قائمة وكالء خدمة محفظتي -بنك التضامن.
محافظة صنعاء
م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة النعمان للصرافة والتحويالت -اإلدارة العامة.

2

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -التحرير -خلف سينما بلقيس.
صنعاء -التحرير -شارع القصر-
جوار ملعب الظرافي.

3

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الزبيري -امام البنك العربي.

4

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع هايل -تقاطع شارع الرقاص.

5

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -دارس -المطار -مجمع سبأ التجاري.

6

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع حدة -امام فندق شمر.

7

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع تعز -امام مستشفى العواضي سابقا.

8

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الدائري -جولة شارع صخر.

9

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع المقالح -امام بنك الكريمي.

10

شركة الجزيرة للصرافة -اإلدارة العامة.

صنعاء -شارع الدائري -جوار جولة كنتاكي.

11

شركة الجزيرة للصرافة

صنعاء -شارع الستين الشمالي -جوار سوق المهيوب.

12

شركة الجزيرة للصرافة.

صنعاء -شارع عشرين -تقاطع جولة هائل -جوار كنج مول.

13

شركة الجزيرة للصرافة.

صنعاء -بداية شارع هائل /الرياض -جوار محطة الوحدة.

14

شركة الجزيرة للصرافة.

صنعاء -شارع حده -امام شركة يمن سوفت.

15

شركة الجزيرة للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -جوار بنك سبأ.

16

شركة الجزيرة للصرافة.

صنعاء -شارع القاهرة -امام عمارة السنبابي.

17

شركة الحزمي للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -جوار مستشفى ناصر التخصصي.

18

شركة الحزمي للصرافة.

ً
صنعاء -شارع الدائري -بداية شارع الرقاص -امام المركز اإليراني سابقا.

19

شركة الحزمي للصرافة.

صنعاء -شارع حده -جوار سوبر ماركت الجندول.

20

شركة الحزمي للصرافة.

صنعاء -شارع المطار -امام بيت الشائف.

21

شركة الحزمي للصرافة.

صنعاء -شارع الزريقي -سوق الجملة -خلف ملعب الثورة.

22

شركة دار الحجر للصرافة

صنعاء -شمالن -جولة ضالع -جوار هايبر شمالن.

23

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -هبرة -شارع زايد بن سلطان -جوار وزارة التربية.

24

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الزبيري -جوار السفارة الصينية.

25

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الستين -جوار طيبة هايبر ماركت.

26

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الدائري الغربي -جوار الجامعة الجديدة -امام بنك الكريمي.

27

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -دارس -المطار -داخل مجمع القاسم التجاري.

28

شركة االكوع للصرافة والتحويالت.

صنعاء -امام باب السالم.

29

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صنعاء -الحصبة -شارع التلفزيون -جوار سوق الرشيد.

30

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صنعاء -الحصبة -جوار محطة داوود.

31

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع التلفزيون -خلف ملعب الثورة -جوار جامعة دار السالم.

32

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع تعز -جولة - 54امام مطعم الخطيب.

33

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع هائل -جوار مطعم العواضي.

34

شركة أبو سند الفروي وأوالده للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الزبيري -جوار بنك التضامن.

35

شركة أبو سند الفروي وأوالده للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الخمسين -بيت بوس -جوار عالم الصيدلة.

36

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الزبيري -امام بنك اليمن الدولي.

37

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع تعز -جوار فندق االستقبال.

38

اموال كابيتال للصرافة.

صنعاء -شارع حده -تقاطع شارع صخر.

39

اموال كابيتال للصرافة.

صنعاء -شارع الرباط -تقاطع شارع هائل.

40

شركة البرق للصرافة.

صنعاء -شارع الزبيري -تقاطع شارع حده.

41

شركة حسين البيضاني للصرافة.

صنعاء -شارع  22مايو -جولة الثقافة -جوار شركة النجم للصرافة.

42

شركة فالكون للصرافة.

صنعاء -شارع حده -جولة ريماس -أمام المجمع السينمائي.

43

شركه فالكون للصرافة.

صنعاء -شارع حده -تقاطع شارع صخر -امام موكا للحلويات.

44

برج الرياض لالتصاالت وخدمات الجوال -نوح الروحاني.

صنعاء -شارع هائل -تقاطع شارع الرقاص -امام حلويات أبو خالد.

45

شركة المجربي للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -تقاطع شارع  22مايو.

46

السعيد للصرافة.

صنعاء -شارع الدائري -جوار الجامعة القديمة.

47

مؤسسة ابو عبد الله مفتاح للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع النصر -جولة آية -أمام مدرسة األقصى.

48

مؤسسة ابو عبد الله مفتاح للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع الستين -جوار سوق النهضة امام سوق علي محسن.

49

مؤسسة ابو عبد الله مفتاح للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع النصر -امام ملعب  22مايو.

50

مؤسسة ابو عبد الله مفتاح للصرافة والتحويالت.

صنعاء -حزيز -امام مصرف الكريمي.

51

التضامن للصرافة.

صنعاء -شارع التحرير -امام ثانوية جمال عبد الناصر.

52

اتصاالت بن حاتم -يحيى علي محمد حاتم.

صنعاء -ضالع همدان -سوق ضالع -جوار بن حاتم للتجارة.

53

العولقي للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -جوار جولة المرور -مقابل وكالة بازرعة للسيارات.

54

تيلجرام موبايل لخدمات الجوال.

صنعاء -شارع الرباط -جوار بنك التضامن -فرع هائل.

55

مكتبة الراشد.

صنعاء -شارع الرباط -تقاطع شارع هائل.

56

مكتبة الراشد.

صنعاء -شارع الرقاص -تقاطع شارع .61

57

مكتبة التيسير.

صنعاء -شارع الرقاص -امام مدرسة هائل.

58

شركة الحوشبي للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع تعز مع تقاطع  22مايو -جوار مؤسسة التويتي.

59

شركة احمد العامري للصرافة.

صنعاء -االصبحي -شارع المقالح -امام مطاعم جالكسي.

60

السعيدي موني للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -مقابل مخرطة ناصر.

61

ارض الموصل للصرافة.

صنعاء -شارع تعز -بعد جولة  22مايو -امام العزاني.

62

العادل للصرافة.

صنعاء -شميلة -سوق القات.

63

شركة الماجد كاش للصرافة.

صنعاء -الستين الشمالي -تقاطع شارع الزريقي.

64

شركة الرحاب للصرافة.

صنعاء -شعوب -فروة -امام مخزن الثورة لألدوية.

65

شركة بن حريش للصرافة.

صنعاء -الدائري الغربي -جوار الجامعة الجديدة.

66

الكاهلي للصرافة.

صنعاء -شارع هايل -جوار الكاهلي لألقمشة.

67

المعافى للصرافة والتحويالت.

صنعاء -شارع مأرب.

68

شركة تاج العرب للصرافة.

صنعاء -جولة النصر -جوار بنك الكريمي.

69

شركة الروضة للصرافة.

صنعاء -خط المطار -جولة الجمنه.

70

الصيفاني للصرافة والتحويالت.

صنعاء -خلف ملعب الثورة -جوار عمارة الزريقي.

71

شركة النبالء للصرافة.

صنعاء -شارع القاهرة -جوار صيدلية دار الصحة.

72

عبية للصرافة.

صنعاء -شمالن -الشارع العام -بعد مصنع شمالن.

73

مؤسسة ابن عمر للصرافة

صنعاء -الحصبة -شارع عمان.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة الجزيرة للصرافة -إدارة تعز.

تعز -جولة بير باشا.

2

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -بير باشا -مقابل مستشفى البري هي.

3

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -شارع جمال -الشارع العام -جوار مخازن تربية.

4

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -الحوبان -مفرق الحوبان -جوار بنك االمل.

5

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -التربة -الشارع العام.

6

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -النشمة -امام جامع الغنامي.

7

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -الراهدة -الشارع العام.

8

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز-السمسرة -الشارع العام.

9

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -الدمنة-الشارع العام.

10

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -العين -الشارع العام.

11

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -البرح -الشارع العام.

12

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -االحد -الشارع العام.

13

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -ماوية-الشارع العام.

14

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -هجدة -امام البنك اليمني.

15

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -حوبان قدس -الشارع العام.

16

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -المسراخ -نجد قسيم -الشارع العام.

17

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -المركز -الشارع العام.

18

شركة الجزيرة للصرافة.

تعز -المخا -الشارع العام -امام مؤسسة المياه.

محافظة تعز

19

شركة الحزمي للصرافة.

20

شركة الحزمي للصرافة.

تعز -الحوبان -جولة سوفتيل -جوار فندق الحجاجي.
تعز -مفرق ماوية -الشارع العام -جوار مركز بن مقبل التجاري (عالم
التخفيضات).

21

شركة الحزمي للصرافة.

تعز -شارع جمال -جوار بنك اليمن الدولي.

22

شركة الحزمي للصرافة.

تعز -التربة -الشارع العام -امام مصرف القحفة -جوار مجمع العيادات الطبية.

23

شركة الحزمي للصرافة.

تعز -النشمة -الدائري -جوار معهد بن حيان للعلوم الصحية واإلدارية.

24

مجموعة السندباد التجارية.

تعز -حبيل سلمان -امام بوابة جامعة تعز.

25

جنات سام الستيراد المواد الغذائية.

تعز -عصيرة -مقابل جامع القرشي.

26

عاطف محمد سلطان الظرافي.

تعز -القاهرة -شارع عصيفرة -جوار مسجد القدسي.

27

مركز مروان.

تعز -الحوبان -شارع خط عدن -جوار بنك الكريمي.

28

مصطفى محمد غانم احمد.

تعز -خدير -الشارع العام -جوار مركز الدمنه -بنك التضامن.

29

شركة الشبوطي للصرافة والتحويالت.

تعز -التربة -الشارع العام.

30

عدنان منصور غالب خالد.

تعز -القاهرة -شارع المسبح المنتزه -جوار مركز التقوى.

31

شركة البراق للصرافة والتحويالت.

تعز -التربة -الشارع العام.

32

محالت عبد السالم للتجارة

تعز -جولة الحوبان -جوار حوش الجمارك -امام البيت الحديث.

33

مجمع سليم وسهيم لمواد البناء.

تعز-المواسط-منطقة قدس-شارع البطينة-جوار مدرسة الشهيد طه.

34

مجمع الصالحي.

تعز -السمسرة -شارع خط بني حماد -جوار القدسي لمواد البناء.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

داديه للصرافة.

ذمار -الشارع العام -جوار بنك اليمن والكويت.

2

داديه للصرافة.

ذمار -الشارع العام -جوار بنك الكريمي.

3

المجربي للصرافة.

ذمار -شارع رداع.

4

المجربي للصرافة.

ذمار -رداع -الشارع العام.

5

شركة الحزمي للصرافة.

ذمار -المدينة -شارع صنعاء -الشارع الرئيسي -جوار بنك الكريمي.

6

شركة المشرع للتجارة.

ذمار -مدينة الشرق -شارع صنعاء.

محافظة ذمار

7

شركة المشرع للتجارة -محالت جمال حسان.
شركة المشرع للتجارة -عبد الكريم عبد الله -السعداء
للتجارة.

ذمار -عتمة -الميدان -السوق المركزي.

9

شركة المشرع للتجارة -فتح محمد -بقالة أبو سعدون.

ذمار -عتمة -حمير ابزاز -المحصن.

10

شركة المشرع للتجارة -عصام عبد الله -دردح للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -رفيق فرحان -مجمع فرحان
السالمي.
شركة المشرع للتجارة -عبده محمد -محالت فازع
الجماعي.

ذمار -وصاب السافل -باب االحد -مركز المديرية.

13

شركة المشرع للتجارة -عصام عبد الله -دردح للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -وضاح قايد -وضاح الكرف
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -إياد عبده -تموينات ال عبده
التجارية.

ذمار -عتمة -ضورة -الشارع العام.

16

شركة المشرع للتجارة -عصام عبد الله -دردح للصرافة.

ذمار -وصاب السافل -الثلوث -الشارع العام.

17

شركة المشرع للتجارة -محالت محمد قايد مجلي.
شركة المشرع للتجارة -أمين علي سعد -المتحدون
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -عصام صالح علي -محالت
السلطان.
شركة المشرع للتجارة -حفيظ ناصر عقبة -محالت
االخوة التجارية.

ذمار -عتمة -الحكومة -مركز المديرية -الشارع العام.

ذمار -وصاب العالي -مغربة جعر -الشارع العام.

21

شركة المشرع للتجارة -عبده أحمد عبد الله يفاعه.

ذمار -عتمة -الميدان -المفراح.

22

الحربي تيلكوم.

ذمار -خط المغرب -جوار الحاوري للحديد.

23

األمجد فون لخدمات الجوال.

ذمار -الحداء -شارع خط ذمار مأرب بينون -جوار محطة الميثالي.

24

شركة بن فتشه للصرافة.

ذمار -خط بينون مارب -جوار المجمع الحكومي.

25

شركة الحجي للصرافة والتحويالت.

ذمار -الشارع العام -عمارة الحجي -جوار فرزة صنعاء.

26

شركة المجد اكسبرس للصرافة.

ذمار -خط صنعاء تعز.

م

اسم الوكيل
شركة المشرع للتجارة -طاهر قايد -مجمع البركة
التجاري.

8

11
12

14
15

18
19
20

ذمار -آنس -جبل الشرق -الشارع العام.

ذمار -المنار -حمام على -حمام النائجة.
ذمار -عتمة -الثلوث -الشارع العام.
ذمار -وصاب العالي -سوق مصينعة -الشارع العام.
ذمار -عتمة -المهاللة -المحطة.

ذمار -عتمة -سوق الليل -الشارع العام.
ذمار -عتمة -مغربة الحيم -الشارع العام.

محافظة ريمه

1

العنوان
ريمة -كسمة -مركز المديرية -الشارع العام.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

شركة المشرع للتجارة -موسى الراعي للتجارة.

ريمة -مزهر -مسور -حقيبة.

شركة المشرع للتجارة -احمد محمد -مجمع الوفاء.

ريمة -السلفية -النوبة -مفرق مركز المديرية.

شركة المشرع للتجارة -وضاح القرن للتجارة.

ريمة -الجعفرية -بني الحرازي -سوق الساقي.

شركة المشرع للتجارة -عبد الملك منصور -الجعدي
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -زكريا عبده -النجم الذهبي
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -عبد الله حسن -أبو نايف
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -حميد يحي -البرار للنقل
والخدمات العامة.
شركة المشرع للتجارة -طه ياسين -محالت الوليدي
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -علي أحمد -محالت الوصابي
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -عبد الغني حاتم -محالت
المختار واخوانه للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -محمد حسن سعد عبد الله -
مركز الضبارة التجاري.
شركة المشرع للتجارة -ماجد علي غازي -مجمع الوفاء.

ريمة -الجعفرية -الحدية -مركز المديرية.

ريمة -كسمة -يامن -الحقل.

شركة المشرع للتجارة -حميد ابراهيم -الضبيبي للتجارة

ريمة -الجبين -بني الضبيبي -عوله.

شركة المشرع للتجارة -رمزي علي عبده -أبو الليل
لاللكترونيات.
شركة المشرع للتجارة -مجاهد العاقل -مزهر اكس
برس.
شركة المشرع للتجارة -أيوب حسن -محالت السالم
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -محالت محمد عبد الله حسين.

ريمة -بالد الطعام -ربوع بني خولي -امام المكواة.

شركة المشرع للتجارة -زكريا عبده -النجم الذهبي
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -هارون محمد -محالت الوفاء
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -عبد الله علي -محالت محمد
علي.
شركة المشرع للتجارة  -فاهم حسن  -محالت العقيلي
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة  -ماجد احمد  -محل االخوة
التجاري.

ريمة -الجبين -مركز المحافظة -جوار البنك المركزي.
ريمة -مزهر -مسور -العارضة.
ريمة -بالد الطعام -المغربة -الشارع العام.
ريمة -مزهر -مسور -سيلة الهادي.
ريمة-مزهر -مسور -الزيلة.
ريمة -السلفية -بني الواحدي -التولقي.
ريمة -كسمة -الضبارة -المطرح.

ريمة -مزهر -بكال -بني العامري.
ريمة -الجبين -بني الضبيبي -المصبحي.
ريمة -الجبين -رباط النهاري -جوار البريد.
ريمة -مزهر -باب االحد -مركز المديرية.
ريمة -بالد الطعام -صرع -جوار مدرسة النور.
ريمة  -كسمة  -الضبارة  -عروة.
ريمة  -مزهر  -بكال  -بني عقيل.
ريمة  -كسمة  -المغارم  -سوق الروضة.

24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ريمة  -كسمة  -سوق السلف  -الخط الرئيسي.

شركة المشرع للتجارة  -محمد احمد  -محالت ابن
السكني.
شركة المشرع للتجارة  -محالت بشير ناجي.

ريمة  -الجبين  -بني الضبيبي  -الخميس.

شركة المشرع للتجارة  -يحيى عبده للمواد الغذائية.

ريمة  -السلفية  -بني قشيب  -الجحرة.

شركة المشرع للتجارة  -ماجد صالح  -المسوري
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -علي عبده -محالت البكالي
التجارية
شركة المشرع للتجارة -أمين احمد -مكتبة المخالفي.

ريمة -مزهر -مسور -الموسطة.

شركة المشرع للتجارة -بالل علي -محالت االخوين
للتجارة.
شركة المشرع للتجارة -وضاح قايد -وضاح الكرف
للصرافة.
شركة المشرع للتجارة -محمد علي المسوري -محالت
الجراحي.
شركة المشرع للتجارة -عمران مرشد -محالت الزبير
التجارية.
شركة المشرع للتجارة -معتصم أحمد -تموينات
الخنمة.
شركة المشرع للتجارة -عبد الرحمن علي محمد زيد.

ريمة -السلفية -الضالع -مركز المديرية.
ريمة -الجبين -مركز المحافظة -جوار بريد الجبين.
ريمة -السلفية -ربوع المسجدين -الشارع العام.
ريمة -السلفية -االسالف -سوق االثنين.
ريمة -السلفية -بني قشيب -سبت يفعان.
ريمة -بالد الطعام -المسخن -جوار المدرسة.
ريمة -السلفية -االسالف -الخنمة.
ريمة -السلفية -الدومر.

محافظة اب
م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

اب -شارع العدين -جوار بنك الكريمي.

2

شركة الجزيرة للصرافة.

ً
اب -شارع العدين -جوار بنك التضامن سابقا.

3

شركة الحزمي للصرافة.

اب -شارع العدين -جولة المرور -جوار مبنى سبأفون.

4

شركة الحزمي للصرافة.

اب -شارع تعز -جوار البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.

5

شركة الحزمي للصرافة.

اب -القاعدة -الشارع العام -نجد الله أكبر -جوار فندق الزاجل.

6

شركة الحزمي للصرافة.

اب -شارع العدين -الشارع العام -امام البنك الزراعي.

7

شركة الحزمي للصرافة.

اب -الحزم -الشارع العام -سوق االثنين.

8

شركة الحزمي للصرافة.

اب -مفرق جبلة.

9

شركة الحزمي للصرافة.

اب -يريم -الشارع العام -الخشبة -جوار جامع نجيم.

10

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

اب -الظهار -شارع العدين -جوار شركة الحجري للصرافة.

11

رياض الحوري للتجارة.

اب -شارع الدائري -مقابل فندق الفخامة.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

عدن -كريتر -شارع الملكة أروي -جوار المحطة.

2

شركة الجزيرة للصرافة.

عدن -الشيخ عثمان -شارع الذهب.

3

شركة أبو سند الفروي وأوالده للصرافة والتحويالت.

عدن -الشيخ عثمان -جولة الخزان.

4

شركة الحزمي للصرافة.

عدن -جولة عبد القوي -امام مدرسة العبادي -جوار فندق بيروت.

5

شركة الحزمي للصرافة.

عدن -المعال -جوار البنك العربي.

6

ابراهيم عبد الرقيب سالم األسد.

عدن -خور مكسر -شارع امين ناشر -جوار كلية اآلداب.

7

مؤسسة محمد الحميد للصرافة.

عدن -انماء -الشارع الرئيسي -جوار مخابز بالدي.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة النعمان للصرافة والتحويالت.

الحديدة -شارع صنعاء -جولة النخيل.

2

شركة الجزيرة للصرافة.

الحديدة -شارع صنعاء -جولة شمسان.

3

شركة الجزيرة للصرافة.

الحديدة -باجل -الشارع العام.

4

شركة الجزيرة للصرافة.

الحديدة -بيت الفقيه.

5

شركة الحزمي للصرافة.

الحديدة -المدينة -شارع الميناء -جوار بنك اليمن الدولي.

6

شركة الحزمي للصرافة.

الحديدة -باجل -شارع صنعاء -امام مطعم الغامدي.

7

شركة الحزمي للصرافة.

الحديدة -الجراحي -الشارع العام -مقابل بنك التسليف التعاوني الزراعي.

8

شركة الحزمي للصرافة.

الحديدة -بيت الفقيه -الشارع العام -جوار البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.

9

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

الحديدة -شارع صنعاء -جولة النخيل -عمارة بن حزام.

10

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

الحديدة -القناوص -الشارع العام.

11

مؤسسة ابو اسامة لاللكترونيات.

الحديدة منطقة الميناء -شارع صنعاء -جوار محطة عبد الله فاضل.

محافظة عدن

محافظة الحديدة

12

انور احمد محمد غازي.

الحديدة -منطقة الصليف -شارع رأس عيسى -جوار شركة السكر.

13

ابو اياد للصرافة.

الحديدة -باجل -الشارع العام -امام كاك بنك.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة حسين البيضاني للصرافة.

مارب -المجمع -الشارع العام -جوار سوق بن عبود.

2

شركة الحزمي للصرافة.

مارب -شارع الحصون -سوق السالح القديم -امام محالت ارض الجنتين.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة الحزمي للصرافة.

المحويت -الرجم -الشارع العام -منطقة سمح السمك -مقابل البريد.

2

ابن الحمدي للصرافة.

المحويت -شارع صنعاء -جوار السوق.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة الحزمي للصرافة.

عمران -المدينة -شارع صنعاء -جوار بنك سبأ اإلسالمي.

2

محالت امجاد السالم -ماجد دهمان.

عمران -خمر -الشارع العام -جوار مستشفى السالم.

3

محالت امجاد السالم -ماجد دهمان.

عمران -خمر -الشارع العام -جوار المجمع الحكومي -امام فرزة غربان.

4

محالت امجاد السالم -ماجد دهمان.

عمران -حوث -ذو عناش -الشارع العام.

5

محالت امجاد السالم -ماجد دهمان.

عمران -حوث -الشارع العام.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة حسين البيضاني للصرافة.

حضرموت -المكال -الشرج -امام الهايبر.

2

مكتب عينات للعالقات العامة وإنجاز االعمال.

حضرموت -تريم -عينات -نهاية شارع الميزان -جوار محالت التعاون.

3

الجمعية التعاونية للتمويل واالستثمار

حضرموت -سيئون -شارع الجزائر -جوار حديقة الطويلة.

4

شيبان للصرافة.

حضرموت -سيئون -جانب قصر سيئون.

محافظة مأرب

محافظة المحويت

محافظة عمران

محافظة حضرموت

محافظة شبوه

م

العنوان

1

اسم الوكيل
شركة أبو سند الفروي وأوالده للصرافة والتحويالت -
المركز الرئيسي.

شبوه -عتق -شارع النصب -جوار شركة سبأفون.

2

االصالة للصرافة والتحويالت.

شبوة -عسيالن -السوق العام -جوار الجامع.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة الجزيرة للصرافة.

لحج -العند.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

الشيخ للصرافة والتحويالت.

الجوف -برط العنان -الشارع العام.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

الصبيحي للصرافة والتحويالت.

المهرة -الغيضة -شارع الحجي -جوار فندق الرافدين وشركة يافع.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة فتح الرحمن للصرافة.

حجة -المدينة -جولة العذرة -جوار فندق غمدان.

2

شركة بن حزام للصرافة والتحويالت.

حجة -شفر -الشارع العام -جوار الجماعي للصرافة.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صعده -الشارع العام -امام الشارقة.

2

شركة العيدروس للصرافة والتحويالت.

صعده -سوق الطلح -مفرق الطلح -جوار محطة المغير.

3

مؤسسة ابو عبد الله مفتاح للصرافة والتحويالت.

صعده -مفرق الطلح.

م

اسم الوكيل

العنوان

1

القبضة للصرافة والتحويالت.

البيضاء -رداع -الشارع العام.

محافظة لحج

محافظة الجوف

محافظة المهرة

محافظة حجه

محافظة صعده

محافظة البيضاء

