
إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

م تكروري 1 م ايوب ابرا ق االوسطرام  103/2018ابرا ونغ – ال كة ارست و د من خالل   مق

م جلبوش 2 م حس ابرا اترام  110/2019ابرا د من خالل مكتب حس جلبوش لتدقيق الحسا مق

م فرعون3 ل إبرا م خل شاراتالقدس112/2003إبرا المنهل للتدقيق واالس

ل أنور كردي4 م خل اترام 107/2004ابرا ردي لتدقيق الحسا ال

م محمد صالح دحبور 5 اتجن 105/2002ابرا د من خالل مؤسسة دحبور لتدقيق الحسا مق

رم106/2005احسان تحس يوسف عوض6 ةطول شارات المال مؤسسة إحسان عوض للتدقيق واإلس

ل حسن انجاص7 د الجل احمد نجاص محاسبون قانونيونرام 126/1987احمد ع

لس102/1999احمد عمر سعدي ميناوي 8 ةنا شارات ال ات واالس الميناوي لتدقيق الحسا

ل حوامدە 9 ل135/1998احمد مصط خل اتالخل اء لتدقيق الحسا الب

ر دعنا 10 ا جو ل 109/2019أحمد  ات قانو الخل ا دعنا مدقق حسا د من خالل مكتب  مق

ان 11 ل ابو شع د الرافع اسماع ر" ع ق االوسطغزة155/1998"احمد ما ونغ – ال كة ارست و د من خالل   مق

ي12 ة107/2014اسامة مصط مو ص ل اتقلق ي لتدقيق الحسا اسامة ص

ائبجن 105/2019اسامه جمال أحمد أبو فرحه 13 شاري  ات قانوني ومس د من خالل مكتب جمال ابو فرحة مدققو حسا مق

شوان14 اتغزة162/1998اسكندر محمود حس  م لتدقيق الحسا ا شوان و كة فراج و د من خالل  مق

دوي محمود الداعور15 ل102/2005اسالم  اتالخل اسالم الداعور لتدقيق الحسا

مان16 ل محمد احمد سل ات قانونيونرام 131/2000اسماع اە - مدققو حسا مان و كة سل د من خالل  مق

م زدة17 ل أحمد ابرا رم106/2018اس ةطول شارات المال دة للتدقيق و االس ل ال اس

د  عوض18 ف فايز ع اترام 112/2002ا موك لتدقيق الحسا د من خالل مؤسسة ال مق

شارة بوعاز ابو الزلف 19 رم  ت لحم135/2000ا اتب ابو الزلف لتدقيق الحسا

شوان20 رم محمود حس  ةغزة119/2004أ شوان للتدقيق والمحاس

م صالح حمدان 21 اەرام  106/2019امجد ابرا كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

كتور عمار 22 ر ف اس ما ت لحم111/2018ال اتب م لتدقيق الحسا ا شوان و كة فراج و د من خالل   مق

د 23 مان  ونرام 107/2013االء مو سل شار كة مزارز محاسبون قانونيون واس دة من خالل   مق

حات24 م ف اتجن 108/2003انور ع ابرا حات لتدقيق الحسا انور ف

ل25 امل محمد جب من  ق االوسطرام 111/2017أ ونغ - ال كة ارست و د من خالل  مق

د مو لحام26 من ول ةرام 118/1999أ ادة للتدقيق والخدمات ال مؤسسة ال

اظم حسونه27 م"  ل104/2002ايهاب "محمد ابرا شاراتالخل ة واالس ارام للتدقيق والمحاس

ك 28 ان ال ة والتدقيقغزة 120/2002ايهاب انور شع ق االوسط للمحاس د من خالل ال مق

و 29 ل بي اس شارات، تدربرام  101/2014اجس ز  ة، اس و للتدقيق-محاس مؤسسة بي

ت لحم120/1999اسم احمد يوسف ابو شمه30 ة والتدقيقب اسم ابو شمه للمحاس

ب31 د شا ار ع د الج لس161/1993سام ع ة والتدقيقنا ب للمحاس سام شا

شاراتغزة125/2000سام محمود محمد احمد 32 ة والتدقيق واالس مؤسسة كنعان للمحاس

ح 33 لس103/2002شار حمدي رفيق فت ح محاسبون قانونيوننا مؤسسة فت

كر34 م احمد ابو  لس119/1999الل ابرا ات قانو نا كر- مدقق حسا م أبو  الل ابرا

ي35 م ح ل ابرا خائ ائبرام 182/1993بي م ة وال شارات المال ات واإلس كوالي لتدقيق الحسا

كري36 دي يوسف ال ة والتدقيقالقدس105/1984بهجت حم كري للمحاس ال

ب" ن  يوسف فراج37 ا تان ت لحم138/2000"تان اتب م لتدقيق الحسا ا شوان و كة فراج و دة من خالل  مق

ات قانو رام 089/1983توفيق شكري امسيح اصبح38 توفيق شكري مسيح اصبح مدقق حسا

س داود يوسف صايغ39 ة والتدقيقغزة158/1998ت الصايغ للمحاس

م40 قوال غطاس الي س ن ت لحم115/2002ج ة والتدقيقب م للمحاس الي

ات41 لس193/1994جالل محمد حسن دو ةنا شارات المال ات للتدقيق واالس جالل دو

سجل المدقق القانوني المرخص المزاول للمهنة لعام 2020
ات رقم (9) لسنة 2004 موجب المادة (8) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا

نة  ذە المادة ب ام  مقت أح ما المادة (2) منه، وال تعت السجالت ال ينظمها المجلس  ات رقم (9) لسنة 2004 الس ام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا نادا ألح اس
جوز ألي  ما الفقرة (1) من المادة (80)، ال تنص ع أنه: " ال ة الس ذ الالئحة التنف ناد إ قرار مجلس الوزراء رقم (24)  االس اتها، و ات محت ة إلث ة رسم قانون

ات القانوني المزاول ". دە  سجالت مدق الحسا كن تم ق ات  فلسط ما لم  اري مزاولة مهنة تدقيق الحسا شخص طب أو اعت
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دالهادي ابو فرحه42 ائبجن 113/2003جمال أحمد ع شاري  ات قانوني ومس جمال ابو فرحة مدققو حسا

ل محمد ملحم 43 اەرام  100/1998جمال جم كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

د الط 44 ا رش اترام 078/1981جمال زك كة مؤسسة الط لتدقيق الحسا د من خالل  مق

اترام 107/2015جمال محمد حمدان ابو شمه45 مؤسسة ابو شمة لتدقيق الحسا

ب حوسو 46 رم146/2000جمال محمود ذ اتطول المهنيون المتحدون لتدقيق الحسا

غوري ابو فرحه47 ت لحم 106/2017جمال ع غ ةب ب للتدقيق والمحاس د من خالل مؤسسة الشا مق

ل خالد محمد العملة 48 ل135/2002جم ةالخل الوفاق للتدقيق والمحاس

ت لحم 106/2003جورج عادل ام خ 49 شاراتب خ للتدقيق واالس

ه50 ف ابو غ د اللط اەرام 105/2017حازم احمد ع كة القواس و د من خالل  مق

ا 51 ا رز  فلسط المحدودةرام  115/2003حازم حنا ج ص اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل  مق

ل 107/2020حازم ع طه "سلهب تم " 52 اتالخل د من خالل مكتب التم لتدقيق الحسا مق

اب53 س و ل ج ت لحم 234/1994حسام جل ات قانو ب اب- مدقق حسا حسام و

دو يوسف عقروق 54 لس 215/1994حسام ع اتنا ن لتدقيق الحسا

لس 109/2005حسن أحمد حسن عوض 55 ة واالدارةنا شارات المال ون العرب للتدقيق واالس شار د من خالل مكتب االس مق

ه56 ل112/1999حسن احمد قاسم ابو د اتالخل ه لتدقيق الحسا مؤسسة ابو د

عه57 م اسعد را اتجن 132/2000حس ابرا شارات وتدقيق الحسا ق لالس مؤسسة 

م حسن جلبوش58 اترام 208/1995حس ابرا حس جلبوش لتدقيق الحسا

ل 59 د نا ةالقدس076/1983حمدي عمران محمد سع ل للتدقيق والمحاس النا

م محمد سالم 60 د ال لس134/2000حن ع ة والتدقيقنا ب للمحاس سام الشا دة من خالل مكتب  مق

حات 61 اتجن 104/2019خالد أنور ع ف حات لتدقيق الحسا د من خالل مكتب أنور ف مق

د المسيح62 ا نا ع ت لحم105/2014خالد  اتب ك لتدقيق الحسا الحا

قات63 م ع ع ل ابرا ائبرام 101/1998خل قات للتدقيق وال م ع ل ابرا خل

ل غاوي64 ل فؤاد خل اەرام 113/2011خل كة القواس و د من خالل   مق

ل 65 د  خل ل محمد ع رم 116/1999خل ة والتدقيقطول ل حج ع للمحاس خل

ل يوسف أحمد رزق 66 اترام  237/1994خل مؤسسة رزق لتدقيق الحسا

اترام 101/2004رافت فارس فؤاد عواد 67 كة مؤسسة الط لتدقيق الحسا د من خالل  مق

ساوي 68 مان ع لس132/2002را اسعد سل اتنا كة مؤسسة الط لتدقيق الحسا د من خالل  مق

ر حسن زغل 69 اەرام  108/2019را ما كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

ش70 ه عارف محمد شاو ةرام  120/2004ران ش للتدقيق والمحاس مؤسسة الشاو

د سعد71 م ف رم104/2012رائد ابرا ة والتدقيقطول السعد للمحاس

م ابو العظام 72 ا ابرا ل ق االوسطرام  109/2002رائد ا ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

سه73 د محمود الع د الحم ه ع ت لحم 144/1987رت ةب ه عطا للتدقيق والمحاس رت

اتجن 103/2020رنا حس ع زحالقه 74 رنا زحالقه لتدقيق الحسا

ات/ رو كنعانرام  105/1998رو مفلح احمد ابو عون75 المكتب الدو لتدقيق الحسا

ل76 اترام 207/1994رندە أحمد حس اسماع مؤسسة الفردوس لتدقيق الحسا

ا الط 77 ا جمال زك اترام  115/2004زك كة مؤسسة الط لتدقيق الحسا د من خالل  مق

طه78 دي محمد حسن ش ةرام  116/2003ز طه للتدقيق والمحاس ش

د الفتاح محمد صغ 79 رة ع ل102/2014ز ةالخل مؤسسة العراب للتدقيق والمحاس

ا 80 ل111/2001زاد اسحق رشدي  اتالخل ا لتدقيق الحسا مؤسسة 

ب 81 م ع الخط ة والتدقيقغزة 156/1998زاد سل ب للمحاس الخط

ه82 ل لس244/1995زاد محمد يوسف  اتنا ة لتدقيق الحسا المؤسسة الفلسطي
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ل108/1998سامح صالح نا الدين نا الدين83 اتالخل مؤسسة نا الدين لتدقيق الحسا

د قواس 84 ة والتدقيقالقدس110/2001سامر رمون ع مؤسسة قواس للمحاس

م يوسف ع 85 ق االوسطرام  105/2003سائد سل ونغ - ال كة ارست و د من خالل  مق

ي قسطندي بنورە86 ت لحم110/1998سا م اتب الدار لتدقيق الحسا

اتجن 109/1998سا محمد صالح دحبور 87 مؤسسة دحبور لتدقيق الحسا

ا أبو فرحة88 ة غرغوري سا ت لحم 112/1987سام ةب ب للتدقيق والمحاس دة من خالل مؤسسة الشا مق

ل139/1987سحر "محمد صادق" عثمان التكروري89 اتالخل التكروري لتدقيق الحسا

م تم 90 د ال ل116/1998سعد "محمد عمر" ع ةالخل الرواد للتدقيق والمحاس

ك 91 ان ال ان حمادە شع ة والتدقيقغزة 118/2002سف ق االوسط للمحاس ال

شاوي 92 د الق د الغفور سع ةغزة 165/1998سالمه ع المكتب القانو للتدقيق والمحاس

س خفش93 م حمدي ت اترام 113/2020سل مؤسسة العهد لتدقيق الحسا

ة94 مان ابو د مان مو سل ونرام  108/2011سل شار كة مزارز محاسبون قانونيون واس د من خالل  مق

ل جورج سحار95 س ق االوسطالقدس 109/2001سم  ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

ل غزال 96 م خل د الحك مكتب فلسط للتدقيقغزة 121/2002سهام ع

وخ97 د المع شكري ن ل ع مون ماليونالقدس114/2003سه د من خالل مكتب دار المدقق محاسبون قانونيون ومح مق

الة 98 م محمد م ل نع لس 102/2011سه ة والتدقيقنا الة للمحاس ابو م

ه 99 ا توفيق ابو مرخ ل 112/2020شادي زك ات قانونيونالخل اء العرب مدققو حسا د من خالل مجموعة الخ مق

ع 100 ةرام  108/2002شادي شكري حنا ق شارات المال جر للتدقيق واالس ان

در الدين        101 شارون ماليونغزة 117/2004شحادة مصط شحادة  در الدين محاسبون قانونيون ومس

فه102 ت لحم198/1995شحدە محمد جاد  ابو خل اتب ة وتدقيق الحسا فه للمحاس شحدة خل

ب 103 د أحمد الخط اەرام  106/2020ف عا كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

مة104 د الرحمن ابو حا ب محمد ع اترام 130/1998شع مة لتدقيق الحسا ح وأبو حا كة ن د من خالل  مق

ە105 شاراترام 156/1992شفيق محمد حس عوا ات واالس مؤسسة السالم لتدقيق الحسا

د الرزاق عالمه106 ل111/2003صابر ريع ع اتالخل ة وتدقيق الحسا مؤسسة عالمة للمحاس

رم108/2004صالح عمر حس االسعد 107 اتطول االسعد لتدقيق الحسا

ل ع األشقر 108 ة والتدقيقغزة 167/1998صالح خل مكتب شعاع للمحاس

ل108/2005طارق ع حسن خضور109 اتالخل الخضور لتدقيق الحسا

ةرام  103/2019طارق غسان محمد صوفان 110 ات والخدمات ال د من خالل مكتب صوفان لتدقيق الحسا مق

اەرام  112/2012طالل توفيق سالم ابو غزاله 111 كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

د جرادات 112 اتجن 105/2004عادل جالل ف عادل جرادات لتدقيق الحسا

ت لحم071/1981عادل أم منصور خ 113 شاراتب د من خالل مكتب خ للتدقيق واالس مق

ش114 ةارحا 074/1981عارف محمد عارف شاو ش للتدقيق والمحاس د من خالل مؤسسة الشاو مق

م العل 115 ف ابرا د اللط م ع د الحك م العل - محاسبون قانونيونغزة152/1998ع د الحك  ع

م116 د الفتاح ابودغ م محمد ع د الحك ةغزة145/1998ع ة واالقتصاد شارات المال الوفاء للمراجعة واالس

د  غ 117 د الرؤوف مو ع شاراتغزة 131/2003ع ل للتدقيق واإلس د من خالل مكتب دل مق

د محمد صالح118 د الفتاح سع ةرام 102/2015ع شارات ال طاوي للتدقيق واالس مكتب ال

حان فروخ 119 د الفتاح ع  ل133/2002ع اتالخل د الفتاح الفروخ لتدقيق الحسا مؤسسة ع

ف نجار 120 د اللط ف أحمد ع د اللط ق االوسطرام  107/2018ع ونغ - ال كة ارست و د من خالل  مق

مه 121 ندي" صا د  سالم "محمد  لس 101/2020ع اتنا ة والتدقيق: محاسبون ومدققو حسا مه للمحاس مؤسسة صا

ە 122 د  ص د  عدنان ع ةرام  102/2019ع جرانادا للتدقيق والمحاس

د غنام123 د  مصلح ع ت لحم103/2001ع شاراتب غنام للتدقيق واالس
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ل شما 124 ي خل د الغ ص اتجن 190/1993ع د الغ شما لتدقيق الحسا ع

م محمود125 دال ت ع م ثا دال ق االوسطرام 101/2017ع ونغ - ال كة ارست و د من خالل  مق

عه126 عقوب معا له سميح  م محاسبون قانونيونرام  167/1992ع ا عه و معا

ل122/1987عثمان داوود شكري زلوم 127 ةالخل مؤسسة زلوم للتدقيق والمحاس

لس097/1981عدنان احمد عسكر محامدە 128 اتنا ب لتدقيق الحسا مؤسسة الخط

د الهادي التوايهه129 د المحسن ع ت لحم117/1998عدنان ع اتب مؤسسة التوايهه لتدقيق الحسا

ح130 اترام 108/2017عزت وائل عزت ن مة لتدقيق الحسا ح وأبو حا كة ن د من خالل  مق

د  جفال 131 ةالقدس110/2011عصام عدنان ع المكتب المه للتدقيق والمحاس

م صوفان 132 اترام 107/2002عصام محمد سل مؤسسة صوفان لتدقيق الحسا

ه قرمان 133 ه مسلم عط ة والتدقيقغزة 123/2002عط ه قرمان للمحاس مكتب عط

م 134 اەرام  110/2002عماد داود اسعد ابرا كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

ص135 م قن ت لحم91/1993عمر مصط ابرا ات قانو ب ص مدقق حسا مكتب عمر قن

ة والتدقيقرام 106/2001عمران حمدان محمد نا136 ا للخدمات المهن الس

مري137 د الرحمن ق ةرام  104/2004عنان عدنان ع مري للتدقيق والمحاس عدنان ق

ا138 رز- فلسط المحدودةرام 110/2015ع جوزف ع سا اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل   مق

د السالم "سلهب تم "139 ل109/2004ع طه ع اتالخل التم لتدقيق الحسا

ا ابو فرحة140 ت لحم 034/1979ع غرغوري سا ةب ب للتدقيق والمحاس مؤسسة الشا

م صوفان141 ةرام 134/1987غسان محمد سل ات والخدمات ال صوفان لتدقيق الحسا

د الرازق 142 اس 119/1998غسان محمود ع ةط شارات المال ة للتدقيق واالس ت الخ ب

د جاد قطان143 ت لحم103/2012فادي سع ات قانو ب اب- مدقق حسا د من خالل مكتب حسام و مق

ت لحم142/2000فايز بنايوت يوسف خ 144 اتب خ لتدقيق الحسا

م مو معلم145 رز- فلسط المحدودةرام 107/2012فراس ابرا اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل  مق

ل فواضله146 اترام 106/2011فراس حنا خل تا لتدقيق الحسا الر

اس مرت 147 ج  حمدي  اتغزة 122/2002ف ة والمراجعة وتدقيق الحسا اس للمحاس مكتب الع

د 148 س سع طرس ج د  ت لحم107/1998ف ةب د للتدقيق والمحاس د سع ف

اتغزة113/2004فوزي جمعه حامد الخو 149 ة وتدقيق الحسا تون للمحاس اء ال خ

ة والتدقيقغزة 127/2002فوزي محمود حس صالح 150 مكتب المنار للمحاس

دنه 151 ف الم د اللط م ع ةغزة 112/2004مال إبرا دنه للتدقيق والمحاس مال الم مكتب 

ب152 لس176/1992مال احمد عسكر خط اتنا ب لتدقيق الحسا مال خط مؤسسة 

ل 153 شارونرام 175/1991ماجد احمد حس اسماع ادفايزرز محاسبون قانونيون ومس

مان154 د الغ سل ل ع مانأرحا144/2000ماجد خل د الغ سل ل ع المحاسب القانو ماجد خل

لس104/2001ماجدە انور احمد مقبول155 اتنا ة وتدقيق الحسا مؤسسة ماجدە للمحاس

اس شوم 156 ت لحم106/2015مجدي شفيق ال ةب شارات المال ة واالس شوم للمحاس

ل االطرش157 ات قانونيونرام 111/2011محمد احمد اسماع اە - مدققو حسا مان و كة سل د من خالل  مق

دارن 158 ق االوسطرام  109/2018محمد أحمد حمدان ال ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

ل احمد159 ل لس114/2001محمد أحمد  ل محاسب قانو نا ل محمد 

اظم حسونه 160 س  ل 113/2019محمد ا شاراتالخل ة والتدقيق واالس مكتب أران للمحاس

دالمنعم نا الدين 161 م" عادل ع ات قانونيونالقدس 102/2020"محمد ابرا ات- مدققو حسا ة وتدقيق الحسا شارات المال نا الدين لالس

اح مسودە162 د الحافظ مص ل187/1994"محمد اسامه" ع ة والتدقيقالخل مؤسسة مسودە للمحاس

م حسونه163 اظم ابرا رم"  ل 046/1984"محمد ا ةالخل مؤسسة حسونه للتدقيق والمحاس

سب164 ل" طالب مح ل226/1994"محمد امجد ""محمد جم ةالخل سب للتدقيق والمحاس مؤسسة المح
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدقق القانوني المرخص المزاول للمهنة لعام 2020
ات رقم (9) لسنة 2004 موجب المادة (8) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا

نة  ذە المادة ب ام  مقت أح ما المادة (2) منه، وال تعت السجالت ال ينظمها المجلس  ات رقم (9) لسنة 2004 الس ام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا نادا ألح اس
جوز ألي  ما الفقرة (1) من المادة (80)، ال تنص ع أنه: " ال ة الس ذ الالئحة التنف ناد إ قرار مجلس الوزراء رقم (24)  االس اتها، و ات محت ة إلث ة رسم قانون

ات القانوني المزاول ". دە  سجالت مدق الحسا كن تم ق ات  فلسط ما لم  اري مزاولة مهنة تدقيق الحسا شخص طب أو اعت

ي165 د المحسن محمود الجع ل030/1981"محمد جودي" ع اتالخل ل الحسا سج ة للتدقيق و المؤسسة الع

لب 166 شاراتالقدس107/2017محمد جمال محمد  نجما للتدقيق واالس

لس121/1998محمد خالد محمود عرفات167 ة واالدارةنا شارات المال ون العرب للتدقيق واالس شار مؤسسة االس

اترام 108/2001محمد راشد أحمد شيخ168 مؤسسة الراشد لتدقيق الحسا

ف الق 169 داللط ل154/1991"محمد رجا " يوسف ع ات قانونيونالخل اء العرب مدققو حسا مجموعة الخ

ب" عرموش170 سام "محمد من لس 113/1999"محمد نضال"  اتنا مؤسسة عرموش لتدقيق الحسا

ةالقدس130/2002محمد رمضان حسن دوا 171 ل للتدقيق والمحاس د من خالل مكتب النا مق

ش172 ةأرحا108/2014محمد عارف محمد شاو ش للتدقيق والمحاس د من خالل مؤسسة الشاو مق

د الرحمن ريع غراب 173 ة والتدقيقغزة 124/2002محمد ع د الرحمن غراب للمحاس مكتب محمد ع

رز- فلسط المحدودةرام  101/2013محمد ع مو جابر 174 اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل  مق

ب حوسو175 رم 009/1973محمد محمود ذ اتطول ة وتدقيق الحسا مؤسسة حوسو للمحاس

ه 176 ل111/1999محمد محمود محمد ارفاع ةالخل ه للتدقيق والمحاس مؤسسة ارفاع

له177 اترام  105/2005محمد يوسف محمد ابو رم ا لتدقيق الحسا دال

دارن 178 ر حرب  ل 259/1997محمود شا ةالخل شارات ال ات واالس اء الدولي لتدقيق الحسا الخ

د  حامد زتاوي 179 اەرام  109/2017محمود ع كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

د جيو 180 د سع رم 107/1999محمود ف اتطول ة لتدقيق الحسا العالم

اترام 111/1998محمود مصط ع طعمه181 طعمه لتدقيق الحسا

ل ابو زد182 مر محمد خل ة والتدقيقغزة 126/2000مخ رام للمحاس اال

د حس 183 اترام 165/1990مروان احمد الع مروان الط لتدقيق الحسا

ل184 ات قانو رام 104/2015مصط عودة حس ط ل مدقق حسا عودة ج

س185 ةرام 102/2013مصط محمود محمد ع ة للتدقيق والمحاس كة الفلسطي د من خالل ال مق

لوط 186 اەرام 106/2013معاذ حسن محمد  كة القواس و د من خالل  مق

اەرام  107/2001ممتاز فايز أحمد حمدان 187 كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

ل 188 اتالقدس145/2000منذر أحمد حس اسماع سوا لتدقيق الحسا مؤسسة ال

س يوسف البندك 189 ق االوسطرام 114/2015منذر ج ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

ل190 دو ةغزة161/1998منذر غازي محمد ال الهدى للتدقيق والمحاس

امل داود الناظر191 ل126/1998منذر  ةالخل الناظر للتدقيق والمحاس

ي192 ل105/2015منذر ماجد عاشور الجع ةالخل الماجد للتدقيق والمحاس

ةرام 117/2003منذر محمد مفلح نجم193 نجم للمحاس

ل "ع حسن" 194 اەغزة 130/2003من محمد خل كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

سنان للتدقيقجن 110/1999مهنا صالح محمد سنان195

ف حسن حج ع 196 د اللط ق االوسطرام 103/2014مهند ع ونغ – ال كة ارست و د من خالل  مق

ة 197 مان قاسم أبو د ونرام  223/1994مو سل شار كة مزارز محاسبون قانونيون واس د من خالل  مق

اەرام  111/2002مو محمد مو ب عودە 198 كة طالل ابو غزالة و د من خالل  مق

اظم حسونه 199 رم"  ل 112/2019موفق "محمد أ ةالخل د من خالل مؤسسة حسونه للتدقيق والمحاس مق

د المهدي عموري 200 د احمد ع ات قانو رام  104/2003م د عموري مدقق حسا م

ابو نائل بولص شماس201 زترام 138/1998م محا  جامعة ب

س نصار 202 شارە ج ت لحم 109/2003نادر  ات قانو ب اب- مدقق حسا د من خالل مكتب حسام و مق

شار اداريالقدس143/1987نادر محمد حافظ دجا 203 نادر محمد الدجا محاسب قانو مس

رم راغب عس 204 اترام 248/1995نا الدين ا موك لتدقيق الحسا مؤسسة ال

ر205 مان طا اترام 112/2017نا عدنان سل مؤسسة الواحة للحسا
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إسم المكتبالعنوانرقم الرخصةاسم المدقق#

سجل المدقق القانوني المرخص المزاول للمهنة لعام 2020
ات رقم (9) لسنة 2004 موجب المادة (8) من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا

نة  ذە المادة ب ام  مقت أح ما المادة (2) منه، وال تعت السجالت ال ينظمها المجلس  ات رقم (9) لسنة 2004 الس ام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسا نادا ألح اس
جوز ألي  ما الفقرة (1) من المادة (80)، ال تنص ع أنه: " ال ة الس ذ الالئحة التنف ناد إ قرار مجلس الوزراء رقم (24)  االس اتها، و ات محت ة إلث ة رسم قانون

ات القانوني المزاول ". دە  سجالت مدق الحسا كن تم ق ات  فلسط ما لم  اري مزاولة مهنة تدقيق الحسا شخص طب أو اعت

ل 104/2005نافذ يوسف احمد عمرو 206 ات قانو الخل نافذ احمد يوسف عمرو- مدقق حسا

د االيو 207 د الحم م ع ل ابرا ل 117/1999ن ة والتدقيقالخل مكتب ابن خلدون للمحاس

ز نعمة  عودە208 ل ل ات قانو رام 181/1993ن ل عودە محاسب ومدقق حسا ن

نه209 ل محمد ع طن ل102/2002ن ةالخل رمل للتدقيق المحاس مؤسسة ال

ل محمود سالمه زدان 210 ةرام 110/2005ن ة والتدقيق والخدمات ال  دي او للمحاس

ل211 ا ط ت لحم105/2018نرم جورج ج اتب م لتدقيق الحسا ا شوان و كة فراج و دة من خالل   مق

ح 212 ةجن 108/2015ن رضوان رضا  شارات المحاس مكتب األخوة للتدقيق واالس

وخ213 د المع شكري ن مون ماليونالقدس203/1993نضال ع دار المدقق محاسبون قانونيون ومح

ة214 ه"صالح المنا ت لحم106/2014نضال"صالح عط ة والتدقيقب اسم ابو شمة للمحاس د من خالل مكتب  مق

د الجواد نعمان تم 215 لس166/1990نعمان ع اتنا مؤسسة التم لتدقيق الحسا

د المع حمادة216 ةغزة154/1998نهاد أحمد ع ة وال شارات المال ة واإلس مؤسسة حمادة للمحاس

قوال سحار217 قوال جورج ن ق االوسطرام 104/2017ن ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

ر محمود دعنا218 ل105/1999ا جو ات قانو الخل ا دعنا مدقق حسا

شاراتغزة 118/2003ا محمد محمد احمد 219 ل للتدقيق واإلس مكتب دل

اتجن 121/1999شام محمود يوسف مساد220 مكتب صفد لتدقيق الحسا

لة 221 د القادر عك م ع ة والتدقيقغزة 117/2002ام سل لة للمحاس عك

ان)222 ساك (شهرك رز- فلسط المحدودةرام  111/2012اش يوسف م اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل  مق

ح223 اترام  127/1998وائل عزت فهد ن مة لتدقيق الحسا ح وأبو حا كة ن د من خالل  مق

ا 224 د الفتاح ال ر ع م ما ل 101/2019وس ةالخل ا للتدقيق والمحاس م ال مؤسسة وس

سب225 ل106/1998وضاح  سعدي محمود مح ةالخل سب للتدقيق والمحاس وضاح مح

ف عودە226 د اللط ر ع د طا اتجن 106/2004ول الخالدي لتدقيق الحسا

د محمد سالم الخل 227 ة والتدقيقرام 136/1998ول الخل للمحاس

مور228 اشم احمد ح د  ت لحم127/2003ول اتب مور لتدقيق الحسا ح

له229 دالرحمن أبو ارم ات قانو القدس139/2002ح سالمه ع ح محاسب ومدقق حسا

ل 230 ةغزة 132/2003ح مصط رجب ابو ج مجموعة الغد للتدقيق والمحاس

عقوب علون231 د االحد  رز- فلسط المحدودةرام  106/2012عقوب ع اوس ك س ووتر  كة برا د من خالل  مق

ة 232 ر يوسف ساحل ق االوسطرام  102/2018يوسف ما ت اند توش (إم .إي) ال ل كة د د من خالل  مق

د حمودە233 ةرام 103/1998 يوسف محمد رش ة للتدقيق والمحاس كة الفلسطي د من خالل ال مق

تم تحدیث السجل بتاریخ 31/ 12/ 2020

           Page 6


