
   

 قائمة بأسماء مدققي الحسابات  التي قامت الجمعية بتجديد اذن المزاولة الذي بحوزتهم للعام 2023

ن /  األفراد  األشخاص الطبيعيي 

 
رقم  

 الرخصة 
  # اسم مدقق الحسابات  اسم المكتب 

  1 ابراهيم خليل ابراهيم فرعون  المنهل للتدقيق واالستشارات  112/2003

  2 احسان تحسين يوسف عوض  موسسة احسان عوض للتدقيق واالستشارات المالية 106/2005

  3 ابراهيم خليل أنور كردي  الكردي لتدقيق الحسابات  107/2004

  4 احمد عبد الجليل حسن انجاص  احمد انجاص محاسبون قانونيون  126/1987

  5 احمد عمر سعدي ميناوي  واالستشارات الضريبيةمؤسسة الميناوي لتدقيق الحسابات  102/1999

  6 احمد محمد احمد اخليف  انديد للتدقيق والمحاسبة والتدريب  117/2020

  7 احمد مصطفى خليل حوامده  البتراء لتدقيق الحسابات  135/1998

  8 اسامة مصطفى موسى صبري  اسامة صبري لتدقيق الحسابات  107/2014

  9 اسالم بدوي محمود داعور التميمي  الداعور لتدقيق الحسابات اسالم  102/2005

  10 اسيل احمد ابراهيم زبدة  اسيل الزبدة للتدقيق واالستشارات المالية  106/2018

  11 اشرف خليل يوسف رزق  رزق لتدقيق الحسابات واالستشارات الضريبية 102/2021

  12 بشارة بوعاز ابو الزلف اكرم  ابو الزلف لتدقيق الحسابات  135/2000

  13 اكرم محمود حسين نشوان  نشوان للتدقيق والمحاسبة  119/2004

  14 انور علي ابراهيم فريحات  انور فريحات لتدقيق الحسابات  108/2003

  15 ايمن وليد موسى لحام  مؤسسة الريادة للتدقيق والخدمات الضريبية 118/1999

  16 ايهاب "محمد ابراهيم" كاظم حسونة  والمحاسبة واالستشارات ارام للتدقيق  104/2002

  17 باجس زكي باسيل بيترو  مؤسسة بيترو للتدقيق.محاسبة.استشارات.تدريب  101/2014

  18 باسم احمد يوسف ابو شمه  باسم ابو شمه للمحاسبة والتدقيق  120/1999

  19 براء عبد الحميد خضر الشيخ قاسم  االستشاريةمكتب اصول للتدقيق والخدمات  104/2022

  20 بسام عبد الجبار عبد هللا شايب  بسام شايب للمحاسبة والتدقيق  161/1993

  21 بسام محمود محمد احمد  مؤسسة كنعان للمحاسبة والتدقيق واالستشارات  125/2000

  22 بشار حمدي رفيق فتوح  مؤسسة فتوح لتدقيق الحسابات  103/2002

  23 بشار سائد حكمت ابو حويج  ابو حويج للتخطيط الضريبي وخدمات التدقيق  111/2020

  24 بالل ابراهيم احمد ابو بكر  مدقق حسابات قانوني  -بالل ابراهيم ابو بكر  119/1999

  25 بيتر ميخائيل ابراهيم الحصري  كواليتي لتدقيق الحسابات واالستشارات المالية والضرائب  182/1993

  26 بهجت حميدي يوسف بكري  البكري للمحاسبة والتدقيق  105/1984

  27 توفيق شكري سليم "امسيح اصبح"  توفيق شكري مسيح اصبح مدقق حسابات قانوني 89/1983

  28 جالل محمد حسن دويكات  جالل دويكات للتدقيق واالستشارات المالية  193/1994

  29 جمال احمد عبد الهادي ابو فرحة  مدققو حسابات قانونيين ومستشاري ضرائب مكتب جمال ابو فرحة.  113/2003

  30 جمال محمد حمدان ابو شمه  مؤسسة ابو شمة لتدقيق الحسابات  107/2015

  31 جمال محمود ذيب حوسو  المهنيون المتحدون لتدقيق الحسابات  146/2000

  32 العملة جميل خالد محمد  مكتب العملة للتدقيق  135/2002

  33 جورج عادل امين خضر  خضر للتدقيق واالستشارات  106/2003

  34 حسام جليل جريس وهاب  حسام وهاب‐ مدقق حسابات قانوني 234/1994

  35 حسام عبدو يوسف عقروق  تشرين لتدقيق الحسابات  215/1994



 

   

 قائمة بأسماء مدققي الحسابات التي قامت الجمعية بتجديد اذن المزاولة الذي بحوزتهم للعام 2023

ن /  األفراد  األشخاص الطبيعيي 

رقم  

 الرخصة 
 # اسم مدقق الحسابات  اسم المكتب 

 36 حسن احمد قاسم ابو دية  مؤسسة ابو دية لتدقيق الحسابات  112/1999

 37 حسني ابراهيم حسن جلبوش  حسني جلبوش مدقق حسابات قانوني 208/1995

 38 حسني شريف حسين شنك  شنك لتدقيق الحسابات واالستشارات حسني  103/2022

 39 حسني ابراهيم اسعد ربايعه  مؤسسة يقين لالستشارات وتدقيق الحسابات  2000/ 132

 40 حمدي عمران محمد نابلسي  النابلسي للتدقيق والمحاسبة  76/1983

 41 خالد محمد محمد عيسى  العيسى للمحاسبة والتدقيق  111/2021

 42 خالد هاني ناجي عبد المسيح  الحايك لتدقيق الحسابات  105/2014

 43 خليل ابراهيم علي عريقات  خليل ابراهيم عريقات للتدقيق والضرائب  101/1998

 44 رانيه عارف محمد شاويش  مؤسسة الشاويش للتدقيق والمحاسبة 120/2004

 45 رائد ابراهيم فريد سعد  السعد للمحاسبة والتدقيق  104/2012

 46 الحميد محمود العيسه رتيبه عبد  رتيبه عطا هللا للتدقيق والمحاسبة 144/1987

 47 رنا حسين علي زحالقة  رنا زحالقة لتدقيق الحسابات  103/2020

 48 رنا عزيز الياس اليتيم  اليتيم للمحاسبة والتدقيق  2011/ 105

 49 رنده احمد حسين اسماعيل  مؤسسة الفردوس لتدقيق الحسابات  207/1994

 50 روحي مفلح احمد كنعان/ ابو عون  المكتب الدولي لتدقيق الحسابات/ روحي كنعان  105/1998

 51 زهره عبد الفتاح محمد صغير العراب للتدقيق والمحاسبة مؤسسة  102/2014

 52 زياد اسحق رشدي بالي  مؤسسة بالي لتدقيق الحسابات  111/2001

 53 زهدي محمد حسن شبيطة  شبيطة للتدقيق والمحاسبة  2003/ 116

 54 زياد سليم علي الخطيب  مكتب الخطيب للمحاسبة والتدقيق  1998/ 156

 55 زياد محمد يوسف بليه  المؤسسة الفلسطينية لتدقيق الحسابات  244/1995

 56 سامر ريمون عيد قواس  مؤسسة قواس للمحاسبة والتدقيق  2001/ 110

 57 سامي متري قسطندي بنورة  الدار لتدقيق الحسابات  110/1998

 58 سامي محمد صالح دحبور مؤسسة دحبور لتدقيق الحسابات  109/1998

 59 سحر "محمد صادق" عثمان التكروري  التكروري لتدقيق الحسابات  139/1987

 60 سعد "محمد عمر" جالل التميمي  الرواد للتدقيق والمحاسبة 116/1998

 62 سالمة عبد الغفور سعيد القيشاوي  المكتب القانوني للتدقيق والمحاسبة  165/1998

 63 سليم حمدي تيسير خفش  الحسابات مؤسسة العهد لتدقيق  2020/ 113

 64 سهام عبد الحكيم خليل غزال مكتب فلسطين للتدقيق والمحاسبة  2002/ 121

 65 سهيل نعيم محمد ميالة  ابو ميالة للمحاسبة والتدقيق   102/2011

 66 سفيان حمادة شعبان الترك  مكتب الشرق االوسط للمحاسبة والتدقيق  2002/ 118

 67 شادي زكريا توفيق ابو مرخية  مجموعة االستشاري للتدقيق والمحاسبة  112/2020

 68 شادي شكري حنا قرع  انتيجرتي للتدقيق واالستشارات المالية   108/2002
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 69 شحادة مصطفى شحادة بدر الدين  بدر الدين محاسبون قانونيون 117/2004

 70 شحدة محمد جاد هللا ابو خليفه  شحدة خليفة للمحاسبة وتدقيق الحسابات  198/1995

 71 شفيق محمد حسين عواشرة  واالستشارات مؤسسة السالم لتدقيق الحسابات  156/1992

 72 صابر ربيع عبد الرزاق عالمه  الحسابات مؤسسة عالمة للمحاسبة وتدقيق  2003/111

 73 صالح عمر حسين االسعد  االسعد لتدقيق الحسابات  2004/108

 74 صالح خليل علي االشقر مكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق  1998/ 167

 75 صالح عبد محمود ابو وطفة  مكتب الوفاء لالستشارات المالية والمحاسبية 1998/ 144

 76 طارق عيسى حسن خضور  الخضور لتدقيق الحسابات  2005/108

 77 طارق كامل مصطفى الكوالغاصي  طارق كوالغاصي  120/1985

 78 عادل جالل فريد جرادات  عادل جرادات لتدقيق الحسابات  105/2004

 79 ابو شنب  محمد عامر ابراهيم   عامر ابو شنب مدقق حسابات قانوني 108/2022

 80 عبد الحكيم عبد اللطيف ابراهيم العلمي  محاسبون قانونيون  -الحكيم العلمي  عبد  152/1998

 81 عبد الحكيم محمد عبدالفتاح ابو دغيم  الوفاء للمراجعة واالستشارات المالية واالقتصادية  145/1998

 82 خليل شمالي عبد الغني صبري  عبد الغني الشمالي لتدقيق الحسابات وممثل مجموعة أم جي آي  1993/190

 83 سرطاوي / عبد الفتاح سعيد محمد صالح السرطاوي لتدقيق الحسابات  102/2015

 84 عبد الفتاح عيسى سرحان فروخ  مؤسسة عبد الفتاح الفروخ لتدقيق الحسابات  133/2002

 85 عبد هللا سالم "محمد هندي" صايمة  مؤسسة صايمة للمحاسبة والتدقيق  101/2020

 86 عبد هللا عثمان داود زلوم  مؤسسة زلوم للتدقيق والمحاسبة  116/2020

 87 عبد هللا عدنان عبد هللا صبرة  مكتب جرانادا للتدقيق والمحاسبة  102/2019

 88 عبد هللا مصلح عبد غنام  غنام للتدقيق واالستشارات  103/2001

 89 عبله سميح يعقوب معايعة  كرو جلوبال العالميةمعايعة وشركاهم محاسبون قانونيون /ممثل شركة  167/1992

 90 عدنان احمد عسكر خطيب )محامده(  مؤسسة الخطيب لتدقيق الحسابات  97/1981

 91 عدنان عبد المحسن عبد الهادي التوايهة  مؤسسة التوايهة لتدقيق الحسابات  1998/117

 92 عبد هللا جفال عصام عدنان   المكتب المهني للتدقيق والمحاسبة  110/2011

 93 عصام محمد سليم صوفان  مؤسسة صوفان لتدقيق الحسابات  107/2002

 94 عطية مسلم عطية قرمان  مكتب عطية قرمان للمحاسبة والتدقيق  2002/ 123

 95 عمر مصطفى ابراهيم قنيص  عمر قنيص مدقق حسابات قانوني  91/1993

 96 عمران حمدان محمد ناصر  HlPبالستيا للخدمات المهنية والتدقيق تمثيل  2001/106

 97 عنان عدنان عبد الرحمن قيمري  عدنان قيمري للتدقيق والمحاسبة 104/2004

 98 عيسى طه عبد السالم "سلهب تميمي"  التميمي لتدقيق الحسابات  109/2004

 99 عيسى غريغوري سابا ابو فرحة  والمحاسبة/ عضو في مجموعة جنيفا الدوليةمؤسسة الشايب للتدقيق  1979/34

 100 غسان محمد سليم صوفان  صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضريبية  134/1987
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 101 غسان محمود يوسف عبد الرازق  بيت الخبرة للتدقيق واالستشارات المالية  1998/119

 102 فايز بنايوت يوسف خير الحسابات خير لتدقيق   2000/ 142

 103 فراس حنا خليل فواضله  كالريتا لتدقيق الحسابات  106/2011

 104 فراس سمير قاسم بركات  مكتب البركات لتدقيق الحسابات  108/2020

 105 فرج هللا حمدي ياسين مرتجى  مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات  122/2002

 106   فريد بطرس جريس سعيد  فريد سعيد للتدقيق والمحاسبة  1998/107

 107 فريد محمد حسين سيد احمد  للمحاسبة والتدقيق مؤسسة الفريد  2011/101

 108 فوزي جمعة حامد الخولي  خبراء الزيتون للمحاسبة وتدقيق الحسابات  2004/ 113

 109 فوزي محمود حسين صالح  مكتب المنار للمحاسبة والتدقيق  127/2002

 110 كمال احمد عسكر خطيب  مؤسسة كمال خطيب لتدقيق الحسابات   176/1992

 111 كسواني -ماجد احمد حسين اسماعيل  لتدقيق الحسابات ادفايزرز   175/1991

 112 ماجد حسين خميس كريزم الخبراء العرب للتدقيق والمحاسبة  1998/ 153

 113 خليل عبد الغني سليمان ماجد  المحاسب القانوني ماجد خليل عبد الغني سليمان  144/2000

 114 ماجدة انور احمد مقبول  مؤسسة ماجدة للمحاسبة وتدقيق الحسابات  2001/104

 115 مأمون "محمد جميل" جاسر ذرة  جذور لتدقيق الحسابات  141/2000

 116 مجدي شفيق الياس شوملي  شوملي للمحاسبة واالستشارات المالية  2015/106

 117 محمد إبراهيم" عادل عبد المنعم ناصر الدين  ناصر الدين لالستشارات المالية وتدقيق الحسابات  2020/ 102

 118 محمد اسامة" عبد الحافظ مصباح مسوده  مسوده للمحاسبة والتدقيق مؤسسة  187/1994

 119 محمد اكرم" كاظم ابراهيم حسونه  مؤسسة حسونة للمحاسبة وتدقيق الحسابات  46/1984

 120 محمد امجد "محمد جميل" محتسب  مؤسسة المحتسب للتدقيق والمحاسبة  1994/226

 121 محمد انس كاظم حسونة  واالستشارات أركان للمحاسبة  113/2019

 122 محمد جمال محمد بلبيسي  نجما للتدقيق واالستشارات  107/2017

 123 محمد جودي" عبد المحسن الجعبري  المؤسسة العربية للتدقيق وتسجيل الحسابات  30/1981

 124 خالد محمود عرفات محمد  االستشاريون العرب للتدقيق واالستشارات المالية واالدارية 1998/121

 125 محمد راشد احمد الشيخ  مؤسسة الراشد لتدقيق الحسابات  108/2001

 126 محمد محمود ذيب حوسو  مؤسسة حوسو للمحاسبة وتدقيق الحسابات  1973/9

 127 محمد محمود محمد ارفاعيه  مؤسسة ارفاعية للتدقيق والمحاسبة  111/1999

 128 محمد نضال" بسام "محمد منيب" عرموش  لتدقيق الحسابات مؤسسة عرموش  113/1999

 129 محمد يوسف محمد ابو رميله  داليا لتدقيق الحسابات  105/2005

 130 محمود شاكر حرب البدارين  الخبراء الدوليين لتدقيق الحسابات واالستشارات الضريبية 1997/259

 131 سعيد جيوسي محمود فريد  العالمية لتدقيق الحسابات  107/1999

 132 محمود مصطفى عيسى طعمة  طعمه لتدقيق الحسابات  1998/ 111

 133 مروان احمد العبد حسين  مروان الطريفي لتدقيق الحسابات  165/1990

 134 مصطفى عودة حسين طويل  عودة جبريل مدقق حسابات قانوني وممثل شركة كريستون الدولية 104/2015
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 135 مصطفى محمود محمد عويس  مكتب عويس   102/2013

 136 منذر احمد حسين اسماعيل  مؤسسة الكسواني لتدقيق الحسابات  145/2000

 137 منذر غازي محمد البردويل  الهدى للتدقيق والمحاسبة  1998/ 161

 138 منذر كامل داود الناظر  الناظر للتدقيق والمحاسبة 126/1998

 139 منذر ماجد عاشور الجعبري  الماجد للتدقيق والمحاسبة 105/2015

 140 منذر محمد مفلح نجم  للمحاسبة نجم  117/2003

 141 مهنا صالح محمد سنان  سنان للتدقيق  110/1999

 142 مهند "محمد رجائي" يوسف قيسي  مجموعة الخبراء العرب‐ مدققو حسابات قانونيون   106/2021

 143 مؤيد احمد عبد المهدي عموري  مكتب مؤيد عموري  104/2003

 144 نادر محمد حافظ دجاني  الدجاني محاسب قانوني ومستشار اداري نادر محمد   143/1987

 145 ناصر الدين اكرم راغب عسلي  مؤسسة اليرموك لتدقيق الحسابات  248/1995

 146 ناصر عدنان سليمان طاهر  مؤسسة الواحة للحسابات  2017/ 112

 147 ناهض عثمان خليل حبوش  مكتب القدس للتدقيق والمحاسبة  2003/ 119

 148 نبيل لويز نعمة هللا عودة  نبيل عودة محاسب قانوني ومدقق حسابات   181/1993

 149 نبيل محمد عيسى طنينة  مؤسسة الكرمل للتدقيق والمحاسبة  2002/ 102

 150 نسرين رضوان رضا يحيى  مكتب ناس لتدقيق الحسابات  108/2015

 151 نضال عبد المعطي شكري نيروخ  ماليون محاسبون قانونيون ومحكمون  -دار المدقق  203/1993

 152 نعمان عبد الجواد نعمان تميمي  مؤسسة التميمي لتدقيق الحسابات  166/1990

 153 نهاد احمد عبد المعطي حمادة  مؤسسة حمادة للمحاسبة واالستشارات المالية والضريبية 154/1998

 154   محمود دعناهاني جوهر  هاني دعنا مدقق حسابات قانوني 105/1999

 155 هاني محمد محمد احمد  مكتب دليل للتدقيق واالستشارات  2003/ 118

 156 هاشم "محمد رشيد" سيد احمد  مؤسسة الفريد للمحاسبة والتدقيق  2011/101

 157   هشام محمود يوسف مساد  صفد للتدقيق  121/1999

 158 نبيل محمود سالمة زيدان  بي دي او للمحاسبة والتدقيق والخدمات الضريبية 2005/ 110

 159 محمد سالم الخليلي وليد  الخليلي للمحاسبة والتدقيق  136/1998

 160 وسيم ماهر عبد الفتاح الشرباتي  مؤسسة وسيم الشرباتي للتدقيق والمحاسبة  101/2019

 161 وليد طاهر عبد اللطيف عودة  الخالدي لتدقيق الحسابات  106/2004

 162 وليد هاشم احمد حيمور  حيمور لتدقيق الحسابات  2003/ 127

 163 يحيى سالمة عبد الرحمن أبو ارميله  يحيى محاسب ومدقق حسابات قانوني  2002/ 139

416 يحيى مصطفى رجب ابو جبل  مجموعة الغد للتدقيق والمحاسبة  2003/ 132  
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