
الموقع اإللكتروني اسم المدير المسؤول العنوان  صندوق
البريد الفاكس هاتف  رقم قيد تاريخ القيد

اسم الشركة الشركة م

"منطقة 14 فريج عبدالعزيز-ش احمد بن محمد ال  ريان احمد ريان
ثاني 214  عقار 22 - دور 8 " 3780 44438575 44421621 26-01-2010 1 شركة ريان أحمد وشركاه محاسبون قانونيون  1

www.tgsfuad-qatar.com فؤاد عبدالكريم احمد 39المرقاب الجديد - عمارة خالد الكواري السد - شارع 
343 - عقار 21 الدور 3

4075 44362961 44362962 04-12-2010 2 2 شركة فؤاد عبدالكريم وشركاه محاسبون قانونيون

كوياشان فأماتاثيل 
كورياكوس منطقة23- ش سحيم بن حمد 231- عقار58- الدور4 32312 44673630 44670299 13-04-2010 3 شركة مورسون مينون محاسبون قانونيون وشركاءه 3

www.mazarsqatar.com أحمد توفيق أحمد 
نسيم  5583 61الدفنة - شارع المؤتمرات 850 - عقار 6 44447364 44441132 05-04-2010 4 شركة احمد توفيق وشركاه محاسبون قانونيون 4

مجدي عبدالملك منطقة60-ش مجلس التعاون810 - عقار 6 - الدور 28 1262 44433211 44424953 20-05-2010 5 شركة مجدي عبدالملك وشركاه للمحاسبة والتدقيق 5

www.qataraccounting.com.qa حسين محمد أحمد 
العبيدلي 

25فريج بن درهم - الدائري الثالث230 - عقار 270 
- الدور 2 9866 44416334 44416333 06-07-2010 6 شركة حسين العبيدلي وشريكه للمحاسبة والتدقيق 6

www.fia.com.qa فرج ابراهيم سالم 
ابوطويلة

27ام غويليه- الطريق الدائري الثالث230-عقار40-
الدور5 22589 44363241 44130779 16/6/2010 7 شركة فرج إبراهيم ابوطويلة وشركاه للمحاسبة والتدقيق 7

رستم مصطفى يوسف  6879 42الهالل - شارع الدائري الثالث230- عقار153 44367846 44367845 12-07-2010 9 شركة المحاسبون العرب - العيد وشركاه 8

حسني عبدالحليم 
شادي

25فريج بن درهم-الطريق الدائري الثالث230-
عقار224 - الدور 1 16776 44358006 44358005 13/12/2010 10 محاســبون  وشــريكة  شــادي  عبدالحليــم  حســني  شــركة 

قانونيــون
9

الوك كابالش ساكسينا 17الرفاع - شارع الميناء830 - عقار 54 - الدور 1 39653 44714692 44172674 03-10-2011 11 شركة الوك ك . ساكسيا وشريكه للمحاسبة والتدقيق 10

قائمة بأسماء مدققي الحسابات المشتغلين )شركات( العاملة في دولة قطر

أواًل: أسماء شركات التدقيق التى يجوز االستعانة بخدماتها في تدقيق حسابات الشركات بجميع أنواعها  
والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتامين وجميع الكيانات القانونية األخرى في دولة قطر

http://www.tgsfuad-qatar.com
http://www.mazarsqatar.com
http://www.qataraccounting.com.qa
http://www.fia.com.qa


الموقع اإللكتروني اسم المدير المسؤول العنوان  صندوق
البريد الفاكس هاتف  رقم قيد تاريخ القيد

اسم الشركة الشركة م

باسل ابو صالح 55فريج السودان - شارع سلوى -340 عقار 31  10638 44154869 44154856 28/6/2012 16 شركة باسل ابوصالح وشريكه ومحاسبون قانونيون 11

www.ansariauditors.com علي اسماعيل علي 
االنصاري  38السد- ش السد-343 عقار-26الدور3 37550 44430696 44430696 07-03-2012 17 شركة علي االنصاري ومحمد انور محاسبون قانونيون 12

اديب انطوان الشع 39المرقاب الجديد-ش المرقاب -343 عقار-67الدور3 17048 44447978 44422211 09-12-2012 18 شركة أديب الشع وشركاه محاسبون قانونيون 13

www.fy-auditorsqa.com يوسف عبداهلل يوسف 
علي 

السد 23  - شارع سحيم بن حمد 231 - عقار 
-40الدور18 30402 44435330 44415659 02-03-2013 23 شــركة فاطمــة الحمــد ويوســف عبــداهلل مراجعــون ومحاســبون 

قانونيون
14

عمرو محمد حسين 
اسماعيل  18السلطة - شارع العالية-840عقار81 - الدور 3 212001 44414125 44414124 03-03-2013 24 قانونيــون محاســبون  وشــريكه  اســماعيل  عمــرو   "شــركة 

 ومراجعون"
15

جاسم جبر محمد جبر 
ال ثاني  منطقة-44ش الدائر الرابع-عقار189 17085 44279617 44436156 04-01-2013 27 شركة مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون 16

 جابر على حمد هدفه 
العذبه

"37فريج بن عمران -ش احمد بن علي -232 عقار-6
الدور1 مكتب 3" 16141 44911889 44911888 06-06-2013 28 شركة جابر بن علي الهدفه وشريكه محاسبون قانونيون 17

تانت بارمابيل باوا 
شانواس 26نجمة- المطار-310 عقار-100 الدور1 200318 44277197 44512904 12-10-2013 31 شركة شانواس باوا وشريكه محاسبون قانونيون 18

محمد فتحي متولي 
حسن شادي 39المرقاب الجديد-طريق سلوى-340عقار-70الدور4 40344 44989042 44989453 12-11-2013 32 شركة عبداهلل المعضادي وشريكه للمحاسبة والتدقيق 19

شجي فاليكات كوالنجار 
افيتيل 24روضة الخيل- حطين-830عقار-12 الدور4 82297 44215470 44694481 01-05-2014 33 شركة شجي فاليكات وشريكه محاسبون قانونيون 20

محمد صالح صالح جابر 
اليافعى 37فريج بن عمران-ش -232عقار-155الدور3  1175 44861515 44860888 11-05-2014 38 شركة محمد اليافعي وشريكه محاسبون قانونيون 21

www.grantthornton.qa د. سلطان حسن مبارك 
الدوسري

منطقة 24روضة الخيل – شارع ابن سينا-950 عقار 
رقم-58   206070 44319113 44319113 25-11-2020 57 شركة د. سلطان الدوسري وشركاءه محاسبون قانونيون 22

سعيد محمود محمود 38 السد - شارعالضفاف 893 - الدور 3 3995 44215620 44215620 27-3-2016 41 ــق  ــبة والتدقي ــريكه للمحاس ــدي وش ــد الخال ــد محم ــركة حم ش
واإلستشــارات

23

محمد حنيفة  41نعيجة-ش 230-عقار273 23471 44312221 40409910 
44350022 27-3-2016 42 شركة أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون 24

http://www.ansariauditors.com
http://www.fy-auditorsqa.com
http://www.grantthornton.qa


الموقع اإللكتروني اسم المدير المسؤول العنوان  صندوق
البريد الفاكس هاتف  رقم قيد تاريخ القيد

اسم الشركة الشركة م

www.nagyhosny.com ناجي حسني عبدالعزيز  38السد-ش 150 - عقار 171- دور 5 11964 44422760 44433309 20-9-2016 43 محاســبون  وشــريكه  عبدالعزيــز  حســني  ناجــي  شــركة 
ن نيــو نو قا

1

إسالم هنداوي محمد  38السد-ش 343 - عقار 26- دور 4 35276 44509531 44583591 18-10-2016 44 شركة إسالم هنداوي وشريكة محاسبون قانونيون 2

إيهاب خالد عشماوي 25المنصورة- ش الدائري الثالث230 -عقار 270- 
الدور1   18964 22-3-2017 45 شركة إيهاب خالد سليمان وشريكه للمحاسبة والتدقيق 3

سامر علي سعيد  60الدفنة - شارع الكورنيش 810 - عقار 72 - الدور 
 14

27774 44294807 44294806 04-03-2017 46 شركة سامر علي حسن وشريكه محاسبون قانونيون  4

عبدالقادر موثا ال 
كونجارا 39المرقاب الجديد-شارع840-عقار53-الدور2 24699 44316259 44865276 04-03-2017 47 شركة عبدالقادر وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون 5

www.alsafica.com.qa  أشرف الصافي 
عبدالهادي

  25فريج بن درهم- الطريق الدائري الثالث230 
-  عقار 270 3830 44361623 44329002 18-7-2017 48 الصافي للمحاسبة والتدقيق  6

www.antonioghaleb.com منصور محمد ابراهيم 
علي غانم  69الخرايج-ش لوسيل325-عقار12-الدور16 207410 44979599 44979594 19-9-2017 50 شركة أنطونيو غالب وشريكه محاسبون قانونيون   7

سالمه محمد رمضان منطقة 56 عين خالد - شارع بروه التجاري 900 - 
عقار 41 - الدور 2  21980 40291194 40291194 11-2-2018 51 شركة سالمة رمضان وشريكه للمحاسبة والتدقيق 8

أنور محمد حنيف 24روضة الخيل - شارع حطين830 - عقار 15 - 
الدور 2  47325 44359259 44359259 26-03-2018 52 شركة انور وصالح محاسبون قانونيون  9

مبارك علي األمين  منطقة 37 فريج بن عمران - شارع محمد بن ثاني 
361-- عقار رقم 232- دور 3 

356 44863467 44809450 07-08-2019 54 شركة مبارك علي وشريكة للمحاسبة والتدقيق 10

سلطان جاسم محمد 
ال ثاني 61الدفنه- شارع ام حصاه-عقار6 18149 44957208 44957208 10-07-2019 55 شركة مانيكرانرجان وشريكه محاسبون قانونيون  11

مصطفى محمد علي 
محمد سليم

منطقة 38 السد - شارع سحيم بن حمد - شارع 
رقم -231 عقار رقم -83 الدور 2 15605 44508673 44508652 17-11-2019 56 12 مصطفى محمد علي وشريكه - محاسبون قانونيون

السيد احمد صادق 
مسعود 

الريان الجديد - شارع التوبة  -615 عقار 63 - الدور 
1

30119 26-2-2020 58 شركة صادق احمد وشركاه محاسبون قانونيون 13

زيد احمد عبداهلل 
السلمان 18المرقاب- شارع السافلية -920عقار -83الدور13 12-04-2020 59 شركة زيد السلمان وشريكه للمحاسبة والتدقيق 14

حازم صالح محمد 
محمود طريق سلوى 340 - عقار 488 - الدور1 5965 55108725 8-7-2020 60 شركة حازم صالح وشريكه للمحاسبة والتدقيق 15

هاني أحمد عبدالرحيم 
مخيمر 18 سلطة - شارع الحكمة 977 -عقار 21 - الدور 10 47539 44352199 44626506 21-7-2020 61 شركة رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون 16

ثانيًا: أسماء شركات التدقيق التى يجوز االستعانة بخدماتها في تدقيق حسابات الشركات بجميع أنواعها والكيانات القانونية 
ماعدا الشركات المساهمة بنوعيها و الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتامين في دولة قطر

http://www.nagyhosny.com
http://www.alsafica.com.qa
http://www.antonioghaleb.com

