
اسم مدقق الحساباتاسم المكتبرقم
رقم 

القيد
يدفاكس  هاتف تاري    خ القيد العنوانصندوق البر

الدور األول- 344عقار - 310شارع المطار- الثمامه128/6/19774432699344417044656547محمد جاسم الدرويشمكتب محمد جاسم الدرويش للمحاسبة والتدقيق1

ن خالد67/7/199455114444468856علي سلطان نارص ال سلطان الهاجريمكتب علي سلطان الهاجري محاسبون قانونيون2 393عقار - 340شارع طريق سلوى - عي 

 1الدور - 278عقار - 340شارع سلوى -55المنطقة الوعب721/8/199544688796446887968136محمد زبيدي بشب  ياقوتمحمد زبيدي بشب  محاسبون ومراجعون قانونيون- مكتب 3

اوي للمحاسبة والتدقيق4 اويمكتب يوسف محمد حمد الشب  99/7/1996يوسف محمد حمد الشب 
44352779

44839846

44839846

44410013
2الدور  -217عقار  - 232شارع  - 35فري    ج كليب 1886

190عقار  - 920شارع  احمد بن علي - فري    ج كليب 121/10/199644873592448735951090935خالد سعيد أحمد العموديمكتب خالد سعيد العمودي للمحاسبة والتدقيق5  

2الدور  - 272عقار- 310شارع -45المنطقة المطار العتيق 1512/29/19964445635635331عادل الباكرمكتب عادل محمد الباكر للمحاسبة والتدقيق6

 3دور  - 42عقار  - 343شارع -38السد 1720/10/199744423159443240197924يارس عبدالتواب عبدالقادر هيكلمكتب يارس عبدالتواب هيكل للتدقيق والمحاسبة7

231شارع سحيم بن حمد  - 23المنطقة 8612/7/199444421403444213748857نبيل عبدهللا أحمد الساعيمكتب نبيل عبدهللا الساعي للمحاسبة والتدقيق8

ن خالد 10628/8/1999449351234498438813098نارص فالح عبدهللا الدورسيمكتب نارص فالح الدورسي للمحاسبة والتدقيق9  1طابق  - 17عقار  - 965شارع  - 56عي 

ي للمحاسبة والتدقيق10
يمكتب نارص سعيد المريخن

1الدور-299عقار  - 340شارع سلوى - 56منطقة المعمورة 11028/11/199944516085445160852459نارص سعيد حمدان المريخن

ي -  معيذر55منطقة11130/11/19994445517414104طالل صباح مبارك العبدهللاطالل صباح العبدهللا للمحاسبة والتدقيق11 282عقار - 280شارع معيذر الجنوبر

ي بن جاسم عقار  - 780شارع  - 51 الغرافة 1179/5/2000448629194487537536319محمد حسن علي المهنديمكتب محمد حسن المهندي للتدقيق والمحاسبة12
ن
2الدور  - 17ثاب

1الدور - 3عقار -928شارع سكة السد  - 38 السد 11821/5/200044504982445172225292عبدالرحمن محمد مبارك النابتمكتب عبدالرحمن ال نابت محاسبون قانونيون13

ي صالح هاشم السادة14
ن
2الدور-15عقار-620شارع-الغرافة12511/8/200155755752852951 صالح هاشم صالح السادةمكتب المحاسب القانوب

1الدور  - 417مبنن  - 250شارع  - 43المعمورة 12725/8/2001445023334451010424451هاشم عبدالرحيم يوسف السيدمكتب الدكتور هاشم  السيد  للمحاسبة والتدقيق15

1الدور -181عقار-340شارع طريق سلوى-المعمورة1396/5/20024427063344270633996943علي سلطان علي فخرومكتب علي سلطان علي سلطان فخرو للمحاسبة و التدقيق16

يالدوحة- مكتب سعود بن نارص محاسبون قانونيون 17
ن
 10الدور -38عقار  - 231شارع سحيم بن حمد  - 23المنطقة 14612/11/2002444778774447784423222سعود نارص جاسم محمد ال ثاب

 علي للمحاسبة والتدقيق18
ن  علي عبدهللامكتب علي حسي 

ن 14929/12/2002441403504414035032224علي حسي 
2الدور  - 81عقار  - 740شارع معيذر الشمالي   - 53المنطقة معيذر 

35 الدور 113عقار  - 251الشارع األمب  -  فري    ج السودان 55منطقة 1611/6/20034411781511282احمد إبراهيم ال محمودمكتب ال محمود للتدقيق والمحاسبة19

0الدور-292عقار-280شارع الفروسية-معيذر16421/6/200344874505448745081554955حمد حسن عباس محمد الجماليمكتب حمد حسن الجمالي للتدقيق والمحاسبة20

ي للتدقيق والمحاسبة21
ن
يمكتب عمر عبدالعزيز المرواب

ن
 2الدور   - 149رقم العقار  - 340شارع  - 40السلطة الجديدة 1662/7/200344423159443240197924عمر عبدالعزيز المرواب

وز النجار للمحاسبة والتدقيق واالستشارات المالية22 وز عبدهللا النجارمكتب فاضل نب  1782/3/20044466336344663363فاضل نب 
6732

21282
6عقار-810شارع الدفنه - 60المنطقة

ن خالد 17925/4/200444817789448177891198عبداالمب  جواد محمد الخواجهمكتب عبداالمب  جواد الخواجه للمحاسبة والتدقيق23 44عقار  - 205طريق سلوى - 56عي 

قائمة بأسماء مكاتب تدقيق الحسابات الفردية العاملة في دولة قطر

ً
ي دولة قطر: أوال

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

ن
أسماء مكاتب التدقيق النى يجوز االستعانة بخدماتها ف



224عقار- 230 رقم الشارع  شارع المرشد -المنصورة 25المنطقة 19221/6/200444272299442722885325أحمد سليمان حسن السيدمكتب أحمد سليمان السيد للمحاسبة والتدقيق24



2الدور-6عقار-652شارع الرويضات-معيذر19523/9/201044683433446834331428855صقر خالد صقر شامان الهاجريمكتب صقر خالد الهاجري للمحاسبة والتدقيق25

1الدور-224عقار-230شارع الكينان-المنصورة3001925 44674601 19926/12/200444674601منن الماس سعيد الحمدمكتب منن الماس سعيد الحمد محاسبون قانونيون26

ي27 ىمكتب فهد للتدقيق المحاسنر 24عقار-950شارع الدفنة-60المنطقة20227/1/200555534191فهد ابراهيم عل المشب 

ي للمحاسبة والتدقيق28
يمكتب عيىس محمد الدربسنى

3الدور-2عقار -970شارع حمد الكبب  - 6الغانم العتيق 20527/2/2005444207074442060637919عيىس محمد الدربسنى

ي للمحاسبة والتدقيق29
ن
يمكتب مشعل عبدهللا ال ثاب

ن
298عقار  - 310شارع المطار - 45المطار العتيق 21029/12/201144868096448652804575مشعل بن عبدهللا ال ثاب

ي-الريان الجديد2227/6/200544818020448180309023453أحمد نارص إبراهيم الفضالة. دمكتب احمد نارص الفضالة للمحاسبة والتدقيق30
ن
1الدور-32عقار-989شارع ال شاف

4الدور-53عقار-893شارع الضفافة -السد23216/11/200544354532443515474727138نبيلة عبدهللا محمد الهاشمي(نبيلة عبدهللا الهاشمي)مكتب الهاشمي للمحاسبه والتدقيق 31

2مكتب-38عقار-231شارع سحيم بن حمد-23المنطقة23712/6/20064476060723142علي عبدهللا محسن اليهريمكتب علي عبدهللا اليافعي مدققون ومحاسبون قانونيون32

ي دي أو جواد حبيب قطر للمحاسبة والتدقيق واالستشارات33 3801مكتب-38الدور-6عقار-810شارع ام حصاه-60المنطقة24126/6/2006443497774499953324139عباس عبدالمحسن احمد رضنمكتب بر

2الدور-178عقار-230شارع الدائري الثالث- النجمة24321/11/200644108000441080993522226محمد اسد عبدالرحمن العماديمكتب محمد اسد العمادي للمحاسبة والتدقيق34

48عقار-230شارع سحيم بن حمد-23المنطقة24710/4/2007444140124927987416762شعاع محمد المنصوريمكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق35

ي للمحاسبة والتدقيق واالستشارات المالية والتدريب36 يمكتب صالح فضل الكعنر 2الدور-1عقار-719شاره الشقب-الريان العتيق25031/12/200944318704446529163162152صالح فضل الكعنر

2الدور -40عقار-230شارع الدائري الثالث-ام غويلينه26110/3/201144373355443733664719927شمس الملوك صادق البحارنهمكتب شمس صادق البحارنه للمحاسبة واالستشارات37

ي  شارع محمد - 37فري    ج بن عمران 27017/5/201144918855449188543587راشد محمد الحمده النعيميمكتب راشد بن محمد الحمده للمحاسبة والتدقيق38
ن
241عقار - بن ثاب

ي مراجعون ومحاسبون قانونيون39 ي مكتب سالم خميس السيابر 2الدور-64عقار-950شارع ابوبكر الصديق-ام غويلينه27618/7/201244901359449013596312727سالم خميس سالم السيابر

2775/8/2012بالل سليمان فرج العبدهللامكتب بالل سليمان العبدهللا للتدقيق والمحاسبه40
55504399

44626282
224عقار-230شارع الدائري الثالث-المنصورة44626289654425

ة محاسبون قانونيون41 ة العذبةمكتب نارص راشد الجهب  ن خالد29210/4/2013446841974451655121407056نارص راشد محمد الجهب  26عقار-995شارع السوق المركزي-عي 

2الدور-152عقار-950شارع ابن سينا-روضة الخيل30512/2/2014441108994411088920922924مبارك محبوب خميس الدورسيمكتب مبارك محبوب الدورسي للمحاسبة والتدقيق42

1الدور- 8عقار- 667شارع ابن الحكيم- معيذر30712/2/201444873952448739431512253حمد هيكل حسان الشمريمكتب حمد هيكل الشمري للمحاسبة والتدقيق43

7الدور- 185عقار  - 220شارع الهندسة - روضة الخيل 32031/5/201544503802443777211454324نارص محمد سالم ال خليفةمكتب نارص بن محمد ال خليفة محاسبون قانونيون44

1الدور-6عقار-834شارع سكة النبع-الغانم العتيق3432/4/2017442899784042248089416عهود عواد فرحان الشمريمكتب عهود الشمري للمحاسبة والتدقيق45



37عقار -  821شارع جري الرملي - السد2295/10/200555500217499438عبدالعزيز علي عبدهللا الحماديمكتب عبدالعزيز الحمادي للمحاسبة و التدقيق1

ف عبدهللا السيد للمحاسبة و التدقيق2 ف السيد عبدهللامكتب رسر ف عبدهللا رسر 48عقار - 109شارع ابن عديس - الغانم العتيق3507/11/20174465393044653930167386رسر

8الدور- 132عقار- 310شارع المطار- الهالل35716/9/201944687498446874983544142سعيد سالم عبدهللا ابوبكر باوزيرمكتب سعيد سالم باوزير للمحاسبة والتدقيق واالستشارات3

2الدور-53عقار-840شارع - المرقاب الجديد3593/11/20194493409640054801922539سعد احمد سعد الحمزه الكواريمكتب سعد احمد الكواري للمحاسبة والتدقيق4

ي زايد الشماليمكتب بدر الشمالي للمحاسبة والتدقيق5
ن
2الدور - 83عقار رقم - 231شارع سحيم بن حمد - السد 38 3607/11/2019445086604450867331928  بدر شباب الف

3681/3/2021محمد سعيد سالم النابتمكتب محمد سعيد النابت لتدقيق الحسابات والمحاسبة6
40016333

55016333
ن خالد9681956 ي- عي 

ى
ف 2الدور-43عقار-100شارع الصناعي الشر

2 الدور48عقار رقم  -231شارع سحيم بن حمد  -23الدائري الثالث 3693/3/2021445173084451730993447علي محمد علي سفرانمكتب علي محمد سفران للمحاسبة والتدقق7

24عقار - 950شارع بن درهم -  فري    ج بن درهم25منطقة 37115/3/2021555557741175محمد صالح صالح جابر اليافعيمكتب محمد صالح اليافعي للمحاسبة والتدقيق8

37223/3/2021جبارة عبدهللا جبارة الرميخيمكتب جبارة عبدهللا الرميخي للمحاسبة والتدقيق9
66779998

44480918
الطابق الثالث-59مبنن رقم - 112شارع -  جبل ثعيلب69منطقة - بلدية الضعاين24345

1الدور-3عقار-902شارع ام قرن-معيذر37323/3/2021666600064599955سالم طالب سالم عفيفهمكتب سالم طالب عفيفه لتدقيق الحسابات10

1الدور-9عقار-960شارع الوضيحية-مدينة خليفة الشمالية37423/3/202155524511670032علي حمد الكواريمكتب علي حمد الكواري للمحاسبة والتدقيق11

2 الدور 35عقار   - 180شارع عثمان بن عفان- العزيزية 3765/4/2021447117226000455عادل محمد إبراهيم احمد الهاشميمكتب عادل محمد الهاشمي للمحاسبة والتدقيق واالستشارات 12

مكتب عبدهللا محمد الحمادي للمحاسبة والتدقيق13
عبدهللا محمد حسن محمد  

الحمادي
6الدور-35عقار-920شارع السافلية- اسلطة37817/6/202144422371444223721756218

84عقار-224شارع- اللؤلؤة37921/6/20214042984030158866روضة حسن محمد حسن العبيدليمكتب روضة حسن العبيدلي للمحاسبة والتدقيق14 -

38027/7/2021عبدهللا محمد بالل المعصم الفالسيمكتب عبدهللا محمد الفالسي للمحاسبة والتدقيق15
60011212

44211212
2الدور-593عقار-550شارع الخريطيات-الخريطيات3821271

1الدور-37عقار رقم -180شارع عثمان بن عفان -العزيزية38330/8/2021558850091998555غانم فيصل محمد لسود  الكبيىسيمكتب غانم فيصل الكبيىسي للمحاسبة والتدقيق16

ن رقم -(69)لوسيل 3849/11/20216668870290961بشاير مردف حمد علي القاشوطيمكتب بشاير مردف القاشوطي للمحاسبة والتدقيق واالستشارات17 9الدور - 34عقار رقم - 319شارع بالحني 

1الدور - (37)عقار رقم - 821شارع رقم - (38)السد 3878/12/2021555118544234خالد عمب  مهنا فضل النعيميمكتب خالد عمب  النعيمي للمحاسبة والتدقيق18

4دور - (57)عقار رقم - 25فري    ج بن درهم 3888/21/20217000371040242بينة عبيد حمد العوير المريمكتب بينة عبيد للمحاسبة والتدقيق 19

0الدور- 549عقار - 200شارع -   الصناعية الجديدة81منطقة 3892/1/202277771240فرج محمد حمد الغفران المريفرج المري للمحاسبة والتدقيق 20

14عقار رقم - (485)شارع التعاون رقم - (55)فري    ج المرة 3904/1/202255388355مسفر محمد بوشهاب المريمكتب مسفر محمد لتدقيق الحسابات21

. 3الدور - 19عقار - 893شارع -  السد38منطقة 39117/1/202244323037حسن خميس فضل النعيميمكتب حسن خميس النعيمي للمحاسبة والتدقيق 22

ن الزيدانمحمد صفوان زيدان للتدقيق واالستشارات المالية23 3الدور - 126160عقار-  231شارع سحيم بن حمد - السد39210/2/20224444164044508673319838محمد صفوان حسنن حسي 

2 وحدة 53عقار رقم - 893شارع رقم - الضفاف (38)السد 39327/2/202255858587علي جاسم الكبيىسيمكتب دكتور علي الكبيىسي للمحاسبة والتدقيق24

ن خالد 39710/3/202255541954عيىس محمد مبارك عبدهللا الدرويشمكتب عيىس محمد الدرويش للمحاسبة والتدقيق 25 2الدور  - 115عقار  - 964رقم الشارع - شارع بروة التجاري  - 56عي 

ً
ي دولة قطرأ: ثانيا

ن
ن ف كات المساهمة بنوعيها والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتأمي  كات ماعدا رسر ي تدقيق حسابات الشر

ن
سماء مكاتب التدقيق النى يجوز االستعانة بخدماتها ف



 المرىمكتب جابر سعيد المري للمحاسبة والتدقيق واالستشارات 26
ن
1الدور- 20عقار - 950شارع ام غويلينة - ام غويلينة39829/3/202244184041441840411669827جابر سعيد محمد الغفراب

2الدور- 189عقار - 790شارع ام الدوم - معيذر 39929/3/202255803616473153امنه عبدهللا محمد كوليد عليمكتب امنه عبدهللا علي للمحاسبة وللتدقيق واالستشارات27

ي للمحاسبه و التدقيق28
ن
يمكتب حصه قاسم القحطاب

ن
4الدور- 66عقار - 342شارع الجزيرة  -  فري    ج بن محمود 22منطفة 40018/4/202250939333حصه قاسم القحطاب

ي للمراجعة والتدقيق واالستشارات الماليه29
ن
يمكتب عبدهللا الودعاب

ن
56عقار رقم - 850شارع رقم - المنصورة-26نجمة 4044/7/202255544492عبدهللا محمد مبارك محمد الودعاب

ي للمحاسبة والتدقيق30
ن
يمكتب العنود محمد السناف

ن
1الدور- 549عقار - 200شارع الطاقة - الصناعية الجديدة4062/8/20223329863881العنود محمد سالم علي السناف

2الدور - 36عقار - 810شارع االسحاط - الغانم العتيق 4077/8/2022776777726مشعل أحمد المالكيمكتب مشعل أحمد المالكي للمحاسبة والتدقيق واالستشارات31

1الدور - 549عقار - 200شارع الطاقة - الصناعية الجديدة81 4087/8/202255777910حمد جابر خجيم العذبة  مكتب حمد جابر العذبه للمحاسبة والتدقيق 32

1الدور  - 549عقار  - 200شارع الطاقة - الصناعية الجديدة 81 40911/9/202250777770خالد سعيد محمد  مقبل مكتب خالد سعيد مقبل  للمحاسبة والتدقيق33   


