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العنوانالمديريةالمختصر االسمالنقطة رقمالنشاط نوعم

صنعاءالثورةمول صنعاء900134موالت1

اتيكو محطة اليمنية الجامعة جوار الخمسين شارع االمانةالسبعينمول سي بي اس900160موالت2

 بينون شارع تقاطع-  تعز شارع-  االمانهالسبعينسنتر برافو900222موالت3

المقالح شارع االصبحي صنعاءالسبعينمول سكاي900151موالت4

 الشمالي الستين شارع-  االمانهالحارث بنيهايبر طيبة900274موالت5

االربعين شارع سعوان صنعاءشعوبسعوان فرع ظمران909090موالت6

الثالثين- ش تقاطع- شمالن مصنع خلفمعينشمالن هايبر900556موالت7

المواصالت- ج-  جدر القرية خط ازال- االمانةازالالهيثم تموينات901402وجملة وبهارات غذائية مواد8

 الرماح سوق مدخل-  نقم الرماحازالللتجارة المطري  محمد محالت900956وجملة وبهارات غذائية مواد9

الثورة مستشفي امام-  خوالن شارعازالايالف بقالة901368وجملة وبهارات غذائية مواد10

العاصمة امانة امام القاع شارع-  االمانةالتحرير عدن سمراء900173وجملة وبهارات غذائية مواد11

للكهرباء الثانية المنطقة امام الكهرباء شارع-  االمانةالتحريرالطويلي محالت901222وجملة وبهارات غذائية مواد12

القصر- ش االمانةالتحريرااليطالي الركن901400وجملة وبهارات غذائية مواد13

القديمة الجامعة بوابة خلف الزراعة شارع صنعاءالتحريرالشمسي محالت900121وجملة وبهارات غذائية مواد14

 والنسيج الغزل مصنع جوار-  االمانهالثورةلالستيراد الحميدي امين901116وجملة وبهارات غذائية مواد15

الحرية شارع التخطيط وزاررة جوار-  االمانهالثورةللبطاريات الخامري901316وجملة وبهارات غذائية مواد16

 الدم بنك امام الزراعة شارع-  االمانهالثورةالخليج امواج تموينات900191وجملة وبهارات غذائية مواد17

 السعيد الطفل امام تونس-شالثورةكابع عبدالرحمن محالت900459وجملة وبهارات غذائية مواد18

 القاهرة- ش تقاطع تونس-شالثورةالرجوي فريد ابو بهارات901335وجملة وبهارات غذائية مواد19

اليمامة فندق امام تونس شالثورةالشرفي ومطاحن بهارات901340وجملة وبهارات غذائية مواد20

صنعاءالثورةغدرة مؤسسة900112وجملة وبهارات غذائية مواد21

الحصبه قسم جوار الحصبه-  صنعاءالثورةللبهارات ابوزكريا900588وجملة وبهارات غذائية مواد22

مازدا شارع الحصبة صنعاءالثورةاالسرة تموينات900133وجملة وبهارات غذائية مواد23

مول اسكاي المقالح- االمانةالسبعين الخضروات مول سكاي901634وجملة وبهارات غذائية مواد24

الزنداني عمارة- ج- شميلة- االمانةالسبعينالشعيبي باسم بهارات901608وجملة وبهارات غذائية مواد25

 النخبة قاعة- ج-االصبحي-  االمانةالسبعينالغذائية للمواد حمد ابو 901575وجملة وبهارات غذائية مواد26

بوس بيت-  االمانةالسبعينالشعيبي حافظ  بهارات900812وجملة وبهارات غذائية مواد27

16 ش معياد بيت االمانةالسبعينوالفواكه للخضروات وضاح901561وجملة وبهارات غذائية مواد28

16 ش معياد بيت االمانةالسبعينالغذائية للمواد عثاربة عمرو901562وجملة وبهارات غذائية مواد29

 القات سوق امام ايران شارع حده-  االمانهالسبعين الخامس المركز900786وجملة وبهارات غذائية مواد30

 وزعتر زيت مطعم جوار حده شارع-  االمانهالسبعين االختيار ركن900798وجملة وبهارات غذائية مواد31

 النهرين جامع جوار السايلةالسبعين الرشيد بقالة900995وجملة وبهارات غذائية مواد32

 16 شارع معياد بيتالسبعينالطيبة البلدة خضروات900988وجملة وبهارات غذائية مواد33

 المدينة حدة جولةالسبعين والفواكة للخضروات العامري900794وجملة وبهارات غذائية مواد34

الخمسين- ش ستار سيتي خلفالسبعينللبهارات كرموش901535وجملة وبهارات غذائية مواد35

الموشكي مشفي ج بيروت-شالسبعينفوود يمن900489وجملة وبهارات غذائية مواد36

 النهدين محطة مقابل الخمسين شارعالسبعين للتجارة المتميزون900861وجملة وبهارات غذائية مواد37

 دوم شركة بجانب المصباحي جولة حدة شارعالسبعينالسبعين برج تموينات900496وجملة وبهارات غذائية مواد38

 ولطفلك لك امام صفر شارعالسبعين الغذائية للتموينات السكني صدام900479وجملة وبهارات غذائية مواد39

الثوره مدرسة جوار حده-  صنعاءالسبعينمسعد محالت901657وجملة وبهارات غذائية مواد40

العصيمي حي الصافية- االمانةالصافيةالكبش تموينات901582وجملة وبهارات غذائية مواد41

النفط شركة بجانب الستين شارع-  االمانةالوحدهمول كنج900174وجملة وبهارات غذائية مواد42

 االمناء شارع-  االمانهالوحده للدجاج الموقي900930وجملة وبهارات غذائية مواد43

 الهدى ماركت سوبر امام الزبيري شارع-  االمانهالوحدهصنعاء بهارات900233وجملة وبهارات غذائية مواد44

القباطي برج امام بغداد شارع-  االمانهالوحده الشعوبي محالت901004وجملة وبهارات غذائية مواد45

 مجاهد شارع-  االمانهالوحده العامه للتجاره الفخري900201وجملة وبهارات غذائية مواد46

السياسي االمن جوار-  السياسي الحيالوحدهالغذائية للمواد العبسي شمسان900674وجملة وبهارات غذائية مواد47

مسقط شارعالوحدهالمدينة سوبر تموينات901262وجملة وبهارات غذائية مواد48
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سبأفون جوار الزبيري شارع-  صنعاءالوحده الحبيشي مركز902564وجملة وبهارات غذائية مواد49

سكاي سيتي امام الجديد الخط- المطار خط-  االمانةالحارث بنيوالخضروات الغذائية للمواد الحمادي901180وجملة وبهارات غذائية مواد50

الكتاب مطابع امام الجراف المطار خط-  االمانةالحارث بنيالحطامي بهارات900161وجملة وبهارات غذائية مواد51

المطار خط دارس-  االمانهالحارث بني العربي الدار901168وجملة وبهارات غذائية مواد52

المطار خط دارس-  االمانهالحارث بني السنحاني محالت901169وجملة وبهارات غذائية مواد53

االوسط الشرق جامع خلف النصر شارع-  آيه جولةالحارث بنيسبأ تموينات900991وجملة وبهارات غذائية مواد54

زيد مسجد جوار-  اية جولة خلف-  مارب شارعالحارث بنيآية تموينات900992وجملة وبهارات غذائية مواد55

مارب ش تقاطع جولة الحرية شارع-  صنعاءالحارث بنيالمسوري بهارات900466وجملة وبهارات غذائية مواد56

دارس المطار خط صنعاءالحارث بنيهايبر سيتي900132وجملة وبهارات غذائية مواد57

 العسكري لمستشفى الخارجية العيادات جوار-  سعوان-  االمانهشعوبالوليد بهارات900239وجملة وبهارات غذائية مواد58

المنصور محمطة امام شرتونشعوبالرجوي بهارات900572وجملة وبهارات غذائية مواد59

االهلي النادي جوار السالم بابالقديمة صنعاءاسامة ابو تموينات900933وجملة وبهارات غذائية مواد60

اليمن باب-  صنعاءالقديمة صنعاءماركت االقتصادية902600وجملة وبهارات غذائية مواد61

الشرطة ضباط اكادمية ج عشرين  16 ش-االمانةمعينالزهيري بقالة901397وجملة وبهارات غذائية مواد62

20ش مع 16ش تقاطع 16 شارع-  االمانةمعينللتجاره الحبابي901228وجملة وبهارات غذائية مواد63

الرقاص جولة قبل الفواد جوار هايل شارع-  االمانةمعينالمدينة مركز900204وجملة وبهارات غذائية مواد64

هايل شارع نهاية-  االمانةمعينللتجارة العزب900182وجملة وبهارات غذائية مواد65

الرقاص شارع-  االمانهمعينالعدوي بهارات900183وجملة وبهارات غذائية مواد66

16 شارع تقاطع هايل شارع-  االمانهمعينالشام برهوم901038وجملة وبهارات غذائية مواد67

الخضراء القبة جامع جوار 16 شمعين الغذائية للمواد سبأ901378وجملة وبهارات غذائية مواد68

  القابل قرية-  صنعاءمعينالعامة للخدمات الشويع901401وجملة وبهارات غذائية مواد69

والرباط الرقاص بين ما 16 شارع صنعاءمعين16 العباسي تموينات900119وجملة وبهارات غذائية مواد70

 القمة مركز جوار هائلمعين الحبابي  بهارات901080وجملة وبهارات غذائية مواد71

هائل عمائر امام القصر شارع-  االمانةالتحريرالجنز عالم901067وجلديات واقمشة ملبوسات72

الثقافة بيت امام القصر شارع صنعاءالتحريراخوان ياسين بن900118وجلديات واقمشة ملبوسات73

سبأ جولة الحصبة صنعاءالثورةسنتر نابولي900142وجلديات واقمشة ملبوسات74

القديم االصبحيالسبعينللخياطة الذهب900850وجلديات واقمشة ملبوسات75

1ش/ السكنية-  المدينة حدة  االمانةالسبعينللمالبس ليدي سويت901607وجلديات واقمشة ملبوسات76

 بوس بيت-  االمانهالسبعينللخياطة الشايع900229وجلديات واقمشة ملبوسات77

 ايران شارع حده-  االمانهالسبعينتركيا لؤلؤة900800وجلديات واقمشة ملبوسات78

مول سما الخمسين-شالسبعينواالحذية للشنط فنون معرض901533وجلديات واقمشة ملبوسات79

معياد بيت - 16 شارعالسبعينالتجاري زايد مركز900934وجلديات واقمشة ملبوسات80

الليبي المركز امام الجزائر شارع-  االمانةالوحدهبيبي مزايا900178وجلديات واقمشة ملبوسات81

الليبي المركز امام الجزائر شارعالوحدهكامبردج900557وجلديات واقمشة ملبوسات82

بنك كاك امام العاصمة سوق- المطار خط دارسالحارث بنيلالحذية االيطالي901175وجلديات واقمشة ملبوسات83

الجابري مجوهرات جوار هايل شارع-  االمانةمعينالروعه دار900208وجلديات واقمشة ملبوسات84

بنك كاك- ج- مذبحمعينللخياطة الريادة901130وجلديات واقمشة ملبوسات85

الثورة مستشفي امام خوالن شارعازالايالف مطعم901367ومقاهي وكفتريات مطاعم86

الزراعة شارع صنعاءالتحريرالمدهش مطاعم900126ومقاهي وكفتريات مطاعم87

سباء جولة-  االمانةالثورة السعيدة كفتيريا900578ومقاهي وكفتريات مطاعم88

 التسليف بنك امام- سباء جولة-  االمانهالثورةللكباب الربيع901101ومقاهي وكفتريات مطاعم89

اليرموك محطة جوار تونس-شالثورةالطويل مطعم901349ومقاهي وكفتريات مطاعم90

الثقافة جولة مايو 22 شارع-  االمانةالسبعينللفالفل الباشا قرية900814ومقاهي وكفتريات مطاعم91

الخمسين شارع-  االمانةالسبعيناالندلس مشويات900813ومقاهي وكفتريات مطاعم92

 45 شارع-  االمانهالسبعينالخطيب مطاعم900942ومقاهي وكفتريات مطاعم93

سيفواي امام-  حدةالسبعينكراميل900771ومقاهي وكفتريات مطاعم94

 المدينة مقوات امام الفندق جسر بداية- حدةالسبعينكاترنج العربي مطعم900721ومقاهي وكفتريات مطاعم95

الجندول امام حدة-شالسبعيناالخضر كافتيرياالوادي900503ومقاهي وكفتريات مطاعم96
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الحجاجي عمارة جوار تعز شالسبعيناحمد بوفية900983ومقاهي وكفتريات مطاعم97

موكا امام ايران شارعالسبعينالحرازي شواية900766ومقاهي وكفتريات مطاعم98

الجمهوري المستشفى جوار الزبيري شارع-  االمانةالوحدهالحضوري شواية901060ومقاهي وكفتريات مطاعم99

كنتاكي جولة الزبيري شارع-  االمانةالوحدهالريف ومخبازة مطعم901213ومقاهي وكفتريات مطاعم100

كنتاكي جولة الزبيري شارع-  االمانةالوحدهالعصائر عالم كفتيريا901062ومقاهي وكفتريات مطاعم101

سابحة امام الزبيري شارع- االمانةالوحدهالصلوي بوفية901008ومقاهي وكفتريات مطاعم102

كنتاكي جولة الدائري-  االمانهالوحدهالضيافه قصر مطعم901201ومقاهي وكفتريات مطاعم103

 البنك خلف الزبيري شارع-  االمانهالوحدهالعلياء شقائق بوفية901007ومقاهي وكفتريات مطاعم104

رابعة مدرسة جوار نواكشط تقاطع بغداد شارعالوحدهاللذيذ وفالفل شوارما901031ومقاهي وكفتريات مطاعم105

نواكشط شارعالوحدهالبلدي للكباب عمرو ابو900688ومقاهي وكفتريات مطاعم106

للسفريات القطرية خلف حدة شارع صنعاءالوحدهالشيباني مطعم902222ومقاهي وكفتريات مطاعم107

الوحدة محطة امام هايل شارع-  االمانةمعيناليمن فواكة كفتيريا901011ومقاهي وكفتريات مطاعم108

هائل شارعمعينعدن بندر مطعم901374ومقاهي وكفتريات مطاعم109

التخصصي شمالن مشفي- ج- شمالنمعينالعرب برج وبرست مطاعم900560ومقاهي وكفتريات مطاعم110

الشوكاني جامع- ج القيادةالتحريرللحالقة البرنس استايل901136متنوعة وتجارية خدمية محالت111

 البلقة جولة- الزبيري تقاطعالتحرير ستور سمارت901024متنوعة وتجارية خدمية محالت112

الدائري-شالتحريرالقاضي مكتبة900403متنوعة وتجارية خدمية محالت113

-  االمانهالثورة روما صالون901105متنوعة وتجارية خدمية محالت114

الحرية شارع-  االمانهالثورة اكواء سماء901313متنوعة وتجارية خدمية محالت115

الحرية شارع التخطيط وزاررة جوار- االمانهالثورة الغيار لقطع الكامل901144متنوعة وتجارية خدمية محالت116

اليمامة قصر فندق جوار تونس-شالثورةالمنزلية لالدوات الشرفي901341متنوعة وتجارية خدمية محالت117

سبأ جولة صنعاءالثورةللديكورات المغربي901114متنوعة وتجارية خدمية محالت118

الدولي اليمن بنك مقابل 45 جولة-  خوالن ش- االمانةالسبعينالدولي صنعاء مجمع901631متنوعة وتجارية خدمية محالت119

 المحافظة شارع بوس بيت-  االمانهالسبعين دراي مغاسل900827متنوعة وتجارية خدمية محالت120

صفر شارع-  االمانهالسبعين تك هاي900720متنوعة وتجارية خدمية محالت121

االوقاف مكتب جوار-  المهندسين حي بوس بيتالسبعينللحالقة الماجد900954متنوعة وتجارية خدمية محالت122

زياد بن طارق مدرسة جوار 16 شارع معياد بيتالسبعين توشكا ملحمة900975متنوعة وتجارية خدمية محالت123

الجندول امام ايران شالسبعينامباير فيب900748متنوعة وتجارية خدمية محالت124

بنك كاك ج تعز شارعالسبعينلالطارات سبأ900977متنوعة وتجارية خدمية محالت125

 للفروشات المشرقي امام حدة شارعالسبعينللتصوير عجمان900493متنوعة وتجارية خدمية محالت126

معياد بيت16ش-  صنعاءالسبعينالزيوت لتغيير الجابري901659متنوعة وتجارية خدمية محالت127

تعز شارع عبيد بير صنعاءالسبعينللتجارة الحجاجي شركة900111متنوعة وتجارية خدمية محالت128

 البليلي القات سوق-  صنعاءالصافية للقات المطري صالح901652متنوعة وتجارية خدمية محالت129

الثالثين جولة تعز شارع-  صنعاءالصافيةللكهرباء الوزير902570متنوعة وتجارية خدمية محالت130

سبافون امام الزبيري شارع-  االمانةالوحدهاالهرام مغاسل900637متنوعة وتجارية خدمية محالت131

كنتاكي جولة الزبيري شارع-  االمانةالوحدهالسيارات لزجاج الياباني المركز901065متنوعة وتجارية خدمية محالت132

نواكشوط شارع-  االمانةالوحدهالمنزلية لألدوات النجماني900211متنوعة وتجارية خدمية محالت133

الزبيري كاك مبني- ج- الزبيري- ش  االمانةالوحدهالعامة للخدمات السعداني901604متنوعة وتجارية خدمية محالت134

كنتاكي جولة الدائري-  االمانهالوحدهفرست سيفتي901215متنوعة وتجارية خدمية محالت135

بنك كاك جوار الزبيريالوحدهللقات المنجشي سمير901029متنوعة وتجارية خدمية محالت136

للتامين العامة اليمنية امام الجزائر شارعالوحدهلالزهار جابر901025متنوعة وتجارية خدمية محالت137

 الشبامي مكتبة جوار بغداد شارعالوحده ايدول ارب صالون900968متنوعة وتجارية خدمية محالت138

نواكشط شارعالوحدهالديكور للزجاج العواضي900686متنوعة وتجارية خدمية محالت139

نواكشط شارعالوحدهوالبطاريات والكفرات الزيوت لتغيير الصالحي مركز900669متنوعة وتجارية خدمية محالت140

الستين مدخل-  نواكشط شارعالوحدهالسيارات وزينة لتنجيد نيوكار900664متنوعة وتجارية خدمية محالت141

المحروقات شارع الزبيري صنعاءالوحدهرواسي مياه900129متنوعة وتجارية خدمية محالت142

المحروقات وشارع نواكشوط شارع تقاطع صنعاءالوحدهالرفاء نخيل900127متنوعة وتجارية خدمية محالت143

الجزائر شارع تقاطع المحروقات شارع صنعاءالوحدهابومكتوم مركز900152متنوعة وتجارية خدمية محالت144
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المطار خط دارس-  االمانهالحارث بنيميراب مخابز901166متنوعة وتجارية خدمية محالت145

الرقاص ش- االمانةمعينالمحيط مركز معهد901396متنوعة وتجارية خدمية محالت146

النفط وزارة خلف الزبيري شارع-  االمانهمعين للدواجن الجمالي901040متنوعة وتجارية خدمية محالت147

عشرين شارع-  االمانهمعين الحبابي محالت900250متنوعة وتجارية خدمية محالت148

الكريمي جوار الضرائب مذبح-  صنعاءمعينللدعاية ارت اطياف901723متنوعة وتجارية خدمية محالت149

بنك كاك- مذبحمعينللعسل النحل رحيق901122متنوعة وتجارية خدمية محالت150

التسليف بنك امام مذبحمعينللديكور سند فؤاد ابو مركز901128متنوعة وتجارية خدمية محالت151

 الثقافة جولة- االمانهالسبعينحدين محطه900826بترول محطات152

ظبي أبو شارع الصافية صنعاءالصافيةللوقود الوذن محطة901111بترول محطات153

 مول سام مركز جوار الدائري شارع- االمانهالوحدهاليمن بترول محطة901013بترول محطات154

جمال شارع صنعاءالتحريرللعطور السدعي900154واكسسوارات عطورات155

زهرة سوق مقابل جمال شارع صنعاءالتحريرالعطور بيت900123واكسسوارات عطورات156

 مول سما مركز الخمسين شارع-  االمانهالسبعين للعطور السعيد900801واكسسوارات عطورات157

 بوس بيتالسبعين الجمال واحة900803واكسسوارات عطورات158

 طارق مدرسة جوار-  معياد بيتالسبعين التجميل وادوات للعطورات بشير900944واكسسوارات عطورات159

ماكس ديانا امام حدة-شالسبعينسوارية900753واكسسوارات عطورات160

مول سماء-  الخمسين شارعالسبعينباريس لورا900860واكسسوارات عطورات161

الحراج بجانب الصافية-  صنعاءالصافيةللعطور الراقي902422واكسسوارات عطورات162

الوحدة محطة امام هايل شارع-  االمانةمعينللعطور صدفة901063واكسسوارات عطورات163

لالزياء قمرين جوار هائل شارع-  االمانةمعينللعطورات الربيع زهور901220واكسسوارات عطورات164

الستين تقاطع-  الرباط شمعين(عطورات) للتجارة ارجوان901516واكسسوارات عطورات165

 العام الثورة مستشفى أمام–  خوالن شارع- االمانةازال11   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات166

الكويت مستشفى أمام–  الكويت شارع- االمانةالتحرير13   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات167

ً بلقيس سينما أمام-  التحريرالتحرير3 حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات168 سابقا

البريد امام التحرير-  صنعاءالتحرير2 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات169

الصحية للعلوم العالي المعهد امام الزراعة شارع-  االمانةالثورة الزراعة ركن صيدلية901198طبية ومراكز صيدليات170

غثيم سوق امام التلفزيون شارع الجراف-  االمانهالثورةالمغرب صيدلية900196طبية ومراكز صيدليات171

النموذجي الشرطه مستشفى امام الحصبة-  االمانهالثورةالعدله صيدلة900194طبية ومراكز صيدليات172

الحرية شارع-  االمانهالثورة صحتك عيادة901147طبية ومراكز صيدليات173

الحصبه قسم جوار الوحدات شارع-  االمانهالثورةالسعاده صيدلة900184طبية ومراكز صيدليات174

لالتصاالت العامه المؤسسه امام الجراف–  صنعاءالثورة7 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات175

النخبة مستشفى جوار– تعز شارع- االمانةالسبعين14   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات176

-  االمانةالسبعينسندس صيدلية900802طبية ومراكز صيدليات177

الجاهزة للمالبس ياسين مركز جوار-  األصبحي- االمانةالسبعين10   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات178

المدينة جولة-  حده شارع- االمانةالسبعين5   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات179

 المقالح سوق االصبحي-  االمانهالسبعين 900926Family Careطبية ومراكز صيدليات180

  الطبي حده مجمع امام-  حده مياه مصنع جوار حده-  االمانهالسبعين فارمسي نوبل900264طبية ومراكز صيدليات181

صفر شارع-  حدةالسبعين6   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات182

االلماني المشفي-ج- تعز-شالسبعينالسويس صيدلية901000طبية ومراكز صيدليات183

الجديدة حدة-شالسبعين النموذجية حدة صيدلية900749طبية ومراكز صيدليات184

ناصر مستشفى جوار تعز شارعالسبعين7  حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات185

سوني عمارة جوار حدة شارعالسبعين جمجوم صيدلية901242طبية ومراكز صيدليات186

الحديث االلماني المستشفى امام تعز شارع-  صنعاءالسبعين3 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات187

السبعين مستشفى جوار–  السبعين–  صنعاءالسبعين10 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات188

شميله جوله–  تعز شارع–  صنعاءالسبعين8 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات189

تعز جولة- تعز شارعالصافية2 حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات190

الزهراوي مركز امام تعز شارع-  صنعاءالصافية5 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات191

الجمهوري المستشفى امام الزبيري شارع-  االمانةالوحدهحيان ابن صيدلية900170طبية ومراكز صيدليات192
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التضامن بنك امام الزبيري شارع-  االمانةالوحدهاالميرة صيدلية901057طبية ومراكز صيدليات193

الستين شارع-  االمانةالوحدهتركيا صيدلية900622طبية ومراكز صيدليات194

 المحروقات شارع-  االمانةالوحدهخليل بن صيدلية900619طبية ومراكز صيدليات195

المودة مستشفى امام نواكشوط شارع-  االمانةالوحدهالرائدة الصيدلية900647طبية ومراكز صيدليات196

المودة مستشفى جوار نواكشوط شارع-  االمانةالوحدهالدواء وردة صيدلية900214طبية ومراكز صيدليات197

والكويت اليمن بنك أمام- الزبيري- ش- االمانةالوحده4 حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات198

الجمهوري المستشفى أمامالوحدهالرئيسي الفرع900170طبية ومراكز صيدليات199

الجمهوري المستشفى أمامالوحده1 حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات200

السالمي سوق- ج-الثالثين-شالوحدهمعافاة لمسة900551طبية ومراكز صيدليات201

األطبياء برج أمام-  الزبيري شارعالوحده9 حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات202

 الستين مع بغداد تقاطع-  الستين شارعالوحدهبغداد نبض صيدلية900655طبية ومراكز صيدليات203

المتوكل مستشفى أمام-  بغداد شارعالوحده8   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات204

القطرية امام حدة شارعالوحدهالجولحي صيدلية901266طبية ومراكز صيدليات205

السعيدة عالم صيدلية امام نواكشط شارعالوحدهالدالي صيدلية900416طبية ومراكز صيدليات206

الجمهوري مستشفى امام الزبيري-  صنعاءالوحده9 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات207

للطيران العامه الهيئه جوار الزبيري-  صنعاءالوحدهالسعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات208

للطيران العامه الهيئه جوار الزبيري-  صنعاءالوحده1 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات209

الشرطة كلية شارع تقاطع مجاهد شارع صنعاءالوحدهالسعيد اليمن صيدلية900144طبية ومراكز صيدليات210

الشرقيه البوابه الشرطه مستشفى جوار شعوب- االمانهشعوب التسهيل صيدليه901102طبية ومراكز صيدليات211

 السباح بابالقديمة صنعاءالحمزي صيدلية900962طبية ومراكز صيدليات212

هايل شارع بداية-  االمانةمعينالحديثة الحكمة صيدلية901054طبية ومراكز صيدليات213

 والسياحة للسفريات الهادي- ج- النهضة ش- االمانةمعينالمركزية عبدالجبار صيدلية901571طبية ومراكز صيدليات214

الجديد آزال مستشفى جوار-  الستين االمانةمعين12   حيان ابن900170طبية ومراكز صيدليات215

الرقاص شارع اإليراني المركز جوار- االمانهمعينالطبي القرم901153طبية ومراكز صيدليات216

 16 شارع تقاطع 20 شارعمعين لالدوية التقوي مخزن901075طبية ومراكز صيدليات217

سيناء ابن مستشفى مقابل- عصر–  الزبيري شارع– صنعاءمعين4 السعيد اليمن900144طبية ومراكز صيدليات218

 البونية-  االمانةالتحريرCOM بقالة900166وبقاالت ماركت سوبر219

الدم بنك جوار الزراعة شارع-  االمانةالتحريرالخليج امواج900162وبقاالت ماركت سوبر220

العام الكويت مستشفى خلف الزراعة شارع-  االمانةالتحريرماركت سوبر المركزية900176وبقاالت ماركت سوبر221

للبنات اروى مدرسة شارع-  االمانةالتحريرالوفاء بقالة901061وبقاالت ماركت سوبر222

الهدى جامع امام الدائري صنعاءالتحريرالهدى بقالة900120وبقاالت ماركت سوبر223

العامة االدارة بنك كاك امام سباء جولة-  االمانةالثورةالراسني مطعم900168وبقاالت ماركت سوبر224

التلفزيون شارع-  االمانةالثورةاليمن بقالة900247وبقاالت ماركت سوبر225

الغربية المحكمة جوار الحرية شارع-  االمانةالثورةاحمد ابو تموينات901199وبقاالت ماركت سوبر226

للنفط داوود محطة جوار مازدا شارع-  االمانةالثورةتوب المنتاب ماركت سوبر900216وبقاالت ماركت سوبر227

-  االمانهالثورة الفاروق بقالة901108وبقاالت ماركت سوبر228

-  االمانهالثورة الدبعي بقالة901104وبقاالت ماركت سوبر229

 الجراف-  االمانهالثورةالحطامي تموينات900228وبقاالت ماركت سوبر230

 االدارية الوحدات شارع الحصبة-  االمانهالثورةابونوف تموينات900287وبقاالت ماركت سوبر231

 تونس مستشفى جوار تونس شارع-  االمانهالثورةالتضامن ماركت ميني901322وبقاالت ماركت سوبر232

المطار فرزة خلف الحصبةالثورة ابوحسان بقالة900916وبقاالت ماركت سوبر233

 اليمامة فندق جوار تونس شارعالثورةالحاشدي سوبرماركت901343وبقاالت ماركت سوبر234

صنعاءالثورة الدجاج لبيع المهدي901120وبقاالت ماركت سوبر235

صنعاءالثورةالعز ابو بقالة900469وبقاالت ماركت سوبر236

بنك كاك امام سبأ جولة-  صنعاءالثورةطيبه بقالة901750وبقاالت ماركت سوبر237

غثيم سوق جوار التلفزيون ش-  صنعاءالثورة السالم مجمع901710وبقاالت ماركت سوبر238

سبأ جولة صنعاءالثورةالشرعبي بقالة903030وبقاالت ماركت سوبر239

الفاروق مدرسة جنوب حي صنعاءالثورةاالخوة بقالة900461وبقاالت ماركت سوبر240
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المدرسي الكتاب مطابع أمام المطار شارع صنعاءالثورةالحطامي عائض بقالة900131وبقاالت ماركت سوبر241

معياد بيت - 16 شارع-  االمانةالسبعيناليعفري ماركت سوبر900907وبقاالت ماركت سوبر242

الحثيلي جولة خوالن شارع-  االمانةالسبعينالحثيلي ماركت سوبر900248وبقاالت ماركت سوبر243

معياد بيت جامع ج معياد بيت- االمانةالسبعينمعياد بيت بقالة901590وبقاالت ماركت سوبر244

 صفر شارع المدينة حده-  االمانهالسبعين القديمي بقالة900773وبقاالت ماركت سوبر245

 المدينه حده-  االمانهالسبعين التسامح تموينات900703وبقاالت ماركت سوبر246

 التربية مكتب جوار معياد بيت حي-  االمانهالسبعينعثاربه بقالة900275وبقاالت ماركت سوبر247

 الرحمن مسجد امام حده شارع-  االمانهالسبعينالرحمن بقالة900704وبقاالت ماركت سوبر248

بوس بيتالسبعينالقباطي ماركت سوبر900875وبقاالت ماركت سوبر249

 الخير جامع جوار المهندسين حي-  بوس بيتالسبعينالسعادة تموينات900952وبقاالت ماركت سوبر250

الجمارك مكتب تقاطع جوار 24 شارع-  بوس بيتالسبعينالمساوى تموينات900953وبقاالت ماركت سوبر251

الخير جامع جوار-  معياد بيتالسبعينمصطفى بقالة900932وبقاالت ماركت سوبر252

الخير جامع جوار  16 شارع- معياد بيتالسبعين عثاربة ماركت ميني900943وبقاالت ماركت سوبر253

عزيز صالة جوار معياد بيتالسبعينمحمد تموينات901671وبقاالت ماركت سوبر254

 الخير جامع جوار- 16 شارع معياد بيتالسبعين الغذائية للمواد المنير بقالة901365وبقاالت ماركت سوبر255

السالمي علوي عمارة- ج- حدةالسبعينالبدائل سوبرماركت900764وبقاالت ماركت سوبر256

  سلم دارالسبعين الغذائية للمواد عبدالعزيز بقالة900591وبقاالت ماركت سوبر257

حدة-شالسبعينهايبر زاد900507وبقاالت ماركت سوبر258

 حدة مستشفي امام-  حدة شارعالسبعين سوبرماركت هاني900729وبقاالت ماركت سوبر259

النور جامع جوار هالل عبدالقادر شارعالسبعينالغذئية للمواد النور بقالة900898وبقاالت ماركت سوبر260

معياد بيت 16 شارع-  صنعاءالسبعينوالفواكة للخضروات اليعفري901660وبقاالت ماركت سوبر261

الزراعي التعاوني البنك جوار تعز شارع-  صنعاءالسبعينمعين بقالة901668وبقاالت ماركت سوبر262

الين سكاي امام حدة صنعاءالسبعينالجندول900155وبقاالت ماركت سوبر263

صافر شركة أمام حده صنعاءالسبعينماركت سوبر سيفواي900149وبقاالت ماركت سوبر264

مايو 22 شارع صنعاءالسبعينماركت سوبر السعودية900150وبقاالت ماركت سوبر265

البريطانية الجامعة امام 50 ال شارع صنعاءالسبعينهايبر النجم900145وبقاالت ماركت سوبر266

معياد بيت الثالثين شارع صنعاءالسبعينالمطري تموينات900139وبقاالت ماركت سوبر267

توفيق تبة جوار الثالثين شارع صنعاءالسبعينالوفاء ماركت سوبر900148وبقاالت ماركت سوبر268

الجندول أمام حدة شارع صنعاءالسبعينسنتر سام900140وبقاالت ماركت سوبر269

الشرطة كلية شارع صنعاءالصافيةالبركات ماركت سوبر900900وبقاالت ماركت سوبر270

المحروقات حي- الزبيري-ش-  االمانةالوحدهالسخيمي بقالة901578وبقاالت ماركت سوبر271

 البنك فرع جوار الزبيري شارع-  االمانةالوحدهغزة بقالة901196وبقاالت ماركت سوبر272

فون سبا امام الزبيري شارع من المتفرع المحروقات شارع-  االمانةالوحدهاالمل بقالة900212وبقاالت ماركت سوبر273

 صخر شارع تقاطع الدائري-  االمانهالوحدهابومعاذ بقاله901208وبقاالت ماركت سوبر274

 مارت سيتي خلف الدائري-  االمانهالوحدهالقارني بقالة901034وبقاالت ماركت سوبر275

سيبالس مستشفى جوار نواكشط شارع-  االمانهالوحدهالجزيرة تموينات900284وبقاالت ماركت سوبر276

 االمناء شارع االمانهالوحده البستان زهرة900931وبقاالت ماركت سوبر277

الشرطة ضباط نادي امام الشرطة كلية شالوحدهالبركه ماركت ميني901261وبقاالت ماركت سوبر278

الستين شارعالوحدهاالنوار مجمع900659وبقاالت ماركت سوبر279

الستين شارعالوحدهالحود بقالة901528وبقاالت ماركت سوبر280

الزبيري شارع صنعاءالوحدهالخير بقالة902020وبقاالت ماركت سوبر281

 الشبامي مكتبة امام بغداد شارع صنعاءالوحده الحبيشي وثيق بقالة900973وبقاالت ماركت سوبر282

نواكشوط شارع صنعاءالوحدهالحديثة المدينة ماركت سوبر900128وبقاالت ماركت سوبر283

السالمي علوي امام-  عطان فجالوحده الحمادي مجمع901603وبقاالت ماركت سوبر284

الخرافي معسكر جوار الحشيشية-  صنعاءالحارث بنيالحشيشية ماركت سوبر901598وبقاالت ماركت سوبر285

 الشرطه مستشفى جوار شعوب-  االمانهشعوب السعيدة تموينات901103وبقاالت ماركت سوبر286

 العام الشارع شيرتونشعوب الحطامي تموينات900444وبقاالت ماركت سوبر287

االخضر التل مطعم خلف سعوان-  صنعاءشعوبالغذائية للمواد العزاني901800وبقاالت ماركت سوبر288
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العاصمة أمانة في النشطة المدفوعات نقاط

العنوانالمديريةالمختصر االسمالنقطة رقمالنشاط نوعم

السكنية المدينة سعوان صنعاءشعوبسعوات ماركت سوبر900122وبقاالت ماركت سوبر289

 االيمان جامعه سور امام النهضه حي-  االمانهمعينالهادي ماركت سوبر900200وبقاالت ماركت سوبر290

هائل شمعينالرغد بقالة900405وبقاالت ماركت سوبر291

مارت سيتي جولة الرباط شارعمعينللخضروات انس ابو900404وبقاالت ماركت سوبر292

الخضراء القبه جوار هائل شارعمعين القافله سوبرماركت901078وبقاالت ماركت سوبر293

الفاتح مدارس- ج-  شمالنمعيناخوان المنصوري تموينات900446وبقاالت ماركت سوبر294

الستين شارع باتجاه 20 شارع صنعاءمعينالعباسي بقالة900124وبقاالت ماركت سوبر295

عشرين شارع تقاطع الزراعة شارع-  االمانهالتحرير لالتصالت السريع900290وانترنت وإكسسوارات موبايل296

للصرافة العامري شركة- ج- االصبحي مدينة بوس بيت-  االمانةالسبعينالفوري الشحن لخدمات الوليد901635وانترنت وإكسسوارات موبايل297

 الخمسين شارع-  االمانةالسبعينفون سلفي900844وانترنت وإكسسوارات موبايل298

للصرافة الروسي امام ايران-شالسبعينالكيف عالم900747وانترنت وإكسسوارات موبايل299

التجاري البنك جوار حدة-  صنعاءالسبعين للهواتف بيورتك900767وانترنت وإكسسوارات موبايل300

الليبي جوار الجزائر شارع-  االمانةالوحدهفون وصلة901052وانترنت وإكسسوارات موبايل301

الستينالوحدهالجوالت لبيع اصالة901544وانترنت وإكسسوارات موبايل302

 العاصمة سوق دارس-  االمانهالحارث بنياالقصى مركز901164وانترنت وإكسسوارات موبايل303

الصياح جولة صنعاءشعوبالهمداني للقات ابوفهد901119وانترنت وإكسسوارات موبايل304

هائل ش بدايةمعينللجواالت تك توب901093وانترنت وإكسسوارات موبايل305

هائل-شمعينلالكترونيات فون نعمان901090وانترنت وإكسسوارات موبايل306

 الكريمي جوار الرقاص شارع صنعاءمعين موبايل الخالد901649وانترنت وإكسسوارات موبايل307
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