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  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع
أسماء وعناوین شركات التدقیق  " اإلدارة العامة لتنظیم مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات"تعلن وزارة الصناعة والتجارة  

المعتمدین المجددین تراخیص مزاولة مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات المرخصین وومراجعة الحسابات والمكاتب الفردیــــــــــة 

م في الجمھوریة والذین یحق لھم مراجعة وتدقیق الحسابات والقوائم المالیة وإبداء الرأي فیھا، وتقدیم خدمات 2019لعام 

والقیام بأعمال التصفیات وغیرھا من الدراسات واالستشارات في المجاالت المالیة واإلداریة والضریبیة واألنظمة المحاسبیة 

وتھیب الوزارة باألخوة المحاسبین النافدة، ب القوانین األعمال التي یقوم بھا المحاسب القانوني وتكون من مھامھ بموج

عن التأخیر غرامات فادیا لتراكم الذین لم یجددوا تراخیصھم التقدم إلى الوزارة للتجدید ت) شركات ومكاتب فردیة(القانونیین

، كما تحذر الوزارة من التعامل مع شركات ومكاتب تدقیق ومراجعة الحسابات تجدید تراخیص مزاولة المھنة  المقررة قانونا 

  .غیر المجددین لتراخیصھم أو الموقفین القید لتراخیصھم

 

  خدمات األعمالقطاع 

  اإلدارة العامة لتنظیم مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات 
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  م 2019 مھنة للعام التراخیص مزاولة لالمجددة الحسابات المرخص لھا ومراجعة و تدقیقشركات :  أوالً 
  

االنتساب الى شركة تدقیق ومراجعة   ترخیص مزاولة المھنة  اسم شركة تدقیق ومراجعة الحسابات   م
  حسابات دولیة

  العنوان
رقم 

  الترخیص
  تاریخ صدوره

1.   
  

  شركة كي بي ام جي الیمن
  التضامنیة )مجني وشركاه(

  كي بي إم جي یةعضو  1/11/1995  307
KPMG 

 الزبیري التحریرشامانة العاصمة مدیریة 
733231000FAX206130 -401776 -   

عمر غالب ونبیل (شركة مجموعة المحاسبة    .2
  التضامنیة) الصعدي

 448801FAXالغربي 60امانةالعاصمة ش     31/12/1995  326
  770448800* 448800  ت  

  ) الشرق االوسط(شركة دیلویت اند توش    .3
  عبدالملك حجر التضامنیة/مع د

 .Deloitteشریك دیلوت   9/5/2000  668
 اند توش الشرق األوسط

  امانة العاصمة مدیریة السبعین
  448374ش الجزائر 

) عبدالسالم المخالفي وشركاه(شركة حاسبین    .4
  التضامنیة

امانة العاصمة مدیریة معین ش الدائري     31/12/2001  708
  774555677الغربي

  شركة جرانت ثورنتون یمن    .5
  التضامنیة) العبسيرمزي العریقي وطالل (

 عضویة  جرانت ثورنتون  13/10/2002  742
Grant Thornton 

 امانة العاصمة مدیریة الوحدة 
  711722020ش الجزائر

  امانة العاصمة مدیریة الوحدة    16/10/2004  809  التضامنیة) الدكتور بامشموس وشركاه(شركة    .6
  733623089ش الشرطة

  شركة مور ستیفنس الیمن    .7
  التضامنیة ) محمد الجرادي وشریكھ (

  عضویة مور ستیفنس  16/4/2007  912
MOORE STEPHENS 

 411406امانة العاصمة ش حدة
FAX 411407  

  ومشاركوهشركة  ار اس ام دحمان    .8
  التضامنیة

  تقاطع سباء - القاھرة   امانة العاصمة ش RSMلشبكة   مراسل  16/2/2009  973
224676  
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  م 2019 للعام )المكاتب الفردیة(والمجددین تراخیص مزاولة مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات  لھم المحاسبین القانونیین المرخص:  ثانیا
  

  رقم التلفون  العنوان  تاریخ صدوره  رقم الترخیص  اسم المحاسب القانوني  م
  777924471  محافظة تعز مدیریة القاھرة ش الھریش  7/7/1979  104  عبدالغفور علي عبده   .1

  777905230  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش حدة  27/2/1985  136  ابراھیم یحیى محمد الكبسي    .2

  امانة العاصمة مدیریة الوحدة    18/2/2002  1167  وشركاه التضامنیةشركة محمد طھ حمود    .9
  448330ش الجزائر 

  
  أحفاد للمراجعةشركة كرو    .10

  التضامنیة) أحمد قاسم الفضلي وشریكھ(
 كرو  یةعضو  21/11/2013  1249

Crowe   
  حدة  –أمانة العاصمة 

777231030-510582 -   
لمراجعة الحسابات  )الحاج وھالدرواال(شركة    .11

  التضامنیة
 اتش إل بي عضویة   22/1/2014  1255

HLB  
امانة العاصمة مدیریة معین ش 

  733706205الریاض

شركة یمن اودیت لتدقیق ومراجعة الحسابات    .12
  التضامنیة) عبد الكریم شایف وشركاه(

امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش الدائري     31/3/2018  1556
  الغربي

777448865  
حمدي (شركة ماندو للتدقیق واالستشارات   .13

   التضامنیة) جویر وشریكھ 
  امانة العاصمة مدیریة معین ش بغداد    31/3/2018  1557

777448865  

الشركة الدولیة لالستشارات المالیة    .14
 )وشركاهعبدالملك الشراعي (والتدقیق

  التضامنیة

  20امانة العاصمة مدیریة معین ش     17/4/2018  1558
712444412  

بشیر الصیادي وھیثم مدھیش للتدقیق  (شركة   .15
  التضامنیة  )واالستشارات

1607  20/1/2019  
  ترخیص جدید

  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش تعز  
770792774  
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  777112330  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش الستین  21/2/1986  141  عبدالوھاب محمد عبدالوھاب نعمان    .3

  771561902  حدة -السبعین ش-االمانة م  12/9/1991  147  یحیى حسین الكبسي   .4

  777415611  امانة العاصمة ش تعز  29/10/1987  157  حسن عبدالقادررشید    .5

  777252631  محافظة تعز مدیریة القاھرة ش التحریر  13/9/1989  160  سیف احمد محمد ابو عوف   .6

  733707020  اكتوبر 14امانة العاصمة مدیریة السبعین ش   27/8/1989  170  عبدهللا احمد الكبسي   .7

  777910854  الرباط-معین ش-االمانة م  7/9/1989  174  الصبريحسن سعید محمد صالح .د   .8

  777741700  مایو 22امانة العاصمة مدیریة السبعین ش   19/9/1989  176  العزي صالح المالحي    .9

  733207413  ھائل - معین ش -االمانة م  11/11/1989  181  ادیب علي احمد شعالن    .10

  733064882  الجزائر -امانة العاصمة ش  4/3/1990  187  عبدالحكیم عبدهللا حسن االریاني   .11

  777444929  امانة العاصمة مدیریة بیت بوس  2/1/1991  210  امین محمد علي الشامي   .12

  777741646  الخمسین- االمانة ش   31/8/1991  215  منصور ناشر سیف    .13

  733241565  سبتمبر 26محافظة تعز مدیریة القاھرة ش   23/7/1991  216  احمد محمد عبدالحافظ   .14

  770155484  السنینة  -معین ش-االمانة م  8/1/1992  235  محمد سعید المخالفي    .15

  777261710  الكورنیش- محافظة الحدیدة ش   18/5/1992  240  علوي حسن علوي الجفري   .16

  701923978  محافظة عدن كریتر  21/5/1992  243  انیس احمد غالب الزعیمي   .17

  777716639  24العاصمة مدیریة معین ش امانة   24/5/1992  245  جمال عبده اسماعیل    .18

  777195698  الرباط- امانة العاصمة ش   2/3/1992  249  ابراھیم عبدالقدوس احمد مفضل .د   .19

  770516004  محافظة تعز مدیریة المظفر ش جولة المرور  21/9/1992  252  علي سعید محمد سعید   .20

  711660100  امانة العاصمة ش الخمسین  11/11/1992  263  حسن علي الحرازي   .21

  777205390  امانة العاصمة الجامعة القدیمة   19/11/1992  272  امین عبدالھادي السقاف   .22

  777736162  حدة-السبعین ش-االمانة م  10/11/1994  279  محمد علي جبران    .23
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  77740773  سبتمبر 26 -التحریر ش-االمانة م  24/11/1994  286  محمد عبدالوھاب محمد الدولة    .24

  عبدالرؤوف حسان العزي    .25
  عضو طالل ابو غزالة وشركاه الدولیة

  711718283  ش الزبیري الوحدةامانة العاصمة مدیریة   1/1/1996  303

  771210004  امانة العاصمة مدیریة معین ش الرباط  25/6/1995  325  نجیب سعید محمد ھاشم    .26

  77177683  16العاصمة ش امانة   15/1/1997  327  احمد یاسین عبده غانم المقطري   .27

  777107766  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش حدة   19/7/1995  329  علي احمد علي اسحاق    .28

  774144827  محافظة الحدیدة مدیریة الحالي ش جیزان الخمسین   25/6/1996  338  عبدالقوي احمد دبوان الشمیري   .29

  777907847  العاصمة الستین الغربيامانة   8/1/2019  368  امین عبدهللا غانم المقطري   .30

  777299882  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش جیبوتي  3/4/1996  376  جازم عبدالواحد عبدهللا العریقي   .31

  777114550  امانة العاصمة مدیریة معین ش شمالن  23/1/1997  378  علي عبدالمغني علي سعید   .32

  772728940  القاھرة -الثورة ش-االمانة م  9/6/1996  379  محمد عثمان طالب الجرادي    .33

  733651335  امانة العاصمة سعوان   4/1/1997  395  عصام عبدالرحمن قاسم سعید ھویدي   .34

  711126850  سیئون ش المطار -محافظة حضرموت م  28/8/1999  403  عمر ابو بكر عبدهللا با حمید   .35

  777782086  محافظة تعز مدیریة صالة ش الحروي حوض االشراف  31/12/1997  414  علي سیف احمد الصبري    .36

  733231008  امانة العاصمة مدیریة معین ش الستین  1/6/1999  475  شاكر محمد عبدالحمید القباطي   .37

  711888918  محافظة تعز ش  المظفر  2/11/1997  478  سالم مھیوب سالم المشولي   .38

  777910440  امانة العاصمة ش ایران  7/1/1992  492  محفوظ ناجي حسن الحرازي     .39

  777907276  السبعین ش دمشق–االمانة   23/3/1998  511  عباس حسن اسماعیل محرم   .40

  771619911  امنة العاصمة مدیریة السبعین ش الخمسین   26/3/1998  513  حمید علي احمد المھدي    .41

  771242866  المظفر ش الحصبة -محافظة تعز م  21/2/1999  520  علي محمد غالب العزي   .42

  772228048  امانة العاصمة مدیریة بني الحارث ش المطار   12/5/1999  531  سالم محمد سالم با فقیھ   .43

  772706007  امانة العاصمة مدیریة معین ش مذبح  8/5/1999  557  خالد احمد عبدهللا الھادي   .44
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  777530144  محافظة تعز مدیریة المظفر ش االجینات   5/3/2000  576  عبدالباسط عبدهللا علي القرشي    .45

  777200617  بیحان   -السبعین  ش–االمانة م   25/8/2007  585  علي بن علي احمد االشول    .46

  770991457  القصر-التحریر ش-االمانة م  15/3/1999  595  علي عبده احمد الحكیمي   .47

  777555657  العاصمة مدیریة الوحدة ش بغداد امانة  13/6/2017  606  عبدالحكیم عبدهللا نعمان الشرجبي    .48

  777260267  43 -الصافیة ش-االمانة م  18/2/1999  625  سلیم عبدالحفیظ العریقي   .49

  777346702  المنصورة ش المقطري -محافظة عدن م  21/2/1999  630  محمد علي محمد مقبل النظاري    .50

  775190550  الثالثینمعین ش -االمانة م  5/3/2000  633  علي عبده احمد الزعزعي   .51

  774284600  باب الشراعي - صنعاء القدیمة ش-االمانة م  16/3/2013  634  عبدهللا محمد حسین عیعي الروضي    .52

  777774526  الوحدة ش حدة -االمانة م  21/10/2009  645  عبده صالح محمد االوذن    .53

  771702039  محافظة حضرموت مدیریة المكال ش فوة   14/1/2009  648  مبارك سعید التاربي   .54

  733696978  الریاض - المعال ش -محافظة عدن م  18/4/2000  661  عبدالباسط محمد با جنید.د   .55

  712666455  الزراعة-التحریر ش-االمانة م  9/5/2000  667  ریدان محمد عبدالملك المتوكل   .56

  777382502  العاصمة مدیریة السبعین ش تعز امانة  12/6/2000  674  طارق علي خالد اسعد االغبري   .57

  777447223  التحریر ش االدویة-االمانة م  14/5/2005  713  بدر الدین حسن عبدهللا الضحیاني    .58

  771022553  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش حدة  10/1/2007  715  عمر عبده غانم سعید العبسي    .59

  711100226  التحریر ش الزبیري-االمانة م  15/1/2003  725  رضوان عبدالحلیم عبدالمجید العریقي   .60

  777166288  امانة العاصمة مدیریة الثورة   9/1/2005  726  حسین یحیى حسن المنصور    .61

  777772825  المحافظة -الظھار ش -محافظة اب م  5/8/2003  749  ابراھیم بن ابراھیم عبدهللا شریف    .62

  777342062  عبدالقادر ھالل-الروضة ش-االمانة م  16/3/2015  756  خلیل محمد عبدالرحمن الشمیري   .63

  777448617  الستین الجنوبي-امانة العاصمة مدیرة الوحدة ش   14/1/2003  759  حسن حمود عبدهللا الدولة    .64

  770299666  مذبح-امانة العاصمة مدیریة معین ش   27/1/2003  762  محمد یحیى احمد السیاغي    .65
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  733179429  المیناء-محافظة الحدیدة مدیریة المیناء ش   12/7/2003  773  وھاج فؤاد محمد قاسم    .66

  777733504  الربیدي- معین ش -االمانة م  6/4/2004  786  جالل محمد قائد العریقي   .67

  77285233  فوة -محافظة حضرموت مدیریة المكال ش  18/1/2004  791  سالم العبد احمد الشعب   .68

  777850037  محافظة تعز ش الكنب  6/6/2004  794  عبدالحكیم عبده احمد نائف   .69

  777204849  معین ش عصر-االمانة م  1/6/2006  808  محمد سعید عبده الحاج.د   .70

  772330044  شعوب -امانة العاصمة   10/5/2005  811  عبدالحكیم عبدالھادي سیف الرعیني   .71

  733821458  سبعة یولیو- الحالي ش- الحدیدة م  10/5/2005  812  اكرم حسن فتیني یعقوب   .72

  711711229  معین ش الزبیري-االمانة م  26/12/2007  816  شھاب محمد ثابت الصلوي    .73

  734990777  شمالن-معین ش-االمانة م  28/2/2006  838  نعمان طھ سیف سنان العواضي    .74

  777161779  محافظة اب مدیریة الظھار ش العدین  17/7/2007  839  رضوان علي قاسم التعكري   .75

  777704547  المشنة ش تعز -محافظة اب م  14/8/2017  840  عبدالدائم البریھيھشام    .76

  770990759  الثالثین -الصافیة ش-االمانة م  28/2/2006  844  مختار عبدالمجید احمد الجنید   .77

  711313711  الوحدة ش بغداد-االمانة م  4/4/2007  874  عبدالولي محمد احمد الزغیر    .78

  777011877  السبعین ش الستین الجنوبي-االمانة م  8/4/2007  876  مالك محسن عبدهللا السمري   .79

  773790503  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش حدة   2/4/2007  899  اسماعیل عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر   .80

  777750757  محافظة تعز مدیریة المظفر  19/3/2007  901  فتح محمد عمر المحضار.د   .81

  777456045  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش مسقط  29/1/2013  909  خالد سیف احمد حیدر    .82

  777231090  24امانة العاصمة مدیریة السبعین ش   20/2/2008  910  عبدالرقیب علي احمد الصبري   .83

  770041315  غلیل ش المطار -محافظة الحدیدة م  22/1/2008  926  جمال عبدالواسع الشرعبي.د   .84

  ولید علي احمد الحرازي    .85
  عضو جینیفا جروب انترناشیونال 

  733555851  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش الجزائر  2/2/2015  934

  777184078  45امانة العاصمة مدیریة الصافیة ش خوالن   18/11/2008  940  شكري محمد ناصر فدعق   .86
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  77727772  امانة العاصمة ش الستین الغربي  14/9/2008  954  ھاني محمد حزام وھاب   .87

  712070337  القاھرة -الثورة ش-االمانة م  6/11/2008  958  جمیل عبدهللا داحش احمد   .88

  777287479  امانة العاصمة ش القیادة  22/1/2014  960  مجیب الرحمن احمد مصلح عبدهللا.د   .89

  777213640  شعوب ش خلیجي عشرین-االمانة م  3/2/2010  994  احمد سیف صالح جابر    .90

  771124439  الستین الغربي-معین ش-االمانة م  24/2/2010  996  القھالي محمد یحیى بن یحیى    .91

  777295028  الجامعة الجدیدة-معین ش-االمانة م  5/1/2011  1002  امین یحیى صالح العذراني    .92

  711120906  الصافیة ش تعز-االمانة م  19/9/2010  1007  نشوان حسین محمد الزبیدي   .93

  773776773  صخر-االمانة ش  2/11/2011  1011  ماجد محمد عبدهللا القوسي    .94

  777407078  الوحدة ش الزبیري-االمانة م  18/8/2010  1019  فھد طھ محمد حسن النجاشي   .95

  777260222  محافظة تعز مدیریة القاھرة ش الضربة  8/2/2010  1037  حمود علي عبدالمغني   .96

  777220299  حدة-السبعین ش-ماالمانة   30/5/2010  1043  محمد صالح ناجي ابراھیم الھادي    .97

  777482581  امانة العاصمة مدیریة معین ش الثالثین   18/1/2010  1045  منیر احمد عبدهللا مزاحم    .98

  772883300  سبتمبر 26محافظة تعز مدیریة القاھرة ش   11/2/2013  1052  رضوان طھ احمد الحكیمي   .99

  777388582  امانة العاصمة مدیریة التحریر ش الزراعة   20/6/2010  1065  نجیب یحیى بن یحیى وھاس .100

  711808036  امانة العاصمة مدیریة فج عطان ش   8/1/2011  1084  عرفات عبده مرشد العریقي  .101

  771168063  محافظة تعز مدیریة المظفر ش بیر باشا  18/4/2011  1088  عبدهللا عبدالجلیل احمد نعمان  .102

  776131686  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش حده  2/1/2011  1096  جمیل احمد سعید الشیباني .103

  777190089  امانة العاصمة مدیریة الثوره الجراف  8/3/2011  1105  عز الدین محمد حمود الغفاري .104

  773242240  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش الخمسین  1/11/2010  1108  جعفر محمد علي الدھمشي  .105

  771238812  مدیریة معین ش الرباط امانة العاصمة  6/1/2014  1113  عبدالعلیم علي المخالفي .106

  770222500  ایران- ش حدة -االمانة م  10/1/2011  1120  عماد احمد عبدهللا السعدي .107
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  777012439  امانة العاصمة مدیریة الثورة ش الثالثین حي النھضة  28/11/2010  1121  عبدالوھاب عبدالرحمن الشرفي .108

  775993000  امانة العاصمة ش الستین عصر  30/7/2017  1125  الكبسيشرف حسن شرف  .109

  733430362  التحریر-التحریر ش-االمانة م  15/1/2012  1132  مجیب عبدالجبار ردمان عبدهللا .110

  771797789  24مدیریة السبعین ش / امانة العاصمة   6/1/2013  1139  اسماعیل مسعد علي الشامي .111

  777003041  الحكیمي-الحالي ش - الحدیدة م  30/3/2011  1148  یاسر محمد محمد الحمادي  .112

  777417959  االمانة ش سوق معیاد  7/1/2012  1160  فائزة محمد عبدالھادي المسني.د .113

  777636160  امانة العاصمة مدیریة معین ش الرقاص  4/1/2015  1177  طھ احمد قائد مرشد .114

  771691032  السبعین ش تعز-االمانة م  26/3/2013  1181  اكرم احمد نعمان المقطري  .115

  771327406  محافظھ تعز ش جمال  28/1/2013  1185  محفوظ حسان غالب ناجي .116

  777478097  االمانة ش كلیة الشرطة   28/1/2013  1186  نجیب حمود نعمان العواضي  .117

  733230206  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش تعز  15/1/2013  1190  ارحب رشید حسن عبدالقادر .118

  770178880  محافظة تعز مدیریة صالة ش الكمب  16/1/2013  1191  عیسي خلیل امیر درھم .119

  777449088  محافظة تعز مدیریة القاھرة ش جمال   28/1/2013  1192  ودیع سعید محمد الشیباني .120

  770304191  قاع العلفي -التحریر ش-االمانة م  5/11/2018  1193  یحیى محمد قاسم المھدي .121

  777211693  ابو ظبي-السبعین ش -االمانة م  25/7/2016  1199  یاسر سعید صالح العشاوي .122

  777530318  امانة ا لعاصمة ش الستنین الغربي  14/1/2013  1205  محمود عبدالحمید الحدي .123

  777861193  االمانة ش حدة  7/1/2013  1207  محمد قاسم فارع الجبزي .124

  777531533  امانة العاصمة مدیریة شعوب ش المطار  3/4/2013  1209  ضیاء عبدهللا غالب سعید .125

  770522617  امانة العاصمة الستین الغربي  9/1/2014  1230  منتصر احمد حسن الدعیس .126

  777149429  محافظة الحدیدة مدیریة الحالي ش اروى  29/12/2013  1233  زیاد عبدالرحمن البذیجي  .127

  777146222  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش حدة  1/1/2017  1234  غسان عبدالغفار عبدالصمد الصلیحي .128



  
   

 

10 

  771307000  امانة العاصمة مدیریة المعین ش الستین  29/5/2017  1235  محمد علي افندي االسلمي .129

  771685239  امانة العاصمة مدیریة ش الدائري الغربي  29/12/2013  1238  بسام احمد عبده مھیوب عامر .130

  772240692  المقالح -السبعین ش -االمانة م  3/3/2014  1240  فایز حسین علي شعبان .131

  737920039  حدة- االمانة  ش  17/1/2014  1243  امة العلي عبدهللا دالل.د .132

  775957909  امانة العاصمة مدیریة الوحدة الستین الحي السیاسي  4/3/2014  1244  باسم عبدالسالم احمد العامري .133

  772001688  امانة العاصمة مدیریة الصافیة ش تعز  16/3/2016  1275  ولید محمد طاھر عبدالمغني .134

  771771115  القاھرة -الثورة ش-االمانة م  16/4/2017  1288  محمد حیدر علي المفرع  .135

  777666016  االمانة م السبعین ش خوالن   20/11/2014  1291  شریان حسن احمد شرف  .136

  734299299  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش الخمسین   23/7/2016  1297  فارس احمد شرف االكحلي  .137

  773593591  امانة العاصمة مدیریة ازال السایلة   31/8/2014  1307  مناف احمد علي الدیلمي.د .138

  775000257  محافظة الحدیدة مدیریة المیناء ش المیناء  22/1/2015  1308  منصور حسین احمد دغار .139

  77326700  ش العام  –سعوان  –امانة العاصمة   22/1/2015  1314  شاھر یوسف نعمان سعید  .140

  772548069  ھایل -معین -امانة العاصمة   15/2/2015  1324  عبدالباسط عبدهللا عبدالكریم انعم .141

  711671733  الثورة ش النھضة -االمانة م  5/3/2016  1326  صالح طاھر علي احمد الرباحي  .142

  777871875  محافظة عدن مدیریة المنصوره ش الكثیري  14/1/2015  1328  زید محمد اسماعیل عبدالخالق .143

  777553799  امانة العاصمة ش االربعین  9/1/2016  1331  عبدهللا محسن محمد احمد القاعف .144

  777629652  امانة العاصمة مدیریة معین ش الستین الغربي  20/4/2015  1339  فارس راجح علي صالح المسوري  .145

  773063434  مدیریة معین ش الرباط امانة العاصمة  10/4/2017  1340  عبدالرحمن محمد علي عثمان المخالفي .146

  773439401  امانة العاصمة مدیریة الثوره ش القاھرة   7/1/2017  1349  احمد امین ناجي علي  .147

  771571815  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش ابو ظبي  9/4/2017  1355  حمزة امین احمد النظاري .148

  777773760  30 -السبعین ش-االمانة م  2/4/2016  1358  محمد علي حزام طبقة .149
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  777747729  بغداد-الوحدة ش-االمانة م  13/2/2016  1360  احمد عبدالحبیب عبدهللا الجنید .150

  711892000  محافظة الضالع مدیریة دمت الشارع العام   13/3/2017  1401  ابراھیم یحیى محمد جباري .151

  777018033  دار سلم-السبعین ش-االمانة م  28/8/2017  1404  بشیر حامد علي النقیل  .152

  777959135  امانة العاصمة مدیریة الصافیة ش تعز  23/10/2016  1412  عادل علي مثنى الصباري .153

  777719026  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش تعز  22/2/2017  1413  عارف محمد علي حسین الخیل  .154

  772224151  امانة العاصمة ش عمران  9/4/2017      1419عبدهللا علي یحیى العزي                                 .155

  777446777  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش تعز  18/3/2017  1422  علي احمد حمود النجم .156

  773161878  الصافیة ش تعزامانة العاصمة مدیریة   10/1/2017  1428  محمد عبدالسالم عبدالخالق  .157

  771108611  تعز -السبعین  ش-االمانة م  19/3/2018  1431  معمر امیر احمد محمد سیف  .158

  777571820  امانة العاصمة مدیریة التحریر ش الزبیري   8/2/2017  1436  یحیى حسین یحیى علي الویس .159

  770779544  ش المدریةمحافظة اب مدیریة الظھار   18/1/2017  1439  سلطان حسن محمد احمد.د .160

  771844804  امانة العاصمة ش الرباط  3/6/2017  1453  وضاح عبدالكریم سعید احمد  .161

  770237911  امانة العاصمة مدیریة معین ش الدائري الغربي  12/6/2017  1462  ابراھیم حلمي محمد عبدهللا الصلیلي .162

  777660055  مدیریة السبعین ش حدةامانة العاصمة   20/5/2017  1463  ابراھیم علي محمد السفیاني .163

  77127901  المیناء-المیناء ش- الحدیدة م  22/4/2017  1474  صقر یحیى محمد عبد  .164

  772800473  امانة العاصمة مدیریة السبعین ش با زرعة   30/5/2017  1478  عبدهللا مسعد ناجي الصباري .165

  735430330  امانة العاصمة مدیریة الثورة ش الستین   12/6/2017  1480  عبدالناصر احمد محمد علي  .166

  777137723  امانة العاصمة مدیریة معین ش الستین الغربي  27/5/2017  1490  مجید ھالل سلطان سعید .167

  771067757  امانة العاصمة مدیریة بني الحارث ش االربعین  16/5/2017  1495  معاذ محمد عبدهللا محمد  .168

  28/1/2019  1502  ولید محمود حمود عفیف .169
  ترخیص جدید

  774000950  القیادة -الحصبة ش-االمانة م

  770908531  مازدا-الثورة ش –االمانة م   30/1/2018  1503  عماد محمد احمد الحمادي .170
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  777482777  برلین- ازال ش -االمانة م  13/1/2018  1513  ابراھیم احمد عبدهللا شریم.د .171

  777723997  امانة العاصمة مدیریة معین ش الزبیري  4/3/2018  1530  عبدهللا حسن حمود ابو راس  .172

  714406049  امانة العاصمة مدیریة الوحدة ش حده  14/2/2018  1533  علي محمد حسن احمد  .173

  773013273  محافظة الحدیدة مدیریة الحالي ش صنعاء  4/3/2018  1534  علي محمد یحیى العجاء .174

  770707194  16امانة العاصمة مدیریة معین ش   18/3/2018  1536  فؤاد علي مسعد ناصر .175

  30/1/2019  1559  رضوان علي خالد قاسم .د .176
  ترخیص جدید

  771486420  النھضة ش النھضة -االمانة م

  7/1/2019  1560  نبیل محمد سعید انعم الشرعبي.د .177
  ترخیص جدید

  771100462  ش الخط الدائري -محافظة اب

  26/1/2019  1561  یحیى احمد عبدهللا الحوثي .178
  ترخیص جدید

  771303044  امانة العاصمة مدیریة معین ش الرباط

  8/1/2019  1564  صادق علي عبدهللا سبعان .179
  ترخیص جدید

  777179947  امانة العاصمة التحریر ش الشراعي

  14/1/2019  1594  محمد عبدربھ صالح قحطان .180
  ترخیص جدید

  777802070  امانة العاصمة مدیریة ازال ش خوالن 
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 والذین تم)شركات ومكاتب فردیة(م بحسب طلبھم 2019و2018 انونیین الموقفین القید للعامین اسماء المحاسبین الق:   ثالثا
غیر المزاولین القانونیین الى فئة المحاسبین  لمھنة تدقیق ومراجعة الحسابات المزاولینالقانونیین المحاسبین من فئة نقلھم 

وال یحق لھم القیام بمزاولة مھنة  المراجعة والتدقیق نھائیا فیما عدا من  یعمل شریكا أو مدیرا  م2019 لعام للمھنة خالل ا
  :مسئوال  تحت ترخیص شركة تدقیق ومراجعة حسابات  تضامنیة 

تاریخ طلب   سبب إیقاف القید  العنوان  تاریخ صدوره  رقم الترخیص  اسم المحاسب القانوني  م
  وقف القید

  13/1/2019  بحسب طلبھ  أمانة العاصمة  15/5/1996  331  احمد االصبحيعبدالحكیم محمد    .1

  27/1/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  19/9/1998  554  محمد عبدهللا محمد القضاب   .2
  9/1/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  18/2/1999  555  منصور علي ثابت نعمان   .3

  امانة العاصمة   13/2/1999  600  عبدالحمید محمد ھزاع   .4
  معین ش الجامعة م

شریك یعمل تحت ترخیص شركة آر اس إم دحمان 
  التضامنیة ومشاركوه

  م2018

  23/7/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  2/8/2003  777  محمد عبده محسن الجعفري    .5

  11/2/2018  للتدقیقیعمل تحت ترخیص الشركة الدولیة  -شریك مسئول  امانة العاصمة  15/11/2006  820  عبدالملك احمد سعید الشراعي   .6

  3/3/2018  یعمل تحت ترخیص شركة ماندو للتدقیق -شریك مسئول  امانة العاصمة  8/11/2017  821  حمدي احمد علي جویر   .7

  14/7/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  30/4/2007  896  یحیى احمد محمد علي القمري   .8

  محافظة الحدیدة   15/7/2007  921  التضامنیة) الخطیب وشركاه(شركة    .9
  ش المطراق

  م2018  ترخیص المزاولة بشكل نھائي فتم تصفیة الشركة وإیقا

یعمل تحت ترخیص شركة بشیر الصیادي -شریك مسئول   السبعین-االمانة م  29/3/2010  987  بشیر ناجي صالح ناجي الصیادي   .10
  وھیثم مدھیش للتدقیق واالستشارات التضامنیة

19/1/2019  

  11/2/2018  یعمل تحت ترخیص الشركة الدولیة للتدقیق - شریك  امانة العاصمة  3/10/2009  1021  سعید الشرعبي عصام محمد محمد   .11

 الثورةم امانة العاصمة   8/8/2011  1079  عبدهللا محمد محمد    .12

  القاھرةش 
  2/5/2018  لتكوین شركة 



  
   

 

14 

  

  30/1/2019  لتكوین شركة  محافظة الحدیدة  19/3/2011  1087  احمد قاسم سعید الشرعبي    .13

امانة العاصمة ش   23/2/2014  1111  محمد حمود علي طاھر    .14
  الدائري الغربي

  30/4/2018  بحسب طلبھ

  امانة العاصمة  5/5/2012  1118  عبدهللا محمد حمید العدلة   .15
  الثورة ش مازدا م

  23/4/2018  لتكوین شركة

  3/3/2018  یعمل تحت ترخیص شركة ماندو للتدقیق - شریك  امانة العاصمة  19/2/2018  1151  جالل حسن یاسین الغزالي    .16

  28/3/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  10/4/2017  1153  ضیاء عباس احمد المھدي   .17

  امانة العاصمة  4/7/2017  1198  اكرم محمد ثابت االدیب    .18
  معین ش ھائل م

  9/5/2018  بحسب طلبھ

  28/1/2018 بحسب طلبھ  العاصمةامانة   10/2/2014  1211  رضوان فاید احمد العفاري   .19

  3/3/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  26/2/2015  1334  صادق محمد احمد غالب   .20

  11/2/2018  یعمل تحت ترخیص الشركة الدولیة للتدقیق - شریك  امانة العاصمة  6/6/2017  1450  طالل احمد محمد الخوالني   .21

  5/1/2019  بحسب طلبھ  العاصمةامانة   9/1/2018  1459  زید عبدهللا عبدهللا االمیر   .22

  30/4/2018  بحسب طلبھ  امانة العاصمة  17/5/2017  1488  ماجد عبدهللا زید الصوفي   .23

یعمل تحت ترخیص شركة بشیر الصیادي وھیثم - شریك  شعوباالمانة م   12/8/2018  1496  ھیثم عبدالملك محمد مدھیش    .24
  مدھیش للتدقیق واالستشارات التضامنیة

19/1/2019  

  31/3/2018  یعمل تحت ترخیص شركة یمن أودیت للتدقیق-شریك   امانة العاصمة  27/1/2018  1528  عبدالكریم صالح احمد شیبان   .25

یعمل تحت ترخیص شركة یمن أودیت -شریك مسئول  امانة العاصمة  28/2/2018  1529  عبدالكریم محمد شایف جمعان   .26
  للتدقیق

31/3/2018  




