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ُ
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 رقم الترخيص ركزاسم امل الرقم

 ص/040 شركة محمد حسن يعال وأوالده للصرافة 1

 

يل ابموال دا ل اصملكة لفئة )أ( هو: تبديل العمالت وبيع وشااارال العمالت ابية ية وبيع وشااارال الشااايحات الساااياحية وشااارال الشااايحات اصصااارفية وال يا   عمليات تحو النشاااامل اصر   

 و اريها.
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 ص/015   للصرافة وشركاهشركة سعيد محمد على العمودي  2

 ص/003 شركة محمد حسن بيطار وأوالده للصرافة 3

 ص/004 مؤسسة عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة 4

 ص/027 شركة أبةال صالح العمودي للصرافة 5

 ص/049 شركة أبةال محمد سعيد  حسن ملطاني للصرافة 6

 ص/056 شركة عبدهللا عثمان الةذير وأوالده للصرافة 7

يم مبارك اللهيبي للصرافة 8
ّ
 ص/059 مؤسسة سليم سل

يم مبارك اللهيبي وأوالده للصرافة 9
ّ
 ص/060 شركة مبارك سل

 ص/063 شركة سالم سليم د يل هللا اللهيبي وأوالده 10

 ص/066 شركة أبةال عيد العوفي للصرافة 11

 ص/068 مؤسسة زيني علي زيني سايس للصرافة 12

 ص/069 سلمي اللهيبي وشريكه للصرافةوليد شركة  13

 ص/070 مؤسسة محمد بركي عتيق اللهيبي للصرافة 14

 ص/071 مؤسسة سلمي سويلم سليم اللهيبي الحربي للصرافة 15

 ص/073 ماؤساسة فيصل صالح أحمد بامعوضة للصرافة 16

 ص/075 شركة مصلح معيوض زويد الجميعي وشريكه للصرافة 17

 ص/076 عمر محمد سةان للصرافةماؤساسة محمد  18

 ص/077 للصرافةوشركائه شركة عبدهللا صالح عبدالعزيز محي  19

 ص/078 للصرافة ماؤساسة مايد محمد أحمد بامعوضة 20

 ص/079 ماؤساسة سعد موسم سعد البالدي للصرافة 21

 ص/080 ماؤساسة عابد محمد حمدان اللهيبي للصرافة 22

 ص/081 محسن السهلي الحربي للصرافة ماؤساسة فهد الوبير 23

 ص/082 ماؤساسة عبدالرحمن صالح حسين البيحاني للصرافة 24

 ص/083 ماؤساسة شارف سالم شارف البركاتي للصرافة 25

 ص/084 ماؤساسة عمر علي حسين عامودي للصرافة 26

 ص/085 ماؤساسة رعد مصلح الجميعي للصرافة 27

 ص/086 محيي الدين كعحي للصرافةمؤسسة صالح الدين صالح  28

 ص/087 شركة أحمد محمد أحمد  غلف للصرافة 29

 ص/088 مؤسسة هشا   الد سليمان كلكتاوي للصرافة 30

 ص/089 مؤسسة عبدهللا حمد عبدهللا الةذير للصرافة 31

 ص/090 مؤسسة الفي عواض الحربي للصرافة 32

 ص/091 للصرافةمؤسسة عبد هللا عمر سعيد العمودي  33

 ص/092 مؤسسة ع يل الع يل للصرافة 34

 ص/093 مؤسسة أسامة عبداملحسن صالح العمري للصرافة 35

 ص/094 مؤسسة حاتم سليمان عبداصطلب طلب للصرافة 36

 ص/095 شركة أبةال حمادي مرشد العوفي للصرافة 37

 ص/096 مؤسسة  الد سالم حميدان اللهيبي العوفي للصرافة 38

 ص/097 مؤسسة فيصل د يل العوفي للصرافة 39

 ص/098 للصرافةوشركائه شركة عودة الحربي  40

 ص/099 مؤسسة بةدر حميد الصاعدي للصرافة 41
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 ص/100 مؤسسة ظافر محمد أحمد  غلف للصرافة 42

 ص/101 مؤسسة عثمان أحمد عبدهللا باكرمان للصرافة 43

 ص/102 كعحي للصرافة مؤسسة فيصل عبدالعزيز 44

 ص/103 مؤسسة سعيد أحمد سعيد بافيل للصرافة 45

 ص/104 شركة حامد أحمد كعحي وشريكه للصرافة 46

 ص/105 شركة عادل شايخ سراج الحارثي وشريكه للصرافة 47

 ص/106 للصرافةوشركائه شركة نايف عودة محمد الصاعدي  48

 ص/107 للصرافة مؤسسة نايف مبارك يسلم الصيعري  49

 ص/109 شركة مطير عواد اللهيبي وشركاه للصرافة 50

 ص/110 مؤسسة عمر سالم بايابر للصرافة 51

 ص/111 مؤسسة حسن صالح اصنهالي للصرافة 52

 ص/112 مؤسسة طارق عبدهللا الجيار للصرافة 53

 ص/113 للصرافةوشركائه شركة محمد علي العمودي  54

 ص/114 محمد بازيد للصرافة مؤسسة عبدالرحمن 55

 ص/115 مؤسسة وائل طالل محمد ملطاني للصرافة 56

 ص/116 مؤسسة محمد عبدهللا علي شلبي للصرافة 57

 ص/117 للصرافةوشركائه شركة عبدهللا عمر حسين العمودي  58

 ص/118 للصرافةوشركائه شركة عبدالرحمن سعد الشرهان  59

 ص/119 للصرافة مؤسسة عبدهللا  لف املخلفي 60

 ص/120 شركة نايف صالح بطاح الس يعي العنزي وشريكه للصرافة 61

 ص/121 مؤسسة حمزة محمد صالح صيرفي للصرافة 62

 ص/122 مؤسسة أحمد إبراهيم سليمان البطي للصرافة 63

 ص/124 مؤسسة عمر مهدي أحمد بامهدي للصرافة 64

 ص/126 مؤسسة فهد مصلح الجميعي للصرافة 65

 ص/127 مؤسسة صالح محمد فهيد الحربي للصرافة 66

 ص/128 شركة مايد شولق وإ وانه للصرافة 67

 ص/129 مؤسسة محمد صالح الخميس للصرافة 68

 ص/130 مؤسسة عمر محمد بازيد للصرافة 69

 ص/131 مؤسسة عبداملجيد محمد اصطيري للصرافة 70

 ص/132 مؤسسة حسا  سعد حسين الحارثي للصرافة 71

 ص/134 مؤسسة عبدهللا عبدالعزيز الع يل للصرافة 72

 ص/135 مؤسسة محمد حمود الحسني الشريف للصرافة 73

 

 النشامل اصر   لفئة )ب( هو: تبديل العمالت وبيع وشرال العمالت ابية ية وبيع وشرال الشيحات السياحية وشرال الشيحات اصصرفية ف ط.

 


