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 النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع        
تعلن وزارة الصناعة والتجارة "اإلدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات" أسماء وعناوين شركات التدقيق  

المعتمدين المجددين تراخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات المرخصين وومراجعة الحسابات والمكاتب الفرديــــــــــة 

م في الجمهورية والذين يحق لهم مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وإبداء الرأي فيها، وتقديم خدمات 2020لعام 

والقيام بأعمال التصفيات وغيرها من الدراسات واالستشارات في المجاالت المالية واإلدارية والضريبية واألنظمة المحاسبية 

وتهيب الوزارة باألخوة المحاسبين النافدة، ب القوانين األعمال التي يقوم بها المحاسب القانوني وتكون من مهامه بموج

عن التأخير غرامات فاديا لتراكم القانونيين)شركات ومكاتب فردية( الذين لم يجددوا تراخيصهم التقدم إلى الوزارة للتجديد ت

، كما تحذر الوزارة من التعامل مع شركات ومكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات تجديد تراخيص مزاولة المهنة  المقررة قانونا 

 غير المجددين لتراخيصهم أو الموقفين القيد لتراخيصهم.والمحاسبين القانونيين 

 م2020مهنة للعام  الاولة تراخيص مزلالمجددة الحسابات المرخص لها ومراجعة و أوالً : شركات تدقيق
االنتساب الى شركة تدقيق ومراجعة  ترخيص مزاولة المهنة اسم شركة تدقيق ومراجعة الحسابات  م

 حسابات دولية
 العنوان

رقم 
 الترخيص

 تاريخ صدوره

1.  
 

1995-11-1 307 شركة مجني وشركاه للمحاسبة واالستشارات التضامنية   الزبيري.ش. التحريرامانة العاصمة مديرية   
733231000FAX206130 – 401667-  

شركة مجموعة المحاسبة )عمر غالب ونبيل الصعدي(   .2
 التضامنية

326 31-12-1995  عضوية شركة إليوت الدولية 
Alliott Group International 

 448801FAXالجنوبي  60امانةالعاصمة ش 
 770448800* 448800 ت 

 

 خدمات األعمالقطاع 

 اإلدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات 
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2001-10-10 355 شركة دار المحاسبة حسن وهاشم الديلمي التضامنية   .3  امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  
777712413 

 شركة ديلويت اند توش )الشرق االوسط(   .4
 عبدالملك حجر التضامنية-مع د

668 9-5-2000  .Deloitteشريك ديلوت 
 اند توش الشرق األوسط

 امانة العاصمة مديرية السبعين
 448374الجزائر.ش  

2001-12-31 708 شركة حاسبين )عبدالسالم المخالفي وشركاه( التضامنية  .5  شونال ليمتدانعضوية نكسيا انتر 
Nexia International 

limited 

الدائري  .امانة العاصمة مديرية معين ش
 774555677الغربي

 شركة جرانت ثورنتون يمن   .6
 وطالل العبسي( التضامنية )رمزي العريقي

742 13-10-2002  عضوية  جرانت ثورنتون 
Grant Thornton 

 امانة العاصمة مديرية الوحدة 
 465024 -711722020الجزائر .ش

2004-10-16 809 شركة )الدكتور بامشموس وشركاه( التضامنية  .7  امانة العاصمة مديرية الوحدة  
 733623089الشرطة .ك.ش

 دحمان ومشاركوه شركة  ار اس ام  .8
 التضامنية

973 16-2-2009  تقاطع سباء -القاهرة   .امانة العاصمة ش RSMمراسل لشبكة  
224676 

شركة التميت للمراجعة واالستشارات )وهيب وشركاه   .9
 التضامنية (

 امانة العاصمة مديرية معين الدائري  20/3/2011 1156
771667211 

215055 

2002-2-18 1167 التضامنيةشركة محمد طه حمود وشركاه   .10  امانة العاصمة مديرية الوحدة  
 448330الجزائر .ش 

2013-2-9 1213 شركة عبدهللا عبدالودود ردمان وشريكة التضامنية  .11  محافظة الحديدة  مديرية الحالي ش زائد  
777236962 

 شركة كرو أحفاد للمراجعة والخبرة االستشارية   .12
 التضامنية)أحمد قاسم الفضلي وشريكه( 

1249 21-11-2013  كرو  يةعضو 
Crowe  

 حدة  –أمانة العاصمة 
777231030-510582 -  

2014-1-22 1255 شركة )الحاج والمرشد( لمراجعة الحسابات التضامنية  .13  عضوية اتش إل بي 
HLB 

 امانة العاصمة مديرية معين ش هايل 
776484890 

للمحاسبة والمراجعة )سلطان الحمادي  شركة بايونيرز  .14
 وفؤاد المطري ( التضامنية 

 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز  5/2/2015 1365
777666612 
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شركة اوديت فايزر للتدقيق واالستشارات )احمد الخبش   .15
 وسامح الجيالني التضامنية (

1501 3-4-2017  الغربي الدائري.امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  
775775572-402157 

شركة يمن اوديت لتدقيق ومراجعة الحسابات )عبد   .16
 الكريم شايف وعبد الكريم شيبان( التضامنية

1556 31-3-2018  امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الدائري الغربي  
777448865 

شركة ماندو للتدقيق واالستشارات)حمدي جوير   .17
 وشريكه ( التضامنية 

1557 31-3-2018 عضوية انترناشيونال اكاونتنج  
 جروب 

International 
Accounting Group 

 امانة العاصمة مديرية معين ش بغداد
733653222 

شركة) بشير الصيادي وهيثم مدهيش للتدقيق   .18
 واالستشارات( التضامنية 

1607 20-1-2019  
 

 عضوية ام جي اي العالمية 
Amember of 

mgiworidwide 

 العاصمة مديرية السبعين ش تعزامانة 
773352153 

شركة محمد عبدالسالم وبسام عامر للتدقيق والمراجعة   .19
 واالستشارات التضامنية 

1610 11-3-2019  
 

 امانة العاصمة ش تعز 
773161878 

شركة محمد الحماسي والعمراني للتدقيق ومراجعة   .20
 الحسابات التضامنية 

 امانة العاصمة مديرية التحرير ش القيادة   14/4/2019 1612
777720005 

للتدقيق (  علي الصبري وشركاه سفاي يمن )شركة   .21
 التضامنية ومراجعة الحسابات 

1616 28-8-2019  عضوية سفاي العالمية  
SFAI GLOBAL 

 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة
777782086 

شركة مور اليمن لمراجعة وتدقيق الحسابات التضامنية   .22
 )رياض الصغير وهشام العطنة التضامنية (

 عضوية شركة مور  6/11/2019 1617
Moor 

 مديرية السبعين ش حدة –امانة العاصمة 
734499917- 411406 

شركة وليد الحرازي وشريكة  للتدقيق واالستشارات   .23
 التضامنية 

1674 15-1-2020  
 ترخيص جديد

 جنيفا جروب انترناشيونال يةعضو
Geneva Group 
International  

 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الجزائر
 مره ألولترخيص  -777161313

تدقيق لشركة هاشم الالحجي وعبدالباسط انعم ل  .24
 واالستشارات المالية التضامنية

1675 22-1-2020 
 ترخيص جديد

 معين ش الدائري الغربيامانة العاصمة مديرية  
 مره ألولترخيص  -772548069

شركة فاروق جعدان وقناف الشامي للمراجعة والتدقيق   .25
 التضامنية 

1676 28-1-2020 
 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة  
 مره ألولترخيص ة-772664480
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  2020والمجددين تراخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات )المكاتب الفردية(للعام لهم المحاسبين القانونيين المرخصثانيا :
رقم  اسم المحاسب القانوني م

 الترخيص
 رقم التلفون العنوان تاريخ صدوره

 شركة الدكتور شفيق السعيدي والدكتور نبيل الشرعبي  .26
 للمراجعة واالستشارات التضامنية 

1677 29-1-2020 
 ترخيص جديد

 محافظة اب ش تعز 
 مره ألولترخيص  -771100462

 12/2/2020 1678 شركة عماد وعبدالحكيم للتدقيق واالستشارات التضامنية   .27
 ترخيص جديد

 الدائري الغربي –مديرية معين  –امانة العاصمة  
 مره ألولترخيص  -770908531

شركة الورد اوديت لتدقيق ومراجعة الحسابات   .28
 )عبدالجليل الورد وامين الورد التضامنية (

1679 1/3/2020 
 ترخيص جديد

 ش المقالح –مديرية السبعين  –امانة العاصمة  
777792290- 777720768 

 مره ألولترخيص 

شركة محمود الحدي ومنتصر الدعيس للمحاسبة   .29
 واالستشارات التضامنية 

1680 5/4/2020 
 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين الغربي 
 مره ألولترخيص  -777530318

ضاح العزي وعلي النجم لتدقيق الحسابات وشركة   .30
 واالستشارات التضامنية 

1681 14/4/2020 
 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة  
 مره ألولترخيص  -777471068

للتدقيق واالستشارات  هشركة عبدهللا الجاكي وشريك  .31
 التضامنية 

1682 8/4/2020 
 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية معين ش هائل 
 مره ألولترخيص  -770968748

شركة بيت الثقه للمحاسبة )عبدهللا محمد السياغي   .32
 وشريكة التضامنية (

 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة   13/2/2019 1608
770709060 

شركة مجيد هالل وشركاه للتدقيق واالستشارات   .33
 التضامنية 

 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز  16/5/2020 1683
777137723 

شركة الدكتور طارق عبدالرشيد وشريكه للمحاسبة   .34
 القانونية واالستشارات التضامنية 

1685 7/7/2020 
 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية السبعين ش الخمسين  
777275689 

الشركة الدولية لالستشارات المالية والتدقيق )عبدالملك   .35
 الشراعي وشركاه(

 امانة العاصمة مديرية معين ش عشرين  17/4/2018 1558
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 777924471 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الدائري الجنوبي 1979-7-7 104 عبدالغفور علي عبده  .1

 777206408 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الجزائر 9/6/1980 113 علي االريانيعبدالسالم احمد   .2

 771213613 مديرية القاهرة ش مستشفي الثورة  –محافظة تعز  3/3/1984 133 احمد ناشر عبدالولي نعمان  .3

 777905230 حدة -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  1985-2-27 136 ابراهيم يحيى محمد الكبسي  .4

 772934225 امانة العاصمة  مديرية الوحدة ش الستين 4/1/1990 141 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب نعمان  .5

 771561902 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  1991-9-12 147 يحيى حسين الكبسي  .6

 777415611 45تعز جولة  -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  1987-10-29 157 رشيد حسن عبدالقادر  .7

 777252631 التحرير -ش  -القاهره -م  -محافظه تعز  13-09-1989 160 سيف احمد محمد ابوعوف  .8

 733707020 اكتوبر 14-ش -مديرية السبعين  -امانه العاصمة  1989-8-27 170 عبدهللا احمد الكبسي  .9

 777910854 معين ش الرباطامانة العاصمة مديرية  1989-9-7 174 د . حسن سعيد محمد صالح الصبري  .10

 777741700 مايو 22امانة العاصمة مديرية السبعين ش  19/9/1989 176 العزي صالح المالحي   .11

 777494266 امانة العاصمة مديرية السبعين ش الثالثين 1989-11-6 179 ياسين عبدالرحمن المسني  .12

 733207413 معين ش هايلامانة العاصمة مديرية  1989-11-11 181 اديب علي احمد شعالن  .13

 733064882 الجزائر -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  1990-3-4 187 عبدالحكيم عبدهللا حسن االرياني  .14

 777444929 بيت بوس ش الخمسين –امانة العاصمة  1991-1-2 210 امين محمد علي الشامي  .15

 777138423 سبتمبر 26 -ش  -القاهرة  -م -محافظه تعز 1991-7-23 216 احمد محمد عبدالحافظ  .16

 777741646 الخمسين -شارع  -السبعين  -مديرية  -امانة العاصمة  1991-8-31 219 منصور ناشر سيف  .17

 770155484 امانة العاصمة مديرية معين ش هائل 1992-1-8 235 محمد سعيد المخالفي  .18

 777261710 الكرنيش -ش  -الميناء  -م  -محافظة الحديدة  1992-5-18 240 علوي حسن علوي الجفري  .19

 701923978 محافظة عدن مديرية كريتر صيرة ش الشريف 1992-5-21 243 انيس احمد غالب الزعيمي  .20

 777716639 24 -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  1992-5-24 245 جمال عبده اسماعيل  .21

 77195698 الرباط -شارع  -معين  -مديرية  -امانة العاصمة  1992-3-2 249 ابراهيم عبدالقدوس احمد مفضل  .22
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 770516004 محافظه تعز . مديرية المظفر . ش جولة المرور 1992-9-21 252 علي سعيد محمد سعيد  .23

 777901989 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش مقديشو  1992-11-14 254 طه حسين محمد المتوكل   .24

 711660100 الخمسين -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  1992-11-11 263 الحرازي حسن علي علي  .25

 777205390 مديرية معين ش الدائري الغربي –امانة العاصمة  1992-11-29 272 امين عبدالهادي سعيد السقاف  .26

 777736162 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حده 1994-11-10 279 د . محمد علي جبران  .27

 777407730 سبتمبر 26 -ش  -التحرير  -م  -امانة العاصمة  1994-11-24 286 محمد عبد الوهاب الدوله  .28

 772005055 امانة العاصمة مديرية شعوب ش الصياح 23/10/1997 294 محمد محسن العلفي  .29

 771377779 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الزبيري 1996-1-1 303 عبدالرؤوف حسان العزي  .30

 777249471 امانة العاصمة مديرية شعوب ش مارب 1995-1-19 308 جواد عبدالمجيد االكحلي  .31

 777601288 الهريش -ش  -القاهرة  -م  -محافظة تعز  1997-1-29 310 عبدالباسط محمد المقطري  .32

 777720095 امانة العاصمة مديرية السبعين ش الخمسين 22/3/1997 313 فؤاد قائد سيف االغبري  .33

 771210114 الرباط -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  1995-6-25 325 نجيب سعيد محمد هاشم  .34

 777107766 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة 1995-7-19 329 علي احمد علي اسحاق  .35

 774144827 جيزان الخمسين -ش -الحالي  -م -محافظة الحديدة  1996-6-25 338 عبدالقوي أحمد دبوان  .36

 775555542 حده -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2014-3-18 341 محمد ناصر الجند  .37

 777907847 الستين الغربي -ش  -معين  -م  -امانه العاصمه 1996-3-7 368 أمين عبدهللا غانم المقطري  .38

 771280595 امانة العاصمة مديرية معين ش الرباط 1996-4-1 371 د . خالد احمد ثابت حيدره  .39

 777299882 جيبوتي -ش  -الوحدة -م  -امانه العاصمه 1996-4-3 376 جازم عبدالواحد العريقي  .40

 777114550 مذبح -امانة العاصمة مديرية معين  1997-1-23 378 علي عبدالمغني علي سعيد  .41

 772728940 القاهرهشارع  -مديرية الثورة  -امانة العاصمة  1996-6-9 379 محمد عثمان طالب الجرادي  .42

 777404998 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الدوحة  3/10/1996 385 أحمد حسن قائد قاسم  .43

 777744689 سيف بن ذي يزن -ش  -التحرير  -م  -امانة العاصمة  1996-7-31 387 خالد أحمد صالح البيل  .44
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 771747524 مديرية السبعين ش حدة العشاشامانة العاصمة  14/8/1996 391 داود علي عبدالجليل العريقي  .45

 771466237 سعوان -شعوب-االمانه  1997-1-4 395 عصام عبد الرحمن قاسم سعيد هويدي  .46

 711115254 الثالثين -ش  -الثورة  -م -امانة العاصمة  1996-9-17 397 جميل عبده ناشر الحكيمي  .47

 711128650 المطار-شارع  -سيئون  -محافظة حضرموت  1999-8-28 403 عمر أبو بكر عبدهللا باحميد  .48

 777893524 سعوان -ش  -شعوب  -م -امانة العاصمة  1997-2-15 412 محمد عبدهللا محمد عبد الولي عامر  .49

 777147031 الجزائر -ش  -الوحدة  -م  -امانه العاصمة  1997-1-1 423 عبدالكريم عبدهللا الزارعي  .50

 777700069 الرقاص -ش  -معين  -امانة العاصمة   م  2000-5-14 437 القزحيعبدالكريم حمود حسن   .51

 770709806 16امانة العاصمة مديرية معين ش  1997-5-20 439 شكيب احمد قاسم الدبعي  .52

 777340593 حده -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2014-1-7 445 محمد حميد صالح الخوالني  .53

 771074001 محافظة تعز مديرية صالة ش بنك التسليف ا لزراعي 10/4/2004 449 القسيميمحمد ناجي محمد   .54

 714611604 امانة العاصمة ش الستين الشمالي 2002-1-13 453 صادق ناجي سيف البتول   .55

 2020-1-12 468 عبدهللا عبدهللا سعيد  .56
 ترخيص جديد

 777006650 77امانة العاصمة مديرية السبعين ش 

 777445741 امانة العاصمة مديرية السبعين ش بيروت 13/3/2012 469 عبدالملك عبدهللا الصوفي فاروق  .57

 771774127 أمانة العاصمة مديرية السبعين ش الثالثين 14/1/1998 471 خالد عبدالولي عبدالراب  .58

 777442842 جيبوتي -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  1997-9-28 472 توفيق علي عبده صويلح  .59

 733231008 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين 1999-6-1 475 شاكر محمد عبدالحميد القباطي  .60

 773276418 ش حي الضربة -مديرية المظفر –امانة العاصمة  2/11/1997 478 سالم مهيوب سالم المشولي  .61

 777174697 ش الخمسين -شمالن –امانة العاصمة مديرية معين  2004-2-10 480 محمد هزاع عبدهللا الصبري  .62

 777910440 ايران -ش  -مديرية السبعين  -امانة العاصمة  1992-1-7 492 محفوظ ناجي حسن الحرازي  .63

 771619911 الخمسين -ش  -السبعين  -مديرية  -امانة العاصمة  1998-3-26 513 حميد على احمد المهدي  .64

 776451530 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش المطار 1999-5-12 531 سالم محمد سالم بافقية  .65

 777270600 مذبح -ش  -معين  -م -امانه العاصمه 1995-5-8 557 خالد أحمد عبدهللا الهادي  .66
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 774909000 امانة العاصمة مديرية معين ش الدائري الغربي  11/3/2012 560 عبداالله علي محمد محمد الورد  .67

 777530144 االجينات -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2000-3-5 576 عبدالباسط عبدهللا علي القرشي  .68

 777200617 بيحان -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2007-8-25 585 علي علي أحمد األشول  .69

 770991457 القصر الجمهوري -ش  -التحرير  -م  -امانة العاصمة  1999-3-15 595 علي عبده احمد الحكيمي  .70

 770153664 امانة العاصمة مديرية الثورة ش الستين 2012-3-25 599 عبدهللا هادي شرف الدين الكحالني  .71

 777440490 الشوكاني كلية الشرطه -ش  -الصافية  -امانة العاصمة م 2006-2-21 603 صالح عبدالملك عبدهللا السراجي  .72

 777555657 بغداد -ش  -مديرية الوحدة  -االمانة 2017-6-13 606 عبدالحكيم عبدهللا نعمان الشرجبي  .73

 711101822 شارع المقالح -االصبحي  -امانه العاصمه 1999-10-9 613 بشير سلطان عبده شمسان  .74

 777260267 43الصافية ش  -امانه العاصمه 1999-2-18 625 سليم عبدالحفيظ شايع العريقي  .75

 711116506 مديرية معين ش الستين –امانة العاصمة  20/2/1999 627 محمود غانم عبدالرحيم الصلوي  .76

 733219007 محافظة عدن مديرية المنصوره ش المقطري 1999-2-21 630 محمد علي محمد مقبل النظاري  .77

 775190550 امانة العاصمة مديرية معين ش الثالثين شمالن 2000-3-5 633 علي عبده احمد الزعزعي  .78

 776180022 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حده 2009-10-21 645 عبده صالح االوذن  .79

 771702039 شارع فوه -المكال  -محافظة حضرموت  2009-1-14 648 مبارك سعيد مبارك التاربي  .80

 777382502 تعز -ش  -السبعين  -م -امانة العاصمة  12-06-2000 674 طارق على خالد اسعد االغبري  .81

 771363637 امانة العاصمة مديرية الثورة الدائري الشمالي  24/6/2000 678 يحيى محمد احمد الجرموزي  .82

 777711692 24امانة العاصمة مديرية معين ش  7/1/2009 680 اسماعيل حسن محسن شيبان  .83

 774100831 القاهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  22-01-2018 685 العواضياحمد امين محمد   .84

 777999555 امانة العاصمة مديرية معين ش الدائري 2000-9-5 686 فيصل عبدالسالم قمحان  .85

86.  
 692 توفيق محمد عبده كليب

18/4/2020 
 ترخيص جديد

 772354243 امانة العاصمة مديرية الثورة ش الميثاق

 777704041 40 -ش  -السبعين  -م -امانة العاصمة  2002-5-8 714 عرفات محمد احمد مدار  .87

 771022553 حده -ش -السبعين  -م -امانة العاصمة  10-01-2007 715 عمر عبده غانم سعيد العبسي  .88
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 777709947 محافظة اب مديرية الظهار ش العدين 2/2/2005 718 عبداالله محمد يحيى المفتي  .89

 777720050 حدة -مديرية السبعين  –امانة العاصمة  5/11/2019 724 عبدهللا علي صالح شربه  .90

 711100226 عصر -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  15-01-2003 725 رضوان عبدالحليم عبدالمجيد العريقي  .91

 777166288 الخضراءامانة العاصمة مديرية الثورة المدينة  2005-1-9 726 حسين يحيى حسن المنصور  .92

 777290164 امانة العاصمة مديرية السبعين ش الخمسين 13/4/2005 741 توفيق عبداالله محمد الحمادي  .93

 777772825 محافظة اب مديرية الظهار ش المحافظة  2003-8-5 749 أبراهيم بن ابراهيم عبدهللا الشريف   .94

 777216710 العاصمة مديرية معين شمالنامانة  28/1/203 753 د . حميد مقبل نصر خالد   .95

 777342062 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش المطار 16/3/2015 756 خليل محمد عبدالرحمن الشميري  .96

 777448617 الستين الجنوبي -ش  -الوحدة  -م  -امانة العاصمة  2003-1-14 759 حسن حمود الدولة  .97

 770299666 امانة العاصمة مديرية معين ش مذبح 2003-1-27 762 محمد يحيى احمد السياغي  .98

 777233945 امانة العاصمة مديرية الثورة ش التلفزيون 18/6/2003 771 محمد حسين ناصر شرف الدين  .99

 733179429 محافظة الحديدة مديرية الميناء ش الميناء 2003-7-12 773 وهاج فؤاد محمد قاسم  .100

 777144837 ش العدل -مديرية التحرير  -امانة العاصمة  2011-2-16 779 اشرف فيصل سلطان المقطري  .101

 7777335004 امانة العاصمة مديرية معين ش الزبيري 6/4/2004 786 جالل محمد قائد العريقي  .102

 773901325 امانة العاصمة مديرية الثورة ش المطار 22/9/2003 787 احمد حسن شرف الدين  .103

 773409697 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة  2005-6-27 788 احمد علي عبده اسماعيل   .104

 772852330 شارع فوه -المكال  -محافظة حضرموت  2004-1-18 791 سالم العبد احمد الشعب  .105

 777850037 محافظة تعز مديرية القاهرة ش عصيفرة 2004-6-6 794 نائف  ىعبدالحكيم عبده احمد  .106

 777001122 بن االمير -ش  -التحرير  -م  -امانة العاصمة  2005-1-5 797 الحزورةعبداالله علي محمد علي   .107

 772330044 15سعوان رقم  -ش -شعوب  -م -امانة العاصمة  2005-5-10 811 عبدالحكيم عبدالهادي سيف الرعيني  .108

 733821458 سبعه يوليو -ش  -الحالي  -م  -محافظة الحديدة  2005-5-10 812 اكرم حسن فتيني يعقوب  .109
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 777447223 امانة العاصمة مديرية التحرير ش االدوية  14/5/2005 813 بدرالدين حسن عبدهللا الضحياني  .110

 772886633 الستين الغربي -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2005-5-31 815 علي عبدالرحمن الجعفان  .111

 711711229 الزبيري -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2007-12-26 816 شهاب محمد ثابت علي الصلوي  .112

113.  
 833 زايد يحيى علي النزيلي

18/3/2020 
 ترخيص جديد

 772768228 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة 

 775577677 امانة العاصمة مديرية معين الشارع العام شمالن 2006-2-28 838 نعمان طه سيف سنان العواضي  .114

 777161779 العدين -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2007-7-17 839 رضوان علي قاسم التعكري  .115

 777704547 الدائري -ش  -الظهار  -م -محافظة اب  2017-8-14 840 هشام عبدالدائم احمد البريهي  .116

 770990759 الثالثين -ش  -الصافية  -م  -امانة العاصمة  2006-2-28 844 مختار عبدالمجيد احمد الجنيد  .117

 775977668 الوازعية -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2018-4-14 851 مراد عبدالسالم قايد قمحان. د  .118

 777011033 امانة العاصمة ش مارب 20/2/2008 866 محمد عبدالرحمن احمد القدسي  .119

 777734300 العاصمة مديرية معين ش هائلأمانة  2/4/2007 872 عبدالباري عبدالجبار قائد احمد الزريقي  .120

 531889 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش بغداد 2007-4-4 874 عبدالولي محمد احمد الزغير  .121

 777011877 الستين الجنوبي -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2007-4-8 876 مالك محسن عبدهللا السمري  .122

 777011566 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش مجاهد 26/3/2007 879 عادل علي احمد سمين  .123

 2020-1-5 890 نبيل عبدهللا مجمل العياني  .124
 ترخيص جديد

 777011244 امانة العاصمة مديرية التحرير ش االدوية 

 770000830 الدائري الغربي -شارع  -معين  -مديرية  -امانة العاصمة  2007-4-21 897 ياسر عبدالرحمن ناصر االديب  .125

 773790503 حده جولة المصباحي -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2007-4-2 899 إسماعيل عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر  .126

 777750757 جمال -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2007-3-19 901 فتح محمد عمر المحضار.د  .127

 777113773 مديرية معين ش الستين الغربيامانة العاصمة  2007-4-25 904 ياسر سعيد عبدالحميد الشميري  .128

 775807776 ش الستين -مديرية معين  -امانة العاصمة   2007-5-8 906 محمد محمد راصع الفهيدي  .129

 777456045 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش مسقط 29/1/2013 909 خالد سيف احمد حيدر  .130

 777231090 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  2008-2-20 910 عبدالرقيب علي احمد الصبري  .131
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 736075009 عمان -ش  -الوحده -م  -امانة العاصمة  2009-2-3 913 عبدالجبار قاسم علي البعداني.د  .132

 777712044 امانة العاصمة مديرية السبعين ش الستين الغربي 27/8/2007 924 مهيوب سعيد قاسم عوض  .133

 770041315 ش المطار –م الحالي  –محافظة الحديدة  22/1/2008 926 د . جمال عبدالواسع عبدهللا غالب الشرعبي  .134

 777488385 45 -ش -الصافية  -م -امانة العاصمة  2007-4-25 931 محمد سعيد علي عبدهللا الشميري  .135

 777184078 45خوالن  -ش  -الصافية  -م  -امانة العاصمة  2008-11-18 940 شكري محمد ناصر فدعق  .136

137.  
 942 خالد محمد عبدالوهاب المتوكل

11/2/2020 
 ترخيص جديد

 777162266 امانة العاصمة مديرية معين ش الدائري الغربي

 777277772 الستين الغربي -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2008-9-14 954 هاني محمد حزام وهاب  .138

 771089098 امانة العاصمة مديرية السبعين ش بينون 2009-9-2 957 محمد الصيادد . هادي احمد   .139

 777181199 القاهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2008-11-6 958 جميل عبدهللا داحش احمد  .140

 777287479 القيادة -ش  -صنعاء القديمة  -م  -امانة العاصمة  2014-1-22 960 مجيب الرحمن احمد مصلح عبدهللا.د  .141

 777454866 المحافظة -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2009-2-16 963 فؤاد احمد محمد العفيري-د  .142

 777432194 امانة العاصمة مديرية شعوب ش طرابلس 2018-8-29 971 وحيد فارع مجاهد الشرجبي  .143

 773210675 الستين -ش  -الحالي -م  -محافظة الحديده 2010-1-12 991 انور محمد شرف درهم الحمادي  .144

 777244355 مديرية السبعين ش الستين امام قريش للنقل العاصمةامانه  2009-10-3 993 جمال زيد يحي عبده العنسي  .145

 771124439 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين 2010-2-24 996 القهالي محمد يحيى يحيى  .146

 777003397 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الزبيري 11/1/2010 1000 محمد شرف محمد الفقية القدسي  .147

 777295028 امانة العاصمة مديرية معين حي الجامعة الجديدة 2011-1-5 1002 امين يحيى صالح العذراني  .148

 774417788 مفرق ماوية ش خط الجند –محافظة تعز  16/3/2010 1003 عارف امين محمد سيف االشعري  .149

 770701994 تعز -ش  -الصافية  -م  -امانة العاصمة  2010-9-19 1007 حسين محمد الزبيدينشوان   .150

 773912328 محافظة حضرموت م المكال ش المؤسسة االقتصادية  26/10/2009 1008 د . علي ابوبكر سالم باوزير  .151

 773776773 صخر -ش  -السبعين -م  -امانة العاصمة  2011-11-2 1011 ماجد محمد عبدهللا القوسي  .152

 773897579 مذبح -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2012-1-10 1012 عبدالدائم محمد علي سعيد المليكي  .153
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 733901772 الكورنيش -ش  -الميناء  -م  -محافظة الحديده 2010-1-26 1018 عبدالعزيز احمد مقبل العصيمي  .154

 777407078 الزبيري -ش  -الوحدة  -م  -امانه العاصمه 2010-8-18 1019 فهد طه محمد حسن النجاشي  .155

 777392465 مديرية معين ش الرقاص –امانة العاصمة  26/1/2010 1020 عبدالسالم محمد علي الشهاري  .156

 771741809 اكتوبر 14 -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2010-1-5 1026 الديلمي خالد احمد محمدعلي  .157

 777332984 امانة العاصمة مديرية معين ش الرباط 1/2/2010 1027 اسامة محمد عبدهللا صالح   .158

 771272816 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة  23/12/2009 1034 جامل عمر محمد سعيد القباطي  .159

 777260222 الضربة -ش  -المظفر  -م  -محافظة تعز  2010-2-8 1037 حمود علي عبد المغني  .160

 777150650 محافظة ذمار فرع حمام علي  2019-3-25 1040 ابراهيم محمد يحيى محرم  .161

 773233339 امانة العاصمة مديرية معين ش الرباط 2010-8-11 1041 عبدالرحمن نعمان سعيد مدهش  .162

 777220299 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  30/5/2010 1043 محمد صالح ناجي ابراهيم الهادي  .163

 777405031 الدائري -ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2011-11-29 1044 رشيد عبدالرحمن احمد عبدالرحيم  .164

 777481581 امانة العاصمة مديرية معين ش الثالثين 18/1/2010 1045 منير احمد عبدهللا مزاحم  .165

 771002314 مديرية معين ش الستين –امانة العاصمة  7/3/2010 1049 شكيب غانم عبدالرحيم الصلوي  .166

 772883300 سبتمبر 26 -ش  -القاهرة  -م -محافظة تعز  2013-2-11 1052 رضوان طه أحمد الحكيمي  .167

 774260423 امانة العاصمة  ش مقديشو 2010-5-15 1057 محمد علي محمد صغير الريمي  .168

 777549797 يوليو7 -ش  -الحالي  -م  -محافظة الحديده 2010-3-20 1061 فكري محمد صالح الحكيمي  .169

 777388582 الزراعه -ش  -التحرير  -م  -امانة العاصمة  2010-6-20 1065 نجيب يحيى بن يحيى وهاس  .170

 777722128 القياده -ش -صنعاء القديمة  -م  -امانة العاصمة  2010-5-23 1072 علي علي محمد مفضل  .171

 772048885 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الزبيري 2011-3-8 1078 د . توفيق احمد محمد ذيبان   .172

 711808036 فج عطان -ش  -السبعين  -امانه العاصمه 2011-1-8 1084 عرفات عبده مرشد العريقي  .173

 777615310 محافظة الحديدة مديرية الحوك ش الكرنيش 2/10/2011 1086 وسيم محمد عبده مسكين  .174

 771168063 بير باشا -ش  -المظفر  -م  -محافظه تعز  2011-4-18 1088 عبدهللا عبدالجليل نعمان  .175
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 711828309 حده -ش  -الوحده -م -امانة العاصمة  2011-1-2 1096 جميل أحمد سعيد الشيباني  .176

 771002533 الصافية -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2011-1-12 1098 عبدالرحمن أحمد عبده ثابت  .177

 777311178 محافظة عدن مديرية المنصوره ش خليفة  2011-1-1 1100 راؤول فيصل محمد السروري  .178

 777190089 المطار -ش  -الثورة  -م  -امانه العاصمه 2011-3-8 1105 عزالدين محمد حمود الغفاري  .179

 773242240 الخمسين -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2010-11-1 1108 جعفر محمد علي الدهمشي  .180

 713444608 محافظة حضرموت مديرية المكال الشارع العام  24/6/2013 1109 د . فائز محمد شيخ بامزاحم  .181

 777760482 هائل -ش -معين  -م -امانة العاصمة  2011-1-18 1110 أحمد محمد مقبل المقرمي  .182

 770222500 حده -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2011-1-10 1120 عماد أحمد عبدهللا السعدي  .183

 777012439 صوفان 24امانة العاصمة مديرية الثورة ش  2010-11-28 1121 عبدالوهاب عبدالرحمن الشرفي  .184

 773599300 امانة العاصمة مديرية معين ش عصر 30/7/2017 1125 شرف حسين شرف الكبسي  .185

 771226046 العاصمة مديرية الثورة ش تونسامانة  21/3/2011 1127 محمد علي محمد العبادي  .186

 777255075 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش المحروقات 2015-1-4 1133 فؤاد علي احمد الدعبي االصبحي  .187

 771797789 24 -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2013-1-6 1139 اسماعيل مسعد علي الشامي  .188

 771180005 محافظة اب ش تعز 8/7/2014 1142 باسم عبدهللا اسماعيل باسالمه  .189

 777254165 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة  2011-4-12 1143 مشتاق محمد سلطان قاسم   .190

 777845025 مديرية الوحدة ش الدفاع -امانة العاصمة  2018-3-19 1144 وليد محمد احمد الميري  .191

 777003041 الحكيمي -ش  -الحالي  -م  -محافظة الحديدة  2011-3-30 1148 ياسر محمد محمد الحمادي  .192

 777247007 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز 29/4/2012 1150 عبدالسالم احمد محمد الخيال   .193

 777417959 امانة العاصمة مديرية معين ش حي الجامعة الجديدة 7/1/2012 1160 د . فائزة محمد عبدالهادي المسني  .194

 777479827 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش المطار 2012-2-6 1162 عبدالرحمن حسين اسماعيل الداعري  .195

196.  
 2019-11-19 1164 عبداللطيف محمد يحي الشيخ

الزراعة امام الجامعه  -ش  -التحرير  -امانة العاصمة
 القديمة

777464841 

 770646378 العدين-ش  -الظهار  -م  -محافظة اب  2012-8-5 1169 محمد حمود احمد السمحي.د  .197
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 773111971 امانة العاصمة مديرية السبعين ش مجاهد 4/2/2014 1170 د . عمار علي احمد الخربي  .198

 771964922 محافطة الحديدة مديرية الحوك ش عبدالرحمن محمد علي 2013-1-6 1174 فهمي محمدوه حمود بوصه  .199

 777181105 الرقاص -ش  -معين  -م -أمانة العاصمة  2015-1-4 1177 طه احمد قائد مرشد  .200

 774772014 محافظة الحديدة مديرية الميناء ش صنعاء 6/1/2013 1180 أمين مصطفي شاهر شمسان  .201

 771691032 شارع تعز -مديرية السبعين  -أمانة العاصمة  2013-3-26 1181 اكرم احمد نعمان المقطري  .202

 771327406 محافظة تعز ش جمال 2013-1-28 1185 ناجيمحفوظ حسان غالب   .203

 777478097 اكتوبر 14امانة العاصمة مديرية السبعين ش  2013-1-28 1186 نجيب حمود نعمان العواضي  .204

 733230206 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز  2013-1-15 1190 ارحب رشيد حسن عبدالقادر  .205

 770178880 محافظة تعز مديرية صالة ش الكمب 2013-1-16 1191 عيسى خليل امير درهم  .206

 777449088 محافظة تعز مديرية القاهرة ش جمال 2013-1-28 1192 وديع سعيد محمد الشيباني  .207

 737603782 امانة العاصمة ش الستين الجنوبي 27/3/2013 1195 احمد سعيد علي جناح  .208

 777211693 امانة العاصمة مديرية الصافية ش ابوظبي 2016-7-25 1199 ياسر سعيد صالح العشاوي  .209

 774400074 امانة العاصمة مديرية الثورة الحصبة  12/3/2018 1200 محمد عبدهللا احمد القدسي  .210

 777861193 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين الغربي  2013-1-7 1207 محمد قاسم فارع الجبزي  .211

 777531533 امانة العاصمة مديرة معين ش الدائري الغربي 2013-4-3 1209 ضياء عبدهللا غالب سعيد  .212

 777900292 النصر -ش  -شعوب  -م  -أمانة العاصمة  2013-3-30 1216 مأرب احمد عبدهللا المحجاني.د  .213

 771316924 ش الميثاق –مديرية الثورة  –أمانة العاصمة  25/3/2014 1231 عادل عبدهللا يوسف احمد  .214

 774292774 امانة العاصمة مديرية معين ش هائل 3/3/2018 1232 علي عبده علي الشعابي  .215

 777149429 ش أروي–الحالي  -محافظة الحديد ة م 29/12/2013 1233 زياد عبدالرحمن علي البذيجي  .216

 777146222 صفر -ش -السبعين  -م -امانة العاصمة  2017-1-1 1234 غسان عبدالغفار عبدالصمد الصليحي  .217

 771307000 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين  2017-5-29 1235 محمد علي افندي االسلمي  .218
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 772240692 امانة العاصمة مديرية السبعين ش المقالح 2014-3-3 1240 فايز حسين علي شعبان  .219

 771559218 الزبيريامانة العاصمة مديرية الوحدة ش  2014-3-23 1242 رضوان عز الدين محمد الشعيبي  .220

 737920039 الدائري الغربي –ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2014-1-7 1243 امة العلي عبدهللا عبدهللا دالل.د  .221

 775957909 عطان 60ش  -الوحدة  -مديرية  -امانة العاصمة  2014-3-4 1244 باسم عبدالسالم احمد العامري  .222

 777578373 امانة العاصمة مديرية التحرير ش جمال  7/5/2014 1267 منير محمد سعد الصلوي  .223

 773170080 امانة العاصمة مديرية معين ش هائل 24/4/2014 1269 قيس علي ناصر المشنقر  .224

 777011675 امانة العاصمة مديرية معين ش الرقاص  30/5/2018 1271 هاني صالح محمد باعبود  .225

 772001688 تعز -ش  -الصافية  -م  -امانه العاصمه 2016-3-16 1275 وليد محمد طاهر عبدالمغني  .226

 777104103 24ش  –مديرية المظفر  –محافظة تعز  10/4/2014 1277 مهدي امين علي ابراهيم  .227

 771272740 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الزبيري 13/2/2016 1279 مشتاق محمد احمد مغلس  .228

 771567567 امانة العاصمة مديرية الثورة ش النهضة  20/8/2014 1284 عبدالرحمن حسين محمد العنسي  .229

230.  
 1285 فهمي سلطان علي احمد 

8/2/2020 
 ترخيص جديد

 773207353 ش السبعين –مديرية السبعين  –أمانة العاصمة 

 771771115 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة  2017-4-16 1288 محمد حيدر المفرع  .231

 777666016 امانة العاصمة مديرية السبعين ش خوالن 20/11/2014 1291 شريان حسن احمد شرف   .232

 777458665 االربعين -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2019-12-9 1295 عبده حسن مبارك الصديعي  .233

 774107060 مديرية معين مذبح 2/1/2015 1303 د . عبدالكريم محمد علي الناصر  .234

 773593591 المقالح -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2014-8-31 1307 مناف احمد علي الديلمي.د  .235

 775000257 محافظة الحديدة مديرية الميناء ش الميناء 2015-1-22 1308 منصور حسين احمد دغار  .236

 777755897 المركز الليبيالوحدة ش الجزائر جوار  -امانة العاصمة م 2019-2-4 1313 مجيب حمود محمد الهاللي  .237

 775044075 محافظة الحديدة م الحالي ش شمسان 2/3/2015 1317 نوفل علي حسين البتول   .238

 774594843 محافظة اب مديرة الظهار ش العدين 2015-2-25 1319 غمدان محمد يحيى احمد العنسي  .239
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 777404883 ش المواصالت محافظة المحويت 2016-1-17 1320 خالد احمد يحيى رزق عليان  .240

 771747402 امانة العاصمة مديرية الثورة ش النهضة  5/3/2016 1326 صالح طاهر علي احمد الرباحي  .241

 777871875 مديرية  المنصورة –محافظة عدن  14/1/2015 1328 زيد محمد اسماعيل عبدالخالق الدبعي  .242

 770969228 الرباط -ش -معين  -م  -امانة العاصمة  2018-4-4 1329 فواز عبده محمد الصغير  .243

 777553799 شمالن -ش  -همدان  -م  -محافظة صنعاء  2016-1-9 1331 عبدهللا محسن محمد احمد القاعف  .244

 777629652 الستين الغربي -ش -معين  -م  -امانة العاصمة  2015-4-20 1339 فارس راجح علي صالح المسوري  .245

 773063434 امانة العاصمة مديرية معين ش الرباط  10/4/2017 1340 عبدالرحمن محمد علي عثمان المخالفي  .246

 775040207 النهضة -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2015-2-10 1341 زايد سلطان عبدالواحد أحمد  .247

 776001650 الرباطامانة العاصمة مديرية معين ش  10/2/2015 1342 وديع فرحان حسن سعيد  .248

 773792000 شارع صنعاء -محافظة مارب  2015-1-25 1345 الهلول هزاع دبوان عبدالرحيم دبوان  .249

 773439401 القاهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2017-1-7 1349 احمد امين ناجي علي  .250

 771571815 الصافية -امانة العاصمة  2017-4-9 1355 حمزه امين احمد النظاري  .251

 777747729 بغداد -ش -الوحدة  -م  -امانه العاصمه 2016-2-13 1360 احمد عبدالحبيب عبدهللا الجنيد  .252

 777212485 امانة العاصمة ش الزبيري 2016-9-3 1377 عبدهللا علي محمد علي الفقية  .253

 711515711 الحارث ش المطارامانة العاصمة مديرية بني  2016-5-31 1390 اسامة عبدالرزاق محمد قطران  .254

 771347585 تعز -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2017-1-3 1398 نايف علي محمد الوادي  .255

 777731520 محافظة اب مديرية دمت الشارع العام  2017-3-13 1401 ابراهيم يحيى محمد جباري  .256

 2020-1-20 1406 جمال علي حمود رسام   .257
 ترخيص جديد

 771606059 العاصمة مديرية معين ش الدائريامانة 

 770654157 امانة العاصمة مديرية معين ش عصر 17/7/2017 1409 د . محمد يحيى احمد القحطاني  .258

259.  
 1409 زكي علي عبدالواحد المهلل

19/4/202 
 ترخيص جديد

 777768859 امانة العاصمة مديرية معين الدائري الغربي

 777959135 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز 2016-10-23 1412 عادل علي مثني الصباري  .260
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 777719026 تعز -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2017-2-22 1413 عارف محمد علي حسين الخيل  .261

 772224151 االمانة مديرية الثورة جولة عمران 2017-4-9 1419 عبدهللا علي يحيى العزي  .262

 772800990 سبتمبر 26امانة العاصمة مديرية التحرير ش  24/2/2019 1425 اليمني فيصل سعد عبدهللا صالح  .263

 771108611 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز 19/3/2018 1431 معمر امير احمد محمد سيف ذ .264

 777571821 امانة العاصمة مديرية شعوب ش كلية المجتمع 2017-2-8 1436 يحيى حسين يحيى علي الويس  .265

266.  
 1442 . خالد حسين صالح الحوالي د

19/2/2020 
 ترخيص جديد

 771862999 ش الدائري –مديرية معين  –أمانة العاصمة 

 777313551 امانة العاصمة مديرية معين ش عشرين 2018-2-5 1445 عدنان صالح عبده يحيى الخيشني  .267

 771844804 الرباط -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2017-6-3 1453 وضاح عبدالكريم سعيد احمد  .268

 770237911 امانة العاصمة مديرية معين ش الدائري الغربي 2017-6-12 1462 ابراهيم حلمي محمد عبدهللا الصليلي  .269

 777660055 حدة -ش -السبعين  -م  -أمانة العاصمة  2017-5-30 1463 ابراهيم علي محمد مصلح السفياني  .270

 774804101 امانة العاصمة مديرية معين مذبح 2018-3-3 1465 احمد ناجي احمد عطافي  .271

 771297901 الميناء -ش  -الميناء  -م  -محافظة الحديده 2017-4-22 1474 صقر يحي محمد عبد  .272

 772800473 بازرعه -ش  -السبعين  -م  -امانة العاصمة  2017-5-30 1478 عبدهللا مسعد ناجي الصباري  .273

 771543880 امانة العاصمة مديرية الثورة ش الستين 2017-6-12 1480 عبدالناصر احمد محمد علي    .274

 772545455 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش الستين الشمالي  2019-2-5 1485 فيصل محمد قاسم علي   .275

 770715156 الثالثينبيت بوس ش  –امانة العاصمة  2017-5-17 1488 ماجد عبدهللا زيد الصوفي  .276

 777704775 امانة العاصمة مديرية الثورة ش المطار 16/4/2019 1492 محمد عبدالرحمن حسين المتوكل  .277

 771067757 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش االربعين 2017-5-16 1495 معاذ محمد عبدهللا محمد   .278

 771985784 العاصمة مديرية شعوب جوار مدارس االمجادامانة  2017-5-23 1497 وليد عبدالحميد محمد احمد   .279

 777130144 هبرة -امانة العاصمة مديرية شعوب  29/4/2018 1500 وهيب عبدالرقيب احمد الصبري  .280

 774000950 أمانة العاصمة مديرية الثورة ش القيادة  28/1/2019 1502 وليد محمود حمود عفيف  .281
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 775711011 امانة العاصمة مديرية السبعين ش االربعين 2018-3-11 1508 مرسل محمد منصور ثابت  .282

 771759020 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز 2018-3-19 1509 د . نجيب طاهر عبده الحاج المخالفي  .283

 777482777 امانة العاصمة مديرية ازال ش برلين 2018-1-27 1513 د . ابراهيم احمد عبدهللا شريم  .284

 771776600 اكتوبر 14ش  -مديرية السبعين –امانة العاصمة  11/4/2018 1516 محمد علي شرهانأحمد   .285

 772463555 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الزبيري 2018-3-14 1522 سماح سعد علي سعد القرمزي  .286

 2020-1-11 1526 عبداالله محمد علي مهدي الشريف  .287
 ترخيص جديد

 711595121 بني الحارث ش المطارامانة العاصمة مديرية 

 777723997 الرقاص -ش  -معين  -م -امانة العاصمة  2018-3-4 1530 عبدهللا حسن حمود حسن ابو راس  .288

 770870837 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة  2018-2-14 1533 علي محمد حسن احمد   .289

 777261016 صنعاء -ش  -الحالي  -م  -محافظة الحديدة  2018-3-4 1534 علي محمد يحيي العجاء  .290

 770707194 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش حدة  2018-3-18 1536 فؤاد علي مسعد ناصر   .291

292.  
 1537 ماجد عبدالرحمن محمد الذرة

25-1-2020 
 ترخيص جديد

 771522121 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الدوحة 

293.  
 1539 محمد احمد حسن علي شرف الدين

22-1-2020 
 ترخيص جديد

 775416502 امانة العاصمة مديرية الثورة ش التلفزيون

 775007063 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش عمان 12/2/2018 1543 محمد نجيب محمد مقبل  .294

295.  
 1551 وليد عبدالرحمن محمد مهيوب

22/2/2020 
 ترخيص جديد

 777665454 امانة العاصمة مديرية التحرير ش القصر

 771774943 امانة العاصمة مديرية التحرير ش العدل 2019-3-10 1552 وليد يحيى حسين الضياني  .296

 770973030 القاهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2019-9-9 1553 محمد احمد عبدهللا الشوكاني  .297

 777179947 الشراعي -ش  -صنعاء القديمة  -م  -امانة العاصمة  2019-1-8 1564 صادق علي عبدهللا سبعان  .298

 770740807 المطار -ش  -دارس  -م  -امانة العاصمة  2019-4-8 1565 يوسف احمد غالب الحداد  .299

300.  
 1571 علي يحيى محمد حسين غالب

8/2/2020 
 ترخيص جديد

 771112931 امانة العاصمة مديرية معين ش الستين السنينة 
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 777091716 عشرين -ش  -معين  -م  -امانة العاصمة  2019-5-28 1575 اكرم فؤاد عبدالرحمن علي القباطي  .301

 777094295 محافظة اب مديرية الظهار ش الحمامي 9/2/2019 1579 بشير ناجي علي عبدهللا الشعري  .302

303.  
 1584 صادق احمد قايد علي

29-1-2020 
 ترخيص جديد

 775085251 مذبح -امانة العاصمة مديرية معين 

 777898515 القاهرة -ش  -الثورة  -م  -امانة العاصمة  2019-9-9 1585 عبدهللا الشوكانيعبدهللا احمد   .304

305.  
 1589 أيمن ناصر ناصر مجلي الحاشدي

29/2/2020 
 ترخيص جديد

 771218557 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة 

 2020-1-15 1593 أنور عبدالرحمن عبداللطيف  .306
 ترخيص جديد

 777599362 مديرية بني الحارث ش المطارامانة العاصمة 

307.  
 1597 عماد محمد راجح الصيادي

22/3/2020 
 ترخيص جديد

 770531551 امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز

 770540783 امانة العاصمة مديرية بني الحارث ش الثالثين 1/3/2020 1603 رشاد احمد سلطان نصر الزقح  .308

 771757955 الصافية -امانة العاصمة مديرية السبعين  2019-4-21 1604 مجيب سيف غالب محمد  .309

 2020-1-14 1613 د . فهد محمد علي المعمري  .310
 ترخيص جديد

 777539691 امانة العاصمة مديرية شعوب ش النصر

311.  
 1614 د . عبدهللا محمد ناجي محمد 

14-1-2020 
 ترخيص جديد

 771159024 محافظة اب ش الجبانة السفلي

312.  
 1625 عبدالعزيز محمد عبدالواسع اسامة

15/4/2020 
 ترخيص جديد

 771731404 امانة العاصمة مديرية التحرير االذاعة 

313.  
 1628 ايمن عادل علي البناء 

4/3/2020 
 ترخيص جديد

 738700222 الخمسين -امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة 

314.  
 1639 عارف احمد حسان فارع 

7/3/2020 
 ترخيص جديد

 777778275 امانة العاصمة مديرية شعوب ش النصر

315.  
 1645 علي عبدالرحمن علي محمد الخزان

19/2/2020 
 ترخيص جديد

 772630663 الستين الشمالي   -امانة العاصمة 

316.  
 1646 علي عبدهللا ناجي ابو لحوم

18/3/2020 
 ترخيص جديد

 774088322 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الزبيري
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317.  
 1650 فهد محمد احمد محمد 

16/3/2020 
 ترخيص جديد

امانة العاصمة مديرية السبعين ش الرقاص جوار جامع 
 الخير

773577930 

318.  
 1654 محمد هزاع محمد الخليدي

29/2/2020 
 ترخيص جديد

 770279274 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة 

 772253453 امانة العاصمة مديرية الثورة ش القاهرة  5/4/2010 984 عبدالكريم محمد عبدالواسع البركاني  .319

 777715452 أمانة العاصمة مديرية الثورة ش القيادة  26/2/2014 1210 زيد يحيى علي الزبيدي  .320

 777011538 امانة العاصمة مديرية الثورة ش المطار 4/8/2003 778 جواد سعيد ناشر الشوافي  .321

 777011197 امانة العاصمة مديرية التحرير ش القيادة  17/2/2019 889 محمد احمد صالح الشهاري  .322

 777747290 امانة العاصمة مديرية معين حي الجامعة القديمية  28/4/2014 1286 عبدالعليم عبده مقبل حسان  .323

 733548831 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الدفاع 26/10/2009 1010 يحيى احمد حمود الحملي  .324

325.  
 1635 محمد احمد الحداد زايد

20/6/2020 
 ترخيص جديد

 770207108 محافظة الحديدة مديرية الحالي ش الثالثون

 777018033 24ش -دار سلم  -امانة العاصمة مديرية السبعين  28/8/2017 1404 بشير حامد علي النقيل  .326

 775757910 سعوانامانة العاصمة مديرية شعوب  7/5/2016 1369 رضوان علي محمد قاسم سالم  .327

328.  
 12/1/1998 488 شيخ محمد عبدالقادر العمودي

ش حي العمال  –مديرية المكال  –محافظة حضرموت 
 الرئيسي

711900401 

329.  
 1667 يونس احمد علي سعيد

27/6/2020 
 ترخيص جديد

 770709821 امانة العاصمة مديرية معين الدائري

 9/3/2020 1666 يوسف امين علي ابراهيم   .330

 جديد ترخيص

 امانة العاصمة مديرية معين ش الدائري
777887253 

 771242866 محافظة تعز مديرية المظفر ش الحصب 21/2/1999 520 علي محمد غالب العزي  .331

 777213640 امانة العاصمة مديرية شعوب ش خليجي عشرين 3/2/2010 994 احمد سيف صالح جابر  .332

 6/7/2020 1633 خالد عبدالوهاب محمد الجنيد  .333

 ترخيص جديد

 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الزبيري
777095552 

 739109992 امانة العاصمة مديرية التحرير ش الزراعه 30/3/2019 1554 محمد يحيى يحيى وهاس الحاشدي  .334
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 771900463 امانة العاصمة مديرية معين ش هائل 21/1/2008 878 محمد داوود فاضل علي العمري  .335

 734094449 امانة العاصمة مديرية الوحدة ش الجزائر 11/7/2020 1684 يحيى محمد جياشمحمد   .336

 733430361 امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  15/1/2012 1132 مجيب عبدالجبار ردمان عبدهللا  .337

شركة حجر وشركاه محاسبون قانونيون   .338
 التضامنية 

1686 22/7/2020 

 ترخيص جديد

 مديرية الوحدة ش الجزائرامانة العاصمة 
735311111 

م بحسب طلبهم )شركات ومكاتب فردية(والذين تم نقلهم 2020و2019ثالثا :  اسماء المحاسبين القانونيين الموقفين القيد للعامين  

من فئة المحاسبين القانونيين المزاولين لمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات الى فئة المحاسبين القانونيين غير المزاولين للمهنة خالل 

عمل شريكا أو مديرا مسئوال  تحت ترخيص وال يحق لهم القيام بمزاولة مهنة  المراجعة والتدقيق نهائيا فيما عدا من  ي م2020العام  

 شركة تدقيق ومراجعة حسابات  تضامنية :

رقم  اسم المحاسب القانوني م
 الترخيص

  العنوان تاريخ صدوره
 سبب إيقاف القيد

 تاريخ 
 طلب وقف القيد

امانة العاصمة مديرية معين ش الخط  1988-1-3 158 خالد عبدالعزيز نعمان  .1
 الدائري الغربي

 2019-9-9 طلبة بحسب

 2019-1-13 بحسب طلبه أمانة العاصمة 1996-5-15 331 عبدالحكيم محمد احمد االصبحي  .2

شركة علي يعمل تحت ترخيص  -شريك  مسئول محافظة تعز 1997-5-7 414 علي سيف احمد الصبري  .3
الصبري وشركاه للتدقيق ومراجعة الحسابات 

 التضامنية

24-8-2019 

 2019 بحسب طلبه امانة العاصمة ش دمشق 1998-3-23 511 عباس حسن اسماعيل محرم   .4

 28/3/2020 بحسب طلبه محافظة تعز الحوبان 2/3/2019 539 فهمي عبدالغني عبدالعزيز العريقي  .5

امانة العاصمة مديرية صنعاء القديمة  2013-3-16 634 الروضي عبدهللا محمد حسين عيعي  .6
 شمال البنك المركزي اليمني 

 2020-1-25 بحسب طلبة

 2019-4-14 بحسب طلبة شمالن معين مديرية امانةالعاصمة 2007-3-19 887 اشرعبيدانن لطف فضل. د  .7

يعمل تحت ترخيص شركة وليد الحرازي  -شريك  امانة العاصمة ش حدة  2007-4-30 894 حسن احمد محمد علي الكبسي  .8
 وشريكة لتدقيق واالستشارات التضامنية 

6-1-2020 

 2019-5-5 بسحب طلبة مذبح ش امانةالعاصمةمديريةمعين 2009-3-24 929 المخالفي دبوان عبدالغني عبدالجليل      .9
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امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  2015-2-2 934 وليد علي احمد الحرازي  .10
 الجزائر

يعمل تحت ترخيص شركة وليد  -شريك مسئول
 الحرازي وشريكة لتدقيق واالستشارات التضامنية 

6-1-2020 

 2019-3-30 بحسب طلبة  40امانة العاصمة مديرية شعوب ش 2016-5-11 968 احمد عبدالمجيد سيف االغبري  .11

يعمل تحت ترخيص شركة بشير  -شريك مسئول  السبعين-االمانة م 2010-3-29 987 بشير ناجي صالح ناجي الصيادي  .12
الصيادي وهيثم مدهيش للتدقيق واالستشارات 

 التضامنية

19-1-2019 

 
 

شركة بروفيشنال للمراجعة والتدقيق   .13
)محمدالقاضي واحمد البشاري 

 التضامنية(

 2019-8-24 بحسب اتفاق الشركاء امانة العاصمة مديرية معين ش الرباط 23-11-2010 1128

يعمل تحت ترخيص شركة محمود  –شريك  مسئول امانة العاصمة ش الستين الغربي  14/1/2013 1205 محمود عبدالحميد الحدي   .14
 الحدي ومنتصر الدعيس لالستشارات التضامنية 

8/3/2020 

امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  2019-4-10 1212 فؤاد عبدالمجيد محمد الرفاعي  .15
 ابوبكر الصديق

 2019-4-30 طلبةبحسب 

امانة العاصمة مديرية معين ش الستنين  9/1/2014 1230 منتصر احمد حسن الدعيس  .16
 الغربي

يعمل  تحت ترخيص شركة محمود الحدي  -شريك 
 ومنتصر الدعيس لالستشارات التضامنية 

8/3/2020 

يعمل تحت ترخيص شركة محمد عبدالسالم  -شريك امانة العاصمة الدائري الغربي 2013-12-29 1238 بسام احمد عبده مهيوب عامر  .17
وبسام عامر للتدقيق والمراجعة االستشارات 

 التضامنية 

4-3-2019 

 2019-12-24 بحسب طلبه محافظة اب المشنة ش الجبانة  2017-4-11 1283 انور محمد علي حزام  .18

امانة العاصمة مديرية الثورة ش  2014-8-20 1287 حسين محمد علي الشعري  .19
 الميثاق

 2019-11-26 بحسب طلبة

شركة علي الصبري يعمل تحت ترخيص  -شريك  امانة العاصمة مديرية ازال ش الزبيري 2016-1-2 1289 عبدالحكيم عبده احمد علي   .20
 التضامنيةوشركاه للتدقيق ومراجعة الحسابات 

24-8-2019 

 2020-1-26 بحسب طلبة  سعوان -شعوب امانة العاصمة مديرية  2015-1-22 1314 شاهر يوسف نعمان سعيد  .21

يعمل تحت ترخيص شركة هاشم الالحجي  -شريك امانة العاصمة مديرية معين ش هايل 2015-2-15 1324 عبدالباسط عبدهللا عبدالكريم انعم   .22
وعبدالباسط انعم لتدقيق الحسابات واالستشارات 

 المالية 

6-1-2020 

يعمل تحت ترخيص شركة محمد الحماسي  -شريك امانة العاصمة ش العدل 2018-3-12 1332 محمد علي محمد الحماسي  .23
 وسمير العمراني التضامنية

12-3-2019 
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 2029-12-25 بحسب طلبه امانة العاصمة  2018-2-18 1375 عبدالحكيم احمد محمد علي   .24

السبعين ش حدة امانة العاصمة مديرية  2018-3-11 1378 سمير محمد علي عبدهللا العمراني  .25
 حي السالمي

يعمل تحت ترخيص شركة محمد الحماسي  -شريك
 وسمير العمراني التضامنية

11-3-2019 

امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  2017-1-2 1388 هاشم احمد محمد الالحجي  .26
 الدائري الغربي

يعمل تحت ترخيص شركة هاشم  -شريك مسئول
لتدقيق الحسابات   الالحجي وعبدالباسط انعم

 واالستشارات المالية

6-1-2020 

امانة العاصمة مديرية ازال ش الرماح  29/1/2020 1392 عبدهللا محمد احمد الجاكي  .27
 خلف مستشفي الثورة 

يعمل تحت ترخيص شركة عبدهللا الجاكي  –شريك 
 وشريكة لتدقيق ومراجعة الحسابات التضامنية 

2/3/2020 

امانة العاصمة مديرية السبعين ش  2007-4-8 1414 الطلولعبدالكريم ناجي حسن   .28
 بيحان

 2019-3-11 بحسب طلبة 

امانة العاصمة مديرية التحرير ش  4/9/2019 1416 عبدالجليل علي محمد الورد  .29
 الفيش

)عبدالجليل يعمل تحت ترخيص شركة الورد  –شريك 
 الورد وامين الورد التضامنية (

25/2/2020 

 يعمل تحت ترخيص شركة وضاح –شريك  امانة العاصمة مديرية السبعين ش تعز 18/3/2017 1422 النجم علي احمد حمود  .30
لتدقيق الحسابات واالستشارات  العزي وعلي النجم

 المالية التضامنية

29/2/2020 

عبدالسالم وبسام شريك مسئول في شركة محمد  امانة العاصمة الصافية  2017-1-10 1428 محمد عبدالسالم عبدالخالق  .31
 عامر التضامنية

4-3-2019 

أمانة العاصمة مديرية التحرير ش  13/2/2017 1434 وضاح العزي محمد علي حسني  .32
 الزبيري

يعمل تحت ترخيص شركة وضاح العزي  –شريك 
لتدقيق الحسابات واالستشارات المالية  وعلي النجم

 التضامنية

29/2/2020 

 4/3/2020 بحسب طلبة  محافظة اب مديرية الظهار ش تعز 18/10/2017 1439 د . سلطان حسن محمد احمد   .33

 2019-7-31 بحسب طلبة  امانة العاصمة الستين الغربي 2017-8-16 1452 علي محمد حسن مفتاح   .34

 2019-1-5 بحسب طلبه امانة العاصمة 2018-1-9 1459 زيد عبدهللا عبدهللا االمير  .35

 1461 قناف محمد يحيى الشامي  .36

 

يعمل تحت ترخيص شركة فاروق جعدان  -شريك امانة العاصمة مديرية الوحدة الصافية  10-1-2018
 وقناف الشامي للمراجعة والتدقيق التضامنية 

1-1-2020 

 

 شركة علي الصبرييعمل تحت ترخيص  -شريك امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  2018-3-4 1475 عبدالرحمن احمد سعيد قحطان  .37
 التضامنيةوشركاه للتدقيق ومراجعة الحسابات 

24-8-2019 
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 2017-7-23 1481 فاروق فيصل عبدالوهاب جعدان  .38

 

يعمل تحت ترخيص شركة فاروق  -سئولشريك م امانة العاصمة مديرية الوحدة الصافية 
 جعدان وقناف الشامي للمراجعة والتدقيق التضامنية

1-1-2020 

تحت ترخيص شركة مجيد  –شريك مسئول  يعمل  امانة العاصمة مديرية معين ش الستين 27/5/2017 1490 مجيد هالل سلطان سعيد  .39
 وشركاه للتدقيق واالستشارات التضامنية هالل

31/3/2020 

يعمل تحت ترخيص شركة بشير الصيادي  -شريك االمانة م شعوب 2018-8-12 1496 هيثم عبدالملك محمد مدهيش  .40
 للتدقيق واالستشارات التضامنية وهيثم مدهيش

19-1-2019 

 2020-1-27 بحسب طلبه  امانة العاصمة مديرية الثورة الحصبة  2018-1-30 1503 عماد محمد احمد الحمادي  .41

امانة العاصمة مديرية السبعين ش  14/1/2020 1507 امين عبدهللا محمد محمد الورد   .42
 المقالح

يعمل تحت ترخيص شركة الورد  –شريك مسئول
 أوديت 

 )عبدالجليل الورد وامين الورد التضامنية (

25/2/2020 

يعمل تحت ترخيص شركة د. شفيق السعيدي -شريك امانة العاصمة مديرية السبعين ش حدة  2018-5-6 1511 د . شفيق حمود محمد السعيدي  .43
 و

 د نبيل الشرعبي للمراجعة واالستشارات التضامنية 

7-1-2020 

يعمل تحت ترخيص شركة د. شفيق  -شريك مسئول محافظة ا ب ش الخط الدائري 2019-1-7 1560 د . نبيل محمد سعيد انعم الشرعبي  .44
 السعيدي و

 د نبيل الشرعبي للمراجعة واالستشارات التضامنية

7-1-2020 

معين ش  –مديرية  –امانة العاصمة  26/1/2019 1561 يحيى احمد عبدهللا الحوثي  .45
 الرباط

يعمل تحت ترخيص شركة عبدهللا الجاكي   -شريك 
 وشريكة التضامنية 

26/2/2020 

امانة العاصمة مديرية شعوب ش  4/1/2020 1580 عامر عبدالكريم مقبل احمد المقطري  .46
 سعوان

 تحت ترخيص شركة مجيد هالل –شريك يعمل 
 وشركاه للتدقيق واالستشارات التضامنية

17/3/2020 

 2019-12-28 بحسب طلبه امانة العاصمة  2018-12-18 1601 معين علي عبدهللا قايد الخاوي  .47

يعمل تحت ترخيص شركة الحاج والمرشد  -شريك  امانة العاصمة مديرية الوحدة ش هائل 2019-11-25 1618 احمد احمد مرشد حسين مرشد  .48
 لمراجعة الحسابات التضامنية 

15-1-2020 

تحت ترخيص شركة مجيد هالل  –شريك يعمل  امانة العاصمة مديرية معين ش مارب 26/2/2020 1659 مروان امين عبدالجليل علي   .49
 وشركاه للتدقيق واالستشارات التضامنية 

18/3/2020 

 29/4/2020 بحسب طلبه محافظة اب مديرية الظهار ش العدين 4/6/2017 1458 رضوان عبده محمد ملهي  .50

 19/5/2020تحت ترخيص شركة د . طارق عبده  –يعمل  شريك امانة العاصمة مديرية السبعين العشاش 21/4/2020 983 محمد ردمان طاهرجعفر   .51
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 مرشد وشريكة التضامنية 

تحت ترخيص شركة د .  –يعمل مسئول شريك  امانة العاصمة مديرية السبعين العشاش 23/5/2017 1441 د . طارق عبدالرشيد ملهي علي  .52
 طارق عبده مرشد وشريكة التضامنية

19/5/2020 

امانة العاصمة مديري معين  الدائري  21/4/2020 1624 احمد مبخوت حسن الفيل  .53
 الغربي

 770583068 شريك مسئول

امانة العاصمة مديرية  معين الدائري  21/4/2020 1636 زكريا محمد سعيد مكرد الفودعي  .54
 الغربي

 773942320 

امانة العاصمة مديرية السبعين ش  2/4/2016 1358 محمد علي حزام طبقة  .55
 الثالثين

 24/6/2020 بحسب طلبة 

امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  4/7/2020 933 زكي محمد احمد الخطري  .56
 الجزائر

شريك يعمل تحت ترخيص شركة حجر وشركاه 
 للتدقيق والمراجعة التضامنية

7/7/2020 

امانة العاصمة مديرية الوحدة ش  4/7/2020 961 امين عبدالملك اسماعيل حجر  .57
 الجزائر

شريك مسئول يعمل تحت ترخيص شركة حجر 
 وشركاه للتدقيق والمراجعة التضامنية

7/7/2020 


