
1شارع السجن- المنصورة / عدن عدنشركة القطيبي للصرافة1

2السدة/ الشحر - المكال حضرموتشركة البسيري للصرافة 2

3الهاشمي - الشيخ عثمان / عدن عدنشركة العروي للصرافة3

4شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة الوردي للصرافة 4

5شارع التسعين- دار سعد / عدن عدنشركة البدر الكامل للصرافة 5

6شارع المسواط- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة عبدالفتاح الشعيبي للصرافة6

7شارع السجن- المنصورة / عدن عدنمنشأة زيد المفلحي للصرافة7

8الشارع العام / المكال حضرموتمنشأة باعيسى للصرافة 8

9شارع عبدالعزيز- المنصورة / عدن عدنمنشأة احمد الشواحي للصرافة9

10شارع جمال / تعز تعزشركة شعاع الشارقة للصرافة 10

11شارع الخمسين- المنصورة / عدن عدنشركة المناصب للصرافة11

12شارع السلفي- الشيخ عثمان /عدن عدنمنشأة الهالل للصرافة12

13شارع ابن الرومي- القلوعة / عدن عدنمنشأة أبو ياسر للصرافة 13

2022



14سوق الكراع- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة األول للصرافة 14

15شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة المفلحي للصرافة15

16شارع جمال/ تعز تعزمنشأة  عبد الحق االمام للصرافة16

17التحرير االسفل/ تعز تعزمنشأة  تداول للصرافة17

18الشارع العام- المكال حضرموتمنشأة  مركز باوزير للصرافة 18

19شارع طرابلس- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة  نبراس اكسبرس للصرافة 19

20السوق العام- القطن / سيئون حضرموتمنشأة بن قحمان للصرافة 20

21شارع الخمسين- دار سعد / عدن عدنمنشأة  صالح العروي للصرافة21

22مديرية القاهرة/ تعز تعزمنشأة  سهيل للصرافة22

23شارع السجن- المنصورة / عدن عدنشركة الشعيبي للصرافة23

24سوق الطويل - كريتر / عدن عدنمنشأة  السلمي للصرافة24

25الحجاز- المنصورة / عدن عدنمنشأة القاهرة الحديثة للصرافة 25

26شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنمنشأة  العيسائي للصرافة 26

27بجانب مكتبة البيئة- الشحر حضرموتمنشأة علوي البيضاني للصرافة 27

28شارع الكورنيش-  المكال حضرموتشركة العربية للصرافة 28



29شقادف الصنه- المعافر/ تعز تعزمنشأة الصنوي للصرافة29

30النشمة- المعافر / تعز تعزمنشأة الصنوي للصرافة30

31شارع النهضة- التواهي / عدن عدنمنشأة الكلدي للصرافة 31

32سوق بانافع- البريقة / عدن عدنمنشأة الفروي اكسبرس للصرافة32

33سوق الطويل - كريتر / عدن عدنمنشأة حسين البعسي للصرافة 33

34شارع السد العالي- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة اليافعي للصرافة 34

35الشارع العام - بيحان / شبوة شبوةشركة ال هدنة للصرافة 35

36الشارع العام- صبر / لحج لحجمنشأة  البلعسي للصرافة36

37الشارع الرئيسي- المعال / عدن عدنمنشأة احمد القاضي كاش للصرافة37

38صبر الشارع العام - لحج لحجشركة الشامل للصرافة 38

39جعار الشارع العام- ابينابينمنشأة أبو عاطف اليزيدي للصرافة 39

40شارع السجن- المنصورة /عدن عدنمنشأة ناصر عبدهللا العروي للصرافة40

41شارع اروى- كريتر / عدن عدنشركة بن عوض للصرافة 41

42دبع- السمسرة - تعز تعز منشأة الخامري للصرافة 42

43الشمائتين سوق الصافية/ تعز تعزمنشأة الخامري للصرافة 43



44الشمائتين الشارع العام / تعز تعز منشأة الخامري للصرافة 44

45المدينة- المخا / تعز تعز منشأة اليوسفي مال للصرافة 45

46الشارع العام- المخا / تعز تعزمنشأة اليوسفى مال للصرافة46

47باب المنذب/ تعز تعزمنشأة اليوسفي مال للصرافة 47

48ذباب- المخا / تعز تعزمنشأة اليوسفى مال للصرافة48

49المظفر/ تعز تعزمنشأة الهيثم للصرافة 49

50شارع التسعين- المنصورة / عدن عدن  منشأة بن يزيد للصرافة 50

51جوار مبنى البلدية- المخا /  تعز تعز منشأة النوبة للصرافة 51

52شارع جمال/ تعز تعز منشأة رضيف للصرافة52

53شارع الخمسين/ مديرية السبعين / صنعاء صنعاءشركة المري للصرافة 53

54 سبتمبر26شارع / تعز تعز منشأة الهالل للصرافة54

55 سبتمبر26المظفر شارع / تعز تعز منشأة االخوين للصرافة 55

56شارع جمال/ تعز تعزمنشأة وهيب الكريمي للصرافة 56

57الشارع العام- المخا / تعز تعز منشأة الموزة للصرافة 57

58الشارع العام- شرعب / تعز تعزمنشأة أبو المعتصم للصرافة 58



59الكورنيش- خورمكسر / عدن عدنالشركة الوطنية للتحويالت النقدية59

60شارع الجمهورية/ تعز تعز منشأة خليفة سعيد للصرافة 60

61شارع وديع حداد- المنصورة / عدن عدنمنشأة سليم الشعيبي للصرافة 61

62المنصورة شارع الكثيري النخيل مول/ عدن عدنشركة االعتماد للصرافة 62

63الشارع الرئيسي- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة الحرمين للصرافة 63

64شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنمنشأة عسكر البلعسي للصرافة 64

65وادي العين/ سيئون حضرموتمنشأة بن عفيف للصرافة 65

66شارع الخمسين- التقنية / عدنعدنمنشأة سالم الصبري للصرافة66

67شارع السجن- المنصورة / عدن عدنمنشأة بن سالم الحديدي للصرافة67

68شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنمنشأة حليس للصرافة 68

69شارع السجن- المنصورة / عدن عدنشركة الصالحي اكسبرس للصرافة 69

70الشارع العام- يافع يهر / لحج لحجمنشأة النقيب للصرافة70

71خورمكسر بجانب الضرائب/ عدن عدنمنشأة جمال الحميد للصرافة 71

72شارع التسعين - المنصورة / عدن عدنشركة بن  علوي للصرافة72

73مدينة انماء/ عدن عدنمنشأة محمد الحميد للصرافة 73



74شارع السلفي- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة المصطفى للصرافة 74

75عمائر المرسى- انماء / عدن عدن  شركة الحداد للصرافة 75

76شارع السجن- المنصورة / عدن عدنشركة صالح بن عوض للصرافة 76

77الشارع العام- المخا / تعز تعزمنشأة المصطفى للصرافة 77

78الحد الفيض- يافع / لحج لحجمنشأة علي الصوفي للصرافة 78

79الحد الشارع العام- يافع / لحج لحجمنشأة ابوصالح للصرافة 79

80شارع السلفي- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة الشرعبي للصرافة 80

81شارع تعز/ صنعاء صنعاء شركة الحزمي للصرافة 81

82الشارع العام - المكال حضرموتشركة حضرموت للصرافة82

83الشارع العام- الشحر حضرموتشركة العمقي للصرافة83

84الشرج - المكال حضرموتشركة بن دول للصرافة 84

85شارع الطويل- كريتر / عدن عدنشركة عدن للصرافة85

86حي ريمي- المنصورة / عدن عدنشركة االنماء اكسبرس للصرافة86

87الشارع العام- مدينة الضالع / الضالع الضالع شركة المريسي للصرافة 87

88الشارع العام- المكال حضرموتمنشأة المحمدي للصرافة 88



89الشارع العام - المكال حضرموتمنشأة الهاللي للصرافة89

90الشارع العام - عتق / شبوة شبوةمنشأة التميز للصرافة 90

91عتق  / شبوة شبوة شركة أبو سند الفروي وأوالده للصرافة 91

92الشارع العام / سيئون حضرموتشركة سنان للصرافة 92

93عتق/ شبوة شبوة شركة نجوم الثريا للصرافة 93

94الشارع العام- المكال / حضرموت حضرموتشركة االمل للصرافة 94

95شارع القصر - المنصورة / عدن عدنمنشأة محمد العيدروس للصرافة 95

96شارع التسعين - المنصورة / عدن عدنمنشأة العمري اكسبرس للصرافة 96

97شارع العواضي- تعز تعز شركة الناصر للصرافة 97

98الشارع العام - الغيضة / المهرة المهرةمنشأة بن العود للصرافة98

99الشارع العام - الشرج / المكال حضرموتشركة بن امين غنام للصرافة 99

100شارع الطيارين - المنصورة / عدن عدنشركة العامر للصرافة 100

101الغيضة/ المهرة المهرةشركة الرشاد للصرافة101

102غيل باوزير- المكال حضرموتمنشأة كندة للصرافة 102

103شارع جمال- المظفر / تعز تعزشركة الشبوطي للصرافة 103



104شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة انماء العالمية للصرافة104

105شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة النيل للصرافة105

106شحن/ المهرة المهرة شركة مصلح للصرافة 106

107التربة/ تعز تعز شركة البراق للصرافة107

108شارع التسعين - المنصورة / عدن عدنشركة الخالقي للصرافة108

109الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة بن حليس للصرافة 109

110الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة الحديثة للصرافة 110

111الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة المشعبة للصرافة 111

112النقوب - عسيالن / شبوة شبوة منشأة البدوي للصرافة 112

113سعدة- عسيالن / شبوة شبوةمنشأة مشاعل الخليج للصرافة 113

114شارع السجن - المنصورة / عدن عدن  منشأة محمد الفروي للصرافة 114

115محطة بن معيلي / مأرب مارب منشأة صافر اكسبرس للصرافة 115

116شارع بن عبود- مأرب المدينة / مأرب مأرب منشأة عزام للصرافة 116

117الشارع العام / مأرب مأرب منشأة عصام الحاج للصرافة 117

118يشبم - الصعيد / شبوة شبوةمنشأة بن لحجش للصرافة 118



119شارع مستشفى الثورة / صنعاء صنعاء شركة الصيفي للصرافة 119

120السوق القديم- عتق / شبوة شبوةمنشأة النور للصرافة 120

121شارع صنعاء- مارب المدينة / مأرب مأرب منشأة صدام اكسبرس للصرافة 121

122شارع التحرير / تعز تعز منشأة الشرعبي للصرافة 122

123سوق عدن الدولي- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة البسام للصرافة 123

124جردان/ شبوة شبوة منشأة االحقاف اكسبرس للصرافة 124

125الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة بن عبيد اكسبرس للصرافة 125

126عتق / شبوة شبوة منشأة المصري للصرافة 126

127الشارع العام - الغيضة / المهرة المهرة منشأة الجفري للصرافة 127

128شارع السجن - المنصورة / عدن عدنمنشأة أبو نشوان الشعيبي للصرافة 128

129الشارع العام - أحور / ابين ابين منشأة المعلم للصرافة 129

130الشارع الرئيسي- عزان-ميفعة /  شبوة شبوة منشأة المهيم للصرافة 130

131شارع اروى مقابل مسجد ابان - كريتر / عدنعدنمنشأة المرسل للصرافة 131

132سوق الطويل - كريتر / عدن عدن  منشأة احمد الفقية للصرافة 132

133شحن / المهرة المهرةمنشأة سيتي كاش للصرافة 133



134الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة أبو حسين للصرافة 134

135عتق/ شبوة شبوةمنشأة عادل أبو علي للصرافة 135

136عتق / شبوة شبوة منشأة القباص للصرافة 136

137بيحان / شبوة شبوة منشأة محمد الكحيلي للصرافة 137

138الشارع العام- المكال حضرموتمنشأة افتن اكسبرس للصرافة 138

139شارع الحصون- المدينة / مأرب مأرب منشأة الحائر للصرافة 139

140شارع الحدادين - كريتر / عدن عدن  منشأة سالم محمد التركي للصرافة 140

141 سبتمبر26شارع - المدينة / مأرب مأرب منشأة مازن للصرافة 141

142الشارع العام - المدينة / مأرب مأرب منشأة فيصل هدنه للصرافة 142

143كبس العمودي/ المكال حضرموتشركة وصل وشركاؤه للصرافة 143

144الشارع العام - الغيضة / المهرة المهرة منشأة المهري للصرافة 144

145شارع الجحي- الغيضة / المهرة المهرة منشأة مظفر كاش للصرافة 145

146الغيضة / المهرة المهرة منشأة بن علي للصرافة 146

147عتق/ شبوة شبوة منشأة حسين للصرافة 147

148الشارع العام - نصاب / شبوة شبوة منشأة محمد الراعي للصرافة 148



149شارع عبدالعزيز- الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة بن سميدع للصرافة149

150القاهرة / عدن عدنمنشأة ثمر للصرافة 150

151نوفمبر30حي / المكال حضرموتشركة باعباد للصرافة 151

152الشارع العام / المكال حضرموتمنشأة البندر للصرافة 152

153الريدة الشرقية / حضرموت حضرموت منشأة السماحي للصرافة 153

154شارع التحرير / صنعاء صنعاء شركة النعمان لصرافة 154

155الشارع العام/ الضالع الضالع منشأة المتحدون للصرافة 155

156سوق الكراع- دار سعد / عدن عدن  منشأة البرم للصرافة 156

157شارع مارب/ صنعاء صنعاءشركة االكوع للصرافة 157

158الشارع العام - المدينة / مأرب مارب شركة محسن الخضر للصرافة 158

159الشارع العام - شحن / المهرة المهرة منشأة القدس للصرافة 159

160الشارع العام - الفيوش / لحج لحجمنشأة عمار السعدي للصرافة 160

161المظفر/ تعز تعزمنشأة الشرعبي اخوان للصرافة 161

162الشارع العام - المدينة / مارب مأرب شركة الدوحة للصرافة 162

163المكال- حضرموت حضرموتشركة حسين البيضاني للصرافة 163



164الشارع العام - الحوطة / لحج لحجمنشأة المشرق للصرافة 164

165شارع الثورة - جعار / ابين ابينمنشأة باسنبل للصرافة 165

166الوديعة - العبر / سيئون حضرموتمنشأة المقبولي للصرافة 166

167الخور- المكال / حضرموت حضرموتشركة بن سويدان للصرافة 167

168السوق الرئيسي- عسيالن / شبوة شبوة منشأة الوديان للصرافة 168

169عزان- ميفعة / شبوة شبوة منشأة العصار للصرافة 169

170الشارع العام - عزان / شبوة شبوةمنشأة أبو ماجد الجنيدي اكسبرس للصرافة 170

171شارع صنعاء - المدينة / مأرب مارب منشأة الحمد للصرافة 171

172شارع صنعاء - المدينة / مأرب مارب منشأة الرواد للصرافة 172

173شارع صنعاء- المدينة / مارب مارب منشأة المدائن للصرافة 173

174شارع المحافظة / مارب مأرب منشأة بسبح للصرافة 174

175بيحان/ شبوة شبوةمنشأة حسين شمالن للصرافة 175

176يشبم - الصعيد / شبوة شبوةمنشأة بن صافي للصرافة 176

177المصينعة - الصعيد / شبوة شبوةمنشأة المصينعة للصرافة 177

178امام فندق شبوة - عتق / شبوة شبوةمنشأة باجمال للصرافة 178



179الشارع العام - عتق / شبوة شبوة منشأة الخضر باعلي للصرافة 179

180الشارع العام - حبان / شبوة شبوة منشأة العمري للصرافة 180

181السوق- نصاب / شبوة شبوة منشأة حامد الجرو للصرافة 181

182سوق العسيلية - عسيالن / شبوة شبوة منشأة االصالة للصرافة 182

183شارع صنعاء- مارب المدينة / مأرب مأرب منشأة ابو الحسن للصرافة 183

184الشارع العام - الغيظة / المهرة المهرة منشأة الجدحي للصرافة 184

185شارع بن خودم- الغيظة / المهرة المهرة شركة يافع اكسبرس للصرافة 185

186حي اكتوبر- المكال / حضرموت حضرموتمنشأة حسن العمودي للصرافة 186

187الشارع العام / سيئون حضرموتمنشأة شيبان للصرافة 187

188شارع صنعاء / مارب مارب شركة وقاد للصرافة 188

189الحصبة / صنعاء صنعاء شركة العيدروس للصرافة 189

190الشارع العام - المكال حضرموت شركة باني وشريكة للصرافة 190

191الشارع العام - المكال حضرموت منشأة عوض باوزير للصرافة 191

192الشارع العام - الغيضة / المهرة المهرة منشأة الحامد للصرافة 192

193الشارع العام - المكال حضرموت منشأة بادحمان للصرافة 193



194بيت معياد- صنعاء صنعاء شركة العامري للصرافة 194

195شارع البريد- حريب / مارب مارب منشأة حريب للصرافة 195

196شارع المحافظة / مارب مارب منشأة صادق تنيكة للصرافة 196

197الشارع العام / مارب مارب شركة الخضر للصرافة 197

198الشارع العام - المدينة / مارب مارب شركة عبدالرحمن زبين للصرافة 198

199المجمع- المدينة / مارب مارب شركة بارع للصرافة 199

200الشارع العام- مارب المدينة / مارب مارب منشأة الجالل للصرافة 200

201الفاو- مارب المدينة / مارب مارب منشأة البحرين للصرافة 201

202شارع صنعاء- مارب المدينة / مارب مارب منشأة البشير للصرافة 202

203شارع صنعاء - مارب المدينة / مارب مارب منشأة االبرقي للصرافة 203

204شارع الخور- المكال / حضرموت حضرموت منشأة بن ماضي للصرافة 204

205خط فوه- المكال / حضرموت حضرموت  مؤسسة بحير للصرافة205

206العبر- سيئون / حضرموت حضرموت منشأة الخميسي للصرافة 206

207 سبتمبر 26شارع - المدينة / مارب مارب شركة الشارقة اكسبرس للصرافة207

208شارع عبدالعزيز / الشيخ عثمان / عدن عدنمنشأة البوابة للصرافة 208



209شحن / المهرة المهرة منشأة الجعفري للصرافة 209

210شارع جمال / تعز تعزمنشأة المملكة للصرافة 210

211الشارع العام - مارب المدينة / مارب مارب منشأة سبا العالمية اكسبرس للصرافة 211

212الشارع العام - مارب المدينة / مارب مارب منشأة المهد للصرافة 212

213شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة الحاج عبدهللا حسن للصرافة 213

214الشارع العام - مارب المدينة / مارب مارب منشأة المهدي للصرافة 214

215شارع صنعاء - المدينة / مارب مارب منشأة سالم اكسبرس للصرافة215

216سوق بن عبود- مارب المدينة / مأرب مارب منشأة شهارة للصرافة216

217الشارع العام - حريب / مارب مارب منشأة بن عوير للصرافة 217

218شارع المطار - مارب المدينة / مارب مارب منشأة داؤود العامري للصرافة 218

219 سبتمبر26شارع - مارب المدينة / مارب مارب منشأة أبو بالل للصرافة 219

220عتق/ شبوة شبوة منشأة عادل الهاللي للصرافة220

221بويش- المكال / حضرموت حضرموت منشأة باوهال للصرافة 221

222جبل حبشي/ تعز تعزمنشأة نجد العود للصرافة 222

223خط التربة / تعز تعزمنشأة مركز الشمائتين للصرافة223



224جعار/ ابين ابين منشأة اليزيدي للصرافة 224

225الشابات- خورمكسر / عدن عدن  منشأة فهد بن يزيد للصرافة225

226خط المسيلة- العليب / حضرموت حضرموتمنشأة الجوهي للصرافة 226

227رداع / البيضاء البيضاءشركة المجربي للصرافة 227

228شارع صنعاء/ ذمار ذمارشركة دادية اونالين للصرافة 228

229بويش الشارع العام / المكال حضرموتشركة الطريحي وشريكته للصرافة 229

230فوه المتضررين- المكال / حضرموت حضرموتمنشأة بن عفيف للصرافة 230

231بنى حارث/ صنعاء صنعاءشركة التضامن العربي للصرافة 231

232الشارع العام - قعطبة / الضالع الضالع منشأة أبو يوسف المريسي للصرافة 232

233حي أكتوبر الشارع العام - المكال / حضرموت حضرموتمنشأة بن الشيبة للصرافة 233

234سوق الكراع - دار سعد / عدن عدن  منشأة الحميد للصرافة 234

235الريان - المكال / حضرموت حضرموتمنشأة داتكو اكسبرس للصرافة 235

236الشارع العام - مودية / ابين ابين منشأة قيس للصرافة 236

237الشارع الخلفي - احور / ابين ابين منشأة احور للصرافة 237

238العوابل - الشعيب / الضالع الضالع منشأة خليفة للصرافة 238



239شارع الهاشمي - الشيخ عثمان / عدن عدن  منشأة ابو ناصر العامري للصرافة 239

240شارع صنعاء - الروضة / مارب مارب منشأة سعد اليافعي اكسبرس للصرافة 240

241فوه - المكال / حضرموت حضرموت شركة البيضاني واخوانة للصرافة 241

242الشارع العام - مريس الجبارة / الضالع الضالع منشأة أوالد قايد للصرافة242

243الغيضة - المهرة المهرة شركة الثور للصرافة 243

244الشارع العام - عتق / شبوة شبوةشركة العماري للصرافة244

245الديس حي أكتوبر- المكال / حضرموت حضرموتشركة المحضار للصرافة 245

246شارع التسعين - المنصورة / عدن عدنشركة العيسائي اخوان للصرافة246

247الشارع العام - المدينة / مارب مارب شركة عيشان للصرافة 247

248الشارع العام - الغيضة / المهرة المهرة منشأة الحبيشي للصرافة 248

249شحن- المهرة المهرةمنشأة الفتاحي للصرافة 249

250التحرير االسفل/ تعز تعزمنشأة المجيدي للصرافة 250

251شارع التسعين - المنصورة / عدن عدنمنشأة بشائر استار للصرافة251

252الشارع العام - مديرية الخوخة / الحديدة الحديدةمنشأة احمد الحداد للصرافة252

253سوق بانافع- البريقة / عدن عدنمنشأة المتحدون للصرافة 253



254شارع القبة / تعز تعز منشأة عبدالرحمن للصرافة 254

255الشارع العام - الحوطة / سيئون حضرموتمنشأة بالرواس للصرافة 255

256الشارع العام / سيئون حضرموت منشأة مركز بن سليم للصرافة256

257السوق العام / سيئون حضرموتمنشأة سعيد زين للصرافة 257

258الوديعة / سيئون حضرموتمنشأة الجماعي للصرافة 258

259الشارع العام / سيئون حضرموتمنشأة عبد هود للصرافة 259

260المظفر / تعز تعز منشأة العصواني للصرافة 260

261المظفر / تعز تعز منشأة مجيب للصرافة 261

262المدنية التقنية - المنصورة / عدن عدن  منشأة مستقبل عدن للصرافة262

263الوادي - شبام / سيئون حضرموتمنشأة شبام الوادي للصرافة 263

264التحرير األسفل - القاهرة / تعز تعز منشأة الناصري للصرافة 264

265مدينة انماء / عدن عدن  منشأة انماس للصرافة 265

266الشارع العام - الحوطة / سيئون حضرموتمنشأة علي عبدهود للصرافة 266

267الشارع العام / سيئون حضرموتمنشأة سالم العامري للصرافة 267

268شارع التسعين - المنصورة / عدن عدن  منشأة بكيل مفتاح للصرافة 268



269هايبر المكال مول / المكال المكال منشأة العمودي للصرافة 269

270شارع الجامعة / سيئون حضرموتمنشأة أبو علي للصرافة 270

271شارع صنعاء - المدينة / مارب مأرب منشأة ربيع ادريس للصرافة 271

272المسراخ / تعز تعز منشأة ياسين علوان للصرافة 272

273جبل حبشي/ تعز تعز منشأة بن شمسان للصرافة 273

274الحصب- المظفر / تعز تعز منشأة الحرازي للصرافة 274

275شارع الجمهورية - القاهرة / تعز تعزمنشأة أبو زكريا للصرافة 275

276خورمكسر الشابات / عدن عدن  منشأة الكشميمي للصرافة 276

277حى االنشاءات- دار سعد / عدن عدنشركة الخضيري للصرافة 277

278الروضة / مأرب مأرب منشأة اصل العرب للصرافة278

279الشارع العام - قعطبة / الضالع الضالع منشأة فارس الوتر للصرافة 279

280الشارع العام - قعطبة / الضالع الضالع منشأة صيفان للصرافة280

281الشارع العام - الجبارة / الضالع الضالع منشأة الجبارة للصرافة281

282شارع التسعين- المنصورة / عدن عدنشركة عبدهللا العامري للصرافة 282

283شارع تعز امام دار رعاية االيتام/ صنعاء صنعاءشركة احمد العامري للصرافة 283



284شارع النصر بجاب مدارس األقصى للبنات/ صنعاء صنعاء شركة مفتاح للصرافة 284

285شارع العود المؤدي الى مديرية دمت- النادرة / اب صنعاءشركة الحوشبي للصرافة 285

286شارع جمال/تعزتعزشركة العواضي للصرافة286

287شارع التلفزيون/صنعاء صنعاءشركة المنتاب أخوان287

288الشارع العام/ سيئونحضرموتشركة باداؤود للصرافة288

289الشعيب/ الضالع الضالعشركة هوام للصرافة289

290الشارع العام/تريم حضرموتمنشأة سالم العامري للصرافة 290

291المنصورة ــ شارع عبدالعزيز/عدنعدنمنشأة صادق الفروي للصرافة291

292كريتر ــ شارع الطويل/ عدنعدنمنشاة عبدالجبار الفروي للصرافة292

293القرن ــ الشارع العام/ سيئون حضرموتمنشأة بارمادة للصرافة293

294ساحه الصرافيين/ سيئون حضرموتمنشأة أبوجعفر للصرافة 294

295المطار/ سيئون حضرموتمنشأة ابن غانم للصرافة295

296رماة ــ الشارع العام/ سيئون حضرموتمنشاة السماحي للصرافة296

297عين بامعبد/ شبوة شبوة منشاة النجار للصرافة297


