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 الملغاة رخصهم  القانونيين المدققين سجل

 داود بندلي داود عيسى.3 عسكرعبد اهللا احمد نزال .2 محمد نضال صبحي الشريف.1
 وديع احمد صالح جابر.6 عدنان محمد سطعات عبيدات.5 عبدهسليم  عبد المنعم محمود.4
 دويك منير طارق موسى.9 عبد ابراهيم داود خوري.8 الدين نادر يوسف محمد صالح.7

 سعايده مصطفى غسان  محمد.12 صالح علي عبد اللطيف حمدان .11 مساد محمود نعيم عبد السالم.10
 وسام جريس عوده سعيد.15 غازي عالن  يوسف صالح الدين .14 المصريعمر مصطفى عز الدين .13
 شعبان عابدين عبد الرحمن شعبان.18 خضر جورج جاد اهللا ابو جريس.17 التميمي محمد أحمد حسن.16
  محمود إبراهيم عودة ناجي.21 جمال عبد الرحمن محمد القيمري.20 الطبجيصبري ناردين ابراهيم .19
 سعيد موسى سعيد أبو غوش.24 فيليب محمد عمران النابلسي.23 عرفات ناصر الدين" محمد فيصل ".22
 جودة سمعان ميخائيل األعرج .27 عيسى ابراهيم نقوال نونو.26 نصر اهللا توفيق عطا اهللا رفيق.25
 جالل عبد الفتاح سعيد حجازي .30 هالل عمر محمد صالح .29 محمد عاشور يوسف الرياحي.28
 محمد غازي  محمود صيام.33 نائل رضا صالح دبس.32 حسام عيسى ابراهيم النونو.31
 عزام داود صبح ابو شامه.36 عبد اللطيف مطر فرهود قرعان .35 جاسر صليبا روفائيل اسكندر.34
 محمد حافظ امين الدجاني.39 نادر جميل ميخائيل قمصة.38 ابو صفيةعلي محمد احمد .37
  جبرا خميسادوارد .42 الدجاني عبد المحسن طاهر رياض.41 خليفة  حسين معاوية عزيز.40
 سعاده قاسم محمد عبد الكريم.45 موسى فؤاد موسى الدجاني.44 مايكل انجلو انطوان  قبطي.43
 شولي سعيد جمال محمد.48 وجيه حسن عيسى شعيبات .47 كمال يوسف خوريوفاء .46
 خالد محمد عبد الواحد سياج.51 جمال محمود قاسم التعامرة.50 عالوياسعد ابتسام ايوب .49
 منذر إبراهيم محمد حموده.54 نبيل دياب أمين اللو.53 ابو فرحةمرعي هاشم عبد الرحيم .52
  مساد راغب"  سميح محمد"  طارق.57  عبداهللا افغانيخليل عبد الكريم .56  زياد عواد شاكر بدر.55
  اياد زهدي ربحي نجيب.58
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 )الوفاة ببسب(الملغاة رخصهم  القانونيين المدققين سجل
  إسماعيلاحمد حسين عثمان .3  القيمريمحمد عدنان عبد الرحمن .2  يونان العبد خليل سمرين.1
  عدنان سليمان إبراهيم الحمايل .6  حنا قسيسفؤاد خليل .5  السلفيتي علي عبد الرحمن عقلة .4
  عدنان سليمان فارس طاهر.9  معايعهخليل سميح يعقوب .8  تيسير عبد الفتاح مصطفى نوح.7

  جمال سابا حنا اليوسف.12  عريقاتعلي علي إبراهيم .11  إبراهيم الكردي أنورخليل .10
  المانيسمير يحيى محمد .15  بكر احمد أبونافذ إبراهيم .14  ريمون عيد شحاده قواس.13
  حمد إبراهيم محمد جرارأ.18  شتيه محمد عماد عبد القادر.17  استيتية  قاسم سلمى عبد العزيز.16
  فتوح فتوح رفيق حمدي.21  شبانه عبد الرحيم شحده عيد.20  القيسي عادل المنعم عبد إكرام.19
  زكارنه سالمه امبد سعيد.24  عرقاوي خليل محمد مصطفى.23  خالد محمود محمد الرحيم عبد.22
عوده حسين جبريل طويل  .26  توفيق ناجي عارضهحمدان .25

 

 

  االملغاة رخصه شركات التدقيق سجل

  رقم تسجيل الشركة  نوع الشركة  اسم الشركة  #

  562106518  عامة عادية  قانونيون محاسبون/ أندرسون أرثر شركة  1
  562106898  عامة عادية  يونغ ارنست شركة  2
  562156984  عامة عادية  واالستشارات للتدقيق وسمان خليف شركة  3
  562116483  عامة عادية  قانونيون محاسبون وشركاهم وسماره حموده دجاني شركة  4
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