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 النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع
تعلن وزارة الصناعة والتجارة "اإلدارة العامة لتنظٌم مهنة تدلٌك ومراجعة الحسابات" أسماء وعناوٌن شركات التدلٌك  

المعتمدٌن المجددٌن تراخٌص مزاولة مهنة تدلٌك ومراجعة الحسابات المرخصٌن وومراجعة الحسابات والمكاتب الفردٌــــــــــة 

م فً الجمهورٌة والذٌن ٌحك لهم مراجعة وتدلٌك الحسابات والموائم المالٌة وإبداء الرأي فٌها، وتمدٌم خدمات 2002لعام 

ٌام بأعمال التصفٌات وغٌرها من الدراسات واالستشارات فً المجاالت المالٌة واإلدارٌة والضرٌبٌة واألنظمة المحاسبٌة والم

وتهٌب الوزارة باألخوة المحاسبٌن النافدة، ب الموانٌن األعمال التً ٌموم بها المحاسب المانونً وتكون من مهامه بموج

التأخٌر عن غرامات فادٌا لتراكم المانونٌٌن)شركات ومكاتب فردٌة( الذٌن لم ٌجددوا تراخٌصهم التمدم إلى الوزارة للتجدٌد ت

، كما تحذر الوزارة من التعامل مع شركات ومكاتب تدلٌك ومراجعة الحسابات تجدٌد تراخٌص مزاولة المهنة  الممررة لانونا 

 غٌر المجددٌن لتراخٌصهم أو المولفٌن المٌد لتراخٌصهم.والمحاسبٌن المانونٌٌن 

 

 

 

 

 

 خدمات األعماللطاع 

 اإلدارة العامة لتنظٌم مهنة تدلٌك ومراجعة الحسابات 
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 م0202مهنة للعام  الراخٌص مزاولة تلالمجددة الحسابات المرخص لها ومراجعة و أوالً : شركات تدلٌك
االنتساب الى شركة تدلٌك ومراجعة  ترخٌص مزاولة المهنة اسم شركة تدلٌك ومراجعة الحسابات  م

 حسابات دولٌة
 العنوان

رلم 
 الترخٌص

 تارٌخ صدوره

1.  
 

1995-11-1 307 شركة مجنً وشركاه للمحاسبة واالستشارات التضامنٌة   الزبٌري.ش. مدٌرٌة التحرٌرامانة العاصمة   
 

شركة مجموعة المحاسبة )عمر غالب ونبٌل الصعدي(   .2
 التضامنٌة

326 31-12-1995  عضوٌة شركة إلٌوت الدولٌة 
Alliott Group International 

 الجنوبً  60امانةالعاصمة ش 
   

2001-10-10 355 شركة دار المحاسبة حسن وهاشم الدٌلمً التضامنٌة   .3 عضوٌة شركة راسل بدفورد  
 RUSSELLالعالمٌة " 

BEDFORD 
 Inter national" 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة
 

 شركة دٌلوٌت اند توش )الشرق االوسط(   .4
 عبدالملن حجر التضامنٌة-مع د

668 9-5-2000  .Deloitteشرٌن دٌلوت 
 اند توش الشرق األوسط

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن
 الجزائر.ش  

2001-12-31 708 شركة حاسبٌن )عبدالسالم المخالفً وشركاه( التضامنٌة  .5  شونال لٌمتداعضوٌة نكسٌا انترن 
Nexia International 

limited 

 الدائري الغربً .امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش

 شركة جرانت ثورنتون ٌمن   .6
 )رمزي العرٌمً وطالل العبسً( التضامنٌة

742 13-10-2002  عضوٌة  جرانت ثورنتون 
Grant Thornton 

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة 
 الجزائر .ش

2004-10-16 809 شركة )الدكتور بامشموس وشركاه( التضامنٌة  .7  امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة  
 الشرطة .ن.ش

 شركة  ار اس ام دحمان ومشاركوه  .8
 التضامنٌة

973 16-2-2009  تماطع سباء -الماهرة   .العاصمة شامانة  RSMمراسل لشبكة  
 

شركة التمٌت للمراجعة واالستشارات )وهٌب وشركاه   .9
 التضامنٌة (

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن الدائري  20/3/2011 1156
 

2002-2-18 1167 شركة دمحم طه حمود وشركاه التضامنٌة  .10  امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة  
 الجزائر .ش 
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2013-2-9 1213 عبدالودود ردمان وشرٌكة التضامنٌةشركة عبدهللا   .11  محافظة الحدٌدة  مدٌرٌة الحالً ش زائد  
 

 شركة كرو أحفاد للمراجعة والخبرة االستشارٌة   .12
 )أحمد لاسم الفضلً وشرٌكه( التضامنٌة

1249 21-11-2013  كرو  ٌةعضو 
Crowe  

 حدة  –أمانة العاصمة 
 

2014-1-22 1255 الحسابات التضامنٌةشركة )الحاج والمرشد( لمراجعة   .13  عضوٌة اتش إل بً 
HLB 

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هاٌل 
 

شركة باٌونٌرز للمحاسبة والمراجعة )سلطان الحمادي   .14
 وفؤاد المطري ( التضامنٌة 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز  5/2/2015 1365
 

)احمد الخبش شركة اودٌت فاٌزر للتدلٌك واالستشارات   .15
 وسامح الجٌالنً التضامنٌة (

1501 3-4-2017  الدائري الغربً.امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  
 

شركة ٌمن اودٌت لتدلٌك ومراجعة الحسابات )عبد   .16
 الكرٌم شاٌف وعبد الكرٌم شٌبان( التضامنٌة

1556 31-3-2018  امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الدائري الغربً  
 

شركة ماندو للتدلٌك واالستشارات)حمدي جوٌر   .17
 وشرٌكه ( التضامنٌة 

1557 31-3-2018 عضوٌة انترناشٌونال اكاونتنج  
 جروب 

International 
Accounting Group 

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش بغداد
 

الشركة الدولٌة لالستشارات المالٌة والتدلٌك )عبدالملن   .18
 الشراعً وشركاه(

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش عشرٌن  17/4/2018 1558
 

شركة) بشٌر الصٌادي وهٌثم مدهٌش للتدلٌك   .19
 واالستشارات( التضامنٌة 

1607 20-1-2019  
 

 عضوٌة ام جً اي العالمٌة 
Amember of 

mgiworldwide 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز
 

السٌاغً وشرٌكة شركة بٌت الثمه للمحاسبة )عبدهللا دمحم   .20
 التضامنٌة (

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة   13/2/2019 1608
 

شركة دمحم عبدالسالم وبسام عامر للتدلٌك والمراجعة   .21
 واالستشارات التضامنٌة 

1610 11-3-2019  
 

 امانة العاصمة ش تعز 
 

شركة دمحم الحماسً والعمرانً للتدلٌك ومراجعة   .22
 الحسابات التضامنٌة 

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش المٌادة   14/4/2019 1612
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للتدلٌك (  علً الصبري وشركاه سفاي ٌمن )شركة   .23
 التضامنٌة ومراجعة الحسابات 

1616 28-8-2019  عضوٌة سفاي العالمٌة  
SFAI GLOBAL 

 مدٌرٌة الوحدة ش حدة امانة العاصمة
 

شركة مور الٌمن لمراجعة وتدلٌك الحسابات التضامنٌة   .24
 )رٌاض الصغٌر وهشام العطنة التضامنٌة (

 عضوٌة شركة مور  6/11/2019 1617
Moor 

 مدٌرٌة السبعٌن ش حدة –امانة العاصمة 
 

شركة ولٌد الحرازي وشرٌكة  للتدلٌك واالستشارات   .25
 التضامنٌة 

1674 15-1-2020  
 ترخٌص جدٌد

 جنٌفا جروب انترناشٌونال ٌةعضو
Geneva Group 
International  

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الجزائر
 ترخٌص ألول مره

تدلٌك لشركة هاشم الالحجً وعبدالباسط انعم ل  .26
 واالستشارات المالٌة التضامنٌة

1675 22-1-2020 
 ترخٌص جدٌد

 معٌن ش الدائري الغربًامانة العاصمة مدٌرٌة  
 ترخٌص ألول مره -

شركة فاروق جعدان ولناف الشامً للمراجعة والتدلٌك   .27
 التضامنٌة 

1676 28-1-2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة  
 ةترخٌص ألول مره-

شركة الدكتور شفٌك السعٌدي والدكتور نبٌل الشرعبً   .28
 للمراجعة واالستشارات التضامنٌة 

1677 29-1-2020 
 ترخٌص جدٌد

 محافظة اب ش تعز 
 ترخٌص ألول مره

 12/2/2020 1678 شركة عماد وعبدالحكٌم للتدلٌك واالستشارات التضامنٌة   .29
 ترخٌص جدٌد

 الدائري الغربً –مدٌرٌة معٌن  –امانة العاصمة  
 ترخٌص ألول مره

شركة الورد اودٌت لتدلٌك ومراجعة الحسابات   .30
 )عبدالجلٌل الورد وامٌن الورد التضامنٌة (

1679 1/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 ش الممالح –مدٌرٌة السبعٌن  –امانة العاصمة  
 ترخٌص ألول مره

شركة محمود الحدي ومنتصر الدعٌس للمحاسبة   .31
 واالستشارات التضامنٌة 

1680 5/4/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن الغربً 
 ترخٌص ألول مره

ضاح العزي وعلً النجم لتدلٌك الحسابات وشركة   .32
 واالستشارات التضامنٌة 

1681 14/4/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة  
 ترخٌص ألول مره

شركة عبدهللا الجاكً وشرٌكه للتدلٌك واالستشارات   .33
 التضامنٌة 

1682 8/4/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل 
 ترخٌص ألول مره

شركة مجٌد هالل وشركاه للتدلٌك واالستشارات   .34
 التضامنٌة 

1683 16/5/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 
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رلم  اسم المحاسب المانونً م
 الترخٌص

 العنوان تارٌخ صدوره

 العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الدائري الجنوبً أمانة 1979-7-7 104 عبدالغفور علً عبده  .1

 أمانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الجزائر 9/6/1980 113 عبدالسالم احمد علً االرٌانً  .2

 مدٌرٌة الماهرة ش مستشفً الثورة  –محافظة تعز  3/3/1984 133 احمد ناشر عبدالولً نعمان  .3

 حدة -ش  -الوحدة  -م  -العاصمة  أمانة 1985-2-27 136 ابراهٌم ٌحٌى دمحم الكبسً  .4

 أمانة العاصمة  مدٌرٌة الوحدة ش الستٌن 4/1/1990 141 عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب نعمان  .5

 أمانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  1991-9-12 147 ٌحٌى حسٌن الكبسً  .6

 45تعز جولة  -ش  -السبعٌن  -م  -العاصمة  أمانة 1987-10-29 157 رشٌد حسن عبدالمادر  .7

 التحرٌر -ش  -الماهرة -م  -محافظه تعز  13-09-1989 160 سٌف احمد دمحم ابوعوف  .8

 اكتوبر 14-ش -مدٌرٌة السبعٌن  -العاصمة  أمانه 1989-8-27 170 عبدهللا احمد الكبسً  .9

 العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط أمانة 1989-9-7 174 د . حسن سعٌد دمحم صالح الصبري  .10

 ماٌو 22أمانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش  19/9/1989 176 العزي صالح المالحً   .11

 العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الثالثٌن أمانة 1989-11-6 179 ٌاسٌن عبدالرحمن المسنً  .12

 العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هاٌل أمانة 1989-11-11 181 ادٌب علً احمد شعالن  .13

شركة الدكتور طارق عبدالرشٌد وشرٌكه للمحاسبة   .35
 المانونٌة واالستشارات التضامنٌة 

1685 7/7/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الخمسٌن  
 

 00/2/0202 6131 شركة حجر وشركاه محاسبون لانونٌون التضامنٌة   .36

 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الجزائر 
 ترخٌص الول مره -

 

شركة زكرٌا دمحم سعٌد واحمد مبخوت الفٌل للتدلٌك   .37
 واالستشارات التضامنٌة 

6132 01/2/0202 

 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري الغربً 
 ترخٌص الول مره -
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 الجزائر -ش  -الوحدة  -م  -العاصمة  أمانة 1990-3-4 187 عبدالحكٌم عبدهللا حسن االرٌانً  .14

 بٌت بوس ش الخمسٌن –العاصمة  أمانة 1991-1-2 210 امٌن دمحم علً الشامً  .15

 سبتمبر 26 -ش  -الماهرة  -م -محافظه تعز 1991-7-23 216 احمد دمحم عبدالحافظ  .16

 الخمسٌن -شارع  -السبعٌن  -مدٌرٌة  -العاصمة  أمانة 1991-8-31 219 منصور ناشر سٌف  .17

 العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل أمانة 1992-1-8 235 دمحم سعٌد المخالفً  .18

 الكرنٌش -ش  -المٌناء  -م  -محافظة الحدٌدة  1992-5-18 240 علوي حسن علوي الجفري  .19

 محافظة عدن مدٌرٌة كرٌتر صٌرة ش الشرٌف 1992-5-21 243 انٌس احمد غالب الزعٌمً  .20

 24 -ش  -معٌن  -م  -العاصمة  أمانة 1992-5-24 245 جمال عبده اسماعٌل  .21

 الرباط -شارع  -معٌن  -مدٌرٌة  -العاصمة  أمانة 1992-3-2 249 ابراهٌم عبدالمدوس احمد مفضلد.   .22

 محافظه تعز . مدٌرٌة المظفر . ش جولة المرور 1992-9-21 252 علً سعٌد دمحم سعٌد  .23

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش ممدٌشو  1992-11-14 254 طه حسٌن دمحم المتوكل   .24

 الخمسٌن -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  1992-11-11 263 حسن علً علٌالحرازي  .25

 مدٌرٌة معٌن ش الدائري الغربً –امانة العاصمة  1992-11-29 272 امٌن عبدالهادي سعٌد السماف  .26

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حده 1994-11-10 279 د . دمحم علً جبران  .27

 سبتمبر 26 -ش  -التحرٌر  -م  -امانة العاصمة  1994-11-24 286 دمحم عبد الوهاب الدوله  .28

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش الصٌاح 23/10/1997 294 دمحم محسن العلفً  .29

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الزبٌري 1996-1-1 303 عبدالرؤوف حسان العزي  .30

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش مارب 1995-1-19 308 جواد عبدالمجٌد االكحلً  .31

 الهرٌش -ش  -الماهرة  -م  -محافظة تعز  1997-1-29 310 دمحم الممطري عبدالباسط  .32

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الخمسٌن 22/3/1997 313 فؤاد لائد سٌف االغبري  .33

 الرباط -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  1995-6-25 325 نجٌب سعٌد دمحم هاشم  .34

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة 1995-7-19 329 علً احمد علً اسحاق  .35
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 جٌزان الخمسٌن -ش -الحالً  -م -محافظة الحدٌدة  1996-6-25 338 عبدالموي أحمد دبوان  .36

 حده -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2014-3-18 341 دمحم ناصر الجند  .37

 الستٌن الغربً -ش  -معٌن  -م  -امانه العاصمه 1996-3-7 368 أمٌن عبدهللا غانم الممطري  .38

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط 1996-4-1 371 د . خالد احمد ثابت حٌدره  .39

 جٌبوتً -ش  -الوحدة -م  -امانه العاصمه 1996-4-3 376 جازم عبدالواحد العرٌمً  .40

 مذبح -امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن  1997-1-23 378 علً عبدالمغنً علً سعٌد  .41

 شارع الماهره -مدٌرٌة الثورة  -امانة العاصمة  1996-6-9 379 طالب الجراديدمحم عثمان   .42

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الدوحة  3/10/1996 385 أحمد حسن لائد لاسم  .43

 سٌف بن ذي ٌزن -ش  -التحرٌر  -م  -امانة العاصمة  1996-7-31 387 خالد أحمد صالح البٌل  .44

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة العشاش 14/8/1996 391 العرٌمًداود علً عبدالجلٌل   .45

 سعوان -شعوب- -أمانة العاصمة  1997-1-4 395 عصام عبد الرحمن لاسم سعٌد هوٌدي  .46

 الثالثٌن -ش  -الثورة  -م -امانة العاصمة  1996-9-17 397 جمٌل عبده ناشر الحكٌمً  .47

 المطار-شارع  -سٌئون  -محافظة حضرموت  1999-8-28 403 عمر أبو بكر عبدهللا باحمٌد  .48

 سعوان -ش  -شعوب  -م -امانة العاصمة  1997-2-15 412 دمحم عبدهللا دمحم عبد الولً عامر  .49

 الجزائر -ش  -الوحدة  -م  -امانه العاصمة  1997-1-1 423 عبدالكرٌم عبدهللا الزارعً  .50

 الرلاص -ش  -معٌن  -امانة العاصمة   م  2000-5-14 437 عبدالكرٌم حمود حسن المزحً  .51

 16امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش  1997-5-20 439 شكٌب احمد لاسم الدبعً  .52

 حده -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2014-1-7 445 دمحم حمٌد صالح الخوالنً  .53

 التسلٌف ا لزراعًمحافظة تعز مدٌرٌة صالة ش بنن  10/4/2004 449 دمحم ناجً دمحم المسٌمً  .54

 امانة العاصمة ش الستٌن الشمالً 2002-1-13 453 صادق ناجً سٌف البتول   .55

 2020-1-12 468 عبدهللا عبدهللا سعٌد  .56
 ترخٌص جدٌد

 77امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش بٌروت 13/3/2012 469 فاروق عبدالملن عبدهللا الصوفً  .57
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 أمانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الثالثٌن 14/1/1998 471 خالد عبدالولً عبدالراب  .58

 جٌبوتً -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  1997-9-28 472 توفٌك علً عبده صوٌلح  .59

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن 1999-6-1 475 شاكر دمحم عبدالحمٌد المباطً  .60

 ش حً الضربة -مدٌرٌة المظفر – محافظة تعز 2/11/1997 478 المشولًسالم مهٌوب سالم   .61

 ش الخمسٌن -شمالن –امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن  2004-2-10 480 دمحم هزاع عبدهللا الصبري  .62

63.  
 12/1/1998 488 شٌخ دمحم عبدالمادر العمودي

ش حً العمال  –مدٌرٌة المكال  –محافظة حضرموت 
 الرئٌسً

 اٌران -ش  -مدٌرٌة السبعٌن  -امانة العاصمة  1992-1-7 492 حسن الحرازيمحفوظ ناجً   .64

 الخمسٌن -ش  -السبعٌن  -مدٌرٌة  -امانة العاصمة  1998-3-26 513 حمٌد على احمد المهدي  .65

 محافظة تعز مدٌرٌة المظفر ش الحصب 06/0/6444 002 علً دمحم غالب العزي  .66

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار 1999-5-12 531 سالم دمحم سالم بافمٌة  .67

 مذبح -ش  -معٌن  -م -امانه العاصمه 1995-5-8 557 خالد أحمد عبدهللا الهادي  .68

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري الغربً  11/3/2012 560 عبداالله علً دمحم دمحم الورد  .69

 االجٌنات -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2000-3-5 576 عبدالباسط عبدهللا علً المرشً  .70

 بٌحان -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2007-8-25 585 علً علً أحمد األشول  .71

 المصر الجمهوري -ش  -التحرٌر  -م  -امانة العاصمة  1999-3-15 595 علً عبده احمد الحكٌمً  .72

 العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الستٌنامانة  2012-3-25 599 عبدهللا هادي شرف الدٌن الكحالنً  .73

 الشوكانً كلٌة الشرطه -ش  -الصافٌة  -امانة العاصمة م 2006-2-21 603 صالح عبدالملن عبدهللا السراجً  .74

 بغداد -ش  -مدٌرٌة الوحدة  -االمانة 2017-6-13 606 عبدالحكٌم عبدهللا نعمان الشرجبً  .75

 شارع الممالح -االصبحً  -العاصمهامانه  1999-10-9 613 بشٌر سلطان عبده شمسان  .76

 43الصافٌة ش  -امانه العاصمه 1999-2-18 625 سلٌم عبدالحفٌظ شاٌع العرٌمً  .77

 مدٌرٌة معٌن ش الستٌن –امانة العاصمة  20/2/1999 627 محمود غانم عبدالرحٌم الصلوي  .78

 الممطري محافظة عدن مدٌرٌة المنصوره ش 1999-2-21 630 دمحم علً دمحم ممبل النظاري  .79
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 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الثالثٌن شمالن 2000-3-5 633 علً عبده احمد الزعزعً  .80

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حده 2009-10-21 645 عبده صالح االوذن  .81

 شارع فوه -المكال  -محافظة حضرموت  2009-1-14 648 مبارن سعٌد مبارن التاربً  .82

 تعز -ش  -السبعٌن  -م -امانة العاصمة  12-06-2000 674 االغبريطارق على خالد اسعد   .83

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة الدائري الشمالً  24/6/2000 678 ٌحٌى دمحم احمد الجرموزي  .84

 24امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش  7/1/2009 680 اسماعٌل حسن محسن شٌبان  .85

 الماهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  22-01-2018 685 احمد امٌن دمحم العواضً  .86

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري 2000-9-5 686 فٌصل عبدالسالم لمحان  .87

88.  
 692 توفٌك دمحم عبده كلٌب

18/4/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المٌثاق

 40 -ش  -السبعٌن  -م -امانة العاصمة  2002-5-8 714 عرفات دمحم احمد مدار  .89

 حده -ش -السبعٌن  -م -امانة العاصمة  10-01-2007 715 عمر عبده غانم سعٌد العبسً  .90

 محافظة اب مدٌرٌة الظهار ش العدٌن 2/2/2005 718 عبداالله دمحم ٌحٌى المفتً  .91

 حدة -مدٌرٌة السبعٌن  –امانة العاصمة  5/11/2019 724 عبدهللا علً صالح شربه  .92

 عصر -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  15-01-2003 725 عبدالحلٌم عبدالمجٌد العرٌمً رضوان  .93

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة المدٌنة الخضراء 2005-1-9 726 حسٌن ٌحٌى حسن المنصور  .94

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الخمسٌن 13/4/2005 741 توفٌك عبداالله دمحم الحمادي  .95

 محافظة اب مدٌرٌة الظهار ش المحافظة  2003-8-5 749 أبراهٌم بن ابراهٌم عبدهللا الشرٌف   .96

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن شمالن 28/1/203 753 د . حمٌد ممبل نصر خالد   .97

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار 16/3/2015 756 خلٌل دمحم عبدالرحمن الشمٌري  .98

 الستٌن الجنوبً -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2003-1-14 759 الدولةحسن حمود   .99

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش مذبح 2003-1-27 762 دمحم ٌحٌى احمد السٌاغً  .100
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 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش التلفزٌون 18/6/2003 771 دمحم حسٌن ناصر شرف الدٌن  .101

 محافظة الحدٌدة مدٌرٌة المٌناء ش المٌناء 2003-7-12 773 وهاج فؤاد دمحم لاسم  .102

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المطار 4/8/2003 778 جواد سعٌد ناشر الشوافً  .103

 ش العدل -مدٌرٌة التحرٌر  -امانة العاصمة  2011-2-16 779 اشرف فٌصل سلطان الممطري  .104

 العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الزبٌريامانة  6/4/2004 786 جالل دمحم لائد العرٌمً  .105

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المطار 22/9/2003 787 احمد حسن شرف الدٌن  .106

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة  2005-6-27 788 احمد علً عبده اسماعٌل   .107

 شارع فوه -المكال  -محافظة حضرموت  2004-1-18 791 سالم العبد احمد الشعب  .108

 محافظة تعز مدٌرٌة الماهرة ش عصٌفرة 2004-6-6 794 عبدالحكٌم عبده احمد نائف   .109

 بن االمٌر -ش  -التحرٌر  -م  -امانة العاصمة  2005-1-5 797 عبداالله علً دمحم علً الحزورة  .110

 15سعوان رلم  -ش -شعوب  -م -امانة العاصمة  2005-5-10 811 عبدالحكٌم عبدالهادي سٌف الرعٌنً  .111

 سبعه ٌولٌو -ش  -الحالً  -م  -محافظة الحدٌدة  2005-5-10 812 اكرم حسن فتٌنً ٌعموب  .112

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش االدوٌة  14/5/2005 813 بدرالدٌن حسن عبدهللا الضحٌانً  .113

 الستٌن الغربً -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2005-5-31 815 علً عبدالرحمن الجعفان  .114

 الزبٌري -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2007-12-26 816 دمحم ثابت علً الصلويشهاب   .115

116.  
 833 زاٌد ٌحٌى علً النزٌلً

18/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة 

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن الشارع العام شمالن 2006-2-28 838 نعمان طه سٌف سنان العواضً  .117

 العدٌن -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2007-7-17 839 رضوان علً لاسم التعكري  .118

 الدائري -ش  -الظهار  -م -محافظة اب  2017-8-14 840 هشام عبدالدائم احمد البرٌهً  .119

 الثالثٌن -ش  -الصافٌة  -م  -امانة العاصمة  2006-2-28 844 مختار عبدالمجٌد احمد الجنٌد  .120

 الوازعٌة -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2018-4-14 851 عبدالسالم لاٌد لمحانمراد . د  .121
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 امانة العاصمة ش مارب 20/2/2008 866 دمحم عبدالرحمن احمد المدسً  .122

 أمانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل 2/4/2007 872 عبدالباري عبدالجبار لائد احمد الزرٌمً  .123

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش بغداد 2007-4-4 874 عبدالولً دمحم احمد الزغٌر  .124

 الستٌن الجنوبً -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2007-4-8 876 مالن محسن عبدهللا السمري  .125

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل 06/6/0223 323 دمحم داوود فاضل علً العمري  .126

 العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش مجاهدامانة  26/3/2007 879 عادل علً احمد سمٌن  .127

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش المٌادة  17/2/2019 889 دمحم احمد صالح الشهاري  .128

 2020-1-5 890 نبٌل عبدهللا مجمل العٌانً  .129
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش االدوٌة 

 الدائري الغربً -شارع  -معٌن  -مدٌرٌة  -امانة العاصمة  2007-4-21 897 ٌاسر عبدالرحمن ناصر االدٌب  .130

 حده جولة المصباحً -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2007-4-2 899 إسماعٌل عبدالمادر عبدهللا عبدالمادر  .131

 جمال -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2007-3-19 901 فتح دمحم عمر المحضار.د  .132

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن الغربً 2007-4-25 904 الشمٌريٌاسر سعٌد عبدالحمٌد   .133

 ش الستٌن -مدٌرٌة معٌن  -امانة العاصمة   2007-5-8 906 دمحم دمحم راصع الفهٌدي  .134

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش مسمط 29/1/2013 909 خالد سٌف احمد حٌدر  .135

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  2008-2-20 910 عبدالرلٌب علً احمد الصبري  .136

 عمان -ش  -الوحده -م  -امانة العاصمة  2009-2-3 913 عبدالجبار لاسم علً البعدانً.د  .137

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش الستٌن الغربً 27/8/2007 924 مهٌوب سعٌد لاسم عوض  .138

 ش المطار –م الحالً  –محافظة الحدٌدة  22/1/2008 926 د . جمال عبدالواسع عبدهللا غالب الشرعبً  .139

 45 -ش -الصافٌة  -م -امانة العاصمة  2007-4-25 931 دمحم سعٌد علً عبدهللا الشمٌري  .140

 45خوالن  -ش  -الصافٌة  -م  -امانة العاصمة  2008-11-18 940 شكري دمحم ناصر فدعك  .141

142.  
 942 خالد دمحم عبدالوهاب المتوكل

11/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري الغربً
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143.  
 949 عبدالصمد عبدالجلٌل علً الحٌدري

11/10/2020 
 ترخٌص جدٌد

 بٌت معٌاد 16أمانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش 

 الستٌن الغربً -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2008-9-14 954 هانً دمحم حزام وهاب  .144

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش بٌنون 2009-9-2 957 د . هادي احمد دمحم الصٌاد  .145

 الماهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2008-11-6 958 جمٌل عبدهللا داحش احمد  .146

 المٌادة -ش  -صنعاء المدٌمة  -م  -امانة العاصمة  2014-1-22 960 مجٌب الرحمن احمد مصلح عبدهللا.د  .147

 المحافظة -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2009-2-16 963 فؤاد احمد دمحم العفٌري-د  .148

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش طرابلس 2018-8-29 971 وحٌد فارع مجاهد الشرجبً  .149

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة  5/4/2010 984 عبدالكرٌم دمحم عبدالواسع البركانً  .150

 الستٌن -ش  -الحالً -م  -محافظة الحدٌده 2010-1-12 991 انور دمحم شرف درهم الحمادي  .151

 مدٌرٌة السبعٌن ش الستٌن امام لرٌش للنمل العاصمةامانه  2009-10-3 993 جمال زٌد ٌحً عبده العنسً  .152

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش خلٌجً عشرٌن 3/0/0262 449 احمد سٌف صالح جابر  .153

 العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌنامانة  2010-2-24 996 المهالً دمحم ٌحٌى ٌحٌى  .154

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الزبٌري 11/1/2010 1000 دمحم شرف دمحم الفمٌة المدسً  .155

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن حً الجامعة الجدٌدة 2011-1-5 1002 امٌن ٌحٌى صالح العذرانً  .156

 مفرق ماوٌة ش خط الجند –محافظة تعز  16/3/2010 1003 عارف امٌن دمحم سٌف االشعري  .157

 تعز -ش  -الصافٌة  -م  -امانة العاصمة  2010-9-19 1007 نشوان حسٌن دمحم الزبٌدي  .158

 محافظة حضرموت م المكال ش المؤسسة االلتصادٌة  26/10/2009 1008 د . علً ابوبكر سالم باوزٌر  .159

 الوحدة ش الدفاعامانة العاصمة مدٌرٌة  26/10/2009 1010 ٌحٌى احمد حمود الحملً  .160

 صخر -ش  -السبعٌن -م  -امانة العاصمة  2011-11-2 1011 ماجد دمحم عبدهللا الموسً  .161

 مذبح -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2012-1-10 1012 عبدالدائم دمحم علً سعٌد الملٌكً  .162

 الكورنٌش -ش  -المٌناء  -م  -محافظة الحدٌده 2010-1-26 1018 عبدالعزٌز احمد ممبل العصٌمً  .163

 الزبٌري -ش  -الوحدة  -م  -امانه العاصمه 2010-8-18 1019 فهد طه دمحم حسن النجاشً  .164
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 مدٌرٌة معٌن ش الرلاص –امانة العاصمة  26/1/2010 1020 عبدالسالم دمحم علً الشهاري  .165

 اكتوبر 14 -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2010-1-5 1026 الدٌلمً خالد احمد دمحمعلً  .166

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط 1/2/2010 1027 اسامة دمحم عبدهللا صالح   .167

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة  23/12/2009 1034 جامل عمر دمحم سعٌد المباطً  .168

 الضربة -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2010-2-8 1037 حمود علً عبد المغنً  .169

 محافظة ذمار فرع حمام علً  2019-3-25 1040 ابراهٌم دمحم ٌحٌى محرم  .170

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  30/5/2010 1043 دمحم صالح ناجً ابراهٌم الهادي  .171

 الدائري -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2011-11-29 1044 رشٌد عبدالرحمن احمد عبدالرحٌم  .172

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الثالثٌن 18/1/2010 1045 مزاحممنٌر احمد عبدهللا   .173

 مدٌرٌة معٌن ش الستٌن –امانة العاصمة  7/3/2010 1049 شكٌب غانم عبدالرحٌم الصلوي  .174

 سبتمبر 26 -ش  -الماهرة  -م -محافظة تعز  2013-2-11 1052 رضوان طه أحمد الحكٌمً  .175

 امانة العاصمة  ش ممدٌشو 2010-5-15 1057 دمحم علً دمحم صغٌر الرٌمً  .176

 ٌولٌو7 -ش  -الحالً  -م  -محافظة الحدٌده 2010-3-20 1061 فكري دمحم صالح الحكٌمً  .177

 الزراعه -ش  -التحرٌر  -م  -امانة العاصمة  2010-6-20 1065 نجٌب ٌحٌى بن ٌحٌى وهاس  .178

 المٌاده -ش -صنعاء المدٌمة  -م  -امانة العاصمة  2010-5-23 1072 علً علً دمحم مفضل  .179

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الزبٌري 2011-3-8 1078 د . توفٌك احمد دمحم ذٌبان   .180

 فج عطان -ش  -السبعٌن  -امانه العاصمه 2011-1-8 1084 عرفات عبده مرشد العرٌمً  .181

 ش الكرنٌش محافظة الحدٌدة مدٌرٌة الحون 2/10/2011 1086 وسٌم دمحم عبده مسكٌن  .182

 بٌر باشا -ش  -المظفر  -م  -محافظه تعز  2011-4-18 1088 عبدهللا عبدالجلٌل نعمان  .183

 حده -ش  -الوحده -م -امانة العاصمة  2011-1-2 1096 جمٌل أحمد سعٌد الشٌبانً  .184

 الصافٌة -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2011-1-12 1098 عبدالرحمن أحمد عبده ثابت  .185

 محافظة عدن مدٌرٌة المنصوره ش خلٌفة  2011-1-1 1100 راؤول فٌصل دمحم السروري  .186
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 المطار -ش  -الثورة  -م  -امانه العاصمه 2011-3-8 1105 عزالدٌن دمحم حمود الغفاري  .187

 الخمسٌن -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2010-11-1 1108 جعفر دمحم علً الدهمشً  .188

 محافظة حضرموت مدٌرٌة المكال الشارع العام  24/6/2013 1109 بامزاحمد . فائز دمحم شٌخ   .189

 هائل -ش -معٌن  -م -امانة العاصمة  2011-1-18 1110 أحمد دمحم ممبل الممرمً  .190

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط 6/1/2014 1113 عبدالعلٌم علً عثمان اسعد المخالفً  .191

 حده -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2011-1-10 1120 عماد أحمد عبدهللا السعدي  .192

 صوفان 24امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش  2010-11-28 1121 عبدالوهاب عبدالرحمن الشرفً  .193

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش عصر 30/7/2017 1125 شرف حسٌن شرف الكبسً  .194

 مدٌرٌة الثورة ش تونسامانة العاصمة  21/3/2011 1127 دمحم علً دمحم العبادي  .195

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  60/6/0260 6630 مجٌب عبدالجبار ردمان عبدهللا  .196

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش المحرولات 2015-1-4 1133 فؤاد علً احمد الدعبً االصبحً  .197

 24 -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2013-1-6 1139 اسماعٌل مسعد علً الشامً  .198

 محافظة اب ش تعز 8/7/2014 1142 باسم عبدهللا اسماعٌل باسالمه  .199

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة  2011-4-12 1143 مشتاق دمحم سلطان لاسم   .200

 مدٌرٌة الوحدة ش الدفاع -امانة العاصمة  2018-3-19 1144 ولٌد دمحم احمد المٌري  .201

 الحكٌمً -ش  -الحالً  -م  -محافظة الحدٌدة  2011-3-30 1148 ٌاسر دمحم دمحم الحمادي  .202

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 29/4/2012 1150 عبدالسالم احمد دمحم الخٌال   .203

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش حً الجامعة الجدٌدة 7/1/2012 1160 د . فائزة دمحم عبدالهادي المسنً  .204

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار 2012-2-6 1162 الداعريعبدالرحمن حسٌن اسماعٌل   .205

206.  
 2019-11-19 1164 عبداللطٌف دمحم ٌحً الشٌخ

الزراعة امام الجامعه  -ش  -التحرٌر  -امانة العاصمة
 المدٌمة

 العدٌن-ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2012-8-5 1169 دمحم حمود احمد السمحً.د  .207
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 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش مجاهد 4/2/2014 1170 احمد الخربًد . عمار علً   .208

 محافطة الحدٌدة مدٌرٌة الحون ش عبدالرحمن دمحم علً 2013-1-6 1174 فهمً دمحموه حمود بوصه  .209

 الرلاص -ش  -معٌن  -م -أمانة العاصمة  2015-1-4 1177 طه احمد لائد مرشد  .210

 محافظة الحدٌدة مدٌرٌة المٌناء ش صنعاء 6/1/2013 1180 أمٌن مصطفً شاهر شمسان  .211

 شارع تعز -مدٌرٌة السبعٌن  -أمانة العاصمة  2013-3-26 1181 اكرم احمد نعمان الممطري  .212

 محافظة تعز ش جمال 2013-1-28 1185 محفوظ حسان غالب ناجً  .213

 اكتوبر 14ش امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن  2013-1-28 1186 نجٌب حمود نعمان العواضً  .214

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز  2013-1-15 1190 ارحب رشٌد حسن عبدالمادر  .215

 محافظة تعز مدٌرٌة صالة ش الكمب 2013-1-16 1191 عٌسى خلٌل امٌر درهم  .216

 محافظة تعز مدٌرٌة الماهرة ش جمال 2013-1-28 1192 ودٌع سعٌد دمحم الشٌبانً  .217

 امانة العاصمة ش الستٌن الجنوبً 27/3/2013 1195 احمد سعٌد علً جناح  .218

 امانة العاصمة مدٌرٌة الصافٌة ش ابوظبً 2016-7-25 1199 ٌاسر سعٌد صالح العشاوي  .219

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة الحصبة  12/3/2018 1200 دمحم عبدهللا احمد المدسً  .220

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن الغربً  2013-1-7 1207 دمحم لاسم فارع الجبزي  .221

 امانة العاصمة مدٌرة معٌن ش الدائري الغربً 2013-4-3 1209 ضٌاء عبدهللا غالب سعٌد  .222

 أمانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المٌادة  26/2/2014 1210 زٌد ٌحٌى علً الزبٌدي  .223

 النصر -ش  -شعوب  -م  -أمانة العاصمة  2013-3-30 1216 مأرب احمد عبدهللا المحجانً.د  .224

 ش المٌثاق –مدٌرٌة الثورة  –أمانة العاصمة  25/3/2014 1231 عادل عبدهللا ٌوسف احمد  .225

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل 3/3/2018 1232 علً عبده علً الشعابً  .226

 ش أروي–الحالً  -محافظة الحدٌد ة م 29/12/2013 1233 زٌاد عبدالرحمن علً البذٌجً  .227

 صفر -ش -السبعٌن  -م -امانة العاصمة  2017-1-1 1234 غسان عبدالغفار عبدالصمد الصلٌحً  .228
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 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن  2017-5-29 1235 دمحم علً افندي االسلمً  .229

 السبعٌن ش الممالحامانة العاصمة مدٌرٌة  2014-3-3 1240 فاٌز حسٌن علً شعبان  .230

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الزبٌري 2014-3-23 1242 رضوان عز الدٌن دمحم الشعٌبً  .231

 الدائري الغربً –ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2014-1-7 1243 امة العلً عبدهللا عبدهللا دالل.د  .232

 عطان 60ش  -الوحدة  -مدٌرٌة  -امانة العاصمة  2014-3-4 1244 باسم عبدالسالم احمد العامري  .233

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش جمال  7/5/2014 1267 منٌر دمحم سعد الصلوي  .234

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هائل 24/4/2014 1269 لٌس علً ناصر المشنمر  .235

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرلاص  30/5/2018 1271 هانً صالح دمحم باعبود  .236

 تعز -ش  -الصافٌة  -م  -امانه العاصمه 2016-3-16 1275 دمحم طاهر عبدالمغنًولٌد   .237

 24ش  –مدٌرٌة المظفر  –محافظة تعز  10/4/2014 1277 مهدي امٌن علً ابراهٌم  .238

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الزبٌري 13/2/2016 1279 مشتاق دمحم احمد مغلس  .239

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش النهضة  20/8/2014 1284 عبدالرحمن حسٌن دمحم العنسً  .240

241.  
 1285 فهمً سلطان علً احمد 

8/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 ش السبعٌن –مدٌرٌة السبعٌن  –أمانة العاصمة 

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن حً الجامعة المدٌمٌة 28/4/2014 1286 عبدالعلٌم عبده ممبل حسان  .242

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة  2017-4-16 1288 دمحم حٌدر المفرع  .243

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش خوالن 20/11/2014 1291 شرٌان حسن احمد شرف   .244

 االربعٌن -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2019-12-9 1295 عبده حسن مبارن الصدٌعً  .245

 مدٌرٌة معٌن مذبح 2/1/2015 1303 د . عبدالكرٌم دمحم علً الناصر  .246

 الممالح -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2014-8-31 1307 مناف احمد علً الدٌلمً.د  .247

 محافظة الحدٌدة مدٌرٌة المٌناء ش المٌناء 2015-1-22 1308 منصور حسٌن احمد دغار  .248

 المركز اللٌبًالوحدة ش الجزائر جوار  -امانة العاصمة م 2019-2-4 1313 مجٌب حمود دمحم الهاللً  .249
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 محافظة الحدٌدة م الحالً ش شمسان 2/3/2015 1317 نوفل علً حسٌن البتول   .250

 محافظة اب مدٌرة الظهار ش العدٌن 2015-2-25 1319 غمدان دمحم ٌحٌى احمد العنسً  .251

 محافظة المحوٌت ش المواصالت 2016-1-17 1320 خالد احمد ٌحٌى رزق علٌان  .252

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش النهضة  5/3/2016 1326 الرباحًصالح طاهر علً احمد   .253

 مدٌرٌة  المنصورة –محافظة عدن  14/1/2015 1328 زٌد دمحم اسماعٌل عبدالخالك الدبعً  .254

 الرباط -ش -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2018-4-4 1329 فواز عبده دمحم الصغٌر  .255

 شمالن -ش  -همدان  -م  -محافظة صنعاء  2016-1-9 1331 عبدهللا محسن دمحم احمد الماعف  .256

 الستٌن الغربً -ش -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2015-4-20 1339 فارس راجح علً صالح المسوري  .257

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط  10/4/2017 1340 عبدالرحمن دمحم علً عثمان المخالفً  .258

 النهضة -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2015-2-10 1341 زاٌد سلطان عبدالواحد أحمد  .259

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط 10/2/2015 1342 ودٌع فرحان حسن سعٌد  .260

261.  
 1344 فٌصل لاسم لاسم الجرادي

27/9/2020 
 ترخٌص جدٌد

 أمانة العاصمة مدٌرٌة معٌن مذبح

 شارع صنعاء -محافظة مارب  2015-1-25 1345 الهلول هزاع دبوان عبدالرحٌم دبوان  .262

 الماهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2017-1-7 1349 احمد امٌن ناجً علً  .263

 محافظة تعز مدٌرٌة صبر الموادم ش الشعب 23/4/2019 1354 عماد عبدالرحمن الحاج  .264

 الصافٌة -امانة العاصمة  2017-4-9 1355 حمزه امٌن احمد النظاري  .265

 بغداد -ش -الوحدة  -م  -امانه العاصمه 2016-2-13 1360 عبدهللا الجنٌد احمد عبدالحبٌب  .266

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب سعوان 7/5/2016 1369 رضوان علً دمحم لاسم سالم  .267

 امانة العاصمة ش الزبٌري 2016-9-3 1377 عبدهللا علً دمحم علً الفمٌة  .268

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار 2016-5-31 1390 اسامة عبدالرزاق دمحم لطران  .269

 تعز -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2017-1-3 1398 ناٌف علً دمحم الوادي  .270
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 محافظة اب مدٌرٌة دمت الشارع العام  2017-3-13 1401 ابراهٌم ٌحٌى دمحم جباري  .271

272.  
 1403 بدٌع راشد علً الضرعً

22/9/2020 
 ترخٌص جدٌد

 مدٌرٌة شعوب ش المطارأمانة العاصمة 

 24ش -دار سلم  -امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن  28/8/2017 1404 بشٌر حامد علً النمٌل  .273

 2020-1-20 1406 جمال علً حمود رسام   .274
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري

275.  
 1409 زكً علً عبدالواحد المهلل

19/4/202 
 ترخٌص جدٌد

 مدٌرٌة معٌن الدائري الغربًامانة العاصمة 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 2016-10-23 1412 عادل علً مثنً الصباري  .276

 تعز -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2017-2-22 1413 عارف دمحم علً حسٌن الخٌل  .277

 مدٌرٌة الثورة جولة عمران -أمانة العاصمة  2017-4-9 1419 عبدهللا علً ٌحٌى العزي  .278

 سبتمبر 26امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش  24/2/2019 1425 فٌصل سعد عبدهللا صالح الٌمنً  .279

280.  
 1429 دمحم عبده دمحم الدعٌس

19/9/2020 
 ترخٌص جدٌد

 مدٌرٌة السبعٌن ش تعز –امانة العاصمة 

 مدٌرٌة السبعٌن ش تعزامانة العاصمة  19/3/2018 1431 معمر امٌر احمد دمحم سٌف ذ .281

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش كلٌة المجتمع 2017-2-8 1436 ٌحٌى حسٌن ٌحٌى علً الوٌس  .282

283.  
 1442 د . خالد حسٌن صالح الحوالً

19/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 ش الدائري –مدٌرٌة معٌن  –أمانة العاصمة 

 مدٌرٌة معٌن ش عصر امانة العاصمة 17/7/2017 1443 د . دمحم ٌحٌى احمد المحطانً  .284

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش عشرٌن 2018-2-5 1445 عدنان صالح عبده ٌحٌى الخٌشنً  .285

 الرباط -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2017-6-3 1453 وضاح عبدالكرٌم سعٌد احمد  .286

 الدائري الغربًامانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش  2017-6-12 1462 ابراهٌم حلمً دمحم عبدهللا الصلٌلً  .287

 حدة -ش -السبعٌن  -م  -أمانة العاصمة  2017-5-30 1463 ابراهٌم علً دمحم مصلح السفٌانً  .288

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن مذبح 2018-3-3 1465 احمد ناجً احمد عطافً  .289
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 المٌناء -ش  -المٌناء  -م  -محافظة الحدٌده 2017-4-22 1474 صمر ٌحً دمحم عبد  .290

 بازرعه -ش  -السبعٌن  -م  -امانة العاصمة  2017-5-30 1478 مسعد ناجً الصباريعبدهللا   .291

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الستٌن 2017-6-12 1480 عبدالناصر احمد دمحم علً    .292

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش الستٌن الشمالً  2019-2-5 1485 فٌصل دمحم لاسم علً   .293

 بٌت بوس ش الثالثٌن –امانة العاصمة  2017-5-17 1488 زٌد الصوفًماجد عبدهللا   .294

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المطار 16/4/2019 1492 دمحم عبدالرحمن حسٌن المتوكل  .295

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش االربعٌن 2017-5-16 1495 معاذ دمحم عبدهللا دمحم   .296

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب جوار مدارس االمجاد 2017-5-23 1497 ولٌد عبدالحمٌد دمحم احمد   .297

 هبرة -امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب  29/4/2018 1500 وهٌب عبدالرلٌب احمد الصبري  .298

 أمانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش المٌادة  28/1/2019 1502 ولٌد محمود حمود عفٌف  .299

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش االربعٌن 2018-3-11 1508 مرسل دمحم منصور ثابت  .300

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 2018-3-19 1509 د . نجٌب طاهر عبده الحاج المخالفً  .301

 امانة العاصمة مدٌرٌة ازال ش برلٌن 2018-1-27 1513 د . ابراهٌم احمد عبدهللا شرٌم  .302

 اكتوبر 14ش  -مدٌرٌة السبعٌن –امانة العاصمة  11/4/2018 1516 أحمد دمحم علً شرهان  .303

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الزبٌري 2018-3-14 1522 سماح سعد علً سعد المرمزي  .304

 2020-1-11 1526 عبداالله دمحم علً مهدي الشرٌف  .305
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار

 الرلاص -ش  -معٌن  -م -امانة العاصمة  2018-3-4 1530 عبدهللا حسن حمود حسن ابو راس  .306

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة  2018-2-14 1533 علً دمحم حسن احمد   .307

 صنعاء -ش  -الحالً  -م  -محافظة الحدٌدة  2018-3-4 1534 علً دمحم ٌحًٌ العجاء  .308

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش حدة  2018-3-18 1536 فؤاد علً مسعد ناصر   .309

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الدوحة  2020-1-25 1537 ماجد عبدالرحمن دمحم الذرة  .310
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 ترخٌص جدٌد

311.  
 1539 دمحم احمد حسن علً شرف الدٌن

22-1-2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش التلفزٌون

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش عمان 12/2/2018 1543 دمحم نجٌب دمحم ممبل  .312

313.  
 1551 ولٌد عبدالرحمن دمحم مهٌوب

22/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش المصر

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش العدل 2019-3-10 1552 ولٌد ٌحٌى حسٌن الضٌانً  .314

 الماهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2019-9-9 1553 دمحم احمد عبدهللا الشوكانً  .315

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش الزراعه 32/3/0264 6009 دمحم ٌحٌى ٌحٌى وهاس الحاشدي  .316

 الشراعً -ش  -صنعاء المدٌمة  -م  -امانة العاصمة  2019-1-8 1564 صادق علً عبدهللا سبعان  .317

 المطار -ش  -دارس  -م  -امانة العاصمة  2019-4-8 1565 ٌوسف احمد غالب الحداد  .318

 أمانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 31/7/2019 1568 احمد عبده احمد دمحم   .319

320.  
 1571 علً ٌحٌى دمحم حسٌن غالب

8/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن السنٌنة 

 عشرٌن -ش  -معٌن  -م  -امانة العاصمة  2019-5-28 1575 اكرم فؤاد عبدالرحمن علً المباطً  .321

 محافظة اب مدٌرٌة الظهار ش الحمامً 9/2/2019 1579 بشٌر ناجً علً عبدهللا الشعري  .322

 الماهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2019-9-9 1585 عبدهللا احمد عبدهللا الشوكانً  .323

324.  
 1589 أٌمن ناصر ناصر مجلً الحاشدي

29/2/2020 
 جدٌدترخٌص 

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة 

 2020-1-15 1593 أنور عبدالرحمن عبداللطٌف  .325
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش المطار

326.  
 1597 عماد دمحم راجح الصٌادي

22/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز

 امانة العاصمة مدٌرٌة بنً الحارث ش الثالثٌن 1/3/2020 1603 رشاد احمد سلطان نصر الزلح  .327
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 الصافٌة -امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن  2019-4-21 1604 مجٌب سٌف غالب دمحم  .328

 2020-1-14 1613 د . فهد دمحم علً المعمري  .329
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش النصر

330.  
 1614 د . عبدهللا دمحم ناجً دمحم 

14-1-2020 
 ترخٌص جدٌد

 محافظة اب ش الجبانة السفلً

331.  
 1625 اسامة عبدالعزٌز دمحم عبدالواسع

15/4/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر االذاعة 

332.  
 1628 اٌمن عادل علً البناء 

4/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 الخمسٌن -امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة 

 1/2/0202 6133 الجنٌدخالد عبدالوهاب دمحم   .333

 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الزبٌري

334.  
 1635 زاٌد دمحم احمد الحداد

20/6/2020 
 ترخٌص جدٌد

 محافظة الحدٌدة مدٌرٌة الحالً ش الثالثون

335.  
 1639 عارف احمد حسان فارع 

7/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش النصر

336.  
 1645 عبدالرحمن علً دمحم الخزانعلً 

19/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 الستٌن الشمالً   -امانة العاصمة 

337.  
 1646 علً عبدهللا ناجً ابو لحوم

18/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش الزبٌري

338.  
 1650 فهد دمحم احمد دمحم 

16/3/2020 
 ترخٌص جدٌد

الرلاص جوار جامع امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش 
 الخٌر

339.  
 1654 دمحم هزاع دمحم الخلٌدي

29/2/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش الماهرة 

340.  
 1658 مراد علً احمد عوضه

15/7/2020 
 ترخٌص جدٌد

 جوار دار الرئاسة  –امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن 

 4/3/0202 6111 ٌوسف امٌن علً ابراهٌم   .341

 جدٌدترخٌص 

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الدائري

342.  
 1667 ٌونس احمد علً سعٌد

27/6/2020 
 ترخٌص جدٌد

 امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن الدائري

م بحسب طلبهم )شركات ومكاتب فردٌة(والذٌن تم نملهم 0202و0264ثالثا :  اسماء المحاسبٌن المانونٌٌن المولفٌن المٌد للعامٌن  

من فئة المحاسبٌن المانونٌٌن المزاولٌن لمهنة تدلٌك ومراجعة الحسابات الى فئة المحاسبٌن المانونٌٌن غٌر المزاولٌن للمهنة خالل 

عمل شرٌكا أو مدٌرا مسئوال  تحت ترخٌص وال ٌحك لهم المٌام بمزاولة مهنة  المراجعة والتدلٌك نهائٌا فٌما عدا من  ٌ م0202العام  

 شركة تدلٌك ومراجعة حسابات  تضامنٌة :
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رلم  اسم المحاسب المانونً م
 الترخٌص

  العنوان تارٌخ صدوره
 سبب إٌماف المٌد

 تارٌخ 
 طلب ولف المٌد

امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الخط  6433-6-3 603 خالد عبدالعزٌز نعمان  .6
 الدائري الغربً

 0264-4-4 طلبة بحسب

أمانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  4/0/6442 649 نجٌب عبدالواسع سٌف العرٌض  .0
 الجزائر

 63/62/0202 تولٌف لٌد نهائً لممارسة عمل تجاري

 0264-6-63 بحسب طلبه أمانة العاصمة 6441-0-60 336 عبدالحكٌم دمحم احمد االصبحً  .3

شركة علً ٌعمل تحت ترخٌص  -شرٌن  مسئول محافظة تعز 6442-0-2 969 علً سٌف احمد الصبري  .9
الصبري وشركاه للتدلٌك ومراجعة الحسابات 

 التضامنٌة

09-3-0264 

 0264 بحسب طلبه امانة العاصمة ش دمشك 6443-3-03 066 عباس حسن اسماعٌل محرم   .0

 03/3/0202 طلبهبحسب  محافظة تعز الحوبان 0/3/0264 034 فهمً عبدالغنً عبدالعزٌز العرٌمً  .1

امانة العاصمة مدٌرٌة صنعاء المدٌمة  0263-3-61 139 الروضً عبدهللا دمحم حسٌن عٌعً  .2
 شمال البنن المركزي الٌمنً 

 0202-6-00 بحسب طلبة

 0264-9-69 بحسب طلبة شمالن معٌن مدٌرٌة العاصمة امانة 0222-3-64 332 اشرعبٌدانن لطف فضل. د  .3

ٌعمل تحت ترخٌص شركة ولٌد الحرازي  -شرٌن  امانة العاصمة ش حدة  0222-9-32 349 الكبسًحسن احمد دمحم علً   .4
 وشرٌكة لتدلٌك واالستشارات التضامنٌة 

1-6-0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش  64/1/0260 469 نبٌل دمحم احمد السروري  .62
 االربعٌن

 32/4/0202 بحسب طلبه

 0264-0-0 بسحب طلبة مذبح ش معٌن مدٌرٌة العاصمة امانة 0224-3-09 404 المخالفً دبوان عبدالغنً عبدالجلٌل  .66

امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  9/2/0202 433 زكً دمحم احمد الخطري  .60
 الجزائر

شرٌن ٌعمل تحت ترخٌص شركة حجر وشركاه 
 للتدلٌك والمراجعة التضامنٌة

2/2/0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  0260-0-0 439 ولٌد علً احمد الحرازي  .63
 الجزائر

ٌعمل تحت ترخٌص شركة ولٌد  -شرٌن مسئول
 الحرازي وشرٌكة لتدلٌك واالستشارات التضامنٌة 

1-6-0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  9/2/0202 416 امٌن عبدالملن اسماعٌل حجر  .69
 الجزائر

شرٌن مسئول ٌعمل تحت ترخٌص شركة حجر 
 وشركاه للتدلٌك والمراجعة التضامنٌة

2/2/0202 

 0264-3-32 بحسب طلبة 92امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش 0261-0-66 413 احمد عبدالمجٌد سٌف االغبري  .60

 64/0/0202تحت ترخٌص شركة د . طارق  –ٌعمل  شرٌن امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن العشاش 06/9/0202 433 جعفر دمحم ردمان طاهر  .61
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 عبدالرشٌد وشرٌكة التضامنٌة 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة بشٌر -شرٌن مسئول  السبعٌن-االمانة م 0262-3-04 432 بشٌر ناجً صالح ناجً الصٌادي  .62
الصٌادي وهٌثم مدهٌش للتدلٌك واالستشارات 

 التضامنٌة

64-6-0264 

 
 

شرٌن مسئول ٌعمل تحت ترخٌص شركة مدهش  أمانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الرباط 66/3/0262 6296 عبدالرحمن نعمان سعٌد مدهش  .63
وصادق اودٌت للمراجعة وتدلٌك الحسابات 

 التضامنٌة

66/62/0202 

شركة بروفٌشنال للمراجعة والتدلٌك   .64
 )دمحمالماضً واحمد البشاري التضامنٌة(

 0264-3-09 بحسب اتفاق الشركاء الرباطامانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش  03-66-0262 6603

ٌعمل تحت ترخٌص شركة محمود  –شرٌن  مسئول امانة العاصمة ش الستٌن الغربً  69/6/0263 6020 محمود عبدالحمٌد الحدي   .02
 الحدي ومنتصر الدعٌس لالستشارات التضامنٌة 

3/3/0202 

مدٌرٌة الوحدة ش امانة العاصمة  0264-9-62 6060 فؤاد عبدالمجٌد دمحم الرفاعً  .06
 ابوبكر الصدٌك

 0264-9-32 بحسب طلبة

امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستنٌن  4/6/0269 6032 منتصر احمد حسن الدعٌس  .00
 الغربً

ٌعمل  تحت ترخٌص شركة محمود الحدي  -شرٌن 
 ومنتصر الدعٌس لالستشارات التضامنٌة 

3/3/0202 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة دمحم عبدالسالم  -شرٌن امانة العاصمة الدائري الغربً 0263-60-04 6033 بسام احمد عبده مهٌوب عامر  .03
وبسام عامر للتدلٌك والمراجعة االستشارات 

 التضامنٌة 

9-3-0264 

 0264-60-09 بحسب طلبه محافظة اب المشنة ش الجبانة  0262-9-66 6033 انور دمحم علً حزام  .09

امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة ش  0269-3-02 6032 حسٌن دمحم علً الشعري  .00
 المٌثاق

 0264-66-01 بحسب طلبة

شركة علً الصبري ٌعمل تحت ترخٌص  -شرٌن  امانة العاصمة مدٌرٌة ازال ش الزبٌري 0261-6-0 6034 عبدالحكٌم عبده احمد علً   .01
 التضامنٌةوشركاه للتدلٌك ومراجعة الحسابات 

09-3-0264 

 0202-6-01 بحسب طلبة  سعوان -امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب  0260-6-00 6369 سعٌدشاهر ٌوسف نعمان   .02

ٌعمل تحت ترخٌص شركة هاشم الالحجً -شرٌن امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش هاٌل 0260-0-60 6309 عبدالباسط عبدهللا عبدالكرٌم انعم   .03
وعبدالباسط انعم لتدلٌك الحسابات واالستشارات 

 المالٌة 

1-6-0202 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة دمحم الحماسً -شرٌن امانة العاصمة ش العدل 0263-3-60 6330 دمحم علً دمحم الحماسً  .04
 وسمٌر العمرانً التضامنٌة

60-3-0264 
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امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش  0/9/0261 6303 دمحم علً حزام طبمة  .32
 الثالثٌن

 09/1/0202 بحسب طلبة 

 0204-60-00 بحسب طلبه امانة العاصمة  0263-0-63 6320 عبدالحكٌم احمد دمحم علً   .36

امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  0263-3-66 6323 سمٌر دمحم علً عبدهللا العمرانً  .30
 حً السالمً

ٌعمل تحت ترخٌص شركة دمحم الحماسً  -شرٌن
 وسمٌر العمرانً التضامنٌة

66-3-0264 

امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  0262-6-0 6333 دمحم الالحجًهاشم احمد   .33
 الدائري الغربً

ٌعمل تحت ترخٌص شركة هاشم  -شرٌن مسئول
الالحجً وعبدالباسط انعم لتدلٌك الحسابات 

 واالستشارات المالٌة

1-6-0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة ازال ش الرماح  04/6/0202 6340 عبدهللا دمحم احمد الجاكً  .39
 خلف مستشفً الثورة 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة عبدهللا الجاكً  –شرٌن 
 وشرٌكة لتدلٌك ومراجعة الحسابات التضامنٌة 

0/3/0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش  0222-9-3 6969 عبدالكرٌم ناجً حسن الطلول  .30
 بٌحان

 0264-3-66 بحسب طلبة 

امانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش  9/4/0264 6961 عبدالجلٌل علً دمحم الورد  .31
 الفٌش

)عبدالجلٌل ٌعمل تحت ترخٌص شركة الورد  –شرٌن 
 الورد وامٌن الورد التضامنٌة (

00/0/0202 

 ٌعمل تحت ترخٌص شركة وضاح –شرٌن  امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش تعز 63/3/0262 6900 علً احمد حمود النجم  .32
لتدلٌك الحسابات واالستشارات  العزي وعلً النجم

 المالٌة التضامنٌة

04/0/0202 

شرٌن مسئول فً شركة دمحم عبدالسالم وبسام عامر  امانة العاصمة الصافٌة  0262-6-62 6903 دمحم عبدالسالم عبدالخالك  .33
 التضامنٌة

9-3-0264 

أمانة العاصمة مدٌرٌة التحرٌر ش  63/0/0262 6939 وضاح العزي دمحم علً حسنً  .34
 الزبٌري

ٌعمل تحت ترخٌص شركة وضاح العزي  –شرٌن 
لتدلٌك الحسابات واالستشارات المالٌة  وعلً النجم

 التضامنٌة

04/0/0202 

 9/3/0202 بحسب طلبة  محافظة اب مدٌرٌة الظهار ش تعز 63/62/0262 6934 د . سلطان حسن دمحم احمد   .92

تحت ترخٌص شركة د .  –ٌعمل مسئول شرٌن  امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن العشاش 03/0/0262 6996 . طارق عبدالرشٌد ملهً علًد   .96
 طارق عبدالرشٌد وشرٌكة التضامنٌة

64/0/0202 

 0264-2-36 بحسب طلبة  امانة العاصمة الستٌن الغربً 0262-3-61 6900 علً دمحم حسن مفتاح   .90

 04/9/0202 بحسب طلبه محافظة اب مدٌرٌة الظهار ش العدٌن 9/1/0262 6903 دمحم ملهًرضوان عبده   .93

 0264-6-0 بحسب طلبه امانة العاصمة 0263-6-4 6904 زٌد عبدهللا عبدهللا االمٌر  .99
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 36/3/0202 بحسب طلبه امانة العاصمة ش تعز 62/4/0263 6912 احمد عبدهللا سعد الممطري  .90

 6916 الشامًلناف دمحم ٌحٌى   .91

 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة فاروق جعدان -شرٌن امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة الصافٌة  62-6-0263
 ولناف الشامً للمراجعة والتدلٌك التضامنٌة 

6-6-0202 

 

شركة علً الصبري ٌعمل تحت ترخٌص  -شرٌن امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  0263-3-9 6920 عبدالرحمن احمد سعٌد لحطان  .92
 التضامنٌةوشركاه للتدلٌك ومراجعة الحسابات 

09-3-0264 

 0262-2-03 6936 فاروق فٌصل عبدالوهاب جعدان  .93

 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة فاروق  -سئولشرٌن م امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة الصافٌة 
 جعدان ولناف الشامً للمراجعة والتدلٌك التضامنٌة

6-6-0202 

تحت ترخٌص شركة مجٌد  –شرٌن مسئول  ٌعمل  امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش الستٌن 02/0/0262 6942 سلطان سعٌدمجٌد هالل   .94
 وشركاه للتدلٌك واالستشارات التضامنٌة هالل

36/3/0202 

ٌعمل تحت ترخٌص شركة بشٌر الصٌادي -شرٌن االمانة م شعوب 0263-3-60 6941 هٌثم عبدالملن دمحم مدهٌش  .02
 مدهٌش للتدلٌك واالستشارات التضامنٌةوهٌثم 

64-6-0264 

 0202-6-02 بحسب طلبه  امانة العاصمة مدٌرٌة الثورة الحصبة  0263-6-32 6023 عماد دمحم احمد الحمادي  .06

امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش  69/6/0202 6022 امٌن عبدهللا دمحم دمحم الورد   .00
 الممالح

ٌعمل تحت ترخٌص شركة الورد  –شرٌن مسئول
 أودٌت 

 )عبدالجلٌل الورد وامٌن الورد التضامنٌة (

00/0/0202 

 ٌعمل تحت ترخٌص شركة د. شفٌك -شرٌن امانة العاصمة مدٌرٌة السبعٌن ش حدة  0263-0-1 6066 د . شفٌك حمود دمحم السعٌدي  .03
 السعٌدي و

 د نبٌل الشرعبً للمراجعة واالستشارات التضامنٌة 

2-6-0202 

شرٌن ٌعمل تحت ترخٌص شركة مدهش وصادق  امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن مذبح  04/6/0202 6093 صادق احمد لائد علً  .09
 اودٌت للمراجعة وتدلٌك الحسابات التضامنٌة 

66/62/0202 

تحت ترخٌص شركة د. شفٌك  ٌعمل -شرٌن مسئول محافظة ا ب ش الخط الدائري 0264-6-2 6012 د . نبٌل دمحم سعٌد انعم الشرعبً  .00
 السعٌدي و

 د نبٌل الشرعبً للمراجعة واالستشارات التضامنٌة

2-6-0202 

معٌن ش  –مدٌرٌة  –امانة العاصمة  01/6/0264 6016 ٌحٌى احمد عبدهللا الحوثً  .01
 الرباط

ٌعمل تحت ترخٌص شركة عبدهللا الجاكً   -شرٌن 
 وشرٌكة التضامنٌة 

01/0/0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة شعوب ش  9/6/0202 6032 عبدالكرٌم ممبل احمد الممطريعامر   .02
 سعوان

 تحت ترخٌص شركة مجٌد هالل –شرٌن ٌعمل 
 وشركاه للتدلٌك واالستشارات التضامنٌة

62/3/0202 
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 0264-60-03 بحسب طلبه امانة العاصمة  0263-60-63 6126 معٌن علً عبدهللا لاٌد الخاوي  .03

ٌعمل تحت ترخٌص شركة الحاج والمرشد  -شرٌن  امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش هائل 0264-66-00 6163 مرشد حسٌن مرشداحمد احمد   .04
 لمراجعة الحسابات التضامنٌة 

60-6-0202 

امانة العاصمة مدٌري معٌن  الدائري  06/9/0202 6109 احمد مبخوت حسن الفٌل  .12
 الغربً

زكرٌا دمحم شرٌن ٌعمل تحت ترخٌص شركة شركة 
سعٌد واحمد مبخوت الفٌل للتدلٌك واالستشارات 

 التضامنٌة

02/9/0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة  معٌن الدائري  06/9/0202 6131 زكرٌا دمحم سعٌد مكردالفودعً  .16
 الغربً

شرٌن مسئول ٌعمل تحت ترخٌص شركة شركةزكرٌا 
دمحم سعٌد واحمد مبخوت الفٌل للتدلٌك واالستشارات 

 التضامنٌة 

02/9/0202 

تحت ترخٌص شركة مجٌد هالل  –شرٌن ٌعمل  امانة العاصمة مدٌرٌة معٌن ش مارب 01/0/0202 6104 مروان امٌن عبدالجلٌل علً   .10
 وشركاه للتدلٌك واالستشارات التضامنٌة 

63/3/0202 

امانة العاصمة مدٌرٌة الوحدة ش  66/2/0202 6139 دمحم ٌحٌى دمحم جٌاش  .13
 الجزائر

شرٌن ٌعمل تحت ترخٌص شركة حجر وشركاه 
 للتدلٌك والمراجعة التضامنٌة

66/2/0202 


