
 
 

 
 
 

 واشرافها لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية سجل مدققي الحسابات المؤهلين
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 رقم االجازة اسم املدقق اسم الشركة/ املكتب رقم املدقق م الشركةرق

1 

1 
 املجموعة املهنية العربية

 499 عادل ابراهيم صالح ايوب

 812 نسيم عادل رشاد شاهين  2

2 

شركة جمال حمودة وشركاه    /   3

اقبون املهنيون   املر

 478 جمال صابر حسين حمودة

 559 جمال محمد خير صادق البطيخي 4

3 

5 
 شركة رمضان ناصر وشركاه  

 125 رمضان عبدالقادر محمود ناصر

 408 امهان ابراهيم محمد ابو رزق 6

4 

املكتب العلمي للتدقيق واملحاسبة و   7

 االستشارات

 285 جمال محمد فالح مسعود 

 431 زينات عادل عبدهللا الصيفي  8

5 

التجمع لالستشارات  -دويك وشركاه   9

 والتدقيق

 386 رفيق توفيق خلوي الدويك 

 779 فادي رفيق توفيق الدويك  10

6 

مكتب الهندي للتدقيق واالستشارات  11

 املالية

 844 مهند يوسف محمود الهندي 

 319 يوسف محمود يوسف الهندي  12

7 

13 

 ديلويت اند توش )الشرق االوسط(

 740 شفيق كميل شفيق بطشون 

 611 كريم بهاء ممدوح النابلس ي 14

 1020 شتيوي احمد فتحي عبدهللا  15

8 

16 
 (BDOسمان وشركاه )

 594 رامي مجدي احمد سمان

 868 احمد حسين علي الرمحي 17

9 

18 
 برايس وتر هاوس كوبرز 

 802 حازم حنا جبر صبابا

 1015 عمر جمال انطوان قالنزي  19

10 20 

مكتب خليفة والريان للتدقيق و 

 االستشارات املالية
 719 عماد علي موس ى الريان

11 

21 
 عادل حبيب وشركاه

 686 عادل غازي عادل عقل

 46 غازي عادل حبيب عقل 22



 
 

 
 
 

 رقم االجازة اسم املدقق اسم الشركة/ املكتب رقم املدقق رقم الشركة

12 

23 
 املحاسبون األردنيون 

 769 اسماعيل محمد أحمد ياغي

 491 ربحي حسن محمد القصاص 24

13 

لتدقيق مزود خبرة الشرق االوسط  25

 الحسابات

 900 ابراهيم علي محمد ابو يوسف

 570 مأمون ابراهيم محمد الخوالدة 26

 355 محمد أحمد محمد البشير الدار العربية لتدقيق الحسابات 27 14

 190 محمود سعادة حسن ذيب محمود سعادة وشركاؤه 28 15

16 

29 
 الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات

 852 حربمحمد محمود عبدهللا 

 843 نزار راجح أحمد سعيفان 30

 847 حكم انور صبري القرم املعيار لتدقيق الحسابات 31 17

18 

32 
 املترابطون لتدقيق الحسابات 

 966 فراس محمد ماجد عالن

 929 فتحي عبدالوهاب محمد ابو فرح 33

19 

فاشة  الف وتسعمائه وسبع  34

 وخمسون للتدقيق و االستشارات

 395 قسطندي ميخائيل فاشه ميشيل

 535 ماهر حامد احمد جمعه 35

20 

36 
 مجموعة طالل أبو غزالة وشركاه

 867 عزيز علي عبد هللا عبد القادر

 1000 محمد خليل أحمد األزرق 37

21 

تدقيق لاملحاسبون االستشاريون  38

 الحسابات

 527 سامي الياس فرح

 999 موس ى ابراهيم ياسين 39

22 

اكليل الغار  -حازم صالح وشريكه  40

 لتدقيق الحسابات

 1034 حازم صالح أحمد صالح

 1032 شعبان رياض شعبان مرقه 41

23 

42 
 مكتب املدار لتدقيق الحسابات

 569 عبد الرحيم محمد طه شيحة

 1069 أحمد عبد الرحيم محمد شيحة 43

24 

مؤسسة ميثاق لالستشارات وتدقيق  44

 الحسابات 

 996 محمد فواز حسني عبد العزيز 

 895 علي عطية عبدهللا عطية 45

 881 علي عبد القادر عبد الرحيم جاروشة املنهجية لتدقيق الحسابات 46 25



 
 

 
 
 

 رقم االجازة اسم املدقق اسم الشركة/ املكتب رقم املدقق رقم الشركة

26 

47 

 ارنست و يونغ 

 503 علي حسن عطا سماره

 591 وضاح عصام حسن برقاوي   48

 592 بشر ابراهيم بكر ابراهيم  49 

 1038 شروق نواف الخطيب 50

 1079 أسامة فايز  حسن شخاتره 51

27 

 -املكتب الدولي املنهي للتدقيق  52

 كريستون 

 820 ريم شاهر محمد االعرج

 985 محمد احمد الرجبي 53

28 

54 
 شركة عبيدات والصالح 

 877 محمد محمود عبيداتنبيل 

 694 نادر بديع جميل الصالح 55

 730 محمد حمدان عطيه خطاب خطاب وشركاه 56 29

30 

57 
 العباس ي وشركاه

 710 أحمد محمد سليمان العباس ي

 674 حسن أمين حسن عثمان 58

31 

59 
 دار التدقيق - ابراهيم ياسين وشركاه

 255 ابراهيم سليم ياسين محمد

 432 يوسف حسن كامل 60

32 

61 
املحاسبون العصريون لتدقيق 

 نيكسيا-الحسابات

 496 عبد الكريم محمد علي قنيص

 703 وليد محمد يوسف طه 62

 580 سنان ثائر صبحي غوشة 63

 647 جواد رفيق فايز القبج القبج لتدقيق الحسابات 64 33

34 

65 

 (KPMG) شركة القواسمي وشركاه

 656 حاتم محمد ابراهيم القواسمي 

66  872 خالد ماجد حلمي تفاحه  

 1003 حازم أحمد عبد اللطيف أبو غربية  67

 1002 ربيع محمد حسن شلبي  68

35 

69 

70 

71 

 املهنيون العرب

 606 ابراهيم منذر ابراهيم حمودة

 822 فهد منذر ابراهيم حمودة 

 481 سمارةامين عبدالرحمن محمد 
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36 

72 

 املدققون العرب

 577 عمران مصطفى عمر التالوي 

 761 منير محمد خليل القواسمي 73

 561 نبيل ابراهيم عرسان حداد 74

 االخوة لتدقيق الحسابات 75 37

 

 جورج لطفي قسطندي غاوي 

 

133 

 
38 

76 
 مكتب املدونة لتدقيق الحسابات

 1021 معتز محمد صالح الطريفي

 955 بالل عمر خليل القواسمي 77

39 

78 
 مكتب املحاسبون املتضامنون 

 671 حسام توفيق محمود رحال

 660 نعيم محمد سليم باطه 79

40 

شركة نوباني ومعروف لتدقيق  80

 الحسابات 

 539 محمد جمال بشر مصطفى النوباني

 718 أسامة محمود أحمد معروف 81

41 

مكتب أبو دهيم ويوسف محاسبون  82

 ماليون ومستشارون قانونيون 

 635 خالد موس ى ابو دهيم

 1065 شادي اسحق يوسف 83

42 

84 

 املدققون املعتمدون 

 834 محمد وليد محمود التالوي 

ابراهيم يعقوب عبد الفتاح  85

 الخطيب

684 

 834 وليد محمود التالوي خالد  86

43 

87 
 تنظيم األعمال لالستشارات

 758 رامي محمد عبد الرحيم سنونو

 723 بهاء الدين روحي كلبونة 88

 509 عصام محمد مكي آفاق الريادة لتدقيق الحسابات 89 44

 607 عدنان محمد عبد املولى الدرديس ي مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات 90 45

46 

91 
 االستشارات للخدمات املهنيةبيت 

 917 حسن عيد سليمان أبو صعيليك

 682 فتحي شريف فايز سمارة 92

47 

93 
 ماتريكيس للتدقيق

 610 رائد حسين عرسان الراميني

 893 يوسف علي محمود أبو شامة 94

 

48 

95 
 حلول األعمال لتدقيق الحسابات

 1005 طارق يوسف عبد الرحمن ابزيع

 942 مصطفى حامد رمضانأحمد  96
 


