
   

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

ن /    مزاولة مقيدة األشخاص الطبيعيي 

 
رقم  

 الرخصة 
  # اسم مدقق الحسابات  اسم المكتب 

 1 تكروري ابراهيم ايوب ابراهيم  الشرق االوسط -مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ 103/2018
 

 2 ابراهيم حسني ابراهيم جلبوش  من خالل مكتب حسني جلبوش مدقق حسابات قانوني  110/2019
 

 3 ابراهيم محمد صالح دحبور  مقيد من خالل مؤسسة دحبور لتدقيق الحسابات 105/2002
 

 4 احمد هاني جوهر دعنا من خالل مكتب هاني دعنا مدقق حسابات قانوني  109/2019
 

 5 اسامة جمال احمد ابو فرحة  مقيد من خالل مكتب جمال ابو فرحة. مدققو حسابات قانونيين ومستشاري ضرائب 105/2019
 

 6 اسكندر محمود حسين نشوان  من خالل شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات 162/1998
 

 7 اسماعيل محمد احمد سليمان  مدققو حسابات قانونيون وممثل ار اس ام العالمية  -مقيد من خالل شركة سليمان وشركاه 131/2000
 

 8 اشرف فايز عبد هللا عوض  مقيد من خالل مؤسسة اليرموك لتدقيق الحسابات 112/2002
 

 9 االء موسى سليمان هدمي  محاسبون قانونيون واستشاريون  مقيدة من خالل شركة مزارز 107/2013
 

 10 الياس ماهر فيكتور عمار  من خالل شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات 111/2018
 

 11 امجد ابراهيم صالح حمدان  مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  106/2019
 

  12 م اياد عيسى محمد كريز الخبراء العرب للتدقيق والمحاسبة من خالل  101/2005

 13 ايمن كامل محمد جبيل  الشرق االوسط -مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ 111/2017
 

  14 إيهاب أنور شعبان الترك  مقيد من خالل مكتب الشرق األوسط للمحاسبة والتدقيق  120/2002

 15 ايهم خليل يوسف رزق  رزق لتدقيق الحسابات واالستشارات الضريبية  101/2021
 

 16 باسل اسماعيل محمد سليمان  مدققو حسابات قانونيون  –مقيد من خالل شركة سليمان وشركاه  110/2020
 

 17 باهر عبد القادر احمد زماميري  من خالل مكتب بالستيا للخدمات المهنية والتدقيق  103/2003
 

 18 تانيا تانيب" نصر هللا يوسف فراج  مقيدة من خالل شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات 138/2000
 

 19 جمال جميل محمد ملحم  مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  100/1998
 

 20 جمال زكريا رشيد الطريفي  العالمية  BKRمقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات وممثل  78/1981
 

 21 غريغوري ابو فرحه جمال عيسى  مقيد من خالل مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبة  106/2017
 

 22 جميل حافظ حسن المصري  من خالل مكتب عطيه قرمان للمحاسبة والتدقيق  147/1998
 

 23 حازم حنا جبر صبابا فلسطين المحدودة  -مقيد من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 115/2003
 

 24 "سلهب تميمي" حازم عيسى طه  مقيد من خالل مكتب التميمي لتدقيق الحسابات 107/2020
 

 25   حنين عبد الكريم محمد سالم مقيدة من خالل مكتب الشايب للمحاسبة والتدقيق  134/2000
 

 26 خالد انور علي فريحات  مقيد من خالل مكتب انور فريحات لتدقيق الحسابات 104/2019
 

 27 خلدون أحمد احميد الثوابته   شركة ديلويت اند توش )إم .إي( الشرق االوسط  105/2021
 

 28 رامي اسعد سليمان عيساوي  مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات 132/2002
 

 29 رامي ماهر حسن زغل  شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  108/2019
 

 30 العظام رائد ايليا ابراهيم ابو   من خالل شركة اتش ال بي بي اس  109/2002
 

 31 رأفت فارس فؤاد عواد  مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات 101/2004
 

 32 زكريا جمال زكريا الطريفي  مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات 115/2004
 

 33 سائد سليم يوسف علي ) عبد هللا ( الشرق االوسط -من خالل شركة ارنست ويونغ 105/2003
 

 34 سليمان موسى سليمان ابو دية  مقيد من خالل شركة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون  108/2011
 

 35 سهيل عبد المعطي شكري نيروخ  محاسبون قانونيون ومحكمون ماليون   -مقيد من خالل دار المدقق  114/2003
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 36 سمير بسيل جورج سحار  من خالل شركة اتش ال بي بي اس  109/2001

 37 شريف عاهد احمد الخطيب  شركة طالل ابو غزالة الدولية من خالل  106/2020

 38 شعيب محمد عبد الرحمن ابو حاكمة  مقيد من خالل شركة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات 130/1998

 39 طارق غسان محمد صوفان  مقيد من خالل مكتب صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضريبية  103/2019

 40 عادل امين منصور خضر  خالل مكتب خضر للتدقيق واالستشاراتمقيد من  71/1981

 41 عارف محمد عارف شاويش  مقيد من خالل مكتب الشاويش للتدقيق والمحاسبة  74/1981

 42 عبد الكريم ثابت عبد الكريم محمود  الشرق االوسط -مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ 101/2017

 43 عبد اللطيف احمد عبد اللطيف نجار  الشرق االوسط  -ويونغ من خالل شركة ارنست  107/2018

 44 عبد الرؤوف موسى عبد هللا غبن  من خالل مكتب دليل للتدقيق واالستشارات 131/2003

 45 عزت وائل عزت نوح  مقيد من خالل شركة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات 108/2017

 46 عالء شعيب محمد ابو حاكمة  حاكمة لتدقيق الحساباتمقيد من خالل شركة نوح وابو   104/2020

 47 عيسى جوزيف عيسى سابا  فلسطين المحدودة  -مقيد من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 110/2015

 48 غسان عادل ابراهيم عويضات  من خالل مكتب ارام للتدقيق والمحاسبة واالستشارات 115/2021

 49   فادي سعيد جادهللا قطان مدقق حسابات قانوني  -مكتب حسام وهابمقيد من خالل   103/2012

 50 فراس ابراهيم موسى معلم  من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز  2012/107

 51 فراس محمد فارس شحادة   من خالل مؤسسة حمادة للمحاسبة واالستشارات المالية والضريبية  114/2021

 52 كريم اسامة مصطفى صبري  اسامة صبري لتدقيق الحساباتمن خالل مكتب  109/2022

 53 ليا نادر فرنسيس رحيل  شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات 103/2021

 54 محمد احمد اسماعيل االطرش  مدققو حسابات قانونيون  –مقيد من خالل شركة سليمان وشركاه  2011/111

 55 محمد احمد حمدان البدارين  بي اس من خالل شركة اتش ال بي  109/2018

 56 محمد بسام فهمي جابر  شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسط  109/2021

 57 محمد رمضان حسن دواني  مقيد من خالل مكتب النابلسي للتدقيق والمحاسبة  130/2002

 58 محمد شعيب محمد ابو حاكمة  مقيد من خالل شركة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات 105/2020

 59 محمد شاويش محمد عارف  الشاويش للتدقيق والمحاسبة  مقيد من خالل مؤسسة 108/2014

 60 محمود عبد هللا حامد زيتاوي  مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  109/2017

 61 محمود ناصر محمود شويكي  شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسط  110/2021

 62 مرح غسان محمد صوفان  الشرق االوسط -مقيدة من خالل شركة ارنست ويونغ 112/2021

 63 معاذ حسن محمد بلوط  KPMGمقيد من خالل شركة القواسمي وشركاه  106/2013

 64 معاذ عبد الكريم محمد ابوالرب  شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسط  108/2021

 65 ممتاز فايز احمد حمدان  مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  107/2001

 66 منذر جريس يوسف البندك  مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش )ام.اي(الشرق االوسط  114/2015

 67 منير محمد خليل "علي حسن"  من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  130/2003
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 68 مهند عبد اللطيف حسن حج علي  الشرق االوسط  -مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ 103/2014

 69 موسى سليم يعقوب ريحان  مقيد من خالل الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة  113/2002

 70 موسى سليمان قاسم ابو دية  مقيد من خالل شركة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون  223/1994

 71 موسى محمد موسى بني عودة  من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولية  2002/111

 72 موفق "محمد اكرم" كاظم حسونة  مقيد من خالل مؤسسة حسونة للمحاسبة وتدقيق الحسابات 112/2019

 73 ميرابو نائل بولص شماس  من خالل مكتب انتيجرتي للتدقيق واالستشارات المالية  138/1998

 74 نادر بشارة جريس نصار  مقيد من خالل مكتب حسام وهاب 2003/109

 75 جورج جبرا طويل نرمين  مقيدة من خالل شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات 105/2018

 76 نضال "صالح عطيه" صالح مناصرة  مقيد من خالل مكتب باسم ابو شمه للمحاسبة والتدقيق  106/2014

 77 هانية طاهر محمد عكاوي  فلسطين المحدودة  -من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 112/2018

 78 هيراش يوسف ميساك )شهركيان( المحدودة فلسطين  -من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز  111/2012

 79 وائل عزت فهد نوح  مقيد من خالل شركة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات 127/1998

 80 يعقوب عبد االحد يعقوب علون  فلسطين المحدودة  -مقيد من خالل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 106/2012

 81 يوسف محمد رشيد حمودة  Prime Globalمقيد من خالل الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة وممثل   103/1998
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