صنعاء
شــارع الزبيــري :فـــــرع بـــنــــــك التضامــن  -األكــــــــوع  -الــــبــــــــرق  -بــــــن عــــامــــــــر  -الحــــزمــــــي.
أبو سند الفروي  -طه الشاحذي  -دادية  -النعمان  -الحجري .شارع القيادة :المنتاب-الحجري.
شارع الرباط :فرع بنك التضامن .شارع هائـل :المريسي  -النعمان  -الحضاري  -العيدروس  -طــه الشاحذي.
شارع الدائري :الحزمي  -األكوع  -النعمان  -رشاد بحير -بن حريش.
جولة عصر :البيضاني.
شــارع الرقــاص :الحزمــي.
شــارع القاهــره :بــن عامــر  -عبيــه  -الحجــري.
شارع الروضة :يثرب.

شارع الزراعة:البرق  -الحجري.

الحصبة :فرع بنك التضامن  -العيدروس  -بن عامر  -المنتاب  -النعمان.
نهم :الجرموزي  -عائض الشليف.
شارع العدل :المستقبل.
شــارع عمــران :المنتــاب  -البيضانــي  -الحزمــي  -رشــاد بحيــر  -العيــدروس  -الحثيلــي  -الحجــري.
شارع مازدا :المنتاب  -العيدروس.

شارع التلفزيون :المنتاب  -العيدروس.

المطار حوات :منير اكسبرس.

سوق جدر :فتح الرحمن  -الحجري.

شــارع المطــار الوايتــات :الح ــزم ـ ــي  -مـ ـحـ ـمـ ـ ــد راج ـ ـ ــح  -فـ ـتـ ـ ــح ال ــرح ـمـ ـ ــن  -ع ـبــدالـح ــق اإلمــام.
دارس :الشيخ  -الحزمي  -النعمان  -بن عامر  -المري  -األكوع.
أرحب هزم :بن وهاس.
أرحب :العبيدي  -الحزمي  -الصدارة.
جولة عمران :البيضاني.
ص ـ ـ ـ ــرف :جعــوان مونـ ـ ــي  -يمــن مـ ـ ــال  -ال ـ ـصـ ــدارة  -ص ـ ــرف كاش  -شــركة ســقطرى  -داديــة.
بني حشيش :البحرين-الجرموزي.
السنينة :الرباعي  -شمالن  -ملك موني  -بن عمار.
الحتارش :الوجيه اكسبرس  -األوزري

شارع النصر :بن عامر  -أبو عبدالله مفتاح  -الحجري.

شارع التحرير :الحزمي  -النعمان  -الحجري .
شارع القصر :النعمان.

البليلي :الحرمين.
شارع مأرب :األكوع  -جعوان  -سنان مفتاح .
باب السالم :المري-المريسي.

باب اليمن :أحمد الرباعي  -ابن عمار.

الصافية :الثقة  -سماء السعيدة  -بن مطهر.
شعوب المشهد :الحزمي  -داوود العباسى.

شارع خوالن :أبو أمجد مجيب.
شارع كلية الشرطة :جبن.

سعوان :أبو عبدالله مفتاح  -األكوع  -فواز مفتاح.

نقم :القاسمي  -أحمد اليمني.

شــارع تعــز :فــرع بنــك التضامــن  -الحزمــي  -المجربــي  -المــري -رشــاد بحيــر  -النعمــان
الشــاحذي  -داديــه  -فتــح الرحمــن  -الحوشــبي  -امــوال كابيتــال  -البيضانــي  -العيــدروس.
جولة المرور :المري .األصبحي :بن أمين  -اليمن السعيد  -الحرمين  -النعمان  -أحمد العامري.
شــميلة :بــن عامــر  -حســين البيضانــي  -بــن حــزام  -داوود العباســي  -البيضانــي  -المريســي.
شارع ( )22مايو :رشاد بحير  -حسين البيضاني  -الحوشبي.
شارع ( :)45رشاد بحير  -احمد العامري.

بيت بوس :فرع بنك التضامن  -البورصة.

أرتل :الفارس موني.
شارع ( :)40فرع بنك التضامن  -الشيباني  -رياض الحروي.
شارع الخمسين :المري  -أبو سند الفروي.
دار سلم :البحري  -هالل الحضاري-الحجري.
حزيز :أبو عبدالله مفتاح -المريسي -العبسي  -بن عمار  -االسطورة -الشهاري -الحضاري  -داؤود العباسي.
شــارع حــدة :فــرع بنــك التضامــن  -الحزمــي  -النعمــان  -البيضانــي  -المــري  -المريســي.
الجراف :المنتاب  -العيدروس  -فتح الرحمن.
شارع نواكشوط :الشتوي.
شــارع الجزائــر :فــرع بنــك التضامــن .شــارع بينــون :المريســي .شــارع صخــر :النعمــان  -المنتــاب.
الستين الشمالي :الملك موني  -الرحاب  -األكوع  -سليمان  -المريسي.
مذبح :رواد النقد  -العولقي  -اليمن السعيد.
شمالن :ابن مفلح-عبيه-دارا الحجر-دهمش-الرائد موني-بن عمار .الحيمة الداخلية :ابن حيدر.
الحيمة الخارجية :شداد اكسبرس.
وعالن :ياسر السامعي.
بني منصور مناخه برتان :الشيباني.
وادي أحمد :الوادي.

بالد الروس :سليم الجحافي.
الطيال :علي القطيبي.
جحانه :حمير النجار.
ضالع همدان :بن مرشد.

بني مطر متنه :بن دومان  -الحجري.

الرحبه :األفق العربي.

تعــــــــز
شارع جمال :فرع بنك التضامن  -الحزمـــي  -الــبــــراق  -بــــن أمين  -أحمد العامري -الشبوطي
عبدالحق اإلمام  -شعاع الشارقة-المريسي .المركزي :أبو قصي-المريسي .ش :26بن أمين.باب موسى :الشرعبي اخوان.

الباب الكبير :الهيثم.
اللجينات :السكسكـي.

صينة :عبدالحق اإلمام.

وادي القاضي :الجند.

المرور :ابو قصي.

بير باشا:عبدالحق اإلمام  -بن أمين -المريسي.
المجلية :اإلعتماد الدولي.

التحرير االسفل :المجيدي  -بن أمين  .حوض األشراف :الحروي.

المركز :الشبوطي.

التربة :فرع بنك التضامن  -الشبوطي  -الحزمي  -البراق-المريسي.

نجد قسيم :البراق  -ركن الرسالة -المريسي .المسراخ :بن أمين-منور لطف .البيرين :البراق.
السمسرة :الخامري  -الشبوطي .قدس الزبيرة :مفيد درهم .حوبان قدس :عبدالقوي المغلس.
المواسط العين :سويس  -العين  -المجد  -بن مجاهد.

شارع االعلوم :الجبل.

الصافية مفرق بني عمر  :الخامري

سوق االحد الشعوبة :المعافر  -ابوبكر  -البدر.

النشمة :فرع بنك التضامن  -الحزمي  -البراق  -الشبوطي  -المريسي  -بن أمين.
مفرق جبل حبشي :بن أمين  -بن شمسان .جبل حبشي عصوان :ابو قصي.
المنعم  :البريهي.

حراز :الحرازي.

بني بكاري :العليان.

صبر الموادم :منصور الصبري.

الحوبان :فرع بنك التضامن  -الحزمي  -إرسال  -الحروي .األقروض :بن سعيد-المالك كاش.
دمنة خدير :فرع بنك التضامن  -أكرم العزي.

مفرق ماوية :الحزمي-المريسي .

ماوية السويداء :المجيدي  -أبو العز بندر  -المريسي.

ماوية الشيشة :الفؤاد.

شارع الستين :صالح سعيد  -المستهلك.
جولة القصر :ابن الحالمي.

مفرق الذكرة :أبو حمد  -أبو صقر.
الرمدة :بن مقبل  -العديني  -عبدالقوي دبوان.

الخشبة :الحسام.

الراهدة :الفقيه.

مخالف الحصين :الوسام  -الشامل.

نقيل اإلبل :إرسال.

سوق الربوع :السـالم إخـوان  -البهرمي  -العسالي.
سوق الجمعه :عبدالقوي دبوان.

األفيـوش :المجيدي  -العقيلي.

بني عون :سامي  -ابن الحاج.

النجدين  :القحطاني.

سوق الحرية:المجيدي -أحمد محمد غالب  -حمود أحمد يوسف  -الحرية.

األيفوع :السالم.

شرعب الرونة سوق األحد :الجعفري  -المنصري  -رضوان عبد القوي  -بن لطف.
هجدة :خالد الخليدي.

مفرق شرعب :محفوظ الخليدي.

مقبنة :اشرف بن عوض.

ميراب السهيلة :وليد مهيوب .مفرق مقبنة :االتحاد إخوان  -الهائل .الكدحة :الشميري.
البرح :رضيف  -البشائر .المخــــاء :فرع بنك التضامن  -الموزة  -البراق  -المحرقي  -عبدالحق اإلمام.
باب المندب :اليوسفي.

الوازعية :الظرافي.

ذباب :حليس.

موزع :ابراهيم جبلي.

الوازعية الشقيرا :الفاهم.

شبوة
عــــــــــــتـــــــــق :فــــــرع بـنــــك الــــتضـــــمن  -المجربــــي  -أبــــــــــو سنــــد الفروي  -نجوم الثريــــا  -آل هدنه.
عــــــــــــــــــــــزان :أبــــــــــــــــــــــو ماجــــــــــد الجنيــــــــــــــدي  -المهيــــــــــــــم  -البيضانــــــــــــــي  -مركــــــــــــــز االصالــة.
لهية :األخوين.

حبان :العمري.

المصينعة :المصينعة.

البقيرة :القناعة.
العقله :محسن خضر.

نصاب :المدينة  -بامقيشم  -الراعي.

عين الحجب :المصري.

جول الريدة :البيضاني  -ابو ماجد الجنيدي.

مرخة :بن عبيد  -وادي مرخة  -ابو منصور.

جردان :جردان  -بن مزروع.

الروضة غرير :الجنيدي  -القباص  -البحري.

الصعيد :بن صافي.

عسيالن :مركز األصالة .رضوم بير علي :الجنيدي

عرماء السوق :بن غديد  -بن مزروع.

بيحان :المري  -حسين شمالن  -آل هدنه.
بيحان العليا :محسن حضر.

حبان غرير :بن صافي.

بيحان النقوب :البدوي.
خوره :نجوم الثريا.

حطيب :حطيب.

الحديدة
شــارع صنعــــاء :المريســي  -البـــرق  -أبــو عبداللــه مفتــاح  -داديــة  -أحمــد العامــري  -بــن عامــر
 الحوشــبي  -األكــوع  -النعمــان  -بــن حــزام  -الحجــري.7يوليو :أبو عبدالله مفتاح  -البيضاني.

شارع الخمسين :بن سعد.
شارع الميناء :فرع بنك التضامن  -الحزمي.

شارع صدام :بن حريش  -البسام اكسبرس.
الصليف :نقود.

شارع النخيل :الشاحذي  -أبومحمد.
الدريهمي :أبو رامي  -عبدالحق اإلمام.

جولة الساعة :البركة -المنتاب  -بن حريش.
الضحي :ابن الوعل  -القيم  -الجنبي.

دير عبدربه :النمري.

باجــل :فـــــــرع بـــنـــــك التضامــــن  -الحزمــي  -الشــاحذي  -األكـــــوع  -البيضانــي  -الجنبــي  -الحجــري.
الزيدية :بن حريش  -النمري.
زبيد الموقر :العطر.

الحوك :النعمان.

المدن :انيس  -عبدالحميد الوصابي.

عبال :الفيصل  -تركي اكسبرس.

زبيد :المحرقي  -المشرع.
اللحية :مور للصرافة.
الخشم :بن عمار  -أبو محمد.

الحسينيـة :عبدالحميـد الوصابي  -بخاش  -العلوي  -األفندي.
بـــرع :منصور الضبيبي  -القمبعي .
التحيتا :أحمد الحداد  -إبراهيم وهيب.

المعرص :بن عمار.

المنصورية-السخنه :بخاش -فارس الزعوري.
القناوص :النمري  -بن حزام  -بن جمال -الزين.

بيــت الفقيــه :فــرع بنــك التضامــن  -الشــاحذي  -الحزمــي  -االفنــدي  -المحرقــي  -البيضانــي.
حيس :الشاذلي-البلكم.

الخوخة :أبو عماد-القميلي  -عبدالحق اإلمام  -المحرقي.

الجراحي :الحزمي  -المحرقي-المريسي .جبل رأس ( المصبرية) :الراية .االشاعر :علي فرحان.
القهراء :الحرق.

المبرز :عبدالواسع الوصابي-الموقري.

القطيع :دوغان-النصر بالس.

الزهرة-المعترض :النمــري  -بن عمار.

الكــدن :عبدالحميـد الوصابي  -بن حريش-بن فتشه.

المراوعة :ابن الوعل  -بن ثريب  -دوغان .

دير عبدالله دير االخرش :النمري  -بن حريش.

حضرموت
المكال :فرع بنك التضامن  -البسيري  -بن دول  -القطيبي  -المحضار -المريسي  -حسين البيضاني
الشــركة العربيــة .الشــافعي :بــن دول .مينــاء المــكال :بــن دول .الهايبــر :شــركة حضرمــوت.وادي دوعن بضه خريبه :المحضار  -شركة حضرموت  -البسيري  -بن دول.
عيفان :شركة حضرموت.
جول مسحة :بن دول .الهجرين :بن عفيف  -شركة حضرموت.
الشرج :بن دول  -بن أمين  -البسيري  -شركة حضرموت .بويش :البسيري  -بن دول-المريسي.
الشــحر :فــرع بنــك التضامــن  -البســيري  -بــن دول  -حســين البيضانــي  -شــركة حضرمــوت.
فــوه :البســيري  -باوزيــر  -المحضــار  -حســين البيضانــي  -أبــو عبداللــه مفتــاح  -بــن دول.
شحير :شركة حضرموت-بن دول.
حوطة أحمد زين :شركة حضرموت-البسيري بن دول.
رماه  :السماحي  -رماه  -شركة حضرموت.
وادي عمد :العليب  -بن ماضي  -بن سويدان.
حوره :بن عفيف-بن دول.
وداي العين :أحمد باوزير  -شركة حضرموت.
ساه :بن دول  -شركة حضرموت.
ثمود :البسيري.
سيئون :فرع بنك التضامن  -المحضار  -البسيري  -بن دول  -بن عفيف  -شيبان  -علي عبدهود.
حريضة :باداوود  -البسيري  -شركة حضرموت.
رخية :الكربي  -بن مزروع.
تاربة  -حضاتهم  :شركة حضرموت.
السوم :مكتب عينات  -شركة حضرموت.
العيون :البسيري  -شركة حضرموت.
شبام :شركة حضرموت  -بن دول.
تريم :فرع بنك التضامن  -البسيري  -بن دول .القطن :البسيري  -الزبيدي  -بن دول  -االحقاف  -با داوود.
العبر :أبو جعفر  -المقبولي  -شركة حضرموت -صدام إكسبرس .الخشعة :البسيري  -أبو جعفر.
الوديعة :البسيري  -أبو عبدالله مفتاح.
الضليعه :البسيري  -النقطي.
الديس :البسيري  -بن دول.
العليب :بن دول.

غيــل بــن يميــن  -غيــل باوزيــر  -ريــدة المعــارة  -ريــدة الجوهييــن  -قــاع العــوض  -الحامــي -
الديس الشرقية  -قصيعر  -الريدة الشرقية :البســيــــــري  -بــــــــن دول  -شــــركــــــة حــــضــرمــــوت.

عــــــــدن
الشــيخ عثمــان :فــرع بنــك التضامــن  -بــن دول-المريســي -الشامــــل-نجوم الثريــاء  -الحزمــي
الحداد-ابوسند الفروي -الحاج عبدالله حسن -العروي-بن أمين  -بن عوض  -البراق  -األكوع.التواهي :أحمد القاضي  -الكلدي  -العاجل كاش
الملعب :الحزمي  -بن دول.
القلوعة :ابو ياسر.
بير أحمد :البدر الكامل.
البريقة :الفروي  -الحداد  -حضرموت-بن دول .ش.عبدالعزيز :العروي-شركة حضرموت-بن دول.
المنصــورة :شــركة عــدن  -المفلحــي  -دادية-البســيري  -بــن عــوض  -العــروي  -المنتــاب
االعتماد  -حسين البيضاني  -القطيبي-المريسي-بن دول .مثلث العند :صالح العروي.العند المشرق :المشرق.

الشابات :فهد بن يزيد  -الشامل.

خور مكسر :الحميد  -الشامل-بن دول.

الرباط :الحميد.

دار سعد :الشامل  -البدر الكامل  -الحميد.

شــارع التســعين :القطيبــي  -شــركة عــدن  -بــن دول  -العــروي  -بــن عــوض  -الحوشــبي.
المعال :بنك التضامن  -الحزمي  -رياض الحروي  -البسيري-بن دول.
جولة عبد القوي :الشامل  -أبو سند الفروي.
عدن مول :بنك التضامن  -الشامل.
إنماء :الشبوطي  -محمد الحميد  -الحداد-المريسي .إنماء الجديدة :القطيبي-البسيري.
كريتر :المحضار  -القطيبي  -شركة عدن  -البسيري  -النعمان  -دادية  -بن عوض  -الحداد-بن دول.

لحج
الشارع العام :فرع بنك التضامن.

الحوطة :العروي  -المشرق.

حبيل جبر السوق :بن زين.

المقاطرة :الهويش.

الحبيلين  -ردفان :القطيبي  -الشامل  -العروي.

صبر-االفيوش:القطيبي-الشامل-الشبحي-بندول-الدوكياخوان-البلعسي .طورالباحة:الشبوطي.
حالمين :صالح العروي.

المالح :صالح العروي  -عز.

المسيمير :يوسف فضل.

يافع
سوق السالم :بن عوض  -القعيطي
الحد قطنان :الشامل.
سباح:العروي.

سوق أكتوبر :القطيبي  -بن عوض  -الحداد.

الحد الفيض :الصوفي.

المحاجي :جعبور.

المفلحي :المفلحي.

سرار :الداؤودي  -أنور  -عبدالرقيب.
رصد :العروي  -بن صميدع.

يهر :النقيب.

العسكرية :ناصر الطيار.
بني بكر :بن نسر.

الرباط السنيدي :بن يحيى  -البطاطي.
السعدي :العروي.

رخمة :الشعبي.

الضالع
المدينة :فـــــــــرع بـــنـــــك الــتــضــــامـــــن  -الحــــــــاج عبدالله حســن -المريسي  -القطيبي.
جبن :إنجاز  -المريسي.
دمت :المريسي.

الحشاء :علي هنية  -الناشري.
قعطبة :المريسي  -ابو يوسف .

الفاخر الجبارة :المريسي  -الحاج عبدالله حسن.

الحصين :الواحة  -الناشر.
سناح :الشعيبي  -المتحدون.

الشعيب :الــــــــــحـــــــاج عبدالله حســــــــــــن  -الشعيبـــــــي  -خليفـــــــة  -عسكـــــــر البلعســـــي  -الهوام.

أبين
زنجبار :الشامل -شركة العروي .لودر :شركة العروي  -البيضاني  -أبو هارون .باتيس :رامي.
موديه :احمد الشواحي  -وحيد  -الخير وإخوان.
شقرة :الشامل.
الوضيع :الشامل.
جعار :أبو عاطف اليزيدي  -شركةالعروي.

أحور :المعلم  -باهارون.

المحفد :التكامل.

مــأرب
شــارع صنعــاء :المــري  -المريســي  -رشــاد بحيــر  -محســن الخضــر  -البيضانــي  -المنتــاب.
شارع  :26فرع بنك التضامن -المريسي  -األكوع  -المجربي  -داديـة  -المري  -بن دول.
شارع الحصون :الحزمي  -المري  -عيشان.
شارع  :48الجالل اكسبرس.
الروضة :ابو عماد  -محسن الخضر.
شارع المطار :داوود العامري  -ابو عزام.
صافر :محسن الخضر  -علي سالم البيحاني  -عيشان .الوادي آل عدن ان :امين اكسبرس.
الجوبة :علي سالم البيحاني  -عيشان  -الدوحة .الوادي :حيدر اكسبرس .محطة بن حويل :الدوحة.
سوق السالح القديم :الحزمي  -أبو عبدالله مفتاح  -المري .جو النسيم :الدوحة  -المري.
سوق بن عبود :حسين البيضاني  -دادية  -محسن الخضر  -داوود العامري.
محطة بن معيلي :أبو عبدالله مفتاح  -محسن الخضر-البيضاني.
صرواح :الدوحة.
مفرق السد  -الروضة :محسن الخضر.
حريب :محسن الخضر  -الدوحة  -وقاد  -الشارقة.
جولة الجامعة :المنتاب.
حدباء ال عوشان :الدوحة.
رحبة :مرتع للصرافة.
ماهليه العبديه :أحمد الحداد.

ماهلية :الجوزاء.
آل شبوان :زيد اكسبرس.

كرى ( محطة قماد ) :الدوحة.

البيضاء
البيضاء :فرع بنك التضامن  -أحمد العامري  -الفروي .المشرع :جار الله  -ابو بالل الفروي.
رداع :فــرع بنــك التضامـــــن  -المريســي  -المجربــي  -حســين البيضانــي  -الصبــرى.
ذي ناعم :الصومعي  -الشتيمي .ردمان :مزاحم  -المعيلي المالجم عفار :جار الله  -المري.
المالجم  -الوطية :األمين الصفصفي  -بلحيات .قانيه :المري .الصومعة :محمد العزاني.
العرش :المجربي.
الزاهر :جنيد.
الميفاع :القشعي  -الثريا.
العقلة :أحمد العامري.
الطفة أسماع :ناصر الظفري  -القبسة  -البيضاني.
السواديه :المري  -العمري  -الشبيلي.

مكيراس :العقيقة.

مالح :عز.

ذمـــار
شارع صنعاء :فرع بنك التضامن-الحزمي-األكوع-دادية-بن فتشه-الحجي-المريسي-الحروي-البيضاني.
عنس :جرين الين.
الدائري الغربي :بن فتشه.
شــارع رداع :فرع بنك التضامن  -المجربي  -البشاري اخوان-الحجري.
ضوران آنس :بن فتشه  -الملك  -الوصابي.
ميفعة عنس :األعرج.
بيت الكوماني :الوطني.
الحداء :ابو فؤاد القوسي  -الولي.

الحداء زراجه :شمسان.

مدينة معبر :المري  -المستقبل اكسبرس  -الشارحي.

جولة كمران :األعرج.
جهران :الملك موني.
خط الحداء :بن فتشه.
سنبان :سنبان للصرافه

عتمة :المأمون  -فارع الدمام.

سوق المعدالة :فؤاد البحري .مدينة الشرق :داوود العباسي .محطة المهاللة :وضاح الكرف.

وصاب
سوق األحد :أبو عبدالرحمن  -الرويحي.
وصاب الشابرة :بن فرحان.
بني حطام بيت البعداني :العارضة.
سوق التعاون :وليد الرونة.
مشرافة :وصابين كاش  -مروان الوجيه .المصباح :عبدالله المصباحي .سوق الكمب :محرم.
وصاب السافل  :الصفاء.
وصاب العالي  :التكامل
جبل مطحن :المطحني.
سوق الثلوث :الطياري  -أبو عبدالرحمن.
نقذ مغربة الوسط :بالل الصبحي.

كبود مغربة صعر :الصالحي.
مصينعة :دردح.

الدن :حميد المذلبي.

إب
شـــارع العديــن :الحزمــي  -المريســي  -الزبيــري  -العامــري  -عــادل الحبيشــي  -داديــة
 النعمــان األكــوع  -البيضانــي  -الحوشــبي  -بــن حــزام  -العولقــي  -الحــروي  -الحجــري.شــــــــــارع تعـــــــز :الحزمــــــي  -الزبيــــــري  -قطـــــــــر  -الصقــــــــر -أبو حــــــارث.
ش22مايو :األسرع  -الغزالي.
شارع الدائري :فرع بنك التضامن  -شرهان  -الحروي.
طبيع بعدان:الهالل موني  -المريسي  -الدعيس .بعدان العزلة:ثابت عبيد .الجبجب :الجبرتي.
العدين :الحزمي  -رشاد بحير  -العامري اخوان  -الزبيري .

شوط الفرس :عبيد.

السارة النجد :صدام الشمساني  -صالح الحميدي.

الفرع :سليم فرحان.
المزاحن :نجم المزاحن  -الزبيري.
حزم العدين :الحزمي.

مذيخره :أبو حمد موني  -جابر الجبري  -القحطاني.

السياني :ضراس اكسبرس.

النجد األحمر :البريهي  -طاهر ناجي.

شبان :الوطني-المريسي.

المشنة :الزبيري  -طائع رسام  -رشاد بحير.

الشعر نادب :أحمد الحداد-األشول.

الرضائي :علي العنسي  -عبدالمعين عقالن.

كتاب :التكامل  -ابو زيد  -العماري.

يريم :الحزمي  -الكبسي  -الحجي-المريسي.

مفرق القفر  :الرزامي .القفر :ابو حسين البكيلي .الدليل :ابو عبدالله محرم  -العماري.
مفرق حبيش :الدميني  -حبيش.

المجمعة :المجمعة  -الجوحلي اكسبرس.

ظلمة حبيش :االنصاري اكسبرس  -التوكل موني -أبو مالك  -إبراهيم الوقيره.
النادرة :الحوشبي-المريســي.

الرضمة:اليوسفي-المريســي.

مشــورة :اللواء األخضر.

األجعوم :الجعمي .خبات الكديد :بن علي .الســدة :المريســي -رشــاد بحير .ســوق الليل :الفرات.
السبل :لمح البصر-المريسي -العواضي.

نجد الجماعي :افآق اخوان  -أحمد العزب.

القاعدة :فرع بنك التضامن  -الحزمي  -الزبيري  -أحمد العامري  -عبدالحق اإلمام  -البيضاني.
مفرق جبلة :الحزمي  -رضيف  -هاشم العواضي  -ابو حارث.
مفرق ميتم  :شركة اإلتحاد.

جبلة:ابن الحاج.

ميتم سوق الثلوث  :افآق اخوان.

حجـــــــة
الشارع العام :فرع بنك التضامن-الحزمي-فتح الرحمن-البرق-الحجري .كحالن الشرف :ابن القطف.
شفر :بن حزام  -فتح الرحمن  -داوود العباسي  -البيضاني  -البرق.
أسلم :الصبيحي.
عبس :فرع بنك التضامن  -بن مجاهد.
المحابشة :ابن األشول  -المحطوري.
أفلح اليمن  :الجودة.
خميس الواعظات  :النمري  -أبو محمد دموم  -أبو محمد كاش.
بني يوس :الصبيحي كاش.
اللوحه :بن عمار
المفتاح الوعلية :الحمزي.
سوق الربوع :محمد الورقي  -محمد جربوح.
افلح الشام :الصبيحي كاش.
شمر:مصلح  -منيف.
سوق األمان :فتح الرحمن  -البرق.
حرض :داود العباسي.
المفتاح  -سوق باب المهر :القعافي.
مشجعة المخيذرة :الصبيحي كاش.
الشاهل مديخة :الشرعبي موني .األمرور :محمد مطهر .مبين :الجزيرة  -فتح الرحمن.
قفل الشغادرة :بن فارس.
الشغادرة :العطافي.
سوق بيت الجبل :منيف للصرافة.
كحالن عفار :ابن مهدي.
الشغادرة السوالمة :محمد السالمي.
خيران المحرق :الصبيحي كاش.
الغدرة :التيسير.
المفتاح الباب :بشير القاسمي.
كشر:امين اليزيدي  -جابر.
الجميمة :علي قعشان.
المفتاح طهنه :الوسام الذهبي .مستباء :الخميسي  -السباعي .نجرة :الصاعد  -الياسر.
وشحة :حمود جربوح.
شرس :فتح الرحمن  -النفيش.

المغربة :هرمس-األوائل.
عاهم :بن جمال  -محمد الخميسي.

بني قيس الطور :محالت الخير  -فتح الرحمن.
خيران بني حمله :عدنان الرباعي.

المحويت
الشــارع العــام :فــرع بنــك التضامن-الحجــري  -البيضانــي  -العدوانــي  -احمــد حــزام  -بشــير نامــس
شــبام كوكبــان :مهــدي الحضــوري  -الحجــري.
 العريجــي  -ابــن الحمــدي.بيت قوزع :الديفاني.
األهجر :الشوخي.
بني سعد جمعة :محمد الزيدي.
الخبت المرواح :جعشان  -النمري.
الخبت الواسطة :القناد.

الطويلة:سليمان  -الصعدي.
الخبت الظاهر :المنار  -العدواني.

الرجم :الحزمي  -أحمد سليمان  -الشاوش-البيضاني-ابن مفلح.

عمران
جولة الدائري  :ابن حيان.
شارع صنعاء :فرع بنك التضامن  -الحزمي  -الحجري.
حبور :العنوة.
حرف سفيان :ابن األكوع.
مسور سوق الثلوث :الجهوري.
مسور بيت غداقة :المنتاب.
جبل يزيد :التعاون.
المحناط :أبوشايف.
مسور ريمة عجاجة :المعافا.
خارف :الجربي.
شارع حجة :األكوع  -أبو عبدالله مفتاح  -بن عامر  -المنتاب.
ذيبين :الكوكب اكسبرس  -الوادي والصحراء.
ريدة :المرح  -األبرقي  -األخوين برس.
القفلة :الشرعبي اكسبرس  -سليمان الشرعبي .ريدة ذيفان :الهزمي .ثالء :ابن حاجب.
بالس مفرق ثالء حبابه :علي بن علي.
القشلة :نيو ارسال كاش.
المخضيرة :ابو اسالم  -ابو مروان الحاج.
مفرق ثال حبابه :عبداللطيف جبر.
حوث :سمير المخالفي  -ابن حيان .العشة :آفاق إخوان .بني صريم :الجثام  -حمادي.
العميشة :مور.
خمر :العنوة  -بشير الحومي  -الشطبي  -القيفي.
خيوان :التنمية  -طواف.
السود :جبل سيد  -انور العقاري.
المدان :الرشيد.

ريمة
الرباط :عادل البدجي.
الجبين :فارع الدمام  -ابن مسفر  -ابو الرجال  -الريال بالس.
رباط النهاري :العكش.
كسمه :داوود العباسي  -ابن علي اكسبرس  -الجبوب.
الجعفرية :السعيد موني  -حمزة الحرازي.
مزهر :السالمي  -النجم الذهبي  -العزيزي.
السلفيه :نبيل عبدالله  -البدجي.
بني الضبيبي :ابن مقبل.
بالد الطعام :ابو الليل  -الكبار.
النوبة سوق النجد :الهجري.

الجوف
الحزم :فرع بنك التضامن  -دبي اكسبــرس -القوتري  -البيضاني اكسبرس.
الخلق :الدوخ.
اليتمة :ابن خرصان.
الزاهر :الجوف اكسبرس.
برط العنان :الشيخ  -أبو طه الحاشدي  -العنان اكسبرس.
الغيل :الياقوت.
مجزر :يحيى علي البدوي.
برط رجوزة :األعمى  -سرحان.
المتون :الحداشي  -فتح الخير  -الشنه.
المراشي :الشيخ  -النجاح  -علي االقطل.
المصلوب :العجي.
خب والشعف :خرصان  -ابو عارف  -بن سيف  -بن عزيز  -الفهدي.
المطمة :المطمة اكسبرس.
المتون سوق االثنين :أبو غمدان.

صعدة
سوق السالح :ابن الشبوط  -المعروفي  -ابن خميس.
الشارع العام :العيدروس  -المنتاب .
سوق مندبه :ماجد المعروفي .حيدان :عرفات .ضحيان :المعروفي  -احمد السويدي.
قطابر :الربع.
مفرق الطلح :بزدان  -العيدروس  -أبو عبدالله مفتاح  -البيضاني.
غمر :فايز المرهبي  -ابن عبود.
كتاف والبقع :الوحيد اكسبرس.
سحار :النهضة.
رازح :امين مسرع  -النظير.
المنبه :الدروبي.
ساقين :المعيضي.
العند :االصمخي  -ابو كمال .الصفراء :ابن حمدان .المهاذر :عبدالله عاطف  -ارض شرعب.

سقطرى
حديبو :شركة البسيري  -بن دول -دم االخوين.

المهــرة
الغيظة :البسيري -المحظار  -بن دول  -البيضاني  -القطيبي .نشطون :االزرق-بن دول
سيحوت :البسيري -بن دول.
الغيظة -الجحي :حضرموت.
حصويــن :االيهــاب  -المهــرة  -الجدحــي.
حــوف :حضرمــوت  -الحبيشــي.
قشن :المهرة  -بن دول  -الجدحي .شحن :البسيري  -المنتاب  -المريسي  -أبو عبدالله مفتاح.

