
 مرخصة في دولة قطرالصرافة ال قائمة محال

 

 الموقع اإللكتروني البريد اإللكتروني ص.ب فاكس هاتف الفرع الرئيسي للمحل اسم المحل م

 afx@alfardan.com.qa www.alfardan.com.qa 339 44417468 44537777 شارع حمد الكبير – مركز الفردان شركة الفردان للصرافة 1

 - Gulfexchange@qatar.net.qa 4847 44383258 44383222 شارع علي بن عبدهللا شركة الخليج للصرافة 2

3 
 شركة حبيب قطر الدولية  للصرافة

 المحدودة
 - habib@qatar.net.qa 1188 44434143 44328853 شارع حمد الكبير 

 شركة الزمان للصرافة 4
جوار مركز  –شارع علي بن عبدهللا 

 الفردان
44441448 44325110 23497 ho@alzaman.com.qa www.alzaman.exchange.com 

 Samir@dohaex.com.qa www.dohaexchange.net 936 44429998 44423737 سوق واقف –الجسرة  صرافة الدوحةشركة  5

 شركة اللولو للصرافة 6
  هايبر ماركت –الدائري الرابع الطريق  

 اللولو
44217862 44217861 22634 arshad.hamza@qa.luluexchange.com www.luluexchange.com 

 - natexco@qatar.net.qa 6318 44430123 44412146  سوق الجبر الشركة الوطنية للصرافة 7

 aexchange@almanagroup.com.qa www.almanaexchange.com 5600 44411086 44424226 برج المانع –منطقة المطار  شركة المانع للصرافة 8

 ho@easternexchange.com.qa www.easternexchangeqatar.com 454 44431314 44412655 مشيرب -برج الجيده  الشرقي للصرافة شركة 9

 compliance@cityex.com www.cityexco.com 16081 44415750 44769781 سوق نابينا -الغانم العتيق  شركة المدينة للصرافة 10

 lariex@qatar.net.qa www.lariexchange.com.qa 280 44412224 44419030 منطقة المنصورة شركة الالري للصرافة 11

 aex@arabian.com www.arabianex.com 3535 44419910 44438200 ورسوق فندق ميرك - شارع مشيرب الشركة العربية للصرافة 12

 - aml@islamicex.com.qa 80925 44426146 44426177  شارع المتحف –منطقة الهتمي   فةالشركة االسالمية للصير 13

 - ho@trustexchange.qa 24234 44352057 44352055 سوق الديرة المحدودة شركة ترست للصرافة 14

 operations@saddexchange.com www.alsadd.com.qa 17127 44327774 44323334  شارع جوعان –منطقة المرقاب  شركة السد للصرافة 15

 - info@almirqabexchange.com 1643 44886650 44886651 خلف رويال بالزا -منطقة السد   شركة المرقاب للصرافة 16

 - main@jazeera.com 24413 44363797 44363595 شارع السد شركة الجزيرة للصرافة 17

 Qat2051@travelex.com www.travelex.qa 30808 44437162 44434252 سوق البادي   ليكس قطريشركة تراف 18

 juma@aldarexchange.com www.aldarexchange.com 24048 44550888 40407070 الطريق الدائري الثالث   شركة الدار ألعمال الصرافة 19

 - chq.qatar@qa.uae.exchange.com 31645 44479701 44430159 شارع الضفاف – السد منطقة اإلمارات للصرافة -قطر  شركة 20
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