
كة التابع لها المدقق/ اسم المكتب الجنسية تاري    خ القيدرقم القيداسم مدقق الحسابات  الشر

مكتب محمد جاسم الدرويش للمحاسبة والتدقيققطري128/5/1977محمد جاسم درويش الدرويش1

 محمد أحمد العبيدلي 2
ن يكه للمحاسبة والتدقيققطري51/7/1993حسي   العبيدلي وشر

ن كة حسي  شر

مكتب محمد زبيدي بشي  محاسبون ومراجعون قانونيون قطري721/8/1995محمد زبيدي بشي  ياقوت 3

اوي 4 اوي للمحاسبة والتدقيققطري99/7/1996يوسف محمد حمد الشي  مكتب يوسف محمد حمد الشي 

كة المحاسبون العرب قطري109/9/1996إبراهيم محمد يوسف الحاج عيد 5 كاه- شر العيد وشر

مكتب خالد سعيد العمودي للمحاسبة والتدقيققطري121/10/1996خالد سعيد أحمد العمودي6

مكتب عادل محمد الباكر للمحاسبة والتدقيققطري1529/12/1996عادل الباكر 7

مكتب ياش عبدالتواب هيكل للتدقيق والمحاسبةقطري1720/10/1997ياش عبدالتواب عبدالقادر هيكل 8

ي 2325/1/1975ريان أحمد مصطفن ريان 9
كاه أردنن كة مزارز لالستشارات والتدقيق وشر شر

كاه مرصي6623/3/1988أحمد توفيق أحمد نسيم 10 كة مزارز لالستشارات والتدقيق وشر شر

ي 674/6/1988رستم مصطفن يوسف شديد 11
كة المحاسبون العرب أردنن كاه- شر العيد وشر

كاه محاسبون قانونيونمرصي7428/6/1989محمد رفعت عبدهللا محمد خليل سعد12 كة ريان أحمد وشر شر

يف13 ن عبدالرحمن الشر يكه للمحاسبة والتدقيقمرصي7713/6/1990ياسي   العبيدلي وشر
ن كة حسي  شر

ي855/6/1994أديب أنطوان الشع14
كاه محاسبون قانونيونلبنانن كة أديب الشع وشر شر

ي8614/10/1987نبيل عبدهللا أحمد الساعي15
مكتب نبيل عبدهللا الساعي للمحاسبة والتدقيقبحرينن

ن احمد الجاغوب16 ي8826/10/1995سامر حسي 
ديلويت اند توش- فرع مكتب غي  قطري اردنن

ي9331/3/1997فؤاد عبدالكريم احمد عبدالرحمن17
كاه محاسبون قانونيوناردنن كة فؤاد عبدالكريم وشر شر

ي 9925/5/1998سمي  مصطفن محمد سالم 18
كة المحاسبون العرب أردنن كاه- شر العيد وشر

ديلويت اند توش- فرع مكتب غي  قطري موريشوس10314/7/1999محمد عثمان باهيميا19

مكتب نارص فالح الدوشي للمحاسبة والتدقيققطري10628/8/1999نارص فالح عبدهللا الدوشي20

كة دقطري10928/11/1999سلطان حسن مبارك الدوشي21 كاءه محاسبون قانونيون. شر سلطان الدوشي وشر

ي 22
ي للمحاسبة والتدقيققطري11030/11/1999نارص سعيد حمدان المريخن

مكتب نارص سعيد المريخن

مكتب محمد حسن المهندي للتدقيق والمحاسبةقطري1179/5/2000محمد حسن علي االبراهيم المهندي23

مكتب عبدالرحمن ال نابت محاسبون قانونيونقطري11821/5/2000عبدالرحمن محمد مبارك سعيد النابت24

ي 25
ي 11921/5/2000حازم أحمد الشخن

كاه- فرع مكتب غي  قطري أردنن طالل أبو غزاله وشر

ي عبدالحليم شادي 26
يكة محاسبون قانونيونمرصي12110/3/2001حسنن ي عبدالحليم شادي وشر

كة حسنن شر

ي صالح هاشم السادةقطري12511/8/2001 صالح هاشم صالح السادة27
المحاسب القانونن

مكتب الدكتور هاشم عبدالرحيم السيد للمحاسبة والتدقيققطري12725/8/2001هاشم عبدالرحيم يوسف حسن السيد 28

مكتب علي سلطان علي سلطان فخرو للمحاسبة و التدقيققطري 1396/5/2002علي سلطان علي فخرو29

ي30
مكتب سعود بن نارص محاسبون قانونيونقطري14612/11/2002سعود نارص جاسم محمد ال ثانن

يبية- فرع مكتب غي  قطري قطري14729/12/2002محمد سلطان علي العلي31 اكوافيس للمحاسبة واالستشارات الرصن

 علي عبدهللا  32
ن  علي للمحاسبة والتدقيققطري14929/12/2002علي حسي 

ن مكتب علي حسي 

ي1563/5/2003محمد احمد حجازي33
مكتب سعود بن نارص محاسبون قانونيوناردنن

مكتب ال محمود للتدقيق والمحاسبهقطري1611/6/2003احمد ابراهيم سعد آل محمود34

مكتب حمد حسن الجمالي للتدقيق والمحاسبةقطري16421/6/2003حمد حسن عباس محمد الجمالي35

ي36
ي للتدقيق والمحاسبةقطري1662/7/2003عمر عبدالعزيز المروانن

مكتب عمر عبدالعزيز المروانن

كاه محاسبون قانونيونقطري 17415/12/2003مراد معروف رفيق الشيخ محمود37 كة فؤاد عبدالكريم وشر شر

ي38
يكة محاسبون قانونيونقطري17515/12/2003الشيخ محمد بن حمد عبدهللا ال ثانن ي عبدالحليم شادي وشر

كة حسنن شر

وز عبدهللا النجار39 وز النجار للمحاسبة والتدقيق واالستشارات الماليةقطري1782/3/2004فاضل ني  مكتب فاضل ني 

مكتب عبداالمي  جواد الخواجه للمحاسبة والتدقيققطري17925/4/2004عبداالمي  جواد محمد الخواجه40

ي عبدالهادي أحمد 41
ن
ف الصاف يكه للمحاسبة والتدقيقمرصي1862/6/2004أشر  وشر

ن
ف الصاف اشر

مكتب أحمد سليمان السيد للمحاسبة والتدقيققطري19221/6/2004أحمد سليمان حسن السيد 42

يف مجدي عبدالملك43 كاه للمحاسبة والتدقيقمرصي1947/9/2004شر كة مجدي عبدالملك وشر شر

كات  كات المساهمة أو صناديق االستثمار أو البنوك أو شر انيات الهيئات أو المؤسسات العامة أو شر ز ي الحسابات الذين يجوز لهم اعتماد مي 
قائمة بأسماء مدقق 

ها من المؤسسات المالية ز وغي  التأمي 



مكتب صقر خالد الهاجري للمحاسبة والتدقيققطري19512/11/2004صقر خالد صقر شامان الهاجري44

مكتب منن الماس سعيد الحمد محاسبون قانونيونقطرية19926/12/2004منن الماس سعيد الحمد 45

مكتب مبارك بن نارص آل خليفة للمحاسبة والتدقيققطري2014/1/2005مبارك بن نارص آل خليفة46

ى47 يقطري20227/1/2005فهد ابراهيم عل عبدالرحيم المشي  مكتب فهد للتدقيق المحاسن 

ي48
ي للمحاسبة والتدقيققطري20527/2/2005عيىس محمد الدربسن 

مكتب عيىس محمد الدربسن 

ي49
ي للمحاسبة والتدقيققطري21023/5/2005مشعل بن عبدهللا بن جاسم ال ثانن

مكتب مشعل عبدهللا ال ثانن

يكه محاسبون قانونيونقطري21221/4/2005جابر علي حمد الهدفة العذبة50 كة جابر بن علي الهدفه وشر
شر

مكتب احمد نارص الفضالة للمحاسبة والتدقيققطري2227/6/2005أحمد نارص إبراهيم الفضالة. د51

كة فاطمة الحمد ويوسف عبدهللا مراجعون ومحاسبون قانونيونقطرية 22612/6/2005فاطمة الماس سعيد جمعة الحمد 52 شر

(نبيلة عبدهللا الهاشمي)مكتب الهاشمي للمحاسبة والتدقيق قطرية 23216/11/2005نبيلة عبدهللا محمد الهاشمي53

ي2335/12/2005مهند أحمد مصطفن شلو54
كاه محاسبون قانونيوناردنن كة فؤاد عبدالكريم وشر شر

علي عبدهللا اليافعي مدققون ومحاسبون قانونيون قطري23712/6/2006علي عبدهللا محسن اليهري55

ي24126/12/2006عباس عبدالمحسن احمد رضن56
ي دي أو جواد حبيب قطر للمحاسبة والتدقيق واالستشاراتبحرينن مكتب ن 

يف العمادي57 مكتب محمد اسد العمادي للمحاسبة والتدقيققطري24321/11/2006محمد اسد عبدالرحمن شر

ي24512/2/2007فرج إبراهيم سالم أبو طويله58
كاه للمحاسبة والتدقيقاردنن كة فرج إبراهيم ابوطويلة وشر شر

ي24611/3/2007نادر فؤاد ابوزهره59
يكه محاسبون قانونيونلبنانن كة جابر بن علي الهدفه وشر

شر

مكتب شعاع محمد المنصوري للمحاسبة والتدقيققطرية24710/4/2007شعاع محمد المنصوري60

ي61 ي للمحاسبة والتدقيق واالستشارات المالية والتدريبقطري25031/12/2009صالح فضل الكعن  مكتب صالح فضل الكعن 

ي- فرع مكتب غي  قطري هندي25118/3/2009باالسي  ماينوم جوبال62 ي أم خ  كي ن 

كاءههندي25414/2/2010كوياشان فأماتاثيل كورياكوس63 كة مورسون مينون محاسبون قانونيون وشر شر

كاه للمحاسبة والتدقيقمرصي25621/4/2010عماد مجدي عبدالملك 64 كة مجدي عبدالملك وشر شر

ي25731/3/2010مدحت معروف صالحه65
ديلويت اند توش- فرع مكتب غي  قطري لبنانن

ي25810/3/2011زياد نسيب نادر66
أرنست و يونغ - فرع مكتب غي  قطري لبنانن

مكتب شمس صادق البحارنه للمحاسبة واالستشارات بحرينيه26110/3/2011شمس الملوك صادق البحارنه67

كة الوك ك هندي26410/3/2011الوك كابالش ساكسينا68 يكه للمحاسبة والتدقيق. شر ساكسيا وشر

كة فاطمة الحمد ويوسف عبدهللا مراجعون ومحاسبون قانونيونمرصي2684/5/2011يوسف عبدهللا يوسف علي 69 شر

مكتب راشد بن محمد الحمده للمحاسبة والتدقيققطري27017/5/2011راشد محمد الحمده النعيمي70

ي27318/6/2012باسل فريد عبدالفتاح أبو صالح71
يكه ومحاسبون قانونيوناردنن كة باسل ابوصالح وشر شر

كة علي االنصاري ومحمد انور محاسبون قانونيونشيالنكي27428/6/2012محمد نوزر محمد أنور الدين72
شر

ي أحمد عبدالرحيم مخيمر73
ي 27518/7/2012هانن

كاه محاسبون قانونيونأردنن رسل بدفورد وشر

ي 74 ي27618/7/2012سالم خميس سالم السيان 
ي مراجعون ومحاسبون قانونيونعمانن مكتب سالم خميس السيان 

مكتب بالل بن سليمان للمحاسبة والتدقيققطري2775/8/2012بالل سليمان فرج العبدهللا75

ن عبدالمنعم عاشور76 برايس وتر هاوس كوبرز- فرع مكتب غي  قطري مرصي28112/11/2012محمد المعي 

ن اسماعيل77 يكه محاسبون قانونيون ومراجعونمرصي 2873/3/2013عمرو محمد حسي  كة عمرو اسماعيل وشر شر

ن جيمس برون78 ي2886/3/2013جافي 
ي دي أو جواد حبيب قطر للمحاسبة والتدقيق واالستشاراتبريطانن مكتب ن 

ي 2896/3/2013يعقوب سليم حبيقة79
ي- فرع مكتب غي  قطري لبنانن ي أم خ  كي ن 

ه محاسبون قانونيونقطري29210/4/2013نارص راشد محمد العذبة80 مكتب نارص راشد الجهي 

كاه محاسبون قانونيونكندي 29410/4/2013فتخي عبدالوهاب محمد ابوفرح81 ن وشر كة مورستيفين شر

رودل اند بارتين- فرع مكتب غي  قطري كندي2978/9/2013حكمت أحمد مخيمر 82

يكه محاسبون قانونيونقطري30025/11/2013عبدهللا مبارك إبراهيم المعضادي83 كة عبدهللا مبارك المعضادي وشر شر

يكه محاسبون قانونيونهندي30126/11/2013تانت بارمابيل باوا شانواس84 كة شانواس باوا وشر شر

ي فاليكات كوالنجار افيتيل85 يكه محاسبون قانونيونهندي3025/1/2014شخ  ي فاليكات وشر كة شخ  شر

ي86
ي3031/12/2013ماجد جواد إبراهيم الراس رمانن

مكتب شمس صادق البحارنه للتدقيق واالستشارات الماليهبحرينن

مكتب مبارك محبوب الدوشي للمحاسبة والتدقيققطري30512/2/2014مبارك محبوب خميس الدوشي87

مكتب حمد هيكل الشمري للمحاسبة والتدقيققطري30712/2/2014حمد هيكل حسان الشمري88

كاه مرصية 30913/5/2014هبة أحمد توفيق نسيم89 كة مزارز لالستشارات والتدقيق وشر شر



ي31311/9/2014عبدهللا فرج إبراهيم ابو طويلة90
كاه محاسبون قانونيوناردنن كة فرج إبراهيم ابوطويلة وشر شر

ديلويت اند توش- فرع مكتب غي  قطري تركي 31913/9/2015وليد كمال سليم91

مكتب نارص بن محمد ال خليفة محاسبون قانونيونقطري32031/5/2015نارص محمد سالم ال خليفة92

رودل اند بارتين- فرع مكتب غي  قطري مرصي32113/9/2015مجدي سعد محمد أبو الخي 93

يكه محاسبون قانونيون مرصي32214/10/2015إيهاب خالد عشماوي أحمد سليمان94 كة إيهاب خالد سليمان وشر شر

يكة للمحاسبة  والتدقيق واالستشاراتمرصي32427/3/2016سعيد محمود محمود حسن حيدر 95 كة حمد محمد الخالدي وشر شر

أرنست و يونغ - فرع مكتب غي  قطري مرصي32630/3/2016أحمد سيد مصطفن محمد 96

كاءههندي 32716/8/2016ساجان جاكوب كوريان جاكوب 97 كة مورسون مينون محاسبون قانونيون وشر شر

ي عبدالعزيز محمد98
ي حسنن يكه محاسبون قانونيونمرصي33020/09/2016ناخ  ي عبدالعزيز وشر

ي حسنن كة ناخ  شر

كاه مرصي33511/10/2016خالد محمد مصطفن عسكر99 كة مزارز لالستشارات والتدقيق وشر شر

يكة محاسبون قانونيونمرصي33618/10/2016إسالم هنداوي محمد هنداوي 100 كة إسالم هنداوي وشر شر


