
إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

مقيد من خالل  شركة ارنست ويونغ – الشرق االوسطرام هللا 103/2018ابراھيم ايوب ابراھيم تكروري 1

مقيد من خالل مكتب حسني جلبوش لتدقيق الحساباترام هللا 110/2019ابراھيم حسني ابراھيم جلبوش 2

المنھل للتدقيق واالستشاراتالقدس112/2003إبراھيم خليل إبراھيم فرعون3

الكردي لتدقيق الحساباترام هللا107/2004ابراھيم خليل أنور كردي4

مقيد من خالل مؤسسة دحبور لتدقيق الحساباتجنين105/2002ابراھيم محمد صالح دحبور 5

مؤسسة إحسان عوض للتدقيق واإلستشارات الماليةطولكرم106/2005احسان تحسين يوسف عوض6

احمد نجاص محاسبون قانونيونرام هللا126/1987احمد عبد الجليل حسن انجاص7

الميناوي لتدقيق الحسابات واالستشارات الضريبيةنابلس102/1999احمد عمر سعدي ميناوي 8

البتراء لتدقيق الحساباتالخليل135/1998احمد مصطفى خليل حوامده 9

مقيد من خالل  شركة ارنست ويونغ – الشرق االوسطغزة155/1998"احمد ماھر" عبد الرافع اسماعيل ابو شعبان 10

اسامة صبري لتدقيق الحساباتقلقيلية107/2014اسامة مصطفى موسى صبري11

مقيد من خالل مكتب جمال ابو فرحة مدققو حسابات قانونيين ومستشاري ضرائبجنين 105/2019اسامه جمال أحمد أبو فرحه 12

مقيد من خالل شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقيق الحساباتغزة162/1998اسكندر محمود حسين نشوان13

اسالم الداعور لتدقيق الحساباتالخليل102/2005اسالم بدوي محمود الداعور14

مقيد من خالل شركة سليمان وشركاه ‐ مدققو حسابات قانونيونرام هللا131/2000اسماعيل محمد احمد سليمان15

اسيل الزبدة للتدقيق و االستشارات الماليةطولكرم106/2018اسيل أحمد ابراھيم زبدة16

مقيد من خالل مؤسسة اليرموك لتدقيق الحساباترام هللا112/2002اشرف فايز عبد هللا عوض17

ابو الزلف لتدقيق الحساباتبيت لحم135/2000اكرم بشارة بوعاز ابو الزلف 18

نشوان للتدقيق والمحاسبةغزة119/2004أكرم محمود حسين نشوان19

مقيدة من خالل  شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبيةرام هللا107/2013االء موسى سليمان ھدمي 20

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا 106/2019أمجد ابراھيم صالح حمدان 21

 مقيد من خالل شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقيق الحساباتبيت لحم111/2018الياس ماھر فيكتور عمار 22

انور فريحات لتدقيق الحساباتجنين108/2003انور علي ابراھيم فريحات23

مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسطرام هللا111/2017أيمن كامل محمد جبيل24

مؤسسة الريادة للتدقيق والخدمات الضريبيةرام هللا118/1999أيمن وليد موسى لحام25

ارام للتدقيق والمحاسبة واالستشاراتالخليل104/2002ايھاب "محمد ابراھيم" كاظم حسونه26

مقيد من خالل الشرق االوسط للمحاسبة والتدقيقغزة 120/2002ايھاب انور شعبان الترك 27

مؤسسة بيترو للتدقيق‐محاسبة، استشارات، تدريبرام هللا 101/2014باجس زكي باسيل بيترو 28

باسم ابو شمه للمحاسبة والتدقيقبيت لحم120/1999باسم احمد يوسف ابو شمه29

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

بسام شايب للمحاسبة والتدقيقنابلس161/1993بسام عبد الجبار عبدهللا شايب30

مؤسسة كنعان للمحاسبة والتدقيق واالستشاراتغزة125/2000بسام محمود محمد احمد31

مؤسسة فتوح محاسبون قانونيوننابلس103/2002بشار حمدي رفيق فتوح 32

بالل ابراھيم أبو بكر‐ مدقق حسابات قانونينابلس119/1999بالل ابراھيم احمد ابو بكر33

كواليتي لتدقيق الحسابات واإلستشارات المالية والضرائبرام هللا182/1993بيتر ميخائيل ابراھيم حصري34

البكري للمحاسبة والتدقيقالقدس105/1984بھجت حميدي يوسف البكري35

مقيدة من خالل شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقيق الحساباتبيت لحم138/2000"تانيا تانيب" نصر هللا يوسف فراج36

توفيق شكري مسيح اصبح مدقق حسابات قانونيرام هللا089/1983توفيق شكري امسيح اصبح37

الصايغ للمحاسبة والتدقيقغزة158/1998تيسير داود يوسف صايغ38

اليتيم للمحاسبة والتدقيقبيت لحم115/2002جريس نيقوال غطاس اليتيم 39

جالل دويكات للتدقيق واالستشارات الماليةنابلس193/1994جالل محمد حسن دويكات40

جمال ابو فرحة مدققو حسابات قانونيين ومستشاري ضرائبجنين113/2003جمال أحمد عبدالھادي ابو فرحه41

مؤسسة ابو شمة لتدقيق الحساباترام هللا107/2015جمال محمد حمدان ابو شمه42

المھنيون المتحدون لتدقيق الحساباتطولكرم146/2000جمال محمود ذيب حوسو 43

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا 100/1998جمال جميل محمد ملحم 44

مقيد من خالل مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبةبيت لحم 106/2017جمال عيسى غريغوري ابو فرحه45

مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحساباترام هللا078/1981جمال زكريا رشيد الطريفي 46

مقيد من خالل مكتب عطيه قرمان للمحاسبة والتدقيقغزة 147/1998جميل حافظ حسن المصري 47

الوفاق للتدقيق والمحاسبةالخليل135/2002جميل خالد محمد العملة 48

خضر للتدقيق واالستشاراتبيت لحم 106/2003جورج عادل امين خضر 49

مقيد من خالل شركة القواسمي وشركاهرام هللا105/2017حازم احمد عبد اللطيف ابو غربيه50

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز  فلسطين المحدودةرام هللا 115/2003حازم حنا جبر صبابا 51

حسام وھاب‐ مدقق حسابات قانونيبيت لحم 234/1994حسام جليل جريس وھاب52

تشرين لتدقيق الحساباتنابلس 215/1994حسام عبدو يوسف عقروق 53

مقيد من خالل مكتب االستشاريون العرب للتدقيق واالستشارات المالية واالداريةنابلس 109/2005حسن أحمد حسن عوض 54

مؤسسة ابو ديه لتدقيق الحساباتالخليل112/1999حسن احمد قاسم ابو ديه55

مؤسسة يقين لالستشارات وتدقيق الحساباتجنين132/2000حسني ابراھيم اسعد ربايعه56

حسني جلبوش لتدقيق الحساباترام هللا208/1995حسني ابراھيم حسن جلبوش57

النابلسي للتدقيق والمحاسبةالقدس076/1983حمدي عمران محمد سعيد نابلسي 58
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

مقيدة من خالل مكتب بسام الشايب للمحاسبة والتدقيقنابلس134/2000حنين عبد الكريم محمد سالم 59

مقيد من خالل مكتب أنور فريحات لتدقيق الحساباتجنين 104/2019خالد أنور علي فريحات 60

الحايك لتدقيق الحساباتبيت لحم105/2014خالد ھاني ناجي عبد المسيح61

خليل ابراھيم عريقات للتدقيق والضرائبرام هللا101/1998خليل ابراھيم علي عريقات62

خليل حاج علي للمحاسبة والتدقيقطولكرم116/1999خليل محمد عبد هللا خليل63

مقيد من خالل  شركة القواسمي وشركاهرام هللا113/2011خليل فؤاد خليل غاوي64

مؤسسة رزق لتدقيق الحساباترام هللا 237/1994خليل يوسف أحمد رزق 65

مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحساباترام هللا101/2004رافت فارس فؤاد عواد 66

مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحساباتنابلس132/2002رامي اسعد سليمان عيساوي 67

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا 108/2019رامي ماھر حسن زغل 68

مؤسسة الشاويش للتدقيق والمحاسبةرام هللا 120/2004رانيه عارف محمد شاويش69

السعد للمحاسبة والتدقيقطولكرم104/2012رائد ابراھيم فريد سعد70

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا 109/2002رائد ايليا ابراھيم ابو العظام 71

رتيبه عطاهللا للتدقيق والمحاسبةبيت لحم 144/1987رتيبه عبد الحميد محمود العيسه72

المكتب الدولي لتدقيق الحسابات/ روحي كنعانرام هللا 105/1998روحي مفلح احمد ابو عون73

مؤسسة الفردوس لتدقيق الحساباترام هللا207/1994رنده أحمد حسين اسماعيل74

مقيد من خالل شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحساباترام هللا 115/2004زكريا جمال زكريا الطريفي 75

شبيطه للتدقيق والمحاسبةرام هللا 116/2003زھدي محمد حسن شبيطه76

مؤسسة العراب للتدقيق والمحاسبةالخليل102/2014زھرة عبد الفتاح محمد صغير77

الحاطوم لتدقيق الحساباتغزة 151/1998زھير محمد حسن الحاطوم 78

مؤسسة بالي لتدقيق الحساباتالخليل111/2001زياد اسحق رشدي بالي79

المؤسسة الفلسطينية لتدقيق الحساباتنابلس244/1995زياد محمد يوسف بليه80

مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسطرام هللا 105/2003سائد سليم يوسف علي81

مؤسسة ناصر الدين لتدقيق الحساباتالخليل108/1998سامح صالح ناصر الدين ناصر الدين82

مؤسسة قواس للمحاسبة والتدقيقالقدس110/2001سامر ريمون عيد قواس 83

الدار لتدقيق الحساباتبيت لحم110/1998سامي متري قسطندي بنوره84

مؤسسة دحبور لتدقيق الحساباتجنين109/1998سامي محمد صالح دحبور 85

مقيدة من خالل مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبةبيت لحم 112/1987سامية غرغوري سابا أبو فرحة86

التكروري لتدقيق الحساباتالخليل139/1987سحر "محمد صادق" عثمان التكروري87

           Page 3



إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

الرواد للتدقيق والمحاسبةالخليل116/1998سعد "محمد عمر" عبد الكريم تميمي88

الشرق االوسط للمحاسبة والتدقيقغزة 118/2002سفيان حماده شعبان الترك 89

المكتب القانوني للتدقيق والمحاسبةغزة 165/1998سالمه عبد الغفور سعيد القيشاوي 90

مقيد من خالل شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبيةرام هللا 108/2011سليمان موسى سليمان ابو دية91

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطالقدس 109/2001سمير بسيل جورج سحار92

مكتب فلسطين للتدقيقغزة 121/2002سھام عبد الحكيم خليل غزال 93

مقيدة من خالل شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبيةرام هللا 107/2011سھى "محمد تيسير"  يعقوب زلوم94

مقيد من خالل مكتب دار المدقق محاسبون قانونيون ومحكمون ماليونالقدس114/2003سھيل عبد المعطي شكري نيروخ95

ابو ميالة للمحاسبة والتدقيقنابلس 102/2011سھيل نعيم محمد ميالة 96

انتيجرتي للتدقيق واالستشارات الماليةرام هللا 108/2002شادي شكري حنا قرع 97

بدر الدين محاسبون قانونيونغزة 117/2004شحادة مصطفى شحادة بدر الدين        98

شحدة خليفه للمحاسبة وتدقيق الحساباتبيت لحم198/1995شحده محمد جاد هللا ابو خليفه99

مقيد من خالل شركة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحساباترام هللا130/1998شعيب محمد عبد الرحمن ابو حاكمة100

مؤسسة السالم لتدقيق الحسابات واالستشاراترام هللا156/1992شفيق محمد حسين عواشره101

مؤسسة عالمة للمحاسبة وتدقيق الحساباتالخليل111/2003صابر ربيع عبد الرزاق عالمه102

االسعد لتدقيق الحساباتطولكرم108/2004صالح عمر حسين االسعد 103

شعاع للمحاسبة والتدقيقغزة 167/1998صالح خليل علي األشقر 104

الوفاء لالستشارات المالية والمحاسبيةغزة144/1998صالح عبد محمود ابو وطفه105

الخضور لتدقيق الحساباتالخليل108/2005طارق عيسى حسن خضور106

مقيد من خالل مكتب صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضريبيةرام هللا 103/2019طارق غسان محمد صوفان 107

طارق كوالغاصيالقدس120/1985طارق كامل مصطفى الكوالغاصي108

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا112/2012طالل توفيق سالم ابو غزاله109

عادل جرادات لتدقيق الحساباتجنين105/2004عادل جالل فريد جرادات 110

مقيد من خالل مكتب خضر للتدقيق واالستشاراتبيت لحم071/1981عادل أمين منصور خضر111

مقيد من خالل مؤسسة الشاويش للتدقيق والمحاسبةاريحا 074/1981عارف محمد عارف شاويش112

 عبد الحكيم العلمي ‐ محاسبون قانونيونغزة152/1998عبد الحكيم عبد اللطيف ابراھيم العلمي113

الوفاء للمراجعة واالستشارات المالية واالقتصاديةغزة145/1998عبد الحكيم محمد عبد الفتاح ابودغيم114

مقيد من خالل مكتب دليل للتدقيق واإلستشاراتغزة 131/2003عبد الرؤوف موسى عبد هللا غبن 115

الخبراء لتدقيق الحساباترام هللا102/2015عبد الفتاح سعيد محمد صالح116
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

مؤسسة عبد الفتاح الفروخ لتدقيق الحساباتالخليل133/2002عبد الفتاح عيسى سرحان فروخ 117

مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسطرام هللا 107/2018عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف نجار 118

جرانادا للتدقيق والمحاسبةرام هللا 102/2019عبد هللا عدنان عبد هللا صبره 119

غنام للتدقيق واالستشاراتبيت لحم103/2001عبد هللا مصلح عبد غنام120

عبد الغني شمالي لتدقيق الحساباتجنين190/1993عبد الغني صبري خليل شمالي 121

مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ ‐ الشرق االوسطرام هللا101/2017عبدالكريم ثابت عبدالكريم محمود122

معايعه وشركاھم محاسبون قانونيونرام هللا 167/1992عبله سميح يعقوب معايعه123

مؤسسة زلوم للتدقيق والمحاسبةالخليل122/1987عثمان داوود شكري زلوم 124

مؤسسة الخطيب لتدقيق الحساباتنابلس097/1981عدنان احمد عسكر محامده 125

مؤسسة التوايھه لتدقيق الحساباتبيت لحم117/1998عدنان عبد المحسن عبد الھادي التوايھه126

مقيد من خالل شركة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحساباترام هللا108/2017عزت وائل عزت نوح127

المكتب المھني للتدقيق والمحاسبةالقدس110/2011عصام عدنان عبد هللا جفال 128

مؤسسة صوفان لتدقيق الحساباترام هللا107/2002عصام محمد سليم صوفان 129

مكتب عطيه قرمان للمحاسبة والتدقيقغزة 123/2002عطيه مسلم عطيه قرمان 130

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا110/2002عماد داود اسعد ابراھيم131

مكتب عمر قنيص مدقق حسابات قانونيبيت لحم91/1993عمر مصطفى ابراھيم قنيص132

بالستيا للخدمات المھنية والتدقيقرام هللا106/2001عمران حمدان محمد ناصر133

عدنان قيمري للتدقيق والمحاسبةرام هللا 104/2004عنان عدنان عبد الرحمن قيمري134

مقيد من خالل  شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا110/2015عيسى جوزيف عيسى سابا135

التميمي لتدقيق الحساباتالخليل109/2004عيسى طه عبد السالم "سلھب تميمي"136

مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبةبيت لحم 034/1979عيسى غرغوري سابا ابو فرحة137

صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضريبيةرام هللا134/1987غسان محمد سليم صوفان138

بيت الخبرة للتدقيق واالستشارات الماليةطوباس 119/1998غسان محمود يوسف عبد الرازق 139

مقيد من خالل مكتب حسام وھاب‐ مدقق حسابات قانونيبيت لحم103/2012فادي سعيد جادهللا قطان140

المكتب العصري للمحاسبة والتدقيقغزة164/1998فارس محمد عبد الرحمن كريزم141

خير لتدقيق الحساباتبيت لحم142/2000فايز بنايوت يوسف خير142

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا107/2012فراس ابراھيم موسى معلم143

كالريتا لتدقيق الحساباترام هللا106/2011فراس حنا خليل فواضله144

مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة وتدقيق الحساباتغزة 122/2002فرج هللا حمدي ياسين مرتجى 145
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

فريد سعيد للتدقيق والمحاسبةبيت لحم107/1998فريد بطرس جريس سعيد 146

خبراء الزيتون للمحاسبة وتدقيق الحساباتغزة113/2004فوزي جمعه حامد الخولي147

مكتب المنار للمحاسبة والتدقيقغزة 127/2002فوزي محمود حسين صالح 148

مقيد من خالل مؤسسة الخطيب لتدقيق الحساباتنابلس176/1992كمال احمد عسكر خطيب149

ادفايزرز محاسبون قانونيون ومستشارونرام هللا175/1991ماجد احمد حسين اسماعيل 150

المحاسب القانوني ماجد خليل عبد الغني سليمانأريحا144/2000ماجد خليل عبد الغني سليمان151

مؤسسة ماجده للمحاسبة وتدقيق الحساباتنابلس104/2001ماجده انور احمد مقبول152

جذور لتدقيق الحساباتقلقيلية141/2000مأمون "محمد جميل" جاسر ذره153

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا 109/2012ماھر يعقوب انطون ازرق154

شوملي للمحاسبة واالستشارات الماليةبيت لحم106/2015مجدي شفيق الياس شوملي155

مقيد من خالل شركة سليمان وشركاه ‐ مدققو حسابات قانونيونرام هللا111/2011محمد احمد اسماعيل االطرش156

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا 109/2018محمد أحمد حمدان البدارين 157

محمد ھليل محاسب قانونينابلس114/2001محمد أحمد ھليل احمد158

مؤسسة مسوده للمحاسبة والتدقيقالخليل187/1994"محمد اسامه" عبد الحافظ مصباح مسوده159

مؤسسة حسونه للمحاسبة وتدقيق الحساباتالخليل 046/1984"محمد اكرم" كاظم ابراھيم حسونه160

مؤسسة المحتسب للتدقيق والمحاسبةالخليل226/1994"محمد امجد ""محمد جميل" طالب محتسب161

نجما للتدقيق واالستشاراتالقدس107/2017محمد جمال محمد بلبيسي162

المؤسسة العربية للتدقيق وتسجيل الحساباتالخليل030/1981"محمد جودي" عبد المحسن محمود الجعبري163

مؤسسة االستشاريون العرب للتدقيق واالستشارات المالية واالداريةنابلس121/1998محمد خالد محمود عرفات164

مؤسسة الراشد لتدقيق الحساباترام هللا108/2001محمد راشد أحمد شيخ165

مجموعة الخبراء العرب مدققو حسابات قانونيونالخليل154/1991"محمد رجائي" يوسف عبداللطيف القيسي166

مقيد من خالل مكتب النابلسي للتدقيق والمحاسبةالقدس130/2002محمد رمضان حسن دواني167

مقيد من خالل مؤسسة الشاويش للتدقيق والمحاسبةأريحا108/2014محمد عارف محمد شاويش168

مكتب محمد عبد الرحمن غراب للمحاسبة والتدقيقغزة 124/2002محمد عبد الرحمن ربيع غراب 169

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا 101/2013محمد علي موسى جابر 170

مؤسسة حوسو للمحاسبة وتدقيق الحساباتطولكرم 009/1973محمد محمود ذيب حوسو171

مؤسسة ارفاعيه للتدقيق والمحاسبةالخليل111/1999محمد محمود محمد ارفاعيه172

داليا لتدقيق الحساباترام هللا 105/2005محمد يوسف محمد ابو رميله173

مؤسسة عرموش لتدقيق الحساباتنابلس 113/1999"محمد نضال" بسام "محمد منيب" عرموش174
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا109/2017محمود عبد هللا حامد زيتاوي175

العالمية لتدقيق الحساباتطولكرم 107/1999محمود فريد سعيد جيوسي176

طعمه لتدقيق الحساباترام هللا111/1998محمود مصطفى عيسى طعمه177

االھرام للمحاسبة والتدقيقغزة 126/2000مخيمر محمد خليل ابو زيد 178

مروان الطريفي لتدقيق الحساباترام هللا165/1990مروان احمد العبد حسين 179

مؤسسة فلسطين للتدقيق والمحاسبة‐ محاسبون قانونيون واستشاريونغزة 116/2004مروان عطيه اسماعيل الشيخ 180

عودة جبريل مدقق حسابات قانونيرام هللا104/2015مصطفى عودة حسين طويل181

مقيد من خالل الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبةرام هللا102/2013مصطفى محمود محمد عويس182

مقيد من خالل شركة القواسمي وشركاهرام هللا106/2013معاذ حسن محمد بلوط 183

جبر ادارة حسابات، واستشارات ضرائبالقدس 227/1994مفيد فطين احمد جبر 184

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا107/2001ممتاز فايز أحمد حمدان 185

مؤسسة الكسواني لتدقيق الحساباتالقدس145/2000منذر أحمد حسين اسماعيل 186

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا114/2015منذر جريس يوسف البندك 187

الھدى للتدقيق والمحاسبةغزة161/1998منذر غازي محمد البردويل188

الناظر للتدقيق والمحاسبةالخليل126/1998منذر كامل داود الناظر189

الماجد للتدقيق والمحاسبةالخليل105/2015منذر ماجد عاشور الجعبري190

نجم للمحاسبةرام هللا117/2003منذر محمد مفلح نجم191

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهغزة130/2003منير محمد خليل "علي حسن"192

سنان للتدقيقجنين 110/1999مھنا صالح محمد سنان193

مقيد من خالل شركة ارنست ويونغ – الشرق االوسطرام هللا103/2014مھند عبد اللطيف حسن حج علي194

مقيد من خالل شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا111/2002موسى محمد موسى بني عوده195

مقيد من خالل شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبيةرام هللا 223/1994موسى سليمان قاسم أبو دية 196

مقيد من خالل  شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐  فلسطين المحدودةرام هللا 104/2003مؤيد احمد عبد المھدي عموري 197

محاضر في جامعة بيرزيترام هللا138/1998ميرابو نائل بولص شماس198

نادر محمد الدجاني محاسب قانوني مستشار اداريالقدس143/1987نادر محمد حافظ دجاني199

مؤسسة اليرموك لتدقيق الحساباترام هللا248/1995ناصر الدين اكرم راغب عسلي200

مؤسسة الواحة للحساباترام هللا112/2017ناصر عدنان سليمان طاھر201

نافذ احمد يوسف عمرو‐ مدقق حسابات قانونيالخليل 104/2005نافذ احمد يوسف عمرو 202

مكتب القدس للتدقيق والمحاسبةغزة 119/2003ناھض عثمان خليل حبوش 203
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

مكتب ابن خلدون للمحاسبة والتدقيقالخليل 117/1999نبيل ابراھيم عبد الحميد االيوبي 204

نبيل عوده محاسب ومدقق حسابات قانونيرام هللا181/1993نبيل لويز نعمة هللا عوده205

مؤسسة الكرمل للتدقيق المحاسبةالخليل102/2002نبيل محمد عيسى طنينه206

بي دي او للمحاسبة والتدقيق والخدمات الضريبيةرام هللا110/2005نبيل محمود سالمه زيدان 207

مقيدة من خالل  شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقيق الحساباتبيت لحم105/2018نرمين جورج جبرا طويل208

مكتب األخوة للتدقيق واالستشارات المحاسبيةجنين 108/2015نسرين رضوان رضا يحيى209

دار المدقق محاسبون قانونيون ومحكمون ماليونالقدس203/1993نضال عبد المعطي شكري نيروخ210

مقيد من خالل مكتب باسم ابو شمة للمحاسبة والتدقيقبيت لحم106/2014نضال"صالح عطيه"صالح المناصرة211

مؤسسة التميمي لتدقيق الحساباتنابلس166/1990نعمان عبد الجواد نعمان تميمي212

مؤسسة حمادة للمحاسبة واإلستشارات المالية والضريبيةغزة154/1998نھاد أحمد عبد المعطي حمادة213

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا104/2017نيقوال جورج نيقوال سحار214

رويال مدققو حسابات قانونيونالخليل258/1998ھاشم "محمد رشيد" صالح "سيد احمد"215

ھاني دعنا مدقق حسابات قانونيالخليل105/1999ھاني جوھر محمود دعنا216

مكتب دليل للتدقيق واإلستشاراتغزة 118/2003ھاني محمد محمد احمد 217

مقيدة من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطالقدس 112/2018ھانيه طاھر محمد عكاوي 218

صفد للتدقيقجنين121/1999ھشام محمود يوسف مساد219

عكيلة للمحاسبة والتدقيقغزة 117/2002ھيام سليم عبد القادر عكيلة 220

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا 111/2012ھيراش يوسف ميساك (شھركيان)221

مقيد من خالل شركة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحساباترام هللا 127/1998وائل عزت فھد نوح222

مؤسسة وسيم الشرباتي للتدقيق والمحاسبةالخليل 101/2019وسيم ماھر عبد الفتاح الشرباتي 223

وضاح محتسب للتدقيق والمحاسبةالخليل106/1998وضاح  سعدي محمود محتسب224

الخالدي لتدقيق الحساباتجنين106/2004وليد طاھر عبد اللطيف عوده225

الخليلي للمحاسبة والتدقيقرام هللا136/1998وليد محمد سالم الخليلي226

حيمور لتدقيق الحساباتبيت لحم127/2003وليد ھاشم احمد حيمور227

يحيى محاسب ومدقق حسابات قانونيالقدس139/2002يحيى سالمه عبدالرحمن أبو ارميله228

مجموعة الغد للتدقيق والمحاسبةغزة 132/2003يحيى مصطفى رجب ابو جبل 229

مقيد من خالل شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز‐ فلسطين المحدودةرام هللا 106/2012يعقوب عبد االحد يعقوب علون230

مقيد من خالل شركة ديلويت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا 102/2018يوسف ماھر يوسف ساحلية 231

مقيد من خالل الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبةرام هللا103/1998 يوسف محمد رشيد حموده232

           Page 8



إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمھنة لعام ٢٠١٩
بموجب المادة (٨) من قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤

استنادا ألحكام قانون مزاولة مھنة تدقيق الحسابات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٤ السيما المادة (٢) منه، والتي تعتبر السجالت التي ينظمھا المجلس بمقتضى أحكام ھذه المادة بينة 
قانونية رسمية إلثبات محتوياتھا، وباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بالالئحة التنفيذية السيما الفقرة (١) من المادة (٨٠)، التي تنص على أنه: " اليجوز ألي شخص 

طبيعي أو اعتباري مزاولة مھنة تدقيق الحسابات في فلسطين ما لم يكن تم قيده في سجالت مدققي الحسابات القانونيين المزاولين".

بتاريخ: ١٢/٣١ /٢٠١٩ السجل تحديث تم
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