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شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301010قیس بن مالك االرحبي / بیت العذريارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301011مصعب بن عمیرمدرارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301012الخضراءارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301013النور بیت مھديارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301014الشھید الرئیس صالح صالح لبصماد/ بوسانارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301015الفتح بیت الوردارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301016عومرةارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301017الخیرخبةارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301018عمربن عبدالعزیزھزمارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301019عصامارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301020الحیفةارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301021بیت صیفانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301022المیھالارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301023بیت سنانارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301024عیال موسىارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301025خالدبن الولید بیت الجالدارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301026شراعارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301027حیاسارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301028العرشانارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301029غولة زندانارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301031الخیرابن حاتمارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301032عجازبني حكمارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301033النوربیت شعفلارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301034الشارقة - الصبیحاتارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301035بیت الغباريارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301036العنميارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301037الركیة السفلىارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301038الحسین بن علي بیت الذیبارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301039الشھید ابو سرعةارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301042الفتح بدرب عبیدارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301043الشرزةارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301044بني حكمارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301045سوق الخمیسارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301047التعاون بیت عطفانارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301048الصحابة بالسودةارحبصنعاء
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شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301049القطیشة/ارحبارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301052سمنةارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301055المیثاق بسمرةارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301056الدواعر األساسیةارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301057العمقيارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301058السودة - عیال عبدهللارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301059المنار محصمارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301060ش /عبدهللا الطھیفارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301061الجربةارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301062حلحلارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301063النصربیت شمالنارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301064بیت ثعیلارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301067سنوان الخبطینارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301068خالدبن الولیدبني سبعةارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301069غول الشریفارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301071الفتح قطوانارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301072معاذبن جبل بیت نوفلارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301073النور بني مرحارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301074الركیة العلیاءارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301075الرفیقارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301076بیت الحنقارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301077خبةبیت سعیدارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301078ھاومارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301079سلمان األساسیة المشامارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301080االمام علي ظرفاتارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301081بیت القطیبيارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301082بیت ثناءارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301083سعید بن قیس االرحبيارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301084الشھید بشیر احمد محمد الشعبيارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301085الفتح - أتوهارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301086عمر بن الخطاب الجنادبةارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301087الحسین بن علي برمانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301088الروعةارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301089عیال یحیىارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301090بیت الزبیبارحبصنعاء
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الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301091الجبجبارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301092األبوهارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301093الصبیحات بیت الدباءارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301094بني بعیسارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301095مصعب االصماطارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301096بیت عصطانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301097سلمان الفارسي بیت سریعارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301098ش/محسن ردمانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301099االمام علي بني قیداسارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301100سبتمبر 21ارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301101المنصورارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301102خبة بني رشیدارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301103النور بیت العشبيارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301107الشھید اللواء انور حمود شمارارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301108اسماءبیت مرانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301109عائشة بیحیصارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301110فاطمة الزھراءالبكولارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301112حبارارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301113صرواح للبنات بمدرارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301114خدیجة للبنات الرجوارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301116سواد بوسانارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301117المنارالمعاشرةارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301120الصافیة بالمكاریبارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301121ش / غانم أبو غانمارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301123السالم المخدرةارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301124الحاجبارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301126وادي جحفلارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301127الوحدة باالودیةارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301135النھضة للبنات - ھزمارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301136البتول للبنات برمانارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301137الوحدة روضة شعبارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301138الوحدة للبنات بني سبعةارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301139ریامارحبصنعاء
الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301140مدرسة سنوان القاده /ارحبارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301801الحسن بن علي بیت مرانارحبصنعاء
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الورقي الدولیھ للصرافھ - فرع جامعھ ارحب - ارحب - صنعاء72301802الحسین بن علي الدربارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301803الحسین بن علي بالرجوارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301804طارق بن زیادیحیصارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301805االمام علي البكولارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301806عامرالشعبيارحبصنعاء
شركة الھزمي للصرافھ - ارحب - صنعاء72301807االمام علي الزبیراتارحبصنعاء
بن شمار للصرافھ - جامعة ارحب - ارحب72301808االمام زید بن علي /حطبانارحبصنعاء
عارف حسن عبدهللا العبیدي - ارحب - صنعاء72301811ابو بكر المشامینارحبصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310002الحسن بن علي بركینالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310003شھداء الكبس الثانویةالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310004حمزة بن عبدالمطلبالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310005حصن الظبیتینالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310006عمار بن یاسر بالنوابھالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310007النصر بالمعینھالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310008الشھید / زید علي مصلحالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310009مدرسة الرسول االعظمالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310010الشھید /حمید قاسم التوعريالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310011الشھید علي احمد زید بالحضنالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310012القادسیھ بیت القیريالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310013االمام علي بالحرورهالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310014تجمع الیمانیھ بالھجرینالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310015طارق بن زیاد بالتالبھالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310016االمام زین العابدینالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310017الوحده خبیقانالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310018الشھید حمید القیريالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310019العروة الوثقى بھروبالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310020النفوق بیت حنظلالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310021الشھید ناجي الصوفيالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310022المجد بذي یدومالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310023عمر بن عبدالعزیز بیضالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310024الوحدة دار داوودالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310025الشھید/عبدالكریم الكولالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310026النھضھ بالربوعالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310027الشھید عبد الولي القیريالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310028صالح الدین بیت محددالحصنصنعاء
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محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310029مدرسة ٢١ سبتمبر /حصن مشملالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310030االمام الشوكاني بالصدورالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310031الشھید حسین الجحدريالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310032الحمزه بالشنبليالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310033الحسین بن علي بیت جودمالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310034المختار بالزرارالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310035االمام الھادي /بیت انعمالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310037الشھید القائد بالحبسالحصنصنعاء
محالت رمزي الوادي - الحصن - صنعاء72310038المجمع التربوي  الثانويالحصنصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311010الصبري خمیس مذیورالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311011االمام زید بالبركالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311012الشھید الصماد - بیت الدقريالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311013الشھید القائد بني منصورالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311014الرسول االعظمالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311015االمام الھاديالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311016التقدم بني فراصالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311017النجاح مفحقالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311018السالم االساسیة الثانویة االنفالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311019النصر بني دھمان والكمھ االساسیھ والثانویھالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311020الثورة بیت الرمیمالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311021جیل القران بالعریفالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311022ابن خلدون بیت جوھرالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311023المعتصم دروانالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311024التعاون بیت الصوفي وبني غبیسالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311025المسییرة القرانیةالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311026خالد بن الولید مرحبالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311027كمران المصنعةالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311029الشھید / محمد علي عبدالحقالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311031خالد بن الولید االساسیة المجاوزالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311032االمل وادي بني فراصالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311034اشبال المسیرةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311035التوفیق شزیوالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311037علي بن ابي طالب سھامالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311038الشھید ابو رعدالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا2672311039سبتمبر العداتالحیمة الخارجیةصنعاء

5



خطة الصرف لبدل انتقال العاملین في المدارس للعام ١٤٤٤ھــ -٢٠٢٢/٢٠٢٣م (المرحلة الثانیة) وزارة التربیة والتعلیم
صندوق دعم المعلم والتعلیم

اسم الوكیلرمز المدرسةإسم المدرسةمدیریة الصرفالمحافظة

الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311040النور بیت العلیيالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء2272311041مایو بیت حصبھالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311042الخضراء وادي الجبیريالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311043الشھید سمیر جریدالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311044السالم بیت اللھبةالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311045الشھید االشترالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311046االمجاد بیت مجليالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311047صالح الدین األعمورالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311048الحسین بن علي بالحصینالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311049الصحوة العریشةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311051النھضھ بیت جابر عليالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311052األنصار بني جوھرالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311054الفالح بوادي المعینھالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311055سیف بن ذي یزن علسانالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311057الدار البیضاء جبل بیرالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311059الحسین بن علي بیت الجریديالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311060عمار بن یاسر االساسیة (سحاح)بیت العلیيالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311061عمر بن الخطاب الرحابیھالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311062الحد الدقرارالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311063القدس بني عیاضالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311064الحیاة االساسیة  المنقذةالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311065النھضة االساسیة السعادنةالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311068الروضة االساسیة عوفةالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311069الوحدة االساسیة القرنةالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311072علي بن ابي طالب بیت الشریفةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311073الریان ریامالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311075التعاون المحیامالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء1472311076أكتوبر المحیامالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311077الوحدة خبأالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311078الجیل األساسیة بیت مونسالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311080المجد األساسیة بیت القالمالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311084لبانة االساسیة محدنالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311085الشورى االساسیھ بالمصنعھالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311086الشوكاني االساسیة حصاوالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311087الشروق االساسیة صیحانالحیمة الخارجیةصنعاء
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بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311090االتحاد االساسیة عابة العلیاءالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311095عمر عبدالعزیز بادعالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311096معاذ بن جبل البادیةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311097الیرموك بالخارفيالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311098معین الرصعةالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311099النصر االساسیة الثانویة بیت الشھیدالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311102عمر المختار االیفعالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311103الزھراء االساسیة بني ولیدالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311104الشھید ابو جھاد حمادي عواشةالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311105الشھید الشریفالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311106الشھید الدرة االساسیة بني شمھانالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311107مصعب بن عمیر االساسیة ضاعنةالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311108زید بن حارثة مدارةالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311109النور االساسیة شیعة الحطبالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311110شویطر شعب الجلھالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311111الخیر عاربانالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311112المیثاق جمعھ یادعالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311113حصن الصبارالحیمة الخارجیةصنعاء
الشیباني للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة72311114عائشة للبتاتالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311115المنار حجبةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311116األمل االساسیة ذي عالبالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311117الحسین بن علي القابل األعلىالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311118عثمان بن عفان ظابي سھامالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311119مصعب بن عمیر بالحقیلالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311120عقبة بن نافع االساسیة العرقةالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311121الزبیر بن العوام شعب خدرالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311123الشھید محمد القالمالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311124الشھید بكیل معوضةالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311126الشھید القنبحالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311130الشھید العلیي بالنمیرالحیمة الخارجیةصنعاء
بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311131مدرسة الشھداء بالسوق الجدیدالحیمة الخارجیةصنعاء
ابو محمد لاللكترونیات - السدس - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311132الحسین ابن علي القابل األسفلالحیمة الخارجیةصنعاء
محمد احمد احمد صالح الخالدي (محالت الخالدي) الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311133االمام زید بن علي وادي المسایلالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311134مدرسة السیده زینب /الحیمھ الخارجیھالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311135م/الزھراء للبنات بني منصور /الحیمھ الخارجیھالحیمة الخارجیةصنعاء
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بقالة السالم - السوق الجدید المخالف - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311801الفرقان االساسیة الثانویة بني ولیدالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311802التوحید بني مھديالحیمة الخارجیةصنعاء
نجیب شداد للصرافة - بني منصور - الحیمة الخارجیة - صنعاء72311803النور االساسیة الكدیةالحیمة الخارجیةصنعاء
عدنان محسن عبدهللا ناصر السلمي(محالت ابو كھالن)بني یحي _ الحیمھ الخارجیھ _ صنعاء72311804شھداء المسیرة بیت الزوارالحیمة الخارجیةصنعاء
رھیب ناجي علي شویطر(محالت رھیب) بني یحي_ الحیمة الخارجیھ _ صنعا72311805الوفاء بني قبیحالحیمة الخارجیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312010رقیة بیت الكبشالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312011النھضة بالعرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312012االمام علي ابن ابي طالب  أ.ث بباعرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312013النجاح بالیعرالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312014الشھیدینالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312015االتحاد غیل الصاعيالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312016الثورة بالجلبالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312017النخلةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312018الوحدة بیت الخطابيالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312019االنصار االساسیة الثانویةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312020التقدم بحیرانالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312021نور القران بالحجرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312022حمزة بالمرابطالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312023الفوز بیت الغیثيالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312024الشھید القائد بیت محمود االساسیةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312025الحسین بن علي بالعساكرةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312026التعاون بالحلیلةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312027السالم بالعبرةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312028الشھداء أ.ث باالوعارالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312029السالم الرصعةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312030الطلیعة ھجرة العینالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312031الوحدة بیت مداعسالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312032النصر بحمرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312033الحسین بالنقعالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312034الحد بني النمريالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312035النھضة بالحصینالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312036الفائز بیت النحیمالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312037علي بن ابي طالب بالشرقيالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312038الشھید االحمرالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312039المختار بالحضیرالحیمة الداخلیةصنعاء
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علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312040الفتح بالزیلةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312041بیت الذیب االساسیةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312042نور القران بعمروشالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312043النصر بالبعابعةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312044جیل القران بالخربةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312046م/الشھید بالصبار االساسیھ /الحیمھ الداخلیھالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312047السالم بالسلفالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312049الحیفةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312050جیل القران بالمعزابالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312051حیاة الدین رسمالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312053ابي ذر الحمرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312054السالم دوقرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312056حصن سویدالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312057طارق بن زیادالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312059النصر بالشجنالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312060مالك االشتر االساسیة بأرزنالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312061الوحدة بیت العمريالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312062بیت الیسريالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312063الفتح بالقفلالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312064بھكة والشرفالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312065نور القران بدرعةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312066االتحاد وادي المحانةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312067الوحدة دار الھمامالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312068النصر بصبارهالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312069النجاح صیعمالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312070النصر بني منصورالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312071نور القران  بالبطنةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312072عمر بن عبدالعزیزالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312073الحسین بن علي بالحرفالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312074الحسن بن علي بغبشالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312076التوفیق خذافالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312077الفالح عبر شعبھالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312082الفوز ظلمانالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312085االمام الھادي بالظھرة االساسیةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312086الحجر سوق االثنینالحیمة الداخلیةصنعاء
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ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312087الشھید الصمادالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312088الحسن بن علي االساسیة باللكمھالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312089االتحاد االساسیة باالنقعالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312090النصر جبل مطردالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312091خدیجة الكبرى االساسیة للبناتالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312092السالم الربوعالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312093الحسین بن علي بزبینالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312094النصر بالعریفالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312095الفوز بیت جھالنالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312096زیبب بالیعرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312097الرسالة بیت البشريالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312101علي بغیالالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312102النعمان بني نزارالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312103اإلخالص بني نزارالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312104جیل القران باالشروقالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312105الوحدة جومرةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312106الزھراء بیت الخطابيالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312107جیل القران بیت مریطالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312108سبتمبر بنعام /الحیمھ الداخلیھ 21الحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312109الخیر بالمحطةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312111بني احمدالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312112االمام زین العابدین االساسیة بینعالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312113الفجر قرامشالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312114مایو بیت النش 22الحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312115النصر الواسطالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312116الوحدة بیت یریسالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312117حصن موسىالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312120الفتح بالمغاربالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312121المستقبل بالعقلالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312125االقصى راضھالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312126الصمود بشعب شمرالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312130ما یو االحبوب 22الحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312131التفوق  بني منصورالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312132مایو بیت البوص 22الحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312133الیرموك بالمراغةالحیمة الداخلیةصنعاء
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علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312134اكتوبر بقرضھ 14الحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312135عبدهللا ابن عباس االساسیةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312136الفتح بمجرشالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312137عمار بن یاسر االساسیة بني عمروالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312138سبتمبر بزوعر 21الحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312139االمام زید بن علي االساسیة بجرامةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312140النصر مجزرالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312141االمام الحسن بن علي بالفقھاءالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312142ردمان االساسیھالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312143الھیر قي شواقب والقشبالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312144الصمود بالحدبالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312145مدرسة ٢١ سبتمبر بسردد /الحیمھ الداخلیھالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312146م/االتحاد االساسیھ بالمعجوفھ /الحیمھ الداخلیھالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312147م/االمام زید بن علي بیت الموقلي /الحیمھ الداخلیھالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312801النصر بالضالعالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312802عصیفرة باالشروقالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312803األمل بالناصیةالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312804بدر الكبرىالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312805المسیرة االساسیة باللكمةالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312806علي بن أبي طالب عزانالحیمة الداخلیةصنعاء
ابن حیدر للصرافة - سوق السلف - الحیمة الداخلیھ - صنعاء72312808الوحدة مضبعالحیمة الداخلیةصنعاء
علي صالح  ( بقالھ النور) M - الحیمھ الداخلیھ - صنعاء72312809عبدهللا بن مسعود االساسیةالحیمة الداخلیةصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317042نور القران بالحصنینالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317043التعاون بالحصنینالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317046خالد بن الولید المربكالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317055شاللالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317056درب عسكرالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317057تجمع عذوبةالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317058خالالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317059محالین جبل اللوزالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317060الشھید الزبیريالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317061حذیفة ابن الیمانالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317062قاع الصبلھالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317063ھجرة شوكانالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317064االمام الشوكانيالطیالصنعاء
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الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317065السالم تنعمالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317066النھضة شوبانالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317067العرقھالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317069الفوز شاحكالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317080الجعراءالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317084الوحدة بالخربةالطیالصنعاء
الحجري للصرافة - جوار سوق الھندوانھ -  الطیال - صنعاء72317086صالح الدینالطیالصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302011النضالبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302012عمر بن الخطاببالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302013سبنمبر الجلھ 21بالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302014القادسیة بیت الزیاديبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302015الیرموكبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302016الرسول االعظمبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302017االعتمادبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302018عمار بن یاسربالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302019القادسیة بیت العتميبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302020الشھید صالح الصمادبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302021جیل الوحدةبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302022الثورة سعدانبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302023عمر بن عبدالعزیزبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302024المیثاقبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302025النصر بالرقلةبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302026االمام علي ابن ابي طالببالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302027جیل القرانبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302028بیت شراقبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302029الفتح األساسیة/الثانویھبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302030مالك االشتربالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302031الفالح األساسیة/الثانویھبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302032علي عبدالمغنيبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302033الشھید القائدبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302034الحسین بن عليبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302035النھضة بالعبسبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302036شھداء عافشبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302038مدرسة ٢٢-مایوبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302039االتحاد بیت الحاجبالد الروسصنعاء
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عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302041الوحدة بقاھببالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302042زید بن علي االیسربالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302043حذیفة بن الیمانبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302044الشھید احمد یاسینبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302045بدر الكبرىبالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302050شھداء السبعینبالد الروسصنعاء
محالت العشملي للتجارة - بالد الروس  - صنعاء72302051یولیو بالرواشدة-7بالد الروسصنعاء
عرین الفھد للصرافة - قاع القیضي - بالد الروس - صنعاء72302801االمام الھاديبالد الروسصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304010الشھید الوزیربني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304011سبأ عیال مالكبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304013النصر بیت السیدبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304014احمد مبخوتبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304015الشھید الحسینيبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304016نور القرآن بني داودبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304017بریانبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304018االمام الحسن بن علي بفندخبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304019الفالح بالشعاببني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304021العشة بالشعاببني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304022األمل بالقمعةبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304024روضة األشرافبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304025اكتوبر.14بني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304026اإلمام علي بیت الحنميبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304027الفرسبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304029الشھید القائدبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304031سبأ رفیق هللابني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304032حصن الرونةبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304033اإلمام علي بالشریةبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304034السالم صرفبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304035معین بیت النخیفبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304036خدیجةبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304037معاذ بن جبلبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304038سبتمبر قرضھ 21بني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304039الوحدةبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304042الفتح بسعوانبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304043النجاح قاع الصالحيبني حشیشصنعاء
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یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304044الصفاء والحنكةبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304045الحسین بن عليبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304046بیت رزیقبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304047شبام الغراسبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304048بیت القحمبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304049زجانبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304050العلم واإلیمان بمقریشبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304051ام المؤمنین خدیجھ / سعوانبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304052بلقیسبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304053مایو.22بني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304054عائشةبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304055الشھید ابو محمد الحسینيبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304056سبتمبر.26بني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304057جیل القران االساسیھبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304058شھداء المحجلبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304059الشھید الدباءبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304060سمیةبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304061نوفمبر.30بني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304062اإلعتزازبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304063عمر بن عبد العزیزبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304064التعاون بالحیوفبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304065الزھراءبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304066الوفاقبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304067زینببني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304070محمد شایف جار هللابني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304071احمد جعدانبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304072عمار بن یاسربني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304073الشھید عمار رسامبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304074یحیى عطشانبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304075النجد بالحیوفبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72304076مركز المعاقینبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304077ش/ صالح الصمادبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304078مدرسة االمام الحسین بن علي رجام /بني حشیشبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72304079مدرسة االمام الھادي رجام /بني حشیشبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304801مالك األشتربني حشیشصنعاء
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یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72304803زید بن عليبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72304805طارق بن زیادبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72317044الفتح راتخبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72317053شعب زایدبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72317070عمر بن عبدالعزیزبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72317081مال الدولةبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72317085باسقبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320011الحسن بن علي/عیال منصور/نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320015معاذ بن جبلبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320033بیت ناصر الحاجبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320037علي بن أبي طالببني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320042الفاروق /عیال منصور/ نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320064طارق بن زیاد/عیال منصور/نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320072الفالحبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320081مصعب بن عمیربني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320082موسى بن نصیربني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320083التوحیدبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320084بالل بن رباح م:نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320085قتیبة بن مسلمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320086ش/ محمد الدرةبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320087حنینبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320100الفوز بالمدیدبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320203م/محجر النعیمة/نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320204الوحده بني صبربني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320205م/شیحان/ملح /نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320206الشھید حمید الشلیفبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320207م/ش صالح ابولحوم/نھمبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320209الشھید یحیى أبو حاتمبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320211م/الروضھ/النھضھ/حریب/نھمبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320214عمر بن عبدالعزیزبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320216النجاحبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320302الثورة بثومةبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320303الصحابة بالحنیةبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320305حورة العلیاءبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320306سبأ بھمانبني حشیشصنعاء
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بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320308م/النصر خلقھ/نھمبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320309بیت العنببني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320310نور القران وادي سالحةبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320311الھیاثمبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320312محسن مریط المحاجربني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320313بیت القنشبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320314الشھید مریط خلقھبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320315بلقیس القریةبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320316الشھید سنان حطرومبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320318بني رسامبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320320الشھید عبدهللا مریطبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320321المعمل األساسیة الثانویةبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320322شھداء جنینبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320323بني عمروبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320324السالم مرببني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320402م/الفجر بمحلي/نھمبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320403م/بني غالب/نھمبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320404شھداء المسیرة /مسوره/نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320405م/المجد عیال محمد /نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320406م/٢٢ مایو الرماده/نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320407مدرسة شھداء الثانویة بقطبینبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320502بیت عرامانبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320503ش عزیز العقر /عقران/نھمبني حشیشصنعاء
بني حشیش للصرافة- الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320504م/الحرشفھ/نھمبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320505م/صنبوعھ/نھمبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320506لصف بني عامربني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320507الشھید یاسر دحانبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320508م/المجاوحھ/نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320509بني ناجيبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320510ش/ عبدالسالم الطیريبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320513غولة عاصمبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320514المعاديبني حشیشصنعاء
الصدارة للصرفة - شارع صرف- بني حشیش - صنعاء72320516ش.یحي بسر /نھمبني حشیشصنعاء
یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320518بیت شبانھبني حشیشصنعاء
الوجیھ للصرافة - الحتارش - بني حشیش - صنعاء72320522الوحدة عصربني حشیشصنعاء
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یمن مال للصرافة - صرف - بني حشیش - صنعاء72320523المدفونبني حشیشصنعاء
الشیباني للصرافة - شارع االربعین سعوان - بني حشیش - صنعاء72320524مدرسة صلب الشحیفھ /نھمبني حشیشصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305011عمار بن یاسربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305012النھضة حبابضبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305013الفوز بالجربانبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305014نونا آل شعرمبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305015التحریربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305016الحزم شروببني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305017الحمر آل سالمبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305018التالحمبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305019الجالحببني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305020الشجع نبعھبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305021االكیحلبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305022جبل توانبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305023الجیل الجدید الناعبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305024الوحدة رحب العسیلھبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305025النجاح رغیدهبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305026النصر وادي سامبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305028جیل القران بشروببني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305029الفاروق شوحطبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305030جبل وناءبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305031الحد لمذهبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305032الشعب بالسوسبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء2272305033مایو العوسجيبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305034علكم آل طاھربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305035نجد فرثعبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305038درع حمدبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305039السالم بالفدفدهبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305040السبعین آل طاھربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305041المیثاق بالنشفھبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305042قلتبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305044مجمع التضامنبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305045الوقیطینبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305047الشھید الجراشيبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305048مصعب بن عمیربني ضبیانصنعاء
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قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305049السفیتبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305050االنوار بني سبأبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305051طارق بن زیادبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305052جمال عبدالناصربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305053نور القران بالحمداتبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305054الجنافیربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305056المجد بالجراولبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305057نور القران برقببني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305058نور القران بدعامبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305061زعالنبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305071الصمره ال الوھاسيبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305072ابو موسى االشعريبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305074وضاح الھنادیھبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305075التفوق عیمادبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305076شاھر الجربانبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305077المجد بالعقارمبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305078الحمزة بالشرزبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305079الفرحةبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305081الفجر الجدید وعلبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305082الحزم ذنةبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305085المیثاق بالوادي االخضربني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305087العرسبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305090سلمة الحقل بالفقراءبني ضبیانصنعاء
قاید عبداللطیف علي احمد النوفھ (ادویھ الحیاه) M - بني ضبیان - خوالن - صنعاء72305091الضویلعبني ضبیانصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306004الشھید احمد المنديبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306006سبتمبر بالصباحة 21بني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306007الشھید المطريبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306008الشھید السواريبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306009جیل القران بالمساجدبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306012السعید بإدمبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306013النصر سوق األمانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306014المجد بیت رجالبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306015نور القران لدانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306016النصر بیت حنبصبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306017الشوكاني ـ بیت سعدبني مطرصنعاء
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السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306018الشھید سلمانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306019الجعادب الداخلیةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306021الشھید العریقبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306022المیثاق ھرامةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306023الشھید القائدبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306024الشھید حمود عزمان - بیت عزمانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306025األنصار معمار خصروفبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306026الشاھلیةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306028النھضة داعربني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306029شھداءالسبعینبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306031الوحدةخراب السنفبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306032النصر ــ برحانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306033الھدى حلةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306034الشھید المعقليبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء772306035یولیو مسیببني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306036خدیجة بیت مفتاحبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306038الوحدة كاشحبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306039شھداء الوحدةبیت الطویلبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306041ش/اسامة صبر - بیت ضالعھبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306042االمام علي بیت القرمانيبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306043نور القران اللدانيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306044المجد بالصلولةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306045الھدى حید الجلببني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306046جامحبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306047القمة قیفانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306049االمام علي مغرزبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306051الحمزة بیت عذرانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306052االیمان بالمراصببني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306053الشھید / عزالدین القلیسيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306054الشراعي بالقالضبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306057السالم بیت الجعدبيبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306058نور القران بیت الشیبانيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306059شعبان البرویةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306061الحمزة بن عبد المطلب/خرابة محیببني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306062صالح الدین ریشانبني مطرصنعاء
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السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306063نور القران عسبةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306065الھجربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306066الفتح جعللبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306067العشاشبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306068الطالئع كشربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306069الیرموك بیت نعامةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306071ظفار بیت محفدبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306072النصر باالشرافبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306073موسى بن نصیربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306074المجد بالسرارةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306075التعاون بیت الرازقيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306077الصحوة بیت عسلةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306078أبو ذر الغفاريبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306079خالد بن الولید خشعانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306081المستقبلبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306084السالم نقبةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306085بیت العنبسيبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306086القارن باالشرافبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306088بیت الحنظليبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306089الدرة بني حاتمبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306094الھدى ظلمانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306095الدقراربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات2672306098سبتمبر القدمةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306099الفاروقبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306101مصعب بن عمیربني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306103ھایل بمیفعةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306105احمد علي شیبانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306106بیت الشاميبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306107الحلیلةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306108معمار عیناءبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306110الحمزة قطع الشرفبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306111طارق بن زیاد بالحنةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306112عمرالمختاربالخسمةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306113بھمانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306114ھاللةبني مطرصنعاء
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الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306115الشھید صالح القیدانيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306116االمتیاز بیت برمانبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306119الھدى سفیانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306120شعباتبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306121نور القران بالجاھليبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306122عیبانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306123االمام زید بن علي االساسیة بالعوابلةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306124الرحمة بالعصرةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306125الفجر سبابني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306126بیت سودانبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306171سـبـأ الصباحةبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306177الشھید الصمادبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306178معین بیت مخارشبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306179االمام علي حجر عكیشبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306181الجھاد بیت معدنبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306183النجاح - مریحبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306184االمام علي - نوببني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306185مدرسة المجدبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306186الشھید/یوسف الریشانيبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306188مدرسة عبدهللا بن عباس / بني مطربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306190مدرسة الصمود / بني مطربني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306191مدرسة النور بیت حابس /بني مطربني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306192م/الشھید الصماد بالحجار بني قیس /بني مطربني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306803النور جھامةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306804عمار بن یاسربني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306805وقشبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306806االیمان قوبةبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306807الصدیق یازلبني مطرصنعاء
السفیر للصرافة - خط الحدیده - سوق  القات - بني مطر - صنعاء72306808عبدهللا بن مسعود بني عباسبني مطرصنعاء
الحجري للصرافة - فرع متنة - بني مطر متنھ جوار سوق القات72306810الوحدة یاردمبني مطرصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308001الشھید / صالح الصمادجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308002الزھراء للبناتجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308003سبتمبر- البیاض 26جحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308004الشھید القائدجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308005العروبة بالعبرجحانةصنعاء
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محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308007االمام السھادي / قاولجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308008القدس بالمعینةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308009الحسین بن علي بالنجدینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308011سبتمبر 21جحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308012االمام علي بن ابي طالب بالعبرجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308013الشھید النجار بعصفانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308014التعاون بالحصن األبیضجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308016الحسن بن علي بیت الخردلجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308017اإلخالص بالجونجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308018الحمزة بن عبدالمطلب بیت القبیسي والتعیمةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308019العھد الجدید بیت الرویشانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308020تجمع مرحبجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308021الصدیق سدمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308022الفالح قطینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308023خولة بنت االزور للبناتجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308024طارق بن زیادجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308025اللقیھ بالصافیةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308026الوحدة بیت الشحطرةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308027االمل الخوعةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308028الفوز بالمعازیبجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308029الشھید الرجويجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308030زید بن علي باللماعجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308031تجمع حجبةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308032مالك االشترجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308033النصر بالمصنعةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308034الحریة اسلجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308035الفتح بني القحمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308036النور بالبربرةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308037تجمع حضرجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308038الثورة بني عاطفجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308039تجمع قرى العصرةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308040الشرق قروىجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308041المصینعة األساسیةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308042السالم وادي مرحبجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308043العبرینجحانةصنعاء
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محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308044النور بشارجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308048الشھید ابوحلیقةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308049الشھید الدرة بیت جمیلجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308052أكتوبــــــــر - بالمنصفة 14جحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308053جیل القرانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308054صالح الدین بمیدونجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308055الشھید صخر عزالدینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308056عمر المختار ردعانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308057معاذ بن جبل األساسیةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308060ــ مایو- خمر 22جحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308061زینب للبنات بیت الحیسةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308062النھضھ غلیلجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308063زید بن علي بالشروايجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308064التضامن بیت وھابجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308065عمر المختار البالوسجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء772308066یولیو بمزعمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308068شعب الكریميجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308075سمیة للبناتجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308076ام المؤمنین خدیجةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308077بیت شاكرجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308078الغیل باسنافجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308079االمام علي بالعبرینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308080مصعب بن عمیر بشارجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء2172308081سبتمبر منددجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308082الشھید / صالح االعرججحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308801عمار بن یاسرجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308802الشھید احمد الرمیمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308803السمح بن مالكجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308805الشیخ الصالحيجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72308807عمر بن عبدالعزیزجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313006مغزینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313013أبو الحسن بالمعملةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313014الشھید / راجح الضریميجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313015الشھید الحمانيجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313016نور القران بالظھارجحانةصنعاء
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محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313030مدرسة الھجرة بالظھارجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء2272313031مایو بیت ابو حلوسجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313032بني فرحانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313033الشھید احمد عبدهللا دویدجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313034الشعبین األساسیة الثانویةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313035بني عزیز و المیاسرةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313036المیثاق الجریباتجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313037خالد بن الولیدجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313038ش طارق علي محمد سند بالنجیديجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313039ش/ محمد صالح حمیدجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313040الشھید احمد سنان راجح بالقصرجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313041الثورة قضیةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313042ش احمد عبدهللا جھالنجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313043الوحدة بھداججحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313054التضامنجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313057بني سریعجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313060بیت الحنشجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313064بني رسامجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء2272313067مایو بالحدودجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313070تجمع الظھارجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72313072بني الشتاءجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء2672313076سبتمبر االساسیھ بجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317036نقعةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317037الشھید شعالنجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317038تریاشجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317039الشھید النینيجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317040الفتح بني سحامجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317041علي بن ابي طالبجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317047الثورة بالزوارقھجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317048الفوز بالسھمانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317049الشھید الھیال االساسیة بالسھمانجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317050بیت ابوھاشمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317051وادي الحبابضجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317052عمر المختارجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317054الشروق بني سحامجحانةصنعاء
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محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317068الفرعجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317071الصوالبجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317072ایطبھجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317073تجمع قودرةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317074الغملھجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317076بني ھیثمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317077بنور القران بني سعدجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317078السھافةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317083عمر بن الخطابجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317088تجمع الحضارمجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317090الوحدةبالمعین االساسیةجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317091المھندسینجحانةصنعاء
محالت محمد النجار- حجانھ - صنعاء72317092المصنعھ االساسیھ بني جبرجحانةصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313001العطفة بالخیامخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313003العروبة وادي حبابخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313004المدیدخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313005الفضایاخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313007الشھید عبدالسالم الدباءخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313008الوحدة بالھجرخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313009بني فالحخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313010االتحاد األساسیةخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313011الشھید الغادرخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء2672313012سبتمبر بني شجینخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313018االصف األساسیة اللالعروشخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313021الجریف االساسیةخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313022الزعبة  باالعروشخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313023نعمانخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313024الوحدة بني صلیحخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313025بني طرموشخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313027مدرسة اللون األساسیةخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313028شھداء بني حاتمخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313029عمار بن یاسر ـ الكشاورخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313045االمام علي بن ابي طالب(بني طوق)خوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313051الكمبر بالمسراخخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313056المستقبل الفودجخوالنصنعاء
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مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313059النصر بالمفلحةخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313061الشھید صالح علي الصمادخوالنصنعاء
مجمع الخیر التجاریھ M - االعروش - خوالن - صنعاء72313066الحسین بن عليخوالنصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315004الزبیر بن العوامسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315005علي بن أبي طالبسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315006الوحدةسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315007ش ط / ُحمید التامسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315009الحسین بن عليسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315013اكتوبر بیت الحضرمي 14سنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315014مدرسة ٢٢-مایوسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315015الشوكانيسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315019شھداء البطحھسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315020شھداء حزیزسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315021حسن الملصيسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315022مدرسة ٢٦-سبتمبر بیت النمیرسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315023شھداء صافیة طامشسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315024ابن خلدونسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315025التضامنسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315026شھداء الضبعاتسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315027جیل الوحدةسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315028الشھید علي جمیلسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315029الحمزة بن عبدالمطلبسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315030مجمع وادي الفرواتسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315031ش/علوي القاسميسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315033جیل القرانسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315034ش/ احمد السیانيسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315035عمر بن عبدالعزیزسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315038المجد الحضورسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315039جعفر الطیار بضبر خیرهسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315040النبي المختارسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315041شھداء ریمة حمیدسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315042سیف بن ذي یزنسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315043زین العابدینسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315045ابي بكر الصدیقسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315046ش/ مھدي شرھانسنحان وبني بھلولصنعاء
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شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315047شھداء عمدسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315048الثورة بشعسانسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315049شھداء السرینسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315050الشھید ابوالقاسم الشیخسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315051قحازةسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315052عبدهللا بن مسعودسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315054النجاح قطینسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315055الحسن بن عليسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315056ابي ذر الغفاريسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315057خالدبن الولیدسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315058نور القرانسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315059زید بن عليسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315060مصعب بن عمیرسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315061بني شایعسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315064االقصى الشریفسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315065مدرسة ٧-یولیوسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315066شھداء الوحدةسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315067الشعبسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315069اسامة بن زیدسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315070بالل  بن رباحسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315081ام المؤمنین خدیجةسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315082الشھید بكیل دماجسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315083الیمن الجدیدسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315084جیل النصرسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315085الشھید بسام المسعوديسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315086المصطفىسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315087الزھراءسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315088زینبسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315089ارض السعیدةسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315110الشھید الزبیريسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315111النصر بیت عللسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315112الفتح قرینھسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315113االمام علي ابن ابي طالب /خیرانسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315114زین العابدینسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315115االمام الحسین بن علي بعناقھسنحان وبني بھلولصنعاء
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الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315116شھداء بیت وترسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315117ش/صالح ھمدانسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315118الشھید السجادسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315119الشھید الرئیس صالح الصماد بدجھسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315120الشھید الحماسيسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315121أسعدالكاملسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315130سیف بیت عقبسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315131م/٢٢-مایوسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315132االمام الحسین بني علي بدار عیاشسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315133االمام الھادي بین عقبسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315134ش/ھاني ھمدانسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315136الوفاقسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315137ش/علي صالح وھاسسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315138ش/صالح المجاھدسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315139شھداء المسیره  بیت حاضرسنحان وبني بھلولصنعاء
الثقة للصرافة - سوق الثالثین - سنحان72315141مدرسة الھندوانھ / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315142مدرسة /ابو علي عامر / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315145مدرسة الحوار الوطني / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315146مدرسة الحبیب بن زید / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315147مدرسة عقبھ بن نافع / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
شركة ظفار اكسبرس للصرافة - م صنعاء - م سنحان وبني بھلول - جولة الحثیلي72315148مدرسة اجیال الوحده / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315149مدرسة /مالك االشتر / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
مفتاح للصرافة - حزیز72315150مدرسة الشھید ابو صالح عیسىسنحان وبني بھلولصنعاء
البحري للصرافة - شارع الخمسین - سنحان - صنعاء72315151مدرسة الفقید الحضرمي / سنحانسنحان وبني بھلولصنعاء
الزاجل للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول- صنعاء72315805السمح بن مالكسنحان وبني بھلولصنعاء
الصیفي للصرافة - حزیز - سنحان وبني بھلول - صنعاء72315808الشھید القائدسنحان وبني بھلولصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316010االمام الحسنصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316011الرسول االعظمصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316012سعد بن ابي وقاصصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316013االمام عليصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316014الشھید ابوالحسنین الجبلصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316015بالل بن رباحصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316016اویس القرنيصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316017االمام زید بن عليصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316018جیل القرانصعفانصنعاء
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بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316019النصر بالمسیلصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316020النجاح بالمقربةصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316021الشھید عبدالحكیم الجابريصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316022الفرقان  بالدرجةصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316023جعفر بن ابي طالبصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316024النصر بالمنصةصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316025النجاح بوادي حارصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316026محمد ابن ابي بكرصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316027الشھید ھاشم مسعودصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316028شرف بشرصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316031معاذ بن جبل بني صبیحصعفانصنعاء
بقالة الخیر (علي عبده المعازیب) - الطرف -صعفان  - صنعاء72316032االمام زین العابدینصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316033الرحبةصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316034حمزه بن عبدالمطلبصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316035الشھید محمد جابرصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316036مصعب بن عمیر بالحنكھصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316037مصعب بن عمیرصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316038الشھید الصمادصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316040بدر الكبرىصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316041االمام الھادي بالزبیةصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316042الوحدةصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316044زید بن حارثھصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316046الحسن بن عليصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316047عمر بن عبدالعزیز-البراكةصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316050االقصىصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316051الشھید  القائدصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316057عبدهللا بن عباسصعفانصنعاء
محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316058عمار بن یاسرصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان2272316059مایو المحفرصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316061الشھید ابومرسلصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316062نور القرانصعفانصنعاء
مكتبة ریماس- الجرواح - صعفان72316063الشھید محمد بشرصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316064علي بالمقامصعفانصنعاء
بقالة ابو علي التجاریة - متوح - صعفان - صنعاء72316066الفجر الجدید/حبش/صعفانصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316071قرن ھاشمصعفانصنعاء
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محالت االھدل لالكترونیات - عبال - صعفان - صنعاء 72316801معاذ برایمصعفانصنعاء
عبدهللا مكرم للصرافة_العزلة بني عراف_القدم_مدیریة صعفان72316802الفتح بالجرواحصعفانصنعاء
بقالة المسیل (ناصر الحاج) -  مدول -صعفان - صنعاء72316803سلمان الفارسيصعفانصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306048بالل الموقعصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306055الوحدة المراحظةصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306091خرابة دایانصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 2272306109مایو بالمراحظةصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306118االمجاد دایانصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306175اللحجصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306182ضریحةصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306187بیت الجدومصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306801مجمع بیت الرماحصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306802االرشادصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306809ھجرة بقالنصنعاء الجدیدةصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72306811الشھید الجباريصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72306812البنیان المرصوص بیت النھميصنعاء الجدیدةصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322001معاذ بن جبل /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322002تجمع الفجر الجدید /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322003الفوز رھم /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322004التوحید نمران /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322005النصر بیت بوس /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322006الثورة حدة /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322007المجد بسنع /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322008حمل العلیا /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322009الفقید الكرشمي /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322010مدرسة عبدهللا بن مسعود /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322011ش/ محمد نجاد /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322012شھداء االقصى /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322013االمام الھادي /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322014االخالص /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322015عمار بن یاسر /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322016ش/حسین الشامي /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322017شھداء رھم /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322018ش/مختارعلي مصلح /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322019خولة بنت االزور /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
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شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322020شھداء حمل /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322021مدرسة الیمن الجدید / صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322022مدرسة النصر الوحدوي /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322023مدرسة ماریا القبطیھ / صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
الناصر للصرافة فرع ش الخمسین - صنعاء الجدیده - صنعاء72322024م/الشھید القائد باصالحیة السجن بالروضھصنعاء الجدیدهصنعاء
شركة القاسمي الدولیة للصرافھ (سلطان القاسمي واوالده) شارع الخمسین - بیت بوس - طلعھ كمران - 72322025م/بشیر الیمني /صنعاء الجدیدهصنعاء الجدیدهصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319010القصرمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319012فاطمة الزھراء للبناتمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319013الشھید ماجد القاسمي - مناخةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319014النجاح بالھجرةمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319015معاذ بن جبلمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319016الفتوح االساسیة الثانویةمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319017الفتح االساسیة الثانویة بالقدممناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319018الوفاء بالعبراتمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319019التربة الحمراءمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319021العدل بالمعزبمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319022عتارة االساسیةمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319023عر الجرادي االساسیة الثانویةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319024جبل بني اسماعیلمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319025االتقان بني عطیةمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319026دعوة االساسیةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319027عمار بن یاسر بالحواممناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319028النقیل بحصبانمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319029الخرابةمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319030المالحيمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319031النور بني حسینمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319033درج الغیلمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319034الوحدة بموسنةمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319036الرحمة بالمزانعةمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319037المقداد بالعیانةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319038المدارة بني حسنمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319040أكمة بني اسماعیلمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319041أكمة المحمديمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319042بیت الھبتي االساسیةمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319043الضبورةمناخةصنعاء
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الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319044الفوز بالدارینمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319045الموسطةمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319046مایو - أحلس 22مناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319047زید بن علي -بیت الیعبريمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319048الضامرمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319049مدرسة ٧-یولیومناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319050الجیل بالذعممناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319051النجد بني اسماعیلمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319052النصر بالبشاولمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319053أكمة الكروفمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319056عر الثلثمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319057أكمة المعقابمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319058عرجز الثلثمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319059االمام علي بن ابي طالب بني حطابمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319060بیت الثوبانيمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319061الوحدة االساسیة باب لملجبمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319062قریة البیضاءمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319063المعازیبمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319064بني زایدمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319065حصن مسارمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319066سوق العكتمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319067بیت المدعيمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319068الفوز بجبل العويمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319069أرید الجمامةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319071بني اسحاقمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319072الصافیةمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319075المذرةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319076الطلوفینمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319077نشامةمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319078بیت البشريمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319079الغوانمةمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319080معینمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319082الحدودمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319083عر بیدر لھابمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319084العربة االغمورمناخةصنعاء
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خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319086النصر االساسیة بسنفمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء2272319087مایوبالقرینمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319088النصر باالجالب االساسیةمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319089حمزة بن عبدالمطلبمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319091المقبلمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319092الوحدة بالشرف برتانمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319093الشعبة بني اسماعیلمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319094قاع رجبمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319095قفالنمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319098بادیة العاشقمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319103القزعةمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319104معزب التیممناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319107القرن االساسیةمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319108بیت السالميمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319112العیانمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319114الھجرة -حصبانمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319116المضمارمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319117ذھبانمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319118باب خریقلمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319119بني الشباطيمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319124الحضرینمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319125الزونمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319127محمد الدره االساسیھمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319129االمل بني حسنمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319130عائشة بالمقطارمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319131الزھراء االساسیة بالحزةمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319132االنصار االساسیة بني حسنمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319133الحطیبمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319136الشھیدعبدهللا الخطابيمناخةصنعاء
الصیفي للصرافة - مركز المدیریة - مناخة - صنعاء72319137الكیشممناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319138المحجر لھابمناخةصنعاء
محالت االمانة للمواد الغذائیة - بني إسماعیل -مناخة - صنعاء72319139روایة السفلىمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319140عمار بن یاسر ضبیةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319143مرابةمناخةصنعاء
خالد محمد عبده سعید الحكمي (مكتب الحكمي للمقاوالت ) لھاب االسفل - مناخة - حراز - م صنعاء72319144القادسیھمناخةصنعاء
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الشیباني للصرافة_مناخة_المدینة72319145الشھید أبو بدر جبل العكباريمناخةصنعاء
محالت التعاون التجاریة - باب باحل - مناخھ - صنعاء72319146الدقممناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319802الفوز االساسیة للبناتمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319805النور شواثھمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319810االیمان بلھابمناخةصنعاء
محالت علي راجح للتجارة - الھجرة - مناخھ - صنعاء72319811الفاروق بالجزبةمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319812زید بن علي بني مرحمناخةصنعاء
الشیباني للصرافة - برتان - مناخة72319813علي بن ابي طالب العربھ/مناخھمناخةصنعاء
احمد محمد عبدهللا علي مسعد ( مخزن الرحمة ) - بني خطاب - مناخة - صنعاء72319814الشھید الغیلمناخةصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72306010الشھید عادل صوفانھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72306011الشھید العروسيھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72306087العباس صیحھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72306092خالد بن الولید حنظانھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321011الشھید علي مطلقھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321012نور القران وسط ضالعھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321013النجاح بخلقھھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321015عمر بن عبدالعزیزھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321016االیمان باللكمھھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321017مدرسة ٣٠-نوفمبر بالغرزةھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321018قحطان بالغرزةھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321019الشھید الرئیس صالح الصمادھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321021الثورة بالعرةھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321022السالم بمدامھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321023طارق بن زیادھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321024الصلول االساسیةھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321025العرشيھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321026بیت الشویعھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321027الفوز منكلھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321028النصر / عوليھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321029المیثاق ظروانھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321030الغیلھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321031الشھید/عبدالخالق عزانھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321032طیبھ الواديھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321033الشھید /عبدهللا اللقیةھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321035سعید بن قیسھمدانصنعاء
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بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321036النظال بیت الحدادھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321037علي بن ابي طالب قراتیلھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321038حمیر ریعانھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321039ش/ الذفیفھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321041نور القران بالرقةھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321042الوحدة بالجاھلیةھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321043االنوار بالجائفھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321044عمار بن یاسرھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321045الیرموك جربانھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321046الحناجر االساسیةھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321047اسعد الكامل حازھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321048النصر بیت عیسىھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321049الشھید / محمد صالحھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321051احرار ٢١ سبتمبرھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321052أویس بن عامرھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321053الشھید أحمد رشیدھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321054سد ریعانھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321055الفجر بیت العذريھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321056الفالح بیت غفرھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321057عمر بن الخطابھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321058الشھید محمد البریشيھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321060جیل القران وادي ظھرھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321061الشھید/الحمزةھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321062الشھید احمد یاسینھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321063المحجر وادي ظھرھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321064االمام علي بالغیلھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321065سوق الربوعھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321090ابي الحسن الھمدانيھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321091النصر بالعذرهھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321092الشھید الغشميھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321093التوفیق حجر سعیدھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321094النھضة بیت وھاسھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321095الفالح  - بني بشیرھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321097االمجاد بالدممھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321098الفتح بیت دودةھمدانصنعاء
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شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321099بیت بشر بالجاھلیةھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321100ش/علي حمود الذیبھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321102خدیجة للبنات بالعرةھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321103مدرسة ٧-یولیوھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321104التضامن مذبلھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321105اروى بالسنافيھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321106مدرسة ١٤-أكتوبرھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321107الفقید /یحي راجحھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321108الشھید یحیى رشید بالمداورھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321109الخلیل شمالنھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321110الصدیق / العرةھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321111الشھید الراقيھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء2272321112مایو بالحقةھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321801علي بن ابي طالب شمالنھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321802الزھراء بالعرةھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321803الشھید الحاوريھمدانصنعاء
شركة دار الحجر - الرئیسي  شمالن- جولة ضالع  - ھمدان- صنعاء72321805التوفیق الجاھلیھھمدانصنعاء
الذیب لالكترونیات-المعمر-ھمدان-صنعاء72321807خالد بن الولیدھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321808اسماء للبنات الحطابھمدانصنعاء
محالت الضرواني للتجارة - ضروان - ھمدان72321809الفتح بالمعمرھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321811االنوار بالحقةھمدانصنعاء
شركة عبیة للصرافة- شمالن بعد مصنع شمالن - ھمدان - صنعاء72321812الحكمة بالحمراءھمدانصنعاء
بدر الشوخي للصرافة - شمالن - ھمدان - صنعاء72321813الشھید حسین زیدھمدانصنعاء
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