
 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967776513854معين مديريةالجزيرة كلية امام الرباط شارعالطازجة العصائر عالم في الميادين مركز

967777000657السبعين مديريةمول الشرقة امام تعز شارع العاصمة  امانةبيحان صيدلية

967775861918شعوب مديريةمازدا شارع صنعاءالحمش الصغير منصور االمارات لؤلؤة

967774090127معين مديرية.العالي الضغط شارع-   عصر جولة-  صنعاءماركت سوبر عصر هايبر التوفير

967774280000السبعين مديريةالخطيب مطاعم جوار تعز شارع السبعين العاصمة امانةاالمارات للملبوسات االمارات مراسيم

967774774100الثورة مديريةالخوالني عمارة-  القاهرة شارع-  االمانةالهجامي سعيد عبدالولي عبدالعزيز د   الدواء واحة صيدلية

967770477275معين مديريةالمالية وزارة جوار الصافية العاصمة امانةالمالية فرع الخطيب وبرست مطاعم

967774244427الثورة مديريةالقيادة شارع صنعاءالداعري صالح يحيى سيف  للهواتف يحيى ابو وكالة

967777196043السبعين مديريةشميلة السبعين مديرية العاصمة امانةاالسنان وتجميل وتقويم لطب المتحدون

967735313890الوحدة مديريةالستسن شارع الوحدة مديرية العاصمة امانةالستين فرع الخطيب وبرست مطاعم

967777561119السبعين مديريةشميلة سوق جوار-شميلةثابت محمد سعيد محمد لاللكترونيات الياباني المركز

967772900405الصافية مديريةالصافية سوق بعد-  الجنوبي الدائري شارع-  صنعاء5 الصيدلة عالم

967773555352معين مديريةاللكمة حي المنير مطعم جوار هائل شارعالحبيشي محمد علي  الحبيشي بقالة

967773976143معين مديريةالكريمي جواربنك-16 تقاطع الرقاص شارع-صنعاءالعليمي محمد عبدالرحيم لصاحبه لالدويه العليمي صيدلية

967712010898السبعين مديريةحده-االمانهاالشموري صالح محمد اليمني العسل عالم

967777588478السبعين مديريةاالصبحي صنعاءالحميري ناصر هللا عبد مراد   عطور تجميل ادوات الجمال زهرة

967733207878الوحدة مديريةسابقا االقتصادية المؤسسة مبنى– اليمن باب-  صنعاءاالقتصاديه ماركت سوبر

967771128899شعوب مديريةالرشيد سوق مازدا شارع صنعاءالدين صالح صيدلية

967777000114الثورة مديريةالشورى مجلس جوار التلفزيون شارع صنعاءالجعمي احمد مطيع صادق  اليمن بقالة اليمن بقالة

967777300310السبعين مديريةالكريمي جوار حدة شارع العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967737373100السبعين مديريةالشمالي ستين صنعاءالقدسي نعمان عبده عبدالعزيز مروان   بترول محطة

967774988960السبعين مديريةالتضامن بنك جوار تعز شارع العاصمة امانةالكهربائية المواد الستراد تاورز مدنتي

967772657829أزال مديريةللصرافه االكوع جوار مارب جولةالعيدروس احمد عبده محمد   االنصار وشواية مطعم

967777879398السبعين مديريةتعز شارع السبعين مديرية العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967772269910(صنعاء) التحرير مديريةالمتحف جوار القيادة شارع العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967775889488الثورة مديريةريماس جولة حدة صنعاءالسياغس محمد رزق  احمد والتصوير للطباعة برو الباسم

967771962220الصافية مديريةالدفاع شارع صنعاءعمار يحيى حسن عمار   للجواالت المجد

967777960427همدان األمانة ضواحي مديريةمذبح-  العاصمة امانة للملبوسات االمارات مراسيم

967773402088القديمة صنعاء مديريةالملح سوق القديمة صنعاء العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967771777166الصافية مديريةالصافية حراج جوار الصافية-  العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967771766711شعوب مديريةالصياح شعوب العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967772103055السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءوالتاهيل للتدريب زون انجلش معهد

967775240415السبعين مديريةجولة تعز شارع-  صنعاء45 فرع الخطيب وبرست وبرست مطاعم

967774523319الثورة مديريةالوحدة قسم جوار–  السكنية المدينة–  سعوان شارع–  صنعاءسعوان ماركت سوبر

967777995088الثورة مديريةالمحلية االدارة وزارة جوار الحصبة صنعاءعلي احمد ماجد   المنتجات لتصدير اليمني العسل عجائب

967774383722السبعين مديريةتعز شارع السبعين مديرية العاصمة امانةالحديث االلماني المستشفى

967774269498السبعين مديريةايران شارع تقاطع-  حدة شارع-  صنعاءالجندول ماركت سوبر

967777739351شعوب مديريةسباء جولة القيادة شارع صنعاءالغولي احمد حميد محمد   موبايل بالس اي

967771464050السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاء( )   الحديث االلماني المستشفى

967777535810معين مديريةالسامعي بقالة مول سيتي امام هائل شارععلي سمير    والفواكة للخضروات الحرازي

967774090128السبعين مديرية.سابقا هاري شميله-  ريماس جولة-  حده شارع-  صنعاءماركت سوبر حده هايبر التوفير

967771605000شعوب مديريةسعوان-  شعوب مديرية العاصمة امانةللملبوسات االمارات مراسيم

967770167789السبعين مديريةالثقافة جولة جوار االصبحي شارع السبعين مديرية العاصمة امانةاالمارات االمارات مراسيم

967772837430السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفي جوار تعز شارع العاصمة امانة1 ايمن صيدلية

967711691302السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالحديث االلماني المستشفى

967774090136السبعين مديريةمول سما-  االرضي الدور-  الخمسين شارع-  صنعاءماركت سوبر الخمسين هايبر التوفير

الظهيري منصور مبخوت لصاحبه لالدويه الطيار مخزن

 فرع والتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار- الرباط شارع-صنعاء

967772227673معين مديريةالجامعه

967777788376معين مديريةالرباط محطة جوار الرباط شالطبيي علي حمود يوسف للمفروشات الشرق بيت

967772340454معين مديريةمارت سيتي جولة الدايريوصيانة بيع الجوال لخدمات كنان ابو

967736491980الوحدة مديرية.الستين شارع  الوحدة مديرية العاصمة امانة60 فرع الخطيب وبرست مطاعم

967775188852السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءوالمفروشات للستائر الريمي

967739652970الوحدة مديريةالستين شارع الوحدة مديرية العاصمة امانةالستين فرع الخطيب وبرست مطاعم

967777143359معين مديريةهائلالنصيري عبده محمد سعيد كامل لالتصاالت التواصل مركز

967777207625السبعين مديريةللمالبس العمالق جوار-  االصبحي صنعاءالعزاني احمد عبدالقوي ماجد   والشيش للمعسالت دبي

967777045405معين مديريةبيبي صيدلية جوار-  هائل شارع-  صنعاءبشر بشر وبهارات مطاحن

967774675044السبعين مديريةالمقالح شارع-  االصبحي-  صنعاءالوفاء ركن ماركت سوبر

967771173790السبعين مديريةللصرافة العامري جوار- المقالح شارع-  االصبحي-  صنعاءالغذائية للمواد ماركت سوبر كارفور

967774558166السبعين مديريةللصرافة العامري جوار- المقالح شارع-  االصبحي-  صنعاءالغذائية للمواد ماركت سوبر كارفور

967712276094الوحدة مديريةتعز شارع صنعاءالحميدي   الحميدي سالم علي عصام

967773708001السبعين مديريةالرعد جولة جوار-  سلم دار-  الثالثين شارع-  صنعاءالخزاعي خليل السواد ماركت سوبر

967771779242الوحدة مديريةالستين شارع الوحدة مديرية العاصمة امانةالستين فرع الخطيب وبرست مطاعم

967777481672السبعين مديريةالمقالح شارع-  االصبحي-  صنعاء2 الوفاء ركن ماركت سوبر

967774092393معين مديريةالنهضة حي فتحة امام-  الغربي الستين شارع-  صنعاء1ماركت هايبر طيبة

967770917229السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالحديث االلماني المستشفى

967770626250أزال مديريةبينون شارع تقاطع جوار-  تعز شارع-  صنعاءسنتر برافو ماركت سوبر

967770670385السبعين مديريةتعز شارعسنتر   برافو

967777228443السبعين مديريةتعز شارعسنتر   برافو

البيع نقاط كشف

 صنعاء محافظة



967777243170السبعين مديرية.للصرافة المري شركة جوار-  الخمسين شارع-  صنعاءفارما سمات صيدليات مجموعة

967771731471السبعين مديرية.الخمسين شارع-  صنعاءفارما الوليد صيدليات مجموعة

967777466424السبعين مديرية4. الخمسين شارع-  صنعاءفارما سمات صيدليات مجموعة

السنابل ماركت سوبر

 االلماني المستشفي جوار- تعز شارع-  السبعين العاصمة امانة

967771989039السبعين مديريةالحديث

967772088659السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالحديث االلماني المستشفى

967770539689السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالحديث االلماني المستشفى

967773510913السبعين مديريةناصر مستشفى جوار تعز شارع السبعين مديرية العاصمة امانة3 ايمن صيدلية

967712010919السبعين مديريةحدة-االمانهاالشموري صالح محمد اليمني العسل عالم

967712090872السبعين مديريةتعز شارع-االمانهاالشموري صالح محمد اليمني العسل عالم

967712010892السبعين مديريةحدة شارعاليمني العسل عالم

967771003130معين مديريةالرباط مستشفى جوار ـ هائل ش ـ صنعاءمهناء صالح صالح عيسى باريس شموع صالون

967776008885السبعين مديريةالقادسية مكتبة جوار القادسيةالجلوب يحيى عبده عدنان لالنترنت نت الجلوب شبكة

967777901366معين مديريةصنعاءالقارتي محمد يحي نبيل   القادسيه بقالة

967777497810الوحدة مديريةصنعاءصورج يحيى محمد علي  الحديثة االنوار صيدلية

967712010912السبعين مديريةالعامة االدارةاليمني العسل عالم

967712032398السبعين مديريةالدائرياليمني العسل عالم

967712010891السبعين مديريةالحصبه-االمانةاالشموري صالح محمد اليمني العسل عالم

967712010917السبعين مديريةالحصبة شارعاليمني العسل عالم

967712010924السبعين مديريةالزبيري شارعالزبيري فرع اليمني العسل عالم

967711100944السبعين مديريةمول سكاي-االصبحيمول سكاي فرع اليمني العسل عالم

967712084276السبعين مديريةاالصبحي شارعاليمني العسل عالم

967772241731السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالطبية والميستلزمات لالدوية الوليد

967771644444شعوب مديريةعمران جولة صنعاءالشيباني علي محمد فهمي   رويال الشيباني مطاعم

967773080688السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالطبية والميستلزمات لالدوية الوليد

967771976603السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالطبية والميستلزمات لالدوية الوليد

967773700410الثورة مديريةسباء ـ جولةالجاملي علي صالح عبدهللا للالكترونيات العرب فرسان

المركزية ماركت سوبر

 سوق جوار-  الكويت مستشفى خلف-  الزراعة شارع-  صنعاء

967777326018السبعين مديريةالبياضي

967739421051معين مديريةالمرور ادارة شارع- الفقه بيت/ الحديدةحمودي احمد عبده علي السياحي يوالند فندق

967776060658السبعين مديريةارتل بوس بيت-  صنعاءمجلي عبيد محمد عبدالغني عبدالعزيز لاللمانيوم عبيد عبدالعزيز

967777202886الوحدة مديريةمام شركة جوار-  الجديد الجيل جولة بعد- الدائريالشيباني محمد  الكهربائية للمستلزمات الحديثة الطاقه

967771731914الوحدة مديريةمام شركة جوار-  الجديد الجيل جولة بعد- الدائريكاشير  الكهربائية للمستلزمات الحديثة الطاقه

967771197226السبعين مديرية.هايبر التوفير خلف- حده شارع-  صنعاءوالحلويات للكيك   كيك كنير

967777808023معين مديريةهائل مدرسة خلف الرقاص ش-صنعاءعبدالعزيز بشيرمحمد لصاحبه التيسير مكتبة

967771717716الثورة مديريةالباصات فرزة جوار الحباري جولة الحصبة صنعاءحمزة علي محمد عبدالباري  التجارية حمزة محالت

967774030188معين مديريةللصرافه سويد جوار-  الرقاص شارع-صنعاءالشباطي علي حمود احمد خليل لصاحبه التسامح مكتبة

967772095002السبعين مديريةبهارت جوار-تعز شارع-  السبعين-  العاصمة امانةاليعفري ماركت سوبر

967773331194السبعين مديريةبهارت جوار-تعز شارع-  السبعين-  العاصمة امانةللشبس تو سمير االصبحي عبدالقادر سمير

967777899402الثورة مديريةللبريد العامة الهيئة امام-  المطار شارع-  صنعاءالسماوي احمد البريد وبهارات بقالة

967715216566معين مديريةالفخامه صالة جوار الرباط شارعوالخظار للفواكة الفضل ابو النهاري هالل الفضل ابو

967735339190معين مديريةهائل مدرسة خلف الرقاص شارع-صنعاءبلدة احمد عبدالفتاح جالل لصاحبه االمتياز صالون

967777043348معين مديريةللصرافه سويد جوار الرقاص-صنعاءاالحمر علي منصور لصاحبه للمفروشات العريس بيت

967772092756السبعين مديريةاالماني مستشفى خلف-  تعز شارع-  صنعاءيحيى يوسف فيصل عبدالسالم   الغذائية للمواد اليوسفي بقالة

967777885085معين مديريةالكريمي بنك جوار-  الستين شارع-صنعاءالبحري عبدهللا محمد احمد سلطان لصاحبه للبهارات البحري

967777823343معين مديريةللمفروشات الجوبي امام-  الغربي الدائري شارع-  صنعاءالحمادي عبدهللا هشام لصاحبه والشوارما للفالفل المدهش مطعم

967777856406معين مديريةالرقاص فرع الكريمي جوار الرقاص شارع-صنعاءالعليمي محمد عبدالرحيم لصاحبه لالدويه العليمي

الزبري محمد بقالة الزبري احمد غالب صغير محمد

 االلماني المستشفى خلف تعز شارع السبعين مديرية العاصمة امانة

967775774080السبعين مديريةالحديث

967770818478السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفى جوار-  تعز شارع-  العاصمة امانةالحديثة السويس صيدلية سبعة ابو محمد خالد الحديثة السويس صيدلية

967771551239السبعين مديريةمعياد بيت السبعين مديرية العاصمة امانةللشسبس تو سمير االصبحي عبدالقاد سمير

967771262525معين مديرية.مركزالفؤاد امام-  الفهد مجمع-  هائل شارع-  صنعاءالغيلي احمد الذهب وبديل للفضيات رونق

967777101597السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفى جوار-  تعز شارع العاصمة امانةالبنيين فرع البنين فرع الحديث العلوم فرسان مدارس

967777543009السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالطبية والميستلزمات لالدوية الوليد

967777906034السبعين مديرية.تعز شارع-  صنعاءالطبية والميستلزمات لالدوية الوليد

967772880725معين مديرية20 شارع هائلفاضل حسن علي عبدالرحمن للعبايات نوادر

967777266604معين مديريةكنتاكي جولة الزبيريالصلوي مهيوب محمد عبدهللا للتجارة الصلوي محالت

967777521488الصافية مديريةجمان مؤسسه جوار-تعز شارعاالحمدي عبده محمد     االبيض القبر

967777106082السبعين مديريةبهارت جوار-تعز شارع-  السبعين-  العاصمة امانةاليعفري ماركت سوبر

967770205210همدان األمانة ضواحي مديريةالحجر دار جولة العام الشارع-شمالن-صنعاءحميد قائد هيثم لصاحبه الهيثم صيدلية

967773351221السبعين مديريةالهند دالت بهارت جوار-تعز شارع-  السبعين-  العاصمة امانةاليعفري ماركت سوبر

967736173662الوحدة مديريةهجده-مقبنه-تعزالرازقي سلطان عبدالعليم محمد   الحسام بقاله

967777037621الحارث بني مديريةالحارث بن جويرية مدرسه-شمالن بريدصالح محمد محمد ثابت   اطياف مكتبه

967777632288معين مديريةالزكويه للواجبات العامة االدارة امام الرباط شارع-صنعاءالصائع طاهر مهيوب صادق لصاحبه الفؤاد صيدلية

967771942291أزال مديريةالمدينة مركز جوار/  هائلالمالكي احمد فيصل معاذ الشيماء صيدليه

967773829038شعوب مديريةللصياح مجزره خلف شعوبمحمد شرف عبدالعليم     الغدائية للمواد القريضي محالت

967778407777الوحدة مديريةراحة شركة جوار-  حدهاالغبري قائد ياسين ربيع محل تاج مطعم

967777716966(صنعاء) التحرير مديريةكنتاكي جولة-  الزبيرياالزرق احمد علي محمد السيارات غيار قطع لبيع االزرق محمد محل



967777414777الوحدة مديريةراحة شركة جوار-  حدهاالغبري قائد ياسين ربيع محل تاج مطعم

967733324177الوحدة مديريةحدهاليوسفي سيف هيثم  محل تاج مطعم

967771097777أزال مديريةحدهالشيباني للمطاعم الشيباني  مؤسسه
967770189495أزال مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعحميد محمد لألحذية حميد

967775408415الوحدة مديريةصنعاءالكامل مارش محمد     مارش تموينات

967777857777معين مديريةالقدسية سوق جانب الرقاص تقاطع-هائلالعنسي ماهر     لمالبس التجارية السعاده محالت

967737929274معين مديرية16 تقاطع هائل شارع-صنعاءعلي عبدالملك محمد وائل

967777976767الوحدة مديريةلالستثمار العامة الهيئة خلف/  حدةعبده سيف عبدالرزاق صالح للتغذيه ابيتي بون

967772796082السبعين مديريةوالتعليم التربية خلف معياد بيت 16 شارعثابت محمد احمد صدام اليعفري زايد ابو ماركت سوبر

967777100718(صنعاء) التحرير مديريةالمصرية السفارة جانب-جمال شارعالعنسي محمد علي وليد لمالبس التجارية السعادة محالت

967777046929أزال مديريةحدهالحرازي حسن محمد بشار ليمون صيدليه

967775439354الوحدة مديريةالغراسي جوار/  حدهمحمد عبده عبدهللا محمد السالم ارض صيدليه

967773354344الوحدة مديريةالزبيريمهيوب احمد فكري البكاري صيدليه

967776668091أزال مديريةالسكنيه المدينهالمشرع محمد ابراهيم والتبريد للتجارة المشرع شركه

967776668093أزال مديريةالسكنيه المدينهالمشرع محمد ابراهيم BOS والتبريد للتجاره المشرع شركه

967776668092أزال مديريةالسكنيه المدينهالمشرع محمد ابراهيم   والتبريد للتجاره المشرع شركه

967776668094أزال مديريةالسكنيه المدينهالمشرع محمد ابراهيم BOS والتبريد للتجاره المشرع شركه

967713164444شعوب مديريةعمران جولة الجراف صنعاءالشيباني فهمي   رويال الشيباني مطاعم

967773977415معين مديريةالوايتات جوار العام النايب بعد/  مذبحالكامل مارش محمد مارش محمد الغذائية للمواد مارش تموينات

967777046909أزال مديريةالشرقية المحكمة جوار-  نقمالحرازي حسن محمد بشار ليمونه صيدليه

967771181028الوحدة مديريةالجمهوري المستشفى جوار-  الزبيرياليمني عبدهللا سعد الملك عبد المتكاملة الصيدليه

967770702970أزال مديريةالجمهوري المستشفى امام-  الزبيرياليمني عبدهللا محمد محمد المتكامله الصيدليه

967771754015الوحدة مديرية15حدهردمان الغني عبد وضاح   للمطاعم الشيباني مؤسسه

967778020801معين مديريةحسام ابو مركز جوار هائل شارععبده علي محمد بسام واالعالن للطباعة رؤى

967777437659السبعين مديريةاألصبحي مدينةقائد رشاد مول سكاي

967776166217السبعين مديريةاالصبحياالصبحي مركز المحاسب واكسسوارات واحذيه مالبس وير نايس

967776166212السبعين مديريةحدهحده مركز المحاسب واكسسوارات واحذيه مالبس وير نايس
967733909598السبعين مديريةالنخبية مستشفي جوار شميلة السبعين مديرية العاصمة امانة2 ايمن صيدلية

967777415437الثورة مديريةالطيبة االرض حارة-الروني سوق الحصبةيعقوب يوسف خادم ابراهيم سمير لالتصاالت دبي

967774431020معين مديريةللكباب الهالل مطاعم-16 شارعالكوري سلطان عبدهللا لبيب لالتصاالت لبيب

967774562331السبعين مديريةصنعاءالعمري محمد مهدي عبدهللا   للقات العمري

967734324911الحارث بني مديريةابوبكر جامع جوار النهضة حي صنعاءغانم علي شاهر عبدالجبار   عبدالجبار صيدلية

967774241855الوحدة مديريةنيوهريزون معهد جوار ـ الجزائر ش ـ صنعاءالرياشي حسين مانع صالح محمد السيارات لتجارة كارز الرياش معرض

967777516874الوحدة مديريةالتضامن بنك جوار ـ الجزائر ش ـ صنعاءالزكري عثمان عباس باسم المالبس للتعديالت االخيرة اللمسة

967774200852الوحدة مديريةالتضامن بنك جوار ـ الجزائر شارع ـ صنعاءنعيم محمد محمد يوسف موفي يمن

 حسين وليد لصاحبة وعصيرات وفالفل وشبس شوارما ينسا ال حواء مطعم

967774238105معين مديريةايوان فندق امام الرباط شارعالقليصي محمد

967775443652معين مديريةالنوار برج جوار الرباط شارعسعيد حمود عبدهللا محمد لصاحبها فيفا استراحة

967770572117معين مديريةالرباط مستشفى جوار ـ هائل ش ـ صنعاءالوصابي عباس صالح مزيد المنزلية لالدوات االمارات مركز

967772887899معين مديريةااليمان جامعة امام الستينالمسخني على صالح الغذائية للمواد النجم

JOYAM Accessories 967776424459السبعين مديريةزمان خير خلف-  االربعين شارعالعسودي احمد فيصل سيف واالكسسوارات للشنط

967772775224السبعين مديريةالصيانة حي-الحصبةالخياط عبدهللا نبيل   الحبيشي بقالة

967773753721السبعين مديريةالصيانه حي-الحصبةالخياط مقبل نعمان عبدهللا نجيب الصيانة حي بالحصبة الحبيشي بقالة

967775428953معين مديريةالنوار برج جوار الرباط شارعمهدي قائد عبده احمد لصاحبة مهدي احمد وفواكة خضروات

967777736631السبعين مديريةمايو22 جولة-صنعاءقاسم احمد هللا عبد خليل   الربيع زهرة فندق

967771904160السبعين مديريةاالصبحي صنعاءالعشاري اللة عبد امين فيصل   عطور تجميل ادوات ماركاتي

967774303949معين مديريةللصرافه سويد جوار الرقاص شارع صنعاءحنش علي حميد مأمون الفراولة حقول

967775585555السبعين مديريةللسفريات العالمية جوار ـ ـالستين صنعاءجحوش حسين محمد بشير لالستيراد باور سمارت

967777448923السبعين مديريةبوس بيت-  صنعاءالهتار احمد احمد عادل   الحبيشي ماركت سوبر

967713092709السبعين مديريةايمن صيدلية جوار تعز شارع االمانةتالبة صالح احمد عبدالغني العائلة ماركت سوبر

967770338163السبعين مديريةسنتر جواهر امام-  الزهراوي سوق-  صنعاالكبودي الصغير محمد هللا عبد علي   شنط عطور تجميل ادوات عموري

967772000475السبعين مديريةالبريد امام-  شميلة-  صنعاءنصار هللا عبد علي زكريا   المركزية زمزم صيدلية

967777602729الثورة مديريةإيجل فندق جوار القاهرة شارع صنعاءالسنباني سعد علي محمد   التجارية الوفاء محالت

967777781973السبعين مديريةيدكو مصنع امام-  مذبح-  صنعاءنصار هللا عبد علي زكريا   الحديث العصر صيدلية

967777666725الثورة مديريةالقيادة شارع صنعاءالحويكم ثابت احمد حين   للهواتف السيادة ملك

967774808133السبعين مديريةالشباب حي بوس بيت-  صنعاءالسالمي صالح احمد علي اسامه التجارية الشامل محالت

967774342293السبعين مديريةعسالن جامع جوار القادسية ـ صنعاءالصرماح محمد محمد رشاد الغذائية للمواد الحبيشي بقالة

967776565240السبعين مديريةالمهندس حي بوس بيت-  صنعاءالمنصوري عبدهللا يوسف منصور وتجميل اكسسورات

967735891166السبعين مديريةعسالن جامع جوار القادسية ـ صنعاءالصراري محمد احمد منير الغذائية للمواد الصراري بقالة

967770088839السبعين مديريةاالصبحي مدينة تقاطع-  االربعين شارع-  صنعاءاالكوع علي حسين هشام   الجاهزة لالثواب العرب أصل

967775727071السبعين مديريةزمان خير سوبرماركت خلف-  األربعين شارعالديلمي عبدهللا والتجميل للعطور الماجد

967770800775السبعين مديريةمول العامري جوار-  األصبحي مدينةالمرغمي وزير هارت سيتي

967770855250السبعين مديريةبوس بيت-  صنعاءالسامعي احمد عبدالرحمن عيسي والرنج للسمكرة السامعي ورشة

967775354528السبعين مديريةالبريد امام-  شميلة-  صنعاءمرشد علي محسن احمد هللا ضيف   فارما النجمة صيدلية

967777889938السبعين مديريةالشباب حي بوس بيت-  صنعاءالمجيدي غالب علي عبدالرقيب روشن ماركت سوبر

967772989466الوحدة مديريةالفرولة ملك ـجوار الجزائر ـ صنعاءردمان صائل محمد عمرو والقرطاسية المكتبية لالدوات النداء مكتبة

967777756694الوحدة مديريةالفرولة ملك جوار ـ الجزائر ـ صنعاءالطويل علي حميد صادق محمد والتحويالت للصرافة ظفار شركة



967773842819السبعين مديريةعاليه قسم جوار القادسيهالصلوي ثابت عمر منصور محمد   والفواكه للخضروات الجنات وادي

967774841741الوحدة مديريةالتضامن بنك جوار الجزائر شارع ـ صنعاءالمقرمي عبدالجبار عبدالسالم خالد للتصوير المقرمي مركز

967771974540السبعين مديريةالبريد جوار حده شاارعمثنى محمد حسن محمد برشلونه ستايل

967777071470السبعين مديريةالشباب حي-  بوس بيت- صنعاءالمنبري عبدهللا علي حسن الجوكر فالفل

967772070201السبعين مديريةالستين جولة تعز شارع العاصمة امانةمنصور محمد حمود ماجد الفتح ومخبازة مطعم

967777362551معين مديريةاللكمة حي مول ستي جوار هائلالمقرمي علي سيف حذيفة   للتعديالت المقرمي

967776600662السبعين مديريةبوس بيت الخمسين شارع صنعاءللتجارة   التسوق عالم

967777260409معين مديريةاللكمة حي مول ستي جوار هائلعلي عبيد غالب وهيب   فارما المراد صيدليه

967777667171معين مديريةالكريمي امام مارت سيتي جولة الدايريالعرمزه محمد عبدالقوي لصاحبه وصيانة جواالت فون العرمزه

967772824323معين مديريةالبياضي سوق جوار الزراعه شارع صنعاءالخامري غالب عبدهللا عماد والبركة الخير بقالة

967772339544السبعين مديريةمول سكاي من بالقرب-  األصبحي مدينةالنمر ملهي عبدالكريم محمد النمر صيدلية

967773416685السبعين مديريةالشام فندق امام تعز شارع العاصمة امانةالطبي العيون دار مركز

967776441127معين مديريةالفخامة صالع جوار الدايري الشوكاني حيالقات انواع لجميع السويدي جميل

967774789301معين مديرية20 جولة-  هائلالخوالني محمد احمد محمد ون سي فارما صدلية

967770696454السبعين مديريةالسينمائي المجمع جوار حده شارعالعمودي عمر عبود محمد للرياضه اليمني المركز

967775521515الثورة مديريةالقيادة جولة جوار القيادة شارع صنعاءنصر حمود علي   اليمن اعراس حلويات

967777824318الثورة مديريةالقيادة مبنى امام القيادة شارع صنعاءالعنوه حميد عبدهللا صادق   للجوال عمران محالت

967777080535معين مديريةهائل ش صنعاءاحمد عبدهللا اديب الرجالية للخياطة االكليل

967772989177معين مديريةالوادي مطعم جوار ـ الرقاص ش ـ صنعاءزيد علي حمود علي اسامه النيل مغاسل

967777773161السبعين مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعحدير عبدالقادر ومكياجي عطري

967776451697السبعين مديريةعسالن جامع جوار ـالقادسية صنعاءالصرماح عبدة محمد محمد مالك الحبيشي وفواكة خضروات

967771012749شعوب مديريةالجمهوري شارع الساعة جولة  صنعاءالجبري احمد صالح علي   الزريقي بقالة

967773327275السبعين مديريةعسالن جامع جوار القادسية ـ صنعاءالعكاد علي صالح محمد والديكور للتجارة العكاد ورشة

967773399460السبعين مديريةللصرافة مبارز جوار-  األصبحي مدينةالناموس وسيم وسيم صالون

967774765836السبعين مديريةوير نايس خلف-  األصبحي مدينةالدروبي رشيد البركة بقالة

967775044408معين مديريةللصرافة سويد جوار ـ الرقاص ش ـ صنعاءالحميدي عبده علي زائد التجميل وادوات للمعسالت جاردن ون

967773544456السبعين مديريةزمان خير خلف-  االربعين شارعشمسي مظفر عبدهللا شذى عباية شمس

967774477710معين مديريةالرقاص تقاطع هائل شارع-صنعاءالعلوي محمد غيالن مسعود لصاحبة ابوحسام مركز

967775075916معين مديريةللصرافة سويد من بالقرب ـ الرقاص ـش صنعاءمحجب احمد محمد منير واالتصاالت للجواالت السريع

967775475403السبعين مديريةعسالن جامع جوار ـ القادسية ـ صنعاءالملحاني حسان محمد حميد الغذائية للمواد الملحاني بقالة

967775615415السبعين مديريةالسياسي الحي حدةالشاطبي ثابت حمود محمد سلمان   الشاطبي سلمان حالقة صالون

967774129127الثورة مديريةالقيادة شارع صنعاءالدبعي علي جيالن محمد   للخياطة القيادة مركز

967777883132أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده اؤ8صنعالخفيفه الوجبات و للشبس الباسم

967777042229معين مديريةاالمانهعبدهللا عبده سيفان عبدالرحمن لصاحبها حمير ارض خضروات

967770548244معين مديريةالعمل مكتب جوار ـ هائل ش ـ صنعاءيعني محمد عبدهللا احمد عبدهللا الغذائية للمواد كتلونا بقالة

967777889886السبعين مديريةمول ميترو خلف-  األًصبحي مدينةالرداعي ياسر القدم لكرة العاصمة اكاديمية

967777577042الوحدة مديريةبنك كاك امام الجزائر شارع ـ صنعاءاحمد علي المنتصر علي القات لبيع المنتصر

967777604443السبعين مديريةمول سكاي جوار-  االصبحي مدينةالنقيب عبدالرحمن لإلنترنت البرنس

967777888947الوحدة مديريةزمان خير خلف-  االربعين شارعشديوه محمد صالح التجميل وادوات واالقمشة المالبس لبيع كينزو ازياء

967777489654السبعين مديريةعسالن جامع ـجوار القادسية ـ صنعاءالطل عبده احمد محمد تاكسي اجره سيارة سائق

967772213887الوحدة مديريةالفرولة ملك جوار ـ الجزائر ش ـ صنعاءمذكور علي علي عارف واالنترنت لالتصاالت امديست

967772966930السبعين مديريةاألصبحي مدينة تقاطع-  األربعين شارعجميل صالح جميل زمان خير ماركت سوبر

967777733338الثورة مديريةالمحافظة مرور جوار االمانة صنعاءالجعوري محمد ناجي جمال   اليمن جنات صيدلية

967770074752الثورة مديريةالدائمة اللجنة جوار الحصبة صنعاءباجبير سعيد عوض ابراهيم   والعسل الطبيعيه للزيوت باجبير

 عبدالوهاب عاصم لصاحبة التسويقية واالستشارات للتوظيف االول المكتب

967777997699معين مديريةالفخامة صالة جوار الرباط شارعالمجاهد مهيوب حميد

967771000889معين مديريةصنعاء جامعة امام القديم الدائري صنعاءسند محمد صالح عبدالغني   الرئيسية المكتبة

967777731366الثورة مديريةالقيادة شارع صنعاءالداعري صالح يحيى سليم   للهواتف الجوال عالم

967772203502أزال مديريةالريان جامع جوار الريان شارع نقم العاصمة امانةرضوان صالح محمد بشير االوسط الشرق مخبز

967775288711السبعين مديريةالمقبلي مدرسة جوار- بدر جوار- تعز-شصالح ثابت محمود نبيل لصاحبه الغذائية للمواد الزهراوي ركن

967773875247السبعين مديريةللصرافة العامري امام الزبيريالكامل محمد قاسم فرحان معاذ واالعالن للدعاية ماستر برنت

967774117922السبعين مديريةماكس سيتي امام االصبحي مدينةالحربي محمد عبده خالد واالزياء للعبايات شيخة

967775668500معين مديريةالسنينةالقواتي هللا عبد يحي مختار الشعيبي بقالة

 االهدل الرقيب بدرعبد محمد  والسمعيات للبصريات الهاشمي مجموعة

967771771953السبعين مديريةللمفروشات االمبراطور امام- شميلة- صنعاءالهاشمي

967777776640السبعين مديريةالمصباحي جولة حده شارعقهوش صالح عبدهللا صالح والسياحة للسفريات قهوش وكالة

967773411178معين مديريةالسنينةالبعداني أحمد علي هللا عبد رشاد بعدان صالون

967777671872السبعين مديريةالخضراء الركن مطعم امام تعز شارع صنعاءبجاح علي احمد الرحمن عبد   فارما التركية الصيدلية

967774595283السبعين مديريةياسين بهارات مقابل-  األصبحي مدينةمحمد يوسف احمد سليم ذوق و وقف مطعم

967775251486السبعين مديريةسنتر هايبر جوار-  االصبحي مدينةحزام منصور الوفاء كافتيريا

967775679999معين مديريةالبنك جوار الرباط شارعحنيش حسن محمد أحسن النموذجية المودة عيادة

967777689233السبعين مديريةاالنسي سوق مدخل- الزهراوي سوقثابت اسماعيل محمد الدين صالح لصاحبها المدينة بقالة

967771774402السبعين مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعحويرث خالد الراقية الرجالية للمالبس العربي الشموخ

967772771055أزال مديريةالمنار جوارمستشفي القادسيه سوق امام هائل شفارع محمد قحطان مول الند

967777222725السبعين مديريةحده شارعالوهباني ذياب عقالن عبدالمجيد الخضراء الطاقة مركز

967771117307السبعين مديرية16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالجعدي محمد رمزي الجعدي ماركت سوبر

967777965878شعوب مديريةالعربية الجامعة شارع صنعاءعبده محمد محسن عبدهللا   الحياه امواج مياه

967770116622السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفي جوار تعز شارع العاصمة امانةالصلوي قائد عبدهللا وسيم بالدي وشوية مطعم

967777328966شعوب مديريةالعربية الجامعة شارع صنعاءالحبابي حاتم حسين جمال   البناء لمواد جمال ابو محالت

967737687837شعوب مديريةالنصر شارع صنعاءاخظر حامد احمد بندر   تهامة شواطئ ومطابخ مطعم

967776312184معين مديريةالرازي جامعة امام الرباط شارعالحسني   حسن علي عبده عبدالقادر لصاحبها الحسني بقالة



967777735016معين مديرية16شارعحسن   قائد محمد امين لصاحبها البلدي للكباب الهالل مطعم

967774700836السبعين مديريةالسياسي الحيالخامري غالب منير اسامة السيارات لخدمات الخامري مركز

967774581770الصافية مديريةاالنسي سوق جوار- الصافية- العاصمة امانةالمساجدي حسن علي هللا ضيف المساجدي هللا ضيف بقاله

967734552042الصافية مديريةعنس سوق جوار-  الصافيه- صنعاءالحريمي عبدهللا سعيد رشاد احمد والفواكة للخضروات محمد ابو

967773500676شعوب مديريةالنصر شارع صنعاءاخظر حامد احمد بندر   تهامة شواطئ ومطابخ مطعم

967773055569معين مديريةالكريمي بنك جوار الرقاص شارعالشيبه   الشيبة محمد علي سيف لصاحبها للبيض الشيبة مركز

967771506504السبعين مديريةالقادسية سوق جوار القادسية-  العاصمة امانةشفان منصر احمد علي والفواكة للخضروات القادسية ركن

967771088614الثورة مديريةالدفاع شارع صنعاءالعمري احمد محمد كمال   العمري بقالة

967777999177شعوب مديريةالرياضي االستاذ جوار الجراف صنعاءمنصور احمد ابراهيم   العامة للتجارة منصور بن

967770700424الثورة مديريةالقديمة الجامعة جوار الجنوبي الدائري صنعاءمالك محمد عبدهللا كمال   اوام حلويات

967777673566الثورة مديريةالحرية شارع صنعاءناجي محمد سعيد سعيد   ارتل سيول محطه

967774005055السبعين مديريةالستين شارعسالم عبده سليمان منيره لأللمنيوم الخليج مؤسسة

967774502223السبعين مديريةعادل ابو جوار خوالنرسام احمد عبدهللا عرفات الدولي صنعاء مجمع

967772064366السبعين مديريةالسبعين مديرية العاصمة امانةغراب مساعد محمد ابرهيم الحياه اكسيد صيدلية

967771777123السبعين مديريةسنجم محطة جوار الستين شارع السبعين مديرية العاصمة امانةالحبيشي احمد حميد محمد القاسم ومجمع ماركت سوبر

967777635625السبعين مديريةالحياه برج فندق جوار معياد بيت السبيعن مديرة العاصمو امانةدحان سعيد محمد شكري لالتصاالت بناء وادي مركز

967770954382الثورة مديريةسباء جولة الحصبة صنعاءالشرعبي محمد عبدهللا عبدالملك   الشرعبي بقالة

967773675252معين مديريةاألوروبي المستشفي جوار الرقاص شارعالحكيمي عبدهللا   احمد نجيب لصاحبها زاد صيدلية

967777950700الوحدة مديريةالكميم مركز جوار حده شارعالحطامي سعد حيدر ضياء ــ غاليري الحطامي

967770436044السبعين مديريةالحياه برج فندق جوار معياد بيت السبيعن مديرية العاصمة امانةالشعوفي علي محمد وليد النقية الصحية للمياه مياهنا

967771404343السبعين مديريةالجمال افكار جوار 16 شارع السبيعين مديرية العاصمة امانةالكسار ناصر علي محمد العالمية العطورات لتركيب جوهان

967715337532السبعين مديريةااللماني المستشفي جوار تعز شارع السبيعن مديرية العاصمة امانةالشميري قاسم علي مهيوب فؤاد الطازجة لالسماك البحار ملك

 حسن عبدهللا بسام الجوال خدمات وجميع الذكية للهوتف فون المساوي

967775008911السبعين مديريةزايد مركز جوار 16 شارع السبيعن مديرية العاصمة امانةالمساوي محمد

967772399641السبعين مديريةوير نايس جوار-  األصبحي مدينةالبرحوت عدنان النصر ماركت سوبر

967774169221السبعين مديريةسنتر هايبر جوار-  األصبحي مدينةحزام منصور الوفاء مطعم

967777253920الثورة مديريةتونس شارع صنعاءكابع عبدالرحمن محمد   التجارية كابع محالت

967770688515الثورة مديريةتونس مستشفى جوار تونس شارع صنعاءالصمدي عمر قايد سالم   للخضروات الصمدي سالم

 االهدل الرقيب عبد بدر محمد   والسمعيات للبصريات الهاشمي مجموعة

967777558881السبعين مديريةياسين بهارات جوار-  االصبحيالهاشمي

967777486594السبعين مديريةمول سكاي مقابل- االصبحي مدينةشبام احمد علي مطهر مدرسية و مكتبية أدوات الصفاء مكتبة

967776188990السبعين مديريةمول البصمة داخل-  االصبحي مدينةعمر نعمان نبيل   التجميل وادوات للعطور أحساس

967770822884معين مديريةالقادسية سوق جوار هائل- شالكهالني غالب حسن جميل امير لصاحبها الكهربائية لالدوات الجنتين انوار

967771002221السبعين مديريةالمقبلي مدرسة جوار- بدر حي تعز/ شمحفل طاهر عبدهللا نجيب لصاحبه القات لبيع محفل

967773701010السبعين مديريةالشام مطعم امام-  شميلة-  صنعاءاحمد عبدة سالم الرزاق عبد مبارك   والسمعيات للبصريات الكندي المركز

967777166625السبعين مديريةالكميم مركز امام حدةالوصابي حيدر طالل حدة بهارات

967773860516السبعين مديرية16 شارع معياد بيت العاصمة امانةقاسم حسين محمد فارس للجلديات االيطالية الماركة

967733557000السبعين مديريةالمصباحي جولة حدهالتوصيل لخدمات سفري تطبيق

967774027767السبعين مديريةالتضامن بنك جوار تعز شارع-  العاصمة امانةالشاعر احمد يحيى مطهر العيون وجراحة لطب الشاعر

967771271973معين مديريةالناصر جامعة مقابل-  السنينةصالح عبده احمد غالب الغذائية للمواد الربيع بقالة

967772054062معين مديريةالسنينههاشم محمد احمد هايل الصعفاني بقالة

967774770001شعوب مديريةالمتحدون مستشفى جوار النصر شارع صنعاءالروم احمد قاسم عبدالكريم   العربي البن وبهارات بن

967775750007شعوب مديريةالحرازي مطعم جوار الحرية شارع صنعاءمهناء مصلح احمد رضوان   للحالقة رضوان صالون

967777221211السبعين مديريةحده شارعالقباطي فضل محمد احمد محمد الذكية للهواتف فون ماكس

967777719090السبعين مديريةالتضامن بنك جوار تعز شارع العاصمة امانةالشاعر احمد يحيى مطهر العيون وجراحة لطب الشاعر

967771606311السبعين مديريةالحياه برج فندق جوار معياد بيت العاصمة امانةالنجاشي سالم عباس هشام الذهبي الركن بقالة

967771467734السبعين مديريةالحياه برج فندق امام معياد بيت العاصمة امانةقاسم حيدر محمد حمزة والمكسرات البهارات بيت

967770602532السبعين مديريةللنقل معمر بن جوار- االستين شالكبودي حيدر محمد رع فا توفيق والفواكة للخضروات الضباب وادي

967771241249أزال مديريةالذهبي القلم جوار الرباط ش تقاطع. 16 شالقرشي حسن علي بشير الحرازي شواية

 عبد امين خالد   شمسية الواح بطاريات السيارات لخدمات العشاري مركز

967773033009السبعين مديريةللتجميل ماركاتي جوار-  االصبحي-  صنعاءالعشاري هللا

 الرقيب عبد الهادي عبد العليم عبد   والسمعيات للنظارات فرنسا سماء

967735050001السبعين مديريةبوس بيت جولة-  الخمسيناالهدل

967777774272السبعين مديريةالثقافة جولة-  االربعين شارع-  االصبحي-  صنعاءالجنيدي صالح محمد مصطفئ   رويال البيك وبرست مطاعم

967775558117السبعين مديريةالقرماني مؤسسة جوار معياد بيت العاصمة امانةالمنصري ناجي محمد خلف الشعر قصات الحدث خلف

967771225796السبعين مديريةمول سكاي جوار-  األصبحي مدينةالعاتي ياسر ايسكريم ستار

967777649400الوحدة مديريةصنعاءالمطحني محمد علي غسان مستر محل

967775493464معين مديرية16 شالصالحي يحي محمد   الجوال لخدمات الصالحي

ع الُِكَرَيٌمَي ّبَنِك ْجَواَرالكهالي علي عبده محمد   الشوارما بيت ْْ ُعه َفَر ْْ 967771222883معين مديريةالُِدائَرَي الُْجاٌم

967777991234معين مديريةالُْجاٌمُعه َفَرع الُِكَرَيٌمَي ْجَواَر الُِدائَرَيعبدالوارث عبدالباقي محمد   الجوال لخدمات االسطورة

967775006915السبعين مديريةسنتر هايبر شمال المقالح شارعالسروري علي محمد طه   للخياطة الرفيع الذوق

967777737678السبعين مديريةالمصباحي جولة حده شارعجياش ال جياش جياش مقبل فهد والنقل السيارات لتاجير تشيتا

967775200241السبعين مديريةالمدينة التضامن بنك جوار المدينة حدةالوادعي محمد الضيافة مطعم

967736371463السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار 16 شارع معياد بيتالعواضي صالح اسماعيل بيروت وبهارات بقالة

967777443707السبعين مديريةالقادسية الستين شارعالكبودي فارع علي الضباب وادي خضروات



967770398000السبعين مديريةالعزاني امام حده شارعالسالمي ابراهيم عبي علي ــ وقلم ورقه قرطاسية

967770408483السبعين مديريةاالصبحي-  صنعاءالدبعي سعيد خالد عمر   وكسوارات جواالت فون لوفي

967774295411السبعين مديريةبيتزا امين جوار االصبحيالحراسي احمد محمد مبروك   مان جنتل ومكاوي مغاسل

967771890120شعوب مديريةاالمريكية السفارة خلف شيراتون صنعاءالعمري ابراهيم محمد مطيع   للخياطة محمد ابو معمل

967773711274السبعين مديريةاألردني المستشفى جوار بيحان العاصمة امانةفرج مسعد ناجي نصر الفرج ماركت سوبر

967774466741السبعين مديريةااليطالي الركن جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالكلبي محمد علي فايز المنزلية لالدوات الراقي البيت

967771210361السبعين مديريةعلم بصمة مدرسة جوار 16 شارع معياد بيتالخالدي علي مصطفي بصمة بقالة

967777780727الصافية مديريةخوالن شارع-صنعاءراجح اسماعيل فكري   الغيار لقطع االتحاد محالت

967771119588معين مديريةالقات سوق مدخل الرقاص شالدين تاج  محمد صالح ضياء الشامي المذاق فالفل

967771600728معين مديريةالرائد ماركت سوبر امام 20 شصالح عبدهللا سعيد عبدهللا   الحمدي مكتبة

967774198971معين مديريةهائل شسيف ناجي عبدهللا محمد   للجواالت تك فون

967777292160معين مديريةالحسام مركز جوار الرقاص شالهتاري عبده أحمد سامي   الحمد دار صيدلية

967773160030معين مديريةالقاهره شالسكني عائض محمد محمد   لبنى صيدلية

967777219009معين مديريةهائل شالحميدي سعيد محمد علي   الرافدين مكتبة

967771119159معين مديريةالمدينه مركز جوار هائل شالرحبي سالم أحمد علي غازي   العروسين احذية

967775460055معين مديريةالرقاص تقاطع 16 شالصالحي عبدهللا يحي عبدهللا   الجوال لخدمات الصالحي

967774662949معين مديرية16 تقاطع الرقاص شزيد عبدالقادر عبدهللا عبدالرحمن   للعسل الريان

967774993597معين مديرية16 شصالح علي صالح حميد   الغساالت غيار قطع لبيع حميد بن محالت

967777781982السبعين مديريةصفر ش-  صنعاءالعبري علي صالح حسين صالله مطعم

967776672233معين مديريةعشرين شارع فرع الكريمي بنك   جوار 16 شارعالصلوي محسن عبدالودود   البركه مطعم

967770417998معين مديريةالستين قريب عشرين شارعالزيدي سعيد حسين محمد   البناء لمواد الشامي محالت

967771814778معين مديريةالكريمي جوار الرقاص شالعواضي قاسم عبدهللا بندر   العواضي ومطاحن بهارات

967777404099السبعين مديريةاالنسي سوق خلف 45 شارعالشعيبي سعد منير الجوال وخدمة لالتصاالت الهالل مركز

967773606011السبعين مديريةبيتزا أمين جوار-  األصبحي مدينةعلي مسعد احمد مطهر العود و اليمني للعسل المطهر

967771122993معين مديريةصنعاءمسفر محمد ابراهيم صالح   الحكمة جامعة

967776058263السبعين مديريةواي محطة امام الخمسين شارعالصلوي سليمان فادي السيارات لصيانة فادي ورشة

967777725845شعوب مديريةالدفاع شارع صنعاءالقحمي مصلح احمد يوسف   اليوسف بقالة

967771546868الثورة مديريةالرشيد سوق جوارب الحصبةالوصابي عايض ناجي عبدهللا غذائية مواد للتجاره الرويحي محل

967771615638السبعين مديريةالسياسي الحى-بغداد شارعسيف ايمن محمد  عمر السياسي الحي الشام سيف محامص

967772007135معين مديريةالحصبة-صنعاءعون راجح اسماعيل مفيد   الغيار لقطع االتحاد محالت

967772522262الصافية مديريةخوالن شارع-صنعاءالذبحاني فؤاد   الغيار لقطع االتحاد محالت

967777469170معين مديريةاإليراني الطبي جوارالمركز الرقاص شالكامل فازع ملهي محمد بشير   السيارات وزينة االطارات لبيع الكامل

967773557653السبعين مديريةاالسطنبول فندق امام المدينة حدةالشميري عبداللة صدام الراقي المذاق بوفية

967772002080السبعين مديريةالقادسية سوق الستين شارعالمذلبي محمد عبدالسالم الغذائية للمواد حنيش بقالة

967770007700معين مديريةالمدينة مركز امام هائل شالحياني راشد نعمان وهيب   لاللكترونيات الوهيب

967770762162معين مديريةالقات سوق مدخل لالسنان ازال مركز امام الرقاص شمحمد محسن عبده امين   سقطري تموينات

967771239230الثورة مديريةالقاهره شارعخميس حسين حسين عبدهللا   للمفروشات الوفاء

967777486308شعوب مديريةالقيادة شارع صنعاءالسري احمد احمد ابراهيم   ستورز سيتي

967775250077شعوب مديريةالمنتاب جوار مازدا شارع صنعاءالمغربي محمد يحيى عبداله   السالم مطعم

االهدل الرقيب عبد الهادي عبد العليم عبد   والسمعيات للنظارات الفرنسي

 مسعود محمد تعزعيادة شارع فرع.  بوس بيت جولة فرع  صنعاء

967777790007السبعين مديريةالنصرالملعب خط تقاطع الجراف فرع. 

967770703415السبعين مديريةالكريمي جوار حده شارع الحداد صالح علي محمد ــ والكهرباء البنـاء لمواد الحداد

967777327738السبعين مديريةهوتيل ماجستيك تاور فندق جوار-  بوس بيت جولة-  صنعاءعطاء حسن علي صالح محمد   ماجستيك تاور حالقة صالون

967777711215السبعين مديريةبوس بيت جولة-  الخمسين شارع-  صنعاءالذاري حسين القادر عبد احمد   بوس بيت فرع سندس صيدلية

967771297320الوحدة مديريةالجمهوري مستشفي جوار-صنعاءنعمان عبدهللا منصور عبدالناصر   فارما التعاون صيدلية

967772810037الوحدة مديريةالجمهوري مستشفي جوار-صنعاءالفقية احمد محمد   فارما التعاون صيدلية

967774987138الصافية مديرية45 شارع صنعاءثابت عبده علي  بندر الدوائية المملكة صيدلية

967772483806معين مديريةالخضراء القبة جامع جوار 16 شارع هائل العاصمة امانةالشرفي محمد علي مجدالدين الوئام يمن صيدلية

967777063466السبعين مديريةقطران جامع جوار بينون  العاصمة امانةالصيري عبدهللا علي صالح الغذائية للمواد البركة بقالة

967772714070السبعين مديريةشارع المدينة حدةسيف محمد ايمن المدينة حدة المعلم فالفل

967771791727السبعين مديريةالخزان مستشفى امام-  شميلة-  صنعاءسندس   صيدلية

967777916674السبعين مديريةالخزان مستشفئ امام-  شميلة-  صنعاءالذاري حسين القادر عبد احمد   شميلة فرع سندس صيدلية

967777186253السبعين مديريةبوس بيت جولة-  صنعاءراجح علي راشد علي   الرجالية والخياطة الجاهزة للمالبس المهيب

967770492575الوحدة مديريةالجمهوري مستشفي جوار الزبيري-صنعاءعبده احمد نعمان عاصم   فارما التعاون صيدلية

967771233221السبعين مديريةالزماني مستشفى جوار-  االصبحي-  صنعاءوالسمعيات للبصريات   الهاشمي مجموعة

967773841468السبعين مديريةالجعدي ماركت سوبر جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالحبيشي محمد مجاهد ياسر االخضر الوادي وبهارات مطاحن

967770635568السبعين مديريةالتضامن بنك جوار تعز شارع العاصمة امانةاالشط ناجي حمود مفيد  الشيباني كفتريا

967770632902السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةشاهر عبدالرشيد احمد ممدوح  االثير بقالة

967777774021شعوب مديريةالخوالني عمارة جوار الدائري صنعاءالمصعبي علي مهدي مثنى   النحل وادي ملكة

967775558177السبعين مديريةالقرماني عمارة جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالمنصري ناجي محمد خلف الشعر قصات الحدث خلف

967774568476السبعين مديريةاليعفري ماركت سوبر جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالحمادي قاسم محمد شهاب والتسويق للتجارة العزم

967773473111الثورة مديريةاألحمر بيت حارة الحصبة صنعاءالصالهم محمد علي يحيى   الصالهم بقالة

967775119796السبعين مديريةالقرماني مؤسسة جوار معياد بيت العاصمة امانةثابت احمد خالد محمد  الخير بقالة

967737247414السبعين مديريةاألردني المستشفي جوار بيحان شارع العاصمة امانةاالشعري ناجي محمد سامي الغذائية للمواد االشعري بقالة

967773500916السبعين مديريةالتربية مكتب جوار معياد بيت العاصمة امانةعبدهللا قايد علي عباس الغذائية للتموينات الراجحي

967777167546السبعين مديريةالحياه برج فندق جوار معياد بيت العاصمة امانةاالنسي احمد عبدالسالم البلدي لدجاج معياد بيت مركز

967715022252السبعين مديريةالحياه برج فندق جوار معياد بيت العاصمة امانةسعد مصلح صالح مختار والفواكة للخضروات المختار



967777449871السبعين مديريةالخزان مستشفى امام-  شميلة-  صنعاءراجح علي راشد علي   الرجالية ولخياطة الجاهزة للمالبس المهيب

967774422543السبعين مديريةمول ميترو مواقف-  األصبحي مدينةالذبحاني حمزة Truck Burger برجر تراك

967774661330السبعين مديريةلالقمشة الحسوسة امام االصبحيالسدعي عباس احمد عبدالرقيب   التجميل وادوات للعطور باريس وجوه

967773417767السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار معياد بيت العاصمة امانةالعيناني حمود علي حيدر الطبية عينان عيادة

967774845685السبعين مديريةالقرماني مؤسسة جوار معياد بيت العاصمة امانةحسن عبدالجبار امين فكري الفتح وفواكة خضروات

967774279709السبعين مديريةالقادسية الستين شارععامر احمد عادل الخامري بقالة

967774473328الثورة مديريةايجل فندق جوار القاهره شارعفارع عبدالرب احمد الرائع كفتريا

967777710121الصافية مديريةالعميد مطعم امام 30 جولة صنعاءالثور حميد عبدالجليل عبدالمولى   النموذجية الجزيرة صيدلية

967771405574الصافية مديريةالزهراوي شارع الصافية صنعاءشميلة احمد علي امين ماجد   حازم ابو صيدلية

967772919799معين مديريةالرقاص محطة جوار الرقاص شارعالعدوي جابر محمد علي علي الغذائه والمواد للبهارات العدوي بهارات

967772972526(صنعاء) التحرير مديريةاليمني البنك خلف التحرير صنعاءالتوم سعيد احمد محمد عماد   للطباعة العماد

967771973588الصافية مديريةالزهراوي 45 شارع صنعاءالصيري علي حمود منصور فاروق   للخياطة الشموخ محال

967777203037السبعين مديريةطارق مدرسة جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالعبدلي حسن لطف مقبل وشبس للفالفل كو مقبل

967775390048معين مديريةالشيباني عزالدين مستشفى خلف السنينة حي صنعاءاسكندر عبده علي اشراق   للتجميل بيوتي دالل كوافير

ع ْجَواَرالمطري حزام علي محمد صادق صادق بقالة ْْ عٌماَرِة ْجَواَر الَُنّصاَر ْجاٌم 967773578641الوحدة مديريةٌماَرْت ِسَيْتَي الَُنَواَر ْْ

967777773429السبعين مديرية16 شارع ـ صنعاءالوايلي عيظة محمد حسين   الوايلي معسالت

967771881440السبعين مديريةبوس بيتالفالحي القات بيع محل الفالحي  صالح محمد عدنان

VIP 967770103507الصافية مديريةالزهراوي 45 شارع الصافية صنعاءالصيري مبخوت عبدهللا ياسر   الحديثة الرجالية للخياطة

967771388908الصافية مديريةالزهراوي 45 شارع الصافية صنعاءسحلول علي حسين حبيب   النارية وااللعاب للتجارة سحلول

967777553575الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالضيفي علي محمد عماد   وااللكترونيات للجواالت البرق مملكة

967775372221الصافية مديريةالزهراوي 45 شارع الصافية صنعاءالسعداني داود قحطان اصيل   للجواالت موبايل فورجي

967771461000الصافية مديريةابوظبي شارع الصافية صنعاءالشيباني علي عبده ناظم محمد   الشيباني بهارات

967775402487السبعين مديريةالحياه برج فندق جور 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةعلي قايداحمد ابراهيم الحياه برج بوفية

967737057237السبعين مديريةالعاصمة امانةعلي محمود محمد احمد  خاصة لمسة

967777492719السبعين مديريةوير نايس امام-  االصبحي-  صنعاءلالحذية فالفور تهامة لدى يعمل   البحري صالح غالب عصام

967775513155معين مديريةالطبي االيراني المركز جوار الرقاص شعبدالمولي قائد عدنان ضياء   لالثاث اليمني البيت

967776663130معين مديريةللصرافهوالحواالت القناعه شركة جوار الرباط شصالح عبده نسيم   والخضروات للفواكه حنين اب تموينات

967777918857السبعين مديريةالعرب مول-  الرويشان جولة فرع-  صنعاءالجنيدي صالح محمد العزيز عبد   رويال البيك وبرست مطاعم

967777755900السبعين مديريةالثقافة جولة-  االربعين شارع صنعاءالجنيدي صالح محمد العزيز عبد   بروستر سام مطاعم

967777966639شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالضلعي علي عبدهللا محمد   الذكية للهواتف العين

967777872400السبعين مديريةااليتام رعاية دار جوار ـ صنعاءالزوم اللة عبد احمد هللا حفظ   الغذائية للمواد بقالةالحبيشي

967776631888السبعين مديريةبينون عماره جوار-  شميلةاللهبي صالح محمد يوسف الفرنسي االمريكي المعهد

967775578759شعوب مديريةحدة شارعالزبيري محمد عثمان عبدالخبير الملك حلويات

967773181810معين مديريةالمنصوري مطعم امام عشرين شالعزعزي غالب محمد علي وجدي   للتمور العزعزي محالت

967771558114معين مديريةمول الكنج جوار عشرين شالعقبي قاسم سعد غالب عبالرزاق الجوال لخدمات العمالق

967777805958معين مديريةالعليمي صيدلية جوار الرقاص تقاطع 16 شالكشري حسن علي محمد   الجاهزه للمالبس الكشري

967736778051السبعين مديريةزياد بن طارق مدرسة16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالطاهري محمد احمد محمد عادل الجاهزة للمالبس الملكة ازياء

967771077738الثورة مديريةتونس شارع صنعاءعالية سعيد سلطان جالل   الدوائية الرسالة صيدلية

967777537482الثورة مديريةالقيادة شارع صنعاءالداعري صالح يحيى محمد   للهواتف ابوداعر محالت

967774902381شعوب مديريةالجسر جوار شيراتون صنعاءالحطامي عامر احمد سلطان   عامر احمد وبهارات مطاحن

967777630490السبعين مديريةصنعاء رويال فندق جوار تعز شارع صنعاءالعماري حسن محمد شاكر  الغذائية للمواد االخضر اللواء بقالة

967777134541السبعين مديريةللعطور السدعي جوار الحربي شارع االصبحي العاصمة امانةالحربي ناجي عبدالرقيب محمد  لالحذية الخليج

967773515446شعوب مديريةالسعودية السقارة جوار الصافية صنعاءالخطيب مهيوب احمد عفيف   والمطهرات للمنظفات دريم شركة

967772333571السبعين مديريةحده شارعردمان محمد حازم بشير المجد مكتبة

967775452585السبعين مديريةحده شارعرحيم قاسم زهير عبده للعسل جناين

967777655200السبعين مديريةمعياد بيت 16 شارع العاصمة امانةالمهدي محمد ناجي احمد ماجد الذهب وتلحيم وشراء للذهب ماجد

967777310493شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالصعفاني محسن صالح زياد   الشميري ابومحمد بقالة

967777916387الصافية مديريةسنان مركز جوار- مجاهد شارع-صنعاءالصبري يحيى محمد عبدالعزيز مورا والتنمية للتجارة اليمنية الشركة

967770802229الثورة مديريةالحرية شارع صنعاءالصريمي علي عبدهللا انور   الجامعة نادي

967777020316الصافية مديريةابوظبي شارع الصافية صنعاءالرهاوي مدهش مهيوب عبدالعظيم   الجوال لخدمات اليمن

967776776547شعوب مديريةشيراتون صنعاءالعامة للتجارة الرجوي مؤسسة

967776776548القديمة صنعاء مديريةالملح سوق صنعاءالعامة للتجارة الرجوي مؤسسة

967776776549السبعين مديريةشميلة صنعاءالعامة للتجارة الرجوي مؤسسة

967774008935(صنعاء) التحرير مديريةتيليمن جوار 26 شارع صنعاءالعريقي احمد مهيوب ياسر   الغيار وقطع الصيانة لمستلزمات عمار ابو

967772252524معين مديريةالرباط تقاطع ل?ها شارعسيف علي حسان وهيب السيارات شاشات وصيانة لبيع االخوة

967773491548السبعين مديريةمول الشارقة- شميلة-  تعز شارع-  العاصمة امانةالعمري عبده علي محمد مول الشارقة ابراج

967777900331السبعين مديريةمول الشارقة- شميلة-  تعز شارع-  العاصمة امانةالعمري عبده علي محمد مول الشارقة أبراج

967772006008السبعين مديريةمول الشارقة- شميلة-  تعز شارع-  العاصمة امانةالعمري عبده علي محمد مول الشارقة أبراج

967773117105معين مديريةالوطنية الجامعة امام الرباط شارع صنعاءالعبسي عبدالقوي محمد اسالم الرقمي للتصوير العربي الوطن

967713880002السبعين مديريةعدن سمراء جوار بوس بيت العاصمة امانةالعواضي محمد كمال صادق  النصر مكتبة

967776802267السبعين مديريةطارق مدرسة جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالناصر حسان محمد عبدالمجيد للمالبس المشاهير ظاليع

967777837750السبعين مديريةاروبا نجوم فندوق جور الستين شارع العاصمة امانةاالشيط محمد ناجي حمود هائل  الفلوجة كفتريا

967712172924السبعين مديريةطارق مدرسة جوار 16 شارع معياد بيت العاصمة امانةالناصر حسان محمد عبدالمجيد للمالبس المشاهير ظاليع

967733760226(صنعاء) التحرير مديريةللعطور الرحاب جوار- التحريرالصبري يحيى محمد عبدالعزيز مورا والتنمية للتجارة اليمنية الشركة

967777706920الصافية مديريةخزيمة مقبرة جوار الصافية صنعاءمربط احمد احمد احمد   فون تكنو

967775961481السبعين مديريةيزن ذي قسم جوار 45 شارع صنعاءالصعدي عبده عبدهللا عبدالفتاح   االمل بقالة



967771422413الثورة مديريةالطوقي حارة الحصبة صنعاءالصبري علي عبدهللا ادم   صبري بقالة

967772235229الحارث بني مديريةالتلفزيون شارع الجراف صنعاءالبلول محسن محمد مهدي   والسياحة للسفريات البلول

967775743333معين مديريةسبا جولة قبل القاهره شارعالعريقي عثمان مقبل جميل هيثم والدواليب للموبليا جمال ابو

967777300830معين مديريةالقادسيه سوق جوار هائل شاععليالدبعي محمد عبدهللا للمالبسالجاهزه الغدره

967778189810معين مديريةالجزيرة كلية جوار الرباط شارعرفيق على صالح على الغذائية للمواد الرفيق

967774205015معين مديريةالرازي جامعة فكة مدخل الرباط شارعالقليطي محسن قاسم احمد الغذائية للمواد البركة بقالة

 ثابت الولي عبد ابراهيم الغيار قطع وبيع المحركات وصيانة للف صافر

967770990641الثورة مديريةسبأ جولةالعريقي

967771180145معين مديريةللصرافه القناعه شركه جوار الرباط شالبروي ناصر ثابت احمد   والخضروات للفواكه حنين ابو تموينات

967773686661معين مديريةالكريمي جوار عشرين شاالسلمي مشعوف محمد اسلم   الجوال لخدمات فون اسلم

967777417224الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءهادي علي هزاع فهيم  نجيب مكتبة

967771408524السبعين مديريةالبريد ةجوار- حدهالطليلي اسماعيل غازي A2Z School of English  معهد

967777571360الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءفاضل عامر عبده ناجي دماج   لالنترنت الصافية مركز

 رياض  هايل فرع الزيو وتغيير والبطاريات االطارات لبيع الجابري مركز

967777768697معين مديريةهايل تقاطع الرباط شالجابري هايل عبدهللا

967771621183شعوب مديريةالمحلية االدارة جوار الميثاق شارع صنعاءالبعداني مجلي مصلح عبدهللا   لالثاث الدولية مجلي مؤسسة

967774633622السبعين مديريةالخير جامع جوار المهندسين حي بوس بيتالمعزاب محمد فاضل عالءالدين السعادة بقالة

967777579325السبعين مديريةالخير جامع جوار المهندسين حي بوس بيتعبدالغني خليل مبارك السيارات لمكنيك القباطي ورشة

967775203044السبعين مديريةمعياد بيت ـ صنعاءالمشرقي عبدة الحفيظ عبد وهيب   واالكسوارات للجواالت البرنس

967772773012معين مديريةمحطةالرقاص جوار شالرقاصالعدوي محمدجابر علي علي   والموادالغذائيه للبهارات العدوي بهارات

967777021117الصافية مديريةالزهراوي الضافية صنعاءالكباب عبدالعزيز احمد محمد   فون توداي

967774158073الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءمحمد عبده ياسين محمد   الجوال وخدمات لاللكترونيات السروري

967776645997الصافية مديريةالخطيب مطعم امام 45 شارع صنعاءالقادري فرحان محمد عبدهللا خالد   الربيع بقالة

967777427989الصافية مديرية45 شارع الصافية صنعاءالنعمان محمد يحيى اسماعيل محمد   للمكسرات النعمان بهارات

967774774628الصافية مديريةالزهراوي 45 شارع صنعاءنايف امين محمد قاسم   الغذائية للمواد الرفاعي محالت

967771181216الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالذبحاني سعيد احمد عمر   عدن صيدلية

967773700061الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالهادي غالب علي مطهر عبدهللا   التكنولوجيا عصر

967777380130الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالجحرة صالح محمد عبدهللا علي   والتجميل للعطور همسات

967770092033الصافية مديريةالزهراوي الصافية صنعاءالصيري علي محمد محمد بشار   للخياطة جميل ابو محالت

967773859508معين مديريةالبلدي للكباب الهالل مطعم جوار / 16 شالمنش محمد علي ايمن   للموادالغذائيه البركه تموينات

967771133211معين مديريةالكريمي جوار 16 شعبدالقوي حسين علي قاسم   الصحه عالم صيدلية

967771463447معين مديريةالكريمي جوار 16 شالحبابي صالح علي عبدالخالق   الغذائيه للمواد الحبابي

967712849206معين مديريةمارينا فندق امام الرباط شارعبازل احمد محمد عبدالرحمن للمفاتيح الشامل

القحم عبدالدائم قاسم عبدالرحمن   االمراء مكتبة

 بن معاذ حارة/ الفتح محطة خلف/ العمري جولة/  خوالن شارع

967774987587الصافية مديريةجبل

967775025028معين مديريةللصرافه سويد جوار الرقاص شالحزمي عبدهللا محمد احمد   االلكترونيات من واسعه تشكيله الحزمي

967771159545معين مديريةالكريمي جوار ستةعشر تقاطع الرقاص شالقادري محمد نعمان سليمان   والخضروات للفواكه القادري

967776262255السبعين مديرية45 جولة تعز شارع صنعاءعشر ستة رقم فرع علوان بن صيدلية

967771701622الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءعبيد علي محمد حسين   لالدوية الفتح صيدلة

 والبطاريات االكترونيه االجهزه جميع لصيانة واالكترونيات الصيانه عالم

967770461616الثورة مديريةاليمنيه مبنى أمام الميثاق الحصبهالحكيمي سعيد نبيل طلعت

967773726382معين مديريةالقليسي جامع جوارالوصابي صالح عبده علي عبده الوصابي بقالة

967772708019معين مديريةالسنينه جسر تحتالحاتمي احمد علب حمود   القري ام ملحمة

967774460702معين مديريةالقليسي جامع جوار الرقاص التيسير حيالوصابي صالح عبده علي يحي   الوصابي بقالة

 عبدهللا عزيز   والبهارات والتمور والمكسرات للعسل الشافي المذاق

967711447943معين مديريةالكريمي جوار 16 شالنهاري

967775071048الثورة مديريةاالحمر بيت جوار الحصبة صنعاءغيالن صالح محمد حميد جارهللا   للجنابي عابد ابو

967775210950معين مديريةالعواضي مطعم جوار هائل شارعالنويسي ناجي احمد وليد النويسي صيدلية

967773446108معين مديريةعشر سته شارعقاطن احمد حسين صالح واخوانه قاطن احمد حسين صالح محالت

967775555859السبعين مديرية: هاتف جالكسي مطعم جوار االصبحي صنعاءالمقدم هللا عبد أحسن  واكسسوارات جواالت األصدارالحديث

967774970994السبعين مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعشرهان حسين علي احمد األعراس ومستلزمات الهدايا و للتحف سرايا

تقاطعابراهيم عبدهللا محمد احمد الراقي البيت بهارات 967771950277معين مديرية16 مع هائل ْ 

967778040001السبعين مديريةالمدينة جولة حدة شارع-  االربعين شارع صنعاءالوائلي هللا عبد احمد خليفة   الدولي والنقل للسفريات بالس البرق

967777772410معين مديريةالرقاص محطة امام الرقاص شالراعي محمد ناجي احمد خالد   للحالقه ايفل برج صالون

967773161212معين مديريةالذهبي القلم مكتبة امام الرباط شارعالحياني راشد محمد محمد الحطب على شاورما حطبطب مطعم

967771278170السبعين مديريةزمان خير جوار 40 ش-  صنعاءاالديب قاسم نعمان محمد االديب بقالة

967775757644السبعين مديريةالضياني جوار بوس بيتالقادري احمد محمد عبده مفيد التهامي البيت مطعم

967777379430السبعين مديريةالخير جامع جوار المهندسين حي بوس بيتمشوق عبده حسن علي سامي للدواجن سامي مسلخ

967776208402السبعين مديريةالعاصمة امانةفضل هشام والهدياء لساعات فورجيت

967774977706معين مديريةالرائد ماركت سوبر امام عشرين شصالح عبدهللا سعيد عبدهللا   الحمدي مكتبة

967714725132السبعين مديريةماكس سيتي امام االصبحيالمنتصر صالح راجح محمد ياسر   العالمية بقالة

967770703364معين مديريةسباء جولةالحكمي احمد ثابت اسامة   الصنعانية والمشروبات للحلويات للبرود

967777504237السبعين مديريةموكا جوار صفر ش- حدة شارعمرشد محمد علي عبدالغني حده لولؤة

967772574008السبعين مديريةأتيكو محطة مقابل-  الخمسين شارعالعميسي احمد عبدهللا عبدهللا الخمسين مكتبة

967772782422الصافية مديريةالزهراوي سوقمحمد علي قايد ماجد   للهدايا ماجستي

967736666255الصافية مديريةالكبودي سوق/سبتمبر26/سوقسعيد احمد قاسم احمد شايع   لصاحبها واالقمشه للمالبس شايع

967770425422الصافية مديريةالكبودي سوق/سبتمبر26/ سوقالشامي علي احمد ياسر   لصاحبها الفرسان عبايات

967772560325الصافية مديريةالزهراويالقحوي طاهر محمود اطيب   لصاحبها والهدايا للتحف باريس



967778243470الثورة مديريةالروني سوق- الحصبهالشاوش علي عبدالكريم وليد الخياطه لمستلزمات روعه

 الدين محي   لصاحبها والتطريز الخياطه لمستلزمات الدين محي محالت

967777299974السبعين مديريةمول الزهراوي جوار الزهراوي سوقالدين محي عبدهللا محمد

967771890658السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار 16 شارعالهروش سعد ناجي حسام الغذائية للمواد الحياة بقالة

967774211615الصافية مديريةقطران احمد امام العمري جولهالصلوي عباد غالب محمد منصور   الصلوي منصور بقاله

967773259956السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار معياد بيت 16 شارعالشرعبي عبده طاهر محمد  الوفاء مخبز

967774732208الصافية مديريةالكبودي سوق/الزهرويالبورعي محمد قايد رعد   بصاحبها للجواالت امازون

967770869852السبعين مديريةاليعفري جوار معياد بيت 16 شارععثاربة علي هللا عبد عمرو الغذائية للمواد عثاربة عمرو

967776864380السبعين مديريةالتربية مكتب جوار معياد بيت 16 شارعحيدرة ابكر ناجي يحيى الغني عبد عثاربة ماركت ميني بقالة

967771228787شعوب مديريةالصياح جولة صنعاءبارق صالح ناصر ناصر تيليكوم البارق

967777093899(صنعاء) التحرير مديريةالقيادة شارع التحرير صنعاءالثور احمد حسين محمد مروان الثور محل

967775191851السبعين مديريةطارق مدرسة جوار 16 شارعالعبدلي حسن لطف محمد عصام ابو بقالة

 محمد علي محمد عبده والمكسرات للبهارات الغذائية للمواد النخلة بقالة

967771711366السبعين مديريةاليعفري ماركت سوبر جوار 16 شارعالصبري

967777835493الثورة مديريةالتجارية الغرفه-  الحصبةسعد بجاش علي توفيق الفوتوغرافي للتصوير ستار فوتو استديو

967772160781الصافية مديريةالزهراوي سوققتب احمد قاسم عبدهللا   لصاحبه والعطور للهدايا ورد عالمي

967777593990الصافية مديريةاالهليه الرواد مدارس خلف 45 جولهعيسى احمد عبدالحميد عقيل   لصاحبها واربعين خمسه مكتبه

967773142802السبعين مديريةالكبودي سوق مدخل جوار الزهراوي سوقالوصابي حسين سعيد مشتاق   لصاحبها لالقمشه الوصابي

967712145549السبعين مديريةكازافيل فندق جوار 45 جولهسيف عبده سعيد حسن سمير   لصاحبها ميكال ابو بقاله

967775010712السبعين مديريةالخيول صالة مقابل-  مايو 22 شارعالعزاني احمد عبدالقوي زياد للمعسالت القصر

967777480212السبعين مديريةالتضامن بنك جوار-  بوس بيتالجابري شميل العبد عيضه للعسل حضرموت طيبات

967775643977الثورة مديريةالصحة وزارة الحصبة صنعاءالريمي محمد احمد علي عمار الخير تموينات

967771155016معين مديريةالهدي جامع امام هائل شالقدسي مهيوب عبدهللا عارف   لصاحبها سعيد بور حلويات

 محمد سعيد احمد مبارك التجميل وادوات المدرسية لألدوات االقصى مكتبة

967777627634الثورة مديريةالطيبه األرض الحصبةالبجلي

967778061623الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالمعمري سعيد عبدالحكيم لقمان   لاللكترونيات الحكيم

967772718611معين مديريةالذهبي القلم جوار الرباط شالهاشمي غالب سعيد طه   الرباطلصاحبها فرع للتصوير اوسان معامل

967771003548السبعين مديريةاليعفري سوبر جوار-  معيدا بيت 16 شارعالمهدي محسن سلطان محمد  االجمل انتي اكسسوارات

967776273337الوحدة مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار التحريرالعامري منصور نعمان محمد   والتصوير للطباعة البشير

967777460003معين مديريةالبغدادي صيدلية جوار 16 شاالسد مبخوت غالب فتحي   للمكسرات الدار درة

967778404236معين مديريةللكهرباء الرشيد امام/   عشرين شالحميدي محمد احمد سلطان   القات انواع الجود الحميدي

967774727067الوحدة مديريةالحربي المنحف جوار/  الكوبيش حلويات امام جمال شالفودعي عبدهللا هائل عادل احمد   الرجاليه للمالبس الهائل

967738162253الوحدة مديريةالفساد لمكافحة العامه الهيئه امام جمال شالدبعي ناحي عبده شاهر مهنا   التجميل وادوات للعطور العطور امير

967774440439الوحدة مديريةالحربي المتحف امام جمال شالحناني محمد منصور محمد عامر   للعطور نجيب محل

967777784487الوحدة مديريةالرحاب شركة جوار جمال شمقبل محمد عبدالواسع حسين   والبخور للعطور الزريقي

967777020797الوحدة مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار التحرير الشبيبي محمد سعيد عبدالكريم   واالعالن للدعاية االلوان فن

967770620155الثورة مديريةالتجارية الغرفة الحصبة صنعاءهاشم يحيى يحيى عدنان اكسسوارات تلفونات الكترونيات فون جلكسي

967771552227السبعين مديريةاليعفري جوار معياد بيت  16 شارعقاسم احمد عمار واالكسسورارات للعطور الراقي

967777942343السبعين مديريةاالربعين شارع صنعاءالبعداني مجلي مصلح عبدهللا   لالثاث مجلي موسسة

967736627939السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار 16 شارعالحيدري احمد علي عباس الشعر قصات الحدث الربيع زهور صالون

967775222300الصافية مديريةالزهراويالقوري صالح علي فريق   لصاحبها فون خبير

967772010730الصافية مديريةالعمري جولهالصلوي ثابت سلطان ادريس   لصاحبها الصلوي بقاله

967770388557الثورة مديريةالتجاريه الغرفة الحصبةالشبيبي منصور محمد امين محمد الحبيشي بقالة

967778146254السبعين مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعالحاج محمد السيارات لخدمات كارز الساطع مجمع

967777772201الثورة مديريةالقياده شارع-  االمانهكياس حسين احمد خالد الغذائية للمواد خالد بقالة

967770741919الثورة مديريةالقياده شارع-  االمانهالمطري حمود علي علي الغذئية للمواد االشرم بقالة

967770848959السبعين مديريةالزهراوي-تعز شارعالشدادي محمد زيد الدين نصر للتجميل لعيونك اكسسوارات

967770866864معين مديريةالكريمي جوار عشرين شالحبابي يحي قائد احمد خالد   البناء لمواد الحبابي قائد احمد محالت

967711698624الوحدة مديريةبيروت ستار إستراحة و سام قاعة جوار-  حدةالدعيس عدنان العالمية ماركت سوبر

967772492998معين مديريةسعوان ماركت سوبر و الوحدة قسم جوار-  سعوانالعواضي محسن منصور بهارات

967774333193الصافية مديريةالزهراويالحبيشي عدنان   لصاحبها لالحذيه الحبيشي

967777668607معين مديريةسعوان فرزة جوار-  سعواناليافعي وليد الغذائية للمواد الوليد

967771837180الصافية مديريةمعاذ جامع جوار تعز شارعالقحم قاسم طارق   لصاحبها القحم بقاله

967772223209معين مديريةالوادي مطعم جوار الرقاص شالصلوي محمد ناجي محمد لصاحبه   حيران جبال مطعم

967777219011معين مديريةهائل شالقريضي صالح محمد احمد لصاحبه   التجميل وادوات للعطور بسمه

967771586660معين مديريةللصرافه مسعود خلف الجزائر ش تقاطع عمان شالجندي محمد احمد محمد د   االستشاري القلب مركز

967776069998شعوب مديريةصنعاءمحمدعبدهللا وليد اسماعيل   سجائر موزع

967771181921الثورة مديريةالدفعي حارة الحصبة صنعاءالغيل محمد وحيد محمد الغذائية للمواد السالم تموينات

967776563893شعوب مديريةفروة شعوب صنعاءالشرعبي عبدالحميد أحمد سليمان للجواالت المحيط

 نصر سعيد عبدالسالم اكسيوارات تلفونات الكترونيات االسطورة محالت

967772208977الثورة مديريةالتجارية الغرفة الحصبة صنعاءمرشد

967774463372السبعين مديريةالقادسية شارععثمان عبيد احمد صديق العال للقات صديق

967772786461السبعين مديريةواالعالن للدعاية اشهار امام 16 شارعالميدمه ناصر صالح ناصر  الوسيم بقالة

967774747235الثورة مديريةالطيبه االرض- الحصبهالعماد محسن صالح كمال للبهارات صنعاء ربى

967774964647الثورة مديريةدارس صنعاءالبريهي حسان سيف سلطان باسم البريهي بقالة

967714886542الثورة مديريةالتلفزيون شارع صنعاءعلي عقالن محمد بديع السعيد اليمن بقالة

967774499087الحارث بني مديريةصنعاءالخميسي أحمد أحسن إبراهيم الخميسي بقالة



967775770574الثورة مديريةالطيبه األرض-  الحصهالصالحي عبدهللا عبده عبدهللا الغذائية للمواد الصالحي بقالة

967777785695معين مديريةالكريمي جوار 16 تقاطع الرقاص شحسن شوعي محمد منصور   الغنمي ملك منصور ملحمة

967776414142معين مديريةالريان صيدليه جوار هائل شالعزعزي غانم سعيد محمد لصاحبها   الجاهزه للمالبس العزعزي

967774148894معين مديريةالرباط مستشفي امام هائل شعباس علي محمد علي راشد لصاحبها   الرباط وعد صيدلية

967775001807معين مديريةاالستشاري جوارالمستشفي الستين  شالحليسي يحي احمد عبده مازن   بلد دجاج شواية النعيم الحرازي مطعم

 شركة صاحب الشامي مهدي صادق لصاحبه   للشوارما كيفك علي مطعم

967774325125معين مديريةمارت سيتي امام الدائري شللنظافه روان

967773308968الصافية مديريةالزهراوي سوقالعزيزي سعيد سعيد عبدالجبار   لصاحبها شوز ماركتي

967777034300الثورة مديريةالقيادةالسماوي يحيى صالح كريم لالكترونيات االخوين مركز

967771100932السبعين مديريةديلوكس مجمع خلف الحرية شارعالهجر احمد محمد قائد الغذائية للمواد عيسى بقالة

967775219197معين مديريةللصرافه القناعة امام الرباط ش نهايةقاسم عبدالكريم عبدهللا  لصاحبه الرجاليه للخياطه التركي البرج

967775719879معين مديريةالعدل شالدبعي فتح محمد طه   للخشب الدبعي فتح محمد طه محالت

967775558646معين مديريةالحسام مركز امام الرقاص شالخطيب حمادي سعيد عادل   لصاحبها النعيم كافتريا

967771505636السبعين مديريةحدة مياة مصنع جوار-  حدةمرشد محمد علي عبدالرحمن الراقي الحي بقالة

967736245080الصافية مديريةعنس سوق جوار-  الصافيةالحريمي عبدهللا سعيد رشاد احمد الغذائية للمواد احمد ابو بقالة

967776202282الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالعليمي عبدالقادر عبدالواحد رشاد   للجوال العليمي

967776444995معين مديريةالقات سوق مدخل الرقاص شارعالمحرمي عمر قاسم محمد   البلدي للدجاج العربي شوايه

967777507111الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالعامري قائد محمد عيسى   للجواالت همسات

967770021415معين مديريةهائل شاسماعيل حيدر عصام لصاحبه   واالحذيه للمالبس المدينه مركز

967777360550معين مديريةالقات سوق مدخل لالدويه التقوي مخزن امام القاهره شالحريبي محمد علي خالد لصاحبها   االمير كافتيريا

967771393615الثورة مديريةالحصبه الساعة جولةالحوباني علي خلدون عبدالرحمن الرقمي للتصوير التصوير عالم

967772242630الثورة مديريةالساعه جولة- الحصبةالشميري حامد سعيد عبده االنيق الثوب خياط

967771676799السبعين مديريةالخمسين شارع-  صنعاءاليمنية   الجامعة

 علي حسين احمد واكسسوارات اكترونيات لالتصاالت االمجاد مركز

967772150937معين مديريةالتجاري الغرفه- الحصبةعواضي

967774844140الثورة مديريةالتجاريه الغرفه-  الحصبةسبعه أبو محمد علي عبدالرحمن تلفونات اكترونيات ستور موبايل

967772355120الثورة مديريةالتجاريه العرفه- الحصبهالشهاري أحمد محمد ياسر الجنتين بهارات

967773939297الثورة مديريةالبريد-  مازدا-  الحصبةعالء عبدهللا علي عبدهللا العمراني بقالة

967770450384الثورة مديريةالساعه جولة الحصبهحازب علي مالك سعيد مطلق المنزليه لألدوات مالك بن

967775773929الثورة مديريةالساعه جولة الحصبهمهناء سعد قايد صالح الغذائية للمواد المهناء بقالة

967771946643الثورة مديريةالساعه جولة الحصبةزايد حسن قايد حسين قايد السعيده صيدلية

967775535324الثورة مديريةالساعه جولة الحصبةالسمقي احمد محمد سعد دليل الغذائية للمواد الصديق تموينات

967770697058الثورة مديريةالتجارية الغرفه الحصبةالرميش محمد قايد عبدهللا الغذائية للمواد الرميش بقالة

967772502941الثورة مديريةالتجارية الغرفة-  الحصبةالرميش محمد قايد عبدهللا والبهارات الغذائية للمواد صدام ابو بقالة

967777518893معين مديريةلالقمشه التاج امام هائل شالسدعي احمد عبده هشام   والعود للعطور السدعي عادل

967775957774معين مديريةحسام ابو مركز جوار الرقاص شالفيصلي قائد محمد علي باسم   الجوال لخدمات فون الحامد

967772090969معين مديريةالرائد معهد جوار هائل سالدبعي عبدهللا علي عبدالباقي باسم   لالحذيه الباسم

967775779960الثورة مديريةالساعة جولة-  الحصبة احمد علي علي محمود الهواتف للصيانه فون الرواد

967777777336الوحدة مديريةاألمين بوفية جوار-حدة شارعالشماري صالح فارع عبدالرحمن الرجالية للخياطة الحمزة

967774521128الثورة مديريةالحيد دار خوالن شارععلي مهيوب نبيل هللا عبد الحيد دار صيدلية

967736745442معين مديريةصنعاء الثالثين شارعالمنصوري يوسف علي عمار للسياحة المتميزة االرض

967775612946السبعين مديريةالهرم مركز مقابل-  االصبحيالفقيه سعيد محمد نجيب للتجارة الشرق بيت

967773277016السبعين مديريةماكس سيتي جوار-  االصبحيعبدالرب محمد خالد للمالبس الهرم ركن

967771177021معين مديريةالروني عمارة جوار هائل شالصالحي نعمان غالب احمد احمد   الحديثه بيبي صيدلية

967771099066معين مديريةلللغات الزائد معهد جوار هائل شالكبودي صالح محمد ماجد   الغذائيه والمواد للبهارات الكبودي

967773289220معين مديريةالروني شركة جوار هائل شالحرازي علي حسن ادريس   الجاهزه للمالبس مول هال

967774430233معين مديريةالكريمي جوار الرقاص شهاسم عبده احمد احمد اكرم   كلين سوبر مغاسل

967772504446الحارث بني مديريةدارس سوقغيالن يحيى عبده محمد محفوظ لالتصاالت الراشدون

967774747432الثورة مديريةالطيبة االرض الحصبة صنعاءالفقيه علي علي نصر الطيبة األرض تموينات

967773226612السبعين مديريةمارينا فندق مقابل مايو 22الفقية علي محمد غمدان القات انواع الجواد الفقية غمدان

967777249100الصافية مديريةظبي ايو شارع الصافية صنعاءخميس عبده احمد هللا ضيف   الرجالية للمالبس الوجاهة محل

967772149682السبعين مديريةالمرور جوار خوالن شارعاالدريسي هللا عبد علي عبده نورالدين  االدريسي بقالة

967774838175السبعين مديريةزياد بن طارق مدرسة جوار 16 شارعالعباهي احمد احمد ابراهيم للحالقة االناقة صالون

967776559666السبعين مديريةاأللماني المستشفى جوار تعز شارعالنجار عتيق طاهر مصطفى لالكسسوارات موبايل البندر

967770280962السبعين مديريةخوالن شارعالمعلمي محمد مصلح عادل محمد  الشوق بقالة

967776724735الصافية مديريةالكبودي/الزهراوي سوقالبهرمي مرشد مقبل صدام   لصاحبها للعطورات الطيف الوان

967771162270السبعين مديريةالزهراوي سوقالكهالي محسن هللا جار عبدالكريم   المنزليه لالدوات هوم جريت

967777320989السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفى امام تعز شارعامين عمر حسن نبيل مراد  التمييز صيدلية

967773469647السبعين مديريةاليعفري ماكت سوبر جوار معياد بيت 16 شارعالدعيس منصور علي يوسف الطازجة العصائر لبيع اورنج كافتيرياء

967713430096السبعين مديريةوالتعليم التربية مكتب جوار-  معياد بيتالشرعبي هللا عبد شايع محمد بازل الذهبي الركن بقالة

967777673967السبعين مديريةسندس صيدلية جوار بوس بيتردمان مهدي عبده بسام لالتصاالت فون اسياء

967776005955الثورة مديريةالتجارية الغرفة الحصبة صنعاءالقزع محسن راجي منير القزع محالت

967735718505الثورة مديريةفروة الحصبة صنعاءالخالد يحيى صالح داود هائل داوود هائل محالت

967777620656الثورة مديريةمازدا الحصبة صنعاءالفقيه حسن علي محمد الحرازي محمد بقالة

967771399997الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءناشر أحمد محمد عبدالحميد يحيى تيليكوم يحيى محل

967777404573الثورة مديريةالدفعي حارة مازدا الحصبة صنعاءالجبني سعد عبدالرحمن محمد الجبني بقالة

967773112066الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءأحمد علي أحمد أمين فون األمين محل

967770895862الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءالقباطي عبدالوهاب عبدالعزيز وجدان فارما وجدان صيدلية

967773914035الثورة مديريةمازدا الحصبة صنعاءراشد محمد محمد عارف الدين شهاب صيدلية

967777318929الحارث بني مديريةالمطار شارع صنعاءمقبل حمود أحمد نعمان محمود الحديثة الزهراء صيدلية

967775812886الثورة مديريةمازدا الحصبة صنعاءسعيد مهيوب قاسم مراد األزهر صيدلية



967772587789السبعين مديريةالمرور جوار-  خوالن شارعاالحمدي هللا عبد داؤد طالل البلدي للكباب انس ابو بوفية

967772771016معين مديريةالمنار مستشفي جوار هائل شالدبعي فارع محمد قحطان   لصاحبها الجاهزه للمالبس مول الند

967771035574معين مديريةالزكويه الواجبات مبني اامام. الرباط شاحمد عبدهللا سعيد عبدهللا   لصاحبها الشجاع صيدلية

967773832297الثورة مديريةدارساالنسي محسن صالح ماجد الغذائية للمواد االنسي بقالة

967771414315الثورة مديريةدارسغالب ثابت مطهر صالح الغذائية للمواد اليوسفي بقالة

967774251824الثورة مديريةدارسالعبري علي محمد جالل للبهارات صنعاء سمر

967776490933الثورة مديريةالروضه دارسالعواضي علي احمد حمود طاهر الروضه ركن فالفل

967771816555شعوب مديريةالحباري شعوبالخدري حسن محمد علي جابر الغذائية للمواد جابر تموينات

967771004482السبعين مديريةالحياة برج فندق جوار 16 شارعالشريم صالح محمد مانع  للقات مانع

967777026868معين مديريةالرقاص ش هائل مدرسة جوارالقديمي هادي علي علي هادي   الرياض برج مغسلة

967772633332الثورة مديريةالرشيد سوق جوارب الحصبةمبخوت صالح ناصر مهيب الذكيه للهواتف الغولي

967775061646السبعين مديريةاليعفري سوبر جوار 16 شارعاليعفري محمد محسن علي الغذائية للمواد محسن ابن بقالة

967778441464السبعين مديريةالزهراوي-تعز شارعالحاج محمد عبده جمال  لالزياء كشخه

967778000621الثورة مديريةالرشيد سوق جوار الحصبةمرشد قائد هالل احمد الغذائية للمواد االسره تموينات

967772759704معين مديريةالكريمي جوار العليمي صيدلية جوار الرقاص شخريص شوعي حمود صادق   لصاحبها االخوه ملحمة

967777208207معين مديرية20 شالمخالفي يحي صالح سام   لالدويه التقوي مخزن

967775156056معين مديريةوالكويت اليمن بنك جوار 16 شراوح فائد علي بشير  لصاحبها الغذائيه للمواد العباسي تموينات

967737319042أزال مديريةبوس بيتاالرياني عبدهللا شاكر lailicفرح

967777703691الوحدة مديريةالفساد لمكافحة العامة الهيئه امام جمال شالمسني عبدهللا علي محفوظ   التجميل وادوات للعطور Vip العالمي

967776266636معين مديريةالبلدي للكباب الهالل مطعم جوار. 16 شجهالن سعيد علي قاسم علي   الكهربائيه لالدوات االخضر اللواء

967774849484الوحدة مديريةالرحاب شركة جوار جمال شالزريق مقبل عبدهللا شاهر الدين صالح   البخور ملك

967773301114الوحدة مديريةالفساد لمكافحة العامه الهيئه امام جمال شالسنحاني محمد يحي احمد   الجوال لخدمات هوم موبايل

967772182172الوحدة مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار التحريراالدريسي محمود محمد صادق احمد   واالفراح للبطائق ريدان

967773030350الوحدة مديريةالحربي المتحف امام التحريرالمنصور محمد ابراهيم ربيع   لالكسسوارات الربيع مركز

 رياض  مذبح فرع ا وتغيير والبطاريات االطارات لبيع الجابري رياض

967770327307معين مديريةالعام النائب امام/  مذبحالجابري هايل عبدهللا

967775026994معين مديريةصنعاء شارع-باجلسلطان اشرف   سلطان اوالد بوفية

967771658552الثورة مديريةالروني سوق الحصبة صنعاءالنهاري علي عثمان صادق فون تكنولوجيا محالت

967770209685الثورة مديريةالحباري جولة-  الحصبهقانيوه علي احمد محمد حسن ماركت كريم ابو تموينات

967774404401شعوب مديريةالصياح جولةعبده عبدهللا قائد حمزه هليكم حمزه

967774494441الثورة مديريةالطيبه األرض الحصبهغالب محمدسعيد سلطان ماهر الشرق امير صيدلية

967777747269السبعين مديريةالحديث االلماني المستشفي خلف تعز شارع العاصمة امانةقائد صالح عبدهللا فتح  النصر بوفية

967770189797الثورة مديريةالحباري جولةالغولي حسين يحيى لطف الغولي اتصاالت

967772354446معين مديريةالمريسي جوار العواضي مطعم جوار هائل شاليوبي سعيد يحي قائد عبده   الغذائه للمواد الربيع بقالة

967774257177معين مديريةللكباب الهالل مطعم امام 16 شالقاضي محمد علي هالل   الجوال لخدمات فون الهالل

967737143291معين مديريةالقات سوق الرقاص شقادرو يوسف محمد قادرو   قادرو اسماك

967771328445الحارث بني مديريةدارس سوقالورد صالح احمد ناصر للبهارات ارحب مركز

967777770818معين مديريةكنتاكي جولة الدائري شالخوالني ناجي صالح توفيق   غيارالسيارات قطع لبيع المستقبل

967777770908الوحدة مديريةكنتاكي جولة الدائري شالخوالني ناجي عبدالكريم بالل السيارات غيار لقطع زياد ابو

967774573999معين مديريةاالستشاري مستشفي جوار الستين شالشريف عبدالعليم محمد نبيل   سام ارض مطعم

967774990499معين مديريةحيران جبال مطعم جوار الرقاص شالحبيشي محمد عبدهللا فوزي   هايبر ماجد ماركت سوبر

967776364618معين مديريةحيران جبال مطعم جوار الرقاص شالحبيشي محمد عبدهللا فوزي   هايبر ماجد ماركت سوبر

967712733255السبعين مديريةبوس بيتالحداء القات انواع لجميع بيع محل عبدهللا حمود علي

967772728844الحارث بني مديريةدارس سوقالجرادي محمد يحيى محمد المكتبية لالدوات االمل مكتبة

967773188702الحارث بني مديريةدارس سوقالوصابي محمد يحيى محمد باسم لالكترونيات الباسم

967773711107الحارث بني مديريةدارس سوقغيالن عبده محمد بالل لالكترونيات موبايل بالل

967774328169الحارث بني مديريةدارس سوقغيالن عبدهللا عبده انور واالكسسوارات للعطورات الراشدون

967771239010الثورة مديريةالحصبة صنعاءمراد عبدهللا أحمد متذر والتصوير للطباعة اإلبداع

967772300504شعوب مديريةفروهالبصراوي عبدهللا عبدالرحمن علي االطفال دنيا مكتبة

967773410657الثورة مديريةفروه-  شعوبالضبيبي ناصر ياسين سامر والجنابي لالحزمه بسام مركز

967774336080شعوب مديريةفروهالفقيه احمد مسعد احمد القرطاسية لالدوات الفقيه احمد مكتبة

967773109636السبعين مديريةعدن صيدلية جوار 25 شارعالنجار احمد منصور هالل  للقات الهالل

967771927576السبعين مديريةاالسدي حلويات جوار معياد بيتالجمل محمد علي محمد  الجمل بالستيك

967775066675السبعين مديريةالغذائية للمواد اليعفري امام 16 شارعالعزي محمد بدر عيسى  الرجالية الخياطة الحدث البدر

967775414463الصافية مديريةبالزا عدن فندق خلف تعز جولةالصيري نعمان المعز عبد محمد   لصاحبها الصيري بقالة

967774458674الصافية مديريةالفتح محطه خلف خوالن شارعثابت سيف رضوان انس   لصاحبها الشرعبي نبيل بقالع

967772428576السبعين مديريةالخطيب مطعم امام/45 جولهمثنى عبدهللا محمد حسن   لصاحبها لبيع البركه بفاله

967773843182الصافية مديريةفاطمه جامع جوار 45 شارعالوليد علي علي عبدالرحمن   لصاحبها الوليد بقاله

967770402087السبعين مديريةالخطيب مطع امام 45 جولهالعنسي محمد عبدالرحمن محمد   لصاحبها موبايل البصمه

967775139411السبعين مديريةالنيدو ماركت سوبر جوار-  األصبحي مدينةعبدهللا ردمان سعيد مجدي بهاراتي

967777150103الصافية مديريةالحبيشي يحيى سوق داخل الزهراوي حديقهشمسان سعيد احمد تامر   لصاحبها والعطور لالكسوارارت خيال لمسه

 مبخوت طه ماجد   لصاحبها ومستلزماتها السيارات لزينه الجراش

967777240980الصافية مديريةالعمري جولهالوصابي

967771012809الثورة مديريةالقيادةطالب سعيد محمد احمد محمد هائل بقالة

967770003224الحارث بني مديريةدارسغيالن سنان احمد علي محمود لالكترونيات ابومحمد محل

967714250772الثورة مديريةهاوس يمن فندق التلفزيون شارعاحمد حمود محمد عزيز هاوس يمن بقالة

967777207698الثورة مديريةاالسطوره مطعم جوار التلفزيون شارعسيف فرحان عبدالرحمن الدين نجم الغذائية للمواد النقيب بقالة

967774209736السبعين مديريةالرواد مدرسه خلف45 شارعالحمادي احمد عبدهللا اياد   لصاحبها اياد البركه بقاله

967771777376الثورة مديريةمازدافارع محمد صادق صالح الغذائية للمواد صالح بقالة

967771022212الثورة مديريةالرشيد سوق جوار- الحصبهالحكيمي يحيى احمد احمد مروان للبالستيك الحكيمي مروان

967772389718الثورة مديريةالرشيد سوق جوارب الحصبةمحمد عبدهللا سعيد خليفه لالكترونيات موبايل فريزون



967770530111معين مديريةسابقا والكويت اليمن بنك امام 16 شالشعيبي ناصر محمد محمد هللا حفظ   لصاحبه الجوال لخدمات الشعيبي

967771868711(صنعاء) التحرير مديريةالقصر شارع صنعاءالدبعي ردمان سعيد محمود   والشبابية الرجالية للمالبس محفوظ بن

 محمد صالح محمد  لصاحبها والبهارات الغذائيه للمواد التأمل تموينات

967772018290معين مديريةالبناء لمواد العولقي محالت امام 16شالظاهري

967770972123معين مديريةللصرافه القناعه امام الرباط ش نهايةالعزعزي محمد علي رشيد   لصاحبه الرجاليه للخياطه المهندم

967775215151معين مديريةالكريمي بنك جوار الرقاص شقائد قاسم عبدهللا يوسف  لصاحبه الجوال وخدمات لصيانة الصيانه ملك

967773757606معين مديريةسابقا والكويت اليمن بنك مقابل16 شالعامري قاسم مقبل قائد رائد   لصاحبها العامري بقالة

967772940205معين مديرية16 شارع معياد بيت صنعاءالعوش قايد حسن بليغ   اليمامة زرقاء مكتبة

967777818688الثورة مديريةسباء جولةالحزوه حمود هادي مازن لاللكترونيات المازن

967772081208الثورة مديريةالجمهورية شارع- الحباريالكباري صالح محمد سمير الكباري سمير بقالة

967771007399السبعين مديريةزمان خير ماركت سوبر خلف-  األربعين شارعالحجاجي نايف الرجالية للمالبس راكان

967777991068شعوب مديريةفروه-  شعوبعثمان علي احمد جميل وااللكترونيات للهواتف الجميل

967777400373شعوب مديريةالصياح جولة شعوبالبيهسي حيدر ناصر محمد خالد تليكوم بيهس

967774416883شعوب مديريةالمفروشات حراج- الحباري جولة-  شعوبعلي بن علي احمد عبدالرحمن السالم مكتبة

967775597003الثورة مديريةمازدا-  الثورهالزنم علي يحيى اسامة صالح ابو بقالة

967775916919معين مديرية16 شارع معياد بيت صنعاءيوسف مرعي علي عادل   جبيل بنت صيدلية

967773458364معين مديرية16 شارع معياد بين صنعاءالحشني احمد علي حمود   اليمامة بقالة

967773960395الحارث بني مديريةدارسالشميري سعيد عبدالغني عبدهللا االنوار مكتبة

967777164258معين مديريةوالعود للعطور السدعي عادل جوار هائل شغالب محمد منصور احمد   الجاهزه للمالبس الجمال منبع

967775869289الثورة مديريةالساعه جولة-الحصبهالشميري ابراهيم احمد عبدالنور القائد خياط

967771578629السبعين مديريةأتيكو محطة مقابل-  الخمسين شارعالعميسي احمد عبدهللا عبدهللا الخمسين بقالة

967773667979الصافية مديريةثاوزند ون جواو الزهراوي سوقالذماري علي محمد علي   لصاحبه فون الهيثم

967774387244الصافية مديريةالكبودي سوق داخل/ الزهراوي سوقالقاضي علي احمد سليمان   لصاحبه الجوال لخدمات فون سليمان

967774225226معين مديريةالرباط محطة امام الرباط شالجابري  هايل عبدهللا زياد آرورا بطاريات

967770471321الوحدة مديريةصنعاءالنهاري عثمان عبدالواحد فارما اليرموك صيدلية

967770808085الثورة مديريةالروني شارع الحصبة صنعاءالوصابي أحمد زيد اسامه جواالت بروو ريدمي

967774000802الثورة مديريةالتجارية الغرفة- مازداالفقيه علي خالد هيثم فون الذهبي محالت

967771384909الثورة مديريةالعاصمه سوق-  دارسنعمان عبدهللا عبدالملك عماد للتجميل جلكسي

967772380933الحارث بني مديريةالعاصمه سوق-  دارسالنشم محمد احمد احمد علي والجواالت االكسسوارات الذهبي التاج

967771569996معين مديريةالجديد الجامعةاللوزي ناجي حزام بندر لالكترونيات المذهلة القوة

967773817779معين مديريةالجديد الجامعةالفقيه عبدهللا مجاهد فهد واالكسسوارات للهواتف فون جرافكس

967733999133معين مديريةالجديد الجامعةاالحمدي سالم احمد محمد للهواتف بلس ون

967776017904السبعين مديريةاالماني مستشفى خلف-  تعز شارع-  صنعاءقدام محسن حسن حسان عيبان   معياد بيت طاحون

967771110600السبعين مديريةالنعامي سوق/شميله سوقالبرطي مصلح عللي   لصاحبها للعطور مصلح علي

967778211323السبعين مديريةالزنداني عماره اما/ شميلهابراهيم عبدهللا حسين طالل   لصاحبها لالتصاالت الشرق مركز

967777220218معين مديريةالمختار محطة جوار الجزائر شارع-صنعاءالموكعي علي ابراهيم زايد   المعلومات لتقنية المناره

967770629927الصافية مديريةالصافية صنعاءالعشاري عبدالسالم هائل   العشاري بقالة

967770772339أزال مديريةسعوانالعزيزي صالح احمد ماجد   للجواالت األكيد

967777665536أزال مديريةسعوانالعماد حسين عبدهللا علي   المدينه بقاله

967771024577أزال مديريةسعوانالحداد محمد سعد جمال عبدالرحمن   للكترونيات المدينه قصر

967770724004(صنعاء) التحرير مديريةالسمك سوق جوار البلقه باب صنعاءالعمال سعيد احمد علي مالك   الشعب ماركت سوبر

967777582066الوحدة مديريةالكويت ثانوية جوار الدفاع شارع صنعاءمعوضة محمد ابوبكر سعيد   النسائية للخياطة النور مشغل

967773676062(صنعاء) التحرير مديريةالعدل تقاطع تونس شارع-  صنعاءكدمه علي عزيز محمد مروان تيليكوم مروان

967775010090(صنعاء) التحرير مديريةالعدل تقاطع تونس شارع-  صنعاءالحاج حسين محمد محمد البناء لمواد فؤاد أبو

967712190523(صنعاء) التحرير مديريةالعدل تقاطع تونس شارع-  صنعاءدبوان سعيد قائد منير السالم تموينات

967777839652أزال مديريةالصلوي الدكتور جوار الصافيهمهيوب اسماعيل عبدهللا محمد   الغذائيه للمواد الخير بقاله

 محس محمد البناء ومواد الكهربائيه واالدوات الصحية لالدوات القوطاري

967777712120معين مديرية16 تقاطع - 20 شارع-  صنعاءالقوطاري حسين

967776313432معين مديريةالتسير حي هائل مدرسة خلف الرقاص شالقرشي صالح محمد صادق   القدسي بقالة

967712500077معين مديريةهائل شالدبعي غالب عبده أيمن   المعاوز امبراطور

967770066893أزال مديريةمارب مستشفي جوار مارب جولةهراوه احمد محسن مختار   لالكترونيات االنوار

967773639991شعوب مديريةالكريمي جوار فروة شعوب صنعاءالحياني مرشد أحمد عامر لإللكترونيات حيان إبن

967774105405الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءالفقيه محمد محمد جميل الفقيه بقالة

967773234740معين مديريةالناصر جامعة جوار السنينةعبدالحميد عباس القادر عبد محمد والشيش للمعسالت الدلع عالم

967775858714معين مديريةالناصر جامعة جوار- السنينةالعواضي قائد علي توفيق تلفونات وصيانة اكسسوارات فون اكس

967775497744الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءقائد دبوان هزاع محمد العربي الغذاء تموينات

967770300292الحارث بني مديريةللتصوير النصر معامل- دارسالشميري فرحان قائد بسام الغذائية للمواد ميراب جبل بقالة

967775577706الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءفضل محمد عبدالفتاح وسيم للتصوير الوسيم

967771712020الحارث بني مديريةالنصر معامل جوار- دارسحجر يحيى محمد اكرم اكترونيات

967772886220الصافية مديريةشميلة سوق- شميلةالمخرفي علي محمد بندر تركيا تموينات

967773006970الحارث بني مديرية30 شارع نهاية-  بوس بيتبادر علي محمد فراص هيثم الدجاج لبيع هيثم

967778137852معين مديريةالقادسية جولة-  الدائريثابت محمد عبدالحكيم مفيد الغذائية للمواد الصلوي تموينات

967771659735الثورة مديريةسباء-  جولةالجنيد حسن ناشر علي عبدالرحمن الياباني خياط

967734021630الثورة مديريةتونس جولة-  القاهره شارعالسامعي محمداحمد عبدهللا البناء لمواد السامعي عبدهللا محالت

967773699038الثورة مديريةتونس ـ جولةالقعشلة عبدهللا صالح بكيل لالكترونيات السفراء

967774008099الحارث بني مديرية30 شارع نهاية-  بوس بيتغراب حزام يحيى عبدالحميد للزجاج عبدالحميد

967775458442معين مديريةالناصر جامعة جوار-  السنينةالبازلي السعود ابو خالد محمود خالد الرجالة للخياطة الشموخ

967774702325الحارث بني مديريةالثالثين شارع نهاية-  بوس بيتالعنقبي عوض يحيى فارع عمر  الصداقة ماركت سوبر

967777179916السبعين مديريةاالسرة مستشفى امام بوس بيتشبارة علي قايد هاني الشعر قصات الحدث باريس صالون

967777615012معين مديريةالرحمة حارةعلوان الواحد عبد ابراهيم   والمجوهرات للفضيات علوان ابن



967712625894معين مديريةهايتك مدرسة جوار الرقاص شالعمراني عبده احمد سلمان   العمراني بقالة

967773211532معين مديريةالروني جوار الرحمة جامع جوار هايل شمحمد علي حمود محمود   التوفير ماركت سوبر

967771110076معين مديريةللصرافه الرحاب جوار 16 شالحماطي محمد عبدالكريم محمد   فارما اورانج صيدلية

967772122431معين مديريةللحالقه االمتباز جوار الرقاص شعبدهللا حمزه قصير غالب ياسر   للبيض السعيده

967774506819معين مديريةاالهليه السعيد مدرسة جوار التيسير حيالنصيري يوسف محمد الدين ضياء   الغذائيه للمواد الشعيبي تموينات

967774301105الصافية مديريةاليمنية مبني خلف الحصبه صنعاءزاهر يحيي مقبل وليد   والتمور للعسل النحل خلية مركز

967775292019معين مديريةالقديم الجامعة امام الدائريالوتاري علي محمد طه   للقرطاسية العربي الخليج مكتبة

967774437534معين مديريةعشرين شناشر ماجدالب   الكهربائيه لالدوات الرشيد

967774212055معين مديريةاالستشاري المستشفي جوار الستين شالعمراني يحي عبدهللا عصام   سراج ابن صيدلية

967773794137الثورة مديريةالكريمي جوار-  مازداالعفاري صالح حزام نبيل الغذائية للمواد الراية بقالة

967771811416الثورة مديريةالمياه مؤسسة تجوار-  التجارية الغرفةالكحالني احمد محمود محمد الطاقة بنك مجموعة

967774029340الثورة مديريةالوحدات شارع-  التجارية الغرفةالعصيمي يحيى مجاهد عبدالرحمن البناء لمواد العصيمي

967777340637الحارث بني مديريةالقات سوق-  دارسواوالده السنحاني علي محمد محالت

967772516799القديمة صنعاء مديريةالثورة مستشفى جوار السالم باب العاصمة امانةالسلمي علي ناصر عبدهللا والسندويتشات للعصائر الهالل كافتريا

967777139686معين مديريةجامعالقليسي جوار التيسير حارةعضالت يحي احمد   يحي ابو ومكتبة مركز

967775958980معين مديريةالرحمه جامع جوار هايل شعبدالحبيب محمد عبدهللا عبدالحبيب   للجواالت تك الحبيب

967734640558معين مديريةهايل شقاسم عبدهللا حاتم عبدالقوي   الرجاليه للمالبس الباشا

967777609298معين مديريةالقمه مركز مدخل ل?ها شمثقال حسين محمد عدنان   الفرسان مغسلة

967772847572أزال مديريةمارب جولة-مارب شارع-صنعاءشائع احمد يحي عثمان   هاردوير ابداع

967772809488شعوب مديريةالمشهد شارع شعوب صنعاءالطاهري غالب علي محمد سلطان للخياطة الباسم

967770620111شعوب مديريةالزمر شارع شعوب صنعاءالطاهري سلطان الزمر فرع للخياطة الباسم

967777364996الحارث بني مديريةالروضة مستشفى جوار- الروضةالضحوي ابرهيم عبدهللا ابراهيم لالدوية رؤى صيدلية

967776065399الحارث بني مديريةالثالثين شارع نهاية-  بوس بيتغراب حسين صالح نجيب رياض تاكسي اجره سياره سائق

967772714514أزال مديريةصنعاءعقالن محمد عمر عقالن بهارات

967773335482السبعين مديريةشميلهالعماد محمد نجاد   لاللكترونيات العماد

967777776725أزال مديريةصنعاءمكرم محمد عبدهللا االلي الخبز النتاج العاصمه سنابل

967777432407السبعين مديريةالشمالي الستين شارعالقدسي عبده عبدالعزيز مروان   بترول محطة

967776708313أزال مديريةاالمانهاسماعيل عبدالدائم محمد الزريقي بقاله

967771777947(صنعاء) التحرير مديريةجمال شارعالقاضي الرحيم عبد العزي صالح للبراقع عيون احلى محل

967777711935السبعين مديريةسنتر جواهر مركز-  الزهراويالوصابي صالح عزي هللا عبد والبراقع الخمارات الرقى االجمل العين

967772432232السبعين مديريةسننتر جواهر مركز-  الزهراويددعقين علي الملك عبد انوار هدايا مخمريات بخور للعطور كازورينا

967777730429الثورة مديريةالثورة مستشفى جوار العاصمة امانةالصالحي عبده محمد فيصل محمد الجاهزة للمالبس الصالحي محالت

967776667020السبعين مديريةسنتر جواهر مركز-  الزهراويثابت يوسف داؤود مهدي وجيه للسكريم كريم سيتي

967774302588السبعين مديريةسنتر جواهر مجمع-  الزهراويالعتبي صالح هللا عبد حذيفة للعبايات الخليج بسمة

967773866664السبعين مديريةسنتر جواهر مركز- الزهراويالموقري قاسم علي حيدر الرزاق عبد التجميل وادوات للعطورات وائل ابو

967777932311(صنعاء) التحرير مديريةالمطار خط دارس صنعاءالخالقي ناجي مرشد نائف الوحدة مكتبة

967771070702الصافية مديريةابوظبي الصافية صنعاءالحمادي شمسان حسين حلمي   للتجارة الحمادي مجموعة

967775023334شعوب مديريةالصياح جولةسعيد محمد رياض بشار والتلفونات لالكترونيات تليكوم الموفق محل

967776202652الثورة مديرية45 شارع الزاهري صنعاءالغزالي احمد محمد امل   يونايس مركز

967734437066معين مديريةالرويشان جولة-مول يمنعساج عبدهللا سعيد ايمن   للمطليات ازوردي

967736161060معين مديريةالرويشان جولة-مول يمنعساج عبدهللا سعيد تامر   للمطليات ازوردي

967777738780معين مديريةالقديم الجامعةالصالحي فهاد محمد ردمان القرطاسية عالم مكتبة

967773882964السبعين مديريةالحيوان حديقة جوارالجالدي علي علي عبدهللا نسيبة

967774444302السبعين مديريةصفر شارع المدينة حدةالمقطري ياسر الذكية للهواتف المقطري

967770766022الثورة مديريةالمياه موسسة مقابل- الحصبهالبلول طاهر محمد أحمد عارف للكهرباء احمد ابو

967775520883معين مديريةأيلول جولة هائل شارع صنعاءغيالن حمود طاهر اسامه   مان التركى خياط

967736676672السبعين مديرية16 شارع-   صنعاءالعال للقات   عبادي احمد علي صالح

967775927000السبعين مديريةالرجوي بهارات امام شميله سوثمهدي علي حسن معروف   لصاحبها زيدان ابو بقاله

967775844251أزال مديريةصنعاءالقربي عبده محمد االيهم بقاله

967771807530السبعين مديريةشميله سوقالوصابي عبدالمنصور   لصاحبها للشناط جالكسي تخفيضات

967733001157الوحدة مديريةمول سام داخل صنعاءقاسم علي سعيد نشوان   هداية الدورادو

967773202225الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءالقلحصي عبدهللا يحيى محمد إلكترونيات HG محل

967771818450الثورة مديريةالحصبة صنعاءالعبسي سيف محمد سيف البناء لمواد الحصبة إعمار محل

967770405457الصافية مديريةالصافية صنعاءالوصابي محمد احمد عبدالقادر   غدائية مواد النقيب ابن بقالة

967774496774الصافية مديريةالصافية صنعاءالصلوي محمد داود محمد   داود بن بقالة

967777321938معين مديريةالصباحي ماركت سوبر امام16 شالمنعي محمد علي عصام   الجوال لخدمات فون عصام

967772318225الحارث بني مديريةالنصر معامل جوار- دارسعلي محمد احمد حمود الغذائية للمواد الرحمن فتح بقالة

967772033703السبعين مديريةالجندول جوار المدينة حدةمحسن جميل محسن سنتر سام ماركت سوبر

967775055563الحارث بني مديريةالمطار خط دارس صنعاءالزنداني علي أحمد اسامه األقصى محل

967771933258الحارث بني مديريةالمطار خط دارس صنعاءثابت سعد محمد قاسم المسوري محل

967777670447السبعين مديريةعسالن جامع جوار-  القادسيةالشعوري علي مرشد احمد نايل الغذائية للمواد االيهم بقاله

 سالم عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا والسياحة لسفريات العريش ومحمد النجوان

967771816030السبعين مديريةالمرور جولة جوار-  الجنوبي الستينبحرق

967773177366السبعين مديريةالمرور جولة جوار-  الجنوبي الستينعباد علي محمد محمد سلمان  للسفريات العالمي

967776837007السبعين مديريةللعيون البراق جوار-  الجنوبي الستيناحمد حزام ناجي غمدان والدولي البري للنقل السفر بوابة

967701732936السبعين مديريةالبري النقل جوار-  الجنوبي الستينناجي علي نعمان محمد للحالقة الشباب صالون

967737824660أزال مديريةصنعاءالحداد صالح علي هللا على رزقي بقاله



967776665173السبعين مديريةالحورش مدرسة جوار 45الفقية محمد ناجي عبدهللا تاكسي اجره سياره سائق

967772144445السبعين مديريةالحورش مدرسة جوار - 45 شالمشرمم عبدهللا علي امين الغذائية للمواد امجد ابو بقالة

967770666899الصافية مديريةالصافية ابوظبي شارع صنعاءالحمادي حسان عقالن محمود محمد   العجيل تموينات

967773101681السبعين مديريةالحورش مدرسة جوار - 45 شالمقالح محمد ناجي عبداالله تاكسي اجره سياره سائق

967773792330معين مديريةمول كنج هائلمحمد احمد قائد سامي

967773990910الحارث بني مديريةالروضةالسري احمد عبدهللا علي القرطاسية لالدوات السري مكتبة

967771680002الحارث بني مديريةالروضة مستشفى جوار-  الروضةالزبيري حسين صالح عدنان والمكتبية اليقرطاسية لالدوات الزبيري مكتبة

967771446899الحارث بني مديريةالتربية مكتب جوار الروضةسويد حسين طه ياسين الجاهزة للمالبس بالش كاش

967775055751الثورة مديريةابوبكر جامع جوار الحصبةالجرب محمد عبدالحفيظ ايمان   سلين كوافير

967777592523معين مديريةالقادسية جولة-  الدائريقائد عبدالرب طاهر محمد هيثم الغذائية للمواد القادسية تموينات

967774414298أزال مديريةسباء جولهالخياطي قائد خالد عمار   السعيده بقالة

967734880330الحارث بني مديريةالروضة مدرسة جوار دارس صنعاءالشميري عبدالرقيب محمد وائل الوائل بقالة

967770455982الحارث بني مديريةالروضة مدرسة جوار دارس صنعاءأحمد محمد عوض ياسر الرافدين بقالة

967777441501الحارث بني مديريةالشغدري حارة دارس صنعاءالوضاحي عبدهللا محمد محمد الوضاحي بقالة

967777681906الحارث بني مديريةشمسان بقالة جوار دارس صنعاءالرابع أحمد محمد عبدهللا الرابع عبدهللا بقالة

967775553955الحارث بني مديريةالعاصمه سوق-دارسالظافري محمد حسن صادق عبدالجبار الظافري بهارات

967772751739الحارث بني مديريةالعاصمه سوق- دارسالشايع حامد الدين شمس احمد واالكسسوارات للعطورات العرائس دنيا

967771716559الحارث بني مديريةالعمقي شركة جوار-  العم الشارع-  دارسعبدهللا سالم ثابت محمد بكيل والوجبات الطازجه للعصائر الشميري بوفية

967776600404أزال مديريةاالمانهمهدى احمد محمد الحضرمي المذاق

967771968892الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءعامر علي صالح صالح الخير بقالة

967776566667معين مديريةسعوان فرزة جوار-  سعوانمختار ياسر   المدينة بهارات

967775562232الحارث بني مديريةالكريمي جوار المطار خط دارس صنعاءالصرابي منصور حميد محمد األفراح بقالة

967775887220الثورة مديريةمازدا شارع الحصبة صنعاءسيالن صالح صالح حمود إبراهيم أبو محل

967777396795السبعين مديريةللعيون البراق جوار-  الجنوبي الستيناحمد حزام ناجي غمدان والسياحة للسفريات نوياج بون وكالة

967772883304معين مديريةالجديد الجامعة جوار الدائريعالء صالح احمد يحيى ابراهيم الذكية للهواتف فون قاهر

967771212671الحارث بني مديريةالسواد-  الثالثين شارع نهاية-  بوس بيتغراب علي محمد مصطفى االلمنيوم لتشكيل االسطوره

967778491196الثورة مديريةالكريمي جوار التجارية الغرفة الحصبةالعامري محمد رفيق زيدان زيدان بقالة

967772391455الصافية مديريةالصافية-صنعاءعقالن محمد علي عبدهللا ايمن   غدائية مواد النجم بقالة

967777886639الصافية مديريةعمران شارع الحصبة-صنعاءراجح اسماعيل مفيد اوسام   الغيار لقطع االتحاد محالت

967777108151السبعين مديريةالعراقي هلشم مستشفلى امام/شميلههيالن ناجي محسن   لصاحبها هيالن ابن صيدليه

967771655101السبعين مديريةشميله سوقالدار صالح ياسر   لصاحبها للمعسالت الدار

 علي الرحمن عبد واالكسسوارات للعطورات الجبري الرحمن عبد محالت

967730132793السبعين مديريةسنتر جواهر مركز-  الزهراويالجبري عبده

967716501140معين مديريةالحكمة جامعةمكرد عبده محمد حسام

967775369241السبعين مديريةشميلهناجي ملهي مختار   فون الجابري

967770977883(صنعاء) التحرير مديريةالسنباني مسجد العدل شارعالعريقي علي  سعيد طاهر عمار

967775254822الوحدة مديريةالغراسي عمارة- حدةالشيباني محمد عبدهللا عادل الدواء عالم صيدلية

967774800603الحارث بني مديرية30 شارع نهاية-  بوس بيتعلي دبوان عبدالرحمن عبدالباقي الغذائية للمواد النجوم بقالة

967771894918الحارث بني مديريةالروضه مستشفى جوار-  الروضةالضحوي ابراهيم عبدهللا ابراهيم لالدوية الضحوي صيدلية

967772020505السبعين مديريةسنتر جواهر مركز-  الزهراويالدميني مصلح شعفل ادهم والساعات لالكسسوارات غير ادهم

967714119151السبعين مديريةسنتر جواهر مركز-  الزهراويالعباسي ناجي قايد هللا عبد عمر الصيني الذهب ملك اخوان عمار

967772726687الحارث بني مديريةاالصالة سوق-  دارساليافعي محمد ياسر عبده للخياطة اليافعي معمل

967770475081معين مديريةالجديد الجامعةحاجب نعمان غالب عبدالعزيز الحديثة ازهار صيدلية

967777302037معين مديريةالجديد الجامعةالنعماني علي عبده محمد االثير وبقالة مكتبة

967733691137الثورة مديريةتونس شارعالبيضاني حسين عبدالرحمن عبير لالدوية العبير صيدلية

967770653355معين مديريةالجديد الجامعةامير نصر محمد محمد لالكسسوارات اسبور

 عبدالرؤوف عبده محمد الهواتف وصيانة لالكسسوارات فون الجوكر

967774700239معين مديريةالجديد الجامعةمهيوب

967775342206معين مديريةالجديد الجامعةحنظلة ناصر محمد ابراهيم الغذائية للمواد الجامعة بقالة

967775566940معين مديريةالجديد الجامعةانظمة للبرمجيات الترا

967776437437الوحدة مديريةالكويت ثانوية جوار  الدفاع شارع صنعاءراصع محمد حميد حامد   الحامد بقالة

967775750353معين مديريةالجديد-  الجامعةالبرعي يحيى محمد منصور ياصر روزين بهارات

967777111388معين مديريةالجديد الجامعةفارع ابو طاهر عبدهللا فيصل احمد للهواتف فون منير

967773606776الوحدة مديريةالكويت ثانوية جوار الدفاع شارع صنعاءالحكيم قايد احمد احمد   الغالي الوطن صالوم

967775933965معين مديريةالبنيان مدرسة جوار الرقاص شداود اسماعيل يوسف غالب سعيد   المستقبل بقالة

967733663434معين مديريةناصر احمد جامع جوار 16 شالشرعبي حسام عبدهللا محمد   الغدائيه التموينات مركز

967777792885معين مديريةناصر احمد جامع جوار 16ش النجري يحي عبدهللا محمد   االسراء صيدلية

967773196795معين مديريةالكريمي جوار 16 شعبدهللا محمد عبداارحمن اديب   الجوال لخدمات فون ميجا

967772981136معين مديريةالروني جوار الرحمه جامع جوار هايل شالقاسمي احمد احمد حميد صالح   الجوده ومحامص مطاحن

967771906002معين مديريةالصاالت ش الرحمه جامع جوار هائل شمهبوب عبدالقوي اديب   التجميل وادوات للعطور بيورتي

967777370242معين مديريةالريان مخابز جوار  الريادة مدرسة امام هائل شالشنيفي حيدر محمد هاشم عبده   للعبايات جود

967774150665معين مديريةبالل جامع جوار هايل شالحسني مرشد حمود غالب معاذ   الميدان فرسان بقالة

967770102026معين مديريةهايلالهمداني صالح مهدي يحي   للجواالت فون اندرويد

967773255828شعوب مديريةاألحمر بيت جوار الحصبة صنعاءالخوالني سعيد مصلح  محمد للجنابي الفخامة مركز

967775193909شعوب مديريةاألحمر بيت جوار الحصبة صنعاءغيالن صالح محمد حميد  هللا ضيف لالحذية عابد ابو

967777740140معين مديريةالشيباني مستشفى جوار السنينةالمشولي مجاهد عبدهللا سلطان شعيب   والتحويالت للصرافة المشولي

967776234072الصافية مديريةتعز جوله-صنعاءسالم قائد سلطان خالد   غدائية مواد الزريقي بقالة

967770742142معين مديريةالمنير مطعم جوار هائلالحبيشي عبادي محمد فارس   للبهارات الحبيشي محالت

967777702356الصافية مديريةمازدا-صنعاءمحسن هزاع حزام بسام   وبوفية مطعم الخطيب مركزابن



967777822238الصافية مديريةالصافية-صنعاءجروش محمد ناصر عبده   غدائية مواد جروش بقالة

967776303033الصافية مديريةالصافية-صنعاءجروش ناصر عبده جالل   غدائية مواد جروش بقالة

967775224282الثورة مديريةصنعاء مرور جوار حنش سوادالبدش محمد سنان سمير للبهارات البدش

967738300315الصافية مديريةالصافية-صنعاءالعشاري يحيى عبده اكرم   غذائية مواد المستقبل بقالة

967775769000الصافية مديريةالصافية-صنعاءالحريمي محمد امير رشيد   غدائية مواد الحزمي بقالة

967774779000الثورة مديريةالتربيه وزارة امام مارب شاحمد علي صالح معاذ   الجوال لخدمات سنتر فرايزون

One Million 967770008998السبعين مديريةالسريا قاعة جوار- المدينة حدةالسليماني عبداللة والمشروبات للعصائر

967772006904القديمة صنعاء مديريةالثورة مستشفي جوار السالم باب العاصمو امانةالحرورة حيدر عبده عباس واكسوارت هواتف للتجارة العبيدي

967775515490الثورة مديريةالروني سوق جوار مازدا شارع الحصبة صنعاءالمدري عبدهللا صالح عبدالعزيز   الذكية الهواتف لصيانة فون عزوز

967770074600أزال مديريةاألحمر بيت جوار الحصبة صنعاءاالبيض حاتم احمد قائد اكرم   العزيري الجنابي لبيع الشيوخ

967773303914معين مديريةااليمان جامعة جوار الستين شارعالضيفي محمد على اسامة المنشد الفنان

967773726662معين مديريةصنعاءالطيار عمر محمد قتيبة الغذائية للمواد البستان تموينات

 حميد احمد عبدالولي صالح   التجميل وادوات للعطور االرجوانيه الزهره

967770306906معين مديريةللصرافه المريسي جوار هايل شالشرجبي

967734024755الوحدة مديريةالثور صيدلية امام- حدة شارعاليوسفي محمد عبدهللا محمد العمر ليالي احلى

967774265192(صنعاء) التحرير مديريةسبا جولة صنعاءعثمان أحمد عبدهللا علي فؤاد الفؤاد بقالة

967770715762شعوب مديريةفروهكابع عبدهللا محمد امين لالحزمة الحاشدي

967770101552الحارث بني مديريةالروضة مدرسة جوار دارس صنعاءالحندلي علي عبدهللا محمد الحندلي بقالة

967771061667شعوب مديريةسعوان صنعاءالقباطي احمد عبدهللا مجاهد   سعوان المعرفة مكتبة

967777600082أزال مديريةسعوانعبدالرحمن محسن علي محسن   القباطي بقاله

967775602804أزال مديريةللعسل قحطان جوار مازاد شارعالطفطوف قاسم محمد فيصل جهاد   وفواكه خضروات

967771815791أزال مديريةالحصبة-  مازدا شارع صنعاءالبهلول عبدهللا عبده عبدالرحمن   فيزان ابو بنشو

967773108336أزال مديريةالطيبة االرض عمارة جوار مازدا شارع صنعاءالعزي حميد قايد جميل   والصيانة للهواتف فون يمن

967777897581(صنعاء) التحرير مديريةالقيادة شارع صنعاءمارش عبده محمد عبدالباسط الشرعبي بقالة

967711598611الثورة مديريةسباء جولةالحزوة حمود هادي مازن لالكترونيات المستقبل

967777944356القديمة صنعاء مديريةالثورة مستشفى جوار السالم باب العاصمة امانةشائع احمد حسين جميل اللوز جبل وكالة

967770336159الثورة مديريةاروي الملكة جامه جوار الجنوبي الستينغالب محمود عبدهللا جمال

967770969777الثورة مديريةمازدا شارع-  الحصبة-  صنعاءالمدري عبدهللا صالح عدنان   واإلكسسوارات للهواتف فون عزوز

967775774461الثورة مديريةالصحة وزارة خلف الحصبة صنعاءالمعمري علي حسين وسام   الغذائية للمواد المعمري بقالة

967772417043أزال مديريةصنعاءحسين عيسي حسين االزرق محل

967777798881أزال مديريةصنعاءالمسني سلطان ياسين العزعزي مطعم

967771891210أزال مديريةمارب مستشفي العربيهجوار الجامعه شالضبيبي عبده سعد محمد   السيارات لزينه االزرق

967777881833معين مديريةسعوان السكنية المدينةراشد علي ناصر علي جبران   فون مزابا

967772243304أزال مديريةالمدينه سعوانالسعيدي ناجي محمد علي محمد   والكهرباء البناء لمواد السعيدي محالت

967770891954السبعين مديريةشميله سوقعميه مجاهد عايش   لصاحبها موبايل جبران

967770815179السبعين مديريةشميلهالشجاع مقبل سعيد محمد   لصاحبها للعطور الشجاع مركز

967714529670السبعين مديريةالعراقي مستشفلى امام/شميلهالشرعبي علي صادق   لصاحبها الخير بقاله

967773512132الوحدة مديريةبغداد شارعالصلوي سيف محمد عارف   العاصمة مكتبة

967773006171الصافية مديريةاليمنية مبني خلف الحصبه صنعاءعمر هبه جابر جبريل   والتمور للعسل النحل خلية مركز

967770048258الصافية مديريةاليمنية مبني خلف الحصبهالحميري عبدهللا   والتمور للعسل النحل خلية مركز

967733861100أزال مديريةصنعاءالمغلس جميل جمال للكسسوارات البنفسج محل

967771242364أزال مديريةالتجارية الغرفة امام الحصبة صنعاءالنهاري علي هاشم نجيب   لالحذية هاشم ابن

967771727375الحارث بني مديريةالروضة بريد جوار الروضة صنعاءالسياني محمد محمد محمد السياني تموينات

967773726030الحارث بني مديريةالروضة بريد جوار الروضة صنعاءالخلقي محمد محمد أحمد الخلقي تموينات

967770090997الصافية مديريةشميلة سوق مركز- شميلةشايع محسن محمد محمد جمال للجواالت االسطورة

967777728438الوحدة مديريةحجر سوق- حدةالقدسي سعد غالب حمود امين لبنان خياط

967733805058الوحدة مديريةالنصر قسم جوار- الدوحة-حدةالصلوي ناصر اسماعيل محمد االندلس بقالة

967738768768أزال مديريةصنعاءداود حسن عبدالحفيظ للعطور سيفورا محل

967770132121معين مديريةالجديد الجامعة الدائريالدبعي علي سعيد محمد للترجمة العربي المركز

967774412191معين مديريةالجديد الجمعة- الدائريالفقيه مطلق عبدهللا زيد احمد لالكترونيات الجوال عالم

967776133402السبعين مديريةمترومين جوار االصبحيالحبيشي الخالق عبد احمد فهد للتموين سبأ بقالة

967772555534السبعين مديريةياسين بن جوار جمال شارعالناشري علي ناشر الباقي عبد ايمن الرجالية الخياطة عالم

967771363322السبعين مديريةجمال شارعنعمان احمد احمد اسماعيل لالكسسوارات عطر رفاهية

967772230175السبعين مديريةالنزاري مدرسة جوار-  القادسيةالحبيشي محمد مقبل عبدهللا فيصل الغذائية للمواد مقبل بقالة

967771146817الثورة مديريةاالهلية قحطان س مدار جوار الحصبة صنعاءالمصباحي علي هادي يعقوب   الغذئية للمواد المصباحي بقالة

967774433153الحارث بني مديريةالعام الشارع- دارسالهبوب قائد محمد رزاز محمد الهبوب صيدلية

967774660426الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءبشير أبو بهارات

967735844470معين مديريةالناصر جامعة جوار- السنينهمثنى الولي عبد منصور احمد الشوافي وتموينات بهارات

967770772554الحارث بني مديريةصنعاء محافظة والتعليم التربية مكتب جوار الروضةلإللكترونيات امازون محل

967778940499الثورة مديريةالكريمي جوار-  مازداالفقيه عبدالرحيم فارع عرفات السيارات غيار لقطع سنتر كار

967775686991الثورة مديريةالمياه مؤسسة جوار- التجارية الغرفةاالهدل عبدهللا حسن امين الغذائية للمواد االهدل تموينات

967771236963الثورة مديريةالمياه مؤسسة جوار-  التجارية الغرفةربوعي محسن حسن صالح جملة الغذائية المواد للتجارة الربوعي

967772222227شعوب مديريةالمشهد شعوب صنعاءالقتر ناصر محمد رأفت اإلعتماد مجموعة

967776424313معين مديريةاالهليه مدرسةالسعيد جوار 16 شاالثوري صالح علي احمد شاكر   الربيع بقاله

967770185833الثورة مديريةتونس-  جولةالكدهي عبدهللا محمد عبده محمد الغذائية للمواد السفراء بقالة

967777841069الثورة مديريةسباء ـ جولةدهقم احمد علي عدنان الغذائية للمواد عدنان بقالة

967775046327الثورة مديريةسباء ـ جولةالوصابي عبدالرحمن علي غالب فواز الغذائية للمواد الوصابي بقالة

967770058900الثورة مديريةالشيخ بيت-  الحصبةالمخالفي محمد مشعل حسام للتسويق التجاري العالم ميناء

967770509255الحارث بني مديريةالثالثين شارع نهاية-  بوس بيتمهدي راشد فاضل بسام والفواكة الخضار لبيع بسام

967778484445الثورة مديريةالكريمي جوار-  التجارية الغرفةسعيد سبف مبخوت حلمي الغذائية للمواد القريضي بقالة



967774858709(صنعاء) التحرير مديريةتونس شارع صنعاءالشجري عبدهللا عبده مصطفى العامة للتجارة تونس

967773853269(صنعاء) التحرير مديريةتونس شارع صنعاءالعريقي أحمد علي صالح الحديثة الريان صيدلية

967770284009(صنعاء) التحرير مديريةتونس شارع صنعاءالهويدي الحليم عبد محمد نذير الرقميات عالم

967774943900(صنعاء) التحرير مديريةسبأ جولة الواحدات شارع صنعاءعالمه أحمد عبدهللا محمد الويدان مطعم

967770468889الثورة مديريةالحصبة قسم جوار-  صنعاءالعريقي خالد جميل ساري   الديكور لفن اإلتقان موبيليا

967777527707الثورة مديريةالرشيد سوق الحصبة صنعاءالحجاجي محمد حسين يونس البلوط للقات يونس

967774291142الثورة مديريةالسعادة صيدلية مقابل- سباء جولةالزريقي حسن عبده محمد عبدالعزيز الغذائية لمواد الزريقي بقالة

967771125124الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءالعبسي سيف محمد ياسر البناء لمواد العبسي

967777448469الثورة مديريةحضرموت ساحل مطعم جوار سبأ جولة صنعاءمقبل علي حمود علي محمد للمعسل تركي ابو

967777749203السبعين مديريةالقادسية سوق جوار-  الجنوبي الستينالعنسي محمد غالب فيصل القات انواع الجود فيصل

967738934722أزال مديريةصنعاءغالب عبده عبدهللا الرحيم عبد المنزليه لالدوات الراقي البيت

967774790109السبعين مديريةشميلة سوقحلقوم عبدالكريم مفيد   وايت توليب

967770772022معين مديريةالبلدي للكباب الهالل جوار 16 شمرعي فرحان عبدالقادر محمد   الغذائيه للمواد رزاز ثالجة

967777909054شعوب مديريةالمشهد شعوب صنعاءالمقروطي قائد عبده فائز تجزئة اقمشة المقروطي

967774643325شعوب مديريةالمشهد شارع شعوب صنعاءالوادعي احسن يحيى يحيى لأللكترونيات الوادعي يحيى

967774633100معين مديريةمارب مستشفي جوار العربيه الجامعه شالخوالني علي حسن احمد   الكهرباء الدوات المصباح

967773670451معين مديريةناصر احمد جامع جوار 16 شسيف قاسم محمد طه زكي   الجوال لخدمات التكامل أنظمه

967770282105السبعين مديريةالقادسية سوق-  الجنوبي الستينالجابري هائل عبدهللا عبده هاني السيارات لخدمات رمزي ابو مركز

967777443345معين مديريةالسنينة سوقعلوي محمد علي محمد الغذائية للمواد السالمي علوي محالت

967770219333الثورة مديريةالرشيد سوق جوارالقاضي عبده عبدالسالم محمد حمزه الغذائية للمواد سيالن تموينات

967777998030الحارث بني مديريةالثالثين شارع نهاية-  بوس بيتالبناء هادي محمد مسعد فضل المواطير انواع جميع واصالح لهندسة فضل

967711700765السبعين مديريةللسفريات النور جوار-  الجنوبي الستينقطابش ناصر صالح محمد سمير العامة للتجاره دروان

967772597284السبعين مديريةالقادسية سوق-  الستينالعامري احمد اسماعيل حسين انور القات انواع الجود العامري

967776716638السبعين مديريةالقادسية سوق-  الستينالناموس علي صالح عبده والحفالت لالعراس االندلس مطابخ

967770156060الحارث بني مديريةالتربية مكتب جوار-  الروضةالمهدي فؤاد عبدالقادر والتعطورات لالكسسوارات الذهب بديل

967733357576معين مديريةالرباط ش نهايةبدش احمد عزي فيصل   لاللكترونيات سنترمان

967777858432معين مديريةالقادسية جولة-  الدائريثابت محمد عبدالحكيم مفيد االسرة حلويات

967770158099الحارث بني مديريةالجديد الجامعة-  الدائريالشوافي محمد عبده محمد عبدهللا لالكترونيات اثنين رقم فاي واي مركز

967777999288أزال مديريةصنعاءالعريقي علي رسيد امان صيدليه

967774421117أزال مديريةصنعاءالعريقي علي رشيد امان صيدليه

967774814183معين مديريةالجديد الجامعة الدائريالغيلي علي محمد اكرم الذكية للهواتف الغيلي

967770241131السبعين مديريةالزهراويفاضل حسن محمد هللا عبد   دانتل

967734365333السبعين مديريةالزهراويعقالن عبده احمد ضياء  للعبايات حنين

967773308698السبعين مديريةالزهراويالعزيزي سعيد الجبار عبد لالحذية شوز ماركتي

967777932211الحارث بني مديريةالروضة مدرسة جوار دارس صنعاءالمخالفي ناجي مرشد نائف الوحدة مكتبة

967771060071معين مديريةالجديد الجامعةالشرعبي ناجي محمد صادق الثقافية والكتب للصحف العربي كشك

967770000054الوحدة مديريةمول سام داخل صنعاءعبده علي احمد علي انور   ستايلش

967776674447السبعين مديريةحدةالحذيفي عثمان علي عبدالواحد صالح   برجر ستار كنج

967775270002الثورة مديريةالمطار فرزة-  الحباريالسخيني صالح سعد احمد صالح لالكترونيات فون السخيني علي ابو محل

967770055054(صنعاء) التحرير مديريةفاملي مدرسة-  القيادةعلي محمد سيف بسام الخفيفة والوجبات الطازجة للعصائر فاملي بوفية

967737853030الثورة مديريةالحباريالصبري حامد عبده سلطان محمد البرنس خياط

967777919990السبعين مديريةالزهراويالدبعي محمد ياسين طالل عطورات تجميل ادوات السويدي

967773172932السبعين مديريةالزهراوياسماعيل احمد محمود هللا عبد  للعبايات جود

967773389959السبعين مديريةمعياد بيت 16 شارالبرطي احمد محمد طه والمنظفات المنزلية لالدوات شانتكس معرض

967773179192الثورة مديريةالسالم بابالمداني الرحمن عبد حسن محمد  الزهراء صيدلية

967770766653الثورة مديريةالثورة مستشفى جوار اسالم بابخالد العزيز عبد علي الخليج امواج مطعم

967774245529معين مديريةالخطيب مطعم خلف 24 شارع السنينة صنعاءالحضراني يحيى محمد فائز الطيران شبكة

967770446407السبعين مديريةتعـــز شارعبرقوق محمد محمد عبدهللا محمد للحالقة اسطنبول صالون

967776109734الوحدة مديريةمازدا-صنعاءالدبعي حسن فارع صادق   تاكسي سائق

967777389433الوحدة مديريةالحصبة-صنعاءالتويتي محمد عبدهللا احمد   المستهلك بقالة

967777920664الثورة مديريةالتجارية الغرفة صنعاءعقيل قائد يحيى عبدهللا محمد الزهري بقالة

967771101181الحارث بني مديريةابروضة بريد جوار الروضة صنعاءالمدني محسن محمد وليد البناء لمواد المدني

967773966602الحارث بني مديريةالروضة حديقة جوار الروضة صنعاءالثعلي يحيى أحمد طه الحديقة ركن بقالة

967770528679السبعين مديريةالنزاري مدرسة جوار القادسيةيوسف احمد جبريل احمد بشير الغذائية للمواد البرنس بقاله

967777708504معين مديريةالحصبة-صنعاءغالب عبدالرحمن سعيد عبدااللة   الذهبي الركن ماركت سوبر

967773376662الصافية مديريةالصافية تعز جولة صنعاءعوض حزام عبدهللا محمد   سيارات غيار قطع السيور ملك

967771180846الصافية مديريةالصافية صنعاءعبدهللا عبده عبدالباسط شعيب   العربي القدس بقالة

967773862243الثورة مديريةالخوالني عمارة-  القاهرة شارع-  الدائري-  صنعاءالركن حمود د   الدواء واحة صيدلية

967771786363الثورة مديريةالخوالني عمارة القاهرة ش الدائري صنعاءالهجامي عبدالولي محمد وليد   الدواء واحة صيدلية

967774304742السبعين مديريةالسبعين مستشفى جوار-  السبعينحيدره علي محمد عبدالرحمن اجره سياره سائق

967738555301الوحدة مديريةالعسل محالت ش-  الحصبة-صنعاءاليمني العسل روائع

967775288803الوحدة مديريةمازدا-صنعاءالخاوي عبدهللا علي وائل   المسكي ماركت سوبر

967772237231الوحدة مديريةالثور صيدلية جوار- حدة شارععبدهللا علي ثابت مشتاق العاصمة نجم مطعم

967775899718السبعين مديريةالبناء لمواد النجاشي طه خلف-  القادسيةمهدي علي عبده محمد مقبل الغذائية للمواد االخوين بقالة

967777080856أزال مديريةصنعاءالبراق صالح محمد البراق تموينات



967771662770السبعين مديريةشميله سوق/ شميلهعبدهللا بسام   بسام الرياضه عالم

967774880418السبعين مديريةالنعامي سوق/شميلهعلي فؤاد خالد   للعطور حال

967777553382الحارث بني مديريةاالصالة سوق-  دارسقاسم محمد عبدالرحمن محمد الجاهزه للمالبس الحبيشي

967773800801الثورة مديريةالصحة وزارة-  التجاريه الغرفهالغالبي محسن احمد عبدالكريم لالكترونيات رومكس

967773559770أزال مديريةاالمانهالعليمي عبدهللا عبدالرحمن شرف بن بقاله

967770279750(صنعاء) التحرير مديريةسبأ جولة صنعاءالبحري ثابت حمود نزار الكترونيات HTC محل

967774462220السبعين مديريةسنتر برافو امام شميلةهواش صالح مهدي   فون االسعد

967777633394بهلول وبني سنحان األمانة ضواحي مديريةيوليو 17 مستشفى جوار- حزيزحازب علي علي بدري حازب بدري صيدلية

967773378497السبعين مديريةشميلة سوقالعماد اياد   فون السعيد

967773836552شعوب مديريةفروه-  شعوبالخوالني حسين صغير احسن والبهارات الغذئية للمواد الحرازي محالت

967772709708معين مديريةالكهرباء-  القاعمنصور علي محمد علي للبهارات عزام ابو تموينات

967771066566الثورة مديريةمازداالصبري حامد عبده سلطان محمد الوطني خياط

967771050790السبعين مديريةتعــز شارعالدرعي مقبل احمد اكرم للتجارة الدرعي احمد اكرم

967771665500الثورة مديريةالساعة جولة-  الحصبةالغزي قايد محمد بالل الخير بقالة

967770385793الثورة مديريةالتجارية الغرفة- الحصبةدبوان محمد علي مروان للمعسل اثنين رقم المجيدي

967775290920السبعين مديرية49شارع الزاهري الصافية صنعاءالدين محي علي حسين محمد   حسين طه صيدلية

967777892907الحارث بني مديريةالتربية مكتب جوار الروضهالثعلي يحيى محمد محمد الغذئية للمواد الثعلي محمد بقالة

967773533139شعوب مديريةسعوان صنعاءالشميري محمد علي حمود علي   المدينة شوارماتي

967770077876شعوب مديريةشعوب صنعاءالوتاري عايض محمد يوسف   ستور نوت مكتبة

967773470225السبعين مديريةالصباحــهالجبري احمد علي مطهر محمد الزراعية للخدمات الزراعـة دنيا

967770345363السبعين مديريةالنجوم صالة جوار الحريه شارعالضياني سهيل محمد ابراهيم والكهرباء البناء لمواد سهيـل بن

967777111259السبعين مديريةالنجوم صالة جوار الحرية شارعالمطيري محمد عبدهللا منير فارمــا المطيري صيدليـة

967770232241الوحدة مديريةالحصبة-صنعاءالقباطي عبدهللا عبده فتحي   النور اتصاالت

967775857000السبعين مديريةسنجم محطة جوار الستين شارع السبعين مديرية العاصمة امانةالحبيشي احمد حميد محمد الغذائية للمواد القاسم ومجمع ماركت سوبر

967777559044أزال مديريةاالمانهباحبيش سالم احمد ماء محطه رذاذ

967775521335شعوب مديريةشيراتون صنعاءالحربي محمد عبدهللا نصر   الغذائية للمواد االخوين بقالة

967776644085معين مديريةالراقي البيت جوار كنتاكي جولةالذبحاني حسن عبدهللا خالد   للخمير له ضاوي

967776632655السبعين مديريةالجميلي جامع جوار-  األصبحي مدينةسنان بالل والتمور والفواكة للخضروات سنان بن

967712099454الثورة مديريةالقيادة شارعمارش عبده محمد عبدالباسط الغذائية للمواد الشرعبي بقالة

967714702926أزال مديريةمزدا شارع الحصبهقاسم عبده نعمان بسام   مول صنعاء

967733253257أزال مديريةعبدالرحيم توفيق محطه جوار الستينعقالن نعمان عبدهللا مجيب   للسفريات الدوليه الوسام

967775575142الثورة مديريةسعوانالسماوي صغير محمد مالك   واتصاالت مكتبه سبرايز

967771495845الثورة مديريةالشيخ بيت- مازداشهاب قايد محمد محمد الوصابي بقالة

967771555043الصافية مديريةالفلوجة صنعاءالقدسي احمد عبده داوود   العزعزي مطعم

967773451451الصافية مديريةالصافية صنعاءاحمد راشد صالح مطهر   الرضى مكتبة

967777031474الصافية مديريةتعز جولة صنعاءالمحجري عبدهللا بندر شهير   فارما الشهير صيدلية

967771022916الصافية مديريةالخير بقالة جوار الصافية صنعاءالقدسي نعمان محمد علي هادي   للحام القدسي ورشة

967772012558الصافية مديريةالصافية صنعاءعسكر علي نعمان عبدالسالم   سلطان ابو بقاله

967775307071الثورة مديريةالمياه موسسة أمام-  الحصبةالزوم محمد علي خالد الغذائية للمواد الذهبي الركن

967775881050السبعين مديريةالفروسيه نادي جوار حزيزعقالن غالب احمد عبدالرزاق   الغذائيه للمواد عقالن بن بقاله

967773189975السبعين مديريةللقهوه الشيباني جوار الصافيهالدبيس عمر محمد علي مصلح   الحديثة الحمزه مكتبة

967777643344أزال مديريةسعوانغياث محمد غالب غياث   االفاق وادويه صيدلية

967777166400أزال مديريةسعوانالنجدي محمد احمد عبده احمد   للجوالت الرئيسي المركز

967770724312أزال مديريةسعوانالشميري حامد عبدالرزاق محمد   للخياطه المدينه مركز

967771661513أزال مديريةالقلب مركز جوار الصافيهالحداد عبده ردمان توفيق   الحداد بقالة

967775299990أزال مديريةسعوان-  صنعاءالكميم عبدالسالم عبدالوكيل طارق   المتحركة للهواتف موبايل صنعاء

967773939401الحارث بني مديريةالمجد مستشفى جوار-  دارسمداعس علي احمد عصام والحفاظات للمنظفات الحكمة يمن

967770993334الثورة مديريةالكريمي جوار- التجاريه الغرفهالسارعي محمد محمد عبدالرحمن اليمني للعسل الخير

967777506013شعوب مديريةالصياح جولة صنعاءالعمقي احمد يحيى محمد موبايل العمقي

967775951681السبعين مديريةدارسلم جسر مقابل- سلم داربرقعان احمد محمد احمد االندلس جامعة

967773058894الثورة مديريةالثوره مجمع جوار- الصحة وزارة-  التجارية الغرفهالجعفري محمد يحيى صالح الحبيشي صالح بقالة

967770413040السبعين مديريةالجندول جوار المدينة حدةمحمد مهدي هزاع سنتر سام خضروات محل

967711135136معين مديريةللبنشر الخامري امام عشرين شفرحان احمد سيف عبدالحكيم   الصحيه واالدوات للسيراميك الديار

967776653630السبعين مديريةاالنسي سوق جوار 45 شارععالء حسين علي علي بسام الفواكة للخضروات حبة

967774333897الحارث بني مديريةالعاصمه سوق-  المطار خط- دارسصالح علي عبدالحميد جمال لالكترونيات الحبيشي

 صالح احمد العرائس ومستلزمات التجميل وأدوات للعطورات فن لمسة

967774472655الحارث بني مديريةالعاصمه سوق- دارسالوصابي محمد

967771762020الحارث بني مديريةالعاصمه سوق- دارسالمقدشي احمد محمد هللا حفظ واالكترونيات للتلفونات الرياده عالم

967771377442الحارث بني مديريةالعاصمه سوق- دارسالعلفي عبدهللا يحيى رضوان واالكترونيات للجواالت الفخامه

967774822112الحارث بني مديريةالعاصمه سوق- دارسالحشيبري احمد محمد عبدهللا التجميل وأدوات للعطورات الصبايا عالم

967777318483الثورة مديريةالدفعي حارة-  الحصبةاحمد عبده عبدالغني رفيق الجاهزه للمالبس ريماس ابو محالت

967773131537الحارث بني مديريةالقات سوق-  دارسغيالن محمد علي عبدالرحمن الغذائية للمواد الخير بقالة

967775090520أزال مديريةالرماح شارعسارية احمد عبده ويس الغذائية للمواد البشاير بقالة

967772052069الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءالريمي حزام مرشد عبدهللا محمد الريمي بقالة

967771804749أزال مديريةالسيارات غيار لقطع العليمي جوار خوالن شارعالنيني علي احمد بن احمد الغذائية للمواد النيني بقالة

967770098545الثورة مديريةالبتول مدرسة جوار سبأ جولة صنعاءعبده محمد أمين مصطفى الغذائية للمواد الشرعبي بقالة

967770578004معين مديريةطالب أبي بن علي جامع جوار السنينة صنعاءالثلثي حمود أحمد عبدالمعين الغذائية للمواد صنعاء مركز بقالة

967775630653شعوب مديريةشعوب صنعاءسيف بجاش طه   المقاوالت و للتجارة السنام أرض

967774033703شعوب مديريةالنص جولة شارع سعوان  شعوب صنعاءالوشاح أحمد حسين طه   لألدوية التوأم صيدلية



967774119056شعوب مديريةالنصر جولة شارع شعوب صنعاءالحامدي نعمان عبدهللا عرفات   الحامدي محالت

967770720081شعوب مديريةالنصر جولة شارع شعوب صنعاءالسندي أحمد أحمد خالد  الغذائية للمواد السلطان إبن بقالة

 محمد عبدالجبار محمد الجوال ومستلزمات والكهرباء لالكترونات النجم

967770713346السبعين مديريةاالردني المستشفى جور بينون شارع العاصمة امانةالجعمي علي

967777453676السبعين مديريةالصافيهالسلمي وليد   خالد ابو تموينات

967777801855السبعين مديريةالتركي المجمع/شميلهمعياد لطف   فون تركيا

967776565335الثورة مديريةالرماحاالشول محمد احمد محسن وديع االشول بقالة

967735048090السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويعلي عبده محمد احمد  الدروع ملك االفريقي

967770944495معين مديريةللغات نيورايزون معهد امام الجزائر. شالشاوش صالح يوسف كمال   الجاهزه للمالبس بلجيك

967772200970أزال مديريةالرماح جامع جوار  الرماح شارعشبام علي احمد علي  بيري بالك

967772236455الثورة مديريةالثورة مستشفى جوار السالم بابهداعش ابو هللا عبد محمد فؤاد  النخلتين صيدلية

967730316889السبعين مديريةاألول الدور مول البصمة االصبحيعبدهللا سالم محمد عبير   والهدايا للتحف غال

967773365050أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالفضلي غالب عبدهللا عادل   واالكسسوارات للحقائب زارا

967771251742معين مديريةالدائريمنصر عبدالعزيز محمد عبدالرحيم وقرنفل قرفه

967773715179الثورة مديريةهاوس يمن فندق جوار-  الحصبهعبدالعزيز محمد عبدهللا للصيانه تك تك

967770012015أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالفضلي غالب عبدهللا عادل   للبروست فرايديز مطعم

967777470189معين مديرية16 شارعالعواضي عبدهللا امين طالل للكهراباء العواضي

967771108590معين مديريةطيبه ماركت سوبر لمام عشرين شالشرعبي غالب سيف عبده وفيق   للجواالت موبايل وفيق

967770456900الوحدة مديريةالثقافة بيت امام القصر شالدبعي عبدالقادر محفوظ خالد   للمالبس مون جولد

967775838851معين مديريةالشرق روعة محل جوار هائل شالقاسمي مرشد محمد منير   النسائية والحقائب للمطليات ذاكوين

967771665110الوحدة مديريةالقصر شارعالعراسي عارف عماد   للهواتف االسطورة

967777197186شعوب مديريةتقي مطهر شارع شيراتون صنعاءضاعني يحيى محمد عبدالرحيم   الضاعني بقالة

967774482994معين مديريةالروني عمارة جوار هايل شالدبعي محمد عبدالقوي اشرف   للمالبس نسرين ملبوسات

967770553333معين مديريةالحبابي بهارات جوار هايل شمرشد علي حمود محمد   واالكسسوارات للحقائب زبرا عالم

967772887130معين مديريةهايل شالدبعي علي ادم حلمي   الجاهزه للمالبس االزرق الموج

967776369288الثورة مديريةلالقمشه ردمان جوار-  القاهره شارعسالم قائد عبده حمدي الغذائية للمواد الزريقي تموينات

967777774994معين مديريةللتامين اليمنيه الشركة امام الجزائر شالعودي احمد محسن علي   للزهور جابريال

967771908040معين مديريةللتامين اليمنيه الشركة جوار الجزائر شالعودي احمد محسن علي   للورود الحب سفير

967773667256الثورة مديريةالرضي صراف جوار-  القاهره شارعالحيدري حيدري حميد حيدري الذكيه والهواتف لاللكتونيات الغيث أبو

967775600511الثورة مديريةللصرافه الحجري جوار-  القاهره شارعالزريقي علوان محمد معمر الغذائية للمواد القاهره وتموينات بقالة

967776096942شعوب مديريةمارب جولةالشوكاني خالد العنود والهدايا والتحف لالكترونيات مزايا

 قاسم محمد عمار واللحجيه العدنيه الحلويات أنواع الجميع الراقي حلويات

967776088444الثورة مديريةالتجارية الغرفههادي أبو

967771000386الثورة مديريةسبأ جولةالعريقي محمد عزالدين زكريا الخشب نجارة للنجاره زكريا

967775577726معين مديريةالقات سوق جوار-  مذبحمفرح علي عبدهللا حميد ابرهيم الغذائية للمواد مفرح ابراهيم محل

967775045109معين مديرية16 شارععمر علي عادل عمر الحبابي عمر بهارات

967771871427معين مديرية16شارعالوصابي قايد جابر امير للخضار البركه

967776886011معين مديرية16 شارعشطيح قاسم عبدالرحمن سامر تاال ابو كنافة

967777304484معين مديريةالسنينهزايد سعيد عبدهللا محمد الرساله مكتبة

967737104615معين مديريةالسنينهالصلوي سعيد عبدهللا عمر روائع مكتبة

967775991099معين مديريةالعدل شارعالطبري مسعد راجح حميد الغذائية للمواد العنسي

967777786587معين مديريةالدائريالشقاقي احمد علي حاتم للبهارات حاتم

967736306088معين مديريةالشرطة كلية جوار الستين شارع صنعاءالمسوري سعد أحمد منصور   الغذائية للمواد الثريا بقالة

967739480977معين مديريةالكميم مركز حده شقائد اسماعيل ناجي عبده فوزي   للعطور روز ستايل

967771276000معين مديريةالسنينة مقبرة جوار 24 شارع صنعاءمنصر قائد محمد علي   والمعسالت للشيش منصر بن

967733770076أزال مديريةحده شالحداد صالح عمر عبدهللا   للجواالت فون هزاز

967771500167أزال مديريةالتجاري الكميم مركز امام حده شالسلمي ناجي دبوان امين محمد   للعصائروالسندوتشات الكنج كافتريا

967714183454أزال مديريةللصرافه الجزيره امام حده ش يغنم عبدهللا عبدالرحيم سامي   للعصائروالسندوتشات السامي كافتريا

967773952998معين مديريةطالب أبي بن علي جامع جوار السنينة سوق صنعاءالصيفري صالم أحمد علي  الغذائية للمواد الصيفري بقالة

967770679279معين مديرية24 شارع-  مذبحابراهيم الخادم عبدالفتاح مجاهد للبهارات الوصابي مركز

967770519900معين مديرية16 مع-  الرقاص تقاطعسالم سعد احمد عطاء الخياطه الدوات واالبره الخيط

967771956244الثورة مديريةالصحاب مستشفى جوار-  الحصبةعوض ثابت عبده فائد للجارة جيتكس

967777770632معين مديريةالدائريالدعبوش محمد منصور مقبول سلطان الغذائيه للمواد الدعبوش

967738658889أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالفضلي غالب عبدهللا عادل   للحقائب مرايا

967773301206معين مديرية16 شارعاسعد عبده زياد الغذائية للمواد زيدان بقالة

967771517806أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالكميم خليل محمد عبدهللا   واالكسسوارات للحقائب تونايس

967773259881معين مديريةللعسل اليمن جبال جوار الرقاص شالمراني احمد علي بسام   العربية الجزيرة صيدلية

967774345632معين مديريةالرقاص شاحمدغيالن احمد محمد اسامة   الطبية االوطان عيادة

967777190633معين مديريةالكريمي جوار الرقاص شالشرعبي سفيان احمد عاصم   والهدايا للتحف خيال

967770005937معين مديريةالعواضي مطعم امام هائل شالعماد محمد محمد ذاكر   الجوال ملك

967775523296معين مديريةطيبه ماركت سوبر امام هائل شمحسن احمد احمد فهمي   هائل فرع فون المزاحم

967777722846الوحدة مديريةالثقافه بيت جوار القصر شالدبعي عبده صادق محمد   للمالبس بشار

967772499980معين مديريةالعواضي مطعم جوار هائل شالسودي صالح علي محمد   المنزلية االدوات لصيانة االمين ورشة

967733924116أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حدة شاليوسفب راوح محمد عبدالمؤمن   االمير بوفية

967733392424أزال مديريةاالمانهالعامري فؤاد حمدى والمعسالت الشيش دار

967771087103الثورة مديريةالشائف جسر الجرافالسالمي احمد حسن صدام لالقمشة السالمي

967777710096الثورة مديريةالجرافالجوفي محمد علي محمد للتجارة الجوفي محالت

967775599907الثورة مديريةالشائف جسرالبكالي علي عبدهللا انور لالتصاالت البكالي

967771547413الثورة مديريةالشائف جسرالواشعي احمد صالح عبدهللا مكتبة

967734259131الثورة مديريةالشائف-  جسراحمد ناصر وائل يابالش ريتاج مكتبة



967771888993الثورة مديريةالشائف بيت مقابلالعنبي فارع عبدهللا عبدالغني لالكترونيات محمد ابو

967771788484معين مديريةبانوراما فندق هائل شالقرناص محمد صالح قحطان   والجواالت لاللكترونيات القرناص

967773247976الثورة مديريةالشائف بيت مقابلاالنسي محمد احمد عبدالخالق الغذائية للمواد السعادة بقالة

967771203605معين مديريةبانوراما فندق امام هائل شالصرمي محمد محمد عاصم   الحديثة الحكمه صيدلية

967777395990الثورة مديريةاالمين مغاسل جوار العدل شارع صنعاءالعبسي نعمان عبده علي محمد   الضياء مكتبة

967777866635السبعين مديريةسابقا االيراني المستشفى جوار السياسي الحيالعليمي طالل ايمن   العليمي ايمن بقالة

967777918880شعوب مديريةللصرافة الحجري شركة امام القيادة شارع صنعاءالهادي غالب علي ناصر عبده فرنس شوقر تيليكوم الهادي

967776300623الصافية مديرية45 شارع صنعاءعامر عبدالرحيم اسنماعيل احمد   البركة مخبز

967772898131الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالشمري علي صالح عبدالرحمن   لالكسسوارات البرمجة ملك

967771141402(صنعاء) التحرير مديريةالقيادة شارع صنعاءقحطان عبده عبدهللا عبدالمجيد   للجواالت القحطاني محل

967775332867الصافية مديريةالصالح جامع جوار 45 شارع الصافية صنعاءقائد فاضل عبدهللا هائل   الغذائية للمواد الشعيبي بقالة

967773999969شعوب مديريةالسكنية المدينة صنعاءالخوالني عبدهللا جمال محمد   الغذائية للمواد المدينة بقالة

967778804773السبعين مديريةاإلقليمي مستشفى امام الخمسين شارعالتويتي صالح محمد فارس   إستور توفير بقالة

967772548886شعوب مديريةسعوانالشميري خليل   الشياكه امير

967776610002شعوب مديريةسعوانالقليصي عماد   للخياطه االلماني

967777201155السبعين مديريةالكليبي سوق/شميلهالقاسمي هاشم   واالعالن للتصاميم ديزاين برو

967733563390السبعين مديريةخالد لبو حلويات اما 45 جولهالقبلي ياسين   الشهد مكتبه

967774734641معين مديريةفارما السعيدة صيدلية امام مول مالك مركز هائلجوار شمقبل عبدة احمد بدري   الجوال لخدمات صوت احلي مركز

967772661041السبعين مديريةشميلهشاكر احمد سلطان   والمعسالت ااشيش السلطان

 محمد الكريم عبد   النسائية والحقائب التجميل وادوات للعطور صبايا وجوه

967774064890معين مديريةبرايس نايس جوار هائل شتاوزير علي

967778377755معين مديريةالمنصوري مطعم امام عشرين شدهمان محمد سعد شوقي   الجوال لخدمات فورجي

967777747603معين مديريةهائل شهاشم طيب وحيد فارس   والتجارة الجوال لخدمات االصفر

967777750001معين مديريةمارت سيتي جوار الرباط شالفقيه علي حميد سمير   العروس بيت مفروشات

967777705282معين مديريةمارت سيتي جوار الرباط شالكوكباني احمد فهد   الرجاليه للخياطه مان فرست

967770894142معين مديريةمارت سيتي امام الرباط شالبازلي محسن احمد عبده محمد   للعسل البلسم

967737753486معين مديريةهايل شقاسم عبده عبدهللا سهيم   واالعالن للدعايه نمبروان

967772040512معين مديريةالرازي جامعة امام الرباط شنعمان غالب حافظ   والعصائر للفالفل فروت توب

967771300130السبعين مديريةالجزائر شارع-  صنعاءفارع سعيد فيصل مازن   اللوجستية للخدمات واميال ابتسامات

967775035646السبعين مديريةزمان خير امام االصبحيعبده علي عبدالرحمن   الثمرات كل كافتيريا

967772889613شعوب مديريةمول الماس سعوانمحمد عبدالواحد   الراقيه للعبايات اليمامه دار

967772790980معين مديريةهائلالدعيس قائد محمد بسام الغذائية للمواد الدعيس بقالة

967715116567معين مديريةمول نجوم- السنينهفرحان عبدهللا محمد متعب الجاهزه للمالبس الشميري

967773594160معين مديريةمول نجوم-  السنينهمصلح مهيوب عبدالرحمن وليد والمجوهرات للذهب الخليج لمسات

967773994199معين مديريةمول نجوم- السنينهالمقرمي عبدهللا سيف راشد عبدالرحمن االطفال للمالبس بيبي كيوت

967775278418معين مديريةمول نجوم- السنينهالصالحي احمد حسن يوسف عبدهللا للعبايات جودي

967772469469معين مديريةالكريمي جوار-  التجارية الغرفهالجائفي علي خالد علي لالكترونيات ستور هاي

967777726111الثورة مديريةالكريمي جوار-  التجارية الغرفهبامؤمن تيسير سعيد ياسر لالكترونيات بامؤمن

967777536717السبعين مديريةشميله/الكليبي سوقفرحان احمد محمد   العبايات نبض

967777699012السبعين مديريةشميلهالتبعي جميل   حالها سحرني

967775707117معين مديريةمول نجوم-  السنينهقائد سنان مقبل احمد للعطورات العالمي التركيز

967777665773معين مديريةمول السعيده-  السنينهعزالدين محمد فاضل عبدهللا وعالن التركيه لالزياء ليان

967772537138معين مديريةمول السعيده-  السنينهالفيصلي قاسم احمد نشطان هايل الجاهزه للمالبس اسبيشل

967770050400معين مديريةمول السنينهجيالن عبدهللا محمد محمد لالكترونيات فون الجيالني

967773130293معين مديريةالسنينهعلي عبده محمد مختار للعبايات جنان

967771461411معين مديريةمول السنينه جوارالشميري نايف حزام قايد للخياطه الشارقه

967714322570معين مديريةمول الفضل مقابل-  السنينهناصر قايد حيدر علي فضل لالحذيه فضل

967774658313معين مديريةالقات سوق-  السنينهسعد معروف يوسف عدنان الغذائية للمواد عمير ابو تموينات

967773287271معين مديريةالذهبي القلم جوار  الرباط شارعالعامري فارع شايف درهم محمد   السيارات غيار لقطع العامري

967775287321معين مديريةالذهبي القلم مكتبة خلفالمصنعي عبدهللا يحيى منصور عماد المالبس لغسل الفخامه مغاسل

967777765940معين مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك امام الرقاص شالجبري علي صالح علي   لاللمنيوم التوفيق

967739413930الوحدة مديريةالكبوس مؤسسة جوار القصر شالقادر عبد محمد موسي   للمالبس فوريو

967774990100معين مديريةمارت سيتي امام الدائري شالكندة سعيد عبدهللا محمد   الجوال لخدمات كاست برود الصرخة

967775645152معين مديريةالذهبي القلم مكتبة جوار  الرباط شارعالجذوة علي يوسف طارق   االوائل بقالة

967772076666السبعين مديريةشميله التركي المجمعسعيد عباس فارس   للجواالت الفارس

967774467775السبعين مديريةشميله محطه خلف شميلهالحرازي يحيى احمد   فون مكس

967775279505السبعين مديريةشميلهعبدالقادر حمزه   الرجاليه للخياطه االهرام

967773727279السبعين مديريةشميلهمطهر عبدالسالم   والجواالت لالتصاالت علي ابو

967777336935الثورة مديريةالكبسي مدرسة-  الجرافالشاحذي حسين علي توفيق الجراف واكترونيات مكتبة

 محمد   وتج جملة الجواالت غيلر وقطع الجوال لخدمات السفياني

967775424207الوحدة مديريةالهدي ماركت سوبر امام الزبيري شالسفياني صالح عبدة عبدالسالم

967736366636معين مديريةهائل ششريم هزاع صالح محمد ياسر   الرجاليه للخياطه الرائد

967773150045معين مديريةهايل تقاطع16 ِش سيف قائد احمد فارس   للجواالت زينون

967773700538معين مديريةالزراعه تقاطع مارت سيتي خلفالشعيبي محمد يوسف دارس   الشعيبي بقالة

967772960955معين مديريةالرازي جامعة امام/   الرباط شارععربه حسن علي محمد عبدالغني   الطالبيه للخدمات االصدقاء مكتبة

967772714517أزال مديريةاالمانهعقالن محمد محمد عمر عقالن بهارات

967771179742معين مديريةالمدني صيدلية جوار السنينةالمدني محسن علي علي والكهرباء البناء لمواد المدني

967777635992الثورة مديريةاليرموك محطة امام تونس- شارعالعودري محمد عبدالحكيم ابراهيم لالكترونيات الفخامه

967776059821السبعين مديريةسكينه جوارمدرسه/45جولهالزنداني باهلل المعتصم   الجوري مكتبه



967774007086السبعين مديريةللبهارت الرجوي امام شمياة سوقالكهالي جيزان   فون الكهالي

967771201248السبعين مديريةشميلهالعارسي رمزي   للمفروشات هوم سوفت

967778418455السبعين مديرية45جولهالخياط رضوان   الربيع بقاله

967712711614السبعين مديريةخالد ابو حلويات اما 45جلهالقحم سلمان   الحبيشي بقاله

967777757412السبعين مديريةالتركي المجمع/شميلهاالهدل عادل   الذكيه للهواتف االهدل وكاله

967774025271السبعين مديريةشميلهالعوفي شوقي   الذكيه للهواتف العوفي

967778300024معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءحميد عبدالجليل عاصم عبدالجليل الرحمة ماركت سوبر

967777171212السبعين مديريةالجنوبي الستينالعمراني دبوان قايد محمد محمد الغذائية للمواد العمراني تموينات

967777393452شعوب مديريةالجسر جوار شيراتون صنعاءالحطامي علي احمد فؤاد   موفمبيك بقالة

967776310011السبعين مديريةالمقالح شارع األصبحي صنعاءاألصبحي فرع   نيوهورايزن

967776127616السبعين مديريةالجنوبي الستينالقحيزه حزام حبى طاهر يوسف الغذائية للمواد الفرسان تموينات

967774443227شعوب مديريةتقي مطهر شارع شيراتون صنعاءالجراش مهدي عبدالرحمن محمد   والجمال الصحة صيدلية

967773445773معين مديريةاألوقاف عمارة امام عصر الزبيريالعيدروس احمد عبده محمد   العيدروس وبروست مطاعم

967777911311معين مديريةاألنصار جامع جوار الرباط شالمطري حزام علي محمد صادق   المطري صادق وبهارات بقالة

967773966554معين مديريةااالنصار جامع جوار الرباط شالوصابي اسماعيل محمد عبدهللا فتح   صنعاء جوهرة بقالة

967773930777معين مديريةمارت سيتي الدائريجوار شالشويب فارع نصر عبدالواحد منصور   االمتياز مطعم

967774271074معين مديريةوهاس محطة مدخل صنعاءالقدسي شرف قاسم محمد وليد   شيشة مزاجي

967776198902السبعين مديريةشميله محطه خلفالراجحي زيدان   للعطورات الجمال اسرار

967776407992السبعين مديريةالجزائر ش صنعاءالبركاني محمد   اللوجستي للدعم واميال ابتسامات

967773187318معين مديريةوهاس محطة مدخل الستين شارع صنعاءالحزيف محمد علي عبدهللا   الغذائية للمواد مكة بقالة

967770550041معين مديريةهايل ش صنعاءغالب قاسم محمد وليد   للعطور جرين

967773382111أزال مديريةاالمانهالعريقي عبده شهدي مياه محطه رذاذ

967775595033معين مديريةالعكشي بيت أمام عشرين شارع صنعاءالهادي عبدالقوي محمد  الغذائية للمواد الجنة طيور بقالة

967773211199معين مديريةسوني الحيدري مركز جوار حده شالوصابي محمد هبه عادل   جمجوم صيدلية

967777964451السبعين مديريةاالزدني المستشفى امام بيحان شارعالجعمي محمد الجبار عبد وضاح الغذائية للمواد وضاح بقالة

967770445008السبعين مديريةاألردني المستشفى امام بيحان شارعالعواضي شعالن محمد قايد العزيز عبد الكويت دانة ماركت سوبر

967770253885السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويعلي احمد علي الجواالت لصيانة كنان ابو

967774790169السبعين مديريةاألردني المستشفى امام بيحان شارعالجعمي احمد لطف معاذ البحار امواج بوفية

967773189993السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويالروسي قايد محمد حسين عل  الشرق رومنسية

967775759222معين مديرية16 شارعالحبابي صالح علي خالد الغذائية للمواد الحبابي محالت

967774028533معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءاليعبري محمد حسين مازن سبيشل نيس

967777408848معين مديريةوهاس محطة مدخل صنعاءخيفر محسن محمد سلطان   المركزية أحمد صيدلية

967771012319السبعين مديريةشميله مجطه خلف/شميلهالعمودي ماجد   الرجاليه للخياطه المستشار

967772474748معين مديريةهائل شالحمادي محمد ناجي احمد حميد   التجميل وادوات للعطور صدفة

967775909961السبعين مديريةشميله محطه خلفمهيوب عبدالكافي   الرجاليه للخياطه الملكي الثوب

967775573678معين مديريةوهاس محطة مدخل صنعاءحملي أحمد إبراهيم علي   الوحدة شهداء مكتبة

967777195744معين مديريةمول سيتي جوار هائل شالسميع علي محمد فهد اكرم   سامع جبل بقالة

967770924851معين مديريةالسنينة قسم أمام السنينةناجي محمد عبداللطيف علي   الغذائية للمواد الخير بقالة

967777165049معين مديريةالسنينة مقبرة جوار السنينةالبشيري عبدهللا محمد عمار   الغذائية للمواد أبوعمار بقالة

967770322183معين مديريةللتموينات القاضي جوار- 24 شارع السنينةحميران علي محمد حسين   لمسات صالون

967737966023معين مديريةشمالن صنعاءعبدهللا محمد احمد صالح   األهلية الشافعية مدرسة

967771474827الثورة مديريةحنش سواد القاهرة شارع-  صنعاءالبعداني عبدهللا عبدالكريم   الحديثة للخياطة الوليد إبن

967711308497معين مديريةاليمني للعسل العدين جوار-  الدائريقصير احمد حسن محمد للدواجن قصير محمد مسلخ

967775268009معين مديريةهايل ش صنعاءقاسم محمد وليد فراس   للعطور جرين

967776266217معين مديريةمول نجوم-  السنينةالنقيب قائد اسماعيل عبده مصطفى والهدايا والتحف للمطليات لدلع لمسات

967775387125معين مديريةإيوان فندق عمارة الرباط شالحبيشي عبدهللا علي فؤاد   النوم وغرف للموبليا هاني ابو مركز

967770970312معين مديريةمارت سيتي جوار  الرباط شارعاالغبر سالم محمد   اليمني للعسل االغبر

967770518886السبعين مديريةشميله/الكليبي سوقحسن احمد طارق   للمالبس العصر احالم

967716911172السبعين مديريةشميله جولهالضراب علي صدام   الطيبه االرض

967776023473السبعين مديريةشميله جولهغال يوسف هيثم   الخير جناين بقاله

967770947829معين مديريةالستين شارع صنعاءطاهر سفيان رزاز خليل   الخير سنابل مخبز

967773019779معين مديريةمول السنينهالسوري احمد محمد عبدالرحيم لالقمشة الراقي

967774213185معين مديريةرقية مدرسة جوار-  مذبحالبحري احمد عبدهللا علي عبدهللا لالقمشة البحري

967772045680معين مديريةالرازي جامعة امام/   الرباط شارعالعماري احمد احمد محمد محمد   الطالبيه للخدمات النخبه مركز

967770199599معين مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار الرباط شالبعداني محمد ناجي امين خليل   للحالقه الخليل صالون

967770330004الثورة مديريةالكبسي مدرسة الجرافالحطامي غالب عايض طارق الحطامي عايض بقالة

967771216061الثورة مديريةالجرافالحطامي ناصر غالب عايض الحطامي بهارات

967772822258أزال مديريةالرماح شارعمرشد علي محمد ياسر واالكسسوارات لالتصاالت التحدي

967775324191معين مديريةالفتح جامع جوار السنينةفرحان غالب محمد صالح   الغذائية للمواد محمد أبو بقالة

967770608414معين مديريةااليتام حي-  النهضةصالح عبدهللا سلطان محمد شباب هال

967770727281معين مديريةالهدي ماركت سوبر امام الزبيري شالحمري محمد حمود سيف   الجوال لخدمات موبايل سيف

967771557070معين مديريةالقصر شمالك صالح محمد مالك   الجوال لصيانه مالك مركز

967777802221معين مديريةموول سامي جوار القصر شالجابري نعمان عبدالفتاح محمد   موبايل الجابري

967773606640الوحدة مديريةالقديمة الجامعة جوار-الدائريالوادعي مساعد علي علي اسماعيل ابوهادي محالت

967773639394معين مديريةالجديد-  الجامعةمثقال محمد منصور ياسر لالكترونيات موبايلي الحمزه

967777209085السبعين مديريةاالمارات مراسيم امام/الصافيهالقباطي سمير   للبالستيك القباطي

967777447151السبعين مديريةالخفجي جولهالعراسي عبدهللا علي   الجوال لخدمات شاكر بن

967733227442الصافية مديريةالحوبان تعزالعريقي هايل عبدالحافظ ايمان الطالبية للخدمات حنين

 سعيد محمد خلدون Care For Supermarket ماركت سوبر كارفور

967773002003السبعين مديريةجالكسي مطعم مقابل-  العامري شركة جوار-  األصبحي مدينةعلوان

967773454633الوحدة مديريةالديوان مطعم عطان فجمسعود علي عبده صدام   سيتي نيو سوبر

967777772600الصافية مديريةالمشهد-صنعاءالخميسي حسن ماجد   للتجارة الخميسي محالت



967776705117الوحدة مديريةالمصباحي جولة-صنعاءاحمد عبدهللا نوار   الوسيط عين صحيفه

967774145722الثورة مديريةالكبسي مدرسة-  الجرافغبيس شوعي محمد يوسف الصفاء مكتبة

967772595400الثورة مديريةالشائف جسر-  الجرافالقالصي محمد محمد محمد للعطورات القالصي

967777471432معين مديريةهائل عمائر امام هايل شالدعيس حسن يحي زياد   والفطائر والبتزا للبروست البيتزا امير

967772892716الثورة مديريةالشائف جسرالوصابي سعد قائد توفيق لالقمشه توفيق

967774779774معين مديريةموول مالك جوار هايل شاليافعي عبدالوهاب علي عصام   للعطور اركان

967775232122الثورة مديريةالشائف بيت مقابلالسالمي مهيوب محمد نسيم الغذائية للمواد احمد أبو بقالة

967772214093معين مديريةهائلالشبوطي عبده عبدالرقيب مراد حدودود بال مراد محل

967774085333معين مديريةهائلقحطان فرحان عبده عمار الغذائية للمواد الهياجم بقالة

967772066083معين مديريةهائلالجابري ردمان عبدهللا نبيل السيارات الخدمات اخوان الجابري مركز

967770402962معين مديريةهائلصالح محمد ثابت محمد للمالبس كراميش محل

967777766148معين مديريةهائلالدعيس محمد درهم محمد الغذائية للمواد الدعيس بقالة

967770609692معين مديريةهائلالخديري قائد سيف محمد عبدهللا والكهرباء البناء لمواد ريان أبو محل

967771122746معين مديريةهائلالزريقي علي علوان محمد الغذائية للمواد الزريقي علوان محمد محالت

967773301515معين مديريةالشائف جسرالبكالي يوسف احمد علي عبدهللا بشير لالكترونيات البكالي

967738456668معين مديريةهائل شارعالمحداد محمد صالح خالد ماجد والتجميل للعطورات الماجد

967771203566معين مديريةمارت سيتي خلف الغربي الدائري شالمطري محمد محمد هاني   والشوكالته للهدايا شوكوالتتي

967772777060معين مديريةماري سيتي امام-الدائريالبكالي خالد محمد حسن عبدالوهاب ستايل ليدي

967771225413شعوب مديريةسعوان سبعه شعبدهللا محمد طاهر مختار   الغذائيه للمواد المختار تموينات

967771824447الثورة مديريةالحباري جولة الحصبه شمثني محمد حسين محمد   االمل صيدلية

967773257435شعوب مديريةسعوان سبعه شردمان ناجي قائد عبدهللا   الشرعبي بقالة

967777382838شعوب مديريةسعوان سبعه ِشالعنسي محمد احمد علي   العنسي بقالة

967777113388معين مديريةعشرين جولة الدائري صنعاءالوتاري حسن حميد خالد م   المفاتيح لطبع الوتاري

967777071427شعوب مديريةسعوان سبعهالشرفي محمد علي محمود   البدايه بقالة

 عبد وجدي   الجوال لخدمات وكولكشن سيتي الشامل و جيمز الشامل

967772136222معين مديريةمارت سيتي امام الغربي الدائري شالسروري ابراهيم اللطيف

967770040406معين مديريةللغات نيورايزون معهد امام الجزائر شالشاوش صالح يوسف كمال   الرجاليه للخياطه ليفارا

967770234538معين مديريةالذهبي القلم مكتبة مقابلالملحاني عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن الرجالية المالبس لخياطة االرتقاء خياط

967773753551معين مديريةالناصر جامعة جوار صنعاءالردماني علي فيصل سيف  البلدي للكدم النمري مخبز

967776558776السبعين مديريةالمصباحي جولة صنعاءالمصباحي جولة   ماركت سوبر

967774199443معين مديريةالعكشي بيت 20 شارعالصلوي موسى   األزرق النيل صيدلية

967734414408معين مديريةمول كنج أمام 20 شارعأحمد عمر عبدهللا أحمد  الغذائية للمواد األخوين بقالة

967775201020معين مديريةالسوق جوار السنينةالعقيفي حامد ابو قايد احمد عبدهللا   الحديثة اركان مدارس

967777273600معين مديريةمول نجوم-  السنينةالعواضي هزبر عبدهللا محمد وسيم النسائية للمالبس الوسيم

967771690984معين مديريةمول نجوم-  السنينةالشوافي عبده عبدالعزيز حمدي االطفال لمالبس الراقي الذوق

967773026622أزال مديريةصنعاءيحيى قايد صفوان الزعماء معمل

967775383824معين مديريةالوطنية الجامعة جوار الرباط شارعالعوامي على محمد على   العوامي بقالة

لبدبعي مرشد فهد هالل   النهرين بقالة

 ياسين بن جوار الثقافة بيت جوار الباسم فالفل جوار القصر ش

967776067378معين مديريةللمالبس اخوان

967774961235معين مديريةموول مالك جوار هائل شالوردي مهيوب عبدة المجيد عبد   للعطور الوردي

967771807225معين مديريةالجامعة بوابة الدائريالريمي عبدهللا حسن علي فارس لالكترونيات فون كنان

967773119540معين مديريةالقديم الجامعة امام- الدائريالزريقي احمد ياسين المرشد مكتبة

967771127828معين مديريةمذبح سوق-  مذبحالوجيه علي احمد فؤاد الوجيه تموينات

967774085721معين مديريةاالندلس حي- مذبحالغرافي عبده غالب ذياب وائل االندلس حي بقالة

967778463396معين مديرية16 شارعاحمد احمد علي عبدهللا الغذائية للمواد الحسني بقالة

967771500168أزال مديريةالتجاري الكميم مركز امام حدة شالسلمي ناجي دبوان امين محمد   والسندوتشات للعصائر الكنج كافتريا

967775833630شعوب مديريةمارب شارع صنعاءالبده محمد علي محمد   الصيـــفي اتصــــاالت

967773811380معين مديرية16 شارعالصلوي محسن عبدالودود احمد البركة مطعم

967775181433معين مديريةللعسل الصديق جوار-  الدائريالبتول محمد عبدهللا منصور وليد خضار محل

967733324041معين مديرية16 شارعناجي اسماعيل محمد لالكترونيات االمين

967772618984معين مديريةالكريمي جوار 16 شارعحمدان محمد علي قاسم للعسل اجود مركز

967772019902شعوب مديريةمول الماس سعوانالقحطاني اكرم   للمالبس القحطاني

967774240699السبعين مديريةاالغبري القرية السدهعجيم علي محمد عبده فواز الغذائية للمواد عبدة فواز بقالة

967770112577معين مديريةالسنينة سوق السين شارع صنعاءعساكر أحمد أحمد حسين   للتجــــــارة الماجـــــــــد

967716056456معين مديرية24 شارع مدخل الستين صنعاءحسن قائد محمد فيصل   الطبي المجمع كافتيريا

967770304776معين مديريةالقات سوق جوار-  مذبحالمرهبي احمد محمد شرف جمال المرهبي جمال محالت

967773961003معين مديريةالدائريالسعدي علي حسين محمد للعسل حضرموت ثمرات

967777037774معين مديرية16 شارعالرداعي علي محمد امين الغذائية للمواد الرداعي امين

967773232007معين مديرية16 شارععثمان صالح سعد عادل العادل مكتبة

967775909009معين مديرية16 شارعالوتاري احمد حسين صدام الوتاري مكتبة

967733013928معين مديرية16شارعالسعداني احمد احمد ابراهيم للمعسل المنى

967775578513معين مديريةهائلالورافي حمود امين محمد ون كالس

967775918872معين مديرية16 شارعاسماعيل قاسم علي نعمان عمرو للمنظفات كلير الصنوي

967774413030معين مديريةالسنينهالهبه ابراهيم محمد ابراهيم والشوكالطات للحلويات الهبه

967773718533معين مديريةرقيه مدرسة جوار-  مذبحالريمي مسعود صالح عبده معروف لالحذية كهالن ابو

967774487717معين مديريةرقية مدرسة جوار-  مذبحالمحبشي علي احمد علي بالل موبايل الثريا

967771892883معين مديريةالقات سوق جوار-  مذبحالجوهري الشيبه محمد صالح صدام الغذائية للمواد الجوهري صدام محالت



967772387020السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويالعلوي راشد محمد الدين جالل  للعبايات مزايا

967772025935شعوب مديريةالسكنية المدينة صنعاءالفرح عبدالكريم عماد لألدويه العماد صيدلية

967777466700شعوب مديريةالسكنية المدينة صنعاءالقرع علي عبداللطيف احمد   الغذائية للمواد السلطان بقالة

967733333581(صنعاء) التحرير مديريةالتحريرالزبيري هواش هللا عبد حميد مروان  العدني حلويات

967771948988السبعين مديرية45 شارععبده علي محسن شوقي معصار  للقات معصار

967771645648السبعين مديريةبيحان شارعالمياحي ناصر جابر طالب  العراقية الصيدلية

967770866757شعوب مديريةمول الماس/سعوانالقحطاني عبدالمجيد   المالبس الرثقى المميز

967770750099شعوب مديريةمول الماس/ سعوانالعباسي وائل   للبهارات الدار

967771355602السبعين مديريةالمقالح النادره ابالجوفي علي صالح عبدهللا محمد المقالح عبدهللا محمد بقالة

967774977194شعوب مديريةسعوانالحسني حسين   للمالبس رينا

967773384447شعوب مديريةسعوانالعتبي عبداالله   للعبايات عدن بندر

967770681765شعوب مديريةمول الماس سعوانالبسيس نسيم   للمالبس البسيس

967774557512معين مديريةرقية مدرسة جوار-  مذبحالحيمي ثابت علي بسام للمالبس بسام

967773817299معين مديرية24 شارع-  مذبحالخضمي ابراهيم حسن فؤاد للخياطه الخضمي

967774205370معين مديرية24 شارع-  مذبحعلي عبدالباري عبدالوارث عقيد الغذائية للمواد عقيد بقالة

967775680547معين مديرية24 شارع-  مذبحهيكل احمد محمد باسم االنوار مخبز

967772057285معين مديرية24 شارع-  مذبحقاسم احمد احمد يوسف شعيب بهارات

 سالم عبده حمود عبدالجليل واالكسسوارات للعطورات الجمال لؤلوة

967775262101معين مديرية24 شارع-  مذبحالعماري

967777876684الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءالقطيبي احمد القطيبي بقالة

967777070240معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءالوتاري علي محمود سمير  اإلكسسوارات و للتلفونات الفتح مركز

967776672777الثورة مديريةالمعلم مطعم جوار-  القاهره شارعالرصين علي صالح خليل الغذائية للمواد الرضي صالح بقالة

967773779427معين مديريةطالب أبي بن علي مسجد جوار السنينةالصايدي صالح علي عبده الطبية المستلزمات و لألدوية نجمة صيدلية

967736125235شعوب مديريةمول الماس سعوانالحوصلي ايمن   للعطور هيمان

967771470314شعوب مديريةمول الماس سعوانقاسم محمد باسم   بيوتي مالك

967771711389السبعين مديريةعيد بئر جامع جوار خوالن شارع العاصمة امانةالشرفي مراد علي عبدالرحمن واالعراس للمناسبات الشرفي مركز

967771621728السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويثابت حسن حيدر اكرم سنتر جواهر اعراس مركز

967775070704السبعين مديريةسنتر جواهر مركز الزهراويالمليكي محسن هللا عبد اشرف والدروع والمطرزات لالقمشة دانتيل

967774343863(صنعاء) التحرير مديريةجمال شارعالدبعي سعيد دليل محمد  للتجميل الذهبي القفص

967771567219الحارث بني مديريةالصيفي شركة جوار المطار خط دارسالعامري أحمد على سيف مصطفى   العامري خياط

967771840098معين مديريةمعين مجمع أمام صنعاءالعدواني حسين صالح عبداإلله   فارما ألفا صيدلية

967775307847شعوب مديريةوالتعليم وزارالتربية جوار سعوان صنعاءقبائل علي صالح حسين   الزهراء مكتبة

967775845653شعوب مديريةمارب شارع صنعاءالفقيه محسن عبده مراد   الغذائية للمواد مراد أبو بقالة

967777037300معين مديريةالكريمي جوار الرقاص شارع صنعاءالمخالفي صالح عبدهللا علي   فون همسات محل

967777421181معين مديريةناصر أحمد جامع جوار 16 شارع صنعاءعبده محمد هشام   النجاح مكتبة

967775706850أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالفضلي غالب عبدهللا عادل   للفضيات داماس

967771712886معين مديريةالدائريالعماد صالح علي نجيب الغذائية المواد لتجارة العماد

967777559663معين مديريةالدائريالعبيدي موسى حسين موسى لالكترونيات فون النجم

967776203377أزال مديريةالتجاري الكميم مركز حده شالفضلي غالب عبدهللا عادل   واالكسسوارات للحقائب داماس

967771329969معين مديريةالدائريعفيف محمد علي سيف الوصابي تموينات

967777119436شعوب مديريةسعوان شعوب صنعاءالصايدي عبده عقبة   الصايدي عقبة مكتبة

967770358817معين مديريةالساخن مطعم جوار الغربي الدايري صنعاءالمنصري سعيد حسان سعيد   والروتي للرغيف المنصري مخبز

967770244616شعوب مديريةجولة-  شعوب-  صنعاءالزبير ناصر قاسم بسام   نسكافي فالفل

967773294321شعوب مديريةالنصر جولة سعوان صنعاءالحامدي نعمان عبدهللا عمار   المنزلية لألدوات الحامدي

967771283239السبعين مديريةالقادسية-  الجنوبي الستينالعودي صالح محسن عبده للدجاج العودي عبده مسلخ

967734311843السبعين مديريةالزهراويعبده علي الولي عبد هشام لالحذية المشولي هشام

967778191967السبعين مديريةالتركي المجمع/شميلهاسحم عمر   التكنولوجيا ركن

967777964991معين مديريةالنهروان مدرسة جوار السنينة صنعاءالمغبشي عبدالعزيز محمد عبدالحميد البحرية األحياء و األسماك عالم

967773153687السبعين مديريةالكليبي سوق/شميلهالصبري نجيب   النساءيه للخياطه اطياف

967770716319معين مديريةالفخامة فندق جوار السنية صنعاءالسلمي صالح علي داوود الدراجات غيار لقطع دبليو جي

967773200420معين مديريةالقديم الجامعةالكامل ملهي محمد نذير وااللعاب والهدايا للتحف باتشي

 احمد محمد والكمبيوتر الجوال ومستلزمات لالكترونيات المدينة متجر

967771884078معين مديريةالرباط مع القادسية جولةالحاج عبدهللا حسن

967773752112معين مديريةالذهبي القلم مكتبة جوارالسالمي محسن علي ابراهيم الغذائية للمواد السالمي بقالة

967772925018معين مديريةالقادسية جولةالعنسي عزالدين محمد احمد اسماعيل للجواالت فون الذهبي

967733091587الثورة مديريةالعدل شارعالنهاري محمد علي فهد الغذائية للمواد الفهد بقالة

967776428552معين مديريةالجزائر شالشقاع علوي يوسف   للبالستيشن جيم اوبشن

967711597737معين مديريةشارعالكبال محمد حسين احمد يوسف المركزية الجيل مكتبة

967772066966شعوب مديريةقصوة شارع شعوبالحيدري أحمد محمد عبدهللا   فن لمسة مكتبة

967775045169معين مديريةالصافيهسعيد سيف عبدالعليم الغذائيه للمواد مان كنج محل

967773438908معين مديريةالخوالني عمارة الدائريقوبل احمد محمد وليد المجد مغاسل

967773123600معين مديريةالسنينهالبازلي محمد علي محمد لالكترونيات فون لمسات

967777215206معين مديريةهائل فرع التضامن بنك جوار الرباط شالسري محمد علي حسن   السيارات غيار لفطع السري

967774206211الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءمحمد عبدهللا حمود شوقي لآليسكريم الصنوي

967777906095الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءالبريهي عبدالرحمن طه رمزي للبهارات الرحمن فتح

967771859589الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءالمتوكل حسين علي يحيى للجواالت سبرنت نيو

967736946777معين مديريةشارع السنينة صنعاءنعمان مقبل علي رياض الخامري بنشر

967772202008الثورة مديريةحنش سواد صنعاءالسويدي مقبل علي سرحان سرحان بقالة

967772169164الثورة مديريةالميزان سوق مقابل حنش سواد صنعاءالقعاري علي عبدهللا أحمد عمار العالمية العطور لتركيب عمار

967735185059معين مديريةالفتح جامع خلف السنية صنعاءعبدالرحمن محمد علي سلطان الفتح تموينات



967773747103معين مديريةالفتح جامع خلف السنية صنعاءعبدالواحد محمد عبدهللا عبدالباسط لآليسكريم الفتح مركز

967774742020معين مديريةالدائريالعواضي محمد حميد للمفروشات العواضي

967776967891السبعين مديريةالنصر مدرسة جوار بوس بيتالخامري احمد احمد سعيد معاذ الغذائية للمواد النصر بقالة

967774425387الثورة مديريةالتجارية الغرفة الحصبة صنعاءعقيل يحيى عبدهللا محمد   والفواكه للخضروات عقيل

967734462909الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع صنعاءالقعاري عمار   األحذية و للمالبس عمار

967771796925معين مديريةقبائل بيت جوار - 16 شارعحنينة يحيى محمد   لألدوية مازن صيدلية

967778833045معين مديرية16 شارعسعد حمود هللا فتح محمود مراد الغذائية للمواد الكوكباني بقالة

967777881573السبعين مديريةالثورة مستشفى جوار السالم باب العاصمة امانةالقيم ابراهيم عبدهللا يحيى والغتر للمعاوز القيم

967777800725معين مديريةالكريمي جوار 16 شارعالحوري مهدي غالب خالد الغذائية للمواد شهاب ابو تموينات

967775472070معين مديريةالكريمي جوار 16 شارعالشميري حسان علي شمسان الحديثه العاقل صيدليه

967770345480معين مديريةالتخفيض مركز جوار-  هائل شارعالدبعي عبدهللا علي محمد رامي الجاهزه للمالبس الحبيب معرض

967772006100معين مديريةالكريمي جوار الستين شارعالوتاري مجمل محمد عصام   الغذائية للمواد الوتاري بقالة

967775006644الوحدة مديريةالجزائر ش صنعاءسعيد فيصل مراد   اللوجستي للدعم واميال ابتسامات

967777156333أزال مديريةاالمانهمقبل محمد مدين التسامي صيدليه

967771773901السبعين مديريةالزنداني عماره اما شميلهالحزمي نجيب   الروعه قمه وشبس فالفل

967770330807السبعين مديريةسنتر برافو امام شميلهصالح سالم سلمان   للجواالت سالم حنتوش

967777833991السبعين مديريةالسياني سوق/شميلهالبعيشي سعيد ادريس   موبايل القيصر

967773332315شعوب مديريةالتعليم و التربية وزارة مقابل صنعاءعباس قائد أحمد بسام   الرشيد خياط

967770712378شعوب مديريةقصوة شارع شعوب صنعاءالقباطي فريد عبده مهيب   الصيدلة دار صيدلية

967771141051الثورة مديريةسبأ جولة الثورة صنعاءمطر حسين شوعي وسيم   اإللكترونيات عالم

967774101353الثورة مديريةسبأ جولة الثورة صنعاءرشيد أحمد صالح مازن   سكافي يمن

967772300766شعوب مديريةقصوة شارع شعوب صنعاءالنهاري اسماعيل   للبوالط النهاري خياط

967775261864شعوب مديريةقصوة شارع شعوب صنعاءاألهدل محمد علي عبدالمجيد   األهدل مكتبة

967773330128شعوب مديريةالنصر جولة شارع شعوب صنعاءجريش علي علي عرفات   للتجارة جريش عرفات

967775707390شعوب مديريةالنصر جولة شارع شعوب صنعاءعتيق حميد حسين محمد   موبايلي العدله

967777904333معين مديريةمارت سيتي جوار الرباط شالبازلي محسن احمد عبده محمد   شفاءك صيدلية

967775511340معين مديريةالرباطالزبيدي علي قائد غانم سليم اكترونيات البشائر اتصاالت

967736823114معين مديريةصنعاء سيتي جوار هائل شالزنمي سيالن احمد علوي احمد   للحقائب السيالني

 عبدهللا عبدالواسع محمد   السيارات غيار وقطع البناء لمواد الذبحاني

967777270803معين مديريةناصر احمد جامع جوار16 شالذبحاني

967773219521معين مديريةمول الفضل مقابل-  السنينهالدكاك دبوان عبدالسالم عبدالخالق نشوان الكهرباء الدوات السالم اضواء

967771234737معين مديريةالرباطالمقرمي سعيد احمد سيف يزيد واالكترونيات للهواتف فون الربان

967770551535معين مديريةالرباطعلي محمد عبده موسى الغذائية للمواد الكوري بقالة

967772559685معين مديريةعلي سوق السنينهاحمد محمد عبدالعزيز وائل للحلويات السروري

967774969751معين مديريةالسنينهحسن عبده ناصر نبيل للتجاره فايو

967771588853معين مديريةالسنينهاالحمدي مبخوت احمد عبدهللا يوسف والمنظفات للحفاظات فائن بي بي

967772525035معين مديريةالسنينهاليافعي عبدربه عبدهللا ابراهيم واالكسسوارات للجواالت فون هواوي

967777691883معين مديريةالسنينهابراهيم عبده حيدر سامي للمفروشات الفخامه

967772927082معين مديرية16 شارعالوايلي معوض منصور للتمور النخيل ثمار

967775768880معين مديرية7الرباطزيد معروف عبدالرحيم الغذائية للمواد الشنيعي بقالة

967775118000معين مديريةالرباطكرش محمد علي محمد تليكوم الرباط

967775749314الثورة مديريةالعنقاء جامع جوار الصيانة حي الحصبة صنعاءالنقمي عبدهللا محمد انس   الغذائية للمواد النقمي بقالة

967775898857أزال مديريةكنتاكيالهناهي قايد سعيد مبارك   الند سبا كفتريا

967776802402معين مديريةالمصباحي جولةالعريقي عبدهللا ماجد   الوسيط عين صحيفة

967770375996معين مديريةمول الفضل مقابل السنينهالخياطي يحيى صالح صالح محمد لالحالقة البرنس صالون

967777068175معين مديريةمول نجوم-  السنينهقائد حسن جازم عبده للعطورات جاليري عبير

967773686337أزال مديريةحدهسالم ناصر محمد علي محمد   الخياط لفنون ذابست

967770750909الثورة مديريةالعدل وزارة خلف العدل شارع صنعاءالروضي حسين محمد نبيل   ايمن ابو بقالة

967775681484السبعين مديريةالعسكري التموين جوار خوالن شارع العاصمة امانةالنجار عتيق طاهر معمر الغذئية للمواد النجار ركن تموينات

967774919849شعوب مديريةاالعالم وزارة خلف النهضة حيالمقداد عبده عبدهللا عبده والسالمة الصحة صيدلية

967737102101أزال مديريةاالمانهحزام خالد محمد المزرعه تموينات

967773840905أزال مديريةاالمانهالعزعزي شرف بشار كريتر بقاله

967775352131أزال مديريةاالمانهالشهاري عبده محمد الشهاري كافتريه

967776166048أزال مديريةاالمانهعبده حمود احالم السفاره حى بقاله

967773792007معين مديريةهائلعلي ناجي غالب وليد لالتصاالت الوليد

967777533324أزال مديريةاالمانهحزام عبده هاني ماريز كافتريا

967733065063أزال مديريةاالمانهاالشعري احمد باسم المدخنين عالم

967775846475السبعين مديريةالنور جامع تعز شارع العاصمة امانةعبود علي احمد جمال الغذائية لمواد العماد بقالة

967772142123السبعين مديريةالنور جامع الستين ركن جوار تعز شارع العاصمة امانةصالح محمد فضل الغذائية لمواد الفضل بقالة

967777792992الثورة مديريةالشائف بيت-  مقابلالفقيه يحيى محمد جميل لالكترونيات االصالة

967775533402معين مديرية2بانوراما فندق امام هائل شالجنيد محمد الغني عبد اصيل   الجوال لخدمات تك توب

967773980170معين مديريةبانوراما فندق امام هائل شثابت محمد خالد   الجوال لخدمات فون سيناء

967775827086الثورة مديريةالكبسي مدرسة-  الجرافالحطامي غالب علي عبده محمد الغذائية للمواد الحطامي تموينات

967771549000السبعين مديريةالتركي المجمع/شميلهالكرعده نعمان   للجواالت النعمان

967778296076السبعين مديريةالكبودي سوق/ شميلهالمنصوب محمد   للحقائب ميالنو

967775969125معين مديريةالصحابة جامع جوار 16 شالجمالي حسن علي منير   البلدي للدجاج الجمالي منير ملحمة

967773500204معين مديريةموول الدبلوماسي جوار هائل شالحبيشي محمد عبدهللا عادل   بالدي بنت عبايات

967733633507معين مديريةموول سامي مركز القصر شالبردوني محمد سعد محمد خالد   للتسويق البردوني

967777344498معين مديريةهائل شالعواضي محمد احمد مطر عصام   الرجالية للخياطة االنيق الرجل



967778307287معين مديريةهايل شالسنفاني علي عبدهللا احمد عبدالكريم   للعصائر ماكس مانجو

967771773772معين مديريةسنان مركز جوار 16ِشالوراق عبده علي فارس   الجوال لخدمات براون

967774488270معين مديريةوالتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار الرباطالبعداني محمد ناجي امين   للحالقه الخليل صالون

967771372025السبعين مديريةبازرعة وكالة جوار تعز شارعالزمر قاسم محمد يوسف   الندى قطر بقالة

967772233830شعوب مديريةسعوانزايدد طه   االتصاالت لخدمات زايد مركز

967774042594معين مديريةالرازي جامعة امام/  الرباط شارععلي عبده محمد   السريعه للوجبات سبايسي

967777020720السبعين مديريةبيحان شارعقاسم علي هللا عبد محفوظ والمعسالت للشيش مزايا

967773091068السبعين مديريةبيحان شارعالشرعبي احمد الرسول عبد محمد  غزة مكتبة

967777088874شعوب مديريةسعوان صنعاءالعيدروس احمد عيده محمد   االنصار مطعم

967773040510معين مديريةمارت سيتي جوار الرباط شعباس حيدر محمد داوود   لالحذية السامدي

967772247137السبعين مديريةشميله محطه خلف/شميلهمحمد طارش رائد   الرجاليه للخياطه الرائد لمسه

967777939099معين مديريةالزربيان مطعم جوار هائل شالخطيب الخطيب جازم محمد عدنان  التواهي مالي سكريم

967772261638معين مديريةالفقيه الدكتور بيت جوار السنينةالحيدري سرحان سعيد سنان   الشرعبي سنان بقالة

967775655971شعوب مديريةسعوان سبعه ش الصلوي علي عبدالخبير فوزي   الجوال لخدمات فون زيزو

967777366333شعوب مديريةسعوانمهيوب محمد هيثم   الساعة بقالة

967770473821الثورة مديريةخوالنجابر صالح احمد صالح خالد الخوالني بقالة

967777742362الثورة مديريةتونس شارعالشجاع محسن قائد صالح الشجاع صالح بقالة

967772024206الثورة مديريةللمفروشات ردمان جوار-  القاهرة شارععبده علي داود طارق الغذائية للمواد البراء بقالة

967770470213معين مديرية16 شارعجابر عبدهللا حسن علي عادل الشنيفي صيدلية

967774438953معين مديريةمول نجوم-  السنينةنصرعبده احمد بشار التجميل وادوات للعطورات موديل توب

967773056540معين مديريةمول نجوم-  السنينهالحفيظي مهيوب نعمان حسين التجميل وادوات للعطورات باريس ركن

967776119255معين مديريةمول نجوم-  السنينةعبده عبداللطيف عادل نذير التجميل وادوات للعطور سحر لمسة

 عبده محمد عبده واالكسسوارت والمطليات التجميل الدوات الموضه ركن

967778312921معين مديريةالسنينهيحيى

967770870307شعوب مديريةسبعة شارع سعوانالمعلمي محمد محمد عبدالرحمن   الهالل بقالة

967777472009معين مديريةالدائريالحمادي عبدهللا هزاع عماد للطباعه التصميم نجم

967774647764معين مديريةالدائريصالح عبدهللا علي الغذائية للمواد الجراح أبو بقالة

967772756210معين مديريةالدائرياالشول صالح علي محمد الدين نجم واالعالن للدعايه الوسيله

967777702924معين مديريةالدائريمنصور حسن محمد عبدالرحيم للطباعه النهاد مركز

967775353251معين مديريةالدائريمسعد عبدهللا خالد سامي الغذائية للمواد الجامعة مركز

967770062827معين مديريةالدائريجارهللا محمد محمد عبدهللا الغذائية للمواد جارهللا بقالة

967775646630معين مديريةالقديمه الجامعه امام ي الدائر شحمود طاهر   الشرعبي بقالة

967777455534الوحدة مديريةصخر شارع-صنعاءالثقباني علي احمد   لكمبيوترات تكنولوجي كنان

967739831964السبعين مديريةالزنداني عماره جوار/شميلهالحمدي غيالن   عدي ابو بقاله

967770186186السبعين مديريةسنتر جواهر جوار الزهراويالنظاري محمد علي الواسع عبد نسيبه للعطورات العنود مملكة

967772600809السبعين مديريةسنتر جواهر جوار الزهراويالصفواني احمد علي يعقوب للهدايا احساس لمسات

967775057756السبعين مديريةسنتر جواهر جوار الزهراويشعاف نصر جمال مختار  للمالبس جوري

967775803137معين مديريةالدائريسنان قائد حميد محمد مجاهد اليمامه قصر مكتبة

967774929426معين مديريةاألوروبي المستشفى خلف هائل مدرسة جوارالمقطري عبدالرحمن توفيق   الغذائية للمواد الخير بقالة

967770717034السبعين مديريةالقادسية مدخل القادسية العاصمة امانةالعلوي عبدهللا محمد محمد للخياطة الجالل معمل

967774493034معين مديرية16 شارعجهالن عبدالحكيم احمد الغذائية للمواد السمبلة تموينات

967775606588معين مديرية16 شارعسعيد عبدالرحمن توفيق عالء الغذائية للمواد الجود بقالة

967770486262معين مديريةالذهبي القلم مكتبة جوار الرباط شالمختار عمر   السيارات غيار لقطع اخوان المختار

967772001778شعوب مديريةالتعليم و التربية وزارة أمام شعوب صنعاءحسين ناصر حسن علي   المعسالت و للشيش الفيروز

967773217774شعوب مديريةمارب شارع شعوب صنعاءالقحطاني أحمد علي سامي   لإللكترونيات الياسر

967777762616السبعين مديريةجواهرسنتر مركز الزهراويالشيباني هللا عبد حسن لبيب لالكسسوارات سيوتي جراس

967772907658معين مديريةالخوالني عمارة جوار الدائريالزريقي علي احمد شمسان طه الغذائية للمواد اخوان الزريقي محالت

967777239914معين مديريةالقادسية جولة-  الرباطقعره محمد صالح حزام غمدان السيارات ولوازم لالكسسوارات اياد ابو

967775686858أزال مديريةاالمانهعباس حسين حسين الشاوراما ملك

967776554144السبعين مديريةالمنصور مؤسسة جوار خوالن شارع العاصمة امانةالزعزي احمد ناجي كامل الغذائية للمواد الكامل تمونيات

967772929486معين مديريةعشرين ش طيبة ماركت سوبر امام هائل شالحرازي علي حسين ابراهيم   للجواالت فون االحسامي

967778919337معين مديريةعشرين شارع صنعاءخالد ناصر علي أيمن   والمعسالت للشيش كهالن

967772334481السبعين مديريةشميله جولهطربوش حميد محمد   للعصاير الفراوله حقول

967775472172الوحدة مديريةجمال شمحمود عبدهللا القادر عبد   للعطور الدائم الجمال

967774368245معين مديرية45مارت سيتي خلف الدائري شفضائل زين علي محمد حميد   الغذائية للمواد محمد ابو تموينات

967774228157شعوب مديريةسعوان شعوب صنعاءالنهاري محمد أحمد عبدهللا   الرجالية للخياطة النهاري

967772550112شعوب مديريةقصوة شـــارع شعوب صنعاءاللوذعي عبدهللا محمد   فــــــــون يمـــــن

967770403816شعوب مديريةالتعليم و التربية وزارة أمام شعوب صنعاءسعد إبراهيم عدنان   جالل أبو خياط

967773174401شعوب مديريةقصوة شـــارع شعوب صنعاءشرف عبدهللا محمد حمزة  األطفال ومستلزمات التجميل ألدوات النورس

967775656163شعوب مديريةالسكنية المدينة  شارع شعوب صنعاءقاسم أحمد علي بسام   اليمني البيت بهارات

967771010099شعوب مديريةالسكنية المدينة شعوب صنعاءصالح محمد عبدالحكيم   جميل وادي صيدلية

967774856884الثورة مديريةالصيدلة عالم جوار الثورة صنعاءالقادمي عوضة علي منصور  الغذائية للمواد العز أبو بقالة

967777166283شعوب مديريةسعوان-  شعوب-  صنعاءالعطاب لطف أحمد لطف   لألقمشة العطاب

967772797112شعوب مديريةسعوان-  شعوب-  صنعاءالمسوري علي يحيى علي   للمكسرات يحيى ابو محالت

967773669960شعوب مديريةسعوان-  شعوب-  صنعاءباراس عبدهللا أحمد إياد   لإللكترونيات السكني

967771817387شعوب مديريةسعوان-  شعوب-  صنعاءعبدالواحد هارون مختار   لإللكترونيات األصدقاء مركز

967777705403شعوب مديرية40شارع سعوان شعوب صنعاءالرميمة عبدالرحمن علي حسين   المعسالت و للشيش الصبري

967738097497الوحدة مديريةالمصباحي جولةالصبري احمد عبدهللا محمد   الوسيط عين صحيفة

967773703409السبعين مديريةالمنصور مؤسسة جوار خوالن شارع العاصمة امانةالزعزعي احمد ناجي كامل الغذائية للمواد الكامل تموينات



967776705116الوحدة مديريةالمصباحي جولة-صنعاءالنجاشي وضاح شيماء   الوسيط عين صحيفة

967774024552معين مديريةالمذبحي سوفق-  السنينهعسيقان سعيد محمد عبده محمد التجميل وادوات للعطورات الحبيشي

967734445035الصافية مديريةظبي ابو شارع الصافية صنعاءالسوداني احمد سالم محمد   العامة للجارة السوداني

967772050009الثورة مديريةالحباري جولة صنعاءحنش علي محسن سلطان   الغذائية للمواد الفؤاد محالت

967772344900معين مديرية24 شارع-  مذبحالوصابي حسين عبدهللا عبده سامي المنزلية لالدوات السلطان مركز

967776098768الوحدة مديريةالفرولة ملك جوار-  الجزائر شارعسعيد صالح حسن محمد باسم الغذائية للمواد الرحمة بقالة

967777826972شعوب مديريةسعوان شعوب صنعاءخميس صالح أحمد أحمد  الغذئية للمواد محمد أبو بقالة

967773320819شعوب مديريةالنصر جولة شارع شعوب صنعاءمحمد محمد وليد   الطبيعة روائع مركز

967777500115شعوب مديريةتقي مطهر شارع شيراتون صنعاءالسحيمي عايض احمد عبدالرب   فيوتشرفون

967772779005معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءشرحة حسن عبدهللا خالد الفتح مطاحن و بهارات

967776505625معين مديريةهائل شالصلوي محمد عبدالسالم مروان   للزربيان عدن بندر مطعم

967775446076معين مديريةهائل شقحطان مسعد عبده   هائل مخبز

967773838826معين مديريةالستين شارع صنعاءالبحري محمد أحمد كمال   البحري بهارات

967776407993معين مديريةعمان شارع صنعاءالفرح ابراهيم   اللوجستي للدعم واميال ابتسامات

967773330987معين مديريةعدن بندر مطعم جوار/  هائل شالحداد ناصر محمد نياز   ورزان وادي كافتريا

967771596630معين مديريةهائل شالوصابي عبده حميد محمد   الجوال لخدمات موبينيل

967776407991الوحدة مديريةالجزائر ش صنعاءاحمد ايمن   اللوجستي للدعم واميال ابتسامات

967774027666معين مديريةوهاس محطة مدخل السنينة صنعاءيحيى نعمان عبداإلله إبراهيم   اآلمن الدواء صيدلية

 يحيى احمد محمد احمد والهدايا الطبيعية للزهور بابل حدائق محالت

967771337444الوحدة مديريةالتضامن بنك جوار-  الجزائرالسعيدي

967772989997معين مديريةللتامين اليمنيه الشركه امام الجزائر شالدبعي عبدالوهاب عبدهللا الرحمن عبد   للمالبس التركيه االناقة

967775239998السبعين مديريةتعز شارعالجوفي صالح احمد امين للجوال االمين

967777709839معين مديريةالجزيرة كلية جوار-  الرباط شارععبدالحبيب ردمان احمد محمد الحديثه التقنية عالم

 محمد حسان عبدالرحمن الطبية المستلزمات و لألدوية الدواء أصل صيدلية

967776440114السبعين مديريةتويوتا معرض جوار الستين شارع صنعاءقائد

967776876279السبعين مديريةالقادسية-  الجنوبي الستينالسامعي سالم عثمان عبده محمد الشباب ذوق صالون

967774337959السبعين مديريةالقادسية- الجنوبي الستينفرج مسعد ناجي حميد الغذائية للمواد مسعد ناجي حميد بقالة

967777506573شعوب مديريةتقي مطهر شارع شيراتون صنعاءالنويرة حسن محمد احمد   االولية لالسعافات النويرة عيادة

967773000185السبعين مديريةالقادسية-  الجنوبي الستينعطعوط احمد محمد احمد العربي التاج مطعم

967770920103السبعين مديريةالجنوبي الستينمهيوب امين فيصل عبدالرحيم رمزي الفخري ماركت ميني

967775553613أزال مديريةصنعاءالمغلس جميل جمال التجميل وادوات للعطور البنفسج

967772020866السبعين مديريةالخفجي جولهالمسقف صهيب   فون الهالل

967777741349الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءالشوكاني عبدهللا احمد حسين فود موكا

967775022430الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءاليوسفي احمد محمد حامد لإلتصاالت اليوسفي

967776407995الوحدة مديريةالجزائر صنعاءشالريمي صفوان   اللوجستي للدعم واميال ابتسامات

967777302642معين مديريةالسنينة سوق السنينةالزيادي عبدهللا محمد عبدالكريم   الدور وادي بقالة

 مرشد احمد عبدالجليل عبدالرقيب   الرجاليه للخياطه الشخصيات كبار

967775268085معين مديريةمارت سيتي جوار الرباط شاالحمدي

967777335778معين مديريةهائل عمائر جوار هايل شعقيده محمد عبدالحميد طالل   ماركت ميد

967771218507معين مديريةهايل شالمقرمي عقالن سلطان عبدهللا عارف   الرجاليه للخياطه العرب برنس

967777440806معين مديريةمارت سيتي خلف الزراعة شالضيعة خزام صالح احمد   الجوال لخدمات نور سماء

967772000577معين مديريةاألوروبي المستشفى خلف الستين شارع صنعاءالطبية للمستلزمات   فارما نيوتك

967773144750السبعين مديرية0القادسية-  الجنوبي الستينحمران علي علي محمد لالنترنت نت حمران

967777557520الحارث بني مديريةدارسناجي محمد حسين نبيل االقصى مخبز

967771712023معين مديريةالدائرياالعراف قاسم احمد حميد الغذائية للمواد مازن ابو بقالة

967777747773معين مديريةالمختار صيدلية جوار-  الدائريحسن قاسم عثمان مراد للعسل صنعاء مركز

967778064226معين مديريةالدائريسعيد عبدهللا صبري زكريا الغذائية للمواد الصبري بقالة

967778438813معين مديريةعشرين شارع صنعاءالصنوي مهيوب علي بسام   الغذائية للمواد سيف بن بقالة

 محمد عبدالرحيم شكري  الطبية المستلزمات و لألدوية الربيع صيدلية

967771148070معين مديريةالمشاة جسر جوار الستين شارع  صنعاءاسماعيل

967770068374معين مديريةالعكشي بيت أمام عشرين شارع صنعاءأحمد علي محمد   الرضي بهارات

967773530535معين مديريةالكميم مركز جوار حده شالدعيس عبدالرحمن احمد إبراهيم   للحقائب النجم

967773005079أزال مديريةخوالن شارعبرقوق عبدهللا محمد عبدهللا للتجارة برقوق بن

967777501037الثورة مديريةسبأ جولةالعريقي فضل جميل جمال للنجارة جمال أبو

967775576641الثورة مديريةتونس شارعالسنباني جبر عبدالعزيز عبدهللا المنزلية لألدوات تونس منزلية

967773799922الثورة مديريةالمعلم مطعم جوار-  القاهرة شارعالعسملي علي يوسف محمد نادر الغذائية للمواد العسملي تموينات

967771187754معين مديريةهايل شارعالشرعبي فرحان سيف سعيد محمود   مالكي صيدلية

967772228505الثورة مديريةتونس-  شارعالعنسي علي مصلح منير محمد لالكترونيات اثناعشر V محالت

967772141327معين مديريةللعبايات دبي ابراج جوار هايل شالقوز قائد احمد بسام   والعود للعطور الزهور همسات

967772505833معين مديريةللمفروشات الجوبي مقابل الدائريالوصابي محمد ناصر سالم علي الغذائية للمواد الطيبة االرض بقالة

967770604197الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع-  صنعاءمحمود عبدالحميد محمود عبدالحميد هاردوير إمتياز

967739355244الثورة مديريةالميزان سوق-  صنعاءسعد عثمان عبده جميل والمعسالت للشيش الكنج

967775589458السبعين مديريةالعراقي هاشم امام شميلهمحسن معين   تعز صقر خياط

967737414519السبعين مديريةالكليبي سوق/شميلهالعاقل ماجد   بلقيس معامل

967772428609السبعين مديريةالكليبي سوق شميلهالعاقل ماجد   الماجد مكتبه

967775422163السبعين مديريةسكينه جوارمدرسهالجعشني وهيب   سينوكريم ايسكريم

967777960975السبعين مديريةالبريد اما شميلهالقدسي حمزه   الشهباء صيدليه

967770982411السبعين مديريةشميلهالصيري امين   االمين بقاله

967777442055الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءشطاب هادي هادي يحيى أحمد للهواتف الجالكسي وكيل



967774345097السبعين مديريةالقادسية-  الجنوبي الستينفرج علي مسعد ناجي مختار الغذائية للمواد مسعد ناجي مختار بقالة

967773130721السبعين مديريةالقادسية-  الجنوبي الستينالمليكي محسن جميل اديب للتجاره المليكي محسن جميل

967777715130السبعين مديريةجيد هللا ضيف امام-تعز جولةمالك عبده سعيد منير للبالستيك التجارية األنهار محالت

967777566675معين مديريةالبرق محطة جوار السنينةالدرباس علي سعد عبده نائف  لإلكسسوارات الدرباس نائف

967771477147الثورة مديريةالضيافة حلويات جوار سبأ جولةداعر أحمد شمسان علي   لإللكترونيات علي أبو محالت

967775015552الثورة مديريةالبتول مدرسة جوار سبأ جولةالزريقي مقبل سيف أحمد  الغذائية للمواد الزريقي بقالة

967770544681الحارث بني مديريةالروضة صنعاءعايض عبدهللا علي محمد  الغذائية للمواد عال بقالة

967774644857الثورة مديريةحنش سواد الدائري صنعاءالصلوي أحمد يوسف محمد   للبهارات الصلوي

967776533708معين مديريةمسعود بن عبدهللا جامع جوار هائل صنعاءالهاللي قاسم قائد أكرم   الغذائية للمواد المليكي بقالة

967776841775معين مديريةعشرين شارع صنعاءدغيش حيدر حمود عمر  الغذائية للمواد الفردوس بقالة

967773099259معين مديريةعشرين شارع صنعاءالكردسي علي محمد علي   النظافة بيت محالت

967713184324شعوب مديريةوالتعليم وزارالتربية جوار سعوان صنعاءطه آل صالح فكري   الجـــواالت عـــالم

967775678337شعوب مديريةوالتعليم وزارالتربية جوار سعوان صنعاءحاضر محمد علي محمد   األنـــوار مكتبـــة

967773572043الثورة مديريةالميزان سوق القاهرة شارع صنعاءقطوب غالب مفتاح زيد   الجوال لمستلزمات القطوب

967716357497شعوب مديريةوالتعليم وزارالتربية جوار سعوان صنعاءيحيى سعد عبده نبيل   الفواكه و للخضروات الحسين محل

967770991420معين مديريةالذهبي القلم مكتبة جوار-  الرباطزحيم علي يحيى بالل واالكسسوارات للجواالت موبايلكس

967771907036الثورة مديريةحنش سواد القاهرة شارع-  صنعاءالمسوري علي مجاهد توفيق الغذائية للمواد المسوري بقالة

967776322673الثورة مديريةحنش سواد القاهرة شارع-  صنعاءناجي علي فرحان حمزة والحبوب والبهارات الغذائية للمواد العباسي

967777213421معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءمحمد علي عبده توفيق الغذائية للمواد السعيد بقالة

967772653026معين مديرية24 شارع السنينة صعاءالصيفي علي أحمد سمير أوبك مجمع بنشر

967770510276أزال مديريةصنعاءالعامري عبده يونس للخضروات العامري

967777813226السبعين مديريةالجنوبي الستينالبرطي عبدهللا محمد عبدهللا شهران مغسلة

967777516318السبعين مديريةالقادسية- الجنوبي الستينالنقيب يحيى صالح نعمان الغذائية للمواد النقيب نعمان بقالة

967777866621معين مديريةالناصر جامعة جوار السنينةالكبودي محفوظ صالح عدنان  اإلكسسوارات و للجوالت السالم مركز

967775641200معين مديريةالناصر جامعة جوار السنينةعلي محمد محمد وليد فون الماجد

967773070048شعوب مديريةقصوة شارع سعوان صنعاءالهريمي عبدهللا محمد إبراهيم   لإلتصاالت زكريا أبو

967771685045معين مديريةهائل مدرسة جوار صنعاءقاسم لطف محمد بالل   الغذائية للمواد األسطورة بقالة

967735261070شعوب مديريةاألقصى مدرسة أمام 16 شارعسيف ناجي أحمد عبدهللا   لإلكسسوارات الفرسان محالت

967770124750معين مديريةشارع صنعاءزيد محمد معين حسن   اسالم بهارات

967773699989الثورة مديريةسبأ جولة صنعاءالرحبي أحمد شائف أحمد الرحبي تموينات

967775777593الثورة مديريةالسالم بابعلي احمد محمد صدرام وااللكترونيات الصحف بيع الثورة كشك

967773099766معين مديريةالفتح جامع جوار السنينة صنعاءأحمد محمد مرشد الدين جالل اإلكسسوارات و للتلفونات الملك محل

967777279361الثورة مديريةفاهم حيدر من بالقرب حنش سواد صنعاءحسن علي سلطان سمير الغذائية للمواد الصنوي بقالة

967771135556الحارث بني مديريةخالد أبو حلويات جوار دارس صنعاءعبيد محمد أحمد عصام عصام إلكترونيات

967773315552الحارث بني مديريةالمقالح ش-  االصبحيالمقالح مصلح محمد ناصر شادي النموذجية الطالئع مدارس

967777894309معين مديريةالمختار محطة جوار الجزائر شالفقيه محمد يحي بشير   الزهور لبيع رومانس زهور

967739901999معين مديريةالمدينه مركز جوار هايل شمرشد علي حمود محمد   واالكسسوارات للحقائب فسكي سوار

967777541551معين مديريةالقديم الجامعة باتجاه للمفروشات الجنوبي مقابل الدائريالخوالني احمد عباد احمد لالثاث اليافعي

967770213224معين مديريةالقديم الجامعة اتجاه الجوبي جوار-  الدائريالشميري عبدالقوي عبدهللا علي الغذائية للمواد الثرياء بقالة

967775431175معين مديريةالقديم الجامعة اتجاه الجوبي جوار-  الدائريالمعمري صغير محمد طارق للخياطه الدولي

967773723076معين مديريةالقديم-  الجامعةالكامل ملهي محمد محمد والتحف للهدايا الكامل لمسات

967777405252السبعين مديريةوالمفروشات لالثاث االستقبال امام االربعين شارع-  صنعاءالغذائية للمواد   ماركت ميني سي تي

967771066916معين مديريةهائل شالصلوي مسفر عبده محمد   الجاهزه للمالبس مول الويدان

967771571495معين مديريةهائل شالجابري منصور فؤاد يوسف   للجواالت ستور الفؤاد

967778025050معين مديريةالصينية السفارة امام القصر شمحسن احمد احمد فائز   للجواالت فون المزاحم

967777204664معين مديريةسيف مدرسة جوار القصر شالقليسي يحي عبدالخالق محمد   لالحذيه االيطالي الركن

967777639828معين مديريةالثقافة بيت جوار القصر شصالح عبده ياسين ابراهيم   الجاهزة للمالبس اخوان ياسين بن

967773689337أزال مديريةحدهسالم محمد ناصر محمد   الخياطه لفنون بست ذا

967778361677معين مديريةالعبسي معامل جوار الستين شارعالجهراني محسن علي فارس الشواية عالم مطعم

 علي محسن رزق محمد الطبية المستلزمات و لألدوية المدني صيدلية

967777822190معين مديريةالسنينة سوق الستين شارعالمدني

967771555837معين مديرية24شارع السنينة صنعاءأحمد مهيوب أمين رامي الطبي المجمع صيدلية

967777122259معين مديريةشارع السنينةشخير حسن محمد جميل الشفاء سبل صيدلية

967773330912الحارث بني مديريةالروضة مستشفى جوار الروضةسعيد أحمد عبده عبدهللا فؤاد األخوين ماركت سوبر

967771503309الحارث بني مديريةالروضة مستشفى جوار الروضةنجاد أحمد محمد محمد الروضة ركن بقالة

967777143136الحارث بني مديريةالروضة بريد جوار الروضةعبده محمد أحمد عيسى اإلخوة مخبر

967772121616معين مديريةاألنصار جامع جوار الرباط شالريمي الريمي علي عبده عبدالرحمن  الجوال لخدمات ابل اورجنال

967774576673السبعين مديريةالمقالح سوقالفقية عبده سعيد هائل   للمالبس الحبيشي سعيد هائل بسطة

967777201066السبعين مديريةجيد هللا ضيف امام-تعز جولةالخوالني علي محمد تامر الذكية للهواتف سيلفونيا

967772335544السبعين مديريةالست القارات فندق خلف-  مايو 22 شارعالدميني عبدالرحمن الحبيشي تموينات

967771163889معين مديريةالجزيرة كلية مقابل-  الرباطالعطاني سعد محمد عبدالكريم محمد لالدوية العطاني صيدلية

967715381164الوحدة مديريةاالمانهالدين شمس علي فايز الحاره ركن بقاله

967770022620السبعين مديريةالتضامن بنك جوار تعز شارع العاصمة امانةالدين شمس حسن عبدهللا احمد الدين شمس حسن عيبدهللا احمد عيادة

967771944122شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالوصابي ناصر محمد محمد   الوصابي بقالة

967772200634شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالحطامي غالب العزي محمد   الجاهزة للمالبس الملكي

967772553944شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءعلي صالح احمد عماد   لالكسسوارات فريزون

967777913612معين مديريةالشيباني مستشفى أمام السنينةالجرادي علي محمد إبراهيم   فون الجرادي



967770112991السبعين مديريةبازرعة وكالة جوار الستين شارعالحراسي علي عبدهللا مجيب   التوفيق مغسلة

967775885151الوحدة مديريةاالمانهراجح يحيى علي منزليه ادوات النهر معرض

967738427190الوحدة مديريةحده السالمي حيالحلبي فارع مختار المكال بقاله

967771788700الوحدة مديريةاالمانهعلي محمد يوسف البدائل ماركه سوبر

967777040101الوحدة مديريةاالمانهعبدهللا منصور بالل االخضر اللواء كفتيريا

967776130353الثورة مديريةالنهضة حيمحسن علي محمد شاكر  الراقي الكنج

967773898779أزال مديريةالسبعين مشاتل جوار-النصر-ش-صنعاءغالب احمد عبدهللا محمد العز ابو مكتبه

967775529957السبعين مديريةالست القارات فندق خلف-  مايو 22 شارعالدميني عبدالرحمن الحبيشي تموينات

967775754828أزال مديريةالسياسي الحي فرع-الجديد الجيل مكتبة جوار-الدائري/ش-صنعاءالفقيه صالح محمد عبدالكريم توفيق الغذائية للمواد بقالتي

967772466691أزال مديريةاالمانهالجبري علي ناصر توفيق الغذائية للمواد الجبري

967775279037السبعين مديريةالخليج سوق خلف خوالن شارعالدينه احمد صالح الخالق عبد المزايا عالم اتصاالت

967772777915الوحدة مديريةبنك كاك جوار-  بوس بيت جولةالبعداني قاسم علي لطف علي فون علي

967772908205السبعين مديريةالصفاء مستشفى جوار تعز شارع العاصمو امانةالمخالفي علي يوسف بسام الغذائية للمواد المخالفي بسام بقالة

967772226303الوحدة مديريةصنعاءغانم علي عبدالجبار   للتجارة الغانم مركز

967717025276معين مديريةالصحي المعهد امام-مارت سيتي خلف-الدائريالمصنعي حمود يحي محمد النور مغسلة

967771876633شعوب مديريةالتضامن شركة امام التحرير ـ صنعاءاليفرسي امين رضوان الدين صالح   االصدقاء كفتيرياء

967770169495شعوب مديريةالمطار فرزة امام ـ الحصبة ـ صنعاءالسدرة احمد علي ماهر   الناس صيدلية

967773777671معين مديريةالحباري جولة ـ الحصبة ـ صنعاءهادي ابو محمد علي ناصر   أمازون صيدلية

967778300800معين مديريةالجديد الجامعة-  الدائريعبدهللا عبدالقوي احمد عبدالقوي الذكية للهواتف ون اكس

967775572429الثورة مديريةالنهضةالقصبي عايض يحي عايض القصبي عايض بقالة

967771773577الوحدة مديريةاالمانهعقالن صادق عادل السيارات لالستيراد المالكي رضوان

967734180888الوحدة مديريةالعمري جوله خوالن شارعالشامي يوسف حمزه   واالده الشامي حمزه علي محالت

967715381162الوحدة مديريةاالمانهالدين شمس محمد فائز الحاره ركن بقاله

967733826078الوحدة مديريةالوحدة محطة جوار هائل شارعالصلوي محمد عبدالسالم مروان عدن بندر مطعم

967775080986الوحدة مديريةالعمري جوله خوالن شارعالطيري صالح عبده سليم   واوالده الشامي حمزه علي محالت

967774444849الوحدة مديريةالعمري جوله خوالن شارعالشامي حمزه علي يوسف   واوالده الشامي حمزة علي محالت

967773918990السبعين مديريةالتموين جوار خوالن شارع العاصمة امانةالشعابي محمد صالح علي عنتر ابو صالون

967773075658شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءاغاء مصطفى مهدي علي   الهدى مكتبة

967773159872الوحدة مديريةالروني سوق جوار الحصبة صنعاءالمدري عبدهللا صالح محمد   واإلكسسوارات للهواتف فون عزوز

967770607656الثورة مديريةاالعالم وزارة خلف النهضة حيالفقيه عبدهللا احمد مصطفى البناء لمواد الفقية محالت

967776463293شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءقرض حميد علي محمد   النور ذو بهارات

967773082724شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءاسحم عبدهللا عبدالفتاح سمير ايمن   فون ايمن

967775215427شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالمضواحي احمد علي قاسم ضياء   حواء عالم

967777268395السبعين مديريةالرماح جامع جوار خوالن شارع العاصمة امانةالعتمي قايد محمد ماجد ماجد ابو بهارات

967773959334أزال مديريةالسبعين مشاتل جوار-النصر/ش-صنعاءالكبش عبده محمد صالح ابراهيم الغذائية للمواد الكبش ابراهيم

967777745153أزال مديريةالسبعين مشاتل جوار-النصر/ش-صنعاءمحمد صالح علي محمد الغذائية للمواد المرادي الكبش

967777014182شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالصباحي محمود محمود بكيل   لالكسسوارات لمسات

967772424888أزال مديريةصنعاءعلي علي حسين مصطفى   الديوانية مطعم

967736981448السبعين مديريةتعز شارع العاصمة امانةعبدالرحمن عبداللطيف احمد محمد  لالسكرم المجاهد

967770155834السبعين مديريةالنور جامع جوار تعز شارع العاصمة امانةالعماري مصلح عبدهللا محمد عدنان باص سائق

967772870309شعوب مديريةمارب شارع صنعاءالصائدي حاتم صالح عالء   التســــامح مخزن

967777790390شعوب مديريةمطهر شارع شيراتون صنعاءالحداد غالب علي محمد   فون سما

967775322699الوحدة مديريةاالمانهالقحطاني عدنان عبدالحميد العالميه اانظارات ميالنو

Creamy Krepe 967739051811الوحدة مديريةهايبر التوفير جوار-  حدة شارعالخليدي يحيى كريب كريمي

967771141600السبعين مديريةبازرعة وكالة جوار الستين شارععثمان حسين محمد صادق   للسيارات عثمان فاروق معرض

967774440125الوحدة مديريةحدة بريد مقابل حدةللمطاعم الشيباني   مؤسسة

967712010921السبعين مديريةالزبيري-االمانهاالشموري صالح محمد اليمني العسل عالم

967772677787معين مديريةاألنصار جامع جوار  الرباط شارعالحياني راشد محمد عبدالسالم   عبود وكباب شوارما

967771517404السبعين مديريةمعياد بيت 16 شارععثربة علي هللا عبد علي  عثاربة بقالة

967777332727الوحدة مديريةالكهرباء جوار العسل شارع الحصبهحديل بو خميس سليمان سلطان   والتمور للعسل دوعن جبال ثمرات

967778425178معين مديريةبانوراما فندق هائل شالقرناص محمد صالح قحطان   والجواالت لاللكترونيات الشامل

967773360529الوحدة مديريةضروان سوق جوار همدان صنعاءعلي ظفران هزاع علي

967711594650معين مديريةمارت سيتي جولة الدائريلالكترونيات الصخرة محالت

967712010929السبعين مديريةالزبيري شارعاليمني العسل عالم

967774554714بهلول وبني سنحان مديرية24 شارع-  المهندسين حي-  بوس بيت-  صنعاءالقباطي ماركت سوبر حسن احمد اللطيف عبد هللا عبد

967771211811حشيش بني مديرية اليمنية مبنى امام الميثاق شارع الحصبةالسراجي محمد عباس هشام   رواسي مكتبة

967771388981بهلول وبني سنحان مديريةاالربيعين شارع-  صنعاءاالسود مبخوت يحيى صادق   واالكسورات للجواالت فون اندرويد

967777033883الروس بالد مديريةاألربعين شارع-  صنعاءاالسود مبخوت يحيى صادق   واالكسوارات للجواالت فون اندرويد

967771349991حشيش بني مديريةاألربعين شارع-  صنعاءقاسم حسين محمد عمار   الجواالت لصيانة دبي سما

967771001940خوالن مديريةالثورة مستشفى خلف-  اليمن باب-  صنعاءنزار صالح حاتم احمد   اليمني البن لبيع نزار مركز

967777677694بهلول وبني سنحان مديرية الوحدة نادي امام صفر شارع صنعاءغثيم صالح صالح محمد   هاني ماركت سوبر

967777603942جحانة مديريةتعز شارع-  صنعاءناصر اللة عبد احمد سيف   النارية الدراجات غيار لقطع ناصر بن

967777592937بهلول وبني سنحان مديرية للمالبس وير نايس امام ـ االصبحي ـ صنعاءالنجار علي حسين محمد   الذكية للهواتف النجار

967777404693أرحب مديريةحدة شارع-  صنعاءجميل داحش اللة عبد يحيى زيد   هوكة استار سفن

967773552288مطر بني مديريةالسبعينيعمر عيسى احمد االعمال النجاز خدمتي

967775505326حشيش بني مديرية الشباب حي - 24 شارع-  صنعاءحميد صالح ناجي محمد   ماركت ميني الزيتونة

967774477302الخارجية الحيمة مديريةالكريمي جوار الرقاص شالشرعبي سفيان احمد عاصم   ةالديكور للموبليا خيال

967772882877حشيش بني مديريةالمطار فرزة امام الحصبة ـ صنعاءالراعي محمد عبده محمد   القرطاسية لبيع مكتبةالفؤاد

 اب محافظة



 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967771884553إب مديريةالضالعالطبي االمير مستوصف

967777050887إب مديرية.مأرب لؤلؤة محطة جوار-  العدين جولة-  ابللعيون الهيثم ابن شبكة مستشفى

967773731830إب مديريةالسفلى حدبه- العدين-  إبلالدوية الرحمن فتح مخزن

967774925260إب مديرية.العواضي محالت جوار-  الخنساء شارع- ابالراكان بوفية

967777775936الظهار مديرية.الحديث البيت مركز مقابل-  الدائري الخط-  ابالغذائيه للمواد   الصباحي علي محمد محالت

967774465734الظهار مديرية.الحديث البيت مركز مقابل-  الدائري الخط-  ابالغذائيه للمواد   الصباحي علي محمد محالت

967773388418الظهار مديرية.الحديث البيت مركز مقابل-  الدائري الخط-  ابالغذائيه للمواد   الصباحي علي محمد محالت

967777078067الظهار مديرية.الحديث البيت مركز مقابل-  الدائري الخط-  ابالغذائيه للمواد   الصباحي علي محمد محالت

967774488874الظهار مديرية.غويزي مطعم جوار-  صنعاء خط-  المعاين-  ابللماكوالت   دارك الدار مطاعم

967774013779الظهار مديرية.التجاري البنك جوار-  تعز شارع-  ابلالطارات   زيد هللا ضيف عبدهللا محالت

967772069097الظهار مديرية.التجاري البنك جوار-  تعز شارع-  ابلالطارات   هللا ضيف عبدهللا محالت

967771004685إب مديرية.الرحمن جامع جوار-  الرحمن شارع-  ابالغذائية للمواد الحرمين بقالة

967714423003إب مديرية.والتعمير لالنشاء اليمني البنك جوار-  تعز شارع-  ابالمنزلية لالدوات المدينة

967772593155إب مديريةالنصر مستشفى جوار/ تعز شارع/  إبالغذائية للمواد السخيمي محالت

967773581025إب مديرية.بعدان-  إبالجماعي مجاهد بقالة

967735870909الظهار مديرية.للمالبس مول الحجري مقابل-  العدين شارع-  ابللساعات الضراسي  الضراسي حسين عبده قحطان

967774788667الظهار مديرية.للمالبس مول الحجري مقابل-  العدين شارع-  ابللساعات الضراسي   الضراسي حسين عبده قحطان

967770620228إب مديرية.صنعاء خط-  المعاين-  إبالغذائية للمواد الخير بقالة

967716695299إب مديرية.اإلسالمي التضامن بنك جوار-  العدين شارع-  ابالبناء لمواد الزبيدي حمود محالت

967772224074إب مديرية.لاللكترونيات حاجب امام-  العدين شارع-  ابالرواد مفروشات

967777577787إب مديريةالعدين شارع-  إبالذكية للهواتف الزوقري

967777658109إب مديرية.ميتم مفرق-  تعز شارع-  ابالجوال وخدمات لاللكترونيات المدينة مركز

967777291257إب مديرية.مول الهرم جوار-  صنعاء خط-  المعاين-  ابالسياحي ريتاج مطعم

967770409300إب مديرية.مول الهرم جوار-  صنعاء خط-  المعاين-  ابالسياحي ريتاج مطعم

967772507507إب مديرية.مول الهرم جوار-  صنعاء خط-  المعاين-  ابالسياحي ريتاج مطعم

967777993847إب مديريةالضالعالطبي االمير مستوصف

967771595711إب مديريةعائشة مدرسة جوار ـ تونس شارع ـ صنعاءالرزامي احمد علي عبدالغني   الرزامي بقالة

967734669216الظهار مديريةللصرافة سويد جوار- الرئيسي العدين شارع-  ابالذكيه للهواتف الشعالن  البعداني عبدالعزيز قائد عالء

967774148800الظهار مديرية.الحديث البيت مركز مقابل-  الدائري الخط-  ابالغذائيه للمواد   الصباحي علي محمد محالت

967776699962الظهار مديريةالتجاري مول ون-   العدين خط-  السبل-  إبالعطاب عبدالجليل محمد الغيث ابو  ماركت هايبر معين

967776699963الظهار مديريةالتجاري مول ون-  العدين خط-  السبل-  إبالعطاب عبدالجليل محمد الغيث ابو  ماركت هايبر معين

967775601733الظهار مديريةللصرافة الحبيشي جوار- الرئيسي العدين شارع-  إببوفية سعد عبده محمد امين عبدهللا االمين بوفية

967775217577يريم مديريةللصرافة العامري جوار-  العام الشارع-ذمارالشباب ملتقى مطعم   الفضلي علي عبدهللا عبدهللا

967773403060الظهار مديريةالتضامن بنك امام-  الظهار-  إبالحبيشي عبدالجليل عبده محمد  إب ماريوت فندق

967712331392الظهار مديريةإب التضامن بنك مبنى جوار-  الكندي شارع-  إبقائد احمد مسعد موسى  لالدوية الخرطوم صيدلية

967770972665المشنة مديريةياسر بن عمار جامع جوار-  السفلى حراثة-  إبالحميدي محمد علي احمد قايد   الغذائية للمواد الحميدي بقالة

967772933521بعدان مديريةالسوق داخل العام الشارع الحزم الجوفالفقيه صالح محمد احمد احمد   الجنتين ارض كفتيريا

967736182229العدين مديريةالكريمي مصرف جوار عدن مفرق الحوبان تعزالمساوى مصطفى مطهر عمار للتجارة المساوى

967736407123السفال ذي مديريةبالحدود اطباء جوار الحوبان تعزحسن مهيوب احمد رضوان الغذائية للمواد الكدهي مركز

967713781406جبلة مديريةاالماني مستشفى خلف-  تعز شارع صنعاءالحريمي فيصل صادق محمد   الجنة طيور فالفل

967777789313بعدان مديريةاالربعين شارع_  صنعاءالشبيبي علي محمد شبيب   واالكسوارات للجواالت فون عصام

967777519529الشعر مديرية48 شارع حزيزقدام علي حميدعبدهللا   لالمنيوم قدام

967772694924النادرة مديريةعبيد بير تعز شارع صنعاءشعر ابو علوان عبدة فريد   للعقارات االسطورة مكتب

967771156615إب مديريةالرحمن جامع جوار- الخنساء مستشفى شارع- إبالشغدري محسن احمد فيصل توفير هال ماركت سوبر

967772878185السفال ذي مديريةالزنداني سوق داخل الخشبة الحوبان تعزحاشد قاسم محمد فتحي والفواكه للخضروات فتحي

967771756477بعدان مديريةاالماني مستشفى جوار تعز شارع-  صنعاءهيالن علي حسن محمد   للحالقة دبي صالون

967770661092حبيش مديريةالمقالح-  النادره-  ابالمقالح احمد محمد طه الغذائية للمواد المقالح طه بقاله

967776322325إب مديريةالصامت سوق امتداد-  االعلى العدين شارع- إبمحمد حميد عبدالواحد نضال للمالبس جابيبي

967775301303العدين مديريةالحديث االلماني مستشفئ جوار ـ تعز شارع ـ صنعاءالفائق عبدالوهاب محمد احمد   الحديث االلماني كفتيرياء

967771389486الظهار مديريةالرحمن جامع جوار-الخنساء مستشفى شارع- إبالشغدري محسن احمد فيصل توفير هال ماركت سوبر

967711457060جبلة مديريةالزنداني سوق الخشبة الحوبان تعزمحمد ناجي محمد علي للخضروات الربادي علي

967773911397السدة مديريةالسدة ابالوجية صالح محمد احمد الغذائية لمواد الوجية بقالة

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967778217422رداع مديريةالعام الشارع- رداعالبيضاء-  قشااشة هللا ضيف ناصر عثمان   العرش صيدلية

967770094493رداع مديريةالتضامن بنك جوار العام الشارع رداعالبيضاء-  المزهري محمد عبده حميد   ضياء ابو بقالة

967772792336السوادية مديريةالخير جامع جوار معياد بيت-  صنعاءالبيضاء-  الحطام اللة ضيف محمد احمد عايش   الغذائية للمواد الخير بقالة

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967777265146الحالي مديريةجمعان مؤسسة جوار-  صنعاء شارع-  الحديدهالسيارات لصيانة الرواق محالت

967774558043الحوك مديريةالخياطين شارع-  الكهالني عمارة-  المطارق-  الحديدهالمنار صيدلية

967737087031الحوك مديريةالخياطين شارع- المنار صيدلية جوار-  المطارق-  الحديدهالخليج توب خياط

967777769095الميناء مديريةللتكنولوجيا العامري جوار-  التجاري الحي-  الحديدهللتجارة هيثم

967733882603الحوك مديريةالخياطين شارع-  الكهالني عمارة-  المطراق-   الحديدهللخياطه البسام

967736235235الميناء مديريةردمان عبدالجليل شركة جوار-المطراق-  الحديدهبشرللتجاره عبده محالت

967734230284الحالي مديريةجعفر جامع جوار-  اروى شارع-  الحديدهالفالحي عبده فارع عوض وليد

967733651951الميناء مديريةالتضامن بنك خلف-التحرير-  الحديدهالعوبلي بقالة

967777219336الميناء مديريةالثورة مدرسة جوار صنعاء شارع-  الحديدهالصمود مكتبة

967777246073الميناء مديريةالنصر مطعم جوار-  المطراق-   الحديدهالجاهزه للمالبس الفرجي مودرن

 الحديدة محافظة

 البيضاء محافظة



967772224025الميناء مديريةللعطارة جوارالعامري-  الحمدي شارع-   الحديدهاالرضة مكافحة    سنتر ورزان مكتب

967775084702الحوك مديريةمقطره عمارة جوار- جمال شارع-  الحديدهالغذائية للمواد الوصابي حامد

967771058883الحوك مديريةمقطره عمارة جوار- جمال شارع-  الحديدهالغذائية للمواد الوصابي حامد

967772525125الميناء مديريةالتحرير-   الحديدهغذائية مواد  باشنفرللتجاره محمد عثمان محالت

967773000554الحالي مديريةمعين مطبعة جوار-  المواصالت-  الحديدهالحديثة االنوار مطبعة

967777108261الحالي مديريةالدين صالح مكتبة جوار-  جمال شارع-  الحديدهللجواالت الساحر

967735756805الميناء مديريةالدين صالح مكتبة جوار-  جمال شارع-  الحديدهللجواالت الساحر

967777334073الفقيه بيت مديريةالعام الشارع-  الفقيه بيت-  الحديدهللتجاره شرف بن

967734395559الميناء مديريةالعام الشارع-  الفقيه بيت-  الحديدهللتجاره شرف بن

967772005223الحوك مديريةالنصر مطعم جوار-  المطارق-  الحديدهمالبس    للتخفيضات الخالد مركز

967775710089الحالي مديريةعمار مدرسة تقاطع-  موسى شارع-  الحديدهالمدينه بقالة

967733307942الحوك مديريةالمنار صيدلية جوار-  المطراق-  الحديدهالشبابية للخياطه اللمسات مركز

967774243219الحالي مديريةموسى شارع-  الحديدهواثاث نجارة  حسن محمد عارف ميثاق

967770427111الميناء مديريةالخياطين شارع-  الكهالني عمارة-  المطارق-  الحديدهالمنار صيدلية

967771621541الحوك مديريةاألحمر البحر مخابز جوار-  العلفي شارع-  الحديدهاالرشاد مكتبة

967774352863الميناء مديريةاألحمر البحر مخابز جوار- العلفي شارع-  الحديدهاالرشاد مكتبة

967734192104الحالي مديريةالعروبة مدرسة جوار- موسى شارع-   الحديدهالسندي سالم داود مختار

967773170737الحوك مديريةالنخيل شارع تقاطع-  صنعاء شارع-  الحديدهعلوان بن صيدلية

967777345697الحوك مديريةالعيسي جامع جوار صنعاء شارع-  الحديدهصيانة خدمات   العبسي احمد عبدالمنان مازن

967777019997الميناء مديريةالشعب حديقة جوار-صنعاء شارع-  الحديدهواكسسوارات اتصاالت  العريقي علي مكرد هاشم لبيب

967771202694الميناء مديريةالدولي البنك جوار-الحمدي شارع-  الحديدهللعطاره العامري سمير

967771214444الميناء مديريةاألحمر الهالل مستوصف جوار-  العمال مدينة-  الحديدهالغذائية للمواد طارش سمير

967777201428الحوك مديريةسبتمبر26مكتبة جوار-  صنعاء شارع-  الحديدهاالدوع علي ثابت عبده االزهر مستودع

967774974091الحوك مديريةالمدب جوار-  المطراق-   الحديدهالمنزلية لالدوات الراقي البيت

الجاهزه للمالبس االذواق ملك

 الجرادي من قريب-  الشريفة جامع جوار-   المطراق-   الحديده

967774420591الحوك مديريةللتجارة

967735072788الحالي مديريةالعروبة مدرسة جوار-  موسى شارع-   الحديدهالبناء لمواد خريسان خالد محل

967777214866الميناء مديريةحيفان-تعزاالغبري مقبل عبدالواسع احمد وجدي

967771132372الميناء مديريةللسلته صنعاء مطعم من قريب-  الميناء شارع-  الحديدهللتكنولوجيا تهامة

967701025320الميناء مديريةالتجاري الحي-  اديب مكتبة جوار-  سبتمبر26 شارع-  الحديدهالغذائية للمواد الربيع بقالة

967774465317الحوك مديريةالخياطين شارع-  المنار صيدلية جوار-  المطارق-  الحديدهالخليج توب خياط

967770225115الميناء مديريةالحديدة- المطراق-  العلفي شارعللعطور فيسز محمد صادق صديق

 أحمد علوان فؤاد عنه الجرادي عادل للبطاريات العالمية للتجارة الجرادي م

967773111011الميناء مديريةالحديدة-  المطراقالمعمري

967774340263الميناء مديريةالحديد- صنعاء شارعنشوان ولده المفوض قحطان محمد ناصر الرشيد وبقالة مخبز

967778334248الميناء مديريةالحديدة-  العيسي محطة جوار المينا شارعأحمد سيف فيصل صفوان للحالقه جالكسي صالون

967770725432الميناء مديريةالحديدة العلفي شارع-  المطراقعابد علي عبدالرحمن هاشم/ عنه عابد علي عبدالرحمن عبدهللا أفريقيا بقالة

 هشام/ عنه العديني احمد مرشد أحمد عصام المكتبي لألثاث العربي الشرق

967773925583الميناء مديريةالعماري جوار الحديدة-  شمسان شارعالعديني مرشد أحمد

967778119450الميناء مديريةالحديدة-التعاون مستوصف جوار العمال مدينةنورالدين المفوض مقبل سالم ياسين بجاش المشهور صيدلية

967714874221الصليف مديريةالصليف-  عيىسى رأس-  السكر شركة مقرغازي صالح احمد احمد انور B السكر شركه مطعم

 ابراهيم المفوض لالستيراد زيد محمد عصام الصباليه فرع والنهايه البدايه

967772462466الميناء مديريةالكورنيش-  السعيد مسجد جوارزيد محمد

 عبدالملك مراد المفوض ظافر عبده جمال المحروقات لتموين صافر محطة

967777404028الميناء مديريةالحديدة-  الستين شارعمحمد

967775404719الميناء مديريةالمدينة وسط-  المطراق اليمني البنك جواريوسف احمد منير المسؤول الدبعي عبدهللا احمد العمر بداية مركز

967772213934الميناء مديريةالحديدة-  الجزيرة تمور جوار المطراقشمسان عبدهللا خليفه المسؤول الدبعي عبدهللا احمد رجل أناقة

967777119368الميناء مديريةالمدينة وسط-  المطراق شارعالدبعي عبدهللا حمزة المسؤول الرئيسي الفرع الدبعي احمد محالت

967711871551الصليف مديريةعيسى رأس الصليف-  الشركة مقرغازي صالح احمد انور A السكر شركة مطعم

 ابراهيم المفوض لالستيراد زيد محمد عصام التحرير للجمله والنهاية البداية

967777248981الميناء مديريةالحديدة-  التحرير-  القرابيه سكةزيد محمد

 ابراهيم المفوض لالستيراد زيد محمد عصام المطراق فرع والنهاية البداية

967772462462الميناء مديريةالحديدة مدينة وسط المطراق سوقزيد محمد

 مراد المفوض ظافر عبده جمال B المحروقات لتموين صافر محطة

967777758698الميناء مديريةالحديدة-  الستين شارعمحمد عبدالملك

967735239934الميناء مديريةالحديدة شمسان شارع-  الزهور عبير استديو خلفالعامري احمد ثابت جميل مختار شمسان ماركت ميني

967733899656الميناء مديريةالعسكري المستشفى جوار صنعاء شارعوحنجرة وأذن أنف االثوري احمد عادل د عيادة

967777320039برع مديريةعنس سوق- العام الشارع-ذمارللهواتف فون اليوسف  ابراهيم احمد محمد يوسف

967776262909الحوك مديريةالحديدة-  المحطة أمام جمال شارعواحد رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262404الحالي مديريةبالحديدة السلخانة مستشفى أمام السلخانةثالثة رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262277الحالي مديريةالحديدة-  مصعب معهد جوار السلخانةسبعة رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262244الحالي مديريةالحديدة-  الحكيمي تقاطع صنعاء شارعاا رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262101الحوك مديريةاألقصى مستشفى أمام جمال شارعاربعه رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262202باجل مديريةالكويت مستشفى أمام صنعاء شارع باجلعشر اربعة رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262288الحوك مديريةالحديدة الثورة شارع-  الثورة مستشفى أمامخمسه رقم فرع علوان بن صيدلية

967776262655الميناء مديريةالحديدة-  المقوات امام المطراقعشر أثنى رقم فرع علوان بن صيدلية

967775594666الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهخزرجي اسماعيل حسن علي رضوان لألدوية الخزرجي

967736608128الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهبراح عبدهللا ابراهيم اسماعيل الغذائية للمواد عاطف بقالة

967773663917الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهالعلوي ردمان عبدالوهاب احمد والعمرة الحج وخدمات للسفريات العلوي

967730198079الفقيه بيت مديريةالعام الشارع-الفقية بيت/ الحديدةقريصه علي احمد محمد توفيق النخبة حالقة صالون



967737956107الفقيه بيت مديريةالمركزي السوق-الفقية بيت/ الحديدةسروري فتيني عبدهللا يوسف حمزة سروري يوسف بقالة

967770553055الفقيه بيت مديريةالعام الشارع- الفقيه بيت- الحديدهعايش ابراهيم عبدالعزيز اكرم لاللكترونيات اكرم

967737727449الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهبراح يحيي محمدعايش عايش محمد بقالة

967737330189الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهمطري بلغيث يحيى علي عبدالمجيد للسفريات النور شركة

967733590651الفقيه بيت مديريةالشمه- الفقيه بيت- الحديدهأفندي محمد علي وليد لاللكترونيات تكنولوجي ميديا

967733402091الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهيوسف حسن عبدهللا عبدالملك الواقدي عبدالملك بقالة

967770530784باجل مديريةعمران شارع ب صنعاء وفرع صنعاء شارع- باجلالبراعي صالح محمد عبدالغني   البرعي صالح محمد محالت

967777866431باجل مديريةالتضامن بنك جوار صنعاء شارع باجلمحفوظ علي رافت للتجاره محفوظ بن

967736255235الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهشماع جابر حسن علي كمال الطبية للفحوصات كمال مختبرات

967735561565الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهمسيك حسن محمد يحيى باسل الغذائية للمواد ابوباسل بقالة

967773071048الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهبطاح عبدالعزيز محمود محمد

967734621666الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهبلكم احمد علي عبدالسالم البناء لمواد البلكم

967773859555الزيدية مديريةالزيدية-الحديدةجبريل عمر يحيى طلحة

967776619946الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهصافي عمر علي طه للتجارة اخوان الصافي

967736966474الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهقعيبل يحيى محمد عبدالرحمن للعصائرالطازجة البرود كفتيريا

967735108105الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهمراد علي حسن محمد لالتصاالت الجوال مركز

967737334992الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهونس فرج عبدهللا حسن الغذائية للمواد ونس عالء بقالة

967733363205الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهزنجوع يحيى عايش عصام نــــــــــــــــــت الملك

967777500206برع مديريةالعواضي سوق امام ـ الصافية صنعاءـاسماعيل علي عبدهللا عادل   الحطامي صيدلية

967777482050برع مديريةالداخلية وزاره جوار ـ الحصبة ـ صنعاءعبدهللا محمد علي علي احمد   البرعي تموينات

967777206562الميناء مديريةالحديدةعلي سهيل محمد احمد لالستيراد سهيل محمد احمد

967736857626الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهمعمر يحيى ابراهيم محمد معمــــــر بن مركـــــــــــــــز

967770789879الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهحبيش اسماعيل احمد محمد القمــــــــــــــة مكتبـــــــــــــة

967772660939برع مديريةالحصبة ـ صنعاءالعاقل احمد احمد محمد   الغذائية للمواد رامي ابو بقالة

967737797275الفقيه بيت مديريةالفقيه بيت- الحديدهعبده احمد حسن يحيى الصمولة بقالة

967777042111الخوخة مديريةالكهرباء محطة بجوار-  القاع حي-  الزبيري شارعالمسعودي ابراهيم احمد صغير احمد للسمك اسماعيل أبو محالت

 المحفظة رقم المديريةالمحافظةالنقطة اسم

967775230308المحويت مدينة مديريةالمحويتالعقاري  يحي محمد فؤاد الشباب مغاسل

967777141570المحويت مديريةصنعاء شارع  المحويتالحديث  الشيباني ابراهيم الطبي الشيباني مستوصف

967777784212المحويت مديريةالهالل شارع-  المحويتالجغل سعد بالل لالدوية بالل مخزن صيدلية ادوية مخزن

967777874455المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةهادي علي محمد خالد   واالستيراد للتجارة الهادي مؤسسة

967775870250المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةالمسلماني محمد علي زيد الحرمين بقالة

967774611471الرجم مديريةالقاهرة شارع األمانةالفيل مطهر حزام علي مطهر   التقوى دار صيدلية

967772320202المحويت مدينة مديريةالمحويتعباس عبدالقدوس عبدالمجيد واكسسورات جواالت محل

967773750151المحويت مدينة مديريةالمحويتالداعري حميدان حسين يحيى عبدالكريم الداعري حميدان محالت

967771191234المحويت مدينة مديريةالمحويتالنزيلي محمد محمد احمد النزيلي محالت

967774414145المحويت مدينة مديريةالمحويتعباس عبدالقدوس فيصل الدين نور عباس ابن محالت

967776693838المحويت مدينة مديريةماسيه شارع-  المحويت مدينةالجرادي محمد علي محمد الجرادي محمد بقالة

967774490830المحويت مدينة مديريةالمحويتالمسلماني  عبدهللا مجاهد رياض االناقة دنيا معرض

967770902646المحويت مدينة مديريةالوصيه المحويتالتركي علي حسين احمد التركي تموينات

967770151543المحويت مدينة مديريةالمحويتشويل صالح محمد عبدالرحمن الصقر بقالة

967777538810المحويت مدينة مديريةالمحويتصالح محمد علي عبداللطيف الطبي الشفاء مستوصف

967775238396المحويت مدينة مديريةالمحويتالمهدي علي احمد ابراهيم واالكسسورات للجواالت الجوكر

967774079941المحويت مدينة مديريةالمحويتجبر علي حسن سلطان لالدوية رويال مخزن

967777499050المحويت مدينة مديريةالهالل شارع-  المحويت مدينةالنزيلي محمد عبدهللا محمد لالكسسورات النزيلي محمد

967777288900المحويت مدينة مديريةالمحويتبحاش  محمد علي عبدهللا لالدوية بحاش مخزن

967775146737كوكبان شبام مديريةبوس بيت جولة صنعاءمفرح علي محمد رياض   االتكيت مغاسل

967775898607المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةمقدام علي حزام زيد الشام ركن وبروست مطاعم

967773044315المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةالشاحذي يحيى علي محمد لصاحبها العامة للتجاره الشاحذي محالت

967737189725المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةشريان سعد حافظ   المدينة قلب وبروست ومخبازة مطاعم

 عبدالباري عبدالملك عبدالوهاب واالكسسورات للهواتف النزيلي عبدالوهاب

967778080374المحويت مدينة مديريةالرحمن جامع جوار االمن شارع المحويت مدينةالنزيلي

967775568464المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةانقع حسن حنين   واخوانه أنقع علي محالت

967770621717المحويت مدينة مديريةالضبر حي المحويت مدينة المحويتالعليي محمد احمد احمد احمد الغذائية للمواد البركة بقالة

967771602553المحويت مدينة مديريةالمواصالت شارع المحويت مدنية المحويتالمحويتي علي محمد محمد المحويتي محمد وبقوليات بهارات

967777603990المحويت مدينة مديريةاالمن جوار المحويت مدينة المحويتالقزحي عبدهللا علي محمد والكهرباء البناء لمواد القزحي

967771386418المحويت مديريةالمطار فرزه امام ـ الحصبة ـ صنعاءزاهر سعد صالح عائض وليد   السوري فالفل

967770668054المحويت مدينة مديريةالعام الشارع-  المحويت مدينةعرهب علي فيصل جمال لاللكترونيات السالم محالت

967777584477المحويت مدينة مديريةالمحويتالعليي محمد احمد قيس الغذائية للمواد البركة بقالة

967775102348المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةالمهدي علي عبدهللا عبدالسالم   الضباب مدينة بقالة

967770784008المحويت مدينة مديريةالمحويتاسعد سعد علي امين الجاهزة لالمالبس اسعد ابن

967777404162المحويت مدينة مديريةالمواصالت شارع المحويت مدينة المحويتالنزيلي محمد محمد عبدالقادر واالكسسورات الذكية للهواتف سهيل مركز

967774614677المحويت مدينة مديريةالمحويت مدينةالسفياني  يحيى كمال والخليج اليمن معهد بقالة

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967737640817التعزية مديريةالطرقات مصلحة جوار-  تعزبغداد صيدلية احمد احمد فيصل

967733454461التعزية مديريةالطرقات مصلحة جوار-  الحوبان-  تعزمواد لتجارة الصليحي قاسم محمد عبدالواسع

967730162321التعزية مديريةالطرقات مصلحة جوار-  الحوبان-  تعزالتجميل وادوات لالكسسوارات الوليد محمد قائد وليد

تعز محافظة

 المحويت



967733223102التعزية مديريةللصرافة الحزمي جوار-  الحوبان جولة-  تعزللتجارة عبدالسالم محالت حزام مهيوب عبدالسالم

967733411460القاهرة مديرية سبأ تاج فندق جوار سبتمبر 26 شارع-  تعزعطورات  عبدهللا مكرم العطور كابتن

967776007776القاهرة مديريةالتربية مكتب امام جمال ش تعزحلويات  عز حلويات

967730246666التعزية مديريةبابل فندق جوار-  الحوبان-  تعزالجوهرة صيدلية ثابت علي عبدالرحمن

967736389423التعزية مديريةالرسالة مستشفى امام-  الحوبان-  تعزالرياضة بيت عبده محمد خالد

967773733500القاهرة مديريةالتربية مكتب جوار-  جمال شارع-  تعزسلطان بن سلطان بن معرض

967733336438التعزية مديريةالرسالة مستشفى جوار-  الحوبان-  تعزالمستهلك جار بقالة قاسم احمد نشوان

967777341414التعزية مديريةاالمن إدارة جوار - 30 شارع-  القاعده-  تعزلاللكترونيات االفق نجم محمد سيف محمد جميل

967738884421التعزية مديريةالمستهلك جوار-  الحوبان-  تعزالدولي  الخليج مستشفى

967773866490القاهرة مديريةالرأفه جامع جوار الموشكي تعزسعيد غالب عبدالرحمن مجيب

967770010062القاهرة مديريةالسعيد جامع جوار عصيفره تعز(السعيد مكتبة) عماد عباس عبدالرحمن زياد

967734904679التعزية مديريةاالسفنج كفتريا-  تعزاالسفنج كفتيريا سعيد ردمان ناظم

967738934224التعزية مديريةنادفوود شركة-  تعزنادفوود كفتيريا سعيد ردمان ناظم

967770436549المظفر مديريةالشميري بقالة جوار-  المسبح-  تعزمنى صيدلية

967771236844القاهرة مديريةاألعلى عصيفرة شارع-  تعزسيف علي عبدالواسع عبدالرحيم

967737387594التعزية مديريةوالتغليف التعبئة شركة-  تعزوالتغليف التعبئة بوفيه الحريبي عبده محمد قيس

967774573751التعزية مديريةللصناعات المتحدة شركة-  تعزللصناعات المتحده بوفيه عبده محمد قيس

967737656034التعزية مديريةالمتنوعة الصناعات شركة-  تعزالمتنوعه الصناعات بوفيه عبده محمد عبده محمد قيس

967730300394التعزية مديريةالسعيد اكاديمية بوابة امام/الحوبان-  تعزلالسماك البحار عالم محمد قاسم محمد قاسم احمد

967772382460المظفر مديريةالهاتف لخدمات مرح جوار-  جمال شارع-  تعزووالدة نساء عيادة  الخليدي سميرة الدكتورة عيادة

967772594594المظفر مديريةجلوبل معهد جوار-  المنتزة شارع-  المسبح-  تعزهاتف خدمات   فون الطارق

 اكترونيات لاللكترونيات راجح بن محمد عبدهللا عبدالرحمن مصطفى

967771882995القاهرة مديريةعدن مطعم مقابل-  جمال شارع-  تعزوجواالت

967771930206المظفر مديريةالهاتف لخمات مرح جوار-  جمال شارع-  تعزصيدلية محمد ياسر الوافي صيدلية

967774391030التعزية مديريةعدن مفرق-  الحوبان-  تعزالراسني مخبازة و مطعم  الراسني عبدهللا سالم احمد

967771289985حيفان مديريةصنعاءالعام المدير مسفر محمد ابراهيم صالح الحكمة جامعة

967737418321التعزية مديريةالزنداني سوق-  الحوبان جولة-  تعزللجواالت الحمادي عبده عبدهللا محمد

967771234530التعزية مديريةالزنداني سوق-  الحوبان جولة-  تعزلالكسسوارات اماسي غانم علي عمار

967734375555التعزية مديريةالزنداني سوق-  الحوبان جولة-  تعزللتسوق االصيل عبده عبدالواحد هاني

967770031919التعزية مديريةيوليو 7 مدرسة جوار-  عدن خط-  تعزالمفلحي مكتبة علي نجيب عبدالخالق

967771716828التعزية مديريةالخشبة جولة-  عدن مفرق-  الحوبان-  تعزالشيباني مطعم

967770108080خدير مديريةالبنك جوار العام الشارع الدمنه تعزعبدهللا مهيوب عبداللطيف عبدالجبار الماجد صيدلية

967771222291ماوية مديريةالحوبان/  إبالمنيفي عبدالرؤوف عبدالغني عبدهللا للبهارات الطيب جوزة

967737150468الصلو مديريةالبنك جوار الدمنه تعزحيدره احمد اسماعيل جابر مختار مطعم

967771226220صالة مديريةالجمارك جوار-  الحوبان-  تعزحالقة محل علي يحيى فارس

967733334728القاهرة مديريةالمنتزه شارع-  المسبح-  تعزالعاب    لاللعاب موسى

 الكترونيات  وااللكترونيات للكهربائيات ون توب االخوين مركز

967733981889القاهرة مديريةللصرافة الجزيزة مقابل-  جمال شارع-  تعزوكهربائيات

967739404839القاهرة مديريةديلوكس فندق جوار جمال شارع تعزغالب احمد عبدالقوي عمر للجواالت الفضلي

967777268166القاهرة مديريةللصرافة االمام عبدالحق جوار-  جمال شارع-  تعزكمبيوتر  الكمبيوتر لبيع الماجد

967774006150التعزية مديريةيوليو7 مدرسة جوار-  جولةالحوبان-  الجوبان-  تعزالتركي المعرض محمد احمد عدنان

967774444783المسراخ مديريةالستين مع الرباط شارع  تقاطع- صنعاءعبدالحفيظ محمد صفوان لصاحبه واالنترنت الجوال لخدمات االهرام

967777165918التعزية مديريةالكريمي امام الدمنه تعزالقاضي محمد عبده عيسى االخالص محالت

967773464041خدير مديريةللذهب الجديد الجيل العام الشارع الدمنه تعزالهتاري طاهر عبدالقاهر جابر الجوال لخدمات فون جابر

967738295888المظفر مديريةالتربية مكتب جوار-  جمال شارع-  تعزبقالة  التضامن بقالة

967730196053خدير مديريةكيب دريم عياده جوار الدمنه تعزقحطان سليمان عبدالولي عصام االعالن و للتصوير الوان

967772212262خدير مديريةالكريمي امام الدمنه تعزالصبري سعيد علي عبده حمزة للجواالت السعيد

967777305567الشمايتين مديرية القديم الفرزة-  التربة-  تعزسالم عبدالمجيد عبدهللا عبدالباري التجميل وادوات للعطورات سنتر يونايتد

967770167090الشمايتين مديريةللبهارات الحمادي جوار التربةالقرشي محمد حسين عبدالغفار هيثم القرشي بهارات محالت

967770924040المظفر مديرية الرحمن مسجد جوار الضربة تعزقاسم فرحان عبدهللا المستهلك بيت

967773972639القاهرة مديرية المسبح جولة جمال شارع تعزقائد محمد عزت المركزية التضامن صيدلية

967739744980المظفر مديرية الذهبية الصالة امام القاضي وادي تعزالزغير محمد عبده امان رهف كوافير

967777638800المظفر مديريةيوليو7 مدرسة جوار الزنداني تعزعبدهللا علي حسن صدام صدام صالون

967773600567المظفر مديريةالنفط شركة امام جمال ش تعزاحمد قاسم عبدالقيوم الوهاب احباب صيدلية

967738597332الصلو مديريةللصرافه العزي جوار الدمنه تعزبيروت مقبل احمد رمزي رمزي

967776541410القاهرة مديريةالذهب ابو مركز امام سبتمبر26 شارع تعزقاسم محمد عقيل عديلة العروسة بوتيك

967774263557القاهرة مديرية االسالمي البنك امام جمال ش تعزمحمد فضل الدين فخر السالم برج معرض

967730166438ماوية مديريةاالتصاالت جوار القديم الشارع الدمنه تعزالعامري محمد سعيد محمود صدام العسل لبيع العامري

967775589240الشمايتين مديرية القديم الفرزة-  التربة-  تعزصالح علي عبدالرشيد واثق الرشيد حلويات

967777782887القاهرة مديرية السعيد مركز جوار سبتمبر 26 شارع تعزسيف محمد عدنان سامي الذكية للهواتف عدنان سامي

967771472321الصلو مديرية الذمورناجي سعيد ثايت شكري الدملؤة بقالة

967771908420الشمايتين مديريةالمركز/  الشمايتيناحمد محمد عبده محمد االستهالكية للمواد الجبزي بقالة

967771141072الشمايتين مديريةالعام الشارع-  التربةمحمد احمد حميد عبده وقرطاسية مكتبية الرسالة مكتبة

967774174596الشمايتين مديريةالكبير الجامع جوار  التربةسالم احمد محمد عبدالحكيم والكهربائيات لالكترونيات للتجارة السالم

967771454595الشمايتين مديريةالسنة مسجد جوار العام الشارع التربةاسماعيل عبدهللا انور هيمن والزيوت للعسل البوادي

 عبدالجليل ابراهيم والدي نسائي رجالي الجاهزة للمالبس المناسب السعر

967772061756الشمايتين مديريةظبي ابو استديو جاوار الفرزةغانم الحاج عبده

967711711412التعزية مديريةمايو 22 جولة امام-  الحوبان-  تعزالحزمي بقالة سيف طه سيف طه جالل

967777781141القاهرة مديرية إيجل فندق جوار القاهرة شارع صنعاءالشلبي هزاع غالب عبدالخالق   التحدي أجيال نادي



967771880740المواسط مديريةللصرافة الحزمي جوار العام الشارع التربةثابت محمد احمد ياسر والهارات واالستهالكية الغذائية للمواد االوفياء بقالة

967773861399الشمايتين مديريةمول مركزاالمين امام-  التربةصالح علي عبدالرشيد واثق والهارات االستهالكية للمواد الباشق تموينات

967770914961الشمايتين مديريةللصرافة الحزمي جوار-  التربة-  تعزصالح علي سلطان اسكندر الثانية النموذجية االمل صيدلية

967778334444الشمايتين مديريةالصحة مستوصف امام-  التربة-  تعزالمطري صالح علي سلطان اسكندر التربة فرع باتكو موسسة

967772005191الشمايتين مديريةالخضرة سوق-  التربة-  تعزعثمان احمد امين وهيب والدي نسائي رجال االحذية لبيع لالحذية خطوات

 سعيد عبدالباسط ذياب استهالكية مواد العامة للتجارة واوالده اللغم محالت

967770155527الشمايتين مديريةالربوع سوق-  المقاطرةالنابهي سعيد

967774533315الشمايتين مديريةمدعور يحي الدتور عيادة امام-  التربة-  تعزالمطري صالح علي سلطان اسكندر االمل مخزن

967774508726المواسط مديريةالبطنة-  قدس-  تعزصالح مقبل نعمان سليم وسليم سهيم محالت

967770797573الشمايتين مديريةمول االمين مركز-  التربة-  تعزالمطري صالح علي سلطان اسكندر المركزية االمل صيدلية

967777121146الشمايتين مديريةللصرافة الجزيرة امام-  العام الشارع-  التربة-  تعزالمطري صالح علي سلطان اسكندر النموذجية االمل صيدلية

967772923303المواسط مديريةالبناء لمواد القدسي جوار-  قدس حماد بني خط-  السمسرةالصالحي عبده محمد علي عماد الصالحي صيدلية

967774967160المسراخ مديرية صنعاءالوجية حميد عبدالغني صدام الوجيةلالمنيوم

967770824046الشمايتين مديرية770824046النقطة حي العام الشارع بداية-  التربة-تعزاالصبحي سيف عبدهللا محمد االستهالكية للمواد الدكتور بقالة

967715109649المعافر مديرية715109649البناء للمواد العليمي جوار الحزم الجوفعبدهللا محمد علي محمد   الحناني بقالة

967774630042المسراخ مديرية774630042المشروع خزان امام العام الشارع الحزم الجوفمحمد محمد عبدالعزيز عمر   فارما سما صيدلية

967770357738حبشي جبل مديريةالقات سوق جوار العام الشارع الحزم الجوفسعد محمد سعيد محمد   التداوي صيدلية

967738604413التعزية مديريةستار دبي مركز امام/ماوية مفرق-  تعزستار دبي ماركت سوبر عثمان عبدهللا عثمان عبدهللا ياسر

967774752115المواسط مديريةللصرافة سالمة جوار العام الشارع الجوفشمسان عبده حامد عبدهللا   التخصصية صيدلية

967771549540المظفر مديريةسبأ بنك امام جمال ش تعزعماد سعيد عبده عبدالحافظ العائلة وثالجة بقالة

967734901387صالة مديرية الزنداني سوق الحوبان تعزعبدالجليل علي عبدهللا علي لاللكترونيات علوش

967770352914المواسط مديريةالزنداني سوق- الخشبه-تعزنعمان احمد عبدالجليل بسام للتبريد النقيب ابن

967771328498موزع مديريةبالحدود اطباء امام عدن مفرق الحوبان تعزالمحمودي سطان عبدهللا عبدالخالق الجديد اليمن بوفية

967777848405خدير مديريةبالحدود اطباء عدن مفرق الحوبان تعزعثمان حسن مطهر لبيب لالتصاالت المهند

967771938091مقبنة مديريةصنعاء فرزة جوار الحزم الجوفعبده حمود عائض احمد   الصحي المركز

967772461781المظفر مديرية الكريمي جوار عثمان علي محمد ش تعزسعد عبدالجليل حسن حمزة للمفروشات الملوك

967772867959المظفر مديريةسبأ مدرسة جوار الضربة تعزحازم عبدالرحمن محمد خالد االضواء بقالة

967772181340التعزية مديريةالعام الشارع الحزم الجوفحسان ناجي محمد اسامة   العالمية الصحة صيدلية

967773016043القاهرة مديريةجلوبل معهد جوار المسبح شارع تعزالشميري احمد غال محمد الكمبيوتر لخدمات انجاز

967734767103المظفر مديريةجلوبل معهد جوار المسبح تعزالبشيري علي حميد عبدالمؤمن فون البشيري

967733191815القاهرة مديريةالتوفير ركن امام المسبح تعزمقبل محمد احمد سماعيل الحمادي احمد بقالة

967714592968المعافر مديريةالريان الحزم الجوفاحمد سعيد محمد منور   حيان ابن صيدلية

967777198398الشمايتين مديريةالزنداني سوق داخل الخشبة تعزالسقاف عبدالهادي طالل ايمن دريم مطعم

967770636459التعزية مديريةبالحدود اطباء جوار عدن خط الحوبان تعزغالب احمد حسام الطبية الحسام عيادة

967738042646التعزية مديريةالكريمي مقابل عدن خط الحوبان تعزعبدالقادر محمد احمد فيصل الحارة باب بقالة

967737414149خدير مديرية القديم العام الشارعمحمد حزام سعيد باسم للجواالت الباسم

967736329525خدير مديرية العام الشارع خدير دمنةعبده علي يوسف عمرو للخياطة الفرنسي

967774185187خدير مديرية المواصالت خلف  المرباع خدير دمنةانعم يحي منير محمد التجميل ادوات لبيع محل

967777856502المسراخ مديرية ريماس جولة حدة صنعاءاحمد الحاج قائد يوسف   رومنتيك

967735653694خدير مديرية خدير دمنةعبده احمد عبده يعقوب لاللعاب الوفاء

967733355733خدير مديرية عمير بن مصعب  مدرسة خير دمنةعبدهللا سيف محمود اكرم جوال الدميني

967777777249الموادم صبر مديريةتك يمن نيو معهد امام الخشبة الحوبان تعزالعمري حمود علي مامون لاللكترونيات العربية اضواء

967773139245السالم شرعب مديرية ريماس جولة حدة صنعاءيحيى طاهر مهيوب صادق   ريماس صيدلية

967771548886المواسط مديرية المأمون امام تعز جولة صنعاءالجابري سعيد محمد وليد   الحديثة للخياطة الجابري

967716041896المظفر مديرية الضربة جمال ش تعزمحمد دماج عاصم الغذائية للمواد دماج بقالة

967770602347المظفر مديرية الضربة تعزناصر عبدالمطلب العباس الناصر بهارات

967774165165المظفر مديريةسبأ بنك امام جمال ش تعزشمسان حمود رشيد محمد للسراميك الرشيدي

967737001324المظفر مديرية الضربة جمال ش تعزعبده قاسم محمد احمد الحبشي بقالة

967734412026المظفر مديريةالتوفير ركن جوار المسبح تعزاحمد احمد حمود سليم فون ماي

967733169690المظفر مديرية البخاري مسجد جوار العليا الضربة تعزسعيد عبدهللا غالب محمد الضربة مركز بقالة

967770217577المظفر مديرية القاضي وادي تعزحمود عبدالجبار الغذائية للمواد الفهيدي حمود عبدالجبار محالت

967774163188المظفر مديرية المعصور قبة تعزالحكيمي عبده محمد عمر هارون للبطاريات الحكيمي

967775961795المظفر مديرية المعصور قبة تعزعبادي غالب نبيل الدين عز لالكسسوارات بلقيس مركز

967773376067التعزية مديريةاأللماني مستشفى خلف-  تعز شارع-  صنعاءمحسن هزاع الودود عبد سامح   للجواالت فون الخطيب

967777223008خدير مديرية تعز شارع-  صنعاءاالغبري عبدهللا الرزاق عبد مشير   العوافي صيدلية

967775787817خدير مديرية العام الشارع  خدير دمنةالمساوى امين علي محمد نافع نافع بقالة

967773503808القاهرة مديرية جمال ش تعزسيف قايد عبده مجيب سهالة صيدلية

967771222712القاهرة مديرية جمال ش تعزسعيد سالم عبده ماجد للكمبيوتر الماجد

967733342456القاهرة مديرية الصيد سوق جمال ش تعزعلي علي سعيد وائل لالسماك سعيد وائل

967774106980حبشي جبل مديرية الفخامة فندق جوار تعز شارعاحمد علي محمد سمير   الغذايبة المواد العصواني بقالة

967777096965المواسط مديرية محسن علي سوق صنعاءثابت سعيد احمد حسن احمد   النموذجية البديع صيدلية

967774433180القاهرة مديريةالبريد جوار الرابعة النقطة تعزالعاقل محمد علي سلطان محمد السلطان بقالة

967774401019المظفر مديرية القاضي وادي تعزعبدالرحمن عبدالجليل سعيد عبدهللا الشميري بقالة

967773826291المظفر مديرية القاضي وادي تعزقائد عبدالجليل عبدهللا باسم االلمانية الصيدلية

967777688855القاهرة مديرية االسفل التحرير تعزعلي غالب محمود احمد الجوال خبراء

967770398123القاهرة مديريةاألسفل التحرير تعزالشرماني محسن احم صادق للبهارات فادي ابو مركز

967771724401القاهرة مديرية العقبة جمال ش تعزالدميني قاسم علي محمد المركزية الصيدلية

967773890555القاهرة مديريةالمركزي جمال ش تعزسعيد محمد عبدالمولى ياسر والبهارات للبن ياسر

967773219019القاهرة مديريةالمركزي السوق جمال ش تعزالحبيشي علي محمد صالح للفواكة الحبيشي

967777266258القاهرة مديريةالقرشي حي تعزسالم محمد احمد محمد الشيبة محالت



967734733326خدير مديرية العام الشارع خدير دمنةالخطيب حزام علي فؤاد عصام حزام علي فؤاد محالت

967777205706المسراخ مديرية الرويشان جولة حدةمحمد سعيد محسن ذاكر   للمعسالت زين

967777162658التعزية مديريةالرساله مستشفى جوار الحوبان تعزغالب عبده ياسين نشوان نشوان صيدليه

967770698695الموادم صبر مديريةالشجرة سوق جوار عدن خط الحوبان تعزالحماطي محمد عبدالغني عبدالعليم لالدوية النيل مخزن

967736312440التعزية مديريةالرساله مستشفى جوار الحوبان تعزغالب محمد داوود عبدالملك فارما الجزائر صيدليه

967771891012الموادم صبر مديرية العام الشار الدمنةحسن محمد منصور حذيفة للسيراميك الشدادي

967771111037التعزية مديريةالزنداني سوق مقابل الخشبه الحوبان تعزمحمد قاسم محمد مجيب الريان صيدليه

967771119611خدير مديرية العام الشارع خدير دمنةعبدالوهاب عبدالغني العزي عبدالجليل حلمي للجواالت فون العزي

967734469834وحدنان مشرعة مديريةالدمنةلمحياء احمد عبدالوهاب عبدالقادر هارون السيارات لزينة بغداد معرض

967739322481سامع مديرية العام الشارع الدمنةالحاج عبدالرب لحمد محمد الزراعي الحقل

967778239411ماوية مديريةالتضامن بنك جوار الحزم الجوفالنماري عبدة محمد نشوان   القدس مخبز

967733365505صالة مديرية البرطي محطة جوار-  خدير دمنةغالب عبيد سعيد ايمن فون المهندس

967775457545خدير مديرية العام الشارع  خدير دمنةعبدالحميد سلطان عبدالعزيز محمد التجارية المنار محالت

 منصر محمد ناصر عبدالرحمن بالبخار السيارات لخدمات امتياز بصمه

967737188551التعزية مديريةبالزا تعز فندق جوار الحوبان تعزالحسامي

967775856357التعزية مديريةالدولي الخليج مستشفى جوار الحوبان تعزاحمد حسن سعيد عبدالجليل العمري صيدالنيه

967736775972صالة مديريةالسعيد اكاديميه الحوبان تعزالعرشي ناجي عبدهللا ناجي للحالقه ناجي صالون

967777117700خدير مديرية خدير دمنةقائد علي عارف احمد بغداد صيدلية

967777996002صالة مديريةالخشبة الحوبان تعزالشميري احمد علي عبدالرحمن عبدهللا تك يمن نيو معهد

967776854319صالة مديريةاألحمر الهالل جوار ثعبات تعزناجي عبدهللا فؤاد عبدهللا الهاشمي بقالة

967736653812التعزية مديريةبالزا تعز فندق جوار الحوبان تعزصالح عبده سرحان اكرم فارما صحتك صيدليه

967778499320التعزية مديريةالحوبان تعزثابت عبده عبدهللا ياسر للتسوق اكسترا مركز

 ياسر تجزئة جملة االستهالكية الماود لبيع التجارية علوان ياسين محالت

967774313124الشمايتين مديريةالعام الخط-  المركزمهيوب احمد شرف وحيد المسؤول صالح محمد علوان

967774433107الشمايتين مديريةللصرافة التضامن شركة امام ـ التحرير ـ صنعاصالح راشد سيف محمد   الغذائية للمواد بشار ابو بقالة

967771008810المسراخ مديريةعطيفه محطة مقابل-شمالن خط-صنعاءقائد حسن عبدالجبار عبدالقادر للعسل الرضاب

967774299250خدير مديرية العام الشارع خدير دمنةسعيد علي احمد فهيم الدواء عالم صيدلية

967777213480وحدنان مشرعة مديرية حيفانبشر حسن احمد التجارية بشر حسين احمد محالت

967711712244المواسط مديرية الفقيه بيت- الحديدهالمصباحي صالح قاسم احمد العيون وجراحة لطب المصباحي

967739457389خدير مديرية خدير دمنةالقبعي عبدهللا محمد حسين حمدي التجارية القبعي محالت

967774599983حبشي جبل مديريةالمطار فرزه امام ـ الحصبة صنعاءـالصلوي غالب محمد عبدهللا مروان   اجياد صيدلية

967735322282ذباب مديرية العام الشارع الدمنةعبدالرب محمد عبدالرؤوف عبدالرؤوف بقالة

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967774492567حجة مديرية الظهرين حارة-  حجةالتضامن مكتبة المسهلي حسين دحان عبدالسالم بالل

967772683239حجة مدينة مديريةالعذرة حارة-  صنعاء شارع-  حجةالصحة دار صيدلية العتلي احمد محمد يحيى

967777833700حجة مدينة مديريةصنعاء شارع- حجةاليرموك   مكتبة

967775271799حجة مدينة مديرية صنعاء شارع-  حجةحجة مدينة للتجارة الذهبي الملك

967777304011حجة مدينة مديرية بابل فندق جوار-  الحديدة شارع- حجةالشهية للمأكوالت الخيمة مطعم نصار علي محمد علي

967774313243حجة مدينة مديريةالحمراء قصر فندق مقابل- الحديدة شارع- حجةااللي الحاسب مجمع ابوهيله محسن عبدهللا عبدهللا محمد

967771152383العوام بني مديريةالقياده شارع ـ صنعاءمفتن هادي علي محمد   العسكريه للبدالت القناص مركز

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967773774456تريم مديريةالمصطفى دار بحري-  الروضة حافة-  عيديد-  تريمباخميس علي مطران احمد للتجارة الطيبة طيبة مجموعة

967772307616الشحر مديريةالعمقي مسجد قرب-المنصورة-  العام الشارع-  الشحر- حضرموتمنزلية ادوات و غذائية مواد مول   مول سعاد

967736521397تريم مديريةالسقاف مسجد جوار عيديد  تريم حضرموتالجفري عبدالاله محمد عمر والعطور للبخور الجفري

967711009524تريم مديريةعائشة السيدة مدرسة جوار عيديد تريم حضرموتمقد سالم صالح عمر الغذائية للمواد المقاتيل حصاة بقالة

967739386789تريم مديريةالمصطفى دار نجدي-  الروضة حافة-  عيديد-  تريم-  حضرموتباحشوان تيسير احمد عبدهللا والقلم القرطاس مكتبة

967777418074تريم مديريةالمصطفى دار نجدي-  الروضة حافة-  عيديد-  تريم-  حضرموتباحشوان تيسير احمد عبدهللا والكتب القرطاسية للمواد والقلم القرطاس مكتبة

967772411552تريم مديريةالقحوم عمارة-  الستين شارع-  عيديد-  تريم-  حضرموتعباس كريس صالح عبدهللا الغذائية للمواد ماركت ميني عباس

967771887118تريم مديريةالسلطان مسجد شرقي-  الخليف-  تريم-  حضرموتعباس كريس صالح عبدهللا الغذائية للمواد ماركت ميني عباس

 سعيد عوض صالح والكماليات الغذائية للمواد التجارية حسين ابو محالت

967774477410تريم مديريةاحمد مسجد شرقي-  العام الشارع-  عيديد-  تريم-  حضرموتباضاوي

967733322949تريم مديريةالمصطفى دار تريم حضرموتالقحوم صالح يونس/ لصاحبه اإلتصاالت لخدمات القحوم مركز

967774658776تريم مديريةالنور جامع مسجد شرقي-  العام الشارع-  عيديد-  تريم-  حضرموتبكير سالم سعيد ابراهيم والكماليات الغذائية للمواد روعةاالصدقاء محالت

967771364555تريم مديريةكينيا فندق جوار-  السوق-  تريم-  حضرموتبامزروع عاشور محفوظ علي والحلويات الغذائية للمواد النافورة محالت

967773972179سيئون مديريةالقطن-  سيئون( )بهيان علي عبدهللا عارف/    القطن ومخابز ماركت

967770032215تريم مديريةالعام تريم مستشفى نجدي-  المحيضرة-  تريم-  حضرموتبامحيمود عاشور سعيد عبدهللا الجوالت لخدمات المتميز محالت

967771304768سيئون مديريةسيئون(   ) بريكان عاشور احمد/    أحمد  كوكتيل مركز

967775551132تريم مديريةالسوق-  تريمباحريش سالم عبدالكريم/ لصاحبه واإللكترونيات للجواالت باحريش

967777309115سيئون مديريةتريمالزومه عبيد صالح محمد

967770423365سيئون مديريةطه ساحة-  الحوطة حي-  سيئوناكسسوارات و جوالة تلفونات بارجاء شيخ حسن اسامه

حجة محافظة

حضرموت  محافظة



شمسية و طبية نظارات محل   الحديثه للنظارات الماسه

 مسجد قرب-العيدروس سدة-  العام الشارع-  الشحر-حضرموت

967770967026الشحر مديريةالخطاب بن عمر

967773822060الشحر مديريةالفرقان مسجد جوار-العام الشارع-  المنصورة-  الشحر-حضرموتفواكه و خضروات بيع   والفواكه الخضار لبيع الشام نور

967733242340الشحر مديريةالعام الشارع-  شقه140-  الشحر- حضرموتتجزئة و جملة غذائية مواد بيع محل   الغذائية المواد لبيع االفاق

967772057574الشحر مديريةالعام الشارع-  العيدروس سدة-  الشحر- حضرموتمنزلية ادوات و غذائية مواد مول   مول الشحر

967777039158الشحر مديريةشقة 140-العام الشارع-الشحر-حضرموتصيدلية   لالدويه شيخه مخزن

967773037116سيئون مديريةالقطن-  سيئونالقصر مركز

967775838580تريم مديريةالستين شارع-  عيديد-  تريم-  حضرموتالحسين عوض سعيد علي السيارات وزيوت بنشر الحسين بنشر محل

 عبدالرحمن صالح موبايل جالكسي بحضرموت واالستيراد للتجارة ايمكس

967771711155تريم مديريةالسوق تريم حضرموتالخطيب ابوبكر

967774665588تريم مديريةالسوق-  تريم-  حضرموتيعمر علي عيسى احمد رجالية مالبس لألقمشة األنيق محالت

967775366937تريم مديريةالمصطفى دار نجدي-  الروضة حافة-  عيديد-  تريم-  حضرموتوالقلم القرطاس مكتبة

967773242702تريم مديريةالمرور ادارة مقابل الحاوي تريم حضرموتبامؤمن عوض كرامه حلمي السريع الفوتوغرافي للتصوير بامؤمن مركز

967700406664الشحر مديريةالعمقي صرافة جوار-العام الشارع-  السوق-  الشحر-حضرموتادوية مخزن   سيناء ابن صيدلية

967775291322الشحر مديريةكريم سويفت جوار-العام الشارع-  المنصورة-  الشحر-حضرموتمنزلية ادوات و غذائية مواد مول   مول الزبينه

967771575190الشحر مديريةالحياة مياه جوار-العام الشارع-  المنصورة-  الشحر-حضرموتغذائية مواد بيع محل   البرك ماركت ميني

967773834663تريم مديريةالمحيضرة-  تريم-  حضرموتحدجه بن علي ابراهيم/ لصاحبه والطباعة والتصميم للقرطاسية القلم مركز

967771915746تريم مديريةعيديد محظه عيديد  تريم حضرموتالعامري احمد صالح محمد والكماليات الغذائية للمواد النور ماركت سوبر

967770580707تريم مديريةاحمد مسجد جوار عيديد تريم الخطيب ابوبكر عبدالرحمن علي المكتبية للتجهيزات الشامل مكتبة

967775640578تريم مديريةالسيارات لزينة باسعيده جوار عيديد تريمباحشوان احمد سالم احمد الجواالت لبيع الزيان

967771505155تريم مديريةتريم حضرموتباجبير عمر عبدالاله لصاحبه والجوال الكمبيوتر لخدمات كمبيوفون

967771413770تريم مديريةالعام تريم مستشفى شارع تريم حضرموتبامحيمود مبارك عوض عبدالاله الجواالت لبيع للجواالت دريم مركز

967770086115تريم مديريةثبي تريم حضرموتالماس فتح سرور رائد والجوال للكمبيوترواالنظمه الوسيط مركز

967771347309تريم مديريةالسوق-  تريمبامقيشم عاشور عبدهللا/ لصاحبها التجميل وادوات للعطور كولونيا

967773222142تريم مديريةالمصطفى دار عيديد تريم حضرموتباجبير عمر عبدالاله لصاحبه والجوال الكمبيوتر لخدمات كمبيوفون

967777418199تريم مديريةتريم مستشفى جوار المحيضرة تريم حضرموتالمصلي كرامه عوض ايوب طبية مختبرات الصحية الريان مختبرات

967776184684القطن مديريةالمستشفى جوار-  العام السوق-  القطنباجبير احمد نايف/ لصاحبه الطبية والمستلزمات لألدوية الرأفة مخزن

967777832246الشحر مديريةالشحرقرينون معرض قرينون عبدهللا حامد هاني

967772564999المكال أرياف مديريةالشرج-  الثورة حي-  المكالالقدس اتصالت مركز باعمور عمر عبدهللا صبري

967777426448تريم مديريةبارشيد مسجد شرقي الخليف تريم حضرموتالقحوم عبيد احمد عمر الغذائية للمواد القحوم

967777418644تريم مديريةالتواهي شارع-  تريم-  حضرموتباخريصه عوض عبدهللا/ لصاحبه لإللكترونيات األنوار معرض

967770139347القطن مديريةالعام السوق-  القطن-  حضرموتالهدار محضار عبدهللا حسين/ لصاحبها للقرطاسية الحديثة مكتبتي

967770962682الشحر مديريةالشحرللجواالت الرائد العود صالح عباهلل رائد

967734285681تريم مديريةاالسنان لطب الغناء عيادة جوار عيديد تريم حضرموتباعيسى عبيد عيسى عبدهللا الجواالت لبيع لالتصاالت باعيسى مركز

967775886656تريم مديريةالعام الشارع-  جاي-  الرحبة-  تريم-  حضرموتالعامري صالح البرك/ لصاحبها والكماليات الغذائية للمواد مول جاي

967775725701تريم مديريةالمحيضرة-  تريم-  حضرموتسهل بن عمر سهل حسين والكماليات الغذائية للمواد العائلة ماركت سوبر

967773383710تريم مديريةالمحيضرة-  تريمباضاوي مبارك عوض انور/ لصاحبه المحمولة للهواتف التقنية

967772020923تريم مديريةالسوق-  تريم-  حضرموتباحريش سالم عبدالكريم لصاحبه واإللكترونيات للجواالت باحريش

967773366014تريم مديريةالتجارية الرحمه مسجد محالت الحاوي تريم حضرموتبامؤمن سالم احمد خالد والجوال للكمبيوتر فون الملتقى

967777651444سيئون مديريةاالحقاف مسجد خلف  السدة برع الشحراالخوين بقالة عبدة حسن بالل

967773905210الشحر مديريةالتضامن بنك مقابل-  السوق-  الشحرللجوال باظروس باكسيب عوض احمد

967771424256تريم مديريةالسوق-  تريم-  حضرموتاليزيدي حسن حسام/ لصاحبه الجاهزة للمالبس اليزيدي حسام

967772176602الشحر مديريةالسوق الشحر1 جوالي مركز ديان فوزي

967774200472الشحر مديريةمعوضة عمارة السوق الشحر2 جوالي مركز ديان فوزي

967777596364سيئون مديريةالعام السوق-  سيئونسليم عوض سريع عبدهللا   سليم عوض سريع عبدهللا

967774579792الشحر مديريةالشحرالصالح مكتبة مقرم صالح محمد

967711841089باوزير غيل مديريةالحجي-  الغيظةناجي عبيد مبارك عبدهللا الطباعة وخدمات لالتصاالت الهالل مركز

967771412551تريم مديريةالميدان شارع عينات تريم حضرموتبايعقوب عوض سالم حافظ العامه للخدمات عينات مكتب

967773315603تريم مديريةالبر مسجد جوار-  عيديد-  تريم-  حضرموتبافضل زين عمر احم الجوال وادوات للخردوات بافضل محالت

967770377154تريم مديريةعيديد-  تريم-  حضرموتباغيثان صالح حسن/ لصاحبه لإللكترونيات كالسيكوسات

967771205496تريم مديريةالميدان شارع عينات تريم حضرموتبايعقوب عوض سالم حافظ العامه للخدمات عينات مكتب

967775319052تريم مديريةالبر مسجد قبلي الستين شارع عيديد تريم حضرموتبافضل زين عمر احمد الجوال وادوات للخردوات بافضل محالت

967771851719سيئون مديريةالغرف-  تريممسلم حيمد سعيد يعقوب

967776810013تريم مديريةالمحيضرة-  تريم-  حضرموتسهل بن حسين والكماليات الغذائية للمواد العائلة ماركت سوبر



967772706182تريم مديريةالتوبة مسجد جوار الزهراء شارع الروضة عيديد تريم حضرموتباضاوي سعيد عوض صالح الغذائية المواد لبيع التجارية باضاوي محالت

967733896268تريم مديريةالخيري عيديد مستوصف جوار-  عيديد-  تريم-  حضرموتبوكينج تطبيق/  واالعالن للدعاية برو ابتكار

967774401339تريم مديريةالبر مسجد بجانب-  الستين شارع-  عيديد-  تريم-  حضرموتعطيفة سعيد محمد/ لصحاحبه للجواالت فون كلوك

 رمضان عبدهللا وليد االلكترونيات لبيع بحضرموت لاللكترونيات الجزيرة

967771416493تريم مديريةالتواهي شارع تريم حضرموتباخريصه

967772971250تريم مديريةالزهره مسجد النويدرة تريم حضرموتواالعالن للدعاية افكار

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967777779161عنس مديريةللنظارات االوروربي جوار-  العام الشارع-  ذمارمنزلية ادوات   الحبني احمد عبدهللا سليم

967771207050عنس مديريةتركيا مراسيم أمام-  العام الشارع-  ذمارطبي مركز   األضرعي علي احمد مثنى

967777207869عنس مديريةالعولقي مستوصف أمام-  العام الشارع-  ذمارعطور محل  الفراصي حسن عبدهللا علي

967771651014عنس مديريةالتربية كلية امام-  الغربي الدائري-  ذمارالعربي ماركت سوبر   عمران احمد علي محمد

967777904092عنس مديريةالمركزية البقالة امام-  العام الشارع-  ذمارالعلياء صيدلية   النهمي علي عبده علي

967771728727عنس مديريةالعلياء صيدلية امام-  العام الشارع-  ذمارالمركزية البقالة   العنسي عبدهللا احمد عبدالكريم

967770898929عنس مديريةالغربي الدائري-  ذمارالعبدي تموينات   العبدي محمد حمود ابراهيم

967777905062عنس مديريةالجمارك جولة-  العام الشارع-  ذماربالجملة غذائية مواد   المصنعي علي احمد احمد

967771112900عنس مديريةالبريد امام-  العام الشارع-  ذمارحالقة صالون   القشمة قايد احمد محمد

967772996999عنس مديريةصنعاء فرزة امام-  النقطة-  العام الشارع-  ذمارجواالت   بجاح احمد حسين محمد

967737774327ذمار مدينة مديريةالجمارك جولة-   العام الشارع-  ذماربناء ومواد مفروشات   النقيل حسن قايد حميد

967777779201ذمار مدينة مديريةالتضامن بنك جوار-  العام الشارع-  ذماراالصيل جواالت   الصيفاني محمد احمد محمد

967777925700عنس مديريةالشفاء دار مستشفى جوار-  رداع شارع-  ذمارغذائية مواد   الدناني صالح راجح غالب

967777242729ذمار مدينة مديريةالدبعي مختبرات جوار رداع شارع-  ذمارالربيعي محمد   والمستلزمات لالدوية الربيعي

967773884306عنس مديريةعنس سوق-  رداع جولة-  ذمارالريان كفتيريا  القاضي عبده عبدهللا إدريس

967771685054عنس مديريةالطبي التعاون مستوصف امام-  العام الشارع-  ذماربهارات محل   الحميدي علي احمد محمد

967773266610ذمار مدينة مديريةعنس سوق جوار-  تعز صنعاء شارع-  ذمارالذكية للهواتف موبايل النجم  الضالع عبدهللا احمد محمد

967770966796ذمار مدينة مديريةللصرافة الحجي جوار-  العام الشارع- ذمارللكمبيوتر التقنية عصر   اليمني زيد احمد هاني

967777163020ذمار مدينة مديريةذمارستار سيتار مفروشات  الديلمي حسين ابراهيم حافظ

967770846693ذمار مدينة مديريةالتضامن بنك جوار-  العام الشارع-  ذماروالتجهيزات لألثاث نيوهاوس   عبدهللا محمد محمد حمدي

967773044100عنس مديريةصوال محطة جوار صوال جولة ذمارالموشكي مكتبة  الموشكي صالح محمد عبدهللا

967716196501السافل وصاب مديريةالتضامن بنك امام العام الشارع الحزم الجوفحاج حمزة عبده مطيع   حرض سرايا مطعم

967772240631ذمار مدينة مديريةعنس سوق-  رداع شارع-  ذمارالمزيجي صيدلية   المزيجي محمد عبدهللا محمد

967773009023ذمار مدينة مديرية سبأ بنك جوار-  رداع شارع- ذمارموبايل جالكسي  غيالن عبدهللا محمد عبدهللا فؤاد

967774070910ذمار مدينة مديرية حضرموت مطعم جوار-  صنعاء شارع-ذمارالمفروشات و لالثاث االضرعي   االضرعي علي محمد كمال

967772843719ذمار مدينة مديرية سبأ بنك جوار-  رداع شارع- ذمارللحالقة خميس ليلة صالون   البعداني صالح عبدهللا محمد الحسين

967775555931عنس مديريةلالسماك البحار عالم امام-  رداع شارع-  ذمارللهواتف فون األمين   أحمد صغير محمد أمين

967775186539عتمة مديريةالتضامن بنك جوار العام الشارع الحزم الجوفيفاعه محمد سعيد احمد ياسر   الذماري بقالة

967772960240عتمة مديريةالريان شارع الحزم الجوفالمعلمي ثابت عبده امين   للمفروشات االمين

967771662289الحداء مديريةالخمسين شارع-   بوس بيت جولة-  صنعاءقبعه سعد عبدة حميد يونس   برشتيناء بقالة

967770358184ذمار مدينة مديرية المغرب خط- ذمارالقصر جواالت الحاوري صالح محمد

967775168428عتمة مديرية16 شارع-  صنعاءالصمدي احمد علي اللة عبد خالد   والمكسرات للتسالي غمدان ابو

967771280028ذمار مدينة مديريةللكهربائيات ادريس جوار صنعاء شارعللمالبس هللا أحباب   زندال احمد محمد محمد

967774514765ذمار مدينة مديرية الشارقة فندق جوار-المغرب خط-ذمارفون اللوزي حسن احمد امين

967772687851ذمار مدينة مديريةصنعاء ش التوحيد جامع جوار ذمارالربيع بوفية   الصلوي عبدالرب محمد زيد

967777587043العالي وصاب مديرية الشباب حي - 25 شارع-  صنعاءاللة عبد محمد قايد محمد   الرسالة تمويالت

967714330526السافل وصاب مديريةالغربي المحزام الجوفغيالن يوسف علي محمد   علي ابو بقالة

967770344179أنس ضوران مديريةكريم ابو بقالة امام ـ الحصبة ـ صنعاءالوعلي محمد علي عبدهللا   غزة ارض صيدلية

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967777077971الجبين مديرية التضامن بنك جوار القيادة شارع صنعاءالقملي محمد علي  خالد الشاوش خالد بقالة

967714392505السلفية مديريةالسلفية ريمةعباد علي قايد عبده   اكسسوارات

967717244417كسمة مديريةالعام الشارع-الفقيه بيت/الحديدةالحمزي علي مهدي علي نايف الغذائية للمواد النصر بقالة

967774635280كسمة مديرية تعز شارع-  صنعاءالغزي سعيد احمد طاهر محمد   الجوال لخدمات الغزي

967777758744مزهر مديرية صخر شارع الدائري صنعاءالسلطان صالح عاطف محمد   السلطان ابن تموينات

967776612454السلفية مديرية عنس سوق محسن علي شارعاحمد سعيد علي ناصر عبدالرحمن   الشموخ مركز

967713993339مزهر مديريةالخياطين شارع الحزم الجوفعبدهللا منصور مراد محمد   الجوال لبرمجة القبل

967777713438الجعفرية مديرية الجعفرية- ريمةالسامدي ثابت محمد ابراهيم

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967775024603المنصورة مديريةبنده بجانب التسعين شارع المنصورة عدنالسياحية حلب مطاعم

967775024549المنصورة مديريةبنده بجانب التسعين شارع المنصورة عدنالسياحة حلب مطاعم

967739351790كريتر مديريةالروزمت كريترمحمد سالم عبده صفوت

967733199900التواهي مديريةوالتلفزيون االذاعه جوار عين جبل التواهيالدحماني عبدالقادر سعيد نظام

967734208108المنصورة مديريةالمنصورةمحمد علي وديع صهيب

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

 الطاقة إلنظمة الضياءPOS الصراح صالح حزام الصراح حزام مجاهد

967777835808عمران مديريةالساعة مطعم امام صنعاء ملف-  عمرانالشمسية

عمران   محافظة

ذمار  محافظة

ريمه محافظة

عدن   محافظة



967777413770عمران مديريةالجزيفة محطة جوار صعدة شارع-  عمرانالحمدي مبخوت علي محمد الغذائية المواد لبيع الحمدي

967775560065عمران مديريةالحكومي المستشفى امام العام الشارع-  عمرانصوفان عبدهللا محمد محمد الشفاء ركن صيدلية

967777704680عمران مديريةحجة شارع-  عمراناالسود محمد علي يوسف للحالقة لمسات صالون

967770005926عمران مديريةالعام الشارع الجنات-  عمرانشبان محمد عمار التوكيالت و للتجارة شبان

967773419222عمران مديريةالصين قرش-  عمرانالحمودي امير مهيوب عادل الحمودي بقالة

967770360165عمران مديريةشبيل خط-  التربية كلية جولة-  عمراناالسود محمد علي يوسف للحالقة لمسات صالون

967775303500عمران مديريةالريان مستشفى بعد حجة شارع-  عمرانعبيد نجيب محمد شفاء لمسة صيدلية

967777109002عمران مديريةالنور مدرسة امام القشلة-  عمرانلاللكترونيات الجليل POS الجليل محمد يحيى عمار

967772262789عمران مديريةللصرافة الحزمي جوار صنعاء شارع-  عمرانPOS   غيار قطع الستيراد العامري يحيى صالح عبدهللا

967777402048عمران مديريةالزبيري مدرسة جوار حجة شارع-  عمرانفرحان علي محمد جمال للتجارة فرحان بن مؤسسة

967772360454عمران مديريةالحكومي المستشفى امام العام الشارع-  عمرانالذراع شمسان محمد اكرم االخوة صيدلية

967771401528عمران مديريةالنافورة جولة صنعاء شارع-  عمرانجهارة منصر مسعد علي البناء لمواد جهارة محالت

967777775770عمران مديريةالكريمي امام حجة شارع-  عمرانالفقية عثمان صالح عادل أوالدة و عثمان صالح محالت

967770808963عمران مديريةالقات سوق امام صنعاء ملف-  عمرانالطازج االسماك لبيع الوتيري pos الوتيري محمد محمد فارس

967772766668عمران مديريةالرياضي الملعب جوار/الملعب حارة-عمرانلالكسسوارات عبدهpos محمد العزي عبدالغني عبدالمجيد

967777069314عمران مديريةالحكومي المستشفى امام العام الشارع-  عمرانالصوفي فارع محمد الصوفي محمد الدكتور عيادة

967771015334عمران مديريةصنعاء شارع-  عمرانالصعر حسين عبدهللا الحديثة القاهرة صيدلية

967774776771عمران مديريةصنعاء شارع عمرانالكولي عبدهللا عبدهللا مبخوت محمد االولى الصيدلية

967712134000عمران مديريةالعام الشارع الحزم الجوفحميد علي احمد حميد بالل   االلكترونيات ملك

967715432379عمران مديريةالعام الشارع الحزم الجوفالحايك علي يحيى صالح   شهد ابو بقالة

967774388405السودة مديريةللصرافة الحاج جوار العام الشارع الحزم الجوفعمران محمد صالح احمد محمد   الحاج تموينات

967778368902عمران مديريةاالمتياز سوق جوار الحزم الجوفالقمراء مبارك صالح عبدالرحمن   والعطورات للمالبس االمتياز

967775024487يزيد عيال جبل مديريةالعام الشارع الحزم الجوفالخدري صالح صالح عبدالرحمن   الرحمن فتح بقالة

967775740295عمران مديريةالشرقية الحدبة عمرانالفقية احمد احمد زياد للمواصالت الفقية ابن

967778979104عمران مديرية الروض الجوفالكباس محمد محسن عبدالباسط   الكباسي بقالة

967716770111عمران مديريةالعام الشارع الحزم الجوفكباس محمد محسن احمد   احمد ابو بقالة

967777223837عمران مديريةالعام الشارع الحزم الجوفالكباس محسن محمد صالح   الحرمين صيدلية

967777131434سريح عيال مديرية الشوكاني جامع جوار القيادة شارعالشوحطي يحيى صالح ايوب   الذكية للهواتف الشوحطي ايوب

967772438618شهارة مديريةالعام الشارع الحزم الجوفهرواه محمد حسين لقمان   للهواتف الحديث العصر

967774032139ثالء مديريةبالحدود اطباء مقابل عدن خط الحوبان تعزالقاضي صالح محمد عدين جولدمور يمن مغاسل

967772125959ثالء مديريةالزنداني سوق مقابل الخشبة الحوبان تعزعبيه علي محمد عقيل البخارية الحوبان مغاسل

967777989437يزيد عيال جبل مديريةالتضامن بنك جوار العام الشارع الحزم الجوفاحمد جابر عادل محمد   البناء لمواد زياد ابن

967777527603عمران مديريةالريان شارع الحزم الجوفنوفان صالح محمد ردفان   الغذائية بالل ابو بقاله

967715634006عمران مديريةالنور مدرسة جوار الريان شارع الحزم الجوفنوفان صالح محمد ردفان   نوفان بقالة

 المحفظة رقم المديريةالعنوانالنقطة اسم

967777125449المقاطرة مديريةللصرافة دبي جوار الحزم الجوفاحمد علي احمد ابراهيم   الحرمين صيدلية

967775403911المقاطرة مديرية16 شارع-  صنعاءسعيد سعيد حسن عمر   الغذائية للمواد الريف بقالة

967733387510القبيطة مديريةخدير دمنةصالح علي محمد منير الطبي ليد دريم مركز

لحج   محافظة


