
كةالرقم كةاسم المدير التنفيذياسم  الشر يالعنوانالمركز الرئيسي للشر
 
جديد/ تجديد عدد الفروعالكيان القانون

كة النارص للرصافة 1 ي تعز عبدالنارص محمد عبدالحق عبدالعزيز شر
كة بجوار العروي للرصافة / شارع العواض  تجديد  18شر

ي للرصافة2 كة البسير ي شر كةحي السدة- الشحر المكالمحمد عوض سعيد البسير تجديد23شر
كة بن عوض للرصافة 3 ي - الشيخ عثمان عدن محمد عوض صالح اليافعي شر

كة شارع السلف  تجديد4شر
كة الشامل للرصافة4 كةالشارع العام - صير لحجصالح سالم عبدهللا الشيوحيشر تجديد7شر
ي للرصافة5

 
كة الخالق يشر

 
كة شارع التسعير - المنصورة عدنعلي عبدهللا علي الخالق تجديد1شر

كة المحضار للرصافة6 كةحي أكتوبرالمكالمحضار علي حسير  المحضارشر تجديد9شر
كة أبو سند الفروي للرصافة7 كةعتق- شبوة شبوةمحمد علي احمد الفرويشر تجديد4شر
كة عدن للرصافة 8 كة سوق الطويل - كريي  عدن صالح عوض صالح محمد شر تجديد2شر
كة العربية للرصافة 9 يد - شارع الكورنيش المكال حسن عمر الهميمي باسلوم شر كةبجوار الير تجديد0شر

كة بن دول للرصافة10 ج المكال عبدهللا عمر سعيد المعاري شر كة امام الهايير - الشر تجديد11شر
كة بن سويدان للرصافة 11 كةشارع الخور - المكال المكالسعيد عبدهللا سعيد بن سويدان شر تجديد3شر
ي للرصافة12

كة العمف  ي شر
كة الشارع العام - الشحر المكال سعيد صالح عبدربه العمف  تجديد108شر

كة الوردي للرصافة13 كةشارع التسعير - المنصورة عدنقاسم محمد منرص عوضشر جديد1شر
يا للرصافة 14 كة نجوم الير كةعتق- شبوة شبوةمحمد علي صالح شبتانشر جديد2 (تحول)شر
كة البدر الكامل للرصافة15 كة شارع التسعير  بجانب مستشف  الريادة- دار سعد عدننارص علي محمد قاسم شر جديد1شر
كة الصالحي للرصافة16 ي ان - المنصورة عدنمحمد فضل بن شيخ الصالحيشر

كة ام ت  كةشارع السجن بجانب شر جديد0(تحول)شر
س للرصافة17 كة االنماء اكسير كةشارع اروى - كريي  عدنخالد هاشم علي وقادشر جديد1(تحول)شر
كة الحداد للرصافة18 انشر كةانماء السكنيةعدنعبدهللا ثابث مثن  جير جديد2(تحول)شر
كة هوام للرصافة 19 كةالشعيبالضالععبدهللا احمد مثن  هوامشر جديد1(تحول)شر
ي للرصافة20 كة الشعينر

يشر كةشارع السجن- المنصورة عدناحمد قاسم صالح الشعينر جديد1(تحول)شر
كة صالح بن عوض للرصافة21 كةشارع السجن- المنصورة عدنصالح عوض صالح شر جديد1(تحول )شر
كة العروي للرصافة22 كةالشيخ عثمان شارع عبد العزيز- عدن عدننارص حسير  احمد العرويشر جديد5شر
ي اخوان للرصافة23

كة العيسات  يشر
ان العيسات  كةشارع التسعير  - المنصورة عدنعبدهللا عبدالحافظ جير جديد0(تحول)شر

كة احمد العامري للرصافة 24 كة شارع تعز امام دار رعاية االيتام -صنعاء صنعاء احمد محمد موىس العامري شر تجديد8شر

كة انماء العالمية للرصافة 25 كةشارع السجن- المنصورة عدنعبدالسالم امير  الحاجشر جديد1(تحول)شر
كة الشبوطي للرصافة26 كةشارع جمال- المظفر - تعز تعزعبد الجليل عبدهللا احمد شر جديد6شر
كة بن علوي للرصافة27  علي يوسفشر

كةشارع التسعير - عدن عدنحسير  حسير  جديد1شر
اق للرصافة28 كة الير بة- مديرية الشماتير  - تعز تعزوهيب عبدالهادي احمد الحماديشر كةمنطقة الي  جديد3شر
كة عبدهللا العامري للرصافة29 كةشارع التسعير  / المنصورة عدنعبدهللا علي موىس العامريشر جديد1شر
كة بن امير  للرصافة30 ج المكال محمد حزام محمد علي حسان شر كةالشارع العام - الشر جديد5(تحول)شر
كة نارص العامري للرصافة31 موت المكال نارص محمد موىس العامري شر كةالمكال - حرص  جديد2 (تحول)شر
كة الطريحي للرصافة32 كةالشارع العام - بيويش المكالعلي محمد الطريحي شر جديد2 (تحول)شر
كة عبدهللا حسن للرصافة33 كةشارع التسعير - المنصورة  عدنرفعت عبدهللا حسن شر جديد2(تحول)شر
كة مفتاح للرصافة34 كة بجانب مدارس األقىص للبنات- شارع النرص صنعاء حافظ احمد مبخوث شر تجديد13شر

ي عموم محافظات الجمهورية للعام 
 
كات الرصافة المرخصة ف  م2019شر



ي واخوانة للرصافة35
كة البيضات  ي شر

كة فوه المكالعبدربه عبدالرب سالم البيضات  تجديد12شر
ي للرصافة36

كة بات  ي شر
كة الشارع العام  المكالعبدالرحمن سعيد احمد بات  تجديد1شر

ي للرصافة37
كة حسير  البيضات  ي شر

كةامام الهايير- المكال المكالحسير  عبدالرب احمد البيضات  تجديد5شر
كة باعباد للرصافة38 كة نوفمير 30حي - المكال المكال صالح سعيد باعباد شر جديد5 (تحول)شر
موت للرصافة39 كة حرص  كة الشارع العام المكالمبارك سالم بن يهب بأسعد شر تجديد0شر
كة بن مرضاح للرصافة40 كةكبس العمودي - المكال المكالعوض جمعان بن مرضاح شر جديد0(تحول)شر
كة شعاع الشارقة للرصافة42 كة شارع جمال تعزبشير حميد سيف عثمان شر جديد0 (تحول  )شر
ي للرصافة 43 كة القطينر

ي شر كة شارع السجن / المنصورة عدنسمير احمد ثابت القطينر تجديد6شر
كة العماري للرصافة 44 كة الشارع العام - عتق شبوة نعمان ثابت احمد العماري شر تجديد0شر
كة الحزمي للرصافة45

ي - شارع تعز صنعاء خالد محمد عبده الحزميشر
كة جوار مستشف  األلمات  تجديد23شر

كة سويد واوالدة للرصافة  46 ي صنعاء محمد لطف علي علي سويد شر كة جوار حلويات أبو خالد - شارع الزبير تجديد21شر

ي للرصافة 47
كة العواض  ي شر

ي للتجارة تعز احمد طه محمد حمود العواض 
كة شارع جمال امام العزات  جديد2شر

كة الرشاد للرصافة 48 كة الغيضة المهرة صادق عبدهللا محمد مصلح شر جديد2شر
كة الثور للرصافة 49 كة الغيضة المهرة عبدالرحمن حسن الثور شر جديد3شر
كة مصلح للرصافة 50 كة شحنالمهرة مصلح علي صالح مصلح شر جديد2شر
كة االكوع للرصافة 51 كة شارع مأرب صنعاء محمد عبدهللا يحنر االكوع شر تجديد10شر
كة الدوكي اخوان للرصافة 52

كة الفيوش لحجتوفيق صالح محمد علي شر جديد1شر
كة سنان للرصافة53 كةالشارع العام امام مكتب اليمنية - سيئون سيئون سليمان محمد ثابت سنانشر جديد0(تحول)شر
كة المفلحي للرصافة 54 كة شارع السجن / المنصورة عدنسعيد سعيد عبدالرب المفلحي شر جديد0 (تحول  )شر
كة النعمان للرصافة 55 كة خلف سينماء بلقيس - التحرير صنعاء عبدهللا عبدالكريم محمد نعمان شر تجديد12شر
كة المنتاب اخوان للرصافة 56 كة امام مبن  التلفزيون - صنعاء صنعاء حميد علي رزق المقواميشر تجديد10شر
كة المريسي للرصافة57 كةالشارع العام- دمت الضالععادل علي عبداللة صالح المريسيشر تجديد35شر
س للرصافة58 كة يافع اكسير كةشارع خودم- الغيضة المهرة عاطف حسيت عاطف المنرصيشر جديد3شر
كة المناصب للرصافة59 كةالفيوش- صيرلحجمحمد علي حسير  عبداللة المنصبشر جديد0شر
كة بارع للرصافة60 كة المجمع-المدينة ماربيحنر حسن عبداللة بارعشر جديد0 (تحول  )شر
كة الخرص  للرصافة61 ي محمد صالح الخرص شر

كة الشارع العاممالربعبدالغن  جديد1(تحول )شر
س للرصافة62 كة الشارقة اكسير كة المدينة جوار الحديقةماربجالل عبده محمد قايدشر جديد0 (تحول  )شر
كة ال هدنة للرصافة63 كةبيحان الشارع العام- شبوةشبوةعدنان مبارك عبداللة هدنةشر جديد1شر
كة الحظا للرصافة64 ي بجوالر عمارة الخرباشصنعاء احمد حسير  قاسم الحظاشر كةشارع الزبير تجديد7شر
كة العامر للرصافة65 ي القديميشر كةالمنصورة شارع السجنعدنطه حسير  محمد ناحر جديد1شر
كة محسن الخرص  للرصافة66 كةالمدينة الشارع العامماربمحسن عبدالقادر صالح الخرص شر جديد3شر
كة الدوحة للرصافة67 كةالمدينة الشارع العامماربعبد القادر صالح الخرص شر جديد3شر
كة عيشان للرصافة68 كةالمدينة الشارع العاممارباحمد عبداللة احمد عيشانشر جديد3شر
كة عبدالرحمن زبير  للرصافة69 كةالمدينة الشارع العامماربعبدالرحمن هادي صالح زبير شر جديد3شر
كة االمل الدولية للرصافة70 موتمصطف  احمد صالح الريميشر كةالمكال الشارع العامحرص  تجديد3شر
كة الوطنية للتحويالت النقدية71 يعدنمهند علي عبده سعيدالشر كةكورنيش قحطان الشعنر جديد0شر



كة القاسمي الدولية للرصافة72 كة المتفرع من شارع االربعير  االصبحي24شارع صنعاءسلطان عبداللة حسير  القاسميشر تجديد5شر
كاءة للرصافة73 كة العيدروس وشر كةالحصبة امام سوق الرشيدصنعاءماجد مرشد احمد العيدروسشر تجديد3شر
كة النيل للرصافة74 كة المنصورة شارع  التسعير عدنطالب علوي طالب مقبلشر جديد0شر
كة الشارقة  للرصافة75 كةشارع صنعاء مفرق الطلحصعدةعبداللة ابراهيم يحنر محمد الظفاريشر تجديد0شر
كة وقاد للرصافة 76 كةشارع صنعاءماربعبد القادر علي عبداللة وقادشر تجديد0شر
كة رشاد بحير للرصافة77 يابرشاد احمد صالح بحيرشر

 
كةشارع تعز جوار المركز الثقاق تجديد4شر

كة العامري للرصافة78 كة شارع امام مسجد قباء 16بيت معياد شارع صنعاءعبد القوي صالح العامريشر تجديد10شر


