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دراسقة 51/9/0202الموافق  (  3)المحاسبين القانونيين في اجتماعها رقم  أجازةتم في اجتماع لجنة 
 محاسققبا وتقم البققل فققي( 31)ومراجعقة مفاققال المتققدمين لفحعققوإ عفق  حجققازة محاسقع قققانوني لعقدد 

  :الطفبال بحسع الكشف والقرار المتخذ قرين كإ اسم عف  النحو االتي

 قرار الفجنة االسم م
 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عبدهللا محمود عبد الخال  عبد العزيز  5

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عنتر عفي أحمد الميموني  0

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان طار  محمد محمد أحمد  3

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عايف ابراهيم محمد شمس الدين  4

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عالح محمد ناجي مقبإ 1

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عبدهللا أحمد عالح المنديإ 6

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان محمد ابراهيم محمد حسين الشرفي 7

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عادإ عبد الولي محمد حسان 8
 بشرط ختم شهادة الخبرة من منظمة عحتي

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان أمين أحمد قاسم المهدي 9

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان بشار عبدهللا أحمد السفطان 52

الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان  رضوان مافح حسين السرح 55
مع توجيه رسالة لفمحاسع القانوني مانح 

 شهادة الخبرة 

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان مايد عبد الواحد محمد نعمان 50

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان  أمين أحمد محمد الشمير 53

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عمار محمد محمد حسن الحداد  54

  الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان باسم عبدهللا عبده محمد  51

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان محمد عفي الحمزيعبدالغني  56

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان نائف عبدهللا سعيد سيف  57

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان هيثم محمد عالح رقبان 58

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الشميري 59
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 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عاد  عفي عبدهللا حيدر 02

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان مجيع عبده سيف محمد الكمالي 05

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان ماجد اسماعيإ محمد مطيع 00

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عبدهللا احمد قاسم حسن  03

 االمتحانالموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء  هشام عفي عبدالباري محمد 04

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان كماإ احمد حمود جسار 01

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان مختار عبدالجفيإ محمد الحكيم 06

 واإلحالة ألداء االمتحانالموافقة عف  الطفع  محمد امين مهيوع عفي الشرجبي 07

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عادإ عمر حسن السفطان 08

الموافقة عف  الطفع واالحالة الستكماإ  جماإ احمد محمد سعيد. د  09
 االجراءال

 الطفع واإلحالة ألداء االمتحانالموافقة عف   اكرم محمد محمد الهرش 32

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان عبدالكريم حسين محمد عفي الديفمي 35

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان هاني احمد محسن عفي اسحا  30

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان االهدإمحمد احمد عبدهللا  33

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان محمد احمد طاهر سعد الريمي 34

 الموافقة عف  الطفع واإلحالة ألداء االمتحان شهاع عبدهللا محمد حميد الشهابي 31



279

1 
 

 

            

 

ة  جةتممممم  (  4)ة  ح سممممملقا ة يممممم  ج ققا تمممممج ة ت    ممممم    ممممما  أ ممممم   تممممما تمممممج ة ت ممممم      ممممم  
( 53)د ةسمم  ج  ة  مم    امم ق ة  تيممد قا   حإممجة   ممب ق مم     ح سمم   مم  ج ج   ممدد 44/01/4141

  : ح سل  جتا ة لق تج ة ط ل ق لحس  ة كشف جة ي ة  ة  تخذ   قا كة ةسا   ب ة  حج ةالتج

     

  

   ة  ة      ةالسا ا
  ةال تح ا دةءة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ال     د تضة  لدة   قة   شد 0
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا    ق  ه شا  لده   قج  4
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا   لدة ل  ج  لده  حط ا   ج  5
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا  خ قة ق سقا  ح د غ    ة  يط ي 4
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا إدةا  ح د   دي  لدهللا 3
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا حس ا  لدة سالا  ح د ةح د ت     6
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا إا ء  حسا   ج  لدهللا   جش 7
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا  ح د قحقب ةح د  دة س 8
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا ةك ا  لده ش ف ة غق ج  9
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا  ضجةا  ح د  طف  لدهللا ة جش ج 01
 ةال تح اة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء  ةح د ش ف   ش  ة   ش ي 00
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا حسقا   سا حسا شجقة 04
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا   ح د  لدهللا  ح د  جسج ة  ل دي 05
 جةإلح    ألدةء ةال تح اة  جةتي    ب ة ط      ظ ج   سا   ج س قد ة ل  ء 04
  ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا     جق  ةح د  ح د   لجش 03
 الستك  ة ةال  ةءةقة  جةتي    ب ة ط   جةإلح     س جي غ    س قد ة   قش. د  06
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا   ح د   ج ح  د ة     ج 07
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا تؤةد   ق  إ  ح س د 08
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا  لدة ات ح   ج  ث  ا ة  خالتج 09
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا س ق  ا  ح د حسا   ج  41
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا ج قد قحقب  حسا  ح د ة إل ي 40
 الستك  ة ةال  ةءةقة  جةتي    ب ة ط   جةإلح     إلحج س قد   ج ة يل طج. د  44
 ة  جةتي    ب ة ط   جةإلح    ألدةء ةال تح ا أق ا  ح د   ج ةح د ة كلسج 45
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اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�س��ابات للمحا�س��ب القان��وين / عبدالعلي��م عل��ي املخ��ايف . 
رق��م الرتخي�ص )1113( وتاريخ:2014/1/6م  وتنتهي مدته 

بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�س��ابات للمحا�س��ب القان��وين / احم��د عب��ده احم��د حممد 
. رق��م الرتخي���ص )1568( وتاري��خ:2019/7/31م  وتنته��ي 

مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�س��ابات للمحا�س��ب القان��وين / حمم��د عبدالعزي��ز احم��د 
ال�س��رعبي . رقم الرتخي���ص )1035( وتاريخ:2016/5/18م  

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
عبدالرقي��ب  عبدالك��رمي   / القان��وين  للمحا�س��ب  احل�س��ابات 
احمد ال�سقاف . رقم الرتخي�ص )526( وتاريخ:1998/5/4م  

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
احل�ساب��ات للمحا�سب القانوين / مراد علي احمد احمد عو�سه  
. رق��م الرتخي���ص )1658( وتاري��خ �س��دوره)2020/7/15(. 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
احل�سابات ل�سركة حجر و�سركاه حما�سبون قانونيون الت�سامنية  
. رق��م الرتخي���ص )1686( وتاري��خ �س��دوره)2020/7/22(. 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
مبخ��وت  واحم��د  �سعي��د  حمم��د  زكري��ا  ل�سرك��ة  احل�ساب��ات 
الفي��ل للتدقي��ق واال�ست�س��ارات الت�سامني��ة . رق��م الرتخي���ص 
مدت��ه  وتنته��ي  �س��دوره)2020/7/26(.  وتاري��خ   )1687(

بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
احل�سابات للمحا�س��ب القانوين / في�سل قا�سم قا�سم اجلرادي. 
�س��دوره)2020/9/27(.  وتاري��خ   )1344( الرتخي���ص  رق��م 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�ساب��ات ل�سرك��ة الدولي��ة لا�ست�س��ارات املالي��ة والتدقي��ق 
 )1558( الرتخي���ص  رق��م  و�س��ركاه(.  ال�سراع��ي  )عبداملل��ك 
وتاريخ:2018/4/17م  وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�ساب��ات ل�سركة كليماك�ص مي��ن للتدقيق واال�ست�سارات خالد 
ال�سنب��اين و�سريك��ة الت�سامني��ة . رق��م الرتخي���ص )1309( 
وتاريخ:2014/9/18م  وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�ساب��ات للمحا�س��ب القان��وين / جمي��ب عبداجلب��ار ردم��ان 
عبداهلل . رق��م الرتخي���ص )1132( وتاري��خ:2012/1/15م  

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م

اأن��ه مت جتدي��د ترخي���ص مزاول��ه مهن��ه تدقي��ق ومراجع��ه 
احل�ساب��ات للمحا�س��ب القان��وين / عماد عبدالرحم��ن احلاج . 
وتنته��ي  وتاري��خ:2019/4/23م    )1354( الرتخي���ص  رق��م 

مدته بتاريخ:2020/12/31م
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تدقي��ق  مهن��ة  مزاول��ة  ترخي���ص  من�����ح  مت  ق��د  اأن��ه 
عبدالوه��اب   / القان��وين  للمحا�س��ب  احل�ساب��ات  ومراجع��ة 
 )695( الرتخي���ص  رق��م  ال�سام��ي.  عل��ي  عبدالرحم��ن 
مدت��ه  وتنته��ي  �س��دوره)2020/11/16(.  وتاري��خ 

بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د منح االخ /ادري�ص علي م�سعد احم��د   . اإجازة حما�سب 

قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري املزاولني 

برقم )1588(وتاريخ:2020/8/15م

اأن��ه ق��د من��ح االخ /حممد حمم��د حممد عب��داهلل �سم�س��ان   . 

اإجازة حما�سب قانوين ومت قيده يف �سجل املحا�سبني القانونيني 

غري املزاولني برقم )836(وتاريخ:2008/6/7م

اأنه قد منح االخ /اأ�سامة علي حممد الرازقي   . اإجازة حما�سب 

قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري املزاولني 

برقم )1589(وتاريخ:30//2020/8م

اأن��ه ق��د من��ح االخ /د . فه��د حمم��د �سال��ح الدعي���ص   . اإجازة 

حما�س��ب قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري 

املزاولني برقم )1592(وتاريخ:2020/9/15م

اأنه قد منح االخ /د . طارق احمد عبده علي اجلماعي   . اإجازة 

حما�س��ب قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري 

املزاولني برقم )1594(وتاريخ:2020/9/15م

اأن��ه ق��د من��ح االخ /د . عل��ي حمم��د ه��ارب حج��وري   . اإجازة 

حما�س��ب قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري 

املزاولني برقم )1591(وتاريخ:2020/9/15م

اأن��ه ق��د من��ح االخ /د . احم��د عب��داهلل حمم��د الث��ور. اإجازة 

حما�س��ب قان��وين ومت قيده يف �سجل املحا�سب��ني القانونيني غري 

املزاولني برقم )1590(وتاريخ:2020/9/15م

اأنه قد مت منح ترخي�ص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة احل�سابات 
للمحا�س��ب القان��وين / عبدال�سمد عبداجللي��ل علي احليدري. 
�س��دوره)2020/10/11(.  وتاري��خ   )949( الرتخي���ص  رق��م 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
احل�ساب��ات للمحا�سب القان��وين / د . خدوج عزي عبده حداد. 
رقم الرتخي���ص )1619( وتاري��خ �س��دوره)2020/10/17(. 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 

تدقي��ق  مهن��ة  مزاول��ة  ترخي���ص  من�����ح   مت  ق��د  اأن��ه 
عبدالوه��اب   / القان��وين  للمحا�س��ب  احل�ساب��ات  ومراجع��ة 
 )704( الرتخي���ص  رق��م   . احلكي��م  احم��د  عبدالرحم��ن 
مدت��ه  وتنته��ي  �س��دوره)2020/10/25(.  وتاري��خ 

بتاريخ:2020/12/31م 

اأن��ه ق��د مت من��ح ترخي���ص مزاول��ة مهن��ة تدقي��ق ومراجع��ة 
احل�ساب��ات للمحا�سب القانوين / عب��داهلل حممد علي بركات. 
�س��دوره)2020/10/26(.  وتاري��خ   )891( الرتخي���ص  رق��م 

وتنتهي مدته بتاريخ:2020/12/31م 



282

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

احل�ساب��ات للمحا�س��ب القان��وين / جني��ب عبدالوا�س��ع �سي��ف 

العري���ص . رق��م الرتخي���ص )194( بتاري��خ )1990/5/9(. 

وتاريخ وقف القيد:2020/3/27م. 

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

عبدالواح��د  نا�س��ر  فائ��ز   / القان��وين  للمحا�س��ب  احل�ساب��ات 

العب�سي. رق��م الرتخي���ص )1482( بتاري��خ )2018/4/14(. 

وتاريخ وقف القيد:2020/11/14م. 

اأن��ه مت تعدي��ل بيانات املحا�سب القان��وين / عماد عبدالرحمن 

التعدي��ل  طل��ب  وتاري��خ   )1354( الرتخي���ص  رق��م  احل��اج. 

)2020/7/28(. وذل��ك بتعديل عنوان مزاول��ة مهنة تدقيق 

ومراجعة احل�سابات اىل حمافظة تعز مديرية �سرب املوادم �ص 

ال�سعب

اأن��ه مت تعدي��ل بيان��ات �سرك��ة دار املحا�سب��ة )ح�س��ن وها�س��م  

الدميل��ي( الت�سامني��ة. رق��م الرتخي���ص )355( وتاري��خ طلب 

التعدي��ل )2020/8/10(. وذل��ك بتعديل يف بيان��ات ال�سركة 

وذلك با�سافة الع�سوية يف �سبكة را�سل بدفورد  العاملية

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

احل�سابات للمحا�سب القانوين / احمد عبداهلل �سعد املقطري. 

رق��م الرتخي���ص )1460( بتاري��خ )2018/9/17(. وتاري��خ 

وقف القيد:2020/8/31م 

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

احل�ساب��ات للمحا�سب القانوين / نبي��ل حممد احمد ال�سروري. 

رق��م الرتخي�ص )914( بتاريخ )2012/6/19(. وتاريخ وقف 

القيد:2020/9/30م. 

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

احل�ساب��ات للمحا�سب القان��وين / �سادق احمد قائد علي . رقم 

الرتخي���ص )1548( بتاري��خ )2020/1/29(. وتاري��خ وق��ف 

القي��د:2020/10/11م. ب�سب��ب مزاولتك��م للمهن��ة يف اإط��ار 

ال�سركة التي مت تاأ�سي�سها من قبلكم مع اآخرين.

اأن��ه ق��د مت اإيق��اف ترخي���ص مزاولة مهن��ة تدقي��ق ومراجعة 

احل�ساب��ات للمحا�س��ب القان��وين / عبدالرحم��ن نعم��ان �سعي��د 

مده���ص . رق��م الرتخي���ص )1041( بتاري��خ )2010/8/11(. 

وتاريخ وقف القيد:2020/10/12م. ب�سبب مزاولتكم للمهنة 

يف اإطار ال�سركة التي مت تاأ�سي�سها من قبلكم مع اآخرين.


