوات تجميل عطور فيصل امين عبد اللة العشاري
حقول الفراولة مأمون حميد علي حنش
سمارت باور لالستيراد بشير محمد حسين جحوش
سوبر ماركت الحبيشي عادل احمد احمد الهتار
سوبر ماركت العائلة عبدالغني احمد صالح تالبة

الحصبة-حي الصيانه
شارع الرباط جوار برج النوار
صنعاء-جولة 22مايو
صنعاء االصبحي
صنعاء شارع الرقاص جوار سويد للصرافه
صنعاء ـالستين ـ جوار العالمية للسفريات
صنعاء  -بيت بوس
االمانة شارع تعز جوار صيدلية ايمن

مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967773753721
967775428953
967777736631
967771904160
967774303949
967775585555
967777448923
967713092709

عموري ادوات تجميل عطور شنط علي عبد هللا محمد الصغير الكبودي
صيدلية زمزم المركزية زكريا علي عبد هللا نصار
محالت الوفاء التجارية محمد علي سعد السنباني
صيدلية العصر الحديث زكريا علي عبد هللا نصار
ملك السيادة للهواتف حين احمد ثابت الحويكم
محالت الشامل التجارية اسامه علي احمد صالح السالمي
بقالة الحبيشي للمواد الغذائية رشاد محمد محمد الصرماح
اكسسورات وتجميل منصور يوسف عبدهللا المنصوري
بقالة الصراري للمواد الغذائية منير احمد محمد الصراري
أصل العرب لالثواب الجاهزة هشام حسين علي االكوع
الماجد للعطور والتجميل عبدهللا الديلمي
سيتي هارت وزير المرغمي
ورشة السامعي للسمكرة والرنج عيسي عبدالرحمن احمد السامعي
صيدلية النجمة فارما ضيف هللا احمد محسن علي مرشد
سوبر ماركت روشن عبدالرقيب علي غالب المجيدي

صنعا  -سوق الزهراوي  -امام جواهر سنتر
صنعاء  -شميلة  -امام البريد
صنعاء شارع القاهرة جوار فندق إيجل
صنعاء  -مذبح  -امام مصنع يدكو
صنعاء شارع القيادة
صنعاء  -بيت بوس حي الشباب
صنعاء ـ القادسية جوار جامع عسالن
صنعاء  -بيت بوس حي المهندس
صنعاء ـ القادسية جوار جامع عسالن
صنعاء  -شارع االربعين  -تقاطع مدينة االصبحي
شارع األربعين  -خلف سوبرماركت خير زمان
مدينة األصبحي  -جوار العامري مول
صنعاء  -بيت بوس
صنعاء  -شميلة  -امام البريد
صنعاء  -بيت بوس حي الشباب

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967770338163
967772000475
967777602729
967777781973
967777666725
967774808133
967774342293
967776565240
967735891166
967770088839
967775727071
967770800775
967770855250
967775354528
967777889938

مكتبة النداء لالدوات المكتبية والقرطاسية عمرو محمد صائل ردمان
شركة ظفار للصرافة والتحويالت محمد صادق حميد علي الطويل

صنعاء ـ الجزائر ـجوار ملك الفرولة
صنعاء ـ الجزائر ـ جوار ملك الفرولة

مديرية الوحدة
مديرية الوحدة

967772989466
967777756694

للشنط واالكسسوارات سيف فيصل احمد العسودي  JOYAM Accessoriesشارع االربعين  -خلف خير زمان
الحصبة-حي الصيانة
بقالة الحبيشي نبيل عبدهللا الخياط

وادي الجنات للخضروات والفواكه محمد منصور عمر ثابت الصلوي
مركز المقرمي للتصوير خالد عبدالسالم عبدالجبار المقرمي
ستايل برشلونه محمد حسن محمد مثنى
فالفل الجوكر حسن علي عبدهللا المنبري
مطعم ومخبازة الفتح ماجد حمود محمد منصور
المقرمي للتعديالت حذيفة سيف علي المقرمي
عالم التسوق للتجارة
صيدليه المراد فارما وهيب غالب عبيد علي
العرمزه فون جواالت وصيانة لصاحبه عبدالقوي محمد العرمزه
بقالة الخير والبركة عماد عبدهللا غالب الخامري
صيدلية النمر محمد عبدالكريم ملهي النمر
مركز دار العيون الطبي
جميل السويدي لجميع انواع القات
صدلية فارما سي ون محمد احمد محمد الخوالني
المركز اليمني للرياضه محمد عبود عمر العمودي
حلويات اعراس اليمن علي حمود نصر
محالت عمران للجوال صادق عبدهللا حميد العنوه
االكليل للخياطة الرجالية اديب عبدهللا احمد
مغاسل النيل اسامه علي حمود علي زيد
عطري ومكياجي عبدالقادر حدير
خضروات وفواكة الحبيشي مالك محمد محمد عبدة الصرماح
بقالة الزريقي علي صالح احمد الجبري
ورشة العكاد للتجارة والديكور محمد صالح علي العكاد
صالون وسيم وسيم الناموس
بقالة البركة رشيد الدروبي
ون جاردن للمعسالت وادوات التجميل زائد علي عبده الحميدي
شمس عباية شذى عبدهللا مظفر شمسي
مركز ابوحسام لصاحبة مسعود غيالن محمد العلوي
السريع للجواالت واالتصاالت منير محمد احمد محجب
بقالة الملحاني للمواد الغذائية حميد محمد حسان الملحاني
صالون حالقة سلمان الشاطبي سلمان محمد حمود ثابت الشاطبي
مركز القيادة للخياطة محمد جيالن علي الدبعي
الباسم للشبس و الوجبات الخفيفه
خضروات ارض حمير لصاحبها عبدالرحمن سيفان عبده عبدهللا
بقالة كتلونا للمواد الغذائية عبدهللا احمد عبدهللا محمد يعني
اكاديمية العاصمة لكرة القدم ياسر الرداعي
المنتصر لبيع القات علي المنتصر علي احمد
البرنس لإلنترنت عبدالرحمن النقيب

القادسيه جوار قسم عاليه
صنعاء ـ شارع الجزائر جوار بنك التضامن
شاارع حده جوار البريد
صنعاء -بيت بوس  -حي الشباب
امانة العاصمة شارع تعز جولة الستين
هائل جوار ستي مول حي اللكمة
صنعاء شارع الخمسين بيت بوس
هائل جوار ستي مول حي اللكمة
الدايري جولة سيتي مارت امام الكريمي
صنعاء شارع الزراعه جوار سوق البياضي
مدينة األصبحي  -بالقرب من سكاي مول
امانة العاصمة شارع تعز امام فندق الشام
حي الشوكاني الدايري جوار صالع الفخامة
هائل  -جولة 20
شارع حده جوار المجمع السينمائي
صنعاء شارع القيادة جوار جولة القيادة
صنعاء شارع القيادة امام مبنى القيادة
صنعاء ش هائل
صنعاء ـ ش الرقاص ـ جوار مطعم الوادي
شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
صنعاء ـالقادسية جوار جامع عسالن
صنعاء جولة الساعة شارع الجمهوري
صنعاء ـ القادسية جوار جامع عسالن
مدينة األصبحي  -جوار مبارز للصرافة
مدينة األصبحي  -خلف نايس وير
صنعاء ـ ش الرقاص ـ جوار سويد للصرافة
شارع االربعين  -خلف خير زمان
صنعاء-شارع هائل تقاطع الرقاص
صنعاء ـش الرقاص ـ بالقرب من سويد للصرافة
صنعاء ـ القادسية ـ جوار جامع عسالن
حدة الحي السياسي
صنعاء شارع القيادة
صنع8اؤ حده مركز الكميم التجاري
االمانه
صنعاء ـ ش هائل ـ جوار مكتب العمل
مدينة األًصبحي  -خلف ميترو مول
صنعاء ـ شارع الجزائر امام كاك بنك
مدينة االصبحي  -جوار سكاي مول

مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين

967773842819
967774841741
967771974540
967777071470
967772070201
967777362551
967776600662
967777260409
967777667171
967772824323
967772339544
967773416685
967776441127
967774789301
967770696454
967775521515
967777824318
967777080535
967772989177
967777773161
967776451697
967771012749
967773327275
967773399460
967774765836
967775044408
967773544456
967774477710
967775075916
967775475403
967775615415
967774129127
967777883132
967777042229
967770548244
967777889886
967777577042
967777604443

ازياء كينزو لبيع المالبس واالقمشة وادوات التجميل صالح محمد شديوه
سائق سيارة اجره تاكسي محمد احمد عبده الطل
امديست لالتصاالت واالنترنت عارف علي علي مذكور
سوبر ماركت خير زمان جميل صالح جميل
صيدلية جنات اليمن جمال ناجي محمد الجعوري
باجبير للزيوت الطبيعيه والعسل ابراهيم عوض سعيد باجبير
المكتب االول للتوظيف واالستشارات التسويقية لصاحبة عاصم عبدالوهاب
حميد مهيوب المجاهد
المكتبة الرئيسية عبدالغني صالح محمد سند
عالم الجوال للهواتف سليم يحيى صالح الداعري
مخبز الشرق االوسط بشير محمد صالح رضوان
ركن الزهراوي للمواد الغذائية لصاحبه نبيل محمود ثابت صالح
برنت ماستر للدعاية واالعالن معاذ فرحان قاسم محمد الكامل
شيخة للعبايات واالزياء خالد عبده محمد الحربي
بقالة الشعيبي مختار يحي عبد هللا القواتي
مجموعة الهاشمي للبصريات والسمعيات محمد بدرعبد الرقيب االهدل
الهاشمي
وكالة قهوش للسفريات والسياحة صالح عبدهللا صالح قهوش
صالون بعدان رشاد عبد هللا علي أحمد البعداني
الصيدلية التركية فارما عبد الرحمن احمد علي بجاح
مطعم وقف و ذوق سليم احمد يوسف محمد
كافتيريا الوفاء منصور حزام
عيادة المودة النموذجية أحسن محمد حسن حنيش
بقالة المدينة لصاحبها صالح الدين محمد اسماعيل ثابت
الشموخ العربي للمالبس الرجالية الراقية خالد حويرث
الند مول قحطان محمد فارع
مركز الطاقة الخضراء عبدالمجيد عقالن ذياب الوهباني
سوبر ماركت الجعدي رمزي محمد الجعدي
مياه امواج الحياه عبدهللا محسن محمد عبده
مطعم وشوية بالدي وسيم عبدهللا قائد الصلوي
محالت ابو جمال لمواد البناء جمال حسين حاتم الحبابي
مطعم ومطابخ شواطئ تهامة بندر احمد حامد اخظر
بقالة الحسني لصاحبها عبدالقادر عبده علي حسن الحسني

شارع االربعين  -خلف خير زمان
صنعاء ـ القادسية ـجوار جامع عسالن
صنعاء ـ ش الجزائر ـ جوار ملك الفرولة
شارع األربعين  -تقاطع مدينة األصبحي
صنعاء االمانة جوار مرور المحافظة
صنعاء الحصبة جوار اللجنة الدائمة

مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967777888947
967777489654
967772213887
967772966930
967777733338
967770074752

شارع الرباط جوار صالة الفخامة
صنعاء الدائري القديم امام جامعة صنعاء
صنعاء شارع القيادة
امانة العاصمة نقم شارع الريان جوار جامع الريان
ش-تعز -جوار بدر -جوار مدرسة المقبلي
الزبيري امام العامري للصرافة
مدينة االصبحي امام سيتي ماكس
السنينة

مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين

967777997699
967771000889
967777731366
967772203502
967775288711
967773875247
967774117922
967775668500

صنعاء -شميلة -امام االمبراطور للمفروشات
شارع حده جولة المصباحي
السنينة
صنعاء شارع تعز امام مطعم الركن الخضراء
مدينة األصبحي  -مقابل بهارات ياسين
مدينة االصبحي  -جوار هايبر سنتر
شارع الرباط جوار البنك
سوق الزهراوي -مدخل سوق االنسي
شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
ش هائل امام سوق القادسيه جوارمستشفي المنار
شارع حده
امانة العاصمة بيت معياد شارع 16
صنعاء شارع الجامعة العربية
امانة العاصمة شارع تعز جوار المستشفي االلماني الحديث
صنعاء شارع الجامعة العربية
صنعاء شارع النصر
شارع الرباط امام جامعة الرازي

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين

967771771953
967777776640
967773411178
967777671872
967774595283
967775251486
967775679999
967777689233
967771774402
967772771055
967777222725
967771117307
967777965878
967770116622
967777328966
967737687837
967776312184

مطعم الهالل للكباب البلدي لصاحبها امين محمد قائد حسن
مركز الخامري لخدمات السيارات اسامة منير غالب الخامري
بقاله ضيف هللا المساجدي ضيف هللا علي حسن المساجدي
ابو محمد للخضروات والفواكة احمد رشاد سعيد عبدهللا الحريمي
مطعم ومطابخ شواطئ تهامة بندر احمد حامد اخظر
مركز الشيبة للبيض لصاحبها سيف علي محمد الشيبة الشيبه
ركن القادسية للخضروات والفواكة علي احمد منصر شفان
بقالة العمري كمال محمد احمد العمري
بن منصور للتجارة العامة ابراهيم احمد منصور
حلويات اوام كمال عبدهللا محمد مالك
محطه سيول ارتل سعيد سعيد محمد ناجي
مؤسسة الخليج لأللمنيوم منيره سليمان عبده سالم
مجمع صنعاء الدولي عرفات عبدهللا احمد رسام
صيدلية اكسيد الحياه ابرهيم محمد مساعد غراب

شارع16
الحي السياسي
امانة العاصمة -الصافية -جوار سوق االنسي
صنعاء -الصافيه  -جوار سوق عنس
صنعاء شارع النصر
شارع الرقاص جوار بنك الكريمي
امانة العاصمة  -القادسية جوار سوق القادسية
صنعاء شارع الدفاع
صنعاء الجراف جوار االستاذ الرياضي
صنعاء الدائري الجنوبي جوار الجامعة القديمة
صنعاء شارع الحرية
شارع الستين
خوالن جوار ابو عادل
امانة العاصمة مديرية السبعين

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777735016
967774700836
967774581770
967734552042
967773500676
967773055569
967771506504
967771088614
967777999177
967770700424
967777673566
967774005055
967774502223
967772064366

سوبر ماركت ومجمع القاسم محمد حميد احمد الحبيشي

امانة العاصمة مديرية السبعين شارع الستين جوار محطة سنجم

مديرية السبعين

967771777123

مركز وادي بناء لالتصاالت شكري محمد سعيد دحان
بقالة الشرعبي عبدالملك عبدهللا محمد الشرعبي
صيدلية زاد لصاحبها نجيب احمد عبدهللا الحكيمي
الحطامي غاليري ــ ضياء حيدر سعد الحطامي

امانة العاصمو مديرة السبيعن بيت معياد جوار فندق برج الحياه
صنعاء الحصبة جولة سباء
شارع الرقاص جوار المستشفي األوروبي
شارع حده جوار مركز الكميم

مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الوحدة

967777635625
967770954382
967773675252
967777950700

مياهنا للمياه الصحية النقية وليد محمد علي الشعوفي

امانة العاصمة مديرية السبيعن بيت معياد جوار فندق برج الحياه

مديرية السبعين

967770436044

جوهان لتركيب العطورات العالمية محمد علي ناصر الكسار

امانة العاصمة مديرية السبيعين شارع  16جوار افكار الجمال

مديرية السبعين

967771404343

ملك البحار لالسماك الطازجة فؤاد مهيوب علي قاسم الشميري
المساوي فون للهوتف الذكية وجميع خدمات الجوال بسام عبدهللا حسن
محمد المساوي
سوبر ماركت النصر عدنان البرحوت
مطعم الوفاء منصور حزام
محالت كابع التجارية محمد عبدالرحمن كابع
سالم الصمدي للخضروات سالم قايد عمر الصمدي
مجموعة الهاشمي للبصريات والسمعيات محمد بدر عبد الرقيب االهدل
الهاشمي
مكتبة الصفاء أدوات مكتبية و مدرسية مطهر علي احمد شبام
أحساس للعطور وادوات التجميل نبيل نعمان عمر

امانة العاصمة مديرية السبيعن شارع تعز جوار المستشفي االلماني مديرية السبعين

967715337532

امانة العاصمة مديرية السبيعن شارع  16جوار مركز زايد
مدينة األصبحي  -جوار نايس وير
مدينة األصبحي  -جوار هايبر سنتر
صنعاء شارع تونس
صنعاء شارع تونس جوار مستشفى تونس

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967775008911
967772399641
967774169221
967777253920
967770688515

االصبحي  -جوار بهارات ياسين
مدينة االصبحي -مقابل سكاي مول
مدينة االصبحي  -داخل البصمة مول

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777558881
967777486594
967776188990

انوار الجنتين لالدوات الكهربائية لصاحبها امير جميل حسن غالب الكهالني ش -هائل جوار سوق القادسية
ش /تعز حي بدر -جوار مدرسة المقبلي
محفل لبيع القات لصاحبه نجيب عبدهللا طاهر محفل

مديرية معين
مديرية السبعين

967770822884
967771002221

المركز الكندي للبصريات والسمعيات مبارك عبد الرزاق سالم عبدة احمد صنعاء  -شميلة  -امام مطعم الشام
حدة امام مركز الكميم
بهارات حدة طالل حيدر الوصابي
امانة العاصمة بيت معياد شارع 16
الماركة االيطالية للجلديات فارس محمد حسين قاسم
حده جولة المصباحي
تطبيق سفري لخدمات التوصيل
امانة العاصمة  -شارع تعز جوار بنك التضامن
الشاعر لطب وجراحة العيون مطهر يحيى احمد الشاعر
السنينة  -مقابل جامعة الناصر
بقالة الربيع للمواد الغذائية غالب احمد عبده صالح
السنينه
بقالة الصعفاني هايل احمد محمد هاشم
صنعاء شارع النصر جوار مستشفى المتحدون
بن وبهارات البن العربي عبدالكريم قاسم احمد الروم
صنعاء شارع الحرية جوار مطعم الحرازي
صالون رضوان للحالقة رضوان احمد مصلح مهناء
شارع حده
ماكس فون للهواتف الذكية محمد احمد محمد فضل القباطي
امانة العاصمة شارع تعز جوار بنك التضامن
الشاعر لطب وجراحة العيون مطهر يحيى احمد الشاعر
امانة العاصمة بيت معياد جوار فندق برج الحياه
بقالة الركن الذهبي هشام عباس سالم النجاشي
امانة العاصمة بيت معياد امام فندق برج الحياه
بيت البهارات والمكسرات حمزة محمد حيدر قاسم

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967773701010
967777166625
967773860516
967733557000
967774027767
967771271973
967772054062
967774770001
967775750007
967777221211
967777719090
967771606311
967771467734

ش االستين -جوار بن معمر للنقل
ش  .16تقاطع ش الرباط جوار القلم الذهبي

مديرية السبعين
مديرية أزال

967770602532
967771241249

صنعاء  -االصبحي  -جوار ماركاتي للتجميل

مديرية السبعين

967773033009

الخمسين  -جولة بيت بوس
صنعاء  -االصبحي  -شارع االربعين  -جولة الثقافة
امانة العاصمة بيت معياد جوار مؤسسة القرماني
مدينة األصبحي  -جوار سكاي مول
صنعاء
ش 16
جْ َوارَ ّب َنكِ الُكِرَ َي ٌميَ َفرَ ْْ ع الُجْ ا ٌمْْ عُه الُدِائرَ يَ
الُدِائرَ يَ جْ َوارَ الُكِرَ َي ٌميَ َفرَ ع الُجْ ا ٌمعُه
شارع المقالح شمال هايبر سنتر
شارع حده جولة المصباحي
حدة المدينة جوار بنك التضامن المدينة
بيت معياد شارع  16جوار فندق برج الحياة
شارع الستين القادسية

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967735050001
967777774272
967775558117
967771225796
967777649400
967775493464
967771222883
967777991234
967775006915
967777737678
967775200241
967736371463
967777443707

وادي الضباب للخضروات والفواكة توفيق فا رع محمد حيدر الكبودي
شواية الحرازي بشير علي حسن القرشي
مركز العشاري لخدمات السيارات بطاريات الواح شمسية خالد امين عبد
هللا العشاري
سماء فرنسا للنظارات والسمعيات عبد العليم عبد الهادي عبد الرقيب
االهدل
مطاعم وبرست البيك رويال مصطفئ محمد صالح الجنيدي
خلف الحدث قصات الشعر خلف محمد ناجي المنصري
ستار ايسكريم ياسر العاتي
محل مستر غسان علي محمد المطحني
الصالحي لخدمات الجوال محمد يحي الصالحي
بيت الشوارما محمد عبده علي الكهالي
االسطورة لخدمات الجوال محمد عبدالباقي عبدالوارث
الذوق الرفيع للخياطة طه محمد علي السروري
تشيتا لتاجير السيارات والنقل فهد مقبل جياش جياش ال جياش
مطعم الضيافة محمد الوادعي
بقالة وبهارات بيروت اسماعيل صالح العواضي
خضروات وادي الضباب علي فارع الكبودي

قرطاسية ورقه وقلم ــ علي عبي ابراهيم السالمي
لوفي فون جواالت وكسوارات عمر خالد سعيد الدبعي
مغاسل ومكاوي جنتل مان مبروك محمد احمد الحراسي
معمل ابو محمد للخياطة مطيع محمد ابراهيم العمري
سوبر ماركت الفرج نصر ناجي مسعد فرج
البيت الراقي لالدوات المنزلية فايز علي محمد الكلبي
بقالة بصمة مصطفي علي الخالدي
محالت االتحاد لقطع الغيار فكري اسماعيل راجح
فالفل المذاق الشامي ضياء صالح محمد تاج الدين
مكتبة الحمدي عبدهللا سعيد عبدهللا صالح
فون تك للجواالت محمد عبدهللا ناجي سيف
صيدلية دار الحمد سامي أحمد عبده الهتاري
صيدلية لبنى محمد محمد عائض السكني
مكتبة الرافدين علي محمد سعيد الحميدي
احذية العروسين غازي علي أحمد سالم الرحبي
الصالحي لخدمات الجوال عبدهللا يحي عبدهللا الصالحي
الريان للعسل عبدالرحمن عبدهللا عبدالقادر زيد

شارع حده امام العزاني
صنعاء  -االصبحي
االصبحي جوار امين بيتزا
صنعاء شيراتون خلف السفارة االمريكية
امانة العاصمة بيحان جوار المستشفى األردني
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار الركن االيطالي
بيت معياد شارع  16جوار مدرسة بصمة علم
صنعاء-شارع خوالن
ش الرقاص مدخل سوق القات
ش  20امام سوبر ماركت الرائد
ش هائل
ش الرقاص جوار مركز الحسام
ش القاهره
ش هائل
ش هائل جوار مركز المدينه
ش  16تقاطع الرقاص
ش الرقاص تقاطع 16

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967770398000
967770408483
967774295411
967771890120
967773711274
967774466741
967771210361
967777780727
967771119588
967771600728
967774198971
967777292160
967773160030
967777219009
967771119159
967775460055
967774662949

محالت بن حميد لبيع قطع غيار الغساالت حميد صالح علي صالح
مطعم صالله حسين صالح علي العبري
مطعم البركه عبدالودود محسن الصلوي
محالت الشامي لمواد البناء محمد حسين سعيد الزيدي
بهارات ومطاحن العواضي بندر عبدهللا قاسم العواضي
مركز الهالل لالتصاالت وخدمة الجوال منير سعد الشعيبي
المطهر للعسل اليمني و العود مطهر احمد مسعد علي
جامعة الحكمة صالح ابراهيم محمد مسفر
ورشة فادي لصيانة السيارات فادي سليمان الصلوي
بقالة اليوسف يوسف احمد مصلح القحمي
محل الرويحي للتجاره مواد غذائية عبدهللا ناجي عايض الوصابي
محامص سيف الشام الحي السياسي عمر محمد ايمن سيف
محالت االتحاد لقطع الغيار مفيد اسماعيل راجح عون
محالت االتحاد لقطع الغيار فؤاد الذبحاني

ش 16
صنعاء  -ش صفر
شارع  16جوار بنك الكريمي فرع شارع عشرين
شارع عشرين قريب الستين
ش الرقاص جوار الكريمي
شارع  45خلف سوق االنسي
مدينة األصبحي  -جوار أمين بيتزا
صنعاء
شارع الخمسين امام محطة واي
صنعاء شارع الدفاع
الحصبة جوارب سوق الرشيد
شارع بغداد-الحى السياسي
صنعاء-الحصبة
صنعاء-شارع خوالن

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الصافية

967774993597
967777781982
967776672233
967770417998
967771814778
967777404099
967773606011
967771122993
967776058263
967777725845
967771546868
967771615638
967772007135
967772522262

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية شعوب

967777469170
967773557653
967772002080
967770007700
967770762162
967771239230
967777486308
967775250077

مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777790007
967770703415

صالون حالقة تاور ماجستيك محمد صالح علي حسن عطاء
صيدلية سندس فرع بيت بوس احمد عبد القادر حسين الذاري
صيدلية التعاون فارما عبدالناصر منصور عبدهللا نعمان
صيدلية التعاون فارما محمد احمد الفقية
صيدلية المملكة الدوائية بندر علي عبده ثابت
صيدلية يمن الوئام مجدالدين علي محمد الشرفي
بقالة البركة للمواد الغذائية صالح علي عبدهللا الصيري
فالفل المعلم حدة المدينة ايمن محمد سيف
صيدلية سندس
صيدلية سندس فرع شميلة احمد عبد القادر حسين الذاري

صنعاء  -جولة بيت بوس  -جوار فندق تاور ماجستيك هوتيل
صنعاء  -شارع الخمسين  -جولة بيت بوس
صنعاء-جوار مستشفي الجمهوري
صنعاء-جوار مستشفي الجمهوري
صنعاء شارع 45
امانة العاصمة هائل شارع  16جوار جامع القبة الخضراء
امانة العاصمة بينون جوار جامع قطران
حدة المدينة شارع
صنعاء  -شميلة  -امام مستشفى الخزان
صنعاء  -شميلة  -امام مستشفئ الخزان

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777327738
967777711215
967771297320
967772810037
967774987138
967772483806
967777063466
967772714070
967771791727
967777916674

المهيب للمالبس الجاهزة والخياطة الرجالية علي راشد علي راجح
صيدلية التعاون فارما عاصم نعمان احمد عبده
مجموعة الهاشمي للبصريات والسمعيات

صنعاء  -جولة بيت بوس
صنعاء-الزبيري جوار مستشفي الجمهوري
صنعاء  -االصبحي  -جوار مستشفى الزماني

مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين

967777186253
967770492575
967771233221

مطاحن وبهارات الوادي االخضر ياسر مجاهد محمد الحبيشي
كفتريا الشيباني مفيد حمود ناجي االشط
بقالة االثير ممدوح احمد عبدالرشيد شاهر
ملكة وادي النحل مثنى مهدي علي المصعبي
خلف الحدث قصات الشعر خلف محمد ناجي المنصري

امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار سوبر ماركت الجعدي
امانة العاصمة شارع تعز جوار بنك التضامن
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار فندق برج الحياة
صنعاء الدائري جوار عمارة الخوالني
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار عمارة القرماني

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين

967773841468
967770635568
967770632902
967777774021
967775558177

العزم للتجارة والتسويق شهاب محمد قاسم الحمادي
بقالة الصالهم يحيى علي محمد الصالهم
بقالة الخير محمد خالد احمد ثابت
بقالة االشعري للمواد الغذائية سامي محمد ناجي االشعري
الراجحي للتموينات الغذائية عباس علي قايد عبدهللا
مركز بيت معياد لدجاج البلدي عبدالسالم احمد االنسي
المختار للخضروات والفواكة مختار صالح مصلح سعد

امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار سوبر ماركت اليعفري
صنعاء الحصبة حارة بيت األحمر
امانة العاصمة بيت معياد جوار مؤسسة القرماني
امانة العاصمة شارع بيحان جوار المستشفي األردني
امانة العاصمة بيت معياد جوار مكتب التربية
امانة العاصمة بيت معياد جوار فندق برج الحياه
امانة العاصمة بيت معياد جوار فندق برج الحياه

مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967774568476
967773473111
967775119796
967737247414
967773500916
967777167546
967715022252

ش الرقاص جوارالمركز الطبي اإليراني
الكامل لبيع االطارات وزينة السيارات بشير محمد ملهي فازع الكامل
حدة المدينة امام فندق االسطنبول
بوفية المذاق الراقي صدام عبداللة الشميري
شارع الستين سوق القادسية
بقالة حنيش للمواد الغذائية عبدالسالم محمد المذلبي
ش هائل امام مركز المدينة
الوهيب لاللكترونيات وهيب نعمان راشد الحياني
ش الرقاص امام مركز ازال لالسنان مدخل سوق القات
تموينات سقطري امين عبده محسن محمد
شارع القاهره
الوفاء للمفروشات عبدهللا حسين حسين خميس
صنعاء شارع القيادة
سيتي ستورز ابراهيم احمد احمد السري
صنعاء شارع مازدا جوار المنتاب
مطعم السالم عبداله يحيى محمد المغربي
صنعاء فرع جولة بيت بوس  .فرع شارع تعزعيادة محمد مسعود
الفرنسي للنظارات والسمعيات عبد العليم عبد الهادي عبد الرقيب االهدل  .فرع الجراف تقاطع خط النصرالملعب
شارع حده جوار الكريمي
الحداد لمواد البنـاء والكهرباء ــ محمد علي صالح الحداد

المهيب للمالبس الجاهزة ولخياطة الرجالية علي راشد علي راجح
تراك برجر  Truck Burgerحمزة الذبحاني

صنعاء  -شميلة  -امام مستشفى الخزان
مدينة األصبحي  -مواقف ميترو مول

مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777449871
967774422543

وجوه باريس للعطور وادوات التجميل عبدالرقيب احمد عباس السدعي
عيادة عينان الطبية حيدر علي حمود العيناني
خضروات وفواكة الفتح فكري امين عبدالجبار حسن
بقالة الخامري عادل احمد عامر
كفتريا الرائع احمد عبدالرب فارع
صيدلية الجزيرة النموذجية عبدالمولى عبدالجليل حميد الثور
صيدلية ابو حازم ماجد امين علي احمد شميلة

االصبحي امام الحسوسة لالقمشة
امانة العاصمة بيت معياد جوار فندق برج الحياة
امانة العاصمة بيت معياد جوار مؤسسة القرماني
شارع الستين القادسية
شارع القاهره جوار فندق ايجل
صنعاء جولة  30امام مطعم العميد
صنعاء الصافية شارع الزهراوي

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية

967774661330
967773417767
967774845685
967774279709
967774473328
967777710121
967771405574

بهارات العدوي للبهارات والمواد الغذائه علي علي محمد جابر العدوي
العماد للطباعة عماد محمد احمد سعيد التوم
محال الشموخ للخياطة فاروق منصور حمود علي الصيري
مقبل كو للفالفل وشبس مقبل لطف حسن العبدلي
كوافير دالل بيوتي للتجميل اشراق علي عبده اسكندر
بقالة صادق صادق محمد علي حزام المطري
معسالت الوايلي حسين محمد عيظة الوايلي
عدنان محمد صالح الفالحي محل بيع القات الفالحي
للخياطة الرجالية الحديثة ياسر عبدهللا مبخوت الصيري VIP
سحلول للتجارة وااللعاب النارية حبيب حسين علي سحلول
مملكة البرق للجواالت وااللكترونيات عماد محمد علي الضيفي
فورجي موبايل للجواالت اصيل قحطان داود السعداني
بهارات الشيباني محمد ناظم عبده علي الشيباني
بوفية برج الحياه ابراهيم قايداحمد علي
لمسة خاصة احمد محمد محمود علي
عصام غالب صالح البحري يعمل لدى تهامة فالفور لالحذية
البيت اليمني لالثاث ضياء عدنان قائد عبدالمولي
تموينات اب حنين للفواكه والخضروات نسيم عبده صالح
مطاعم وبرست البيك رويال عبد العزيز محمد صالح الجنيدي
مطاعم سام بروستر عبد العزيز محمد صالح الجنيدي
العين للهواتف الذكية محمد عبدهللا علي الضلعي
بقالةالحبيشي للمواد الغذائية حفظ هللا احمد عبد اللة الزوم
المعهد االمريكي الفرنسي يوسف محمد صالح اللهبي
حلويات الملك عبدالخبير عثمان محمد الزبيري
محالت العزعزي للتمور وجدي علي محمد غالب العزعزي
العمالق لخدمات الجوال عبالرزاق غالب سعد قاسم العقبي
الكشري للمالبس الجاهزه محمد علي حسن الكشري
ازياء الملكة للمالبس الجاهزة عادل محمد احمد محمد الطاهري
صيدلية الرسالة الدوائية جالل سلطان سعيد عالية
محالت ابوداعر للهواتف محمد يحيى صالح الداعري
مطاحن وبهارات احمد عامر سلطان احمد عامر الحطامي
بقالة اللواء االخضر للمواد الغذائية شاكر محمد حسن العماري

شارع الرقاص جوار محطة الرقاص
صنعاء التحرير خلف البنك اليمني
صنعاء شارع  45الزهراوي
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار مدرسة طارق
صنعاء حي السنينة خلف مستشفى عزالدين الشيباني
جْ َوارَ جْ ا ٌمْْ ع ال ُ َنصّارَ جْ َوارَ ْْ ع ٌمارَ ِة الُ َن َوارَ سِ َي ْتيَ ٌمارَ ْ
ت
صنعاء ـ شارع 16
بيت بوس
صنعاء الصافية شارع  45الزهراوي
صنعاء الصافية شارع  45الزهراوي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء الصافية شارع  45الزهراوي
صنعاء الصافية شارع ابوظبي
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جور فندق برج الحياه
امانة العاصمة
صنعاء  -االصبحي  -امام نايس وير
ش الرقاص جوار المركز االيراني الطبي
ش الرباط جوار شركة القناعه للصرافهوالحواالت
صنعاء  -فرع جولة الرويشان  -مول العرب
صنعاء شارع االربعين  -جولة الثقافة
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء ـ جوار دار رعاية االيتام
شميلة  -جوار عماره بينون
شارع حدة
ش عشرين امام مطعم المنصوري
ش عشرين جوار الكنج مول
ش  16تقاطع الرقاص جوار صيدلية العليمي
امانة العاصمة بيت معياد شارع 16مدرسة طارق بن زياد
صنعاء شارع تونس
صنعاء شارع القيادة
صنعاء شيراتون جوار الجسر
صنعاء شارع تعز جوار فندق رويال صنعاء

مديرية معين
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية السبعين

967772919799
967772972526
967771973588
967777203037
967775390048
967773578641
967777773429
967771881440
967770103507
967771388908
967777553575
967775372221
967771461000
967775402487
967737057237
967777492719
967775513155
967776663130
967777918857
967777755900
967777966639
967777872400
967776631888
967775578759
967773181810
967771558114
967777805958
967736778051
967771077738
967777537482
967774902381
967777630490

الخليج لالحذية محمد عبدالرقيب ناجي الحربي
شركة دريم للمنظفات والمطهرات عفيف احمد مهيوب الخطيب
مكتبة المجد بشير حازم محمد ردمان
جناين للعسل عبده زهير قاسم رحيم
ماجد للذهب وشراء وتلحيم الذهب ماجد احمد ناجي محمد المهدي
بقالة ابومحمد الشميري زياد صالح محسن الصعفاني

امانة العاصمة االصبحي شارع الحربي جوار السدعي للعطور
صنعاء الصافية جوار السقارة السعودية
شارع حده
شارع حده
امانة العاصمة شارع  16بيت معياد
صنعاء شيراتون شارع مطهر

مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب

967777134541
967773515446
967772333571
967775452585
967777655200
967777310493

الشركة اليمنية للتجارة والتنمية مورا عبدالعزيز محمد يحيى الصبري
نادي الجامعة انور عبدهللا علي الصريمي
اليمن لخدمات الجوال عبدالعظيم مهيوب مدهش الرهاوي
مؤسسة الرجوي للتجارة العامة
مؤسسة الرجوي للتجارة العامة
مؤسسة الرجوي للتجارة العامة

صنعاء-شارع مجاهد -جوار مركز سنان
صنعاء شارع الحرية
صنعاء الصافية شارع ابوظبي
صنعاء شيراتون
صنعاء سوق الملح
صنعاء شميلة

مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية شعوب
مديرية صنعاء القديمة
مديرية السبعين

967777916387
967770802229
967777020316
967776776547
967776776548
967776776549

ابو عمار لمستلزمات الصيانة وقطع الغيار ياسر مهيوب احمد العريقي
االخوة لبيع وصيانة شاشات السيارات وهيب حسان علي سيف
ابراج الشارقة مول محمد علي عبده العمري
أبراج الشارقة مول محمد علي عبده العمري
أبراج الشارقة مول محمد علي عبده العمري
الوطن العربي للتصوير الرقمي اسالم محمد عبدالقوي العبسي
مكتبة النصر صادق كمال محمد العواضي
ظاليع المشاهير للمالبس عبدالمجيد محمد حسان الناصر
كفتريا الفلوجة هائل حمود ناجي محمد االشيط
ظاليع المشاهير للمالبس عبدالمجيد محمد حسان الناصر

صنعاء شارع  26جوار تيليمن
شارع ها?ل تقاطع الرباط
امانة العاصمة  -شارع تعز  -شميلة -الشارقة مول
امانة العاصمة  -شارع تعز  -شميلة -الشارقة مول
امانة العاصمة  -شارع تعز  -شميلة -الشارقة مول
صنعاء شارع الرباط امام الجامعة الوطنية
امانة العاصمة بيت بوس جوار سمراء عدن
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار مدرسة طارق
امانة العاصمة شارع الستين جور فندوق نجوم اروبا
امانة العاصمة بيت معياد شارع  16جوار مدرسة طارق

مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967774008935
967772252524
967773491548
967777900331
967772006008
967773117105
967713880002
967776802267
967777837750
967712172924

الشركة اليمنية للتجارة والتنمية مورا عبدالعزيز محمد يحيى الصبري
تكنو فون احمد احمد احمد مربط
بقالة االمل عبدالفتاح عبدهللا عبده الصعدي

التحرير -جوار الرحاب للعطور
صنعاء الصافية جوار مقبرة خزيمة
صنعاء شارع  45جوار قسم ذي يزن

مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الصافية
مديرية السبعين

967733760226
967777706920
967775961481

بقالة صبري ادم عبدهللا علي الصبري
البلول للسفريات والسياحة مهدي محمد محسن البلول
ابو جمال للموبليا والدواليب هيثم جميل مقبل عثمان العريقي
الغدره للمالبسالجاهزه عبدهللا محمد عليالدبعي
الرفيق للمواد الغذائية على صالح على رفيق
بقالة البركة للمواد الغذائية احمد قاسم محسن القليطي
صافر للف وصيانة المحركات وبيع قطع الغيار ابراهيم عبد الولي ثابت
العريقي

صنعاء الحصبة حارة الطوقي
صنعاء الجراف شارع التلفزيون
شارع القاهره قبل جولة سبا
شاع هائل جوار سوق القادسيه
شارع الرباط جوار كلية الجزيرة
شارع الرباط مدخل فكة جامعة الرازي

مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967771422413
967772235229
967775743333
967777300830
967778189810
967774205015

جولة سبأ

مديرية الثورة

967770990641

ش الرباط جوار شركه القناعه للصرافه
ش عشرين جوار الكريمي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
حده -ةجوار البريد
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي

مديرية معين
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية الصافية

967771180145
967773686661
967777417224
967771408524
967777571360

مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777768697
967771621183
967774633622
967777579325
967775203044

مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967772773012
967777021117
967774158073
967776645997
967777427989
967774774628
967771181216
967773700061
967777380130
967770092033
967773859508
967771133211
967771463447
967712849206
967774987587

تموينات ابو حنين للفواكه والخضروات احمد ثابت ناصر البروي
اسلم فون لخدمات الجوال اسلم محمد مشعوف االسلمي
مكتبة نجيب فهيم هزاع علي هادي
معهد  A2Z School of Englishغازي اسماعيل الطليلي
مركز الصافية لالنترنت دماج ناجي عبده عامر فاضل
مركز الجابري لبيع االطارات والبطاريات وتغيير الزيو فرع هايل رياض
ش الرباط تقاطع هايل
عبدهللا هايل الجابري
صنعاء شارع الميثاق جوار االدارة المحلية
مؤسسة مجلي الدولية لالثاث عبدهللا مصلح مجلي البعداني
بيت بوس حي المهندسين جوار جامع الخير
بقالة السعادة عالءالدين فاضل محمد المعزاب
بيت بوس حي المهندسين جوار جامع الخير
ورشة القباطي لمكنيك السيارات مبارك خليل عبدالغني
صنعاء ـ بيت معياد
البرنس للجواالت واالكسوارات وهيب عبد الحفيظ عبدة المشرقي
بهارات العدوي للبهارات والموادالغذائيه علي علي محمدجابر العدوي
توداي فون محمد احمد عبدالعزيز الكباب
السروري لاللكترونيات وخدمات الجوال محمد ياسين عبده محمد
بقالة الربيع خالد عبدهللا محمد فرحان القادري
بهارات النعمان للمكسرات محمد اسماعيل يحيى محمد النعمان
محالت الرفاعي للمواد الغذائية قاسم محمد امين نايف
صيدلية عدن عمر احمد سعيد الذبحاني
عصر التكنولوجيا عبدهللا مطهر علي غالب الهادي
همسات للعطور والتجميل علي عبدهللا محمد صالح الجحرة
محالت ابو جميل للخياطة بشار محمد محمد علي الصيري
تموينات البركه للموادالغذائيه ايمن علي محمد المنش
صيدلية عالم الصحه قاسم علي حسين عبدالقوي
الحبابي للمواد الغذائيه عبدالخالق علي صالح الحبابي
الشامل للمفاتيح عبدالرحمن محمد احمد بازل

شالرقاص جوار محطةالرقاص
صنعاء الضافية الزهراوي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء شارع  45امام مطعم الخطيب
صنعاء الصافية شارع 45
صنعاء شارع  45الزهراوي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء الصافية الزهراوي
ش  / 16جوار مطعم الهالل للكباب البلدي
ش  16جوار الكريمي
ش  16جوار الكريمي
شارع الرباط امام فندق مارينا
شارع خوالن  /جولة العمري /خلف محطة الفتح /حارة معاذ بن
جبل

مديرية الصافية

الحزمي تشكيله واسعه من االلكترونيات احمد محمد عبدهللا الحزمي
القادري للفواكه والخضروات سليمان نعمان محمد القادري
صيدلية بن علوان فرع رقم ستة عشر
صيدلة الفتح لالدوية حسين محمد علي عبيد
عالم الصيانه واالكترونيات لصيانة جميع االجهزه االكترونيه والبطاريات
طلعت نبيل سعيد الحكيمي
بقالة الوصابي عبده علي عبده صالح الوصابي
ملحمة ام القري حمود علب احمد الحاتمي
بقالة الوصابي يحي علي عبده صالح الوصابي
المذاق الشافي للعسل والمكسرات والتمور والبهارات عزيز عبدهللا
النهاري
ابو عابد للجنابي جارهللا حميد محمد صالح غيالن
صيدلية النويسي وليد احمد ناجي النويسي
محالت صالح حسين احمد قاطن واخوانه صالح حسين احمد قاطن
األصدارالحديث جواالت واكسسوارات أحسن عبد هللا المقدم

ش الرقاص جوار سويد للصرافه
ش الرقاص تقاطع ستةعشر جوار الكريمي
صنعاء شارع تعز جولة 45
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي

مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الصافية

967775025028
967771159545
967776262255
967771701622

الحصبه الميثاق أمام مبنى اليمنيه
جوار جامع القليسي
تحت جسر السنينه
حي التيسير الرقاص جوار جامع القليسي

مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967770461616
967773726382
967772708019
967774460702

ش  16جوار الكريمي
صنعاء الحصبة جوار بيت االحمر
شارع هائل جوار مطعم العواضي
شارع سته عشر
صنعاء االصبحي جوار مطعم جالكسي هاتف :

مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين

967711447943
967775071048
967775210950
967773446108
967775555859

سرايا للتحف و الهدايا ومستلزمات األعراس احمد علي حسين شرهان
بهارات البيت الراقي احمد محمد عبدهللا ابراهيم
البرق بالس للسفريات والنقل الدولي خليفة احمد عبد هللا الوائلي
صالون برج ايفل للحالقه خالد احمد ناجي محمد الراعي
مطعم حطبطب شاورما على الحطب محمد محمد راشد الحياني
بقالة االديب محمد نعمان قاسم االديب
مطعم البيت التهامي مفيد عبده محمد احمد القادري
مسلخ سامي للدواجن سامي علي حسن عبده مشوق
فورجيت لساعات والهدياء هشام فضل
مكتبة الحمدي عبدهللا سعيد عبدهللا صالح
بقالة العالمية ياسر محمد راجح صالح المنتصر

شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
ْتقاطع هائل مع 16
صنعاء شارع االربعين  -شارع حدة جولة المدينة
ش الرقاص امام محطة الرقاص
شارع الرباط امام مكتبة القلم الذهبي
صنعاء  -ش  40جوار خير زمان
بيت بوس جوار الضياني
بيت بوس حي المهندسين جوار جامع الخير
امانة العاصمة
ش عشرين امام سوبر ماركت الرائد
االصبحي امام سيتي ماكس

مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين

967774970994
967771950277
967778040001
967777772410
967773161212
967771278170
967775757644
967777379430
967776208402
967774977706
967714725132

للبرود للحلويات والمشروبات الصنعانية اسامة ثابت احمد الحكمي
لولؤة حده عبدالغني علي محمد مرشد
مكتبة الخمسين عبدهللا عبدهللا احمد العميسي
ماجستي للهدايا ماجد قايد علي محمد
شايع للمالبس واالقمشه لصاحبها شايع احمد قاسم احمد سعيد
عبايات الفرسان لصاحبها ياسر احمد علي الشامي
باريس للتحف والهدايا لصاحبها اطيب محمود طاهر القحوي

جولة سباء
شارع حدة -ش صفر جوار موكا
شارع الخمسين  -مقابل محطة أتيكو
سوق الزهراوي
سوق26/سبتمبر/سوق الكبودي
سوق 26/سبتمبر/سوق الكبودي
الزهراوي

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية

967770703364
967777504237
967772574008
967772782422
967736666255
967770425422
967772560325

مكتبة االمراء عبدالرحمن قاسم عبدالدائم القحم

روعه لمستلزمات الخياطه وليد عبدالكريم علي الشاوش
محالت محي الدين لمستلزمات الخياطه والتطريز لصاحبها محي الدين
محمد عبدهللا محي الدين
بقالة الحياة للمواد الغذائية حسام ناجي سعد الهروش
بقاله منصور الصلوي منصور محمد غالب عباد الصلوي
مخبز الوفاء محمد طاهر عبده الشرعبي
امازون للجواالت بصاحبها رعد قايد محمد البورعي
عمرو عثاربة للمواد الغذائية عمرو عبد هللا علي عثاربة
بقالة ميني ماركت عثاربة عبد الغني يحيى ناجي ابكر حيدرة
البارق تيليكوم ناصر ناصر صالح بارق
محل الثور مروان محمد حسين احمد الثور
بقالة ابو عصام محمد لطف حسن العبدلي
بقالة النخلة للمواد الغذائية للبهارات والمكسرات عبده محمد علي محمد
الصبري
استديو فوتو ستار للتصوير الفوتوغرافي توفيق علي بجاش سعد
عالمي ورد للهدايا والعطور لصاحبه عبدهللا قاسم احمد قتب
مكتبه خمسه واربعين لصاحبها عقيل عبدالحميد احمد عيسى
الوصابي لالقمشه لصاحبها مشتاق سعيد حسين الوصابي
بقاله ابو ميكال لصاحبها سمير حسن سعيد عبده سيف
القصر للمعسالت زياد عبدالقوي احمد العزاني
طيبات حضرموت للعسل عيضه العبد شميل الجابري
تموينات الخير عمار علي احمد محمد الريمي
حلويات بور سعيد لصاحبها عارف عبدهللا مهيوب القدسي
مكتبة االقصى لألدوات المدرسية وادوات التجميل مبارك احمد سعيد محمد
البجلي
الحكيم لاللكترونيات لقمان عبدالحكيم سعيد المعمري

الحصبه -سوق الروني

مديرية الثورة

967778243470

سوق الزهراوي جوار الزهراوي مول
شارع  16جوار فندق برج الحياة
جوله العمري امام احمد قطران
شارع  16بيت معياد جوار فندق برج الحياة
الزهروي/سوق الكبودي
شارع  16بيت معياد جوار اليعفري
شارع  16بيت معياد جوار مكتب التربية
صنعاء جولة الصياح
صنعاء التحرير شارع القيادة
شارع  16جوار مدرسة طارق

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية السبعين

967777299974
967771890658
967774211615
967773259956
967774732208
967770869852
967776864380
967771228787
967777093899
967775191851

شارع  16جوار سوبر ماركت اليعفري
الحصبة  -الغرفه التجارية
سوق الزهراوي
جوله  45خلف مدارس الرواد االهليه
سوق الزهراوي جوار مدخل سوق الكبودي
جوله  45جوار فندق كازافيل
شارع  22مايو  -مقابل صالة الخيول
بيت بوس  -جوار بنك التضامن
صنعاء الحصبة وزارة الصحة
ش هائل امام جامع الهدي

مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين

967771711366
967777835493
967772160781
967777593990
967773142802
967712145549
967775010712
967777480212
967775643977
967771155016

الحصبة األرض الطيبه
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي

مديرية الثورة
مديرية الصافية

967777627634
967778061623

معامل اوسان للتصوير فرع الرباطلصاحبها طه سعيد غالب الهاشمي
اكسسوارات انتي االجمل محمد سلطان محسن المهدي
البشير للطباعة والتصوير محمد نعمان منصور العامري
درة الدار للمكسرات فتحي غالب مبخوت االسد
الحميدي الجود انواع القات سلطان احمد محمد الحميدي
الهائل للمالبس الرجاليه احمد عادل هائل عبدهللا الفودعي

ش الرباط جوار القلم الذهبي
شارع  16بيت معيدا  -جوار سوبر اليعفري
التحرير جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير
ش  16جوار صيدلية البغدادي
ش عشرين  /امام الرشيد للكهرباء
ش جمال امام حلويات الكوبيش  /جوار المنحف الحربي

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة

967772718611
967771003548
967776273337
967777460003
967778404236
967774727067

امير العطور للعطور وادوات التجميل مهنا شاهر عبده ناحي الدبعي
محل نجيب للعطور عامر محمد منصور محمد الحناني
الزريقي للعطور والبخور حسين عبدالواسع محمد مقبل
فن االلوان للدعاية واالعالن عبدالكريم سعيد محمد الشبيبي

ش جمال امام الهيئه العامه لمكافحة الفساد
ش جمال امام المتحف الحربي
ش جمال جوار شركة الرحاب
التحرير جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير

مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة

967738162253
967774440439
967777784487
967777020797

جلكسي فون الكترونيات تلفونات اكسسوارات عدنان يحيى يحيى هاشم
الراقي للعطور واالكسسورارات عمار احمد قاسم
موسسة مجلي لالثاث عبدهللا مصلح مجلي البعداني

صنعاء الحصبة الغرفة التجارية
شارع  16بيت معياد جوار اليعفري
صنعاء شارع االربعين

مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967770620155
967771552227
967777942343

صالون زهور الربيع الحدث قصات الشعر عباس علي احمد الحيدري
خبير فون لصاحبها فريق علي صالح القوري
بقاله الصلوي لصاحبها ادريس سلطان ثابت الصلوي
بقالة الحبيشي محمد امين محمد منصور الشبيبي
مجمع الساطع كارز لخدمات السيارات محمد الحاج
بقالة خالد للمواد الغذائية خالد احمد حسين كياس
بقالة االشرم للمواد الغذئية علي علي حمود المطري
اكسسوارات لعيونك للتجميل نصر الدين زيد محمد الشدادي

شارع  16جوار فندق برج الحياة
الزهراوي
جوله العمري
الحصبة الغرفة التجاريه
شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
االمانه  -شارع القياده
االمانه  -شارع القياده
شارع تعز-الزهراوي

مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين

967736627939
967775222300
967772010730
967770388557
967778146254
967777772201
967770741919
967770848959

محالت احمد قائد الحبابي لمواد البناء خالد احمد قائد يحي الحبابي
سوبر ماركت العالمية عدنان الدعيس
بهارات منصور محسن العواضي
الحبيشي لالحذيه لصاحبها عدنان الحبيشي
الوليد للمواد الغذائية وليد اليافعي
بقاله القحم لصاحبها طارق قاسم القحم
مطعم جبال حيران لصاحبه محمد ناجي محمد الصلوي

ش عشرين جوار الكريمي
حدة  -جوار قاعة سام و إستراحة ستار بيروت
سعوان  -جوار قسم الوحدة و سوبر ماركت سعوان
الزهراوي
سعوان  -جوار فرزة سعوان
شارع تعز جوار جامع معاذ
ش الرقاص جوار مطعم الوادي

مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية معين

967770866864
967711698624
967772492998
967774333193
967777668607
967771837180
967772223209

بسمه للعطور وادوات التجميل لصاحبه احمد محمد صالح القريضي
مركز القلب االستشاري د محمد احمد محمد الجندي
موزع سجائر اسماعيل وليد محمدعبدهللا
تموينات السالم للمواد الغذائية محمد وحيد محمد الغيل
المحيط للجواالت سليمان أحمد عبدالحميد الشرعبي
محالت االسطورة الكترونيات تلفونات اكسيوارات عبدالسالم سعيد نصر
مرشد
صديق للقات العال صديق احمد عبيد عثمان
بقالة الوسيم ناصر صالح ناصر الميدمه
ربى صنعاء للبهارات كمال صالح محسن العماد
بقالة البريهي باسم سلطان سيف حسان البريهي
بقالة اليمن السعيد بديع محمد عقالن علي
بقالة الخميسي إبراهيم أحسن أحمد الخميسي

ش هائل
ش عمان تقاطع ش الجزائر خلف مسعود للصرافه
صنعاء
صنعاء الحصبة حارة الدفعي
صنعاء شعوب فروة

مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية شعوب

967777219011
967771586660
967776069998
967771181921
967776563893

صنعاء الحصبة الغرفة التجارية
شارع القادسية
شارع  16امام اشهار للدعاية واالعالن
الحصبه -االرض الطيبه
صنعاء دارس
صنعاء شارع التلفزيون
صنعاء

مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث

967772208977
967774463372
967772786461
967774747235
967774964647
967714886542
967774499087

بقالة الصالحي للمواد الغذائية عبدهللا عبده عبدهللا الصالحي
ملحمة منصور ملك الغنمي منصور محمد شوعي حسن
العزعزي للمالبس الجاهزه لصاحبها محمد سعيد غانم العزعزي
صيدلية وعد الرباط لصاحبها راشد علي محمد علي عباس

الحصه  -األرض الطيبه
ش الرقاص تقاطع  16جوار الكريمي
ش هائل جوار صيدليه الريان
ش هائل امام مستشفي الرباط

مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967775770574
967777785695
967776414142
967774148894

مطعم الحرازي النعيم شواية دجاج بلد مازن عبده احمد يحي الحليسي
مطعم علي كيفك للشوارما لصاحبه صادق مهدي الشامي صاحب شركة
روان للنظافه
ماركتي شوز لصاحبها عبدالجبار سعيد سعيد العزيزي
مركز االخوين لالكترونيات كريم صالح يحيى السماوي
بقالة عيسى للمواد الغذائية قائد محمد احمد الهجر
البرج التركي للخياطه الرجاليه لصاحبه عبدهللا عبدالكريم قاسم
محالت طه محمد فتح الدبعي للخشب طه محمد فتح الدبعي
كافتريا النعيم لصاحبها عادل سعيد حمادي الخطيب
بقالة الحي الراقي عبدالرحمن علي محمد مرشد
بقالة ابو احمد للمواد الغذائية احمد رشاد سعيد عبدهللا الحريمي
العليمي للجوال رشاد عبدالواحد عبدالقادر العليمي
شوايه العربي للدجاج البلدي محمد قاسم عمر المحرمي
همسات للجواالت عيسى محمد قائد العامري
مركز المدينه للمالبس واالحذيه لصاحبه عصام حيدر اسماعيل
كافتيريا االمير لصاحبها خالد علي محمد الحريبي
عالم التصوير للتصوير الرقمي عبدالرحمن خلدون علي الحوباني
خياط الثوب االنيق عبده سعيد حامد الشميري
الجامعة اليمنية
مركز االمجاد لالتصاالت اكترونيات واكسسوارات احمد حسين علي
عواضي
موبايل ستور اكترونيات تلفونات عبدالرحمن علي محمد أبو سبعه
بهارات الجنتين ياسر محمد أحمد الشهاري
بقالة العمراني عبدهللا علي عبدهللا عالء
بن مالك لألدوات المنزليه مطلق سعيد مالك علي حازب
بقالة المهناء للمواد الغذائية صالح قايد سعد مهناء
صيدلية السعيده قايد حسين قايد حسن زايد
تموينات الصديق للمواد الغذائية دليل سعد محمد احمد السمقي
بقالة الرميش للمواد الغذائية عبدهللا قايد محمد الرميش
بقالة ابو صدام للمواد الغذائية والبهارات عبدهللا قايد محمد الرميش
عادل السدعي للعطور والعود هشام عبده احمد السدعي
الحامد فون لخدمات الجوال باسم علي محمد قائد الفيصلي
الباسم لالحذيه باسم عبدالباقي علي عبدهللا الدبعي
الرواد فون للصيانه الهواتف محمود علي علي احمد
الحمزة للخياطة الرجالية عبدالرحمن فارع صالح الشماري
صيدلية دار الحيد عبد هللا نبيل مهيوب علي
االرض المتميزة للسياحة عمار علي يوسف المنصوري
بيت الشرق للتجارة نجيب محمد سعيد الفقيه
ركن الهرم للمالبس خالد محمد عبدالرب
صيدلية بيبي الحديثه احمد احمد غالب نعمان الصالحي
الكبودي للبهارات والمواد الغذائيه ماجد محمد صالح الكبودي
هال مول للمالبس الجاهزه ادريس حسن علي الحرازي
مغاسل سوبر كلين اكرم احمد احمد عبده هاسم
الراشدون لالتصاالت محفوظ محمد عبده يحيى غيالن
تموينات األرض الطيبة نصر علي علي الفقيه
غمدان الفقية الجواد انواع القات غمدان محمد علي الفقية
محل الوجاهة للمالبس الرجالية ضيف هللا احمد عبده خميس
بقالة االدريسي نورالدين عبده علي عبد هللا االدريسي
صالون االناقة للحالقة ابراهيم احمد احمد العباهي
البندر موبايل لالكسسوارات مصطفى طاهر عتيق النجار
بقالة الشوق محمد عادل مصلح محمد المعلمي
الوان الطيف للعطورات لصاحبها صدام مقبل مرشد البهرمي
جريت هوم لالدوات المنزليه عبدالكريم جار هللا محسن الكهالي
صيدلية التمييز مراد نبيل حسن عمر امين

ش الستين جوارالمستشفي االستشاري

مديرية معين

967775001807

ش الدائري امام سيتي مارت
سوق الزهراوي
القيادة
شارع الحرية خلف مجمع ديلوكس
نهاية ش الرباط امام القناعة للصرافه
ش العدل
ش الرقاص امام مركز الحسام
حدة  -جوار مصنع مياة حدة
الصافية  -جوار سوق عنس
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
شارع الرقاص مدخل سوق القات
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
ش هائل
ش القاهره امام مخزن التقوي لالدويه مدخل سوق القات
جولة الساعة الحصبه
الحصبة -جولة الساعه
صنعاء  -شارع الخمسين

مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين

967774325125
967773308968
967777034300
967771100932
967775219197
967775719879
967775558646
967771505636
967736245080
967776202282
967776444995
967777507111
967770021415
967777360550
967771393615
967772242630
967771676799

الحصبة -الغرفه التجاري
الحصبة  -الغرفه التجاريه
الحصبه -العرفه التجاريه
الحصبة  -مازدا  -البريد
الحصبه جولة الساعه
الحصبه جولة الساعه
الحصبة جولة الساعه
الحصبة جولة الساعه
الحصبة الغرفه التجارية
الحصبة  -الغرفة التجارية
ش هائل امام التاج لالقمشه
ش الرقاص جوار مركز ابو حسام
س هائل جوار معهد الرائد
الحصبة  -جولة الساعة
شارع حدة-جوار بوفية األمين
شارع خوالن دار الحيد
شارع الثالثين صنعاء
االصبحي  -مقابل مركز الهرم
االصبحي  -جوار سيتي ماكس
ش هائل جوار عمارة الروني
ش هائل جوار معهد الزائد لللغات
ش هائل جوار شركة الروني
ش الرقاص جوار الكريمي
سوق دارس
صنعاء الحصبة االرض الطيبة
مايو مقابل فندق مارينا 22
صنعاء الصافية شارع ايو ظبي
شارع خوالن جوار المرور
شارع  16جوار مدرسة طارق بن زياد
شارع تعز جوار المستشفى األلماني
شارع خوالن
سوق الزهراوي/الكبودي
سوق الزهراوي
شارع تعز امام المستشفى االلماني الحديث

مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967772150937
967774844140
967772355120
967773939297
967770450384
967775773929
967771946643
967775535324
967770697058
967772502941
967777518893
967775957774
967772090969
967775779960
967777777336
967774521128
967736745442
967775612946
967773277016
967771177021
967771099066
967773289220
967774430233
967772504446
967774747432
967773226612
967777249100
967772149682
967774838175
967776559666
967770280962
967776724735
967771162270
967777320989

كافتيرياء اورنج لبيع العصائر الطازجة يوسف علي منصور الدعيس
بقالة الركن الذهبي بازل محمد شايع عبد هللا الشرعبي
اسياء فون لالتصاالت بسام عبده مهدي ردمان
محالت القزع منير راجي محسن القزع
محالت هائل داوود هائل داود صالح يحيى الخالد
بقالة محمد الحرازي محمد علي حسن الفقيه
محل يحيى تيليكوم يحيى عبدالحميد محمد أحمد ناشر
بقالة الجبني محمد عبدالرحمن سعد الجبني
محل األمين فون أمين أحمد علي أحمد
صيدلية وجدان فارما وجدان عبدالعزيز عبدالوهاب القباطي
صيدلية شهاب الدين عارف محمد محمد راشد
صيدلية الزهراء الحديثة محمود نعمان أحمد حمود مقبل
صيدلية األزهر مراد قاسم مهيوب سعيد

شارع  16بيت معياد جوار سوبر ماكت اليعفري
بيت معياد  -جوار مكتب التربية والتعليم
بيت بوس جوار صيدلية سندس
صنعاء الحصبة الغرفة التجارية
صنعاء الحصبة فروة
صنعاء الحصبة مازدا
صنعاء جولة سبأ
صنعاء الحصبة مازدا حارة الدفعي
صنعاء جولة سبأ
صنعاء جولة سبأ
صنعاء الحصبة مازدا
صنعاء شارع المطار
صنعاء الحصبة مازدا

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة

967773469647
967713430096
967777673967
967776005955
967735718505
967777620656
967771399997
967777404573
967773112066
967770895862
967773914035
967777318929
967775812886

بوفية ابو انس للكباب البلدي طالل داؤد عبد هللا االحمدي
الند مول للمالبس الجاهزه لصاحبها قحطان محمد فارع الدبعي
صيدلية الشجاع لصاحبها عبدهللا سعيد عبدهللا احمد
بقالة االنسي للمواد الغذائية ماجد صالح محسن االنسي
بقالة اليوسفي للمواد الغذائية صالح مطهر ثابت غالب
سمر صنعاء للبهارات جالل محمد علي العبري
فالفل ركن الروضه طاهر حمود احمد علي العواضي
تموينات جابر للمواد الغذائية جابر علي محمد حسن الخدري
مانع للقات مانع محمد صالح الشريم
مغسلة برج الرياض هادي علي علي هادي القديمي
الغولي للهواتف الذكيه مهيب ناصر صالح مبخوت
بقالة ابن محسن للمواد الغذائية علي محسن محمد اليعفري
كشخه لالزياء جمال عبده محمد الحاج
تموينات االسره للمواد الغذائية احمد هالل قائد مرشد
ملحمة االخوه لصاحبها صادق حمود شوعي خريص
مخزن التقوي لالدويه سام صالح يحي المخالفي
تموينات العباسي للمواد الغذائيه لصاحبها بشير علي فائد راوح
فرح lailicشاكر عبدهللا االرياني

شارع خوالن  -جوار المرور
ش هائل جوار مستشفي المنار
ش الرباط .اامام مبني الواجبات الزكويه
دارس
دارس
دارس
دارس الروضه
شعوب الحباري
شارع  16جوار فندق برج الحياة
جوار مدرسة هائل ش الرقاص
الحصبة جوارب سوق الرشيد
شارع  16جوار سوبر اليعفري
شارع تعز-الزهراوي
الحصبة جوار سوق الرشيد
ش الرقاص جوار صيدلية العليمي جوار الكريمي
ش 20
ش  16جوار بنك اليمن والكويت
بيت بوس

مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال

967772587789
967772771016
967771035574
967773832297
967771414315
967774251824
967776490933
967771816555
967771004482
967777026868
967772633332
967775061646
967778441464
967778000621
967772759704
967777208207
967775156056
967737319042

العالمي  Vipللعطور وادوات التجميل محفوظ علي عبدهللا المسني
اللواء االخضر لالدوات الكهربائيه علي قاسم علي سعيد جهالن
ملك البخور صالح الدين شاهر عبدهللا مقبل الزريق
موبايل هوم لخدمات الجوال احمد يحي محمد السنحاني
ريدان للبطائق واالفراح احمد صادق محمد محمود االدريسي
مركز الربيع لالكسسوارات ربيع ابراهيم محمد المنصور
رياض الجابري لبيع االطارات والبطاريات وتغيير ا فرع مذبح رياض
عبدهللا هايل الجابري
بوفية اوالد سلطان اشرف سلطان
محالت تكنولوجيا فون صادق عثمان علي النهاري
تموينات ابو كريم ماركت حسن محمد احمد علي قانيوه
حمزه هليكم حمزه قائد عبدهللا عبده
صيدلية امير الشرق ماهر سلطان محمدسعيد غالب
بوفية النصر فتح عبدهللا صالح قائد
اتصاالت الغولي لطف يحيى حسين الغولي
بقالة الربيع للمواد الغذائه عبده قائد يحي سعيد اليوبي
الهالل فون لخدمات الجوال هالل علي محمد القاضي
اسماك قادرو قادرو محمد يوسف قادرو
مركز ارحب للبهارات ناصر احمد صالح الورد
المستقبل لبيع قطع غيارالسيارات توفيق صالح ناجي الخوالني
ابو زياد لقطع غيار السيارات بالل عبدالكريم ناجي الخوالني
مطعم ارض سام نبيل محمد عبدالعليم الشريف
سوبر ماركت ماجد هايبر فوزي عبدهللا محمد الحبيشي
سوبر ماركت ماجد هايبر فوزي عبدهللا محمد الحبيشي
علي حمود عبدهللا محل بيع لجميع انواع القات الحداء
مكتبة االمل لالدوات المكتبية محمد يحيى محمد الجرادي
الباسم لالكترونيات باسم محمد يحيى محمد الوصابي
بالل موبايل لالكترونيات بالل محمد عبده غيالن
الراشدون للعطورات واالكسسوارات انور عبده عبدهللا غيالن
اإلبداع للطباعة والتصوير متذر أحمد عبدهللا مراد
مكتبة دنيا االطفال علي عبدالرحمن عبدهللا البصراوي
مركز بسام لالحزمه والجنابي سامر ياسين ناصر الضبيبي
مكتبة احمد الفقيه لالدوات القرطاسية احمد مسعد احمد الفقيه
الهالل للقات هالل منصور احمد النجار
بالستيك الجمل محمد علي محمد الجمل
البدر الحدث الخياطة الرجالية عيسى بدر محمد العزي
بقالة الصيري لصاحبها محمد عبد المعز نعمان الصيري
بقالع نبيل الشرعبي لصاحبها انس رضوان سيف ثابت
بفاله البركه لبيع لصاحبها حسن محمد عبدهللا مثنى
بقاله الوليد لصاحبها عبدالرحمن علي علي الوليد
البصمه موبايل لصاحبها محمد عبدالرحمن محمد العنسي
بهاراتي مجدي سعيد ردمان عبدهللا

ش جمال امام الهيئه العامة لمكافحة الفساد
ش  .16جوار مطعم الهالل للكباب البلدي
ش جمال جوار شركة الرحاب
ش جمال امام الهيئه العامه لمكافحة الفساد
التحرير جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير
التحرير امام المتحف الحربي

مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة

967777703691
967776266636
967774849484
967773301114
967772182172
967773030350

مذبح  /امام النائب العام
باجل-شارع صنعاء
صنعاء الحصبة سوق الروني
الحصبه  -جولة الحباري
جولة الصياح
الحصبه األرض الطيبه
امانة العاصمة شارع تعز خلف المستشفي االلماني الحديث
جولة الحباري
ش هائل جوار مطعم العواضي جوار المريسي
ش  16امام مطعم الهالل للكباب
ش الرقاص سوق القات
سوق دارس
ش الدائري جولة كنتاكي
ش الدائري جولة كنتاكي
ش الستين جوار مستشفي االستشاري
ش الرقاص جوار مطعم جبال حيران
ش الرقاص جوار مطعم جبال حيران
بيت بوس
سوق دارس
سوق دارس
سوق دارس
سوق دارس
صنعاء الحصبة
فروه
شعوب  -فروه
فروه
شارع  25جوار صيدلية عدن
بيت معياد جوار حلويات االسدي
شارع  16امام اليعفري للمواد الغذائية
جولة تعز خلف فندق عدن بالزا
شارع خوالن خلف محطه الفتح
جوله /45امام مطعم الخطيب
شارع  45جوار جامع فاطمه
جوله  45امام مطع الخطيب
مدينة األصبحي  -جوار سوبر ماركت النيدو

مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967770327307
967775026994
967771658552
967770209685
967774404401
967774494441
967777747269
967770189797
967772354446
967774257177
967737143291
967771328445
967777770818
967777770908
967774573999
967774990499
967776364618
967712733255
967772728844
967773188702
967773711107
967774328169
967771239010
967772300504
967773410657
967774336080
967773109636
967771927576
967775066675
967775414463
967774458674
967772428576
967773843182
967770402087
967775139411

حديقه الزهراوي داخل سوق يحيى الحبيشي

مديرية الصافية

967777150103

جوله العمري
القيادة
دارس
شارع التلفزيون فندق يمن هاوس
شارع التلفزيون جوار مطعم االسطوره
شارع 45خلف مدرسه الرواد
مازدا
الحصبه -جوار سوق الرشيد
الحصبة جوارب سوق الرشيد

مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967777240980
967771012809
967770003224
967714250772
967777207698
967774209736
967771777376
967771022212
967772389718

لمسه خيال لالكسوارارت والعطور لصاحبها تامر احمد سعيد شمسان
الجراش لزينه السيارات ومستلزماتها لصاحبها ماجد طه مبخوت
الوصابي
بقالة هائل محمد احمد محمد سعيد طالب
محل ابومحمد لالكترونيات محمود علي احمد سنان غيالن
بقالة يمن هاوس عزيز محمد حمود احمد
بقالة النقيب للمواد الغذائية نجم الدين عبدالرحمن فرحان سيف
بقاله البركه اياد لصاحبها اياد عبدهللا احمد الحمادي
بقالة صالح للمواد الغذائية صالح صادق محمد فارع
مروان الحكيمي للبالستيك مروان احمد احمد يحيى الحكيمي
فريزون موبايل لالكترونيات خليفه سعيد عبدهللا محمد

الشعيبي لخدمات الجوال لصاحبه حفظ هللا محمد محمد ناصر الشعيبي

ش  16امام بنك اليمن والكويت سابقا

مديرية معين

967770530111

بن محفوظ للمالبس الرجالية والشبابية محمود سعيد ردمان الدبعي
تموينات التأمل للمواد الغذائيه والبهارات لصاحبها محمد صالح محمد
الظاهري
المهندم للخياطه الرجاليه لصاحبه رشيد علي محمد العزعزي

صنعاء شارع القصر

مديرية التحرير (صنعاء)

967771868711

ش 16امام محالت العولقي لمواد البناء
نهاية ش الرباط امام القناعه للصرافه

مديرية معين
مديرية معين

967772018290
967770972123

ش الرقاص جوار بنك الكريمي
ش 16مقابل بنك اليمن والكويت سابقا
صنعاء بيت معياد شارع 16
جولة سباء
الحباري -شارع الجمهورية
شارع األربعين  -خلف سوبر ماركت خير زمان
شعوب  -فروه
شعوب جولة الصياح
شعوب  -جولة الحباري -حراج المفروشات
الثوره  -مازدا
صنعاء بيت معياد شارع 16
صنعاء بين معياد شارع 16
دارس
ش هائل جوار عادل السدعي للعطور والعود
الحصبه-جولة الساعه
شارع الخمسين  -مقابل محطة أتيكو
سوق الزهراوي جواو ون ثاوزند
سوق الزهراوي /داخل سوق الكبودي
ش الرباط امام محطة الرباط
صنعاء
صنعاء الحصبة شارع الروني
مازدا -الغرفة التجارية
دارس  -سوق العاصمه
دارس  -سوق العاصمه
الجامعة الجديد
الجامعة الجديد
الجامعة الجديد
صنعاء  -شارع تعز  -خلف مستشفى االماني
سوق شميله/سوق النعامي
شميله /اما عماره الزنداني
صنعاء-شارع الجزائر جوار محطة المختار
صنعاء الصافية
سعوان
سعوان
سعوان
صنعاء باب البلقه جوار سوق السمك
صنعاء شارع الدفاع جوار ثانوية الكويت
صنعاء  -شارع تونس تقاطع العدل
صنعاء  -شارع تونس تقاطع العدل
صنعاء  -شارع تونس تقاطع العدل
الصافيه جوار الدكتور الصلوي

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الوحدة
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية أزال

967775215151
967773757606
967772940205
967777818688
967772081208
967771007399
967777991068
967777400373
967774416883
967775597003
967775916919
967773458364
967773960395
967777164258
967775869289
967771578629
967773667979
967774387244
967774225226
967770471321
967770808085
967774000802
967771384909
967772380933
967771569996
967773817779
967733999133
967776017904
967771110600
967778211323
967777220218
967770629927
967770772339
967777665536
967771024577
967770724004
967777582066
967773676062
967775010090
967712190523
967777839652

صنعاء  -شارع  - 20تقاطع 16
ش الرقاص خلف مدرسة هائل حي التسير
ش هائل
جولة مارب جوار مستشفي مارب
صنعاء شعوب فروة جوار الكريمي
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
السنينة جوار جامعة الناصر
السنينة -جوار جامعة الناصر
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
دارس -معامل النصر للتصوير
صنعاء جولة سبأ
دارس -جوار معامل النصر
شميلة -سوق شميلة
بيت بوس  -نهاية شارع 30
الدائري  -جولة القادسية
جولة  -سباء
شارع القاهره  -جولة تونس
جولة ـ تونس
بيت بوس  -نهاية شارع 30
السنينة  -جوار جامعة الناصر
بيت بوس  -نهاية شارع الثالثين
بيت بوس امام مستشفى االسرة
حارة الرحمة

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الصافية
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية السبعين
مديرية معين

967777712120
967776313432
967712500077
967770066893
967773639991
967774105405
967773234740
967775858714
967775497744
967770300292
967775577706
967771712020
967772886220
967773006970
967778137852
967771659735
967734021630
967773699038
967774008099
967775458442
967774702325
967777179916
967777615012

ملك الصيانه لصيانة وخدمات الجوال لصاحبه يوسف عبدهللا قاسم قائد
بقالة العامري لصاحبها رائد قائد مقبل قاسم العامري
مكتبة زرقاء اليمامة بليغ حسن قايد العوش
المازن لاللكترونيات مازن هادي حمود الحزوه
بقالة سمير الكباري سمير محمد صالح الكباري
راكان للمالبس الرجالية نايف الحجاجي
الجميل للهواتف وااللكترونيات جميل احمد علي عثمان
بيهس تليكوم خالد محمد ناصر حيدر البيهسي
مكتبة السالم عبدالرحمن احمد علي بن علي
بقالة ابو صالح اسامة يحيى علي الزنم
صيدلية بنت جبيل عادل علي مرعي يوسف
بقالة اليمامة حمود علي احمد الحشني
مكتبة االنوار عبدهللا عبدالغني سعيد الشميري
منبع الجمال للمالبس الجاهزه احمد منصور محمد غالب
خياط القائد عبدالنور احمد ابراهيم الشميري
بقالة الخمسين عبدهللا عبدهللا احمد العميسي
الهيثم فون لصاحبه علي محمد علي الذماري
سليمان فون لخدمات الجوال لصاحبه سليمان احمد علي القاضي
بطاريات آرورا زياد عبدهللا هايل الجابري
صيدلية اليرموك فارما عبدالواحد عثمان النهاري
ريدمي بروو جواالت اسامه زيد أحمد الوصابي
محالت الذهبي فون هيثم خالد علي الفقيه
جلكسي للتجميل عماد عبدالملك عبدهللا نعمان
التاج الذهبي االكسسوارات والجواالت علي احمد احمد محمد النشم
القوة المذهلة لالكترونيات بندر حزام ناجي اللوزي
جرافكس فون للهواتف واالكسسوارات فهد مجاهد عبدهللا الفقيه
ون بلس للهواتف محمد احمد سالم االحمدي
طاحون بيت معياد عيبان حسان حسن محسن قدام
علي مصلح للعطور لصاحبها عللي مصلح البرطي
مركز الشرق لالتصاالت لصاحبها طالل حسين عبدهللا ابراهيم
المناره لتقنية المعلومات زايد ابراهيم علي الموكعي
بقالة العشاري هائل عبدالسالم العشاري
األكيد للجواالت ماجد احمد صالح العزيزي
بقاله المدينه علي عبدهللا حسين العماد
قصر المدينه للكترونيات عبدالرحمن جمال سعد محمد الحداد
سوبر ماركت الشعب مالك علي احمد سعيد العمال
مشغل النور للخياطة النسائية سعيد ابوبكر محمد معوضة
مروان تيليكوم مروان محمد عزيز علي كدمه
أبو فؤاد لمواد البناء محمد محمد حسين الحاج
تموينات السالم منير قائد سعيد دبوان
بقاله الخير للمواد الغذائيه محمد عبدهللا اسماعيل مهيوب
القوطاري لالدوات الصحية واالدوات الكهربائيه ومواد البناء محمد محس
حسين القوطاري
بقالة القدسي صادق محمد صالح القرشي
امبراطور المعاوز أيمن عبده غالب الدبعي
االنوار لالكترونيات مختار محسن احمد هراوه
إبن حيان لإللكترونيات عامر أحمد مرشد الحياني
بقالة الفقيه جميل محمد محمد الفقيه
عالم الدلع للمعسالت والشيش محمد عبد القادر عباس عبدالحميد
اكس فون اكسسوارات وصيانة تلفونات توفيق علي قائد العواضي
تموينات الغذاء العربي محمد هزاع دبوان قائد
بقالة جبل ميراب للمواد الغذائية بسام قائد فرحان الشميري
الوسيم للتصوير وسيم عبدالفتاح محمد فضل
اكترونيات اكرم محمد يحيى حجر
تموينات تركيا بندر محمد علي المخرفي
هيثم لبيع الدجاج هيثم فراص محمد علي بادر
تموينات الصلوي للمواد الغذائية مفيد عبدالحكيم محمد ثابت
خياط الياباني عبدالرحمن علي ناشر حسن الجنيد
محالت عبدهللا السامعي لمواد البناء عبدهللا محمداحمد السامعي
السفراء لالكترونيات بكيل صالح عبدهللا القعشلة
عبدالحميد للزجاج عبدالحميد يحيى حزام غراب
الشموخ للخياطة الرجالة خالد محمود خالد ابو السعود البازلي
سوبر ماركت الصداقة عمر فارع يحيى عوض العنقبي
صالون باريس الحدث قصات الشعر هاني قايد علي شبارة
ابن علوان للفضيات والمجوهرات ابراهيم عبد الواحد علوان

بقالة العمراني سلمان احمد عبده العمراني
سوبر ماركت التوفير محمود حمود علي محمد
صيدلية اورانج فارما محمد عبدالكريم محمد الحماطي
السعيده للبيض ياسر غالب قصير حمزه عبدهللا

ش الرقاص جوار مدرسة هايتك
ش هايل جوار جامع الرحمة جوار الروني
ش  16جوار الرحاب للصرافه
ش الرقاص جوار االمتباز للحالقه

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967712625894
967773211532
967771110076
967772122431

تموينات الشعيبي للمواد الغذائيه ضياء الدين محمد يوسف النصيري
مركز خلية النحل للعسل والتمور وليد مقبل يحيي زاهر
مكتبة الخليج العربي للقرطاسية طه محمد علي الوتاري
الرشيد لالدوات الكهربائيه ماجدالب ناشر
صيدلية ابن سراج عصام عبدهللا يحي العمراني
بقالة الراية للمواد الغذائية نبيل حزام صالح العفاري
مجموعة بنك الطاقة محمد محمود احمد الكحالني
العصيمي لمواد البناء عبدالرحمن مجاهد يحيى العصيمي
محالت محمد علي السنحاني واوالده
كافتريا الهالل للعصائر والسندويتشات عبدهللا ناصر علي السلمي
مركز ومكتبة ابو يحي احمد يحي عضالت
الحبيب تك للجواالت عبدالحبيب عبدهللا محمد عبدالحبيب
الباشا للمالبس الرجاليه عبدالقوي حاتم عبدهللا قاسم
مغسلة الفرسان عدنان محمد حسين مثقال
ابداع هاردوير عثمان يحي احمد شائع
الباسم للخياطة سلطان محمد علي غالب الطاهري
الباسم للخياطة فرع الزمر سلطان الطاهري
صيدلية رؤى لالدوية ابراهيم عبدهللا ابرهيم الضحوي
سائق سياره اجره تاكسي رياض نجيب صالح حسين غراب
بهارات عقالن عمر محمد عقالن
العماد لاللكترونيات نجاد محمد العماد
سنابل العاصمه النتاج الخبز االلي عبدهللا محمد مكرم
محطة بترول مروان عبدالعزيز عبده القدسي
بقاله الزريقي محمد عبدالدائم اسماعيل
محل احلى عيون للبراقع صالح العزي عبد الرحيم القاضي

حي التيسير جوار مدرسة السعيد االهليه
صنعاء الحصبه خلف مبني اليمنية
الدائري امام الجامعة القديم
ش عشرين
ش الستين جوار المستشفي االستشاري
مازدا  -جوار الكريمي
الغرفة التجارية  -تجوار مؤسسة المياه
الغرفة التجارية  -شارع الوحدات
دارس  -سوق القات
امانة العاصمة باب السالم جوار مستشفى الثورة
حارة التيسير جوار جامعالقليسي
ش هايل جوار جامع الرحمه
ش هايل
ش ها?ل مدخل مركز القمه
صنعاء-شارع مارب-جولة مارب
صنعاء شعوب شارع المشهد
صنعاء شعوب شارع الزمر
الروضة -جوار مستشفى الروضة
بيت بوس  -نهاية شارع الثالثين
صنعاء
شميله
صنعاء
شارع الستين الشمالي
االمانه
شارع جمال

مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية صنعاء القديمة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية التحرير (صنعاء)

967774506819
967774301105
967775292019
967774437534
967774212055
967773794137
967771811416
967774029340
967777340637
967772516799
967777139686
967775958980
967734640558
967777609298
967772847572
967772809488
967770620111
967777364996
967776065399
967772714514
967773335482
967777776725
967777432407
967776708313
967771777947

العين االجمل الرقى الخمارات والبراقع عبد هللا عزي صالح الوصابي

الزهراوي  -مركز جواهر سنتر

مديرية السبعين

967777711935

كازورينا للعطور بخور مخمريات هدايا انوار عبد الملك علي ددعقين

الزهراوي  -مركز جواهر سننتر

مديرية السبعين

967772432232

محالت الصالحي للمالبس الجاهزة محمد فيصل محمد عبده الصالحي
سيتي كريم للسكريم وجيه مهدي داؤود يوسف ثابت
بسمة الخليج للعبايات حذيفة عبد هللا صالح العتبي

امانة العاصمة جوار مستشفى الثورة
الزهراوي  -مركز جواهر سنتر
الزهراوي  -مجمع جواهر سنتر

مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967777730429
967776667020
967774302588

مديرية السبعين
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الصافية

967773866664
967777932311
967771070702

جولة الصياح
صنعاء الزاهري شارع 45
يمن مول-جولة الرويشان
يمن مول-جولة الرويشان
الجامعة القديم
جوار حديقة الحيوان
حدة المدينة شارع صفر
الحصبه -مقابل موسسة المياه
صنعاء شارع هائل جولة أيلول
صنعاء  -شارع 16
سوث شميله امام بهارات الرجوي
صنعاء
سوق شميله
صنعاء داخل سام مول
صنعاء جولة سبأ
صنعاء الحصبة
صنعاء الصافية
صنعاء الصافية
ش 16امام سوبر ماركت الصباحي
دارس -جوار معامل النصر
حدة المدينة جوار الجندول
صنعاء دارس خط المطار
صنعاء دارس خط المطار
القادسية  -جوار جامع عسالن

مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية السبعين

967775023334
967776202652
967734437066
967736161060
967777738780
967773882964
967774444302
967770766022
967775520883
967736676672
967775927000
967775844251
967771807530
967733001157
967773202225
967771818450
967770405457
967774496774
967777321938
967772318225
967772033703
967775055563
967771933258
967777670447

الستين الجنوبي  -جوار جولة المرور
الستين الجنوبي  -جوار جولة المرور
الستين الجنوبي  -جوار البراق للعيون
الستين الجنوبي  -جوار النقل البري
صنعاء

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية أزال

967771816030
967773177366
967776837007
967701732936
967737824660

ابو وائل للعطورات وادوات التجميل عبد الرزاق حيدر علي قاسم الموقري الزهراوي -مركز جواهر سنتر
صنعاء دارس خط المطار
مكتبة الوحدة نائف مرشد ناجي الخالقي
صنعاء الصافية ابوظبي
مجموعة الحمادي للتجارة حلمي حسين شمسان الحمادي
محل الموفق تليكوم لالكترونيات والتلفونات بشار رياض محمد سعيد
مركز يونايس امل محمد احمد الغزالي
ازوردي للمطليات ايمن سعيد عبدهللا عساج
ازوردي للمطليات تامر سعيد عبدهللا عساج
مكتبة عالم القرطاسية ردمان محمد فهاد الصالحي
نسيبة عبدهللا علي علي الجالدي
المقطري للهواتف الذكية ياسر المقطري
ابو احمد للكهرباء عارف أحمد محمد طاهر البلول
خياط التركى مان اسامه طاهر حمود غيالن
صالح علي احمد عبادي للقات العال
بقاله ابو زيدان لصاحبها معروف حسن علي مهدي
بقاله االيهم محمد عبده القربي
تخفيضات جالكسي للشناط لصاحبها عبدالمنصور الوصابي
الدورادو هداية نشوان سعيد علي قاسم
محل  HGإلكترونيات محمد يحيى عبدهللا القلحصي
محل إعمار الحصبة لمواد البناء سيف محمد سيف العبسي
بقالة ابن النقيب مواد غدائية عبدالقادر احمد محمد الوصابي
بقالة بن داود محمد داود محمد الصلوي
عصام فون لخدمات الجوال عصام علي محمد المنعي
بقالة فتح الرحمن للمواد الغذائية حمود احمد محمد علي
سوبر ماركت سام سنتر محسن جميل محسن
محل األقصى اسامه أحمد علي الزنداني
محل المسوري قاسم محمد سعد ثابت
بقاله االيهم للمواد الغذائية نايل احمد مرشد علي الشعوري
النجوان ومحمد العريش لسفريات والسياحة عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا سالم
بحرق
العالمي للسفريات سلمان محمد محمد علي عباد
بوابة السفر للنقل البري والدولي غمدان ناجي حزام احمد
صالون الشباب للحالقة محمد نعمان علي ناجي
بقاله رزقي على هللا علي صالح الحداد

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية بني الحارث

967776665173
967772144445
967770666899
967773101681
967773792330
967773990910

سائق سياره اجره تاكسي عبدهللا ناجي محمد الفقية
بقالة ابو امجد للمواد الغذائية امين علي عبدهللا المشرمم
تموينات العجيل محمد محمود عقالن حسان الحمادي
سائق سياره اجره تاكسي عبداالله ناجي محمد المقالح
سامي قائد احمد محمد
مكتبة السري لالدوات القرطاسية علي عبدهللا احمد السري

جوار مدرسة الحورش 45
ش  - 45جوار مدرسة الحورش
صنعاء شارع ابوظبي الصافية
ش  - 45جوار مدرسة الحورش
هائل كنج مول
الروضة

مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث

967771680002
967771446899
967775055751
967777592523
967774414298
967734880330
967770455982
967777441501
967777681906
967775553955

دنيا العرائس للعطورات واالكسسوارات احمد شمس الدين حامد الشايع

دارس -سوق العاصمه

مديرية بني الحارث

967772751739

بوفية الشميري للعصائر الطازجه والوجبات بكيل محمد ثابت سالم عبدهللا
المذاق الحضرمي محمد احمد مهدى
بقالة الخير صالح صالح علي عامر
بهارات المدينة ياسر مختار
بقالة األفراح محمد حميد منصور الصرابي
محل أبو إبراهيم حمود صالح صالح سيالن
وكالة بون نوياج للسفريات والسياحة غمدان ناجي حزام احمد
قاهر فون للهواتف الذكية ابراهيم يحيى احمد صالح عالء
االسطوره لتشكيل االلمنيوم مصطفى محمد علي غراب
بقالة زيدان زيدان رفيق محمد العامري
بقالة النجم مواد غدائية ايمن عبدهللا علي محمد عقالن
محالت االتحاد لقطع الغيار اوسام مفيد اسماعيل راجح
صيدليه ابن هيالن لصاحبها محسن ناجي هيالن
الدار للمعسالت لصاحبها ياسر صالح الدار
محالت عبد الرحمن الجبري للعطورات واالكسسوارات عبد الرحمن علي
عبده الجبري
حسام محمد عبده مكرد
الجابري فون مختار ملهي ناجي
عمار طاهر سعيد علي العريقي
صيدلية عالم الدواء عادل عبدهللا محمد الشيباني
بقالة النجوم للمواد الغذائية عبدالباقي عبدالرحمن دبوان علي
صيدلية الضحوي لالدوية ابراهيم عبدهللا ابراهيم الضحوي
ادهم غير لالكسسوارات والساعات ادهم شعفل مصلح الدميني
عمار اخوان ملك الذهب الصيني عمر عبد هللا قايد ناجي العباسي
معمل اليافعي للخياطة عبده ياسر محمد اليافعي
صيدلية ازهار الحديثة عبدالعزيز غالب نعمان حاجب
مكتبة وبقالة االثير محمد عبده علي النعماني
صيدلية العبير لالدوية عبير عبدالرحمن حسين البيضاني
اسبور لالكسسوارات محمد محمد نصر امير
الجوكر فون لالكسسوارات وصيانة الهواتف محمد عبده عبدالرؤوف
مهيوب
بقالة الجامعة للمواد الغذائية ابراهيم محمد ناصر حنظلة
الترا للبرمجيات انظمة
بقالة الحامد حامد حميد محمد راصع
بهارات روزين ياصر منصور محمد يحيى البرعي
منير فون للهواتف احمد فيصل عبدهللا طاهر ابو فارع
صالوم الوطن الغالي احمد احمد قايد الحكيم
بقالة المستقبل سعيد غالب يوسف اسماعيل داود
مركز التموينات الغدائيه محمد عبدهللا حسام الشرعبي
صيدلية االسراء محمد عبدهللا يحي النجري
ميجا فون لخدمات الجوال اديب عبداارحمن محمد عبدهللا
مطاحن ومحامص الجوده صالح حميد احمد احمد القاسمي
بيورتي للعطور وادوات التجميل اديب عبدالقوي مهبوب
جود للعبايات عبده هاشم محمد حيدر الشنيفي
بقالة فرسان الميدان معاذ غالب حمود مرشد الحسني
اندرويد فون للجواالت يحي مهدي صالح الهمداني
مركز الفخامة للجنابي محمد مصلح سعيد الخوالني
ابو عابد لالحذية ضيف هللا حميد محمد صالح غيالن

دارس  -الشارع العم  -جوار شركة العمقي
االمانه
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
سعوان  -جوار فرزة سعوان
صنعاء دارس خط المطار جوار الكريمي
صنعاء الحصبة شارع مازدا
الستين الجنوبي  -جوار البراق للعيون
الدائري جوار الجامعة الجديد
بيت بوس  -نهاية شارع الثالثين  -السواد
الحصبة الغرفة التجارية جوار الكريمي
صنعاء-الصافية
صنعاء-الحصبة شارع عمران
شميله/امام مستشفلى هلشم العراقي
سوق شميله

مديرية بني الحارث
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967771716559
967776600404
967771968892
967776566667
967775562232
967775887220
967777396795
967772883304
967771212671
967778491196
967772391455
967777886639
967777108151
967771655101

الزهراوي  -مركز جواهر سنتر
جامعة الحكمة
شميله
شارع العدل مسجد السنباني
حدة -عمارة الغراسي
بيت بوس  -نهاية شارع 30
الروضة  -جوار مستشفى الروضه
الزهراوي  -مركز جواهر سنتر
الزهراوي  -مركز جواهر سنتر
دارس  -سوق االصالة
الجامعة الجديد
الجامعة الجديد
شارع تونس
الجامعة الجديد

مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الوحدة
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين

967730132793
967716501140
967775369241
967770977883
967775254822
967774800603
967771894918
967772020505
967714119151
967772726687
967770475081
967777302037
967733691137
967770653355

الجامعة الجديد
الجامعة الجديد
الجامعة الجديد
صنعاء شارع الدفاع جوار ثانوية الكويت
الجامعة  -الجديد
الجامعة الجديد
صنعاء شارع الدفاع جوار ثانوية الكويت
ش الرقاص جوار مدرسة البنيان
ش  16جوار جامع احمد ناصر
ش 16جوار جامع احمد ناصر
ش  16جوار الكريمي
ش هايل جوار جامع الرحمه جوار الروني
ش هائل جوار جامع الرحمه ش الصاالت
ش هائل امام مدرسة الريادة جوار مخابز الريان
ش هايل جوار جامع بالل
هايل
صنعاء الحصبة جوار بيت األحمر
صنعاء الحصبة جوار بيت األحمر

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب

967774700239
967775342206
967775566940
967776437437
967775750353
967777111388
967773606776
967775933965
967733663434
967777792885
967773196795
967772981136
967771906002
967777370242
967774150665
967770102026
967773255828
967775193909

المشولي للصرافة والتحويالت شعيب سلطان عبدهللا مجاهد المشولي
بقالة الزريقي مواد غدائية خالد سلطان قائد سالم
محالت الحبيشي للبهارات فارس محمد عبادي الحبيشي
مركزابن الخطيب مطعم وبوفية بسام حزام هزاع محسن

السنينة جوار مستشفى الشيباني
صنعاء-جوله تعز
هائل جوار مطعم المنير
صنعاء-مازدا

مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية معين
مديرية الصافية

967777740140
967776234072
967770742142
967777702356

مكتبة الزبيري لالدوات اليقرطاسية والمكتبية عدنان صالح حسين الزبيري الروضة  -جوار مستشفى الروضة
الروضة جوار مكتب التربية
كاش بالش للمالبس الجاهزة ياسين طه حسين سويد
الحصبة جوار جامع ابوبكر
كوافير سلين ايمان عبدالحفيظ محمد الجرب
الدائري  -جولة القادسية
تموينات القادسية للمواد الغذائية هيثم محمد طاهر عبدالرب قائد
جوله سباء
بقالة السعيده عمار خالد قائد الخياطي
صنعاء دارس جوار مدرسة الروضة
بقالة الوائل وائل محمد عبدالرقيب الشميري
صنعاء دارس جوار مدرسة الروضة
بقالة الرافدين ياسر عوض محمد أحمد
صنعاء دارس حارة الشغدري
بقالة الوضاحي محمد محمد عبدهللا الوضاحي
صنعاء دارس جوار بقالة شمسان
بقالة عبدهللا الرابع عبدهللا محمد أحمد الرابع
دارس-سوق العاصمه
بهارات الظافري عبدالجبار صادق حسن محمد الظافري

بقالة جروش مواد غدائية عبده ناصر محمد جروش
بقالة جروش مواد غدائية جالل عبده ناصر جروش
البدش للبهارات سمير سنان محمد البدش
بقالة المستقبل مواد غذائية اكرم عبده يحيى العشاري
بقالة الحزمي مواد غدائية رشيد امير محمد الحريمي
فرايزون سنتر لخدمات الجوال معاذ صالح علي احمد
للعصائر والمشروبات عبداللة السليماني One Million
العبيدي للتجارة هواتف واكسوارت عباس عبده حيدر الحرورة

صنعاء-الصافية
صنعاء-الصافية
سواد حنش جوار مرور صنعاء
صنعاء-الصافية
صنعاء-الصافية
ش مارب امام وزارة التربيه
حدة المدينة -جوار قاعة السريا
امانة العاصمو باب السالم جوار مستشفي الثورة

مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية صنعاء القديمة

967777822238
967776303033
967775224282
967738300315
967775769000
967774779000
967770008998
967772006904

عزوز فون لصيانة الهواتف الذكية عبدالعزيز صالح عبدهللا المدري
الشيوخ لبيع الجنابي العزيري اكرم قائد احمد حاتم االبيض
الفنان المنشد اسامة على محمد الضيفي
تموينات البستان للمواد الغذائية قتيبة محمد عمر الطيار
الزهره االرجوانيه للعطور وادوات التجميل صالح عبدالولي احمد حميد
الشرجبي
احلى ليالي العمر محمد عبدهللا محمد اليوسفي
بقالة الفؤاد فؤاد علي عبدهللا أحمد عثمان
الحاشدي لالحزمة امين محمد عبدهللا كابع
بقالة الحندلي محمد عبدهللا علي الحندلي
مكتبة المعرفة سعوان مجاهد عبدهللا احمد القباطي
بقاله القباطي محسن علي محسن عبدالرحمن
خضروات وفواكه جهاد فيصل محمد قاسم الطفطوف
بنشو ابو فيزان عبدالرحمن عبده عبدهللا البهلول
يمن فون للهواتف والصيانة جميل قايد حميد العزي
بقالة الشرعبي عبدالباسط محمد عبده مارش
المستقبل لالكترونيات مازن هادي حمود الحزوة
وكالة جبل اللوز جميل حسين احمد شائع
جمال عبدهللا محمود غالب
عزوز فون للهواتف واإلكسسوارات عدنان صالح عبدهللا المدري
بقالة المعمري للمواد الغذائية وسام حسين علي المعمري
محل االزرق حسين عيسي حسين
مطعم العزعزي ياسين سلطان المسني
االزرق لزينه السيارات محمد سعد عبده الضبيبي
مزابا فون جبران علي ناصر علي راشد

صنعاء الحصبة شارع مازدا جوار سوق الروني
صنعاء الحصبة جوار بيت األحمر
شارع الستين جوار جامعة االيمان
صنعاء

مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين

967775515490
967770074600
967773303914
967773726662

ش هايل جوار المريسي للصرافه
شارع حدة -امام صيدلية الثور
صنعاء جولة سبا
فروه
صنعاء دارس جوار مدرسة الروضة
صنعاء سعوان
سعوان
شارع مازاد جوار قحطان للعسل
صنعاء شارع مازدا  -الحصبة
صنعاء شارع مازدا جوار عمارة االرض الطيبة
صنعاء شارع القيادة
جولة سباء
امانة العاصمة باب السالم جوار مستشفى الثورة
الستين الجنوبي جوار جامه الملكة اروي
صنعاء  -الحصبة  -شارع مازدا
صنعاء الحصبة خلف وزارة الصحة
صنعاء
صنعاء
ش الجامعه العربيهجوار مستشفي مارب
المدينة السكنية سعوان

مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية شعوب
مديرية بني الحارث
مديرية شعوب
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الثورة
مديرية صنعاء القديمة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية معين

967770306906
967734024755
967774265192
967770715762
967770101552
967771061667
967777600082
967775602804
967771815791
967773108336
967777897581
967711598611
967777944356
967770336159
967770969777
967775774461
967772417043
967777798881
967771891210
967777881833

محالت السعيدي لمواد البناء والكهرباء محمد علي محمد ناجي السعيدي
جبران موبايل لصاحبها عايش مجاهد عميه
مركز الشجاع للعطور لصاحبها محمد سعيد مقبل الشجاع
بقاله الخير لصاحبها صادق علي الشرعبي
مكتبة العاصمة عارف محمد سيف الصلوي
مركز خلية النحل للعسل والتمور جبريل جابر هبه عمر
مركز خلية النحل للعسل والتمور عبدهللا الحميري
محل البنفسج للكسسوارات جمال جميل المغلس
ابن هاشم لالحذية نجيب هاشم علي النهاري
تموينات السياني محمد محمد محمد السياني
تموينات الخلقي أحمد محمد محمد الخلقي
االسطورة للجواالت جمال محمد محمد محسن شايع
خياط لبنان امين حمود غالب سعد القدسي
بقالة االندلس محمد اسماعيل ناصر الصلوي
محل سيفورا للعطور عبدالحفيظ حسن داود
المركز العربي للترجمة محمد سعيد علي الدبعي
عالم الجوال لالكترونيات احمد زيد عبدهللا مطلق الفقيه
بقالة سبأ للتموين فهد احمد عبد الخالق الحبيشي
عالم الخياطة الرجالية ايمن عبد الباقي ناشر علي الناشري
رفاهية عطر لالكسسوارات اسماعيل احمد احمد نعمان
بقالة مقبل للمواد الغذائية فيصل عبدهللا مقبل محمد الحبيشي
بقالة المصباحي للمواد الغذئية يعقوب هادي علي المصباحي
صيدلية الهبوب محمد رزاز محمد قائد الهبوب
بهارات أبو بشير
بهارات وتموينات الشوافي احمد منصور عبد الولي مثنى
محل امازون لإللكترونيات
كار سنتر لقطع غيار السيارات عرفات فارع عبدالرحيم الفقيه
تموينات االهدل للمواد الغذائية امين حسن عبدهللا االهدل
الربوعي للتجارة المواد الغذائية جملة صالح حسن محسن ربوعي
مجموعة اإلعتماد رأفت محمد ناصر القتر
بقاله الربيع شاكر احمد علي صالح االثوري
بقالة السفراء للمواد الغذائية محمد عبده محمد عبدهللا الكدهي
بقالة عدنان للمواد الغذائية عدنان علي احمد دهقم

سعوان المدينه
سوق شميله
شميله
شميله/امام مستشفلى العراقي
شارع بغداد
صنعاء الحصبه خلف مبني اليمنية
الحصبه خلف مبني اليمنية
صنعاء
صنعاء الحصبة امام الغرفة التجارية
صنعاء الروضة جوار بريد الروضة
صنعاء الروضة جوار بريد الروضة
شميلة -مركز سوق شميلة
حدة -سوق حجر
حدة-الدوحة -جوار قسم النصر
صنعاء
الدائري الجامعة الجديد
الدائري -الجمعة الجديد
االصبحي جوار مترومين
شارع جمال جوار بن ياسين
شارع جمال
القادسية  -جوار مدرسة النزاري
صنعاء الحصبة جوار مدار س قحطان االهلية
دارس -الشارع العام
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
السنينه -جوار جامعة الناصر
الروضة جوار مكتب التربية والتعليم محافظة صنعاء
مازدا  -جوار الكريمي
الغرفة التجارية -جوار مؤسسة المياه
الغرفة التجارية  -جوار مؤسسة المياه
صنعاء شعوب المشهد
ش  16جوار مدرسةالسعيد االهليه
جولة  -تونس
جولة ـ سباء

مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية الصافية
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967772243304
967770891954
967770815179
967714529670
967773512132
967773006171
967770048258
967733861100
967771242364
967771727375
967773726030
967770090997
967777728438
967733805058
967738768768
967770132121
967774412191
967776133402
967772555534
967771363322
967772230175
967771146817
967774433153
967774660426
967735844470
967770772554
967778940499
967775686991
967771236963
967772222227
967776424313
967770185833
967777841069

بقالة الوصابي للمواد الغذائية فواز غالب علي عبدالرحمن الوصابي
ميناء العالم التجاري للتسويق حسام مشعل محمد المخالفي
بسام لبيع الخضار والفواكة بسام فاضل راشد مهدي
بقالة القريضي للمواد الغذائية حلمي مبخوت سبف سعيد

جولة ـ سباء
الحصبة  -بيت الشيخ
بيت بوس  -نهاية شارع الثالثين
الغرفة التجارية  -جوار الكريمي

مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة

967775046327
967770058900
967770509255
967778484445

تونس للتجارة العامة مصطفى عبده عبدهللا الشجري
صيدلية الريان الحديثة صالح علي أحمد العريقي
عالم الرقميات نذير محمد عبد الحليم الهويدي
مطعم الويدان محمد عبدهللا أحمد عالمه
موبيليا اإلتقان لفن الديكور ساري جميل خالد العريقي
يونس للقات البلوط يونس حسين محمد الحجاجي
بقالة الزريقي لمواد الغذائية عبدالعزيز محمد عبده حسن الزريقي
العبسي لمواد البناء ياسر محمد سيف العبسي
ابو تركي للمعسل محمد علي حمود علي مقبل
فيصل الجود انواع القات فيصل غالب محمد العنسي
البيت الراقي لالدوات المنزليه عبد الرحيم عبدهللا عبده غالب
توليب وايت مفيد عبدالكريم حلقوم
ثالجة رزاز للمواد الغذائيه محمد عبدالقادر فرحان مرعي
المقروطي اقمشة تجزئة فائز عبده قائد المقروطي
يحيى الوادعي لأللكترونيات يحيى يحيى احسن الوادعي
المصباح الدوات الكهرباء احمد حسن علي الخوالني
أنظمه التكامل لخدمات الجوال زكي طه محمد قاسم سيف

صنعاء شارع تونس
صنعاء شارع تونس
صنعاء شارع تونس
صنعاء شارع الواحدات جولة سبأ
صنعاء  -جوار قسم الحصبة
صنعاء الحصبة سوق الرشيد
جولة سباء -مقابل صيدلية السعادة
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
صنعاء جولة سبأ جوار مطعم ساحل حضرموت
الستين الجنوبي  -جوار سوق القادسية
صنعاء
سوق شميلة
ش  16جوار الهالل للكباب البلدي
صنعاء شعوب المشهد
صنعاء شعوب شارع المشهد
ش الجامعه العربيه جوار مستشفي مارب
ش  16جوار جامع احمد ناصر

مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين

967774858709
967773853269
967770284009
967774943900
967770468889
967777527707
967774291142
967771125124
967777448469
967777749203
967738934722
967774790109
967770772022
967777909054
967774643325
967774633100
967773670451

مركز ابو رمزي لخدمات السيارات هاني عبده عبدهللا هائل الجابري
محالت علوي السالمي للمواد الغذائية محمد علي محمد علوي

الستين الجنوبي  -سوق القادسية
سوق السنينة

مديرية السبعين
مديرية معين

967770282105
967777443345

تموينات سيالن للمواد الغذائية حمزه محمد عبدالسالم عبده القاضي

جوار سوق الرشيد

مديرية الثورة

967770219333

مديرية بني الحارث
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين

967777998030
967711700765
967772597284
967776716638
967770156060
967733357576
967777858432

مركز واي فاي رقم اثنين لالكترونيات عبدهللا محمد عبده محمد الشوافي
صيدليه امان رسيد علي العريقي
صيدليه امان رشيد علي العريقي
الغيلي للهواتف الذكية اكرم محمد علي الغيلي
دانتل عبد هللا محمد حسن فاضل
حنين للعبايات ضياء احمد عبده عقالن
ماركتي شوز لالحذية عبد الجبار سعيد العزيزي
مكتبة الوحدة نائف مرشد ناجي المخالفي

الدائري  -الجامعة الجديد
صنعاء
صنعاء
الدائري الجامعة الجديد
الزهراوي
الزهراوي
الزهراوي
صنعاء دارس جوار مدرسة الروضة

مديرية بني الحارث
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث

967770158099
967777999288
967774421117
967774814183
967770241131
967734365333
967773308698
967777932211

كشك العربي للصحف والكتب الثقافية صادق محمد ناجي الشرعبي
ستايلش انور علي احمد علي عبده
كنج ستار برجر صالح عبدالواحد علي عثمان الحذيفي

الجامعة الجديد
صنعاء داخل سام مول
حدة

مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين

967771060071
967770000054
967776674447

محل ابو علي السخيني فون لالكترونيات صالح احمد سعد صالح السخيني

الحباري  -فرزة المطار

مديرية الثورة

967775270002

بوفية فاملي للعصائر الطازجة والوجبات الخفيفة بسام سيف محمد علي
خياط البرنس محمد سلطان عبده حامد الصبري
السويدي ادوات تجميل عطورات طالل ياسين محمد الدبعي
جود للعبايات عبد هللا محمود احمد اسماعيل

القيادة  -مدرسة فاملي
الحباري
الزهراوي
الزهراوي

مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967770055054
967737853030
967777919990
967773172932

معرض شانتكس لالدوات المنزلية والمنظفات طه محمد احمد البرطي
صيدلية الزهراء محمد حسن عبد الرحمن المداني
مطعم امواج الخليج علي عبد العزيز خالد
شبكة الطيران فائز محمد يحيى الحضراني
صالون اسطنبول للحالقة محمد عبدهللا محمد محمد برقوق
سائق تاكسي صادق فارع حسن الدبعي
بقالة المستهلك احمد عبدهللا محمد التويتي
بقالة الزهري محمد عبدهللا يحيى قائد عقيل
المدني لمواد البناء وليد محمد محسن المدني
بقالة ركن الحديقة طه أحمد يحيى الثعلي
بقاله البرنس للمواد الغذائية بشير احمد جبريل احمد يوسف
سوبر ماركت الركن الذهبي عبدااللة سعيد عبدالرحمن غالب
ملك السيور قطع غيار سيارات محمد عبدهللا حزام عوض
بقالة القدس العربي شعيب عبدالباسط عبده عبدهللا
صيدلية واحة الدواء د حمود الركن
صيدلية واحة الدواء وليد محمد عبدالولي الهجامي
سائق سياره اجره عبدالرحمن محمد علي حيدره
روائع العسل اليمني
سوبر ماركت المسكي وائل علي عبدهللا الخاوي
مطعم نجم العاصمة مشتاق ثابت علي عبدهللا
بقالة االخوين للمواد الغذائية مقبل محمد عبده علي مهدي
تموينات البراق محمد صالح البراق

شار  16بيت معياد
باب السالم
باب اسالم جوار مستشفى الثورة
صنعاء السنينة شارع  24خلف مطعم الخطيب
شارع تعـــز
صنعاء-مازدا
صنعاء-الحصبة
صنعاء الغرفة التجارية
صنعاء الروضة جوار بريد ابروضة
صنعاء الروضة جوار حديقة الروضة
القادسية جوار مدرسة النزاري
صنعاء-الحصبة
صنعاء جولة تعز الصافية
صنعاء الصافية
صنعاء  -الدائري  -شارع القاهرة  -عمارة الخوالني
صنعاء الدائري ش القاهرة عمارة الخوالني
السبعين  -جوار مستشفى السبعين
صنعاء-الحصبة  -ش محالت العسل
صنعاء-مازدا
شارع حدة -جوار صيدلية الثور
القادسية  -خلف طه النجاشي لمواد البناء
صنعاء

مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية أزال

967773389959
967773179192
967770766653
967774245529
967770446407
967776109734
967777389433
967777920664
967771101181
967773966602
967770528679
967777708504
967773376662
967771180846
967773862243
967771786363
967774304742
967738555301
967775288803
967772237231
967775899718
967777080856

فضل لهندسة واصالح جميع انواع المواطير فضل مسعد محمد هادي البناء بيت بوس  -نهاية شارع الثالثين
الستين الجنوبي  -جوار النور للسفريات
دروان للتجاره العامة سمير محمد صالح ناصر قطابش
الستين  -سوق القادسية
العامري الجود انواع القات انور حسين اسماعيل احمد العامري
الستين  -سوق القادسية
مطابخ االندلس لالعراس والحفالت عبده صالح علي الناموس
الروضة  -جوار مكتب التربية
بديل الذهب لالكسسوارات والتعطورات عبدالقادر فؤاد المهدي
نهاية ش الرباط
سنترمان لاللكترونيات فيصل عزي احمد بدش
الدائري  -جولة القادسية
حلويات االسرة مفيد عبدالحكيم محمد ثابت

عالم الرياضه بسام بسام عبدهللا
حال للعطور خالد فؤاد علي
الحبيشي للمالبس الجاهزه محمد عبدالرحمن محمد قاسم
رومكس لالكترونيات عبدالكريم احمد محسن الغالبي
بقاله بن شرف عبدالرحمن عبدهللا العليمي
محل  HTCالكترونيات نزار حمود ثابت البحري
االسعد فون مهدي صالح هواش
صيدلية بدري حازب بدري علي علي حازب
السعيد فون اياد العماد

شميله /سوق شميله
شميله/سوق النعامي
دارس  -سوق االصالة
الغرفه التجاريه  -وزارة الصحة
االمانه
صنعاء جولة سبأ
شميلة امام برافو سنتر
حزيز -جوار مستشفى  17يوليو
سوق شميلة

967771662770
مديرية السبعين
967774880418
مديرية السبعين
967777553382
مديرية بني الحارث
967773800801
مديرية الثورة
967773559770
مديرية أزال
967770279750
مديرية التحرير (صنعاء)
967774462220
مديرية السبعين
967777633394
مديرية ضواحي األمانة سنحان وبني بهلول
967773378497
مديرية السبعين

محالت الحرازي للمواد الغذئية والبهارات احسن صغير حسين الخوالني
تموينات ابو عزام للبهارات علي محمد علي منصور
خياط الوطني محمد سلطان عبده حامد الصبري
اكرم احمد الدرعي للتجارة اكرم احمد مقبل الدرعي
بقالة الخير بالل محمد قايد الغزي
المجيدي رقم اثنين للمعسل مروان علي محمد دبوان
صيدلية طه حسين محمد حسين علي محي الدين
بقالة محمد الثعلي للمواد الغذئية محمد محمد يحيى الثعلي
شوارماتي المدينة علي حمود علي محمد الشميري
مكتبة نوت ستور يوسف محمد عايض الوتاري
دنيا الزراعـة للخدمات الزراعية محمد مطهر علي احمد الجبري
بن سهيـل لمواد البناء والكهرباء ابراهيم محمد سهيل الضياني
صيدليـة المطيري فارمــا منير عبدهللا محمد المطيري
اتصاالت النور فتحي عبده عبدهللا القباطي

شعوب  -فروه
القاع  -الكهرباء
مازدا
شارع تعــز
الحصبة  -جولة الساعة
الحصبة -الغرفة التجارية
صنعاء الصافية الزاهري شارع49
الروضه جوار مكتب التربية
صنعاء سعوان
صنعاء شعوب
الصباحــه
شارع الحريه جوار صالة النجوم
شارع الحرية جوار صالة النجوم
صنعاء-الحصبة

مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة

967773836552
967772709708
967771066566
967771050790
967771665500
967770385793
967775290920
967777892907
967773533139
967770077876
967773470225
967770345363
967777111259
967770232241

سوبر ماركت ومجمع القاسم للمواد الغذائية محمد حميد احمد الحبيشي
رذاذ محطه ماء احمد سالم باحبيش
بقالة االخوين للمواد الغذائية نصر عبدهللا محمد الحربي
ضاوي له للخمير خالد عبدهللا حسن الذبحاني
بن سنان للخضروات والفواكة والتمور بالل سنان
بقالة الشرعبي للمواد الغذائية عبدالباسط محمد عبده مارش
صنعاء مول بسام نعمان عبده قاسم
الوسام الدوليه للسفريات مجيب عبدهللا نعمان عقالن
سبرايز مكتبه واتصاالت مالك محمد صغير السماوي
بقالة الوصابي محمد محمد قايد شهاب
مطعم العزعزي داوود عبده احمد القدسي
مكتبة الرضى مطهر صالح راشد احمد
صيدلية الشهير فارما شهير بندر عبدهللا المحجري
ورشة القدسي للحام هادي علي محمد نعمان القدسي
بقاله ابو سلطان عبدالسالم نعمان علي عسكر
الركن الذهبي للمواد الغذائية خالد علي محمد الزوم
بقاله بن عقالن للمواد الغذائيه عبدالرزاق احمد غالب عقالن
مكتبة الحمزه الحديثة مصلح علي محمد عمر الدبيس
صيدلية وادويه االفاق غياث غالب محمد غياث
المركز الرئيسي للجوالت احمد عبده احمد محمد النجدي
مركز المدينه للخياطه محمد عبدالرزاق حامد الشميري
بقالة الحداد توفيق ردمان عبده الحداد

امانة العاصمة مديرية السبعين شارع الستين جوار محطة سنجم
االمانه
صنعاء شيراتون
جولة كنتاكي جوار البيت الراقي
مدينة األصبحي  -جوار جامع الجميلي
شارع القيادة
الحصبه شارع مزدا
الستين جوار محطه توفيق عبدالرحيم
سعوان
مازدا -بيت الشيخ
صنعاء الفلوجة
صنعاء الصافية
صنعاء جولة تعز
صنعاء الصافية جوار بقالة الخير
صنعاء الصافية
الحصبة  -أمام موسسة المياه
حزيز جوار نادي الفروسيه
الصافيه جوار الشيباني للقهوه
سعوان
سعوان
سعوان
الصافيه جوار مركز القلب

مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال

967775857000
967777559044
967775521335
967776644085
967776632655
967712099454
967714702926
967733253257
967775575142
967771495845
967771555043
967773451451
967777031474
967771022916
967772012558
967775307071
967775881050
967773189975
967777643344
967777166400
967770724312
967771661513

صنعاء موبايل للهواتف المتحركة طارق عبدالوكيل عبدالسالم الكميم
يمن الحكمة للمنظفات والحفاظات عصام احمد علي مداعس
الخير للعسل اليمني عبدالرحمن محمد محمد السارعي
العمقي موبايل محمد يحيى احمد العمقي
جامعة االندلس احمد محمد احمد برقعان
بقالة صالح الحبيشي صالح يحيى محمد الجعفري
محل خضروات سام سنتر هزاع مهدي محمد
الديار للسيراميك واالدوات الصحيه عبدالحكيم سيف احمد فرحان
حبة للخضروات الفواكة بسام علي علي حسين عالء
الحبيشي لالكترونيات جمال عبدالحميد علي صالح
لمسة فن للعطورات وأدوات التجميل ومستلزمات العرائس احمد صالح
محمد الوصابي
عالم الرياده للتلفونات واالكترونيات حفظ هللا محمد احمد المقدشي
الفخامه للجواالت واالكترونيات رضوان يحيى عبدهللا العلفي

صنعاء  -سعوان
دارس  -جوار مستشفى المجد
الغرفه التجاريه -جوار الكريمي
صنعاء جولة الصياح
دار سلم -مقابل جسر دارسلم
الغرفه التجارية  -وزارة الصحة -جوار مجمع الثوره
حدة المدينة جوار الجندول
ش عشرين امام الخامري للبنشر
شارع  45جوار سوق االنسي
دارس -خط المطار  -سوق العاصمه

مديرية أزال
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث

967775299990
967773939401
967770993334
967777506013
967775951681
967773058894
967770413040
967711135136
967776653630
967774333897

دارس -سوق العاصمه
دارس -سوق العاصمه
دارس -سوق العاصمه

مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث

967774472655
967771762020
967771377442

عالم الصبايا للعطورات وأدوات التجميل عبدهللا محمد احمد الحشيبري
محالت ابو ريماس للمالبس الجاهزه رفيق عبدالغني عبده احمد
بقالة الخير للمواد الغذائية عبدالرحمن علي محمد غيالن
بقالة البشاير للمواد الغذائية ويس عبده احمد سارية
بقالة الريمي محمد عبدهللا مرشد حزام الريمي
بقالة النيني للمواد الغذائية احمد بن احمد علي النيني
بقالة الشرعبي للمواد الغذائية مصطفى أمين محمد عبده
بقالة مركز صنعاء للمواد الغذائية عبدالمعين أحمد حمود الثلثي
أرض السنام للتجارة و المقاوالت طه بجاش سيف
صيدلية التوأم لألدوية طه حسين أحمد الوشاح

دارس -سوق العاصمه
الحصبة  -حارة الدفعي
دارس  -سوق القات
شارع الرماح
صنعاء جولة سبأ
شارع خوالن جوار العليمي لقطع غيار السيارات
صنعاء جولة سبأ جوار مدرسة البتول
صنعاء السنينة جوار جامع علي بن أبي طالب
صنعاء شعوب
صنعاء شعوب سعوان شارع جولة النص

مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب

967774822112
967777318483
967773131537
967775090520
967772052069
967771804749
967770098545
967770578004
967775630653
967774033703

صنعاء شعوب شارع جولة النصر
صنعاء شعوب شارع جولة النصر

مديرية شعوب
مديرية شعوب

967774119056
967770720081

محالت الحامدي عرفات عبدهللا نعمان الحامدي
بقالة إبن السلطان للمواد الغذائية خالد أحمد أحمد السندي
النجم لالكترونات والكهرباء ومستلزمات الجوال محمد عبدالجبار محمد
علي الجعمي
تموينات ابو خالد وليد السلمي
تركيا فون لطف معياد
بقالة االشول وديع محسن احمد محمد االشول
االفريقي ملك الدروع احمد محمد عبده علي
بلجيك للمالبس الجاهزه كمال يوسف صالح الشاوش
بالك بيري علي احمد علي شبام
صيدلية النخلتين فؤاد محمد عبد هللا ابو هداعش
غال للتحف والهدايا عبير محمد سالم عبدهللا
زارا للحقائب واالكسسوارات عادل عبدهللا غالب الفضلي
قرفه وقرنفل عبدالرحيم محمد عبدالعزيز منصر
تك تك للصيانه عبدهللا محمد عبدالعزيز
مطعم فرايديز للبروست عادل عبدهللا غالب الفضلي
العواضي للكهراباء طالل امين عبدهللا العواضي
وفيق موبايل للجواالت وفيق عبده سيف غالب الشرعبي
جولد مون للمالبس خالد محفوظ عبدالقادر الدبعي
ذاكوين للمطليات والحقائب النسائية منير محمد مرشد القاسمي
االسطورة للهواتف عماد عارف العراسي
بقالة الضاعني عبدالرحيم محمد يحيى ضاعني
ملبوسات نسرين للمالبس اشرف عبدالقوي محمد الدبعي
عالم زبرا للحقائب واالكسسوارات محمد حمود علي مرشد
الموج االزرق للمالبس الجاهزه حلمي ادم علي الدبعي
تموينات الزريقي للمواد الغذائية حمدي عبده قائد سالم
جابريال للزهور علي محسن احمد العودي
سفير الحب للورود علي محسن احمد العودي

امانة العاصمة شارع بينون جور المستشفى االردني
الصافيه
شميله/المجمع التركي
الرماح
الزهراوي مركز جواهر سنتر
ش .الجزائر امام معهد نيورايزون للغات
شارع الرماح جوار جامع الرماح
باب السالم جوار مستشفى الثورة
االصبحي البصمة مول الدور األول
ش حده مركز الكميم التجاري
الدائري
الحصبه  -جوار فندق يمن هاوس
ش حده مركز الكميم التجاري
شارع 16
ش عشرين لمام سوبر ماركت طيبه
ش القصر امام بيت الثقافة
ش هائل جوار محل روعة الشرق
شارع القصر
صنعاء شيراتون شارع مطهر تقي
ش هايل جوار عمارة الروني
ش هايل جوار بهارات الحبابي
ش هايل
شارع القاهره  -جوار ردمان لالقمشه
ش الجزائر امام الشركة اليمنيه للتامين
ش الجزائر جوار الشركة اليمنيه للتامين

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين

967770713346
967777453676
967777801855
967776565335
967735048090
967770944495
967772200970
967772236455
967730316889
967773365050
967771251742
967773715179
967770012015
967777470189
967771108590
967770456900
967775838851
967771665110
967777197186
967774482994
967770553333
967772887130
967776369288
967777774994
967771908040

أبو الغيث لاللكتونيات والهواتف الذكيه حيدري حميد حيدري الحيدري
بقالة وتموينات القاهره للمواد الغذائية معمر محمد علوان الزريقي
مزايا لالكترونيات والتحف والهدايا العنود خالد الشوكاني
حلويات الراقي الجميع أنواع الحلويات العدنيه واللحجيه عمار محمد قاسم
أبو هادي
زكريا للنجاره نجارة الخشب زكريا عزالدين محمد العريقي
محل ابراهيم مفرح للمواد الغذائية ابرهيم حميد عبدهللا علي مفرح
بهارات عمر الحبابي عمر عادل علي عمر
البركه للخضار امير جابر قايد الوصابي
كنافة ابو تاال سامر عبدالرحمن قاسم شطيح
مكتبة الرساله محمد عبدهللا سعيد زايد
مكتبة روائع عمر عبدهللا سعيد الصلوي
العنسي للمواد الغذائية حميد راجح مسعد الطبري
حاتم للبهارات حاتم علي احمد الشقاقي
بقالة الثريا للمواد الغذائية منصور أحمد سعد المسوري
ستايل روز للعطور فوزي عبده ناجي اسماعيل قائد
بن منصر للشيش والمعسالت علي محمد قائد منصر
هزاز فون للجواالت عبدهللا عمر صالح الحداد

شارع القاهره  -جوار صراف الرضي
شارع القاهره  -جوار الحجري للصرافه
جولة مارب

مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب

967773667256
967775600511
967776096942

الغرفه التجارية
جولة سبأ
مذبح  -جوار سوق القات
شارع 16
شارع16
شارع 16
السنينه
السنينه
شارع العدل
الدائري
صنعاء شارع الستين جوار كلية الشرطة
ش حده مركز الكميم
صنعاء شارع  24جوار مقبرة السنينة
ش حده

مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال

967776088444
967771000386
967775577726
967775045109
967771871427
967776886011
967777304484
967737104615
967775991099
967777786587
967736306088
967739480977
967771276000
967733770076

كافتريا الكنج للعصائروالسندوتشات محمد امين دبوان ناجي السلمي

ش حده امام مركز الكميم التجاري

مديرية أزال

967771500167

كافتريا السامي للعصائروالسندوتشات سامي عبدالرحيم عبدهللا يغنم
بقالة الصيفري للمواد الغذائية علي أحمد صالم الصيفري
مركز الوصابي للبهارات مجاهد عبدالفتاح الخادم ابراهيم
الخيط واالبره الدوات الخياطه عطاء احمد سعد سالم
جيتكس للجارة فائد عبده ثابت عوض
الدعبوش للمواد الغذائيه سلطان مقبول منصور محمد الدعبوش
مرايا للحقائب عادل عبدهللا غالب الفضلي
بقالة زيدان للمواد الغذائية زياد عبده اسعد
تونايس للحقائب واالكسسوارات عبدهللا محمد خليل الكميم
صيدلية الجزيرة العربية بسام علي احمد المراني
عيادة االوطان الطبية اسامة محمد احمد احمدغيالن
خيال للتحف والهدايا عاصم احمد سفيان الشرعبي
ملك الجوال ذاكر محمد محمد العماد
المزاحم فون فرع هائل فهمي احمد احمد محسن
بشار للمالبس محمد صادق عبده الدبعي
ورشة االمين لصيانة االدوات المنزلية محمد علي صالح السودي
بوفية االمير عبدالمؤمن محمد راوح اليوسفب
دار الشيش والمعسالت حمدى فؤاد العامري
السالمي لالقمشة صدام حسن احمد السالمي
محالت الجوفي للتجارة محمد علي محمد الجوفي
البكالي لالتصاالت انور عبدهللا علي البكالي
مكتبة عبدهللا صالح احمد الواشعي
مكتبة ريتاج يابالش وائل ناصر احمد

ش حده امام الجزيره للصرافه
صنعاء سوق السنينة جوار جامع علي بن أبي طالب
مذبح  -شارع 24
تقاطع الرقاص  -مع 16
الحصبة  -جوار مستشفى الصحاب
الدائري
ش حده مركز الكميم التجاري
شارع 16
ش حده مركز الكميم التجاري
ش الرقاص جوار جبال اليمن للعسل
ش الرقاص
ش الرقاص جوار الكريمي
ش هائل امام مطعم العواضي
ش هائل امام سوبر ماركت طيبه
ش القصر جوار بيت الثقافه
ش هائل جوار مطعم العواضي
ش حدة مركز الكميم التجاري
االمانه
الجراف جسر الشائف
الجراف
جسر الشائف
جسر الشائف
جسر  -الشائف

مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967714183454
967773952998
967770679279
967770519900
967771956244
967777770632
967738658889
967773301206
967771517806
967773259881
967774345632
967777190633
967770005937
967775523296
967777722846
967772499980
967733924116
967733392424
967771087103
967777710096
967775599907
967771547413
967734259131

ابو محمد لالكترونيات عبدالغني عبدهللا فارع العنبي
القرناص لاللكترونيات والجواالت قحطان صالح محمد القرناص
بقالة السعادة للمواد الغذائية عبدالخالق احمد محمد االنسي
صيدلية الحكمه الحديثة عاصم محمد محمد الصرمي
مكتبة الضياء محمد علي عبده نعمان العبسي
بقالة ايمن العليمي ايمن طالل العليمي
الهادي تيليكوم شوقر فرنس عبده ناصر علي غالب الهادي
مخبز البركة احمد اسنماعيل عبدالرحيم عامر
ملك البرمجة لالكسسوارات عبدالرحمن صالح علي الشمري
محل القحطاني للجواالت عبدالمجيد عبدهللا عبده قحطان
بقالة الشعيبي للمواد الغذائية هائل عبدهللا فاضل قائد
بقالة المدينة للمواد الغذائية محمد جمال عبدهللا الخوالني
بقالة توفير إستور فارس محمد صالح التويتي
امير الشياكه خليل الشميري
االلماني للخياطه عماد القليصي
برو ديزاين للتصاميم واالعالن هاشم القاسمي
مكتبه الشهد ياسين القبلي
مركز احلي صوت لخدمات الجوال بدري احمد عبدة مقبل
السلطان ااشيش والمعسالت سلطان احمد شاكر
وجوه صبايا للعطور وادوات التجميل والحقائب النسائية عبد الكريم محمد
علي تاوزير
فورجي لخدمات الجوال شوقي سعد محمد دهمان
االصفر لخدمات الجوال والتجارة فارس وحيد طيب هاشم
مفروشات بيت العروس سمير حميد علي الفقيه
فرست مان للخياطه الرجاليه فهد احمد الكوكباني
البلسم للعسل محمد عبده احمد محسن البازلي
نمبروان للدعايه واالعالن سهيم عبدهللا عبده قاسم
توب فروت للفالفل والعصائر حافظ غالب نعمان
ابتسامات واميال للخدمات اللوجستية مازن فيصل سعيد فارع
كافتيريا كل الثمرات عبدالرحمن علي عبده
دار اليمامه للعبايات الراقيه عبدالواحد محمد
بقالة الدعيس للمواد الغذائية بسام محمد قائد الدعيس
الشميري للمالبس الجاهزه متعب محمد عبدهللا فرحان

مقابل بيت الشائف
ش هائل فندق بانوراما
مقابل بيت الشائف
ش هائل امام فندق بانوراما
صنعاء شارع العدل جوار مغاسل االمين
الحي السياسي جوار المستشفى االيراني سابقا
صنعاء شارع القيادة امام شركة الحجري للصرافة
صنعاء شارع 45
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء شارع القيادة
صنعاء الصافية شارع  45جوار جامع الصالح
صنعاء المدينة السكنية
شارع الخمسين امام مستشفى اإلقليمي
سعوان
سعوان
شميله/سوق الكليبي
جوله  45اما حلويات لبو خالد
ش هائلجوار مركز مالك مول امام صيدلية السعيدة فارما
شميله

مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية الصافية
مديرية الصافية
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية الصافية
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين

967771888993
967771788484
967773247976
967771203605
967777395990
967777866635
967777918880
967776300623
967772898131
967771141402
967775332867
967773999969
967778804773
967772548886
967776610002
967777201155
967733563390
967774734641
967772661041

ش هائل جوار نايس برايس
ش عشرين امام مطعم المنصوري
ش هائل
ش الرباط جوار سيتي مارت
ش الرباط جوار سيتي مارت
ش الرباط امام سيتي مارت
ش هايل
ش الرباط امام جامعة الرازي
صنعاء  -شارع الجزائر
االصبحي امام خير زمان
سعوان الماس مول
هائل
السنينه -نجوم مول

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين

967774064890
967778377755
967777747603
967777750001
967777705282
967770894142
967737753486
967772040512
967771300130
967775035646
967772889613
967772790980
967715116567

لمسات الخليج للذهب والمجوهرات وليد عبدالرحمن مهيوب مصلح

السنينه  -نجوم مول

مديرية معين

967773594160

كيوت بيبي للمالبس االطفال عبدالرحمن راشد سيف عبدهللا المقرمي
جودي للعبايات عبدهللا يوسف حسن احمد الصالحي
هاي ستور لالكترونيات علي خالد علي الجائفي
بامؤمن لالكترونيات ياسر سعيد تيسير بامؤمن
نبض العبايات محمد احمد فرحان
سحرني حالها جميل التبعي
التركيز العالمي للعطورات احمد مقبل سنان قائد
ليان لالزياء التركيه وعالن عبدهللا فاضل محمد عزالدين
اسبيشل للمالبس الجاهزه هايل نشطان احمد قاسم الفيصلي
الجيالني فون لالكترونيات محمد محمد عبدهللا جيالن
جنان للعبايات مختار محمد عبده علي
الشارقه للخياطه قايد حزام نايف الشميري
فضل لالحذيه فضل علي حيدر قايد ناصر
تموينات ابو عمير للمواد الغذائية عدنان يوسف معروف سعد
العامري لقطع غيار السيارات محمد درهم شايف فارع العامري

السنينه -نجوم مول
السنينه -نجوم مول
الغرفه التجارية  -جوار الكريمي
الغرفه التجارية  -جوار الكريمي
سوق الكليبي/شميله
شميله
السنينه  -نجوم مول
السنينه  -السعيده مول
السنينه  -السعيده مول
السنينه مول
السنينه
جوار السنينه مول
السنينه  -مقابل الفضل مول
السنينه  -سوق القات
شارع الرباط جوار القلم الذهبي

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967773994199
967775278418
967772469469
967777726111
967777536717
967777699012
967775707117
967777665773
967772537138
967770050400
967773130293
967771461411
967714322570
967774658313
967773287271

مغاسل الفخامه لغسل المالبس عماد منصور يحيى عبدهللا المصنعي
التوفيق لاللمنيوم علي صالح علي الجبري
فوريو للمالبس موسي محمد عبد القادر
الصرخة برود كاست لخدمات الجوال محمد عبدهللا سعيد الكندة
بقالة االوائل طارق يوسف علي الجذوة
الفارس للجواالت فارس عباس سعيد
مكس فون احمد يحيى الحرازي
االهرام للخياطه الرجاليه حمزه عبدالقادر
ابو علي لالتصاالت والجواالت عبدالسالم مطهر
مكتبة واكترونيات الجراف توفيق علي حسين الشاحذي
السفياني لخدمات الجوال وقطع غيلر الجواالت جملة وتج محمد
عبدالسالم عبدة صالح السفياني
الرائد للخياطه الرجاليه ياسر محمد صالح هزاع شريم
زينون للجواالت فارس احمد قائد سيف
بقالة الشعيبي دارس يوسف محمد الشعيبي

خلف مكتبة القلم الذهبي
ش الرقاص امام البنك اليمني لالنشاء والتعمير
ش القصر جوار مؤسسة الكبوس
ش الدائري امام سيتي مارت
شارع الرباط جوار مكتبة القلم الذهبي
المجمع التركي شميله
شميله خلف محطه شميله
شميله
شميله
الجراف  -مدرسة الكبسي

مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة

967775287321
967777765940
967739413930
967774990100
967775645152
967772076666
967774467775
967775279505
967773727279
967777336935

ش الزبيري امام سوبر ماركت الهدي
ش هائل
ش 16تقاطع هايل
ِ
خلف سيتي مارت تقاطع الزراعه

مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967775424207
967736366636
967773150045
967773700538

مكتبة االصدقاء للخدمات الطالبيه عبدالغني محمد علي حسن عربه
بهارات عقالن عمر محمد محمد عقالن
المدني لمواد البناء والكهرباء علي علي محسن المدني
الفخامه لالكترونيات ابراهيم عبدالحكيم محمد العودري
مكتبه الجوري المعتصم باهلل الزنداني

شارع الرباط  /امام جامعة الرازي
االمانه
السنينة جوار صيدلية المدني
شارع -تونس امام محطة اليرموك
جوله/45جوارمدرسه سكينه

مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين

967772960955
967772714517
967771179742
967777635992
967776059821

الكهالي فون جيزان الكهالي
سوفت هوم للمفروشات رمزي العارسي
بقاله الربيع رضوان الخياط
بقاله الحبيشي سلمان القحم
وكاله االهدل للهواتف الذكيه عادل االهدل
العوفي للهواتف الذكيه شوقي العوفي
سوبر ماركت الرحمة عبدالجليل عاصم عبدالجليل حميد
تموينات العمراني للمواد الغذائية محمد محمد قايد دبوان العمراني
بقالة موفمبيك فؤاد احمد علي الحطامي
نيوهورايزن فرع األصبحي
تموينات الفرسان للمواد الغذائية يوسف طاهر حبى حزام القحيزه
صيدلية الصحة والجمال محمد عبدالرحمن مهدي الجراش
مطاعم وبروست العيدروس محمد عبده احمد العيدروس
بقالة وبهارات صادق المطري صادق محمد علي حزام المطري
بقالة جوهرة صنعاء فتح عبدهللا محمد اسماعيل الوصابي
مطعم االمتياز منصور عبدالواحد نصر فارع الشويب
مزاجي شيشة وليد محمد قاسم شرف القدسي
اسرار الجمال للعطورات زيدان الراجحي
ابتسامات واميال للدعم اللوجستي محمد البركاني
بقالة مكة للمواد الغذائية عبدهللا علي محمد الحزيف
جرين للعطور وليد محمد قاسم غالب
رذاذ محطه مياه شهدي عبده العريقي
بقالة طيور الجنة للمواد الغذائية محمد عبدالقوي الهادي
صيدلية جمجوم عادل هبه محمد الوصابي
بقالة وضاح للمواد الغذائية وضاح عبد الجبار محمد الجعمي
سوبر ماركت دانة الكويت عبد العزيز قايد محمد شعالن العواضي
ابو كنان لصيانة الجواالت علي احمد علي
بوفية امواج البحار معاذ لطف احمد الجعمي
رومنسية الشرق عل حسين محمد قايد الروسي
محالت الحبابي للمواد الغذائية خالد علي صالح الحبابي
نيس سبيشل مازن حسين محمد اليعبري
صيدلية أحمد المركزية سلطان محمد محسن خيفر
المستشار للخياطه الرجاليه ماجد العمودي
صدفة للعطور وادوات التجميل حميد احمد ناجي محمد الحمادي
الثوب الملكي للخياطه الرجاليه عبدالكافي مهيوب
مكتبة شهداء الوحدة علي إبراهيم أحمد حملي
بقالة جبل سامع اكرم فهد محمد علي السميع
بقالة الخير للمواد الغذائية علي عبداللطيف محمد ناجي
بقالة أبوعمار للمواد الغذائية عمار محمد عبدهللا البشيري
صالون لمسات حسين محمد علي حميران
مدرسة الشافعية األهلية صالح احمد محمد عبدهللا
إبن الوليد للخياطة الحديثة عبدالكريم عبدهللا البعداني
مسلخ محمد قصير للدواجن محمد حسن احمد قصير
جرين للعطور فراس وليد محمد قاسم

سوق شمياة امام الرجوي للبهارت
شميله
جوله45
جله 45اما حلويات ابو خالد
شميله/المجمع التركي
شميله
صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
الستين الجنوبي
صنعاء شيراتون جوار الجسر
صنعاء األصبحي شارع المقالح
الستين الجنوبي
صنعاء شيراتون شارع مطهر تقي
الزبيري عصر امام عمارة األوقاف
ش الرباط جوار جامع األنصار
ش الرباط جوار جامع ااالنصار
ش الدائريجوار سيتي مارت
صنعاء مدخل محطة وهاس
خلف محطه شميله
صنعاء ش الجزائر
صنعاء شارع الستين مدخل محطة وهاس
صنعاء ش هايل
االمانه
صنعاء شارع عشرين أمام بيت العكشي
ش حده جوار مركز الحيدري سوني
شارع بيحان امام المستشفى االزدني
شارع بيحان امام المستشفى األردني
الزهراوي مركز جواهر سنتر
شارع بيحان امام المستشفى األردني
الزهراوي مركز جواهر سنتر
شارع 16
صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
صنعاء مدخل محطة وهاس
شميله/خلف مجطه شميله
ش هائل
خلف محطه شميله
صنعاء مدخل محطة وهاس
ش هائل جوار سيتي مول
السنينة أمام قسم السنينة
السنينة جوار مقبرة السنينة
السنينة شارع  -24جوار القاضي للتموينات
صنعاء شمالن
صنعاء  -شارع القاهرة سواد حنش
الدائري  -جوار العدين للعسل اليمني
صنعاء ش هايل

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين

967774007086
967771201248
967778418455
967712711614
967777757412
967774025271
967778300024
967777171212
967777393452
967776310011
967776127616
967774443227
967773445773
967777911311
967773966554
967773930777
967774271074
967776198902
967776407992
967773187318
967770550041
967773382111
967775595033
967773211199
967777964451
967770445008
967770253885
967774790169
967773189993
967775759222
967774028533
967777408848
967771012319
967772474748
967775909961
967775573678
967777195744
967770924851
967777165049
967770322183
967737966023
967771474827
967711308497
967775268009

لمسات لدلع للمطليات والتحف والهدايا مصطفى عبده اسماعيل قائد النقيب
مركز ابو هاني للموبليا وغرف النوم فؤاد علي عبدهللا الحبيشي
االغبر للعسل اليمني محمد سالم االغبر
احالم العصر للمالبس طارق احمد حسن
االرض الطيبه صدام علي الضراب
بقاله جناين الخير هيثم يوسف غال
مخبز سنابل الخير خليل رزاز سفيان طاهر
الراقي لالقمشة عبدالرحيم محمد احمد السوري
البحري لالقمشة عبدهللا علي عبدهللا احمد البحري
مركز النخبه للخدمات الطالبيه محمد محمد احمد احمد العماري
صالون الخليل للحالقه خليل امين ناجي محمد البعداني
بقالة عايض الحطامي طارق عايض غالب الحطامي
بهارات الحطامي عايض غالب ناصر الحطامي
التحدي لالتصاالت واالكسسوارات ياسر محمد علي مرشد
بقالة أبو محمد للمواد الغذائية صالح محمد غالب فرحان
هال شباب محمد سلطان عبدهللا صالح
سيف موبايل لخدمات الجوال سيف حمود محمد الحمري
مركز مالك لصيانه الجوال مالك محمد صالح مالك
الجابري موبايل محمد عبدالفتاح نعمان الجابري
محالت ابوهادي اسماعيل علي علي مساعد الوادعي
الحمزه موبايلي لالكترونيات ياسر منصور محمد مثقال
القباطي للبالستيك سمير القباطي
بن شاكر لخدمات الجوال علي عبدهللا العراسي
حنين للخدمات الطالبية ايمان عبدالحافظ هايل العريقي
كارفور سوبر ماركت  Care For Supermarketخلدون محمد سعيد
علوان
سوبر نيو سيتي صدام عبده علي مسعود
محالت الخميسي للتجارة ماجد حسن الخميسي

السنينة  -نجوم مول
ش الرباط عمارة فندق إيوان
شارع الرباط جوار سيتي مارت
سوق الكليبي/شميله
جوله شميله
جوله شميله
صنعاء شارع الستين
السنينه مول
مذبح  -جوار مدرسة رقية
شارع الرباط  /امام جامعة الرازي
ش الرباط جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير
الجراف مدرسة الكبسي
الجراف
شارع الرماح
السنينة جوار جامع الفتح
النهضة  -حي االيتام
ش الزبيري امام سوبر ماركت الهدي
ش القصر
ش القصر جوار سامي موول
الدائري-جوار الجامعة القديمة
الجامعة  -الجديد
الصافيه/امام مراسيم االمارات
جوله الخفجي
تعز الحوبان

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الصافية

967776266217
967775387125
967770970312
967770518886
967716911172
967776023473
967770947829
967773019779
967774213185
967772045680
967770199599
967770330004
967771216061
967772822258
967775324191
967770608414
967770727281
967771557070
967777802221
967773606640
967773639394
967777209085
967777447151
967733227442

مدينة األصبحي  -جوار شركة العامري  -مقابل مطعم جالكسي
فج عطان مطعم الديوان
صنعاء-المشهد

مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الصافية

967773002003
967773454633
967777772600

صحيفه عين الوسيط نوار عبدهللا احمد
مكتبة الصفاء يوسف محمد شوعي غبيس
القالصي للعطورات محمد محمد محمد القالصي
امير البيتزا للبروست والبتزا والفطائر زياد يحي حسن الدعيس
توفيق لالقمشه توفيق قائد سعد الوصابي
اركان للعطور عصام علي عبدالوهاب اليافعي
بقالة أبو احمد للمواد الغذائية نسيم محمد مهيوب السالمي
محل مراد بال حدودود مراد عبدالرقيب عبده الشبوطي
بقالة الهياجم للمواد الغذائية عمار عبده فرحان قحطان

صنعاء-جولة المصباحي
الجراف  -مدرسة الكبسي
الجراف  -جسر الشائف
ش هايل امام عمائر هائل
جسر الشائف
ش هايل جوار مالك موول
مقابل بيت الشائف
هائل
هائل

مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين

967776705117
967774145722
967772595400
967777471432
967772892716
967774779774
967775232122
967772214093
967774085333

مركز الجابري اخوان الخدمات السيارات نبيل عبدهللا ردمان الجابري
محل كراميش للمالبس محمد ثابت محمد صالح
بقالة الدعيس للمواد الغذائية محمد درهم محمد الدعيس

هائل
هائل
هائل

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967772066083
967770402962
967777766148

محل أبو ريان لمواد البناء والكهرباء عبدهللا محمد سيف قائد الخديري

هائل

مديرية معين

967770609692

محالت محمد علوان الزريقي للمواد الغذائية محمد علوان علي الزريقي
البكالي لالكترونيات بشير عبدهللا علي احمد يوسف البكالي
الماجد للعطورات والتجميل ماجد خالد صالح محمد المحداد
شوكوالتتي للهدايا والشوكالته هاني محمد محمد المطري
ليدي ستايل عبدالوهاب حسن محمد خالد البكالي
تموينات المختار للمواد الغذائيه مختار طاهر محمد عبدهللا
صيدلية االمل محمد حسين محمد مثني
بقالة الشرعبي عبدهللا قائد ناجي ردمان
بقالة العنسي علي احمد محمد العنسي
الوتاري لطبع المفاتيح م خالد حميد حسن الوتاري
بقالة البدايه محمود علي محمد الشرفي
الشامل جيمز و الشامل سيتي وكولكشن لخدمات الجوال وجدي عبد
اللطيف ابراهيم السروري
ليفارا للخياطه الرجاليه كمال يوسف صالح الشاوش

هائل
جسر الشائف
شارع هائل
ش الدائري الغربي خلف سيتي مارت
الدائري-امام سيتي ماري
ش سبعه سعوان
ش الحصبه جولة الحباري
ش سبعه سعوان
ش سبعه سعوان
ِ
صنعاء الدائري جولة عشرين
سبعه سعوان

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية شعوب

967771122746
967773301515
967738456668
967771203566
967772777060
967771225413
967771824447
967773257435
967777382838
967777113388
967777071427

ش الدائري الغربي امام سيتي مارت
ش الجزائر امام معهد نيورايزون للغات

مديرية معين
مديرية معين

967772136222
967770040406

مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين

967770234538
967773753551
967776558776
967774199443
967734414408
967775201020
967777273600
967771690984
967773026622
967775383824

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967776067378
967774961235
967771807225
967773119540
967771127828
967774085721
967778463396

مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967771500168
967775833630
967773811380
967775181433
967733324041
967772618984
967772019902
967774240699
967770112577
967716056456
967770304776
967773961003
967777037774
967773232007
967775909009
967733013928
967775578513
967775918872
967774413030
967773718533
967774487717

مديرية معين

967771892883

خياط االرتقاء لخياطة المالبس الرجالية عبدالرحمن عبدهللا عبدهللا الملحاني مقابل مكتبة القلم الذهبي
صنعاء جوار جامعة الناصر
مخبز النمري للكدم البلدي سيف فيصل علي الردماني
صنعاء جولة المصباحي
سوبر ماركت جولة المصباحي
شارع  20بيت العكشي
صيدلية النيل األزرق موسى الصلوي
شارع  20أمام كنج مول
بقالة األخوين للمواد الغذائية أحمد عبدهللا عمر أحمد
السنينة جوار السوق
مدارس اركان الحديثة عبدهللا احمد قايد ابو حامد العقيفي
السنينة  -نجوم مول
الوسيم للمالبس النسائية وسيم محمد عبدهللا هزبر العواضي
السنينة  -نجوم مول
الذوق الراقي لمالبس االطفال حمدي عبدالعزيز عبده الشوافي
صنعاء
معمل الزعماء صفوان قايد يحيى
شارع الرباط جوار الجامعة الوطنية
بقالة العوامي على محمد على العوامي
ش القصر جوار فالفل الباسم جوار بيت الثقافة جوار بن ياسين
اخوان للمالبس
بقالة النهرين هالل فهد مرشد لبدبعي
ش هائل جوار مالك موول
الوردي للعطور عبد المجيد عبدة مهيوب الوردي
الدائري بوابة الجامعة
كنان فون لالكترونيات فارس علي حسن عبدهللا الريمي
الدائري -امام الجامعة القديم
مكتبة المرشد ياسين احمد الزريقي
مذبح  -سوق مذبح
تموينات الوجيه فؤاد احمد علي الوجيه
مذبح -حي االندلس
بقالة حي االندلس وائل ذياب غالب عبده الغرافي
شارع 16
بقالة الحسني للمواد الغذائية عبدهللا علي احمد احمد
كافتريا الكنج للعصائر والسندوتشات محمد امين دبوان ناجي السلمي
اتصــــاالت الصيـــفي محمد علي محمد البده
مطعم البركة احمد عبدالودود محسن الصلوي
محل خضار وليد منصور عبدهللا محمد البتول
االمين لالكترونيات محمد اسماعيل ناجي
مركز اجود للعسل قاسم علي محمد حمدان
القحطاني للمالبس اكرم القحطاني
بقالة فواز عبدة للمواد الغذائية فواز عبده محمد علي عجيم
الماجـــــــــد للتجــــــارة حسين أحمد أحمد عساكر
كافتيريا المجمع الطبي فيصل محمد قائد حسن
محالت جمال المرهبي جمال شرف محمد احمد المرهبي
ثمرات حضرموت للعسل محمد حسين علي السعدي
امين الرداعي للمواد الغذائية امين محمد علي الرداعي
مكتبة العادل عادل سعد صالح عثمان
مكتبة الوتاري صدام حسين احمد الوتاري
المنى للمعسل ابراهيم احمد احمد السعداني
كالس ون محمد امين حمود الورافي
الصنوي كلير للمنظفات عمرو نعمان علي قاسم اسماعيل
الهبه للحلويات والشوكالطات ابراهيم محمد ابراهيم الهبه
ابو كهالن لالحذية معروف عبده صالح مسعود الريمي
الثريا موبايل بالل علي احمد علي المحبشي

ش حدة امام مركز الكميم التجاري
صنعاء شارع مارب
شارع 16
الدائري  -جوار الصديق للعسل
شارع 16
شارع  16جوار الكريمي
سعوان الماس مول
السده القرية االغبري
صنعاء شارع السين سوق السنينة
صنعاء الستين مدخل شارع 24
مذبح  -جوار سوق القات
الدائري
شارع 16
شارع 16
شارع 16
شارع16
هائل
شارع 16
السنينه
مذبح  -جوار مدرسة رقيه
مذبح  -جوار مدرسة رقية

محالت صدام الجوهري للمواد الغذائية صدام صالح محمد الشيبه الجوهري مذبح  -جوار سوق القات

مزايا للعبايات جالل الدين محمد راشد العلوي
صيدلية العماد لألدويه عماد عبدالكريم الفرح
بقالة السلطان للمواد الغذائية احمد عبداللطيف علي القرع
حلويات العدني مروان حميد عبد هللا هواش الزبيري
معصار للقات معصار شوقي محسن علي عبده
الصيدلية العراقية طالب جابر ناصر المياحي
المميز الرثقى المالبس عبدالمجيد القحطاني
الدار للبهارات وائل العباسي
بقالة محمد عبدهللا المقالح محمد عبدهللا صالح علي الجوفي
رينا للمالبس حسين الحسني
بندر عدن للعبايات عبداالله العتبي
البسيس للمالبس نسيم البسيس
بسام للمالبس بسام علي ثابت الحيمي
الخضمي للخياطه فؤاد حسن ابراهيم الخضمي
بقالة عقيد للمواد الغذائية عقيد عبدالوارث عبدالباري علي
مخبز االنوار باسم محمد احمد هيكل
بهارات شعيب يوسف احمد احمد قاسم
لؤلوة الجمال للعطورات واالكسسوارات عبدالجليل حمود عبده سالم
العماري
بقالة القطيبي احمد القطيبي
مركز الفتح للتلفونات و اإلكسسوارات سمير محمود علي الوتاري
بقالة صالح الرضي للمواد الغذائية خليل صالح علي الرصين

الزهراوي مركز جواهر سنتر
صنعاء المدينة السكنية
صنعاء المدينة السكنية
التحرير
شارع 45
شارع بيحان
سعوان/الماس مول
سعوان /الماس مول
اب النادره المقالح
سعوان
سعوان
سعوان الماس مول
مذبح  -جوار مدرسة رقية
مذبح  -شارع 24
مذبح  -شارع 24
مذبح  -شارع 24
مذبح  -شارع 24

مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967772387020
967772025935
967777466700
967733333581
967771948988
967771645648
967770866757
967770750099
967771355602
967774977194
967773384447
967770681765
967774557512
967773817299
967774205370
967775680547
967772057285

مذبح  -شارع 24
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
شارع القاهره  -جوار مطعم المعلم

مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة

967775262101
967777876684
967777070240
967776672777

صيدلية نجمة لألدوية و المستلزمات الطبية عبده علي صالح الصايدي
هيمان للعطور ايمن الحوصلي
مالك بيوتي باسم محمد قاسم
مركز الشرفي للمناسبات واالعراس عبدالرحمن علي مراد الشرفي
مركز اعراس جواهر سنتر اكرم حيدر حسن ثابت

السنينة جوار مسجد علي بن أبي طالب
سعوان الماس مول
سعوان الماس مول
امانة العاصمة شارع خوالن جوار جامع بئر عيد
الزهراوي مركز جواهر سنتر

مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967773779427
967736125235
967771470314
967771711389
967771621728

دانتيل لالقمشة والمطرزات والدروع اشرف عبد هللا محسن المليكي
القفص الذهبي للتجميل محمد دليل سعيد الدبعي
خياط العامري مصطفى سيف على أحمد العامري
صيدلية ألفا فارما عبداإلله صالح حسين العدواني
مكتبة الزهراء حسين صالح علي قبائل
بقالة أبو مراد للمواد الغذائية مراد عبده محسن الفقيه
محل همسات فون علي عبدهللا صالح المخالفي
مكتبة النجاح هشام محمد عبده
داماس للفضيات عادل عبدهللا غالب الفضلي
العماد لتجارة المواد الغذائية نجيب علي صالح العماد
النجم فون لالكترونيات موسى حسين موسى العبيدي
داماس للحقائب واالكسسوارات عادل عبدهللا غالب الفضلي
تموينات الوصابي سيف علي محمد عفيف
مكتبة عقبة الصايدي عقبة عبده الصايدي
مخبز المنصري للرغيف والروتي سعيد حسان سعيد المنصري
فالفل نسكافي بسام قاسم ناصر الزبير
الحامدي لألدوات المنزلية عمار عبدهللا نعمان الحامدي
مسلخ عبده العودي للدجاج عبده محسن صالح العودي
هشام المشولي لالحذية هشام عبد الولي علي عبده
ركن التكنولوجيا عمر اسحم

الزهراوي مركز جواهر سنتر
شارع جمال
دارس خط المطار جوار شركة الصيفي
صنعاء أمام مجمع معين
صنعاء سعوان جوار وزارالتربية والتعليم
صنعاء شارع مارب
صنعاء شارع الرقاص جوار الكريمي
صنعاء شارع  16جوار جامع أحمد ناصر
ش حده مركز الكميم التجاري
الدائري
الدائري
ش حده مركز الكميم التجاري
الدائري
صنعاء شعوب سعوان
صنعاء الدايري الغربي جوار مطعم الساخن
صنعاء  -شعوب  -جولة
صنعاء سعوان جولة النصر
الستين الجنوبي  -القادسية
الزهراوي
شميله/المجمع التركي

مديرية السبعين
مديرية التحرير (صنعاء)
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967775070704
967774343863
967771567219
967771840098
967775307847
967775845653
967777037300
967777421181
967775706850
967771712886
967777559663
967776203377
967771329969
967777119436
967770358817
967770244616
967773294321
967771283239
967734311843
967778191967

عالم األسماك و األحياء البحرية عبدالحميد محمد عبدالعزيز المغبشي
اطياف للخياطه النساءيه نجيب الصبري
جي دبليو لقطع غيار الدراجات داوود علي صالح السلمي
باتشي للتحف والهدايا وااللعاب نذير محمد ملهي الكامل
متجر المدينة لالكترونيات ومستلزمات الجوال والكمبيوتر محمد احمد
حسن عبدهللا الحاج
بقالة السالمي للمواد الغذائية ابراهيم علي محسن السالمي
الذهبي فون للجواالت اسماعيل احمد محمد عزالدين العنسي
بقالة الفهد للمواد الغذائية فهد علي محمد النهاري
اوبشن جيم للبالستيشن يوسف علوي الشقاع
مكتبة الجيل المركزية يوسف احمد حسين محمد الكبال
مكتبة لمسة فن عبدهللا محمد أحمد الحيدري
محل كنج مان للمواد الغذائيه عبدالعليم سيف سعيد
مغاسل المجد وليد محمد احمد قوبل
لمسات فون لالكترونيات محمد علي محمد البازلي
السري لفطع غيار السيارات حسن علي محمد السري
الصنوي لآليسكريم شوقي حمود عبدهللا محمد
فتح الرحمن للبهارات رمزي طه عبدالرحمن البريهي
نيو سبرنت للجواالت يحيى علي حسين المتوكل
بنشر الخامري رياض علي مقبل نعمان
بقالة سرحان سرحان علي مقبل السويدي
عمار لتركيب العطور العالمية عمار أحمد عبدهللا علي القعاري
تموينات الفتح سلطان علي محمد عبدالرحمن

صنعاء السنينة جوار مدرسة النهروان
شميله/سوق الكليبي
صنعاء السنية جوار فندق الفخامة
الجامعة القديم

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين

967777964991
967773153687
967770716319
967773200420

جولة القادسية مع الرباط
جوار مكتبة القلم الذهبي
جولة القادسية
شارع العدل
ش الجزائر
شارع
شعوب شارع قصوة
الصافيه
الدائري عمارة الخوالني
السنينه
ش الرباط جوار بنك التضامن فرع هائل
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء السنينة شارع
صنعاء سواد حنش
صنعاء سواد حنش مقابل سوق الميزان
صنعاء السنية خلف جامع الفتح

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين

967771884078
967773752112
967772925018
967733091587
967776428552
967711597737
967772066966
967775045169
967773438908
967773123600
967777215206
967774206211
967777906095
967771859589
967736946777
967772202008
967772169164
967735185059

مركز الفتح لآليسكريم عبدالباسط عبدهللا محمد عبدالواحد
العواضي للمفروشات حميد محمد العواضي
بقالة النصر للمواد الغذائية معاذ سعيد احمد احمد الخامري
عقيل للخضروات والفواكه محمد عبدهللا يحيى عقيل
عمار للمالبس و األحذية عمار القعاري
صيدلية مازن لألدوية محمد يحيى حنينة
بقالة الكوكباني للمواد الغذائية مراد محمود فتح هللا حمود سعد
القيم للمعاوز والغتر يحيى عبدهللا ابراهيم القيم
تموينات ابو شهاب للمواد الغذائية خالد غالب مهدي الحوري
صيدليه العاقل الحديثه شمسان علي حسان الشميري
معرض الحبيب للمالبس الجاهزه رامي محمد علي عبدهللا الدبعي
بقالة الوتاري للمواد الغذائية عصام محمد مجمل الوتاري
ابتسامات واميال للدعم اللوجستي مراد فيصل سعيد
صيدليه التسامي مدين محمد مقبل
فالفل وشبس قمه الروعه نجيب الحزمي
حنتوش سالم للجواالت سلمان سالم صالح
القيصر موبايل ادريس سعيد البعيشي
خياط الرشيد بسام أحمد قائد عباس
صيدلية دار الصيدلة مهيب عبده فريد القباطي
عالم اإللكترونيات وسيم شوعي حسين مطر
يمن سكافي مازن صالح أحمد رشيد
خياط النهاري للبوالط اسماعيل النهاري
مكتبة األهدل عبدالمجيد علي محمد األهدل
عرفات جريش للتجارة عرفات علي علي جريش
العدله موبايلي محمد حسين حميد عتيق
صيدلية شفاءك محمد عبده احمد محسن البازلي
اتصاالت البشائر اكترونيات سليم غانم قائد علي الزبيدي
السيالني للحقائب احمد علوي احمد سيالن الزنمي
الذبحاني لمواد البناء وقطع غيار السيارات محمد عبدالواسع عبدهللا
الذبحاني

صنعاء السنية خلف جامع الفتح
الدائري
بيت بوس جوار مدرسة النصر
صنعاء الحصبة الغرفة التجارية
صنعاء شارع القاهرة سوق الميزان
شارع  - 16جوار بيت قبائل
شارع 16
امانة العاصمة باب السالم جوار مستشفى الثورة
شارع  16جوار الكريمي
شارع  16جوار الكريمي
شارع هائل  -جوار مركز التخفيض
شارع الستين جوار الكريمي
صنعاء ش الجزائر
االمانه
شميله اما عماره الزنداني
شميله امام برافو سنتر
شميله/سوق السياني
صنعاء مقابل وزارة التربية و التعليم
صنعاء شعوب شارع قصوة
صنعاء الثورة جولة سبأ
صنعاء الثورة جولة سبأ
صنعاء شعوب شارع قصوة
صنعاء شعوب شارع قصوة
صنعاء شعوب شارع جولة النصر
صنعاء شعوب شارع جولة النصر
ش الرباط جوار سيتي مارت
الرباط
ش هائل جوار سيتي صنعاء

مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967773747103
967774742020
967776967891
967774425387
967734462909
967771796925
967778833045
967777881573
967777800725
967775472070
967770345480
967772006100
967775006644
967777156333
967771773901
967770330807
967777833991
967773332315
967770712378
967771141051
967774101353
967772300766
967775261864
967773330128
967775707390
967777904333
967775511340
967736823114

ش 16جوار جامع احمد ناصر

مديرية معين

967777270803

اضواء السالم الدوات الكهرباء نشوان عبدالخالق عبدالسالم دبوان الدكاك
الربان فون للهواتف واالكترونيات يزيد سيف احمد سعيد المقرمي
بقالة الكوري للمواد الغذائية موسى عبده محمد علي
السروري للحلويات وائل عبدالعزيز محمد احمد
فايو للتجاره نبيل ناصر عبده حسن

السنينه  -مقابل الفضل مول
الرباط
الرباط
السنينه سوق علي
السنينه

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967773219521
967771234737
967770551535
967772559685
967774969751

بي بي فائن للحفاظات والمنظفات يوسف عبدهللا احمد مبخوت االحمدي

السنينه

مديرية معين

967771588853

هواوي فون للجواالت واالكسسوارات ابراهيم عبدهللا عبدربه اليافعي
الفخامه للمفروشات سامي حيدر عبده ابراهيم
ثمار النخيل للتمور منصور معوض الوايلي
بقالة الشنيعي للمواد الغذائية عبدالرحيم معروف زيد
الرباط تليكوم محمد علي محمد كرش
بقالة النقمي للمواد الغذائية انس محمد عبدهللا النقمي
كفتريا سبا الند مبارك سعيد قايد الهناهي
صحيفة عين الوسيط ماجد عبدهللا العريقي
صالون البرنس لالحالقة محمد صالح صالح يحيى الخياطي
عبير جاليري للعطورات عبده جازم حسن قائد
ذابست لفنون الخياط محمد علي محمد ناصر سالم
بقالة ابو ايمن نبيل محمد حسين الروضي
تموينات ركن النجار للمواد الغذئية معمر طاهر عتيق النجار
صيدلية الصحة والسالمة عبده عبدهللا عبده المقداد
تموينات المزرعه محمد خالد حزام
بقاله كريتر بشار شرف العزعزي
كافتريه الشهاري محمد عبده الشهاري
بقاله حى السفاره احالم حمود عبده
الوليد لالتصاالت وليد غالب ناجي علي
كافتريا ماريز هاني عبده حزام
عالم المدخنين باسم احمد االشعري
بقالة العماد لمواد الغذائية جمال احمد علي عبود
بقالة الفضل لمواد الغذائية فضل محمد صالح
االصالة لالكترونيات جميل محمد يحيى الفقيه
توب تك لخدمات الجوال اصيل عبد الغني محمد الجنيد
سيناء فون لخدمات الجوال خالد محمد ثابت
تموينات الحطامي للمواد الغذائية محمد عبده علي غالب الحطامي
النعمان للجواالت نعمان الكرعده
ميالنو للحقائب محمد المنصوب
ملحمة منير الجمالي للدجاج البلدي منير علي حسن الجمالي
عبايات بنت بالدي عادل عبدهللا محمد الحبيشي
البردوني للتسويق خالد محمد سعد محمد البردوني

السنينه
السنينه
شارع 16
الرباط7
الرباط
صنعاء الحصبة حي الصيانة جوار جامع العنقاء
كنتاكي
جولة المصباحي
السنينه مقابل الفضل مول
السنينه  -نجوم مول
حده
صنعاء شارع العدل خلف وزارة العدل
امانة العاصمة شارع خوالن جوار التموين العسكري
حي النهضة خلف وزارة االعالم
االمانه
االمانه
االمانه
االمانه
هائل
االمانه
االمانه
امانة العاصمة شارع تعز جامع النور
امانة العاصمة شارع تعز جوار ركن الستين جامع النور
مقابل  -بيت الشائف
ش هائل امام فندق بانوراما2
ش هائل امام فندق بانوراما
الجراف  -مدرسة الكبسي
شميله/المجمع التركي
شميله /سوق الكبودي
ش  16جوار جامع الصحابة
ش هائل جوار الدبلوماسي موول
ش القصر مركز سامي موول

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967772525035
967777691883
967772927082
967775768880
967775118000
967775749314
967775898857
967776802402
967770375996
967777068175
967773686337
967770750909
967775681484
967774919849
967737102101
967773840905
967775352131
967776166048
967773792007
967777533324
967733065063
967775846475
967772142123
967777792992
967775533402
967773980170
967775827086
967771549000
967778296076
967775969125
967773500204
967733633507

الرجل االنيق للخياطة الرجالية عصام مطر احمد محمد العواضي

ش هائل

مديرية معين

967777344498

مانجو ماكس للعصائر عبدالكريم احمد عبدهللا علي السنفاني
براون لخدمات الجوال فارس علي عبده الوراق
صالون الخليل للحالقه امين ناجي محمد البعداني
بقالة قطر الندى يوسف محمد قاسم الزمر
مركز زايد لخدمات االتصاالت طه زايدد
سبايسي للوجبات السريعه محمد عبده علي
مزايا للشيش والمعسالت محفوظ عبد هللا علي قاسم
مكتبة غزة محمد عبد الرسول احمد الشرعبي
مطعم االنصار محمد عيده احمد العيدروس
السامدي لالحذية داوود محمد حيدر عباس
لمسه الرائد للخياطه الرجاليه رائد طارش محمد
سكريم مالي التواهي عدنان محمد جازم الخطيب الخطيب
بقالة سنان الشرعبي سنان سعيد سرحان الحيدري
زيزو فون لخدمات الجوال فوزي عبدالخبير علي الصلوي
بقالة الساعة هيثم محمد مهيوب
بقالة الخوالني خالد صالح احمد صالح جابر
بقالة صالح الشجاع صالح قائد محسن الشجاع
بقالة البراء للمواد الغذائية طارق داود علي عبده
صيدلية الشنيفي عادل علي حسن عبدهللا جابر
توب موديل للعطورات وادوات التجميل بشار احمد نصرعبده

ش هايل
ش 16جوار مركز سنان
ِ
الرباط جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير
شارع تعز جوار وكالة بازرعة
سعوان
شارع الرباط  /امام جامعة الرازي
شارع بيحان
شارع بيحان
صنعاء سعوان
ش الرباط جوار سيتي مارت
شميله/خلف محطه شميله
ش هائل جوار مطعم الزربيان
السنينة جوار بيت الدكتور الفقيه
ش سبعه سعوان
سعوان
خوالن
شارع تونس
شارع القاهرة  -جوار ردمان للمفروشات
شارع 16
السنينة  -نجوم مول

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين

967778307287
967771773772
967774488270
967771372025
967772233830
967774042594
967777020720
967773091068
967777088874
967773040510
967772247137
967777939099
967772261638
967775655971
967777366333
967770473821
967777742362
967772024206
967770470213
967774438953

ركن باريس للعطورات وادوات التجميل حسين نعمان مهيوب الحفيظي
لمسة سحر للعطور وادوات التجميل نذير عادل عبداللطيف عبده
ركن الموضه الدوات التجميل والمطليات واالكسسوارت عبده محمد عبده
يحيى
بقالة الهالل عبدالرحمن محمد محمد المعلمي
نجم التصميم للطباعه عماد هزاع عبدهللا الحمادي
بقالة أبو الجراح للمواد الغذائية علي عبدهللا صالح
الوسيله للدعايه واالعالن نجم الدين محمد علي صالح االشول
مركز النهاد للطباعه عبدالرحيم محمد حسن منصور
مركز الجامعة للمواد الغذائية سامي خالد عبدهللا مسعد
بقالة جارهللا للمواد الغذائية عبدهللا محمد محمد جارهللا
بقالة الشرعبي طاهر حمود
كنان تكنولوجي لكمبيوترات احمد علي الثقباني
بقاله ابو عدي غيالن الحمدي
مملكة العنود للعطورات نسيبه عبد الواسع علي محمد النظاري
لمسات احساس للهدايا يعقوب علي احمد الصفواني
جوري للمالبس مختار جمال نصر شعاف
مكتبة قصر اليمامه مجاهد محمد حميد قائد سنان
بقالة الخير للمواد الغذائية توفيق عبدالرحمن المقطري
معمل الجالل للخياطة محمد محمد عبدهللا العلوي
تموينات السمبلة للمواد الغذائية احمد عبدالحكيم جهالن
بقالة الجود للمواد الغذائية عالء توفيق عبدالرحمن سعيد
المختار اخوان لقطع غيار السيارات عمر المختار
الفيروز للشيش و المعسالت علي حسن ناصر حسين
الياسر لإللكترونيات سامي علي أحمد القحطاني
جراس سيوتي لالكسسوارات لبيب حسن عبد هللا الشيباني

السنينه  -نجوم مول
السنينة  -نجوم مول

مديرية معين
مديرية معين

967773056540
967776119255

السنينه
سعوان شارع سبعة
الدائري
الدائري
الدائري
الدائري
الدائري
الدائري
ش الدائر ي امام الجامعه القديمه
صنعاء-شارع صخر
شميله/جوار عماره الزنداني
الزهراوي جوار جواهر سنتر
الزهراوي جوار جواهر سنتر
الزهراوي جوار جواهر سنتر
الدائري
جوار مدرسة هائل خلف المستشفى األوروبي
امانة العاصمة القادسية مدخل القادسية
شارع 16
شارع 16
ش الرباط جوار مكتبة القلم الذهبي
صنعاء شعوب أمام وزارة التربية و التعليم
صنعاء شعوب شارع مارب
الزهراوي مركز جواهرسنتر

مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين

967778312921
967770870307
967777472009
967774647764
967772756210
967777702924
967775353251
967770062827
967775646630
967777455534
967739831964
967770186186
967772600809
967775057756
967775803137
967774929426
967770717034
967774493034
967775606588
967770486262
967772001778
967773217774
967777762616

محالت الزريقي اخوان للمواد الغذائية طه شمسان احمد علي الزريقي

الدائري جوار عمارة الخوالني

مديرية معين

967772907658

ابو اياد لالكسسوارات ولوازم السيارات غمدان حزام صالح محمد قعره
ملك الشاوراما حسين حسين عباس
تمونيات الكامل للمواد الغذائية كامل ناجي احمد الزعزي
االحسامي فون للجواالت ابراهيم حسين علي الحرازي
كهالن للشيش والمعسالت أيمن علي ناصر خالد
حقول الفراوله للعصاير محمد حميد طربوش
الجمال الدائم للعطور عبد القادر عبدهللا محمود
تموينات ابو محمد للمواد الغذائية حميد محمد علي زين فضائل
النهاري للخياطة الرجالية عبدهللا أحمد محمد النهاري
يمـــــن فــــــــون محمد عبدهللا اللوذعي
خياط أبو جالل عدنان إبراهيم سعد

الرباط  -جولة القادسية
االمانه
امانة العاصمة شارع خوالن جوار مؤسسة المنصور
ش هائل امام سوبر ماركت طيبة ش عشرين
صنعاء شارع عشرين
جوله شميله
ش جمال
ش الدائري خلف سيتي مارت45
صنعاء شعوب سعوان
صنعاء شعوب شـــارع قصوة
صنعاء شعوب أمام وزارة التربية و التعليم

مديرية معين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب

967777239914
967775686858
967776554144
967772929486
967778919337
967772334481
967775472172
967774368245
967774228157
967772550112
967770403816

النورس ألدوات التجميل ومستلزمات األطفال حمزة محمد عبدهللا شرف
بهارات البيت اليمني بسام علي أحمد قاسم
صيدلية وادي جميل عبدالحكيم محمد صالح
بقالة أبو العز للمواد الغذائية منصور علي عوضة القادمي
العطاب لألقمشة لطف أحمد لطف العطاب
محالت ابو يحيى للمكسرات علي يحيى علي المسوري
السكني لإللكترونيات إياد أحمد عبدهللا باراس
مركز األصدقاء لإللكترونيات مختار هارون عبدالواحد
الصبري للشيش و المعسالت حسين علي عبدالرحمن الرميمة
صحيفة عين الوسيط محمد عبدهللا احمد الصبري
تموينات الكامل للمواد الغذائية كامل ناجي احمد الزعزعي

صنعاء شعوب شـــارع قصوة
صنعاء شعوب شارع المدينة السكنية
صنعاء شعوب المدينة السكنية
صنعاء الثورة جوار عالم الصيدلة
صنعاء  -شعوب  -سعوان
صنعاء  -شعوب  -سعوان
صنعاء  -شعوب  -سعوان
صنعاء  -شعوب  -سعوان
صنعاء شعوب سعوان شارع40
جولة المصباحي
امانة العاصمة شارع خوالن جوار مؤسسة المنصور

مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الوحدة
مديرية السبعين

967773174401
967775656163
967771010099
967774856884
967777166283
967772797112
967773669960
967771817387
967777705403
967738097497
967773703409

صحيفة عين الوسيط شيماء وضاح النجاشي

صنعاء-جولة المصباحي

مديرية الوحدة

967776705116

الحبيشي للعطورات وادوات التجميل محمد عبده محمد سعيد عسيقان
السوداني للجارة العامة محمد سالم احمد السوداني
محالت الفؤاد للمواد الغذائية سلطان محسن علي حنش

السنينه  -سوفق المذبحي
صنعاء الصافية شارع ابو ظبي
صنعاء جولة الحباري

مديرية معين
مديرية الصافية
مديرية الثورة

967774024552
967734445035
967772050009

مركز السلطان لالدوات المنزلية سامي عبده عبدهللا حسين الوصابي
بقالة الرحمة للمواد الغذائية باسم محمد حسن صالح سعيد
بقالة أبو محمد للمواد الغذئية أحمد أحمد صالح خميس
مركز روائع الطبيعة وليد محمد محمد
فيوتشرفون عبدالرب احمد عايض السحيمي
بهارات و مطاحن الفتح خالد عبدهللا حسن شرحة
مطعم بندر عدن للزربيان مروان عبدالسالم محمد الصلوي
مخبز هائل عبده مسعد قحطان
بهارات البحري كمال أحمد محمد البحري
ابتسامات واميال للدعم اللوجستي ابراهيم الفرح
كافتريا وادي ورزان نياز محمد ناصر الحداد
موبينيل لخدمات الجوال محمد حميد عبده الوصابي
ابتسامات واميال للدعم اللوجستي ايمن احمد
صيدلية الدواء اآلمن إبراهيم عبداإلله نعمان يحيى
محالت حدائق بابل للزهور الطبيعية والهدايا احمد محمد احمد يحيى
السعيدي
االناقة التركيه للمالبس عبد الرحمن عبدهللا عبدالوهاب الدبعي
االمين للجوال امين احمد صالح الجوفي
عالم التقنية الحديثه محمد احمد ردمان عبدالحبيب
صيدلية أصل الدواء لألدوية و المستلزمات الطبية عبدالرحمن حسان محمد
قائد
صالون ذوق الشباب محمد عبده عثمان سالم السامعي
بقالة حميد ناجي مسعد للمواد الغذائية حميد ناجي مسعد فرج
عيادة النويرة لالسعافات االولية احمد محمد حسن النويرة
مطعم التاج العربي احمد محمد احمد عطعوط
ميني ماركت الفخري رمزي عبدالرحيم فيصل امين مهيوب
البنفسج للعطور وادوات التجميل جمال جميل المغلس
الهالل فون صهيب المسقف
موكا فود حسين احمد عبدهللا الشوكاني
اليوسفي لإلتصاالت حامد محمد احمد اليوسفي
ابتسامات واميال للدعم اللوجستي صفوان الريمي
بقالة وادي الدور عبدالكريم محمد عبدهللا الزيادي
كبار الشخصيات للخياطه الرجاليه عبدالرقيب عبدالجليل احمد مرشد
االحمدي
ميد ماركت طالل عبدالحميد محمد عقيده

مذبح  -شارع 24
شارع الجزائر  -جوار ملك الفرولة
صنعاء شعوب سعوان
صنعاء شعوب شارع جولة النصر
صنعاء شيراتون شارع مطهر تقي
صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
ش هائل
ش هائل
صنعاء شارع الستين
صنعاء شارع عمان
ش هائل  /جوار مطعم بندر عدن
ش هائل
صنعاء ش الجزائر
صنعاء السنينة مدخل محطة وهاس

مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين

967772344900
967776098768
967777826972
967773320819
967777500115
967772779005
967776505625
967775446076
967773838826
967776407993
967773330987
967771596630
967776407991
967774027666

الجزائر  -جوار بنك التضامن
ش الجزائر امام الشركه اليمنيه للتامين
شارع تعز
شارع الرباط  -جوار كلية الجزيرة

مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين

967771337444
967772989997
967775239998
967777709839

صنعاء شارع الستين جوار معرض تويوتا
الستين الجنوبي  -القادسية
الستين الجنوبي -القادسية
صنعاء شيراتون شارع مطهر تقي
الستين الجنوبي  -القادسية
الستين الجنوبي
صنعاء
جوله الخفجي
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاءش الجزائر
السنينة سوق السنينة

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الوحدة
مديرية معين

967776440114
967776876279
967774337959
967777506573
967773000185
967770920103
967775553613
967772020866
967777741349
967775022430
967776407995
967777302642

ش الرباط جوار سيتي مارت
ش هايل جوار عمائر هائل

مديرية معين
مديرية معين

967775268085
967777335778

برنس العرب للخياطه الرجاليه عارف عبدهللا سلطان عقالن المقرمي
سماء نور لخدمات الجوال احمد صالح خزام الضيعة
نيوتك فارما للمستلزمات الطبية
حمران نت لالنترنت محمد علي علي حمران
مخبز االقصى نبيل حسين محمد ناجي
بقالة ابو مازن للمواد الغذائية حميد احمد قاسم االعراف
مركز صنعاء للعسل مراد عثمان قاسم حسن
بقالة الصبري للمواد الغذائية زكريا صبري عبدهللا سعيد
بقالة بن سيف للمواد الغذائية بسام علي مهيوب الصنوي
صيدلية الربيع لألدوية و المستلزمات الطبية شكري عبدالرحيم محمد
اسماعيل
بهارات الرضي محمد علي أحمد
النجم للحقائب إبراهيم احمد عبدالرحمن الدعيس
بن برقوق للتجارة عبدهللا محمد عبدهللا برقوق
أبو جمال للنجارة جمال جميل فضل العريقي
منزلية تونس لألدوات المنزلية عبدهللا عبدالعزيز جبر السنباني
تموينات العسملي للمواد الغذائية نادر محمد يوسف علي العسملي
صيدلية مالكي محمود سعيد سيف فرحان الشرعبي
محالت  Vاثناعشر لالكترونيات محمد منير مصلح علي العنسي
همسات الزهور للعطور والعود بسام احمد قائد القوز

ش هايل
ش الزراعة خلف سيتي مارت
صنعاء شارع الستين خلف المستشفى األوروبي
الستين الجنوبي  -القادسية0
دارس
الدائري
الدائري  -جوار صيدلية المختار
الدائري
صنعاء شارع عشرين

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين

967771218507
967777440806
967772000577
967773144750
967777557520
967771712023
967777747773
967778064226
967778438813

صنعاء شارع الستين جوار جسر المشاة
صنعاء شارع عشرين أمام بيت العكشي
ش حده جوار مركز الكميم
شارع خوالن
جولة سبأ
شارع تونس
شارع القاهرة  -جوار مطعم المعلم
شارع هايل
شارع  -تونس
ش هايل جوار ابراج دبي للعبايات

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية معين

967771148070
967770068374
967773530535
967773005079
967777501037
967775576641
967773799922
967771187754
967772228505
967772141327

بقالة االرض الطيبة للمواد الغذائية علي سالم ناصر محمد الوصابي
إمتياز هاردوير عبدالحميد محمود عبدالحميد محمود
الكنج للشيش والمعسالت جميل عبده عثمان سعد
خياط صقر تعز معين محسن
معامل بلقيس ماجد العاقل
مكتبه الماجد ماجد العاقل
ايسكريم سينوكريم وهيب الجعشني
صيدليه الشهباء حمزه القدسي
بقاله االمين امين الصيري
وكيل الجالكسي للهواتف أحمد يحيى هادي هادي شطاب

الدائري مقابل الجوبي للمفروشات
صنعاء  -شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء  -سوق الميزان
شميله امام هاشم العراقي
شميله/سوق الكليبي
شميله سوق الكليبي
جوارمدرسه سكينه
شميله اما البريد
شميله
صنعاء جولة سبأ

مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية الثورة

967772505833
967770604197
967739355244
967775589458
967737414519
967772428609
967775422163
967777960975
967770982411
967777442055

بقالة مختار ناجي مسعد للمواد الغذائية مختار ناجي مسعد علي فرج
جميل محسن المليكي للتجاره اديب جميل محسن المليكي
محالت األنهار التجارية للبالستيك منير سعيد عبده مالك
نائف الدرباس لإلكسسوارات نائف عبده سعد علي الدرباس
محالت أبو علي لإللكترونيات علي شمسان أحمد داعر
بقالة الزريقي للمواد الغذائية أحمد سيف مقبل الزريقي
بقالة عال للمواد الغذائية محمد علي عبدهللا عايض
الصلوي للبهارات محمد يوسف أحمد الصلوي
بقالة المليكي للمواد الغذائية أكرم قائد قاسم الهاللي
بقالة الفردوس للمواد الغذائية عمر حمود حيدر دغيش
محالت بيت النظافة علي محمد علي الكردسي
عـــالم الجـــواالت فكري صالح آل طه
مكتبـــة األنـــوار محمد علي محمد حاضر
القطوب لمستلزمات الجوال زيد مفتاح غالب قطوب
محل الحسين للخضروات و الفواكه نبيل عبده سعد يحيى
موبايلكس للجواالت واالكسسوارات بالل يحيى علي زحيم
بقالة المسوري للمواد الغذائية توفيق مجاهد علي المسوري

الستين الجنوبي  -القادسية
الستين الجنوبي  -القادسية
جولة تعز-امام ضيف هللا جيد
السنينة جوار محطة البرق
جولة سبأ جوار حلويات الضيافة
جولة سبأ جوار مدرسة البتول
صنعاء الروضة
صنعاء الدائري سواد حنش
صنعاء هائل جوار جامع عبدهللا بن مسعود
صنعاء شارع عشرين
صنعاء شارع عشرين
صنعاء سعوان جوار وزارالتربية والتعليم
صنعاء سعوان جوار وزارالتربية والتعليم
صنعاء شارع القاهرة سوق الميزان
صنعاء سعوان جوار وزارالتربية والتعليم
الرباط  -جوار مكتبة القلم الذهبي
صنعاء  -شارع القاهرة سواد حنش

مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية الثورة

967774345097
967773130721
967777715130
967777566675
967771477147
967775015552
967770544681
967774644857
967776533708
967776841775
967773099259
967713184324
967775678337
967773572043
967716357497
967770991420
967771907036

العباسي للمواد الغذائية والبهارات والحبوب حمزة فرحان علي ناجي
بقالة السعيد للمواد الغذائية توفيق عبده علي محمد
بنشر مجمع أوبك سمير أحمد علي الصيفي
العامري للخضروات يونس عبده العامري
مغسلة شهران عبدهللا محمد عبدهللا البرطي
بقالة نعمان النقيب للمواد الغذائية نعمان صالح يحيى النقيب

صنعاء  -شارع القاهرة سواد حنش
صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
صعاء السنينة شارع 24
صنعاء
الستين الجنوبي
الستين الجنوبي -القادسية

مديرية الثورة
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين

967776322673
967777213421
967772653026
967770510276
967777813226
967777516318

مركز السالم للجوالت و اإلكسسوارات عدنان صالح محفوظ الكبودي
الماجد فون وليد محمد محمد علي
أبو زكريا لإلتصاالت إبراهيم محمد عبدهللا الهريمي
بقالة األسطورة للمواد الغذائية بالل محمد لطف قاسم
محالت الفرسان لإلكسسوارات عبدهللا أحمد ناجي سيف
بهارات اسالم حسن معين محمد زيد
تموينات الرحبي أحمد شائف أحمد الرحبي
كشك الثورة بيع الصحف وااللكترونيات صدرام محمد احمد علي

السنينة جوار جامعة الناصر
السنينة جوار جامعة الناصر
صنعاء سعوان شارع قصوة
صنعاء جوار مدرسة هائل
شارع  16أمام مدرسة األقصى
صنعاء شارع
صنعاء جولة سبأ
باب السالم

مديرية معين
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الثورة

967777866621
967775641200
967773070048
967771685045
967735261070
967770124750
967773699989
967775777593

محل الملك للتلفونات و اإلكسسوارات جالل الدين مرشد محمد أحمد
بقالة الصنوي للمواد الغذائية سمير سلطان علي حسن
إلكترونيات عصام عصام أحمد محمد عبيد
مدارس الطالئع النموذجية شادي ناصر محمد مصلح المقالح
زهور رومانس لبيع الزهور بشير يحي محمد الفقيه
سوار فسكي للحقائب واالكسسوارات محمد حمود علي مرشد
اليافعي لالثاث احمد عباد احمد الخوالني
بقالة الثرياء للمواد الغذائية علي عبدهللا عبدالقوي الشميري
الدولي للخياطه طارق محمد صغير المعمري
لمسات الكامل للهدايا والتحف محمد محمد ملهي الكامل
تي سي ميني ماركت للمواد الغذائية
الويدان مول للمالبس الجاهزه محمد عبده مسفر الصلوي
الفؤاد ستور للجواالت يوسف فؤاد منصور الجابري
المزاحم فون للجواالت فائز احمد احمد محسن
الركن االيطالي لالحذيه محمد عبدالخالق يحي القليسي
بن ياسين اخوان للمالبس الجاهزة ابراهيم ياسين عبده صالح
ذا بست لفنون الخياطه محمد ناصر محمد سالم
مطعم عالم الشواية فارس علي محسن الجهراني
صيدلية المدني لألدوية و المستلزمات الطبية محمد رزق محسن علي
المدني
صيدلية المجمع الطبي رامي أمين مهيوب أحمد
صيدلية سبل الشفاء جميل محمد حسن شخير
سوبر ماركت األخوين فؤاد عبدهللا عبده أحمد سعيد
بقالة ركن الروضة محمد محمد أحمد نجاد
مخبر اإلخوة عيسى أحمد محمد عبده

صنعاء السنينة جوار جامع الفتح
صنعاء سواد حنش بالقرب من حيدر فاهم
صنعاء دارس جوار حلويات أبو خالد
االصبحي  -ش المقالح
ش الجزائر جوار محطة المختار
ش هايل جوار مركز المدينه
الدائري مقابل الجنوبي للمفروشات باتجاه الجامعة القديم
الدائري  -جوار الجوبي اتجاه الجامعة القديم
الدائري  -جوار الجوبي اتجاه الجامعة القديم
الجامعة  -القديم
صنعاء  -شارع االربعين امام االستقبال لالثاث والمفروشات
ش هائل
ش هائل
ش القصر امام السفارة الصينية
ش القصر جوار مدرسة سيف
ش القصر جوار بيت الثقافة
حده
شارع الستين جوار معامل العبسي

مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية أزال
مديرية معين

967773099766
967777279361
967771135556
967773315552
967777894309
967739901999
967777541551
967770213224
967775431175
967773723076
967777405252
967771066916
967771571495
967778025050
967777204664
967777639828
967773689337
967778361677

شارع الستين سوق السنينة
صنعاء السنينة شارع24
السنينة شارع
الروضة جوار مستشفى الروضة
الروضة جوار مستشفى الروضة
الروضة جوار بريد الروضة

مديرية معين
مديرية معين
مديرية معين
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث

967777822190
967771555837
967777122259
967773330912
967771503309
967777143136

اورجنال ابل لخدمات الجوال عبدالرحمن عبده علي الريمي الريمي
بسطة هائل سعيد الحبيشي للمالبس هائل سعيد عبده الفقية
سيلفونيا للهواتف الذكية تامر محمد علي الخوالني
تموينات الحبيشي عبدالرحمن الدميني
صيدلية العطاني لالدوية محمد عبدالكريم محمد سعد العطاني
بقاله ركن الحاره فايز علي شمس الدين

ش الرباط جوار جامع األنصار
سوق المقالح
جولة تعز-امام ضيف هللا جيد
شارع  22مايو  -خلف فندق القارات الست
الرباط  -مقابل كلية الجزيرة
االمانه

مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية الوحدة

967772121616
967774576673
967777201066
967772335544
967771163889
967715381164

عيادة احمد عيبدهللا حسن شمس الدين احمد عبدهللا حسن شمس الدين
بقالة الوصابي محمد محمد ناصر الوصابي
الملكي للمالبس الجاهزة محمد العزي غالب الحطامي
فريزون لالكسسوارات عماد احمد صالح علي
الجرادي فون إبراهيم محمد علي الجرادي

امانة العاصمة شارع تعز جوار بنك التضامن
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء شيراتون شارع مطهر
السنينة أمام مستشفى الشيباني

مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين

967770022620
967771944122
967772200634
967772553944
967777913612

مغسلة التوفيق مجيب عبدهللا علي الحراسي
معرض النهر ادوات منزليه علي يحيى راجح
بقاله المكال مختار فارع الحلبي
سوبر ماركه البدائل يوسف محمد علي
كفتيريا اللواء االخضر بالل منصور عبدهللا
الكنج الراقي شاكر محمد علي محسن
مكتبه ابو العز محمد عبدهللا احمد غالب
تموينات الحبيشي عبدالرحمن الدميني

شارع الستين جوار وكالة بازرعة
االمانه
حي السالمي حده
االمانه
االمانه
حي النهضة
صنعاء-ش-النصر-جوار مشاتل السبعين
شارع  22مايو  -خلف فندق القارات الست

مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية أزال
مديرية السبعين

967770112991
967775885151
967738427190
967771788700
967777040101
967776130353
967773898779
967775529957

بقالتي للمواد الغذائية توفيق عبدالكريم محمد صالح الفقيه
الجبري للمواد الغذائية توفيق ناصر علي الجبري
اتصاالت عالم المزايا عبد الخالق صالح احمد الدينه
علي فون علي لطف علي قاسم البعداني
بقالة بسام المخالفي للمواد الغذائية بسام يوسف علي المخالفي
مركز الغانم للتجارة عبدالجبار علي غانم
مغسلة النور محمد يحي حمود المصنعي
كفتيرياء االصدقاء صالح الدين رضوان امين اليفرسي
صيدلية الناس ماهر علي احمد السدرة
صيدلية أمازون ناصر علي محمد ابو هادي
اكس ون للهواتف الذكية عبدالقوي احمد عبدالقوي عبدهللا
بقالة عايض القصبي عايض يحي عايض القصبي
رضوان المالكي لالستيراد السيارات عادل صادق عقالن
محالت علي حمزه الشامي واالده حمزه يوسف الشامي
بقاله ركن الحاره فائز محمد شمس الدين
مطعم بندر عدن مروان عبدالسالم محمد الصلوي
محالت علي حمزه الشامي واوالده سليم عبده صالح الطيري
محالت علي حمزة الشامي واوالده يوسف علي حمزه الشامي
صالون ابو عنتر علي صالح محمد الشعابي
مكتبة الهدى علي مهدي مصطفى اغاء
عزوز فون للهواتف واإلكسسوارات محمد صالح عبدهللا المدري
محالت الفقية لمواد البناء مصطفى احمد عبدهللا الفقيه
بهارات ذو النور محمد علي حميد قرض
ايمن فون ايمن سمير عبدالفتاح عبدهللا اسحم
عالم حواء ضياء قاسم علي احمد المضواحي
بهارات ابو ماجد ماجد محمد قايد العتمي
ابراهيم الكبش للمواد الغذائية ابراهيم صالح محمد عبده الكبش
الكبش المرادي للمواد الغذائية محمد علي صالح محمد
لمسات لالكسسوارات بكيل محمود محمود الصباحي
مطعم الديوانية مصطفى حسين علي علي
المجاهد لالسكرم محمد احمد عبداللطيف عبدالرحمن
سائق باص عدنان محمد عبدهللا مصلح العماري
مخزن التســــامح عالء صالح حاتم الصائدي
سما فون محمد علي غالب الحداد
ميالنو اانظارات العالميه عبدالحميد عدنان القحطاني
كريمي كريب يحيى الخليدي Creamy Krepe
معرض فاروق عثمان للسيارات صادق محمد حسين عثمان
مؤسسة الشيباني للمطاعم
عالم العسل اليمني محمد صالح االشموري
شوارما وكباب عبود عبدالسالم محمد راشد الحياني
بقالة عثاربة علي عبد هللا علي عثربة

صنعاء-ش/الدائري-جوار مكتبة الجيل الجديد-فرع الحي السياسي
االمانه
شارع خوالن خلف سوق الخليج
جولة بيت بوس  -جوار كاك بنك
امانة العاصمو شارع تعز جوار مستشفى الصفاء
صنعاء
الدائري-خلف سيتي مارت-امام المعهد الصحي
صنعاء ـ التحرير امام شركة التضامن
صنعاء ـ الحصبة ـ امام فرزة المطار
صنعاء ـ الحصبة ـ جولة الحباري
الدائري  -الجامعة الجديد
النهضة
االمانه
شارع خوالن جوله العمري
االمانه
شارع هائل جوار محطة الوحدة
شارع خوالن جوله العمري
شارع خوالن جوله العمري
امانة العاصمة شارع خوالن جوار التموين
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء الحصبة جوار سوق الروني
حي النهضة خلف وزارة االعالم
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء شيراتون شارع مطهر
امانة العاصمة شارع خوالن جوار جامع الرماح
صنعاء-ش/النصر-جوار مشاتل السبعين
صنعاء-ش/النصر-جوار مشاتل السبعين
صنعاء شيراتون شارع مطهر
صنعاء
امانة العاصمة شارع تعز
امانة العاصمة شارع تعز جوار جامع النور
صنعاء شارع مارب
صنعاء شيراتون شارع مطهر
االمانه
شارع حدة  -جوار التوفير هايبر
شارع الستين جوار وكالة بازرعة
حدة مقابل بريد حدة
االمانه-الزبيري
شارع الرباط جوار جامع األنصار
شارع  16بيت معياد

مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية معين
مديرية معين
مديرية الثورة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية الوحدة
مديرية الثورة
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية السبعين
مديرية أزال
مديرية أزال
مديرية شعوب
مديرية أزال
مديرية السبعين
مديرية السبعين
مديرية شعوب
مديرية شعوب
مديرية الوحدة
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية الوحدة
مديرية السبعين
مديرية معين
مديرية السبعين

967775754828
967772466691
967775279037
967772777915
967772908205
967772226303
967717025276
967771876633
967770169495
967773777671
967778300800
967775572429
967771773577
967734180888
967715381162
967733826078
967775080986
967774444849
967773918990
967773075658
967773159872
967770607656
967776463293
967773082724
967775215427
967777268395
967773959334
967777745153
967777014182
967772424888
967736981448
967770155834
967772870309
967777790390
967775322699
967739051811
967771141600
967774440125
967712010921
967772677787
967771517404

ثمرات جبال دوعن للعسل والتمور سلطان سليمان خميس بو حديل
الشامل لاللكترونيات والجواالت قحطان صالح محمد القرناص
علي هزاع ظفران علي
محالت الصخرة لالكترونيات
عالم العسل اليمني
عبد هللا عبد اللطيف احمد حسن سوبر ماركت القباطي
مكتبة رواسي هشام عباس محمد السراجي
اندرويد فون للجواالت واالكسورات صادق يحيى مبخوت االسود

الحصبه شارع العسل جوار الكهرباء
ش هائل فندق بانوراما
صنعاء همدان جوار سوق ضروان
الدائري جولة سيتي مارت
شارع الزبيري
صنعاء  -بيت بوس  -حي المهندسين  -شارع 24
الحصبة شارع الميثاق امام مبنى اليمنية
صنعاء  -شارع االربيعين

مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية الوحدة
مديرية معين
مديرية السبعين
مديرية سنحان وبني بهلول
مديرية بني حشيش
مديرية سنحان وبني بهلول

967777332727
967778425178
967773360529
967711594650
967712010929
967774554714
967771211811
967771388981

اندرويد فون للجواالت واالكسوارات صادق يحيى مبخوت االسود
سما دبي لصيانة الجواالت عمار محمد حسين قاسم
مركز نزار لبيع البن اليمني احمد حاتم صالح نزار
سوبر ماركت هاني محمد صالح صالح غثيم

صنعاء  -شارع األربعين
صنعاء  -شارع األربعين
صنعاء  -باب اليمن  -خلف مستشفى الثورة
صنعاء شارع صفر امام نادي الوحدة

مديرية بالد الروس
مديرية بني حشيش
مديرية خوالن
مديرية سنحان وبني بهلول

967777033883
967771349991
967771001940
967777677694

بن ناصر لقطع غيار الدراجات النارية سيف احمد عبد اللة ناصر
النجار للهواتف الذكية محمد حسين علي النجار
سفن استار هوكة زيد يحيى عبد اللة داحش جميل
خدمتي النجاز االعمال احمد عيسى يعمر
الزيتونة ميني ماركت محمد ناجي صالح حميد
خيال للموبليا ةالديكور عاصم احمد سفيان الشرعبي
مكتبةالفؤاد لبيع القرطاسية محمد عبده محمد الراعي

صنعاء  -شارع تعز
صنعاء ـ االصبحي ـ امام نايس وير للمالبس
صنعاء  -شارع حدة
السبعين
صنعاء  -شارع  - 24حي الشباب
ش الرقاص جوار الكريمي
صنعاء ـ الحصبة امام فرزة المطار
محافظة اب

مديرية جحانة
مديرية سنحان وبني بهلول
مديرية أرحب
مديرية بني مطر
مديرية بني حشيش
مديرية الحيمة الخارجية
مديرية بني حشيش

967777603942
967777592937
967777404693
967773552288
967775505326
967774477302
967772882877

اسم النقطة
مستوصف االمير الطبي
مستشفى شبكة ابن الهيثم للعيون
مخزن فتح الرحمن لالدوية
بوفية الراكان
محالت محمد علي الصباحي للمواد الغذائيه
محالت محمد علي الصباحي للمواد الغذائيه
محالت محمد علي الصباحي للمواد الغذائيه
محالت محمد علي الصباحي للمواد الغذائيه
مطاعم الدار دارك للماكوالت
محالت عبدهللا ضيف هللا زيد لالطارات
محالت عبدهللا ضيف هللا لالطارات
بقالة الحرمين للمواد الغذائية
المدينة لالدوات المنزلية
محالت السخيمي للمواد الغذائية
بقالة مجاهد الجماعي
قحطان عبده حسين الضراسي الضراسي للساعات
قحطان عبده حسين الضراسي الضراسي للساعات
بقالة الخير للمواد الغذائية
محالت حمود الزبيدي لمواد البناء
مفروشات الرواد
الزوقري للهواتف الذكية
مركز المدينة لاللكترونيات وخدمات الجوال
مطعم ريتاج السياحي
مطعم ريتاج السياحي
مطعم ريتاج السياحي
مستوصف االمير الطبي
بقالة الرزامي عبدالغني علي احمد الرزامي
عالء قائد عبدالعزيز البعداني الشعالن للهواتف الذكيه
محالت محمد علي الصباحي للمواد الغذائيه
معين هايبر ماركت ابو الغيث محمد عبدالجليل العطاب
معين هايبر ماركت ابو الغيث محمد عبدالجليل العطاب
بوفية االمين عبدهللا امين محمد عبده سعد بوفية
عبدهللا عبدهللا علي الفضلي مطعم ملتقى الشباب
فندق ماريوت إب محمد عبده عبدالجليل الحبيشي
صيدلية الخرطوم لالدوية موسى مسعد احمد قائد
بقالة الحميدي للمواد الغذائية قايد احمد علي محمد الحميدي
كفتيريا ارض الجنتين احمد احمد محمد صالح الفقيه
المساوى للتجارة عمار مطهر مصطفى المساوى
مركز الكدهي للمواد الغذائية رضوان احمد مهيوب حسن
فالفل طيور الجنة محمد صادق فيصل الحريمي
عصام فون للجواالت واالكسوارات شبيب محمد علي الشبيبي
قدام لالمنيوم حميدعبدهللا علي قدام
مكتب االسطورة للعقارات فريد عبدة علوان ابو شعر
سوبر ماركت هال توفير فيصل احمد محسن الشغدري
فتحي للخضروات والفواكه فتحي محمد قاسم حاشد
صالون دبي للحالقة محمد حسن علي هيالن
بقاله طه المقالح للمواد الغذائية طه محمد احمد المقالح
جابيبي للمالبس نضال عبدالواحد حميد محمد
كفتيرياء االلماني الحديث احمد محمد عبدالوهاب الفائق
سوبر ماركت هال توفير فيصل احمد محسن الشغدري
علي الربادي للخضروات علي محمد ناجي محمد
بقالة الوجية لمواد الغذائية احمد محمد صالح الوجية

العنوان
الضالع
اب  -جولة العدين  -جوار محطة لؤلؤة مأرب.
إب  -العدين -حدبه السفلى
اب -شارع الخنساء  -جوار محالت العواضي.
اب  -الخط الدائري  -مقابل مركز البيت الحديث.
اب  -الخط الدائري  -مقابل مركز البيت الحديث.
اب  -الخط الدائري  -مقابل مركز البيت الحديث.
اب  -الخط الدائري  -مقابل مركز البيت الحديث.
اب  -المعاين  -خط صنعاء  -جوار مطعم غويزي.
اب  -شارع تعز  -جوار البنك التجاري.
اب  -شارع تعز  -جوار البنك التجاري.
اب  -شارع الرحمن  -جوار جامع الرحمن.
اب  -شارع تعز  -جوار البنك اليمني لالنشاء والتعمير.
إب  /شارع تعز /جوار مستشفى النصر
إب  -بعدان.
اب  -شارع العدين  -مقابل الحجري مول للمالبس.
اب  -شارع العدين  -مقابل الحجري مول للمالبس.
إب  -المعاين  -خط صنعاء.
اب  -شارع العدين  -جوار بنك التضامن اإلسالمي.
اب  -شارع العدين  -امام حاجب لاللكترونيات.
إب  -شارع العدين
اب  -شارع تعز  -مفرق ميتم.
اب  -المعاين  -خط صنعاء  -جوار الهرم مول.
اب  -المعاين  -خط صنعاء  -جوار الهرم مول.
اب  -المعاين  -خط صنعاء  -جوار الهرم مول.
الضالع
صنعاء ـ شارع تونس ـ جوار مدرسة عائشة
اب  -شارع العدين الرئيسي -جوار سويد للصرافة
اب  -الخط الدائري  -مقابل مركز البيت الحديث.
إب  -السبل  -خط العدين  -ون مول التجاري
إب  -السبل  -خط العدين  -ون مول التجاري
إب  -شارع العدين الرئيسي -جوار الحبيشي للصرافة
ذمار-الشارع العام  -جوار العامري للصرافة
إب  -الظهار  -امام بنك التضامن
إب  -شارع الكندي  -جوار مبنى بنك التضامن إب
إب  -حراثة السفلى  -جوار جامع عمار بن ياسر
الجوف الحزم الشارع العام داخل السوق
تعز الحوبان مفرق عدن جوار مصرف الكريمي
تعز الحوبان جوار اطباء بالحدود
صنعاء شارع تعز  -خلف مستشفى االماني
صنعاء _ شارع االربعين
حزيز شارع 48
صنعاء شارع تعز بير عبيد
إب -شارع مستشفى الخنساء -جوار جامع الرحمن
تعز الحوبان الخشبة داخل سوق الزنداني
صنعاء  -شارع تعز جوار مستشفى االماني
اب  -النادره  -المقالح
إب -شارع العدين االعلى  -امتداد سوق الصامت
صنعاء ـ شارع تعز ـ جوار مستشفئ االلماني الحديث
إب -شارع مستشفى الخنساء-جوار جامع الرحمن
تعز الحوبان الخشبة سوق الزنداني
اب السدة

المديرية

رقم المحفظة
967771884553
967777050887
967773731830
967774925260
967777775936
967774465734
967773388418
967777078067
967774488874
967774013779
967772069097
967771004685
967714423003
967772593155
967773581025
967735870909
967774788667
967770620228
967716695299
967772224074
967777577787
967777658109
967777291257
967770409300
967772507507
967777993847
967771595711
967734669216
967774148800
967776699962
967776699963
967775601733
967775217577
967773403060
967712331392
967770972665
967772933521
967736182229
967736407123
967713781406
967777789313
967777519529
967772694924
967771156615
967772878185
967771756477
967770661092
967776322325
967775301303
967771389486
967711457060
967773911397

المديرية
مديرية رداع
مديرية رداع

رقم المحفظة
967778217422
967770094493

مديرية السوادية

967772792336

مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية إب
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية يريم
مديرية الظهار
مديرية الظهار
مديرية المشنة
مديرية بعدان
مديرية العدين
مديرية ذي السفال
مديرية جبلة
مديرية بعدان
مديرية الشعر
مديرية النادرة
مديرية إب
مديرية ذي السفال
مديرية بعدان
مديرية حبيش
مديرية إب
مديرية العدين
مديرية الظهار
مديرية جبلة
مديرية السدة

محافظة البيضاء
اسم النقطة
صيدلية العرش عثمان ناصر ضيف هللا قشااشة  -البيضاء
بقالة ابو ضياء حميد عبده محمد المزهري  -البيضاء

العنوان
رداع -الشارع العام
رداع الشارع العام جوار بنك التضامن

بقالة الخير للمواد الغذائية عايش احمد محمد ضيف اللة الحطام  -البيضاء صنعاء  -بيت معياد جوار جامع الخير

محافظة الحديدة
اسم النقطة

العنوان

محالت الرواق لصيانة السيارات
صيدلية المنار
خياط توب الخليج
هيثم للتجارة
البسام للخياطه
محالت عبده بشرللتجاره
وليد عوض فارع عبده الفالحي
بقالة العوبلي
مكتبة الصمود
مودرن الفرجي للمالبس الجاهزه

الحديده  -شارع صنعاء  -جوار مؤسسة جمعان
الحديده  -المطارق  -عمارة الكهالني  -شارع الخياطين
الحديده  -المطارق  -جوار صيدلية المنار -شارع الخياطين
الحديده  -الحي التجاري  -جوار العامري للتكنولوجيا
الحديده  -المطراق  -عمارة الكهالني  -شارع الخياطين
الحديده  -المطراق-جوار شركة عبدالجليل ردمان
الحديده  -شارع اروى  -جوار جامع جعفر
الحديده  -التحرير-خلف بنك التضامن
الحديده  -شارع صنعاء جوار مدرسة الثورة
الحديده  -المطراق  -جوار مطعم النصر

المديرية
مديرية الحالي
مديرية الحوك
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية الحالي
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء

رقم المحفظة
967777265146
967774558043
967737087031
967777769095
967733882603
967736235235
967734230284
967733651951
967777219336
967777246073

مكتب ورزان سنتر مكافحة االرضة
حامد الوصابي للمواد الغذائية
حامد الوصابي للمواد الغذائية
محالت عثمان محمد باشنفرللتجاره مواد غذائية
مطبعة االنوار الحديثة
الساحر للجواالت
الساحر للجواالت
بن شرف للتجاره
بن شرف للتجاره
مركز الخالد للتخفيضات مالبس
بقالة المدينه
مركز اللمسات للخياطه الشبابية
ميثاق عارف محمد حسن نجارة واثاث
صيدلية المنار
مكتبة االرشاد
مكتبة االرشاد
مختار داود سالم السندي
صيدلية بن علوان
مازن عبدالمنان احمد العبسي خدمات صيانة
لبيب هاشم مكرد علي العريقي اتصاالت واكسسوارات
سمير العامري للعطاره
سمير طارش للمواد الغذائية
مستودع االزهر عبده ثابت علي االدوع
البيت الراقي لالدوات المنزلية
ملك االذواق للمالبس الجاهزه
محل خالد خريسان لمواد البناء
وجدي احمد عبدالواسع مقبل االغبري
تهامة للتكنولوجيا

الحديده  -شارع الحمدي  -جوارالعامري للعطارة
الحديده  -شارع جمال -جوار عمارة مقطره
الحديده  -شارع جمال -جوار عمارة مقطره
الحديده  -التحرير
الحديده  -المواصالت  -جوار مطبعة معين
الحديده  -شارع جمال  -جوار مكتبة صالح الدين
الحديده  -شارع جمال  -جوار مكتبة صالح الدين
الحديده  -بيت الفقيه  -الشارع العام
الحديده  -بيت الفقيه  -الشارع العام
الحديده  -المطارق  -جوار مطعم النصر
الحديده  -شارع موسى  -تقاطع مدرسة عمار
الحديده  -المطراق  -جوار صيدلية المنار
الحديده  -شارع موسى
الحديده  -المطارق  -عمارة الكهالني  -شارع الخياطين
الحديده  -شارع العلفي  -جوار مخابز البحر األحمر
الحديده  -شارع العلفي -جوار مخابز البحر األحمر
الحديده  -شارع موسى -جوار مدرسة العروبة
الحديده  -شارع صنعاء  -تقاطع شارع النخيل
الحديده  -شارع صنعاء جوار جامع العيسي
الحديده  -شارع صنعاء-جوار حديقة الشعب
الحديده  -شارع الحمدي-جوار البنك الدولي
الحديده  -مدينة العمال  -جوار مستوصف الهالل األحمر
الحديده  -شارع صنعاء  -جوار مكتبة26سبتمبر
الحديده  -المطراق  -جوار المدب
الحديده  -المطراق  -جوار جامع الشريفة  -قريب من الجرادي
للتجارة
الحديده  -شارع موسى  -جوار مدرسة العروبة
تعز-حيفان
الحديده  -شارع الميناء  -قريب من مطعم صنعاء للسلته

مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية الحالي
مديرية الحالي
مديرية الميناء
مديرية بيت الفقيه
مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الحالي
مديرية الحوك
مديرية الحالي
مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية الحالي
مديرية الحوك
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الحوك

967772224025
967775084702
967771058883
967772525125
967773000554
967777108261
967735756805
967777334073
967734395559
967772005223
967775710089
967733307942
967774243219
967770427111
967771621541
967774352863
967734192104
967773170737
967777345697
967777019997
967771202694
967771214444
967777201428
967774974091

مديرية الحوك
مديرية الحالي
مديرية الميناء
مديرية الميناء

967774420591
967735072788
967777214866
967771132372

الحديده  -شارع 26سبتمبر  -جوار مكتبة اديب  -الحي التجاري
الحديده  -المطارق  -جوار صيدلية المنار  -شارع الخياطين
شارع العلفي  -المطراق -الحديدة

مديرية الميناء
مديرية الحوك
مديرية الميناء

967701025320
967774465317
967770225115

مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء

967773111011
967774340263
967778334248

مديرية الميناء

967770725432

مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الصليف

967773925583
967778119450
967714874221

مديرية الميناء

967772462466

مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الصليف

967777404028
967775404719
967772213934
967777119368
967711871551

مديرية الميناء

967777248981

مديرية الميناء

967772462462

مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية الميناء
مديرية برع
مديرية الحوك
مديرية الحالي
مديرية الحالي
مديرية الحالي
مديرية الحوك
مديرية باجل
مديرية الحوك
مديرية الميناء
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه

967777758698
967735239934
967733899656
967777320039
967776262909
967776262404
967776262277
967776262244
967776262101
967776262202
967776262288
967776262655
967775594666
967736608128

مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه

967773663917
967730198079

بقالة الربيع للمواد الغذائية
خياط توب الخليج
صديق صادق محمد فيسز للعطور
م الجرادي للتجارة العالمية للبطاريات عادل الجرادي عنه فؤاد علوان أحمد
المطراق  -الحديدة
المعمري
شارع صنعاء -الحديد
مخبز وبقالة الرشيد ناصر محمد قحطان المفوض ولده نشوان
شارع المينا جوار محطة العيسي  -الحديدة
صالون جالكسي للحالقه صفوان فيصل سيف أحمد

بقالة أفريقيا عبدهللا عبدالرحمن علي عابد عنه /هاشم عبدالرحمن علي عابد المطراق  -شارع العلفي الحديدة
الشرق العربي لألثاث المكتبي عصام أحمد مرشد احمد العديني عنه /هشام
شارع شمسان  -الحديدة جوار العماري
أحمد مرشد العديني
مدينة العمال جوار مستوصف التعاون-الحديدة
صيدلية المشهور بجاش ياسين سالم مقبل المفوض نورالدين
مقر شركة السكر  -رأس عيىسى  -الصليف
مطعم شركه السكر  Bانور احمد احمد صالح غازي
البدايه والنهايه فرع الصباليه عصام محمد زيد لالستيراد المفوض ابراهيم
جوار مسجد السعيد  -الكورنيش
محمد زيد
محطة صافر لتموين المحروقات جمال عبده ظافر المفوض مراد عبدالملك
شارع الستين  -الحديدة
محمد
جوار البنك اليمني المطراق  -وسط المدينة
مركز بداية العمر احمد عبدهللا الدبعي المسؤول منير احمد يوسف
المطراق جوار تمور الجزيرة  -الحديدة
أناقة رجل احمد عبدهللا الدبعي المسؤول خليفه عبدهللا شمسان
شارع المطراق  -وسط المدينة
محالت احمد الدبعي الفرع الرئيسي المسؤول حمزة عبدهللا الدبعي
مقر الشركة  -الصليف رأس عيسى
مطعم شركة السكر  Aانور احمد صالح غازي
البداية والنهاية للجمله التحرير عصام محمد زيد لالستيراد المفوض ابراهيم
سكة القرابيه  -التحرير  -الحديدة
محمد زيد
البداية والنهاية فرع المطراق عصام محمد زيد لالستيراد المفوض ابراهيم
سوق المطراق وسط مدينة الحديدة
محمد زيد
محطة صافر لتموين المحروقات  Bجمال عبده ظافر المفوض مراد
شارع الستين  -الحديدة
عبدالملك محمد
خلف استديو عبير الزهور  -شارع شمسان الحديدة
ميني ماركت شمسان مختار جميل ثابت احمد العامري
شارع صنعاء جوار المستشفى العسكري
عيادة د عادل احمد االثوري أنف وأذن وحنجرة
ذمار-الشارع العام -سوق عنس
يوسف محمد احمد ابراهيم اليوسف فون للهواتف
شارع جمال أمام المحطة  -الحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم واحد
السلخانة أمام مستشفى السلخانة بالحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم ثالثة
السلخانة جوار معهد مصعب  -الحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم سبعة
شارع صنعاء تقاطع الحكيمي  -الحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم اا
شارع جمال أمام مستشفى األقصى
صيدلية بن علوان فرع رقم اربعه
باجل شارع صنعاء أمام مستشفى الكويت
صيدلية بن علوان فرع رقم اربعة عشر
أمام مستشفى الثورة  -شارع الثورة الحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم خمسه
المطراق امام المقوات  -الحديدة
صيدلية بن علوان فرع رقم أثنى عشر
الحديده -بيت الفقيه
الخزرجي لألدوية رضوان علي حسن اسماعيل خزرجي
الحديده -بيت الفقيه
بقالة عاطف للمواد الغذائية اسماعيل ابراهيم عبدهللا براح
العلوي للسفريات وخدمات الحج والعمرة احمد عبدالوهاب ردمان العلوي
صالون حالقة النخبة توفيق محمد احمد علي قريصه

الحديده -بيت الفقيه
الحديدة /بيت الفقية-الشارع العام

مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية باجل
مديرية باجل
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية الزيدية
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية برع
مديرية برع
مديرية الميناء
مديرية بيت الفقيه
مديرية بيت الفقيه
مديرية برع
مديرية بيت الفقيه
مديرية الخوخة

967737956107
967770553055
967737727449
967737330189
967733590651
967733402091
967770530784
967777866431
967736255235
967735561565
967773071048
967734621666
967773859555
967776619946
967736966474
967735108105
967737334992
967733363205
967777500206
967777482050
967777206562
967736857626
967770789879
967772660939
967737797275
967777042111

بقالة يوسف سروري حمزة يوسف عبدهللا فتيني سروري
اكرم لاللكترونيات اكرم عبدالعزيز ابراهيم عايش
بقالة محمد عايش محمدعايش يحيي براح
شركة النور للسفريات عبدالمجيد علي يحيى بلغيث مطري
ميديا تكنولوجي لاللكترونيات وليد علي محمد أفندي
بقالة عبدالملك الواقدي عبدالملك عبدهللا حسن يوسف
محالت محمد صالح البرعي عبدالغني محمد صالح البراعي
بن محفوظ للتجاره رافت علي محفوظ
مختبرات كمال للفحوصات الطبية كمال علي حسن جابر شماع
بقالة ابوباسل للمواد الغذائية باسل يحيى محمد حسن مسيك
محمد محمود عبدالعزيز بطاح
البلكم لمواد البناء عبدالسالم علي احمد بلكم
طلحة يحيى عمر جبريل
الصافي اخوان للتجارة طه علي عمر صافي
كفتيريا البرود للعصائرالطازجة عبدالرحمن محمد يحيى قعيبل
مركز الجوال لالتصاالت محمد حسن علي مراد
بقالة عالء ونس للمواد الغذائية حسن عبدهللا فرج ونس
الملك نــــــــــــــــــت عصام عايش يحيى زنجوع
صيدلية الحطامي عادل عبدهللا علي اسماعيل
تموينات البرعي احمد علي علي محمد عبدهللا
احمد محمد سهيل لالستيراد احمد محمد سهيل علي
مركـــــــــــــــز بن معمــــــر محمد ابراهيم يحيى معمر
مكتبـــــــــــــة القمــــــــــــــة محمد احمد اسماعيل حبيش
بقالة ابو رامي للمواد الغذائية محمد احمد احمد العاقل
بقالة الصمولة يحيى حسن احمد عبده
محالت أبو اسماعيل للسمك احمد صغير احمد ابراهيم المسعودي

الحديدة /بيت الفقية-السوق المركزي
الحديده -بيت الفقيه -الشارع العام
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه -الشمه
الحديده -بيت الفقيه
باجل -شارع صنعاء وفرع صنعاء ب شارع عمران
باجل شارع صنعاء جوار بنك التضامن
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديدة-الزيدية
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
صنعاءـ الصافية ـ امام سوق العواضي
صنعاء ـ الحصبة ـ جوار وزاره الداخلية
الحديدة
الحديده -بيت الفقيه
الحديده -بيت الفقيه
صنعاء ـ الحصبة
الحديده -بيت الفقيه
شارع الزبيري  -حي القاع  -بجوار محطة الكهرباء

اسم النقطة
مغاسل الشباب فؤاد محمد يحي العقاري
مستوصف الشيباني الطبي ابراهيم الشيباني الحديث
مخزن ادوية صيدلية مخزن بالل لالدوية بالل سعد الجغل
مؤسسة الهادي للتجارة واالستيراد خالد محمد علي هادي
بقالة الحرمين زيد علي محمد المسلماني
صيدلية دار التقوى مطهر علي حزام مطهر الفيل
محل جواالت واكسسورات عبدالمجيد عبدالقدوس عباس
محالت حميدان الداعري عبدالكريم يحيى حسين حميدان الداعري
محالت النزيلي احمد محمد محمد النزيلي
محالت ابن عباس نور الدين فيصل عبدالقدوس عباس
بقالة محمد الجرادي محمد علي محمد الجرادي
معرض دنيا االناقة رياض مجاهد عبدهللا المسلماني
تموينات التركي احمد حسين علي التركي
بقالة الصقر عبدالرحمن محمد صالح شويل
مستوصف الشفاء الطبي عبداللطيف علي محمد صالح
الجوكر للجواالت واالكسسورات ابراهيم احمد علي المهدي
مخزن رويال لالدوية سلطان حسن علي جبر
محمد النزيلي لالكسسورات محمد عبدهللا محمد النزيلي
مخزن بحاش لالدوية عبدهللا علي محمد بحاش
مغاسل االتكيت رياض محمد علي مفرح
مطاعم وبروست ركن الشام زيد حزام علي مقدام

المحافظة
المحويت
المحويت شارع صنعاء
المحويت  -شارع الهالل
مدينة المحويت
مدينة المحويت
األمانة شارع القاهرة
المحويت
المحويت
المحويت
المحويت
مدينة المحويت  -شارع ماسيه
المحويت
المحويت الوصيه
المحويت
المحويت
المحويت
المحويت
مدينة المحويت  -شارع الهالل
المحويت
صنعاء جولة بيت بوس
مدينة المحويت

المديرية
مديرية مدينة المحويت
مديرية المحويت
مديرية المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية الرجم
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية شبام كوكبان
مديرية مدينة المحويت

رقم المحفظة
967775230308
967777141570
967777784212
967777874455
967775870250
967774611471
967772320202
967773750151
967771191234
967774414145
967776693838
967774490830
967770902646
967770151543
967777538810
967775238396
967774079941
967777499050
967777288900
967775146737
967775898607

محالت الشاحذي للتجاره العامة لصاحبها محمد علي يحيى الشاحذي
مطاعم ومخبازة وبروست قلب المدينة حافظ سعد شريان
عبدالوهاب النزيلي للهواتف واالكسسورات عبدالوهاب عبدالملك عبدالباري
النزيلي
محالت علي أنقع واخوانه حنين حسن انقع
بقالة البركة للمواد الغذائية احمد احمد احمد محمد العليي
بهارات وبقوليات محمد المحويتي محمد محمد علي المحويتي
القزحي لمواد البناء والكهرباء محمد علي عبدهللا القزحي
فالفل السوري وليد عائض صالح سعد زاهر
محالت السالم لاللكترونيات جمال فيصل علي عرهب
بقالة البركة للمواد الغذائية قيس احمد محمد العليي
بقالة مدينة الضباب عبدالسالم عبدهللا علي المهدي
ابن اسعد لالمالبس الجاهزة امين علي سعد اسعد

مدينة المحويت
مدينة المحويت

مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت

967773044315
967737189725

مدينة المحويت شارع االمن جوار جامع الرحمن
مدينة المحويت
المحويت مدينة المحويت حي الضبر
المحويت مدنية المحويت شارع المواصالت
المحويت مدينة المحويت جوار االمن
صنعاء ـ الحصبة ـ امام فرزه المطار
مدينة المحويت  -الشارع العام
المحويت
مدينة المحويت
المحويت

مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت

967778080374
967775568464
967770621717
967771602553
967777603990
967771386418
967770668054
967777584477
967775102348
967770784008

مركز سهيل للهواتف الذكية واالكسسورات عبدالقادر محمد محمد النزيلي
بقالة معهد اليمن والخليج كمال يحيى السفياني

المحويت مدينة المحويت شارع المواصالت
مدينة المحويت

مديرية مدينة المحويت
مديرية مدينة المحويت

967777404162
967774614677

اسم النقطة
فيصل احمد احمد صيدلية بغداد
عبدالواسع محمد قاسم الصليحي لتجارة مواد
وليد قائد محمد الوليد لالكسسوارات وادوات التجميل

محافظة تعز
العنوان
تعز  -جوار مصلحة الطرقات
تعز  -الحوبان  -جوار مصلحة الطرقات
تعز  -الحوبان  -جوار مصلحة الطرقات

المديرية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية

رقم المحفظة
967737640817
967733454461
967730162321

المحويت

عبدالسالم مهيوب حزام محالت عبدالسالم للتجارة
كابتن العطور مكرم عبدهللا عطورات
حلويات عز حلويات
عبدالرحمن علي ثابت صيدلية الجوهرة
خالد محمد عبده بيت الرياضة
معرض بن سلطان بن سلطان
نشوان احمد قاسم بقالة جار المستهلك
جميل محمد سيف محمد نجم االفق لاللكترونيات
مستشفى الخليج الدولي
مجيب عبدالرحمن غالب سعيد
زياد عبدالرحمن عباس عماد (مكتبة السعيد)
ناظم ردمان سعيد كفتيريا االسفنج
ناظم ردمان سعيد كفتيريا نادفوود
صيدلية منى
عبدالرحيم عبدالواسع علي سيف
قيس محمد عبده الحريبي بوفيه التعبئة والتغليف
قيس محمد عبده بوفيه المتحده للصناعات
قيس محمد عبده محمد عبده بوفيه الصناعات المتنوعه
احمد قاسم محمد قاسم محمد عالم البحار لالسماك
عيادة الدكتورة سميرة الخليدي عيادة نساء ووالدة
الطارق فون خدمات هاتف
مصطفى عبدالرحمن عبدهللا محمد بن راجح لاللكترونيات اكترونيات
وجواالت
صيدلية الوافي ياسر محمد صيدلية
احمد سالم عبدهللا الراسني مطعم و مخبازة الراسني
جامعة الحكمة صالح ابراهيم محمد مسفر المدير العام
محمد عبدهللا عبده الحمادي للجواالت
عمار علي غانم اماسي لالكسسوارات
هاني عبدالواحد عبده االصيل للتسوق
عبدالخالق نجيب علي مكتبة المفلحي
مطعم الشيباني
صيدلية الماجد عبدالجبار عبداللطيف مهيوب عبدهللا
جوزة الطيب للبهارات عبدهللا عبدالغني عبدالرؤوف المنيفي
مطعم مختار جابر اسماعيل احمد حيدره
فارس يحيى علي محل حالقة
موسى لاللعاب العاب
مركز االخوين توب ون للكهربائيات وااللكترونيات الكترونيات
وكهربائيات
الفضلي للجواالت عمر عبدالقوي احمد غالب
الماجد لبيع الكمبيوتر كمبيوتر
عدنان احمد محمد المعرض التركي

تعز  -جولة الحوبان  -جوار الحزمي للصرافة
تعز  -شارع  26سبتمبر جوار فندق تاج سبأ
تعز ش جمال امام مكتب التربية
تعز  -الحوبان  -جوار فندق بابل
تعز  -الحوبان  -امام مستشفى الرسالة
تعز  -شارع جمال  -جوار مكتب التربية
تعز  -الحوبان  -جوار مستشفى الرسالة
تعز  -القاعده  -شارع  - 30جوار إدارة االمن
تعز  -الحوبان  -جوار المستهلك
تعز الموشكي جوار جامع الرأفه
تعز عصيفره جوار جامع السعيد
تعز  -كفتريا االسفنج
تعز  -شركة نادفوود
تعز  -المسبح  -جوار بقالة الشميري
تعز  -شارع عصيفرة األعلى
تعز  -شركة التعبئة والتغليف
تعز  -شركة المتحدة للصناعات
تعز  -شركة الصناعات المتنوعة
تعز  -الحوبان/امام بوابة اكاديمية السعيد
تعز  -شارع جمال  -جوار مرح لخدمات الهاتف
تعز  -المسبح  -شارع المنتزة  -جوار معهد جلوبل

مديرية التعزية
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية القاهرة
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية المظفر
مديرية القاهرة
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية المظفر
مديرية المظفر

967733223102
967733411460
967776007776
967730246666
967736389423
967773733500
967733336438
967777341414
967738884421
967773866490
967770010062
967734904679
967738934224
967770436549
967771236844
967737387594
967774573751
967737656034
967730300394
967772382460
967772594594

تعز  -شارع جمال  -مقابل مطعم عدن
تعز  -شارع جمال  -جوار مرح لخمات الهاتف
تعز  -الحوبان  -مفرق عدن
صنعاء
تعز  -جولة الحوبان  -سوق الزنداني
تعز  -جولة الحوبان  -سوق الزنداني
تعز  -جولة الحوبان  -سوق الزنداني
تعز  -خط عدن  -جوار مدرسة  7يوليو
تعز  -الحوبان  -مفرق عدن  -جولة الخشبة
تعز الدمنه الشارع العام جوار البنك
إب  /الحوبان
تعز الدمنه جوار البنك
تعز  -الحوبان  -جوار الجمارك
تعز  -المسبح  -شارع المنتزه

مديرية القاهرة
مديرية المظفر
مديرية التعزية
مديرية حيفان
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية خدير
مديرية ماوية
مديرية الصلو
مديرية صالة
مديرية القاهرة

967771882995
967771930206
967774391030
967771289985
967737418321
967771234530
967734375555
967770031919
967771716828
967770108080
967771222291
967737150468
967771226220
967733334728

تعز  -شارع جمال  -مقابل الجزيزة للصرافة
تعز شارع جمال جوار فندق ديلوكس
تعز  -شارع جمال  -جوار عبدالحق االمام للصرافة
تعز  -الجوبان  -جولةالحوبان  -جوار مدرسة 7يوليو

مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية التعزية

967733981889
967739404839
967777268166
967774006150

االهرام لخدمات الجوال واالنترنت لصاحبه صفوان محمد عبدالحفيظ
محالت االخالص عيسى عبده محمد القاضي
جابر فون لخدمات الجوال جابر عبدالقاهر طاهر الهتاري
بقالة التضامن بقالة
الوان للتصوير و االعالن عصام عبدالولي سليمان قحطان
السعيد للجواالت حمزة عبده علي سعيد الصبري

صنعاء -تقاطع شارع الرباط مع الستين
تعز الدمنه امام الكريمي
تعز الدمنه الشارع العام الجيل الجديد للذهب
تعز  -شارع جمال  -جوار مكتب التربية
تعز الدمنه جوار عياده دريم كيب
تعز الدمنه امام الكريمي

مديرية المسراخ
مديرية التعزية
مديرية خدير
مديرية المظفر
مديرية خدير
مديرية خدير

967774444783
967777165918
967773464041
967738295888
967730196053
967772212262

يونايتد سنتر للعطورات وادوات التجميل عبدالباري عبدهللا عبدالمجيد سالم تعز  -التربة  -الفرزة القديم
التربة جوار الحمادي للبهارات
محالت بهارات القرشي هيثم عبدالغفار حسين محمد القرشي
تعز الضربة جوار مسجد الرحمن
بيت المستهلك عبدهللا فرحان قاسم
تعز شارع جمال جولة المسبح
صيدلية التضامن المركزية عزت محمد قائد
تعز وادي القاضي امام الصالة الذهبية
كوافير رهف امان عبده محمد الزغير
تعز الزنداني جوار مدرسة 7يوليو
صالون صدام صدام حسن علي عبدهللا
تعز ش جمال امام شركة النفط
صيدلية احباب الوهاب عبدالقيوم قاسم احمد
تعز الدمنه جوار العزي للصرافه
رمزي رمزي احمد مقبل بيروت
تعز شارع 26سبتمبر امام مركز ابو الذهب
بوتيك العروسة عديلة عقيل محمد قاسم
تعز ش جمال امام البنك االسالمي
معرض برج السالم فخر الدين فضل محمد
تعز الدمنه الشارع القديم جوار االتصاالت
العامري لبيع العسل صدام محمود سعيد محمد العامري
تعز  -التربة  -الفرزة القديم
حلويات الرشيد واثق عبدالرشيد علي صالح
تعز شارع  26سبتمبر جوار مركز السعيد
سامي عدنان للهواتف الذكية سامي عدنان محمد سيف
الذمور
بقالة الدملؤة شكري ثايت سعيد ناجي
الشمايتين  /المركز
بقالة الجبزي للمواد االستهالكية محمد عبده محمد احمد
التربة  -الشارع العام
مكتبة الرسالة مكتبية وقرطاسية عبده حميد احمد محمد

مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين
مديرية المظفر
مديرية القاهرة
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية الصلو
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية ماوية
مديرية الشمايتين
مديرية القاهرة
مديرية الصلو
مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين

967777305567
967770167090
967770924040
967773972639
967739744980
967777638800
967773600567
967738597332
967776541410
967774263557
967730166438
967775589240
967777782887
967771472321
967771908420
967771141072

التربة جوار الجامع الكبير
التربة الشارع العام جوار مسجد السنة

مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين

967774174596
967771454595

الفرزة جاوار استديو ابو ظبي
تعز  -الحوبان  -امام جولة  22مايو
صنعاء شارع القاهرة جوار فندق إيجل

مديرية الشمايتين
مديرية التعزية
مديرية القاهرة

967772061756
967711711412
967777781141

السالم للتجارة لالكترونيات والكهربائيات عبدالحكيم محمد احمد سالم
البوادي للعسل والزيوت هيمن انور عبدهللا اسماعيل
السعر المناسب للمالبس الجاهزة رجالي نسائي والدي ابراهيم عبدالجليل
عبده الحاج غانم
جالل طه سيف طه سيف بقالة الحزمي
نادي أجيال التحدي عبدالخالق غالب هزاع الشلبي

بقالة االوفياء للمواد الغذائية واالستهالكية والهارات ياسر احمد محمد ثابت التربة الشارع العام جوار الحزمي للصرافة
تموينات الباشق للمواد االستهالكية والهارات واثق عبدالرشيد علي صالح
صيدلية االمل النموذجية الثانية اسكندر سلطان علي صالح
موسسة باتكو فرع التربة اسكندر سلطان علي صالح المطري

التربة  -امام مركزاالمين مول
تعز  -التربة  -جوار الحزمي للصرافة
تعز  -التربة  -امام مستوصف الصحة

خطوات لالحذية لبيع االحذية رجال نسائي والدي وهيب امين احمد عثمان تعز  -التربة  -سوق الخضرة
محالت اللغم واوالده للتجارة العامة مواد استهالكية ذياب عبدالباسط سعيد
المقاطرة  -سوق الربوع
سعيد النابهي
تعز  -التربة  -امام عيادة الدتور يحي مدعور
مخزن االمل اسكندر سلطان علي صالح المطري
تعز  -قدس  -البطنة
محالت سهيم وسليم سليم نعمان مقبل صالح
تعز  -التربة  -مركز االمين مول
صيدلية االمل المركزية اسكندر سلطان علي صالح المطري
تعز  -التربة  -الشارع العام  -امام الجزيرة للصرافة
صيدلية االمل النموذجية اسكندر سلطان علي صالح المطري
السمسرة  -خط بني حماد قدس  -جوار القدسي لمواد البناء
صيدلية الصالحي عماد علي محمد عبده الصالحي
صنعاء
الوجيةلالمنيوم صدام عبدالغني حميد الوجية
تعز-التربة  -بداية الشارع العام حي النقطة770824046
بقالة الدكتور للمواد االستهالكية محمد عبدهللا سيف االصبحي
الجوف الحزم جوار العليمي للمواد البناء715109649
بقالة الحناني محمد علي محمد عبدهللا
الجوف الحزم الشارع العام امام خزان المشروع774630042
صيدلية سما فارما عمر عبدالعزيز محمد محمد
الجوف الحزم الشارع العام جوار سوق القات
صيدلية التداوي محمد سعيد محمد سعد
تعز  -مفرق ماوية/امام مركز دبي ستار
ياسر عبدهللا عثمان عبدهللا عثمان سوبر ماركت دبي ستار
الجوف الشارع العام جوار سالمة للصرافة
صيدلية التخصصية عبدهللا حامد عبده شمسان
تعز ش جمال امام بنك سبأ
بقالة وثالجة العائلة عبدالحافظ عبده سعيد عماد
تعز الحوبان سوق الزنداني
علوش لاللكترونيات علي عبدهللا علي عبدالجليل
تعز-الخشبه -سوق الزنداني
ابن النقيب للتبريد بسام عبدالجليل احمد نعمان
تعز الحوبان مفرق عدن امام اطباء بالحدود
بوفية اليمن الجديد عبدالخالق عبدهللا سطان المحمودي
تعز الحوبان مفرق عدن اطباء بالحدود
المهند لالتصاالت لبيب مطهر حسن عثمان
الجوف الحزم جوار فرزة صنعاء
المركز الصحي احمد عائض حمود عبده
تعز ش محمد علي عثمان جوار الكريمي
الملوك للمفروشات حمزة حسن عبدالجليل سعد
تعز الضربة جوار مدرسة سبأ
بقالة االضواء خالد محمد عبدالرحمن حازم
الجوف الحزم الشارع العام
صيدلية الصحة العالمية اسامة محمد ناجي حسان
تعز شارع المسبح جوار معهد جلوبل
انجاز لخدمات الكمبيوتر محمد غال احمد الشميري
تعز المسبح جوار معهد جلوبل
البشيري فون عبدالمؤمن حميد علي البشيري
تعز المسبح امام ركن التوفير
بقالة احمد الحمادي سماعيل احمد محمد مقبل
الجوف الحزم الريان
صيدلية ابن حيان منور محمد سعيد احمد
تعز الخشبة داخل سوق الزنداني
مطعم دريم ايمن طالل عبدالهادي السقاف
تعز الحوبان خط عدن جوار اطباء بالحدود
عيادة الحسام الطبية حسام احمد غالب
تعز الحوبان خط عدن مقابل الكريمي
بقالة باب الحارة فيصل احمد محمد عبدالقادر
الشارع العام القديم
الباسم للجواالت باسم سعيد حزام محمد
دمنة خدير الشارع العام
الفرنسي للخياطة عمرو يوسف علي عبده
دمنة خدير المرباع خلف المواصالت
محل لبيع ادوات التجميل محمد منير يحي انعم
صنعاء حدة جولة ريماس
رومنتيك يوسف قائد الحاج احمد
دمنة خدير
الوفاء لاللعاب يعقوب عبده احمد عبده
دمنة خير مدرسة مصعب بن عمير
الدميني جوال اكرم محمود سيف عبدهللا
تعز الحوبان الخشبة امام معهد نيو يمن تك
اضواء العربية لاللكترونيات مامون علي حمود العمري
صنعاء حدة جولة ريماس
صيدلية ريماس صادق مهيوب طاهر يحيى
صنعاء جولة تعز امام المأمون
الجابري للخياطة الحديثة وليد محمد سعيد الجابري
تعز ش جمال الضربة
بقالة دماج للمواد الغذائية عاصم دماج محمد
تعز الضربة
بهارات الناصر العباس عبدالمطلب ناصر
تعز ش جمال امام بنك سبأ
الرشيدي للسراميك محمد رشيد حمود شمسان
تعز ش جمال الضربة
بقالة الحبشي احمد محمد قاسم عبده
تعز المسبح جوار ركن التوفير
ماي فون سليم حمود احمد احمد
تعز الضربة العليا جوار مسجد البخاري
بقالة مركز الضربة محمد غالب عبدهللا سعيد
تعز وادي القاضي
محالت عبدالجبار حمود الفهيدي للمواد الغذائية عبدالجبار حمود
تعز قبة المعصور
الحكيمي للبطاريات هارون عمر محمد عبده الحكيمي
تعز قبة المعصور
مركز بلقيس لالكسسوارات عز الدين نبيل غالب عبادي
صنعاء  -شارع تعز  -خلف مستشفى األلماني
الخطيب فون للجواالت سامح عبد الودود هزاع محسن
صنعاء  -شارع تعز
صيدلية العوافي مشير عبد الرزاق عبدهللا االغبري
دمنة خدير الشارع العام
بقالة نافع نافع محمد علي امين المساوى
تعز ش جمال
صيدلية سهالة مجيب عبده قايد سيف
تعز ش جمال
الماجد للكمبيوتر ماجد عبده سالم سعيد
تعز ش جمال سوق الصيد
وائل سعيد لالسماك وائل سعيد علي علي
شارع تعز جوار فندق الفخامة
بقالة العصواني المواد الغذايبة سمير محمد علي احمد
صنعاء سوق علي محسن
صيدلية البديع النموذجية احمد حسن احمد سعيد ثابت
تعز النقطة الرابعة جوار البريد
بقالة السلطان محمد سلطان علي محمد العاقل
تعز وادي القاضي
بقالة الشميري عبدهللا سعيد عبدالجليل عبدالرحمن
تعز وادي القاضي
الصيدلية االلمانية باسم عبدهللا عبدالجليل قائد
تعز التحرير االسفل
خبراء الجوال احمد محمود غالب علي
تعز التحرير األسفل
مركز ابو فادي للبهارات صادق احم محسن الشرماني
تعز ش جمال العقبة
الصيدلية المركزية محمد علي قاسم الدميني
تعز ش جمال المركزي
ياسر للبن والبهارات ياسر عبدالمولى محمد سعيد
تعز ش جمال السوق المركزي
الحبيشي للفواكة صالح محمد علي الحبيشي
تعز حي القرشي
محالت الشيبة محمد احمد محمد سالم

مديرية المواسط

967771880740

مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين

967773861399
967770914961
967778334444

مديرية الشمايتين

967772005191

مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين
مديرية المواسط
مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين
مديرية المواسط
مديرية المسراخ
مديرية الشمايتين
مديرية المعافر
مديرية المسراخ
مديرية جبل حبشي
مديرية التعزية
مديرية المواسط
مديرية المظفر
مديرية صالة
مديرية المواسط
مديرية موزع
مديرية خدير
مديرية مقبنة
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية التعزية
مديرية القاهرة
مديرية المظفر
مديرية القاهرة
مديرية المعافر
مديرية الشمايتين
مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية خدير
مديرية خدير
مديرية خدير
مديرية المسراخ
مديرية خدير
مديرية خدير
مديرية صبر الموادم
مديرية شرعب السالم
مديرية المواسط
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية التعزية
مديرية خدير
مديرية خدير
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية جبل حبشي
مديرية المواسط
مديرية القاهرة
مديرية المظفر
مديرية المظفر
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة
مديرية القاهرة

967770155527
967774533315
967774508726
967770797573
967777121146
967772923303
967774967160
967770824046
967715109649
967774630042
967770357738
967738604413
967774752115
967771549540
967734901387
967770352914
967771328498
967777848405
967771938091
967772461781
967772867959
967772181340
967773016043
967734767103
967733191815
967714592968
967777198398
967770636459
967738042646
967737414149
967736329525
967774185187
967777856502
967735653694
967733355733
967777777249
967773139245
967771548886
967716041896
967770602347
967774165165
967737001324
967734412026
967733169690
967770217577
967774163188
967775961795
967773376067
967777223008
967775787817
967773503808
967771222712
967733342456
967774106980
967777096965
967774433180
967774401019
967773826291
967777688855
967770398123
967771724401
967773890555
967773219019
967777266258

محالت فؤاد علي حزام عصام فؤاد علي حزام الخطيب
زين للمعسالت ذاكر محسن سعيد محمد
صيدليه نشوان نشوان ياسين عبده غالب
مخزن النيل لالدوية عبدالعليم عبدالغني محمد الحماطي
صيدليه الجزائر فارما عبدالملك داوود محمد غالب
الشدادي للسيراميك حذيفة منصور محمد حسن
صيدليه الريان مجيب محمد قاسم محمد

دمنة خدير الشارع العام
حدة جولة الرويشان
تعز الحوبان جوار مستشفى الرساله
تعز الحوبان خط عدن جوار سوق الشجرة
تعز الحوبان جوار مستشفى الرساله
الدمنة الشار العام
تعز الحوبان الخشبه مقابل سوق الزنداني

مديرية خدير
مديرية المسراخ
مديرية التعزية
مديرية صبر الموادم
مديرية التعزية
مديرية صبر الموادم
مديرية التعزية

967734733326
967777205706
967777162658
967770698695
967736312440
967771891012
967771111037

العزي فون للجواالت حلمي عبدالجليل العزي عبدالغني عبدالوهاب

دمنة خدير الشارع العام

مديرية خدير

967771119611

معرض بغداد لزينة السيارات هارون عبدالقادر عبدالوهاب احمد لمحياء
الحقل الزراعي محمد لحمد عبدالرب الحاج
مخبز القدس نشوان محمد عبدة النماري
المهندس فون ايمن سعيد عبيد غالب
محالت المنار التجارية محمد عبدالعزيز سلطان عبدالحميد
بصمه امتياز لخدمات السيارات بالبخار عبدالرحمن ناصر محمد منصر
الحسامي
صيدالنيه العمري عبدالجليل سعيد حسن احمد
صالون ناجي للحالقه ناجي عبدهللا ناجي العرشي
صيدلية بغداد احمد عارف علي قائد
معهد نيو يمن تك عبدهللا عبدالرحمن علي احمد الشميري
بقالة الهاشمي عبدهللا فؤاد عبدهللا ناجي
صيدليه صحتك فارما اكرم سرحان عبده صالح
مركز اكسترا للتسوق ياسر عبدهللا عبده ثابت

الدمنة
الدمنة الشارع العام
الجوف الحزم جوار بنك التضامن
دمنة خدير  -جوار محطة البرطي
دمنة خدير الشارع العام

مديرية مشرعة وحدنان
مديرية سامع
مديرية ماوية
مديرية صالة
مديرية خدير

967734469834
967739322481
967778239411
967733365505
967775457545

تعز الحوبان جوار فندق تعز بالزا
تعز الحوبان جوار مستشفى الخليج الدولي
تعز الحوبان اكاديميه السعيد
دمنة خدير
تعز الحوبان الخشبة
تعز ثعبات جوار الهالل األحمر
تعز الحوبان جوار فندق تعز بالزا
تعز الحوبان

مديرية التعزية
مديرية التعزية
مديرية صالة
مديرية خدير
مديرية صالة
مديرية صالة
مديرية التعزية
مديرية التعزية

967737188551
967775856357
967736775972
967777117700
967777996002
967776854319
967736653812
967778499320

محالت ياسين علوان التجارية لبيع الماود االستهالكية جملة تجزئة ياسر
علوان محمد صالح المسؤول وحيد شرف احمد مهيوب
بقالة ابو بشار للمواد الغذائية محمد سيف راشد صالح
الرضاب للعسل عبدالقادر عبدالجبار حسن قائد
صيدلية عالم الدواء فهيم احمد علي سعيد
محالت احمد حسين بشر التجارية احمد حسن بشر
المصباحي لطب وجراحة العيون احمد قاسم صالح المصباحي
محالت القبعي التجارية حمدي حسين محمد عبدهللا القبعي
صيدلية اجياد مروان عبدهللا محمد غالب الصلوي
بقالة عبدالرؤوف عبدالرؤوف محمد عبدالرب

المركز  -الخط العام
صنعا ـ التحرير ـ امام شركة التضامن للصرافة
صنعاء-خط شمالن-مقابل محطة عطيفه
دمنة خدير الشارع العام
حيفان
الحديده -بيت الفقيه
دمنة خدير
صنعاءـ الحصبة ـ امام فرزه المطار
الدمنة الشارع العام

مديرية الشمايتين
مديرية الشمايتين
مديرية المسراخ
مديرية خدير
مديرية مشرعة وحدنان
مديرية المواسط
مديرية خدير
مديرية جبل حبشي
مديرية ذباب

967774313124
967774433107
967771008810
967774299250
967777213480
967711712244
967739457389
967774599983
967735322282

اسم النقطة
بالل عبدالسالم دحان حسين المسهلي مكتبة التضامن
يحيى محمد احمد العتلي صيدلية دار الصحة
مكتبة اليرموك
الملك الذهبي للتجارة مدينة حجة
علي محمد علي نصار مطعم الخيمة للمأكوالت الشهية
محمد عبدهللا عبدهللا محسن ابوهيله مجمع الحاسب االلي
مركز القناص للبدالت العسكريه محمد علي هادي مفتن

محافظة حجة
العنوان
حجة  -حارة الظهرين
حجة  -شارع صنعاء  -حارة العذرة
حجة -شارع صنعاء
حجة  -شارع صنعاء
حجة -شارع الحديدة  -جوار فندق بابل
حجة -شارع الحديدة -مقابل فندق قصر الحمراء
صنعاء ـ شارع القياده

المديرية
مديرية حجة
مديرية مدينة حجة
مديرية مدينة حجة
مديرية مدينة حجة
مديرية مدينة حجة
مديرية مدينة حجة
مديرية بني العوام

رقم المحفظة
967774492567
967772683239
967777833700
967775271799
967777304011
967774313243
967771152383

اسم النقطة
مجموعة طيبة الطيبة للتجارة احمد مطران علي باخميس

محافظة حضرموت
العنوان
تريم  -عيديد  -حافة الروضة  -بحري دار المصطفى

المديرية
مديرية تريم

رقم المحفظة
967773774456

سعاد مول مول مواد غذائية و ادوات منزلية
الجفري للبخور والعطور عمر محمد عبدالاله الجفري
بقالة حصاة المقاتيل للمواد الغذائية عمر صالح سالم مقد

حضرموت -الشحر  -الشارع العام  -المنصورة-قرب مسجد العمقي مديرية الشحر
مديرية تريم
حضرموت تريم عيديد جوار مسجد السقاف
مديرية تريم
حضرموت تريم عيديد جوار مدرسة السيدة عائشة

مكتبة القرطاس والقلم عبدهللا احمد تيسير باحشوان

967772307616
967736521397
967711009524

حضرموت  -تريم  -عيديد  -حافة الروضة  -نجدي دار المصطفى

مديرية تريم

967739386789

مكتبة القرطاس والقلم للمواد القرطاسية والكتب عبدهللا احمد تيسير باحشوان حضرموت  -تريم  -عيديد  -حافة الروضة  -نجدي دار المصطفى
حضرموت  -تريم  -عيديد  -شارع الستين  -عمارة القحوم
عباس ميني ماركت للمواد الغذائية عبدهللا صالح كريس عباس
حضرموت  -تريم  -الخليف  -شرقي مسجد السلطان
عباس ميني ماركت للمواد الغذائية عبدهللا صالح كريس عباس
محالت ابو حسين التجارية للمواد الغذائية والكماليات صالح عوض سعيد
حضرموت  -تريم  -عيديد  -الشارع العام  -شرقي مسجد احمد
باضاوي
حضرموت تريم دار المصطفى
مركز القحوم لخدمات اإلتصاالت لصاحبه /يونس صالح القحوم

مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم

967777418074
967772411552
967771887118

مديرية تريم
مديرية تريم

967774477410
967733322949

حضرموت  -تريم  -عيديد  -الشارع العام  -شرقي مسجد جامع النور مديرية تريم

967774658776

محالت روعةاالصدقاء للمواد الغذائية والكماليات ابراهيم سعيد سالم بكير
محالت النافورة للمواد الغذائية والحلويات علي محفوظ عاشور بامزروع
ماركت ومخابز القطن  /عارف عبدهللا علي بهيان( )
محالت المتميز لخدمات الجوالت عبدهللا سعيد عاشور بامحيمود
مركز كوكتيل أحمد  /احمد عاشور بريكان ( )

حضرموت  -تريم  -السوق  -جوار فندق كينيا
سيئون  -القطن
حضرموت  -تريم  -المحيضرة  -نجدي مستشفى تريم العام
سيئون

مديرية تريم
مديرية سيئون
مديرية تريم
مديرية سيئون

967771364555
967773972179
967770032215
967771304768

باحريش للجواالت واإللكترونيات لصاحبه /عبدالكريم سالم باحريش
محمد صالح عبيد الزومه
اسامه حسن شيخ بارجاء تلفونات جوالة و اكسسوارات

تريم  -السوق
تريم
سيئون  -حي الحوطة  -ساحة طه

مديرية تريم
مديرية سيئون
مديرية سيئون

967775551132
967777309115
967770423365

الماسه للنظارات الحديثه محل نظارات طبية و شمسية

حضرموت-الشحر  -الشارع العام  -سدة العيدروس-قرب مسجد
عمر بن الخطاب

مديرية الشحر

967770967026

نور الشام لبيع الخضار والفواكه بيع خضروات و فواكه
االفاق لبيع المواد الغذائية محل بيع مواد غذائية جملة و تجزئة
الشحر مول مول مواد غذائية و ادوات منزلية
مخزن شيخه لالدويه صيدلية
مركز القصر

حضرموت-الشحر  -المنصورة  -الشارع العام-جوار مسجد الفرقان مديرية الشحر
مديرية الشحر
حضرموت -الشحر 140 -شقه  -الشارع العام
مديرية الشحر
حضرموت -الشحر  -سدة العيدروس  -الشارع العام
مديرية الشحر
حضرموت-الشحر-الشارع العام 140-شقة
مديرية سيئون
سيئون  -القطن

967773822060
967733242340
967772057574
967777039158
967773037116

محل بنشر الحسين بنشر وزيوت السيارات علي سعيد عوض الحسين
ايمكس للتجارة واالستيراد بحضرموت جالكسي موبايل صالح عبدالرحمن
ابوبكر الخطيب
محالت األنيق لألقمشة مالبس رجالية احمد عيسى علي يعمر

حضرموت  -تريم  -عيديد  -شارع الستين

مديرية تريم

967775838580

حضرموت تريم السوق
حضرموت  -تريم  -السوق

مديرية تريم
مديرية تريم

967771711155
967774665588

مكتبة القرطاس والقلم

حضرموت  -تريم  -عيديد  -حافة الروضة  -نجدي دار المصطفى

مديرية تريم

967775366937

مركز بامؤمن للتصوير الفوتوغرافي السريع حلمي كرامه عوض بامؤمن

حضرموت تريم الحاوي مقابل ادارة المرور

مديرية تريم

967773242702

صيدلية ابن سيناء مخزن ادوية

حضرموت-الشحر  -السوق  -الشارع العام-جوار صرافة العمقي

مديرية الشحر

967700406664

الزبينه مول مول مواد غذائية و ادوات منزلية

حضرموت-الشحر  -المنصورة  -الشارع العام-جوار سويفت كريم

مديرية الشحر

967775291322

ميني ماركت البرك محل بيع مواد غذائية

حضرموت-الشحر  -المنصورة  -الشارع العام-جوار مياه الحياة

مديرية الشحر

967771575190

مديرية تريم

967773834663

سوبر ماركت النور للمواد الغذائية والكماليات محمد صالح احمد العامري

حضرموت تريم عيديد محظه عيديد

مديرية تريم

967771915746

مكتبة الشامل للتجهيزات المكتبية علي عبدالرحمن ابوبكر الخطيب
الزيان لبيع الجواالت احمد سالم احمد باحشوان

تريم عيديد جوار مسجد احمد
تريم عيديد جوار باسعيده لزينة السيارات

مديرية تريم
مديرية تريم

967770580707
967775640578

كمبيوفون لخدمات الكمبيوتر والجوال لصاحبه عبدالاله عمر باجبير

حضرموت تريم

مديرية تريم

967771505155

مركز دريم للجواالت لبيع الجواالت عبدالاله عوض مبارك بامحيمود
مركز الوسيط للكمبيوترواالنظمه والجوال رائد سرور فتح الماس
كولونيا للعطور وادوات التجميل لصاحبها /عبدهللا عاشور بامقيشم

حضرموت تريم شارع مستشفى تريم العام
حضرموت تريم ثبي
تريم  -السوق

مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم

967771413770
967770086115
967771347309

كمبيوفون لخدمات الكمبيوتر والجوال لصاحبه عبدالاله عمر باجبير

حضرموت تريم عيديد دار المصطفى

مديرية تريم

967773222142

مختبرات الريان الصحية مختبرات طبية ايوب عوض كرامه المصلي

حضرموت تريم المحيضرة جوار مستشفى تريم

مديرية تريم

967777418199

مخزن الرأفة لألدوية والمستلزمات الطبية لصاحبه /نايف احمد باجبير
هاني حامد عبدهللا قرينون معرض قرينون
صبري عبدهللا عمر باعمور مركز اتصالت القدس
القحوم للمواد الغذائية عمر احمد عبيد القحوم
معرض األنوار لإللكترونيات لصاحبه /عبدهللا عوض باخريصه
مكتبتي الحديثة للقرطاسية لصاحبها /حسين عبدهللا محضار الهدار
رائد عباهلل صالح العود الرائد للجواالت

القطن  -السوق العام  -جوار المستشفى
الشحر
المكال  -حي الثورة  -الشرج
حضرموت تريم الخليف شرقي مسجد بارشيد
حضرموت  -تريم  -شارع التواهي
حضرموت  -القطن  -السوق العام
الشحر

مديرية القطن
مديرية الشحر
مديرية أرياف المكال
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية القطن
مديرية الشحر

967776184684
967777832246
967772564999
967777426448
967777418644
967770139347
967770962682

مركز باعيسى لالتصاالت لبيع الجواالت عبدهللا عيسى عبيد باعيسى

حضرموت تريم عيديد جوار عيادة الغناء لطب االسنان

مديرية تريم

967734285681

جاي مول للمواد الغذائية والكماليات لصاحبها /البرك صالح العامري

حضرموت  -تريم  -الرحبة  -جاي  -الشارع العام

مديرية تريم

967775886656

سوبر ماركت العائلة للمواد الغذائية والكماليات حسين سهل عمر بن سهل
التقنية للهواتف المحمولة لصاحبه /انور عوض مبارك باضاوي
باحريش للجواالت واإللكترونيات لصاحبه عبدالكريم سالم باحريش
الملتقى فون للكمبيوتر والجوال خالد احمد سالم بامؤمن
بالل حسن عبدة بقالة االخوين
احمد عوض باكسيب باظروس للجوال
حسام اليزيدي للمالبس الجاهزة لصاحبه /حسام حسن اليزيدي
فوزي ديان مركز جوالي 1
فوزي ديان مركز جوالي 2
عبدهللا سريع عوض سليم عبدهللا سريع عوض سليم
محمد صالح مقرم مكتبة الصالح

حضرموت  -تريم  -المحيضرة
تريم  -المحيضرة
حضرموت  -تريم  -السوق
حضرموت تريم الحاوي محالت مسجد الرحمه التجارية
الشحر برع السدة خلف مسجد االحقاف
الشحر  -السوق  -مقابل بنك التضامن
حضرموت  -تريم  -السوق
الشحر السوق
الشحر السوق عمارة معوضة
سيئون  -السوق العام
الشحر

مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية سيئون
مديرية الشحر
مديرية تريم
مديرية الشحر
مديرية الشحر
مديرية سيئون
مديرية الشحر

967775725701
967773383710
967772020923
967773366014
967777651444
967773905210
967771424256
967772176602
967774200472
967777596364
967774579792

مركز الهالل لالتصاالت وخدمات الطباعة عبدهللا مبارك عبيد ناجي
مكتب عينات للخدمات العامه حافظ سالم عوض بايعقوب
محالت بافضل للخردوات وادوات الجوال احم عمر زين بافضل
كالسيكوسات لإللكترونيات لصاحبه /حسن صالح باغيثان
مكتب عينات للخدمات العامه حافظ سالم عوض بايعقوب
محالت بافضل للخردوات وادوات الجوال احمد عمر زين بافضل
يعقوب سعيد حيمد مسلم
سوبر ماركت العائلة للمواد الغذائية والكماليات حسين بن سهل

الغيظة  -الحجي
حضرموت تريم عينات شارع الميدان
حضرموت  -تريم  -عيديد  -جوار مسجد البر
حضرموت  -تريم  -عيديد
حضرموت تريم عينات شارع الميدان
حضرموت تريم عيديد شارع الستين قبلي مسجد البر
تريم  -الغرف
حضرموت  -تريم  -المحيضرة

مديرية غيل باوزير
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية تريم
مديرية سيئون
مديرية تريم

967711841089
967771412551
967773315603
967770377154
967771205496
967775319052
967771851719
967776810013

مركز القلم للقرطاسية والتصميم والطباعة لصاحبه /ابراهيم علي بن حدجه حضرموت  -تريم  -المحيضرة

محالت باضاوي التجارية لبيع المواد الغذائية صالح عوض سعيد باضاوي حضرموت تريم عيديد الروضة شارع الزهراء جوار مسجد التوبة مديرية تريم
مديرية تريم
حضرموت  -تريم  -عيديد  -جوار مستوصف عيديد الخيري
ابتكار برو للدعاية واالعالن  /تطبيق بوكينج

967772706182
967733896268

كلوك فون للجواالت لصحاحبه /محمد سعيد عطيفة
الجزيرة لاللكترونيات بحضرموت لبيع االلكترونيات وليد عبدهللا رمضان
باخريصه
افكار للدعاية واالعالن

حضرموت  -تريم  -عيديد  -شارع الستين  -بجانب مسجد البر

مديرية تريم

967774401339

حضرموت تريم شارع التواهي
حضرموت تريم النويدرة مسجد الزهره

مديرية تريم
مديرية تريم

967771416493
967772971250

اسم النقطة
سليم عبدهللا احمد الحبني ادوات منزلية
مثنى احمد علي األضرعي مركز طبي
علي عبدهللا حسن الفراصي محل عطور
محمد علي احمد عمران سوبر ماركت العربي
علي عبده علي النهمي صيدلية العلياء
عبدالكريم احمد عبدهللا العنسي البقالة المركزية
ابراهيم حمود محمد العبدي تموينات العبدي
احمد احمد علي المصنعي مواد غذائية بالجملة
محمد احمد قايد القشمة صالون حالقة
محمد حسين احمد بجاح جواالت
حميد قايد حسن النقيل مفروشات ومواد بناء
محمد احمد محمد الصيفاني جواالت االصيل
غالب راجح صالح الدناني مواد غذائية
الربيعي لالدوية والمستلزمات محمد الربيعي
إدريس عبدهللا عبده القاضي كفتيريا الريان
محمد احمد علي الحميدي محل بهارات
محمد احمد عبدهللا الضالع النجم موبايل للهواتف الذكية
هاني احمد زيد اليمني عصر التقنية للكمبيوتر
حافظ ابراهيم حسين الديلمي مفروشات سيتار ستار
حمدي محمد محمد عبدهللا نيوهاوس لألثاث والتجهيزات
عبدهللا محمد صالح الموشكي مكتبة الموشكي
مطعم سرايا حرض مطيع عبده حمزة حاج
محمد عبدهللا محمد المزيجي صيدلية المزيجي
فؤاد عبدهللا محمد عبدهللا غيالن جالكسي موبايل
كمال محمد علي االضرعي االضرعي لالثاث و المفروشات
الحسين محمد عبدهللا صالح البعداني صالون ليلة خميس للحالقة
أمين محمد صغير أحمد األمين فون للهواتف
بقالة الذماري ياسر احمد سعيد محمد يفاعه
االمين للمفروشات امين عبده ثابت المعلمي
بقالة برشتيناء يونس حميد عبدة سعد قبعه
محمد صالح الحاوري جواالت القصر
ابو غمدان للتسالي والمكسرات خالد عبد اللة علي احمد الصمدي
محمد محمد احمد زندال أحباب هللا للمالبس
امين احمد حسن اللوزي فون
زيد محمد عبدالرب الصلوي بوفية الربيع
تمويالت الرسالة محمد قايد محمد عبد اللة
بقالة ابو علي محمد علي يوسف غيالن
صيدلية ارض غزة عبدهللا علي محمد الوعلي

محافظة ذمار
العنوان
ذمار  -الشارع العام  -جوار االوروربي للنظارات
ذمار  -الشارع العام  -أمام مراسيم تركيا
ذمار  -الشارع العام  -أمام مستوصف العولقي
ذمار  -الدائري الغربي  -امام كلية التربية
ذمار  -الشارع العام  -امام البقالة المركزية
ذمار  -الشارع العام  -امام صيدلية العلياء
ذمار  -الدائري الغربي
ذمار  -الشارع العام  -جولة الجمارك
ذمار  -الشارع العام  -امام البريد
ذمار  -الشارع العام  -النقطة  -امام فرزة صنعاء
ذمار  -الشارع العام  -جولة الجمارك
ذمار  -الشارع العام  -جوار بنك التضامن
ذمار  -شارع رداع  -جوار مستشفى دار الشفاء
ذمار  -شارع رداع جوار مختبرات الدبعي
ذمار  -جولة رداع  -سوق عنس
ذمار  -الشارع العام  -امام مستوصف التعاون الطبي
ذمار  -شارع صنعاء تعز  -جوار سوق عنس
ذمار -الشارع العام  -جوار الحجي للصرافة
ذمار
ذمار  -الشارع العام  -جوار بنك التضامن
ذمار جولة صوال جوار محطة صوال
الجوف الحزم الشارع العام امام بنك التضامن
ذمار  -شارع رداع  -سوق عنس
ذمار -شارع رداع  -جوار بنك سبأ
ذمار-شارع صنعاء  -جوار مطعم حضرموت
ذمار -شارع رداع  -جوار بنك سبأ
ذمار  -شارع رداع  -امام عالم البحار لالسماك
الجوف الحزم الشارع العام جوار بنك التضامن
الجوف الحزم شارع الريان
صنعاء  -جولة بيت بوس  -شارع الخمسين
ذمار -خط المغرب
صنعاء  -شارع 16
شارع صنعاء جوار ادريس للكهربائيات
ذمار-خط المغرب-جوار فندق الشارقة
ذمار جوار جامع التوحيد ش صنعاء
صنعاء  -شارع  - 25حي الشباب
الجوف المحزام الغربي
صنعاء ـ الحصبة ـ امام بقالة ابو كريم

المديرية
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية عنس
مديرية مدينة ذمار
مديرية عنس
مديرية عنس
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية عنس
مديرية وصاب السافل
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية عنس
مديرية عتمة
مديرية عتمة
مديرية الحداء
مديرية مدينة ذمار
مديرية عتمة
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية مدينة ذمار
مديرية وصاب العالي
مديرية وصاب السافل
مديرية ضوران أنس

رقم المحفظة
967777779161
967771207050
967777207869
967771651014
967777904092
967771728727
967770898929
967777905062
967771112900
967772996999
967737774327
967777779201
967777925700
967777242729
967773884306
967771685054
967773266610
967770966796
967777163020
967770846693
967773044100
967716196501
967772240631
967773009023
967774070910
967772843719
967775555931
967775186539
967772960240
967771662289
967770358184
967775168428
967771280028
967774514765
967772687851
967777587043
967714330526
967770344179

اسم النقطة
بقالة خالد الشاوش خالد علي محمد القملي
اكسسوارات عبده قايد علي عباد
بقالة النصر للمواد الغذائية نايف علي مهدي علي الحمزي
الغزي لخدمات الجوال محمد طاهر احمد سعيد الغزي
تموينات ابن السلطان محمد عاطف صالح السلطان
مركز الشموخ عبدالرحمن ناصر علي سعيد احمد
القبل لبرمجة الجوال محمد مراد منصور عبدهللا
ابراهيم محمد ثابت السامدي

محافظة ريمه
العنوان
صنعاء شارع القيادة جوار بنك التضامن
ريمة السلفية
الحديدة/بيت الفقيه-الشارع العام
صنعاء  -شارع تعز
صنعاء الدائري شارع صخر
شارع علي محسن سوق عنس
الجوف الحزم شارع الخياطين
ريمة -الجعفرية

المديرية
مديرية الجبين
مديرية السلفية
مديرية كسمة
مديرية كسمة
مديرية مزهر
مديرية السلفية
مديرية مزهر
مديرية الجعفرية

رقم المحفظة
967777077971
967714392505
967717244417
967774635280
967777758744
967776612454
967713993339
967777713438

اسم النقطة
مطاعم حلب السياحية
مطاعم حلب السياحة
صفوت عبده سالم محمد
نظام سعيد عبدالقادر الدحماني
صهيب وديع علي محمد

محافظة عدن
العنوان
عدن المنصورة شارع التسعين بجانب بنده
عدن المنصورة شارع التسعين بجانب بنده
كريتر الروزمت
التواهي جبل عين جوار االذاعه والتلفزيون
المنصورة

المديرية
مديرية المنصورة
مديرية المنصورة
مديرية كريتر
مديرية التواهي
مديرية المنصورة

رقم المحفظة
967775024603
967775024549
967739351790
967733199900
967734208108

المديرية

رقم المحفظة

اسم النقطة
مجاهد حزام الصراح حزام صالح الصراح POSالضياء إلنظمة الطاقة
الشمسية

محافظة عمران
العنوان
عمران  -ملف صنعاء امام مطعم الساعة

مديرية عمران

967777835808

الحمدي لبيع المواد الغذائية محمد علي مبخوت الحمدي
صيدلية ركن الشفاء محمد محمد عبدهللا صوفان
صالون لمسات للحالقة يوسف علي محمد االسود
شبان للتجارة و التوكيالت عمار محمد شبان
بقالة الحمودي عادل مهيوب امير الحمودي
صالون لمسات للحالقة يوسف علي محمد االسود
صيدلية لمسة شفاء محمد نجيب عبيد
عمار يحيى محمد الجليل  POSالجليل لاللكترونيات
عبدهللا صالح يحيى العامري الستيراد قطع غيار POS
مؤسسة بن فرحان للتجارة جمال محمد علي فرحان
صيدلية االخوة اكرم محمد شمسان الذراع
محالت جهارة لمواد البناء علي مسعد منصر جهارة
محالت صالح عثمان و أوالدة عادل صالح عثمان الفقية
فارس محمد محمد الوتيري  posالوتيري لبيع االسماك الطازج
عبدالمجيد عبدالغني العزي محمد posعبده لالكسسوارات
عيادة الدكتور محمد الصوفي محمد فارع الصوفي
صيدلية القاهرة الحديثة عبدهللا حسين الصعر
الصيدلية االولى محمد مبخوت عبدهللا عبدهللا الكولي
ملك االلكترونيات بالل حميد احمد علي حميد
بقالة ابو شهد صالح يحيى علي الحايك
تموينات الحاج محمد احمد صالح محمد عمران
االمتياز للمالبس والعطورات عبدالرحمن صالح مبارك القمراء
بقالة فتح الرحمن عبدالرحمن صالح صالح الخدري
ابن الفقية للمواصالت زياد احمد احمد الفقية
بقالة الكباسي عبدالباسط محسن محمد الكباس
بقالة ابو احمد احمد محسن محمد كباس
صيدلية الحرمين صالح محمد محسن الكباس
ايوب الشوحطي للهواتف الذكية ايوب صالح يحيى الشوحطي
العصر الحديث للهواتف لقمان حسين محمد هرواه
مغاسل يمن جولدمور عدين محمد صالح القاضي
مغاسل الحوبان البخارية عقيل محمد علي عبيه
ابن زياد لمواد البناء محمد عادل جابر احمد
بقاله ابو بالل الغذائية ردفان محمد صالح نوفان
بقالة نوفان ردفان محمد صالح نوفان

عمران  -شارع صعدة جوار محطة الجزيفة
عمران  -الشارع العام امام المستشفى الحكومي
عمران  -شارع حجة
عمران  -الجنات الشارع العام
عمران  -قرش الصين
عمران  -جولة كلية التربية  -خط شبيل
عمران  -شارع حجة بعد مستشفى الريان
عمران  -القشلة امام مدرسة النور
عمران  -شارع صنعاء جوار الحزمي للصرافة
عمران  -شارع حجة جوار مدرسة الزبيري
عمران  -الشارع العام امام المستشفى الحكومي
عمران  -شارع صنعاء جولة النافورة
عمران  -شارع حجة امام الكريمي
عمران  -ملف صنعاء امام سوق القات
عمران-حارة الملعب/جوار الملعب الرياضي
عمران  -الشارع العام امام المستشفى الحكومي
عمران  -شارع صنعاء
عمران شارع صنعاء
الجوف الحزم الشارع العام
الجوف الحزم الشارع العام
الجوف الحزم الشارع العام جوار الحاج للصرافة
الجوف الحزم جوار سوق االمتياز
الجوف الحزم الشارع العام
عمران الحدبة الشرقية
الجوف الروض
الجوف الحزم الشارع العام
الجوف الحزم الشارع العام
شارع القيادة جوار جامع الشوكاني
الجوف الحزم الشارع العام
تعز الحوبان خط عدن مقابل اطباء بالحدود
تعز الحوبان الخشبة مقابل سوق الزنداني
الجوف الحزم الشارع العام جوار بنك التضامن
الجوف الحزم شارع الريان
الجوف الحزم شارع الريان جوار مدرسة النور

مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية السودة
مديرية عمران
مديرية جبل عيال يزيد
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عمران
مديرية عيال سريح
مديرية شهارة
مديرية ثالء
مديرية ثالء
مديرية جبل عيال يزيد
مديرية عمران
مديرية عمران

967777413770
967775560065
967777704680
967770005926
967773419222
967770360165
967775303500
967777109002
967772262789
967777402048
967772360454
967771401528
967777775770
967770808963
967772766668
967777069314
967771015334
967774776771
967712134000
967715432379
967774388405
967778368902
967775024487
967775740295
967778979104
967716770111
967777223837
967777131434
967772438618
967774032139
967772125959
967777989437
967777527603
967715634006

اسم النقطة
صيدلية الحرمين ابراهيم احمد علي احمد
بقالة الريف للمواد الغذائية عمر حسن سعيد سعيد
مركز دريم ليد الطبي منير محمد علي صالح

محافظة لحج
العنوان
الجوف الحزم جوار دبي للصرافة
صنعاء  -شارع 16
دمنة خدير

المديرية
مديرية المقاطرة
مديرية المقاطرة
مديرية القبيطة

رقم المحفظة
967777125449
967775403911
967733387510

