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عــــــــدن

حرضموت

البيضاء

صنعاء

 شــارع الزبــري: فــرع بنــك التضامــن - الحظــاء  - األكــوع - الــرق - بــن عامــر 

أبو سند الفروي - الياباين - الحزمي - طه الشاحذي                               ش.القيادة: املنتاب

شارع الرباط: فرع بنك التضامن        شارع هائل: املرييس – النعامن -أرض السعيده  

بحــر. رشــاد   - اليابــاين  رشكــة   - النعــامن   - األكــوع  الدائــري:  شــارع 

الحزمــي. الرقــاص:  شــارع  عبيــه               - عامــر  بــن  القاهــره:  شــارع 

شارع تونس: أرض السعيده.        شارع الزراعة: عاجل فرست.       شارع الروضة: يرثب.

عامــر.     بــن   - العيــدروس   - اليابــاين   - التضامــن   بنــك  فــرع  الحصبــة: 

شارع العدل:املستقبل                    شارع عمران: املنتاب - أرض السعيده – البيضاين.  

ــرس .  ــر اكس ــوات : من ــار ح ــدادي.               املط ــن - الش ــح الرحم ــدر: فت ــوق ج س

االمــام.  عبدالحــق   - الرحمــن  فتــح   - راجــح  محمــد  الوايتــات:  املطــار  شــارع 

املــري.                     - عامــر  بــن   - النعــامن   - الحزمــي   - الشــيخ  دارس: 

جولة عمران: التضامن العريب.                                    أرحب: العبيدي -الهزمي -الصدارة.          

أرحب هزم: بن وهاس.                           السنينة:الرباعي- شمالن -ملك موين-بن عامر.     

األوزري اكســرس-  الوجيــه  الحتــارش:  البحريــن.               حشــيش:  بنــي 

شارع النرص: بن عامر- أبو عبدالله مفتاح. شارع  مأرب: األكوع – جعوان -سنان مفتاح  

شــارع التحريــر: اليابــاين - الحظــاء - التضامــن العــريب.         شــارع القــرص: النعــامن.

ــري.  ــيس - امل ــام: املري ــاب الس ــامر.     ب ــن ع ــي - اب ــد الرباع ــن: أحم ــاب اليم ب

شارع خوالن: أبو أمجد مجيب                                 الصافية: سامء السعيدة - بن مطهر .

شارع كلية الرشطة:جنب.                          شعوب املشهد: الياباين - داوود العباىس.   

 سعوان: أبو عبدالله مفتاح  -  األكوع - فواز مفتاح. 

شــارع تعــز: فــرع بنــك التضامــن – اليابــاين- املجــريب- املــري- رشــاد بحــر 

الحوشــبي.     – الرحمــن  فتــح   – داديــه   – الشــاحذي  الحظــاء-   - النعــامن   -

األصبحي: بن أمني - اليمن السعيد - الحرمني .                                       ش.مازدا: املنتاب

شــميلة: املريــيس – الياباين - بن عامر- هــزاع مفتاح - داوود العبايس - البيضاين.                        

شارع )22( مايو: رشاد بحر - حسني البيضاين.                ش. التلفزيون: املنتاب-العيدروس.

شــارع )45(: الياباين - رشــاد بحر                       بيت بوس: فرع بنك التضامن - البورصة. 

شارع )40(: فرع بنك التضامن- الشيباين- رياض الحروي.

دار سلم: البحري - هالل الحضاري.      شارع الخمسني: الياباين – املري- أبو سند الفروي. 

حزيز: الياباين - املرييس - أبو عبدالله مفتاح- محسن رشهان - العبيس-بن عامر.    

شارع حدة: فرع بنك التضامن - الياباين - أرض السعيدة - الحزمي - املرييس - 

النعامن - البيضاين - املري.   شارع نواكشوط: الشتوي.   شارع بينون: املرييس.

شارع الجزائر: فرع بنك التضامن-انرتناشونال مني.      شارع صخر: النعامن - املنتاب.         

مذبح : العولقي - اليمن السعيد.    الجراف: فتح الرحمن.     الستني الغريب: األكوع.        

شمان: األخوة األمرور- ابن مفلح- املرح - عبيه.     الستني الشاميل: امللك موين.

ــرس.  ــداد اكس ــة: ش ــة الخارجي ــدر.                                        الحيم ــن حي ــة: اب ــة الداخلي الحيم

بــاد الــروس: ســليم الجحــايف.          وعــان: يارس الســامعي.           الطيال: عيل القطيبي.

بني منصور مناخه برتان: الشــيباين.                                                  ضاع همدان: الســالم ســتار.

جحانه: حمر النجار.         وادي أحمد: الوادي.          القدم: الشيباين - السالم ستار.

بني مطر متنه: بن دومان

شــارع جــامل: فــرع بنــك التضامــن - الحزمــي - الــراق - بــن أمــني - أحمــد العامــري - املريــيس 

 بر باشــا: املرييس- عبدالحق إمام.      صينة: عبدالحق االمام.                            املرور: ابو قيص 

 الباب الكبر: الهيثم.                                باب موىس: الرشعبي اخوان.               اللجينات: السكسكـــي.

وادي القايض: الجند.                                                                                                    املركزي : أبو قصـــــي

التحرير االسفل: املجيدي -التضامن العريب.      حوض األرشاف: الحروي.      املجلية: اإلعتامد الدويل.

الرتبة: فرع بنك التضامن - املرييس - الشــبوطي - الحزمي - الراق.            املركز: الشــبوطي.  

البرين: الراق.     نجد قسيم: الراق.    املرساخ: بن أمني.     السمرسة: الخامري - الشبوطي.

الحصاحص: الرشكة الوطنية.  قدس الزبرة: مفيد درهم.     حوبان قدس: عبدالقوي املغلس.  

شارع االعلوم: الجبل.                                      املواسط العني: سويس - العني - املجد - بن مجاهد.

سوق االحد الشعوبة: املعافر - ابوبكر - البدر.                        الصافية مفرق بني عمر : الخامري

النشمة: فرع بنك التضامن- الحزمي-الراق-الشبوطي-املرييس.               األقروض: بن سعيد.

مفرق جبل حبيش: بن أمني-بن شمسان.     جبل حبيش عصوان: ابو قيص.          حراز: الحرازي.

صرب املوادم: منصور الصري.                الحوبان: فرع بنك التضامن - الحزمي - إرسال - الياباين. 

  ماوية الشيشة: الفؤاد.                                                        ماوية السويداء: املجيدي - أبو العز بندر.

 شــارع  الســتني: صــالح ســعيد.       مفــرق الذكــرة: أبــو حمــد.             جولــة القــرص: ابــن الحاملــي. 

الرمــدة: بــن مقبــل- عبدالقــوي دبــوان.              الراهــدة: الفقيــه.                  نقيــل اإلبــل: إرســال. 

مفــرق ماويــة: الحزمي - الياباين - املريــيس - التضامن العريب. دمنة خدير: فرع بنك التضامــن -أكرم العزي.        

مخاف سوق الحصني: الشامل.                    سوق الربوع: السـالم إخـوان- الرهمي - العسايل.    

األفيـوش: التضامن العريب - العقييل.                                         سوق الجمعه: عبدالقوي دبوان. 

النجدين : القحطاين                                                                                        بني عون: سامي - ابن الحاج.

سوق الحرية: أحمد محمد غالب - حمود أحمد يوسف -الحرية.                 الرس : التضامن العريب            

رشعب الرونة  سوق األحد: املنرصي - رضوان عبد القوي.                                       األيفوع : السالم

مفرق رشعب: محفوظ الخليدي.            هجدة: خالد الخليدي.                    مقبنة: ارشف بن عوض.          

مراب السهيلة: وليد مهيوب.               مفرق مقبنة: االتحاد إخوان.                الكدحة: الشمري.              

الربح: رضيف - البشائر.                                                                      املخــــاء: فرع بنك التضامن-املوزة.  

باب املندب: اليوسفي.                                ذباب: حليس.                                         الوازعية: الظرايف.

الوازعية الشقرا: الفاهم.                                                                                          موزع: ابراهيم جبيل.

شارع صنعــاء: املرييس - البـرق - أبو عبدالله مفتاح - أرض السعيدة - دادية - أحمد العامري.

شارع الخمسني: بن سعد.                                    7يوليو: أبو عبدالله مفتاح - البيضاين.

شارع  امليناء: فرع بنك التضامن - الحزمي.                شارع  صدام: البسام اكسرس.  

 شارع النخيل: الشاحذي - الياباين- أبومحمد.                                            الصليف: نقود.

الدريهمي: أبو رامي.                                                                         جولة الساعة: املنتاب.

دير عبدربه: النمري.                                                            الضحي: القيم - أحمد القايض.

باجــل: فــرع بنـــك التضامــــن- الحزمــي - الشــاحذي - األكــوع - البيضــاين - الجنبــي.

الزيديــة: بــن حريــش - النمــري.           الحـــــوك: النعــامن.             زبيــد: املحرقــي.

زبيد املوقر: العطر.     املدن: انيس - عبدالحميد الوصايب.       اللحية:  مور للرصافة.

عبــال: الفيصــل - تــريك اكســرس.          املعــرص: بــن عــامر.             الخشــم: بــن عــامر.

الحسينيـة: عبدالحميـد الوصايب -بخاش.           بـــرع: منصور الضبيبي - القميعي.

املنصورية -السخنه: بخاش.                                التحيتا: أحمد الحداد - إبراهيم وهيب.

بيت الفقيه: فرع بنك التضامن - الشاحذي- الحزمي.                         حيس: الشاذيل .      

الخوخة: أبو عامد-القمييل.                                                                      الجراحي: الحزمي.

جبل رأس ) املصربية(: الراية.                                                                االشاعر: عيل فرحان.   

القهراء: الحرق.                 املربز: عبدالواسع الوصايب.                        القطيع: دوغان.

الزهرة - املعرتض: النمــري - بن عامر .                         الكــدن: عبدالحميـد الوصايب. 

املراوعة: ابن الوعل.        دير عبدالله دير االخرش: النمري.           القناوص: النمري.

املــكا: فــرع بنــك التضامــن - البســري - بــن دول - القطيبي - املحضــار - املرييس 

- حســني البيضــاين - العربيــة.            جــول مســحة: بــن دول.          العليــب: بــن دول.    

وادي دوعن بضه خريبه: املحضار.                                                        الهجرين: بن عفيف.

الرشج: بن دول-بن أمني-البســري                     بويش: البســري–املرييس-بن دول.

البيضــاين.     حســني   - دول  بــن   - البســري   - التضامــن  بنــك  فــرع  الشــحر: 

فوه: البســري - باوزير - املحضار - حســني البيضاين - أبو عبدالله مفتاح - بن دول.

حوطة أحمد زين: بالرواس.                       وادي عمد: العليب - بن مايض-بن سويدان.   

حوره: بن عفيف.             مثود: بن سويدان - البسري.                              ساه: بن دول.    

ســيئون: فــرع بنــك التضامــن  - املحضــار – البســري - بــن دول - بــن عفيــف.

رخية: الكريب.                    حريضة: باداوود - البسري.                 السوم: مكتب عينات.    

تريم: فرع بنك التضامن - البسري - بن دول.        القطن: البسري - الزبيدي - بن دول.

العرب: أبو جعفر - املقبويل.   الخشعة: أبو جعفر      الضليعه: البسري- النقطي.

الوديعة: البسري - أبو عبدالله مفتاح.                             الديس: البسري – بن دول.

 غيــل بــن ميــني - غيــل باوزيــر - ريــدة املعــارة - ريــدة الجوهيــني - قــاع العــوض 

ــن دول. ــري - ب ــة: البس ــدة الرشقي ــر - الري ــة - قصيع ــس الرشقي ــي - الدي الحام

عتـــــق: فــرع بنــك التضامــن - املجــريب - أبــو ســند الفــروي - نجــوم الرثيــا.

االصالــة. مركــز   - البيضــاين   - املهيــم   - الجنيــدي  ماجــد  أبــو  عــــزان: 

لهيــة: األخويــن.       حبــان: العمــري.         البقــرة: القناعة.          حبان غرير: بن صايف.

املصينعة: املصينعة.                   العقله: محسن خرض.                            عني الحجب: املرصي.

نصاب: حامد الجرو - محمد الراعي.                                            جول الريدة: البيضاين - ابو ماجد الجنيدي.

ــردان. ــردان: ج ــور.                                      ج ــو منص ــة - اب ــد - وادي مرخ ــن عبي ــة: ب مرخ

الروضة غرير: الجنيدي - القباص - البحري.                                          الصعيد: بن صايف.

عسيان: مركز األصالة.                                                  عرماء السوق: بن غديد - بن مزروع.

بيحان: املري - حسني شمالن.       خوره: نجوم الرثيا.            بيحان النقوب: البدوي.

بيحان العليا: محسن حرض.                                                                                   حطيب: حطيب.

املنتــاب.  - البيضــاين   - الخــرض   محســن   - داديــة   - املريــيس   - املــري  صنعــاء:  شــارع 

شارع الحصون: الحزمي.                      شارع 26: فرع بنك التضامن - املرييس - األكوع - املجريب - دادية.    

صافر: محسن الخرض - عيل سامل البيحاين - عيشان.                                              الجوبة: عيل سامل البيحاين - عيشان.

الوادي: حيدر اكسرس.             الوادي آل عدنان: امني اكسرس.              محطة بن حويل: الدوحة.

ســوق الســاح القديم: الحزمي - أبو عبدالله مفتاح - املري.                          جو النســيم: الدوحة.

العامــري. داوود   - الخــرض  محســن   - داديــة   - البيضانــی  حســني  عبــود:  بــن  ســوق 

رصواح: الدوحة.       محطة بن معييل: أبو عبدالله مفتاح- محسن الخرض         حريب: محسن الخرض.

مفرق السد - الروضة: محسن الخرض.              حدباء ال عوشان: الدوحة.             جولة الجامعة: املنتاب.

رحبة: مرتع للرصافة.                                                                                       كرى ) محطة قامد (: الدوحة.

ماهلية: الجوزاء.                                                                                             ماهليه العبديه: أحمد الحداد.     

البيضاء: فرع بنك التضامن - أحمد العامري-الفروي.      املرشع: جار الله - ابو بالل الفروي.   

 رداع:فرع بنك التضامن-املرييس-املجريب-أرض السعيدة-حسني البيضاين-الصرى.

ماح: عز.      ذي ناعم: الصومعي - الشــتيمي.         املاجم عفار: جار الله - املري.

 املاجم-الوطية: األمني الصفصفی - بلحيات.       قانيه: املري.       الصومعة: محمد العزاين. 

 امليفــاع: القشــعي - الرثيــا.                 الزاهــر: جنيــد.                  العــرش:  املجــريب.

الطفــة أســامع: نــارص الظفري - القبســة - البيضــاين.             العقلة: أحمد العامري.

ــبييل.                                   مكــراس: العقيقــة. الســواديه: املــري - العمــري - الش

أبني

زنجبار: الشــامل - رشكةالعروي.                                   لودر: رشكة العروي - البيضاين - أبوهارون . 

الوضيــع: الشــامل.         شــقرة: الشــامل.            موديــه: احمــد الشــواحي - وحيــد - الخر وإخوان.    

جعــار: أبــو عاطــف اليزيــدي - رشكةالعــروي.         أحور: املعلم باهارون.              املحفد: التكامل.    

الضالع

الشيخ عثامن: فرع بنك التضامن - املرييس - بن دول - الشامــل - نجــوم  الرثيــاء - 

الحزمي - ابوسند الفروي  - الحاج عبدالله حسن - التضامن العريب- العروي-الحداد.

امللعب: الحزمي - بن دول.        التواهي: أحمد القايض.              القلوعة: ابو يارس.  

الربيقة: املتحدون -الحداد.                                                                بر أحمد: البدر الكامل.

املنصــورة: رشكــة عــدن - املفلحــي - داديــة - البســري - بــن عــوض - العروي-املنتاب.   

يزيــد بــن  فهــد  الشــابات:  املرشق:املــرشق.  العنــد  العــروي.   صالــح  العنــد:  مثلــث 

خــور مكــرس: جمـــال الحميد-الرشكــة الوطنية      دار ســعد: الشــامل - البــدر الكامل.

شارع التسعني: القطيبي - رشكة عدن - بن دول-العروي.   املعا: بنك التضامن - الحزمي.     

عدن مول: بنك التضامن.                                                              جولة عبد القوي: الشامل.

إمناء: الشبوطي - املرييس - محمد الحميد.

كريرت: املحضار - القطيبي-رشكة عدن-البسري-النعامن-دادية - بن عوض-الحداد.

املدينة: فرع بنك التضامن-املرييس-الحاج عبدالله حســن-القطيبي -الرشكة الوطنية.

جنب: املرييس - إنجاز.                                                         الحشــاء: عيل هنية - النارشي.   

دمــت: اليابــاين - املريــيس.        قعطبــة: املرييس-ابو يوســف.        الحصني: الواحة - النارش.

الفاخــر الجبــارة: املريــيس - الحــاج عبدالله حســن.        ســناح: الشــعيبي - املتحدون.   

الشــعيب: الحاج عبدالله حســن- مروان الشعيبي - خليفة عســكر البلعيس - الهوام.

مــأرب

لحج

الشارع العام: فرع بنك التضامن.   االفيوش: الشامل.    املقاطرة: الرشكة الوطنية - الهويش.

حاملني: صالح العروي.                املســيمر: يوســف فضل. حبيل جرب الســوق: بن زين.            

الحبيلني- ردفان: القطيبي-الشامل-العروي.    طور الباحة: الشبوطی.   املاح: صالح العروي.

تنب: الرشكة الوطنية.                        الحوطة - صرب: الشامل - الشبحي - العروي- الدويك إخوان.

املضاربة - سوق الحيمة: محمد الصبيحي.

يافع

ســوق الســام: بن عوض - القعيطي          سوق أكتوبر:القطيبي-بن عوض-الحداد.

ــة  ــن صميدع-رشك ــد: ب ــويف.        رص ــض: الص ــد الفي ــامل.    الح ــان: الش ــد قطن الح

العروي.   يهر: النقيب.            العسكرية: نارص الطيار.                                  سباح: رشكة العروي.

املحاجــي: جعبــور.              الســعدي: رشكــة العــروي         املفلحي: رشكة املفلحي 

 ذمـــار

ــوع -  ــيس - االك ــاين - املري ــي - الياب ــن - الحزم ــك التضام ــرع بن ــاء: ف ــارع صنع ش

ــه. ــن فتش ــريب: ب ــري الغ ــه.                         الدائ ــن فتش ــة - ب ــعيدة - دادي ارض الس

شــارع رداع: فرع بنك التضامن -املجريب-البشاري اخوان.                 جولة كمران: األعرج.      

مــوين. امللــك  جهــران:  الوصــايب.      - امللــك   - فتشــه  بــن  آنــس:  ضــوران 

بيــت الكومــاين: الوطنــي.              ميفعــة عنــس: األعــرج.                     خــط الحــداء: بــن فتشــه.

الحــداء: ابــو فــؤاد القــويس - الــويل.                                            الحــداء زراجــه: شمســان.

مدينة معرب: املري - املستقبل اكسرس - الشارحي.         عتمة: املأمون - فارع الدمام.

سوق املعدالة: فؤاد البحري.                                      مدينة الرشق: داوود العبايس. 

محطة املهالة: وضاح الكرف.

وصاب

وصاب الشابرة: بن فرحان.                                                 سوق األحد: أبو عبدالرحمن - الرويحي.

ســوق التعاون: وليد الرونة.                                               بني حطام بيت البعداين: العارضة.

مرشافــة: وصابــني كاش - مــروان الوجيــه.                              املصبــاح: عبداللــه املصباحــي. 

املطحنــي. مطحــن:  جبــل  محــرم.                                الكمــب:  ســوق 

سوق الثلوث: الطياري- أبو عبدالرحمن.                                       كبود مغربة صعر: الصالحي.

نقذ مغربة الوسط: بالل الصبحي.                  مصينعة: دردح.                الدن: حميد املذلبي.



الخدمة الذاتية

الشبكة

الصراف اآللي

البالد نت

تطبيق انجاز

تطبيق البالد

قـنـوات
التحويل

اإللكترونية

عمران

الجوف

صعدة

املهــرة  

شارع  صنعاء: فرع بنك التضامن - الحزميفرع بنك التضامن - الحزمي.                                جولة الدائري : املنتاب - ابن حيان.املنتاب - ابن حيان.

حرف سفيان: محمد بزدان - ابن األكوعمحمد بزدان - ابن األكوع.                                                                                حبور: العنوةالعنوة.

مسور بيت غداقة: املنتاباملنتاب.                                                                  مسور سوق الثلوث: الجهوريالجهوري.

مسور رمية عجاجة: املعافااملعافا.        املحناط: أبوشايفأبوشايف.                                          جبل يزيد: التعاونالتعاون.

شــارع حجة: األكوع - أبو عبدالله مفتاح - بن عامر -أرض الســعيدة.األكوع - أبو عبدالله مفتاح - بن عامر -أرض الســعيدة.                            خارف: الجريبالجريب.

ريدة: املرح - األبرقي - األخوين برساملرح - األبرقي - األخوين برس.                      ذيبني: الكوكب اكســرس - الوادي والصحراءالكوكب اكســرس - الوادي والصحراء. 

القفلة: الرشعبي اكسرس - سليامن الرشعبيالرشعبي اكسرس - سليامن الرشعبي.        ريدة ذيفان: الهزميالهزمي.           ثاء: ابن حاجبابن حاجب. 

القشــلة: نيــو ارســال كاشنيــو ارســال كاش.                                                       بــاس مفــرق ثــاء حبابــه: عــيل بــن عــيلعــيل بــن عــيل.

مفرق ثا حبابه: عبداللطيف جر.                                         املخضرة: ابو اســالم - ابو مروان الحاجابو اســالم - ابو مروان الحاج.     

حوث: سمر املخاليف - ابن حيانسمر املخاليف - ابن حيان.          العشة: آفاق إخوانآفاق إخوان.             بني رصيم: الجثام - حامديالجثام - حامدي. 

خمر: العنوة - ابن بزدان - بشر الحومي- الشطبي - أرض السعيدةالعنوة - ابن بزدان - بشر الحومي- الشطبي - أرض السعيدة.                      العميشة: مورمور.       

املدان: الرشيدالرشيد.                  السود: جبل سيد - انور العقاري.جبل سيد - انور العقاري.                        خيوان: التنمية - طوافالتنمية - طواف.

الحزم: فرع بنك التضامن - ديب اكسرس- الفوتريفرع بنك التضامن - ديب اكسرس- الفوتري.                                          برط العنان: الشيخ  الشيخ .

برط رجوزة: األعمى - رسحاناألعمى - رسحان.

املرايش: الشيخ - النجاح - عيل االقطلالشيخ - النجاح - عيل االقطل.                          املتون: الحدايش - فتح الخر - الشنهالحدايش - فتح الخر - الشنه.

خب والشعف: خرصان - ابو عارف - بن سيف - بن عزيز.خرصان - ابو عارف - بن سيف - بن عزيز.                                         املصلوب: العجيالعجي.

املتون سوق االثنني: أبو غمدانأبو غمدان.                                                             املطمة: املطمة اكسرس.املطمة اكسرس.

الشارع العام: العيدروس - املنتابالعيدروس - املنتاب.          حيدان: عرفات.عرفات.            ضحيان: املعرويف - احمد السويدياملعرويف - احمد السويدي.

مفرق الطلح: بزدان - العيدروس - أبو عبدالله مفتاح.بزدان - العيدروس - أبو عبدالله مفتاح.      قطابر: الربعالربع.                ســحار: النهضةالنهضة.   

كتاف والبقع: الوحيد اكســرسالوحيد اكســرس.     غمر: فايز املرهبي - ابن عبود.فايز املرهبي - ابن عبود.                ســاقني: املعييضاملعييض.

ــامل. ــو ك ــي - اب ــامل.االصمخ ــو ك ــي - اب ــد: االصمخ ــر.             العن ــرع - النظ ــني م ــر.ام ــرع - النظ ــني م ــدرويب.          رازح: ام ــدرويب.ال ــه: ال املنب

الصفــراء: ابــن حمــدانابــن حمــدان.                                                                   املهــاذر: عبداللــه عاطــف - ارض رشعــب.عبداللــه عاطــف - ارض رشعــب.

الغيظة: البسري - املحظار - بن دول - الصبيحي.البسري - املحظار - بن دول - الصبيحي.                            الغيظة -الجاحي: الصبيحي. الصبيحي.       

سيحوت: البسري - الصبيحيالبسري - الصبيحي.                                                                  حوف: الصبيحي - الحبييشالصبيحي - الحبييش.

قشن: الصبيحي - املهرة.الصبيحي - املهرة.                شحن: البسري - املرييس - املنتاب - أبو عبدالله مفتاحالبسري - املرييس - املنتاب - أبو عبدالله مفتاح.

إب

شـارع العدين: املرييس - الحزمي - الزبري -الياباين - دادية - العامري اخوان - التضامن العريب.                                                                   

شــارع تعــز: اليابــانـي - الحــزمــي - الــزبــيــري - قــطــر - الــصــقــر- أرض الســعيــدة.

شارع الدائري: فرع بنك التضامن                   طبيع بعدان: املرييس - الهالل موين - الدعيس.         

العدين: رشاد بحر - الحزمي - العامري اخوان - التضامن العريب. 

السارة النجد: صدام الشمساين - صالح الحميدي.                  املزاحن: نجم املزاحن - الزبري.

املشنة: الزبري.                    الشعر نادب: أحمد الحداد.                          الرضايئ: عيل العنيس.  

القفر: ابو حسني البكييل.   الدليل: ابو عبدالله محرم.           مفرق حبيش: الدميني - حبيش.   

ظلمة حبيش: االنصار اكسرس - التوكل موين.       املجمعة: املجمعة - الجوحيل اكسرس.

مذيخره: أبو حمد موين - جابر الجري - القحطاين.                                          الرضمة: املرييس.

النادرة: الحوشبي - الياباين - املرييس.                                                        مشورة: اللواء األخرض.

حزم العدين: الحزمي - السنمي.                األجعوم: الجعمي.                 خبات الكديد: بن عيل.          

السدة: املرييس - رشاد بحر - الياباين.  يريم:املرييس-الحزمي - الكبيس - أرض السعيدة. 

القاعدة: فرع بنك التضامن - الحزمي - عبدالحق اإلمام - أبونارص الفروي.  السربة: افآق اخوان.

مفــرق جبلــة: الحزمــي.                  جبلــة: ابــن الحــاج.                    الســبل: املريــيس.

مفرق ميتم : رشكة اإلتحاد.                                                              ميتم سوق الثلوث : افآق اخوان.

حجـــــــة

الشارع العام: فرع بنك التضامن-فتح الرحمن - الرق.-فتح الرحمن - الرق.                        كحان الرشف: ابن القطفابن القطف. 

أسلم: الصبيحيالصبيحي.                                                    شفر: فتح الرحمن - داوود العبايس - البيضاين.فتح الرحمن - داوود العبايس - البيضاين.

ــن. ــك التضام ــرع بن ــس: ف ــوري.                        عب ــة- املحط ــن هب ــول - ب ــن األش ــوري.اب ــة- املحط ــن هب ــول - ب ــن األش ــة: اب املحابش

خميــس الواعظــات - كعيدنــة: النمــري. النمــري.                                          أفلــح اليمــن - ســوق جيــاح: بن هبةبن هبة.

ــي كاش. ــي كاشالصبيح ــوس: الصبيح ــي ي ــزي.                                                               بن ــزيالحم ــة: الحم ــاح الوعلي املفت

افلح الشام: الصبيحي كاشالصبيحي كاش.           سوق الربوع: محمد الورقيمحمد الورقي.            حرض: داود العبايس.داود العبايس.

سوق األمان: فتح الرحمن - الرقفتح الرحمن - الرق.          شمر: منيفمنيف.          مشجعة املخيذرة: الصبيحي كاش. الصبيحي كاش. 

املفتاح - سوق باب املهر: القعايفالقعايف.                                       الشاهل مديخة: الرشعبي موينالرشعبي موين.

الشاهل: العطاين العطاين.                  األمرور: محمد مطهرمحمد مطهر.                 سوق بيت الجبل: منيف للرصافةمنيف للرصافة.

قفل الشغادرة: بن فارسبن فارس.                                                      الشغادرة السواملة: محمد السامليمحمد الساملي.

كحان عفار: ابن مهديابن مهدي.                   املفتاح الباب: بشر القاسمي.                     الغدرة: التيسرالتيسر.

خران املحرق: الصبيحي كاشالصبيحي كاش.                                                                      كرش: امني اليزيدي - جابرامني اليزيدي - جابر.

املفتاح طهنه: الوسام الذهبيالوسام الذهبي .                                                            مستباء: سلطان الخمييسسلطان الخمييس.

نجرة: الصاعدالصاعد.                                                                                                                   وشحة: حمود جربوححمود جربوح.

املغربة: عبدالله هرمسعبدالله هرمس.                                                                        بني قيس الطور: فتح الرحمنفتح الرحمن.  

عاهم: بن جامل - محمد الخمييس.  بن جامل - محمد الخمييس.                                               خران بني حمله: عدنان الرباعيعدنان الرباعي.

حديبو: رشكة البسري - بن دول - الوطنية.رشكة البسري - بن دول - الوطنية.

 

سقطرى

املحويت

ــالم ســتار. ــة: الس ــزام -الشــاحذي.             الطويل ــن ح ــرع بنــك التضامن-ب ــام: ف ــارع الع الش

شــبام كوكبــان: الظفــري.                                                                   األهجــر: الشــوخي.    

  ملحان بني الحجاج + بيت قطينة: الســالم ســتار.                        بني ســعد جمعة: محمد الزيدي.

الخبت املرواح: جعشان - النمري.                                                                                   الخبت الظاهر: املنار. 

ســليامن.  أحمــد   - الحزمــي  الرجــم:  القنــاد.                                 الواســطة:  الخبــت 

الجبني: فارع الدمام - العكش - ابن مسفر - ابو الرجال - الريال بالس.فارع الدمام - العكش - ابن مسفر - ابو الرجال - الريال بالس.    كسمه: داوود العبايسداوود العبايس.    

الرباط: عادل البدجيعادل البدجي.      مزهر: السالمي - العكش - النجم الذهبيالسالمي - العكش - النجم الذهبي.         رباط النهاري: العكشالعكش. 

الجعفرية: السعيد موين - حمزة الحرازيالسعيد موين - حمزة الحرازي.                                                       بني الضبيبي: ابن مقبلابن مقبل.    

النوبة سوق النجد: الهجريالهجري.                                           باد الطعام: ابو الليل - الكبار - نبيل عبداللهابو الليل - الكبار - نبيل عبدالله.

رمية


