
كةم كة اسم الشر يد الفاكسهاتفتاري    خ القيد رقم قيد الشر  اسم المدير المسؤولالعنوانصندوق البر

كاه محاسبون قانونيون 1 كة ريان أحمد وشر 126/1/201044421621444385753780شر
ي - فري    ج عبدالعزيز14منطقة 

 
214ش احمد بن محمد ال ثان

8دور  - 22عقار 
 ريان احمد ريان

كاه محاسبون قانونيون2 كة فؤاد عبدالكريم وشر فؤاد عبدالكريم احمد3 الدور 21عقار  - 343شارع - عمارة خالد الكواري السد - المرقاب الجديد 212/4/20104436296244362961407539 شر

كاءه3 كة مورسون مينون محاسبون قانونيون وشر كوياشان فأماتاثيل كورياكوس4الدور- 58عقار- 231ش سحيم بن حمد - 23منطقة313/4/2010446702994467363032312شر

كاه محاسبون قانونيون4 كة احمد توفيق وشر أحمد توفيق أحمد نسيم 6عقار  - 850شارع المؤتمرات - الدفنة 61 44/5/201044441132444473645583شر

كاه للمحاسبة والتدقيق5 كة مجدي عبدالملك وشر مجدي عبدالملك28الدور  - 6عقار  - 810ش مجلس التعاون-60منطقة520/5/201044424953444332111262شر

يكه للمحاسبة والتدقيق6  العبيدلي وشر
كة حسي    محمد أحمد العبيدلي 2الدور  - 270عقار  - 230الدائري الثالث- فري    ج بن درهم 67/6/20104441633344416334986625شر

حسي  

كاه للمحاسبة والتدقيق7 كة فرج إبراهيم ابوطويلة وشر فرج ابراهيم سالم ابوطويلة5الدور-40عقار-230الطريق الدائري الثالث- ام غويليه716/6/201044130779443632412258927شر

كة المحاسبون العرب 8 كاه- شر رستم مصطف  يوسف 153عقار- 230شارع الدائري الثالث- الهالل 42 97/12/201044367845443678466879العيد وشر

يكة محاسبون قانونيون9 ي عبدالحليم شادي وشر
كة حسن  ي عبدالحليم شادي1الدور  - 224عقار-230الطريق الدائري الثالث-فري    ج بن درهم1013/12/201044358005443580061677625شر

حسن 

كة الوك ك 10 يكه للمحاسبة والتدقيق. شر الوك كابالش ساكسينا1الدور  - 54عقار  - 830شارع الميناء- الرفاع 1110/3/201144172674447146923965317ساكسيا وشر

يكه ومحاسبون قانونيون11 كة باسل ابوصالح وشر باسل ابو صالح31عقار - 340شارع سلوى - فري    ج السودان 1628/6/201244154856441548691063855شر

كة علي االنصاري ومحمد انور محاسبون قانونيون12 علي اسماعيل علي االنصاري 3الدور-26عقار- 343ش السد- السد173/7/201244430696444306963755038شر

كاه محاسبون قانونيون13 كة أديب الشع وشر اديب انطوان الشع3الدور-67عقار- 343ش المرقاب -المرقاب الجديد1812/9/201244422211444479781704839شر

كة فاطمة الحمد ويوسف عبدهللا مراجعون ومحاسبون قانونيون14 يوسف عبدهللا يوسف علي 18الدور-40عقار  - 231شارع سحيم بن حمد   - 23السد 233/2/2013444156594443533030402شر

يكه محاسبون قانونيون15 كة عمرو اسماعيل وشر عمرو محمد حسي   اسماعيل 3الدور  - 81عقار-840شارع العالية- السلطة 243/3/2013444141244441412521200118 ومراجعون شر

كاه محاسبون قانونيون16 كة مورستيفب   وشر ي 189عقار-ش الدائر الرابع-44منطقة271/4/2013444361564427961717085شر
 
جاسم جبر محمد جبر ال ثان

يكه محاسبون قانونيون17 كة جابر بن علي الهدفه وشر 286/6/2013449118884491188916141شر
1الدور-6عقار- 232ش احمد بن علي -فري    ج بن عمران 37  

3مكتب 
 جابر عل حمد هدفه العذبه

يكه محاسبون قانونيون18 كة شانواس باوا وشر تانت بارمابيل باوا شانواس1الدور- 100عقار- 310المطار- نجمة3110/12/2013445129044427719720031826شر

يكه للمحاسبة والتدقيق19 كة عبدهللا المعضادي وشر محمد فتحي متولي حسن شادي4الدور-86عقار-340طريق سلوى-المرقاب الجديد3211/12/201344989453449890424034439شر

يكه محاسبون قانونيون20 ي فاليكات وشر كة شحر ي فاليكات كوالنجار افيتيل4الدور- 12عقار-830حطي  - روضة الخيل335/1/201444694481442154708229724شر شحر

يكه محاسبون قانونيون21 كة محمد اليافعي وشر محمد صالح صالح جابر اليافع3الدور-155عقار-232ش -فري    ج بن عمران385/11/20144486088844861515117537شر

يكه للمحاسبة والتدقيق واالستشارات22 كة حمد محمد الخالدي وشر سعيد محمود محمود3الدور-893ش الضفاف- السد4127/3/20164421562044215620399538شر

يكه محاسبون قانونيون23 كة أحمد خالد الغانم وشر 4227/3/2016شر
40409910

44350022
محمد حنيفة 273عقار-230ش -نعيجة443122212347141

العاملة في دولة قطر  (شركات)قائمة بأسماء مدققي الحسابات المشتغلين 
ً
ي دولة قطر: أوال

 
كات بجميع أنواعها  والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتامي   وجميع الكيانات القانونية األخرى ف ي تدقيق حسابات الشر

 
كات التدقيق النى يجوز االستعانة بخدماتها ف أسماء شر



يكه محاسبون قانونيون1 ي عبدالعزيز وشر
ي حسن  كة ناجر ي عبدالعزيز 5دور - 171عقار  - 150ش -السد4320/9/201644433309444227601196438شر

ي حسن  ناجر

يكة محاسبون قانونيون2 كة إسالم هنداوي وشر إسالم هنداوي محمد 4دور - 26عقار  - 343ش -السد4418/10/201644583591445095313527638شر

يكه للمحاسبة والتدقيق3 كة إيهاب خالد سليمان وشر 1الدور- 270عقار  -230ش الدائري الثالث- المنصورة4522/3/2017400118823118025شر إيهاب خالد عشماوي  

يكه محاسبون قانونيون 4 كة سامر علي حسن وشر سامر علي سعيد 14الدور  - 72عقار  - 810شارع الكورنيش - الدفنة 463/4/201744294806442948072777460شر

كاه مراجعون ومحاسبون قانونيون5 كة عبدالقادر وشر عبدالقادر موثا ال كونجارا2الدور-53عقار-840شارع-المرقاب الجديد473/4/201744865276443162592469939شر

يكه للمحاسبة والتدقيق6 ي  وشر
 
ف الصاف كة  اشر ي عبدالهادي270عقار  -  230الطريق الدائري الثالث- فري    ج بن درهم25  4818/7/201744329002443616233830شر

 
ف الصاف  أشر

يكه محاسبون قانونيون  7 كة أنطونيو غالب وشر منصور محمد ابراهيم علي غانم 16الدور-12عقار-325ش لوسيل-الخرايج5019/9/2017449795944497959920741069شر

يكه للمحاسبة والتدقيق8 كة سالمة رمضان وشر سالمه محمد رمضان1الدور-3عقار-959شارع النرص-المرقاب الجديد5111/2/201840291194402911942198039شر

كة انور وصالح محاسبون قانونيون 9 أنور محمد حنيف2الدور  - 15عقار  - 830شارع حطي  - روضة الخيل 5226/03/201844359259443592594732524شر

يكة للمحاسبة والتدقيق10 كة مبارك علي وشر ي -  فري    ج بن عمران 37منطقة 548/7/20194480945044863467356شر
 
مبارك علي األمي   3دور - 232عقار رقم -- 361شارع محمد بن ثان

يكه محاسبون قانونيون 11 كة مانيكرانرجان وشر ي6عقار-شارع ام حصاه- الدفنه557/10/201944957208449572081814961شر
 
سلطان جاسم محمد ال ثان

يكه 12 كة مصطف  محمد علي وشر مصطف  محمد علي محمد سليم2الدور - 83عقار رقم - 231شارع رقم - شارع سحيم بن حمد -  السد 38منطقة 5617/11/2019445086524450867315605محاسبون قانونيون- شر

كة د13 كاءه محاسبون قانونيون. شر سلطان حسن مبارك الدوشي. د-58عقار رقم- 950شارع ابن سينا– روضة الخيل 24منطقة 4431911344319113206070 5725/11/2020سلطان الدوشي وشر

كاه محاسبون قانونيون14 كة صادق احمد وشر 5826/2/2020444126564441265630119شر
21عقار-343شارع السد-المرقاب الجديد39

السيد احمد صادق مسعود 

يكه للمحاسبة والتدقيق15 كة زيد السلمان وشر 594/12/20205014719155896شر
13الدور-83عقار-920شارع السافلية - المرقاب18

زيد احمد عبدهللا السلمان

يكه للمحاسبة و التدقيق16 كة حازم صالح وشر 608/7/2020551087255965شر
1الدور-488عقار-340طريق سلوى

حازم صالح محمد محمود

كاه محاسبون قانونيون17 كة رسل بدفورد وشر 6121/7/2020446265064435219947539شر
ي أحمد عبدالرحيم مخيمب 10الدور-21عقار-977شارع الحكمة -اسلطة18

 
هان

ً
ي دولة قطر: ثانيا

 
كات المساهمة بنوعيها و الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتامي   ف كات بجميع أنواعها والكيانات القانونية ماعدا الشر ي تدقيق حسابات الشر

 
كات التدقيق النى يجوز االستعانة بخدماتها ف أسماء شر


