
العنوانالمديريةالمحافظةالنقطة اسمم

عبدالمغني علي شارع التحريرالتحريرالعاصمة امانةللصرافة الحمد1

القديمه جوارالجامعه الغربي الدائري شارعالتحريرالعاصمة امانة للصرافه السعيد2

سامسونج وكالة جوار القصر شارع التحريرالعاصمة امانةللصرافة العطيري3

الحيدري سوني امام الفساد جوارمكافحة جمال شارعالتحريرالعاصمة امانةللصرافه الغرباني4

والتعمير لإلنشاء اليمني البنك امام كنتاكي جولة الزبيري شارعالتحريرالعاصمة امانةللصرافه المهاجر5

للحلويات العدني امام عبدالمغني علي شارعالتحريرالعاصمة امانةللصرافة المهند6

التحرير-  البريد امام-  للصرافة مثنى بنالتحريرالعاصمة امانةللصرافة مثنى بن7

الجمهوري القصر جوار القصر شارع التحريرالتحريرالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة زاهر8

سبأ فندق جوار اليمني المركزي البنك امام التحرير صنعاءالتحريرالعاصمة امانةللصرافة الحجري شركة9

 القيادة شارع القيادة شارع فرعالتحريرالعاصمة امانةلصرافة المنتاب شركة10

الظرافي ملعب جوار القصر شارعالتحريرالعاصمة امانةللصرافة النعمان شركة11

الهتار بهارات جوار الزراعة شارعالتحريرالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة المدينة صراف12

   الحاشدي عماره امام القاهره شارع صنعاءالتحريرالعاصمة امانةللصرافة المطري احمد مؤسسة13

العربي البنك خلف القصر شارعالتحريرالعاصمة امانةللصرافه الكبوس هاشم14

لالسفنج الوطنية الشركة امام التلفزيون شارع الحصبة فرعالثورةالعاصمة امانةللصرافة عبدالجبار ابن15

الرشيد سوق جوار  مازدا تقاطع الحصبهالثورةالعاصمة امانةللصرافه عمر ابن16

الكبوس جميل محالت جوار الحباري جولة الحصبةالثورةالعاصمة امانةللصرافة الحلحلي خالد ابو17

الحصبة شرطة قسم جوار الوحدات شارع الرئيسي المركزالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت العامه للصرافه الجالل18

التقني المعهد امام عمران جولةالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافه السعوديه19

 المؤيد جامع جوار التلفزيون شارع الجرافالثورةالعاصمة امانة للصرافه الشرفي20

الستين شارع مع عمران شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة الضمان21

للحديد عدوان امام عمران جولةالثورةالعاصمة امانةللصرافة الطيف22

العربي البنك جوار سباء جوله جوار القياده شارع صنعاءالثورةالعاصمة امانةللصرافة العابد23

الثورة ملعب جوار النصر شارع الجرافالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة القديمي24

والصناعة التجارة وزارة امامالثورةالعاصمة امانةللصرافة اخوان القيفي25

الجديدة الجامعة أمام العدل شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة المستقبل26

النوم سوق جوار التلفزيون شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة اكسبرس المطري27

لالسفنج الوطنيه الشركة مقابل التلفزيون شارعالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة النعمي28

الحاشدي عماره امام القاهر شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة الرضي احمد شركة29

للصرافة السعودية امام عمران شارعالثورةالعاصمة امانة للصرافه واخوانه البيضاني شركة30

مار أبو بريد جوار الشمالي الستين شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة31

السنباني عمارة امام القاهرة شارعالثورةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة32

السنباني شركة امام الحجري عماره القاهره شارع صنعاءالثورةالعاصمة امانةللصرافة الحجري شركة33

الشائف منزل امام المطار شارع المطار شارع فرعالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الحزمي شركة34

التلفزيون مبنى امام-  المنتاب عمارة عمران شارع الرئيسي المركزالثورةالعاصمة امانةلصرافة المنتاب شركة35

 مازدا شارع الحصبة فرعالثورةالعاصمة امانةلصرافة المنتاب شركة36

الثوره لملعب الجنوبيه البوابه امام  الثوره حيالثورةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة37

االلماني السعودي المستشفى جوار عمران جولة الثورةالعاصمة امانةللصرافة جلهم علي38

الرئيسي الفرع سبأ جولةالثورةالعاصمة امانة بنك كاك39

الرشيد سوق امام عمران شارع الرئيسي المركزالثورةالعاصمة امانةللصرافة العروي محمد40

ايجل فندق جنب القاهره ش صنعاءالثورةالعاصمة امانةالعروي سالم مؤسسة41

بنك كاك جوار تعز شارع الرئيسي المركزالسبعينالعاصمة امانةللصرافة عبدالجبار ابن42

بنجاح عبرهم التست عملية تمت الذين المالية الشركات من الوكالء/ النقدية والمدفوعات المسحوبات نقاط وعناوين باسماء كشف
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بنجاح عبرهم التست عملية تمت الذين المالية الشركات من الوكالء/ النقدية والمدفوعات المسحوبات نقاط وعناوين باسماء كشف

الرحمن جامع جوار حده شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة امجد ابو43

للمفروشات االمبراطور امام شميله حي صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافه الفروي صادق ابو44

شميلة شارع مدخل الخفجي جولة خوالن شارعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة ابوعبدالعليم45

ايران ش-  حدة-  صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة الروسي46

الكريمي لبنك الرئيسي المركز امام حده شارعالسبعينالعاصمة امانة للصرافه الشرفي ابن47

التضامن بنك امام الخمسين شارع الرئيسي المركزالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الظفري48

سنتر برافو امام شميله صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة العادل49

 الخطيب مطعم امام 45 جولة تعز شالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة العنبري50

الحمراء مطاعم امام حدة شارعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافه القاسمي51

االصبحي المقالح شارع الرئيسي المركزالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافه القريطي52

ايران شارع حدهالسبعينالعاصمة امانةللصرافة القمة53

للمالبس ياسين مركز جوار االصبحي صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة المجذوب54

البحار مطعم جوار ايران شارع حدهالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة النبراس55

الحربي شارع-  االصبحي-  صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة امين بن56

 السبعينالعاصمة امانةللصرافة فالفور تهامه57

الثقافة جولة االربعين شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة الحبلة حمود58

سبأ بنك جوار تعز شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة59

ناصر مستشفى جوار تعز شارع الرئيسي المركزالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الحزمي شركة60

الجندول سوبرماركت جوار حدة شارع حدة فرعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الحزمي شركة61

اإللماني المستشفى خلف تعز شارعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة القرماني شركة62

الصيدله عالم امام بوس بيت جسر جوار الخمسين شارع صنعاءالسبعينالعاصمة امانة للصرافه المري شركة63

االسالمي كاك جوار النفق بداية شمر فندق امامالسبعينالعاصمة امانةللصرافة النعمان شركة64

العواضي مسشفى امام شميلة حي- تعز شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة النعمان شركة65

للمفروشات االمبراطور امام السبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة66

 البريطانيه الجامعه امامالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة67

السايلة مع 45 شارع تقاطعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة68

للبترول شميله محطه جوارالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة69

الموشكي مستشفى جوارالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة70

المحاسبين نقابة مقابل ريماس جولهالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة71

 مول سما-  الخمسين شارعالسبعينالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة الياباني شركة72

الكريمي بنك امام االربعين شارع تقاطع االصبحي حي الحريب شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة جابر بن شركة73

النجم شركة جوار الثقافه جوله مايو22 شارع صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة البيضاني حسين شركة74

الجوبي مفروشات جوار حده شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة رويال شركة75

للصرافة موني كاش 16 ش معياد بيت صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة موني كاش76

شمر فندق امامالسبعينالعاصمة امانةاالسالمي كاك77

اكتوبر 14 فرع االيتام دار جوارالسبعينالعاصمة امانة بنك كاك78

حدة فرع الجندول سوبرماركت جوارالسبعينالعاصمة امانة بنك كاك79

مول سماء مكتب مول سما مركزالسبعينالعاصمة امانةبنك كاك80

تعز ش فرع الحديث األلماني المستشفى امامالسبعينالعاصمة امانةاالسالمي كاك81

السبعين بريد جوار - 24 شارع- االصبحيالسبعينالعاصمة امانةللصرافة مبارز82

لاللعاب الهدف مركز امام المقالح سوق االصبحيالسبعينالعاصمة امانةللصرافة الصعدي محمد83

التامينات امام المصباحي جولة حده شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة الدولي التضامن مركز84

ستار سيتي امام الخمسين شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة صنعاء مركز85
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العاقل جامع جوار عمان شارع السياسي الحيالسبعينالعاصمة امانةللصرافة مسعود86

صفر شارع حده صنعاءالسبعينالعاصمة امانةللصرافة مسعود87

هايل شمعينصنعاءللصرافة السعيده ارض شركة88

االيتام رعاية دار امام 45 جولة تعز شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة العنب مؤسسة89

مول الشارقة مقابل األمل بنك جوار تعز شارعالسبعينالعاصمة امانةللصرافة القيسي مؤسسة90

النخبة مستشفى امام تعز شارعالسبعينالعاصمة امانة للصرافة الحوشبي شركة91

 لالنشاء اليمني البنك جوار تعز ش صنعاءالصافيةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة العودي92

مكسر خور مطعم مقابل المالية جوار الصافية صنعاءالصافيةالعاصمة امانةللصرافة مطهر بن93

 45 جوله تعز شارعالصافيةالعاصمة امانةللصرافه درهم94

المالية وزارة جانب الوذن محطه جوار ابوظبي شارع الصافيهالصافيةالعاصمة امانةللصرافة السعيدة سماء95

للصرافه الحزمي شركة امام تعز شارع صنعاءالصافيةالعاصمة امانةللصرافة الحجري شركة96

اخوان العليمي جوار- خوالن شارعالصافيةالعاصمة امانةللصرافة جابر بن شركة97

السالم باب مكتب االهلي النادي جوار-  السالم بابالصافيةالعاصمة امانةبنك كاك98

          المتوكل مستشفى جوار بغداد شارع صنعاءالوحدةالعاصمة امانةللصرافة طارق ابو99

للمفروشات الصرمي جوار مجاهد شارعالوحدةالعاصمة امانة والتحويالت للصرافه التؤام100

الكميم مركز امام حده شارعالوحدةالعاصمة امانة للصرافه الخليج101

ً صخر) مقديشو شارعالوحدةالعاصمة امانة للصرافه الشرفي102 بنك كاك امام (سابقا

كنتاكي جوله الدائري تقاطع الزبيري صنعاءالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الشرق103

لالسفنج الوصابي مصنع جوار عمان شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة اكسبرس اليمني104

 البريطانيه السفارة امام النحله عمارة ريماس جوله حده شارعالوحدةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة سيتي سام105

بنك كاك جوار الزبيري شارع الرئيسي المركزالوحدةالعاصمة امانةالتحويالت و للصرافة اساس شركة106

سابقا اليمني البنك مبنى-  حدة الزبيري تقاطعالوحدةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة البرق شركة107

الكميم مركز جوار-حدة-صنعاءالوحدةالعاصمة امانة للصرافه واخوانه البيضاني شركة108

كنتاكي جولة غرب-  الدائري شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة109

سوفت يمن امام حدة شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة110

المحطة جوار هائل شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة111

عشرين جولة هائل شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة إخوان الجزيرة شركة112

 الدول اليمني البنك مابين خالد ابو حلويات امام الزبيري شارع صنعاءالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الحجري شركة113

السمك سوق جوار البليليالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الحرمين شركة114

الغراسي عمارة حدة شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الغراسي شركة115

الغراسي عماره بجوار حدة شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الناصر شركة116

العربي البنك امامالوحدةالعاصمة امانةللصرافة النعمان شركة117

صخر شارع تقاطع المتحدة االمم شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة النعمان شركة118

الدولي اليمن بنك امام الزبيري شارع صنعاء فرعالوحدةالعاصمة امانةللصرافه حزام بن شركة119

            الدولي اليمن بنك امام الزبيري شارع صنعاءالوحدةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافه واخوانه يزن ذي شركة120

موكا امام حدة شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة فالكون شركة121

االسالمي كاك جوار الزبيري شارعالوحدةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافه الحظاء شركه122

التضامن بنك  امام كنتاكي جولة الزبيري شالوحدةالعاصمة امانةوالتحويالت للصرافة صبره123

الليبية السفارة امام حده شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة اكسبرس عمار124

موكا حلويات جوار التجاري الكميم مركز امام حده شارع صنعاءالوحدةالعاصمة امانةللصرافه عمران125

سبأفون امام الزبيري شارع الرئيسي المركزالوحدةالعاصمة امانةللصرافة وليت فوري126

الزبيري فرع فون سبأ امامالوحدةالعاصمة امانةاالسالمي كاك127

مقديشو فرع مقديشو شارع مع الغربي الدائري تقاطعالوحدةالعاصمة امانةبنك كاك128
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الجزائر مكتب بغداد شارع مع الجزائر شارع تقاطعالوحدةالعاصمة امانةبنك كاك129

بغداد فرع كمران شركة جوارالوحدةالعاصمة امانةبنك كاك130

الزبيري فرع والرياضة الشباب وزارة جوارالوحدةالعاصمة امانةبنك كاك131

القطريه جوار حده شارعالوحدةالعاصمة امانةللصرافة الثور علي محمد132
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