ر
مدقف الحسابات القانونيي 2022 -
سجل
ي
#

بالعرب
اإلسم
ي

رقم الرخصة

اسم المكتب او ر
الشكة

العنوان

1

ابراهيم ايوب ابراهيم تكروري

 103/2018رام هللا

2

حسن ابراهيم جلبوش
ابراهيم
ي

 110/2019رام هللا

قانون
حسن جلبوش مدقق حسابات
من خالل مكتب
ي
ي

3

ابراهيم خليل ابراهيم فرعون

 112/2003القدس

المنهل للتدقيق واالستشارات

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

4

ابراهيم خليل أنور كردي

 107/2004رام هللا

الكردي لتدقيق الحسابات

5

ابراهيم محمد صالح دحبور

 105/2002جني

مقيد من خالل مؤسسة دحبور لتدقيق الحسابات

6

احسان تحسي يوسف عوض

 106/2005طولكرم

موسسة احسان عوض للتدقيق واالستشارات المالية

7

احمد عبد الجليل حسن انجاص

 126/1987رام هللا

احمد انجاص محاسبون قانونيون

8

احمد عمر سعدي ميناوي

 102/1999نابلس

الميناوي لتدقيق الحسابات واالستشارات الضيبية
مكتب احمد سباتي لتدقيق الحسابات واالستشارات الضيبية

9

احمد عيىس محمود سباتي

 115/2020بيت لحم

10

احمد ماهر" عبد الرافع اسماعيل أبو شعبان

 155/1998غزة

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ – ر
الشق األوسط

11

احمد محمد احمد اخليف

 117/2020نابلس

اخليف لخدمات المحاسبة وتدقيق الحسابات

12

احمد مصطف خليل حوامده

 135/1998الخليل

ر
البتاء لتدقيق الحسابات

13

هاب جوهر دعنا
احمد ي

 109/2019الخليل

قانون
هان دعنا مدقق حسابات
ي
من خالل مكتب ي

14

اسامة جمال احمد ابو فرحة

 105/2019جني

مقيد من خالل مكتب جمال ابو فرحة .مدققو حسابات قانونيي ومستشاري ضائب

15

اسامة مصطف موىس صبي

 107/2014قلقيلية

صتي لتدقيق الحسابات
اسامة ر

16

اسكندر محمود حسي نشوان

 162/1998غزة

من خالل رشكة فراج ونشوان ر
وشكاهم لتدقيق الحسابات

17

التميم
اسالم بدوي محمود داعور
ي
اسماعيل محمد احمد سليمان

 102/2005الخليل

اسالم الداعور لتدقيق الحسابات

19

 131/2000القدس

مقيد من خالل رشكة سليمان ر
وشكاه-مدققو حسابات قانونيون وممثل ار اس ام العالمية

اسيل احمد ابراهيم زبدة
راشف خليل يوسف رزق

 106/2018طولكرم

اسيل الزبدة للتدقيق واالستشارات المالية

18

 102/2021رام هللا

مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات

21

راشف فايز عبد هللا عوض

 112/2002رام هللا

مقيد من خالل مؤسسة التموك لتدقيق الحسابات

22

اكرم بشارة بوعاز ابو الزلف

 135/2000بيت لحم

ابو الزلف لتدقيق الحسابات

20

23

اكرم محمود حسي نشوان

 119/2004غزة

نشوان للتدقيق والمحاسبة

24

هدم
االء موىس سليمان
ي
ر
الشكة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة

 107/2013رام هللا

مقيدة من خالل رشكة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون

 2012/204رام هللا

يوسف حمودة  -مصطف عويس  /والتمثيل Prime Global

26

الياس ماهر فيكتور عمار

 111/2018بيت لحم

من خالل رشكة فراج ونشوان ر
وشكاهم لتدقيق الحسابات

27

امجد ابراهيم صالح حمدان

 106/2019رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

28

عل ابراهيم فريحات
انور ي

 108/2003جني

انور فريحات لتدقيق الحسابات

25

29

اياد عيىس محمد كريزم

 101/2005غزة

الختاء العرب للتدقيق والمحاسبة
مقيد من خالل ر

30

ايمن كامل محمد جبيل

 111/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

31

ايمن وليد موىس لحام

 118/1999رام هللا

مؤسسة الريادة للتدقيق والخدمات الضيبية

32

ايهاب "محمد ابراهيم" كاظم حسونة
ايهاب انور شعبان ر
البك

 104/2002الخليل

ارام للتدقيق والمحاسبة واالستشارات

 120/2002غزة

مقيد من خالل مكتب ر
الشق األوسط للمحاسبة والتدقيق

33
34

ايهم خليل يوسف رزق
باجس زك باسيل ر
بيبو
ي

 101/2021رام هللا

مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات

 101/2014رام هللا

مؤسسة ر
بيتو للتدقيق.محاسبة.استشارات.تدريب

36

باسل اسماعيل محمد سليمان

 110/2020رام هللا

مقيد من خالل رشكة سليمان ر
وشكاه – مدققو حسابات قانونيون

35

37

باسم احمد يوسف ابو شمه

 120/1999بيت لحم

باسم ابو شمه للمحاسبة والتدقيق

38

براء عبد الحميد الشيخ قاسم

 104/2022رام هللا

أصول للتدقيق والخدمات اإلستشارية

39

براء عبد الحميد خض الشيخ قاسم

 104/2022رام هللا

مكتب اصول للتدقيق والخدمات االستشارية

40

بسام عبد الجبار عبد هللا شايب

 161/1993نابلس

بسام شايب للمحاسبة والتدقيق

41

بسام محمود محمد احمد

 125/2000غزة

مؤسسة كنعان للمحاسبة والتدقيق واالستشارات

42

بشار حمدي رفيق فتوح

 103/2002نابلس

مؤسسة فتوح محاسبون قانونيون

43

بشار سائد حكمت ابو حوي ج

 111/2020القدس

ين وخدمات التدقيق
ابو حوي ج للتخطيط الض ر ي

44

بالل ابراهيم احمد ابو بكر

 119/1999نابلس

قانون
بالل ابراهيم ابو بكر -مدقق حسابات
ي

45

 105/1984القدس

البكري للمحاسبة والتدقيق

بهجت حميدي يوسف بكري
ر
بيب ميخائيل ابراهيم الحضي

 182/1993رام هللا

ر
كوالين لتدقيق الحسابات واالستشارات المالية والضائب
ي

47

تانيا تانيب" نض هللا يوسف فراج

 138/2000بيت لحم

مقيدة من خالل رشكة فراج ونشوان ر
وشكاهم لتدقيق الحسابات

48

توفيق شكري سليم "امسيح اصبح"

46

 89/1983رام هللا

قانون
توفيق شكري مسيح اصبح مدقق حسابات
ي

49

تيسب داود يوسف الصايغ

 158/1998غزة

الصايغ للمحاسبة والتدقيق

50

ثائر طاهر قاسم نتشه

 102/2022رام هللا

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

51

جالل محمد حسن دويكات

 193/1994نابلس

جالل دويكات للتدقيق واالستشارات المالية

52

جمال احمد عبد الهادي ابو فرحة

 113/2003جني

مكتب جمال ابو فرحة .مدققو حسابات قانونيي ومستشاري ضائب

53

جمال جميل محمد ملحم

 100/1998رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

54

الطريف
جمال زكريا رشيد
ي
جمال عيىس غريغوري ابو فرحه

 106/2017بيت لحم

مقيد من خالل مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبة

56

جمال محمد حمدان ابو شمه

 107/2015رام هللا

مؤسسة ابو شمة لتدقيق الحسابات

55

 78/1981رام هللا

الطريف لتدقيق الحسابات وممثل  BKRالعالمية
مقيد من خالل رشكة مؤسسة
ي

57

جمال محمود ذيب حوسو

 146/2000طولكرم

المهنيون المتحدون لتدقيق الحسابات

58

جميل حافظ حسن المضي

 147/1998غزة

مقيد من خالل مكتب عطيه قرمان للمحاسبة والتدقيق

59

جميل خالد محمد العملة

 135/2002الخليل

الوفاق للتدقيق والمحاسبة

60

جورج عادل امي خض

 106/2003بيت لحم

خض للتدقيق واالستشارات

61

حازم احمد عبد اللطيف ابو غربيه

 105/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة القواسم ر
وشكاه KPMG
ي

62

حازم حنا جب صبابا

 115/2003رام هللا

مقيد من خالل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز -فلسطي المحدودة

63

 107/2020الخليل

التميم لتدقيق الحسابات
مقيد من خالل مكتب
ي
قانون
حسام وھاب -مدقق حسابات
ي

حازم عيىس طه "سلهب
تميم"
ي
حسام جليل جريس وهاب

 234/1994بيت لحم

65

حسام عبدو يوسف عقروق

 215/1994نابلس

ر
تشين لتدقيق الحسابات

66

حسن احمد قاسم ابو دية

 112/1999الخليل

مؤسسة ابو دية لتدقيق الحسابات

67

حسن ابراهيم اسعد ربايعه
ي

 132/2000جني

مؤسسة يقي لالستشارات وتدقيق الحسابات

68

حسن ابراهيم حسن جلبوش
ي
حسن رشيف حسي شنك
ي
نابلىس
محمد
ان
ر
عم
حمدي
ي

 208/1995رام هللا

قانون
حسن جلبوش مدقق حسابات
ي
ي

 103/2022جني

حسن شنك لتدقيق الحسابات واالستشارات
ي

64

69
70

 76/1983القدس

النابلس للتدقيق والمحاسبة
ي

71

حني عبد الكريم محمد سالم

 134/2000نابلس

مقيدة من خالل مكتب الشايب للمحاسبة والتدقيق

72

عل فريحات
خالد انور ي

 104/2019جني

مقيد من خالل مكتب انور فريحات لتدقيق الحسابات

73

خالد محمد محمد عيىس

 111/2021غزة

العيس للمحاسبة والتدقيق

74

ناج عبد المسيح
هاب ي
خالد ي

 105/2014بيت لحم

الحايك لتدقيق الحسابات

75

خلدون أحمد احميد الثوابته

 105/2021رام هللا

رشكة ديلويت اند توش (إم .إي) ر
الشق االوسط

76

عل عريقات
خليل ابراهيم ي

 101/1998رام هللا

خليل ابراهيم عريقات للتدقيق والضائب

77

خليل فؤاد خليل غاوي

 113/2011رام هللا

مقيد من خالل رشكة القواسم ر
وشكاه KPMG
ي

78

ام اسعد سليمان عيساوي
ر ي

 132/2002نابلس

الطريف لتدقيق الحسابات
مقيد من خالل رشكة مؤسسة
ي

79

ام ماهر حسن زغل
ر ي
رانيه عارف محمد شاويش

 108/2019رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

 120/2004رام هللا

مؤسسة الشاويش للتدقيق والمحاسبة

80
81

رائد ابراهيم فريد سعد

 104/2012طولكرم

السعد للمحاسبة والتدقيق

82

رائد ايليا ابراهيم ابو العظام

 109/2002رام هللا

مقيد من خالل رشكة ديلويت اند توش (ام.اي) ر
الشق االوسط

83

رأفت فارس فؤاد عواد

 101/2004رام هللا

الطريف لتدقيق الحسابات
مقيد من خالل رشكة مؤسسة
ي

84

رتيبه عبد الحميد محمود العيسه

 144/1987بيت لحم

رتيبه عطا هللا للتدقيق والمحاسبة

85

عل زحالقة
رنا حسي ي

 103/2020جني

رنا زحالقة لتدقيق الحسابات

86

رنا عزيز الياس اليتيم

 105/2011بيت لحم

اليتيم للمحاسبة والتدقيق

87

رنده احمد حسي اسماعيل

 207/1994رام هللا

مؤسسة الفردوس لتدقيق الحسابات

88

روج مفلح احمد كنعان /ابو عون
ي

 105/1998رام هللا

روح كنعان
الدول لتدقيق الحسابات/
المكتب
ي
ي

89

الطريف
زكريا جمال زكريا
ي
زهدي محمد حسن شبيطة

 115/2004رام هللا

الطريف لتدقيق الحسابات
مقيد من خالل رشكة مؤسسة
ي

 116/2003رام هللا

شبيطة للتدقيق والمحاسبة

91

زهره عبد الفتاح محمد صغب

 102/2014الخليل

مؤسسة العراب للتدقيق والمحاسبة

92

بال
زياد اسحق رشدي ي

 111/2001الخليل

بال لتدقيق الحسابات
مؤسسة ي

90

93

عل الخطيب
زياد سليم ي

 156/1998غزة

مكتب الخطيب للمحاسبة والتدقيق

94

زياد محمد يوسف بليه

 244/1995نابلس

المؤسسة الفلسطينية لتدقيق الحسابات

95

سامح صالح نارص الدين نارص الدين

 108/1998الخليل

مؤسسة ناض الدين لتدقيق الحسابات

96

سامر ريمون عيد قواس
سام ر
مبي قسطندي بنورة
ي

 110/2001القدس

مؤسسة قواس للمحاسبة والتدقيق

 110/1998بيت لحم

الدار لتدقيق الحسابات

98

سام محمد صالح دحبور
ي

 109/1998جني

مؤسسة دحبور لتدقيق الحسابات

 105/2003رام هللا

من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

 139/1987الخليل

التكروري لتدقيق الحسابات

 116/1998الخليل

الرواد للتدقيق والمحاسبة

 118/2002غزة

مكتب ر
الشق االوسط للمحاسبة والتدقيق

 165/1998غزة

القانون للتدقيق والمحاسبة
المكتب
ي

97

عل ( عبد هللا )
99
سائد سليم يوسف ي
 100سحر "محمد صادق" عثمان التكروري
التميم
 101سعد "محمد عمر" جالل
ي
 102سفيان حمادة شعبان ر
البك
103

سالمة عبد الغفور سعيد القيشاوي

104

سليم حمدي تيسب خفش

 113/2020رام هللا

مؤسسة العهد لتدقيق الحسابات

105

سليمان موىس سليمان ابو دية

 108/2011رام هللا

مقيد من خالل رشكة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون

106

سمب بسيل جورج سحار

 109/2001القدس

رشيك من خالل رشكة ديلويت اند توش (ام.اي) ر
الشق االوسط

107

سهام عبد الحكيم خليل غزال

 121/2002غزة

مكتب فلسطي للتدقيق والمحاسبة

108

المعط شكري نبوخ
سهيل عبد
ي

 114/2003القدس

مقيد من خالل دار المدقق  -محاسبون قانونيون ومحكمون ماليون

109

سهيل نعيم محمد ميالة

 102/2011نابلس

ابو ميالة للمحاسبة والتدقيق

110

شادي زكريا توفيق ابو مرخية

 112/2020الخليل

مجموعة االستشاري للتدقيق والمحاسبة

111

شادي شكري حنا قرع

 108/2002رام هللا

ر
انتيجرن للتدقيق واالستشارات المالية Integrity
ي

112

شحادة مصطف شحادة بدر الدين

 113شحدة محمد جاد هللا ابو خليفه
 114رشكة ارنست ويونغ – ر
الشق االوسط
 115رشكة القواسم ر
وشكاه KPMG
ي
 116رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز  -فلسطي المحدودة
 117رشكة ديلويت اند توش (إم.إي)
118

رشكة سليمان ر
وشكاه – مدققو حسابات قانونيون
ر
ر
مقيد من خالل شكة طالل ابو غزالة وشكاه الدولية

120

رشكة فراج ونشوان ر
وشكاهم لتدقيق الحسابات
رشكة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون

125

119

121
 122ر
الطريف لتدقيق الحسابات
مؤسسة
كة
ش
ي
 123رشكة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحسابات
 124رشيف عاهد احمد الخطيب

 117/2004غزة

بدر الدين محاسبون قانونيون

 198/1995بيت لحم

شحدة خليفة للمحاسبة وتدقيق الحسابات

 2012/206رام هللا  -غزة

سائد عبد هللا  /والتمثيل E&Y

 201/2017رام هللا

حازم ابو غربية KPMG -

 2012/207رام هللا  -غزة -القدس

هتاش ميساك  /والتمثيل PWC

 2012/208رام هللا  -القدس

منذر البندك  /والتمثيل .DELOITTE

 2012/205رام هللا

اسماعيل سليمان  -محمد االطرش  /والتمثيل RSM- international

 1995/251رام هللا  -غزة

جمال ملحم  -طالل ابو غزالة  /والتمثيل Talal Abu-Ghazaleh Organization

 2014/201بيت لحم  -غزة

تانيا فراج  -اسكندر نشوان  /والتمثيل BAKER TILLY INTERNATIONAL

 2012/203رام هللا

موىس ابو دية  -سليمان ابو دية  /والتمثيل Mazars

 2012/201رام هللا  -نابلس

طريف  /والتمثيل BKR international
طريف  -زكريا
جمال
ي
ي

 2012/202رام هللا

شعيب ابو حاكمة و وائل نوح

 106/2020رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

شعيب محمد عبد الرحمن ابو حاكمة
ر
عواشة
شفيق محمد حسي

 130/1998رام هللا

مقيد من خالل رشكة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات

 156/1992رام هللا

مؤسسة السالم لتدقيق الحسابات واالستشارات

127

صابر ربيع عبد الرزاق عالمه

 2003/111الخليل

مؤسسة عالمة للمحاسبة وتدقيق الحسابات

128

صالح عمر حسي االسعد

 2004/108طولكرم

االسعد لتدقيق الحسابات

129

عل االشقر
صالح خليل ي
صالح عبد محمود ابو وطفة

 167/1998غزة

مكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق

 144/1998غزة

مكتب الوفاء لالستشارات المالية والمحاسبية

126

130

 131طارق عيىس حسن خضور

 2005/108الخليل

الخضور لتدقيق الحسابات

132

طارق غسان محمد صوفان

 103/2019رام هللا

مقيد من خالل مكتب صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضيبية

133

الكوالغاص
طارق كامل مصطف
ي
طالل توفيق سالم ابو غزاله

 120/1985القدس

كوالغاص
طارق
ي

135

عادل امي منصور خض

136

عادل جالل فريد جرادات

134

 2012/112رام هللا
 71/1981بيت لحم
 105/2004جني

مقيد من خالل مكتب خض للتدقيق واالستشارات
عادل جرادات لتدقيق الحسابات

137

عارف محمد عارف شاويش

138

العلم
عبد الحكيم عبد اللطيف ابراهيم
ي
عبد الحكيم محمد عبدالفتاح ابو دغيم

 145/1998غزة

140

عبد الرؤوف موىس عبد هللا غي

 131/2003غزة

141

شمال
الغن صبي خليل
عبد
ي
ي

 1993/190جني

ح آي
الغن
الشمال لتدقيق الحسابات وممثل مجموعة أم ر ي
ي
عبد ي

142

عبد الفتاح سعيد محمد صالح /شطاوي

 102/2015رام هللا

الشطاوي لتدقيق الحسابات

139

 74/1981اريحا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

مقيد من خالل مكتب الشاويش للتدقيق والمحاسبة

 152/1998غزة

العلم  -محاسبون قانونيون
عبد الحكيم
ي
الوفاء للمراجعة واالستشارات المالية واالقتصادية
من خالل مكتب دليل للتدقيق واالستشارات

143

عبد الفتاح عيىس شحان فروخ

 133/2002الخليل

مؤسسة عبد الفتاح الفروخ لتدقيق الحسابات

144

عبد الكريم ثابت عبد الكريم محمود

 101/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

145

عبد اللطيف احمد عبد اللطيف نجار

 107/2018رام هللا

من خالل رشكة ارنست ويونغ  -ر
الشق االوسط

146

عبد هللا سالم "محمد هندي" صايمة

 101/2020نابلس

مؤسسة صايمة للمحاسبة والتدقيق

147

عبد هللا عثمان داود زلوم

 116/2020الخليل

مقيد من خالل مؤسسة زلوم للتدقيق والمحاسبة

148

عبد هللا عدنان عبد هللا صبة

 102/2019رام هللا

مكتب جرانادا للتدقيق والمحاسبة

149

عبد هللا مصلح عبد غنام

 103/2001بيت لحم

غنام للتدقيق واالستشارات

150

عبله سميح يعقوب معايعة

 167/1992رام هللا

معايعة ر
وشكاهم محاسبون قانونيون /ممثل رشكة كرو جلوبال العالمية

151

عثمان داود شكري زلوم

 122/1987الخليل

مؤسسة زلوم للتدقيق والمحاسبة

152

عدنان احمد عسكر خطيب (محامده)

153

عدنان عبد المحسن عبد الهادي التوايهة

 1998/117بيت لحم

مؤسسة التوايهة لتدقيق الحسابات

154

عدي رضوان محمد ابو حلو

 106/2022رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

155

عزت وائل عزت نوح

 108/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات

156

عصام عدنان عبد هللا جفال

 110/2011رام هللا

المهن للتدقيق والمحاسبة
المكتب
ي

157

عصام محمد سليم صوفان

 158عطية مسلم عطية قرمان
159

عالء شعيب محمد ابو حاكمة

 97/1981نابلس

مؤسسة الخطيب لتدقيق الحسابات

 107/2002رام هللا

مؤسسة صوفان لتدقيق الحسابات

 123/2002غزة

مكتب عطية قرمان للمحاسبة والتدقيق

 104/2020رام هللا

مقيد من خالل رشكة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات

160

عمر مصطف ابراهيم قنيص

161

عمران حمدان محمد نارص

 2001/106رام هللا

بالستيا للخدمات المهنية والتدقيق تمثيل HlP

 91/1993بيت لحم

قانون
عمر قنیص مدقق حسابات
ي

162

عنان عدنان عبد الرحمن قيمري

 104/2004رام هللا

عدنان قيمري للتدقيق والمحاسبة

163

عيىس جوزيف عيىس سابا

 110/2015رام هللا

مقيد من خالل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز -فلسطي المحدودة

164

عيىس طه عبد السالم "سلهب
تميم"
ي
عيىس غريغوري سابا ابو فرحة

 109/2004الخليل

التميم لتدقيق الحسابات
ي

165

 1979/34بيت لحم

مؤسسة الشايب للتدقيق والمحاسبة /عضو يف مجموعة جنيفا الدولية

166

غسان محمد سليم صوفان

 134/1987رام هللا

صوفان لتدقيق الحسابات والخدمات الضيبية

167

غسان محمود يوسف عبد الرازق

 1998/119طوباس

الختة للتدقيق واالستشارات المالية
بيت ر

168

فادي سعيد جادهللا قطان

 103/2012بيت لحم

قانون
مقيد من خالل مكتب حسام وهاب -مدقق حسابات
ي

169

فارس محمد عبد الرحمن كريزم

 164/1998غزة

المكتب العضي للمحاسبة والتدقيق

170

فايز بنايوت يوسف خب

171

فايز عماد فايز عباهره

 172فراس ابراهيم موىس معلم

 142/2000بيت لحم

خت لتدقيق الحسابات

 107/2021رام هللا

رشكة ارنست ويونغ  -ر
الشق االوسط

 2012/107رام هللا

من خالل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز

173

فراس حنا خليل فواضله

 106/2011رام هللا

كالريتا لتدقيق الحسابات

174

فراس سمب قاسم بركات

 108/2020القدس

التكات لتدقيق الحسابات
مكتب ر

175

فراس محمد فارس شحادة

 114/2021غزة

من خالل مؤسسة حمادة للمحاسبة واالستشارات المالية والضيبية

176

فرج هللا حمدي ياسي مرتج

 122/2002غزة

مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات

 1998/107بيت ساحور

فريد سعيد للتدقيق والمحاسبة

 113/2004غزة

ختاء الزيتون للمحاسبة وتدقيق الحسابات
ر

 127/2002غزة

مكتب المنار للمحاسبة والتدقيق

180

كمال ابراهيم عبد اللطيف الميدنة

 112/2004غزة

مكتب كمال الميدنة للتدقيق والمحاسبة

 177فريد بطرس جريس سعيد
178

الخول
فوزي جمعة حامد
ي

 179فوزي محمود حسي صالح

181

كمال احمد عسكر خطيب

 176/1992نابلس

مؤسسة كمال خطيب لتدقيق الحسابات

182

ليا نادر فرنسيس رحيل

 103/2021بيت لحم

رشكة فراج ونشوان ر
وشكاھم لتدقيق الحسابات

 175/1991رام هللا

ادفايزرز محاسبون قانونيون ومستشارون

كسواب
 183ماجد احمد حسي اسماعيل -
ي
 184ماجد حسي خميس كريزم

 153/1998غزة

الختاء العرب للتدقيق والمحاسبة
ر

الغن سليمان
ماجد خليل عبد
ي

 144/2000اريحا

الغن سليمان
المحاسب
ي
القانون ماجد خليل عبد ي

 186ماجدة انور احمد مقبول

 2001/104نابلس

مؤسسة ماجدة للمحاسبة وتدقيق الحسابات

شومل
 187مجدي شفيق الياس
ي
 188محمد ابراهيم" عادل عبد المنعم نارص الدين

185

 2015/106بيت لحم

شومل للمحاسبة واالستشارات المالية
ي

 102/2020القدس

ناض الدين لالستشارات المالية وتدقيق الحسابات

189

محمد احمد اسماعيل االطرش

 2011/111القدس

مقيد من خالل رشكة سليمان ر
وشكاه – مدققو حسابات قانونيون

190

محمد احمد حمدان البدارين

 109/2018رام هللا

من خالل رشكة ديلويت اند توش (ام.اي) ر
الشق االوسط

 187/1994الخليل

مؤسسة مسوده للمحاسبة والتدقيق

 191محمد اسامة" عبد الحافظ مصباح مسوده
 192محمد اكرم" كاظم ابراهيم حسونه

 46/1984الخليل

مؤسسة حسونة للمحاسبة وتدقيق الحسابات

 193محمد امجد "محمد جميل" محتسب

 1994/226الخليل

مؤسسة المحتسب للتدقيق والمحاسبة

 194محمد انس كاظم حسونة

 113/2019الخليل

أركان للمحاسبة واالستشارات

 109/2021رام هللا

رشكة ارنست ويونغ  -ر
الشق االوسط

 107/2017القدس

نجما للتدقيق واالستشارات

195

فھم جابر
محمد بسام
ي

بلبيىس
 196محمد جمال محمد
ي
 197محمد جودي" عبد المحسن الجعبي
198

محمد خالد محمود عرفات

 30/1981الخليل
 1998/121نابلس

المؤسسة العربية للتدقيق وتسجيل الحسابات
االستشاريون العرب للتدقيق واالستشارات المالية واالدارية

199

محمد راشد احمد الشيخ

 108/2001رام هللا

مؤسسة الراشد لتدقيق الحسابات

200

دواب
محمد رمضان حسن
ي
محمد شعيب محمد ابو حاكمة

 130/2002القدس

النابلس للتدقيق والمحاسبة
مقيد من خالل مكتب
ي

 105/2020رام هللا

مقيد من خالل رشكة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات

202

محمد عارف محمد شاويش

 108/2014اريحا

203

محمد محمود ذيب حوسو

204

محمد محمود محمد ارفاعيه

201

 1973/9طولكرم

مقيد من خالل مؤسسةالشاويش للتدقيق والمحاسبة
مؤسسة حوسو للمحاسبة وتدقيق الحسابات

 111/1999الخليل

مؤسسة ارفاعية للتدقيق والمحاسبة

 205محمد نضال" بسام "محمد منيب" عرموش

 113/1999نابلس

مؤسسة عرموش لتدقيق الحسابات
داليا لتدقيق الحسابات

 206محمد يوسف محمد ابو رميله

 105/2005رام هللا

محمود عبد هللا حامد زيتاوي

 109/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

جيوىس
 208محمود فريد سعيد
ي
 209محمود مصطف عيىس طعمة

 107/1999طولكرم

العالمية لتدقيق الحسابات

 111/1998رام هللا

طعمه لتدقيق الحسابات

 110/2021رام هللا

رشكة ارنست ويونغ  -ر
الشق االوسط

 126/2000غزة

االهرام للمحاسبة والتدقيق

 212مرح غسان محمد صوفان

 112/2021رام هللا

مقيدة من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

213

مروان احمد العبد حسي

 165/1990رام هللا

الطريف لتدقيق الحسابات
مروان
ي

214

مروان عطية اسماعيل الشيخ

 116/2004غزة

مؤسسة فلسطي للتدقيق والمحاسبة -محاسبون قانونيون واستشاريون

 215مصطف عودة حسي طويل

 104/2015رام هللا

قانون وممثل رشكة كريستون الدولية
جتيل مدقق حسابات
عودة ر
ي

 216مصطف محمود محمد عويس

 102/2013رام هللا

مكتب عويس

 217معاذ حسن محمد بلوط

 106/2013رام هللا

مقيد من خالل رشكة القواسم ر
وشكاه KPMG
ي

218

معاذ عبد الكريم محمد ابوالرب

 108/2021رام هللا

رشكة ارنست ويونغ  -ر
الشق االوسط

219

ممتاز فايز احمد حمدان

 107/2001رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

220

207

210
211

شويك
محمود نارص محمود
ي
مخيمر محمد خليل ابو زيد

منذر احمد حسي اسماعيل

 145/2000القدس

الكسوان لتدقيق الحسابات
مؤسسة
ي

 221منذر جريس يوسف البندك

 114/2015رام هللا

مقيد من خالل رشكة ديلويت اند توش (ام.اي) ر
الشق االوسط

 161/1998غزة

الهدى للتدقيق والمحاسبة

222

منذر غازي محمد البدويل

223

منذر كامل داود الناظر

 126/1998الخليل

الناظر للتدقيق والمحاسبة

224

منذر ماجد عاشور الجعبي

 105/2015الخليل

الماجد للتدقيق والمحاسبة

 117/2003رام هللا

نجم للمحاسبة

 225منذر محمد مفلح نجم
226

عل حسن"
منب محمد خليل " ي

 130/2003غزة

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

227

مهنا صالح محمد سنان

 110/1999جني

سنان للتدقيق

 103/2014رام هللا

مقيد من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

عل
 228مهند عبد اللطيف حسن حج ي
قيىس
رجاب" يوسف
 229مھند "محمد
ي
ي

 106/2021الخليل

الختاء العرب -مدققو حسابات قانونيون
مجموعة ر

 230موىس سليم يعقوب ريحان

 113/2002رام هللا

ر
الشكة الفلسطينية

 223/1994رام هللا

مقيد من خالل رشكة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون

بن عودة
 232موىس محمد موىس ي

 2002/111رام هللا

مقيد من خالل رشكة طالل ابو غزالة ر
وشكاه الدولية

 233موفق "محمد اكرم" كاظم حسونة

 112/2019الخليل

مقيد من خالل مؤسسة حسونة للمحاسبة وتدقيق الحسابات

231

موىس سليمان قاسم ابو دية

234

مؤيد احمد عبد المهدي عموري

 104/2003رام هللا

مكتب مؤيد عموري

235

مبابو نائل بولص شماس

 138/1998رام هللا

محاض يف جامعة بت زيت

 2003/109بيت لحم

مقيد من خالل مكتب حسام وهاب

 143/1987القدس

قانون ومستشار اداري
الدجان محاسب
نادر محمد
ي
ي

 248/1995رام هللا

مؤسسة التموك لتدقيق الحسابات

 236نادر بشارة جريس نصار
دجاب
نادر محمد حافظ
ي
عسل
اغب
ر
نارص الدين اكرم
ي
نارص عدنان سليمان طاهر

 112/2017رام هللا

مؤسسة الواحة للحسابات

240

نافذ احمد يوسف عمرو

 2005/104الخليل

قانون
نافذ احمد يوسف عمرو  -مدقق حسابات
ي

241

ناهض عثمان خليل حبوش

 119/2003غزة

مكتب القدس للتدقيق والمحاسبة

242

نبيل لويز نعمة هللا عودة

 181/1993رام هللا

قانون ومدقق حسابات
نبيل عودة محاسب
ي

237
238
239

243

نبيل محمد عيىس طنينة

 102/2002الخليل

مؤسسة الكرمل للتدقيق والمحاسبة

244

نبيل محمود سالمة زيدان

 110/2005رام هللا

ر ين دي او للمحاسبة والتدقيق والخدمات الضيبية  /BDOممثل رشكة ر ين دي أو العالمية

245

نرمي جورج جبا طويل

 105/2018بيت لحم

مقيدة من خالل رشكة فراج ونشوان ر
وشكاهم لتدقيق الحسابات

 246نشين رضوان رضا يحن

 108/2015جني

مكتب األخوة للتدقيق واإلستشارات المحاسبية

 247نضال "صالح عطيه" صالح منارصة

 106/2014بيت لحم

مقيد من خالل مكتب باسم ابو شمه للمحاسبة والتدقيق

248

المعط شكري نبوخ
نضال عبد
ي

 203/1993القدس

دار المدقق  -محاسبون قانونيون ومحكمون ماليون

249

تميم
نعمان عبد الجواد نعمان
ي
المعط حمادة
نهاد احمد عبد
ي

 166/1990نابلس

التميم لتدقيق الحسابات
مؤسسة
ي

 154/1998غزة

مؤسسة حمادة للمحاسبة واالستشارات المالية والضيبية

251

نيقوال جورج نيقوال سحار

 104/2017رام هللا

مقيد من خالل رشكة ديلويت اند توش (ام.اي) ر
الشق االوسط

 258/1998الخليل

رويال مدققو حسابات قانونيون

 105/1999الخليل

قانون
هان دعنا مدقق حسابات
ي
ي

250

 252هاشم "محمد رشيد" صالح "سيد احمد"
253

هاب جوهر محمود دعنا
ي

هاب محمد محمد احمد
254
ي
 255هانية طاهر محمد عكاوي

 118/2003غزة

مكتب دليل للتدقيق واالستشارات

 112/2018القدس

مقيدة من خالل رشكة ارنست ويونغ -ر
الشق االوسط

 256هشام محمود يوسف مساد

 121/1999جني

صفد للتدقيق

 257هباش يوسف ميساك (شهركيان)

 111/2012رام هللا

من خالل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز  -فلسطي المحدودة

وائل عزت فهد نوح
ر ر
باب
وسيم ماهر عبد الفتاح الش ي
وضاح سعدي محمود المحتسب

 127/1998رام هللا

مقيد من خالل رشكة نوح وابو حاكمة لتدقيق الحسابات

 101/2019الخليل

ر ر
بان للتدقيق والمحاسبة
مؤسسة وسيم الش ي

 106/1998الخليل

وضاح محتسب للتدقيق والمحاسبة

 261وليد طاهر عبد اللطيف عودة

 106/2004جني

الخالدي لتدقيق الحسابات

الخليل
 262وليد محمد سالم
ي
 263وليد هاشم احمد حيمور

 136/1998رام هللا

الخليل للمحاسبة والتدقيق
ي

 127/2003بيت لحم

حيمور لتدقيق الحسابات

 139/2002القدس

قانون
يحن محاسب ومدقق حسابات
ي

258
259
260

264

يحن سالمة عبد الرحمن أبو ارميله

265

يحن مصطف رجب ابو جبل

 132/2003غزة

مجموعة الغد للتدقيق والمحاسبة

266

يعقوب عبد االحد يعقوب علون

 106/2012رام هللا

مقيد من خالل رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز -فلسطي المحدودة

267

يوسف محمد رشيد حمودة

 103/1998رام هللا

مقيد من خالل ر
الشكة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة وممثل Prime Global

آخر تحديث 20/6/2022 :

