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المنطقة الوعب55-شارع سلوى 340- عقار 
278- الدور 1 

8136 44688796 44688796 21-08-1995 7 محمد زبيدي بشير ياقوت مكتــب - محمــد زبيــدي بشــير محاســبون ومراجعون 
قانونيون 

1

40السلطة الجديدة-شارع الدائري 
الثالث230-عقار277-الدور2 21780 44367717 44368818 04-06-1996 8  ناصر عبداهلل المالكي

عبــداهلل  بــن  ناصــر   - الدكتــور  "مكتــب 
ومحاســبون استشــاريون   المالكــي 

 ومراجعون قانونيون "
2

فريج كليب 35 - شارع 232 - عقار 217 
-الدور 2 1886 44839846 

44410013
44352779 
44839846 07-09-1996 9  يوسف محمد حمد

 الشيراوي
ــبة  ــيراوي للمحاس ــد الش ــد حم ــف محم ــب يوس مكت

والتدقيــق
3

35فريج كليب - شارع  احمد بن علي 232 
- عقار 190  10909 44873595 44873592 10-01-1996 12  خالد سعيد أحمد

العمودي مكتب خالد سعيد العمودي للمحاسبة والتدقيق 4

المنطقة المطار العتيق 45 -شارع310- 
عقار272 - الدور 2 1318 44114665 44114665 29-12-1996 15 مكتب عادل محمد الباكر للمحاسبة والتدقيق عادل الباكر 5

www.yhaikal.com السد 38-شارع 343 - عقار 42 - دور 3  7924 44324019 44423159 20-10-1997 17  ياسر عبدالتواب عبدالقادر
 هيكل

للتدقيــق  هيــكل  عبدالتــواب  ياســر  مكتــب 
ســبة لمحا ا و

6

المنطقة 23 - شارع سحيم بن حمد 231  8857 44421374 44421403 07-12-1994 86  نبيل عبداهلل أحمد
الساعي

للمحاســبة  الســاعي  عبــداهلل  نبيــل  مكتــب 
قيــق لتد ا و

7

www.nadauditing.com عين خالد 56 - شارع 100 - عقار 5 - طابق 1  13098 44984388 44935123 28-8-1999 106  ناصر فالح عبداهلل
الدوسري مكتب ناصر فالح الدوسري للمحاسبة والتدقيق 8

www.nsmauditing.com منطقة ابوهامور 56 - شارع السوق 
المركزي 995 - عقار 26  2459 44516085 44516085 28-11-1999 110  ناصر سعيد حمدان

مكتب ناصر سعيد المريخي للمحاسبة والتدقيق المريخي 9

www.ar.tsa-qatar.com 18اسلطه- السافلية 920-عقار35-الدور6 14104 44569663 44221574 30-11-1999 111 طالل صباح العبداهلل مكتب طالل صباح العبداهلل للمحاسبة والتدقيق 10

www.mhaqataraudit.com  الغرافة 51 - شارع 780 - ثاني بن جاسم 
عقار 17 - الدور 2  36319 44875375 44862919 05-09-2000 117  محمد حسن علي

االبراهيم المهندي
للتدقيــق  المهنــدي  حســن  محمــد  مكتــب 

ســبة لمحا ا و
11

 السد 38 - شارع سكة السد -928عقار 
-3 الدور 1 5292 44517222 44504982 21-5-2000 118  عبدالرحمن محمد مبارك

سعيد النابت مكتب عبدالرحمن ال نابت محاسبون قانونيون 12

المنطقة 51 -  شارع 620 - مبني 18 - 
الطابق 2 - شقة 207 8529 55755752 11-8-2001 125 صالح هاشم صالح السادة مكتب المحاسب القانوني صالح هاشم السادة 13

www.hashimauditing.com المعمورة 43 - شارع 250 - مبنى 417 - 
الدور 1 24451 44510104 44502333 25-8-2001 127  هاشم عبدالرحيم يوسف

 حسن السيد
الســيد  عبدالرحيــم  هاشــم  الدكتــور  مكتــب 

والتدقيــق للمحاســبة 
14

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

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

http://www.yhaikal.com
http://www.nadauditing.com
http://www.ar.tsa-qatar.com
http://www.mhaqataraudit.com
http://www.hashimauditing.com


10403 الخريطيات 71 - شارع 440 - عقار 59  44175073 44175073 23-12-2001 131  عبداهلل هالل علي عمران
الكواري مكتب عبداهلل هالل الكواري للمحاسبة والتدقيق  15

المعمورة 43 - شارع طريق سلوى 340 - 
عقار 181 - الدور 1 9969 44270633 44270633 6-5-2002 139 علي سلطان علي فخرو فخــرو  ســلطان  علــي  ســلطان  علــي  مكتــب 

والتدقيــق للمحاســبة 
16

المنطقة 23 - شارع سحيم بن حمد 231 - 
عقار 38 -الدور 7  23222 44477844 44477877 11-12-2002 146  سعود ناصر جاسم محمد

ال ثاني
مكتــب ســعود بــن ناصــر محاســبون قانونيــون - 

الدوحــة
17

المنطقة معيذر 53  - شارع معيذر الشمالي 
32224 740 - عقار 81 - الدور 2 44140350 444140350 29-12-2002 149 مكتب علي حسين علي للمحاسبة والتدقيق  علي حسين علي عبداهلل 18

www.aljammalibureau.com 55 معيذر - شارع الفروسية 280 - عقار 
292 - الدور 0

15549 44874508 44874505 21-6-2003 164  حمد حسن عباس محمد
الجمالي مكتب حمد حسن الجمالي للتدقيق والمحاسبة 19

www.al-marwani-qa.com السلطة الجديدة 40 - شارع 340 - رقم 
العقار 149 - الدور  2  7924 44324019 44423159 07-02-2003 166 عمر عبدالعزيز المرواني للتدقيــق  المروانــي  عبدالعزيــز  عمــر  مكتــب 

ســبة لمحا ا و
20

المنطقة-60 شارع الدفنه -810عقار6 6732 
21282 44663363 44663363 03-02-2004 178 فاضل نيروز عبداهلل النجار ــق  ــبة والتدقي ــار للمحاس ــروز النج ــل ني ــب فاض مكت

واالستشــارات الماليــة
21

www.alkhawaja-qtr.com عين خالد -56 طريق سلوى 205 - عقار 44  1198 44817789 44817789 25-4-2004 179  عبداالمير جواد محمد
الخواجه

للمحاســبة  الخواجــه  جــواد  عبداالميــر  مكتــب 
قيــق لتد ا و

22

www.alsyedaudit.com  "المنطقة 25المنصورة -شارع المرشد 
5325 رقم الشارع -230 عقار224" 44272288 44272299 21-6-2004 192  أحمد سليمان حسن

مكتب أحمد سليمان السيد للمحاسبة والتدقيق السيد 23

55معيذر-شارع الرويضات-652عقار-6
الدور2 14288 44683433 44683433 23-9-2010 195  صقر خالد صقر شامان

الهاجري مكتب صقر خالد الهاجري للمحاسبة والتدقيق 24

25المنصورة-شارع الكينان-230عقار-224
الدور1 30019 44674601 44674601 26-12-2004 199 محاســبون  منى الماس سعيد الحمد الحمــد  ســعيد  المــاس  منــى  مكتــب 

قانونيــون
25

24روضة الخيل- شارع الروابي-840 عقار18 20206 44876170 44875954 01-04-2005 201 مبارك بن ناصر آل خليفة للمحاســبة  خليفــة  آل  ناصــر  بــن  مبــارك  مكتــب 
لتدقيــق وا

26

النمطقة 60 - شارع الدفنة 950 - عقار 24 55534191 27-1-2005 202  فهد ابراهيم علي
عبدالرحيم المشيري مكتب فهد للتدقيق المحاسبي 27

www.alderbasti.com.qa الغانم العتيق 6 - شارع حمد الكبير 119 
-عقار-46الدور3 37919 44420606 44420707 27-2-2005 205 عيسى محمد الدربستي للمحاســبة  الدربســتي  محمــد  عيســى  مكتــب 

قيــق لتد ا و
28

26النجمة- ش المنصورة -850عقار  
-56 الدور1  502 40011144 14-03-2005 207  عبداهلل أحمد علي

البنعلي
و  للمحاســبة  البنعلــي  احمــد  عبــداهلل  مكتــب 

قيــق لتد ا
29

المطار العتيق -45 شارع المطار 310 - عقار 
4400

4575 44865280 44868096 29-12-2011 210  مشعل بن عبداهلل بن
جاسم ال ثاني

للمحاســبة  ثانــي  ال  عبــداهلل  مشــعل  مكتــب 
قيــق لتد ا و

30

www.athbaaudit.com المرقاب الجديد -39 شارع السد 343 - 
مبنى 25 - الدور 3 

1728 
47250 44419195 44419194 04-07-2005 213  سعيد حمد هزاع حمد

العذبة
مكتــب الدكتــور ســعيد حمــد العذبــة للمحاســبة 

والتدقيــق
31
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53الريان الجديد-شارع ال شافي-989
عقار-32الدور1 90234 44818030 44818020 06-07-2005 222  د. أحمد ناصر إبراهيم

الفضالة مكتب احمد ناصر الفضالة للمحاسبة والتدقيق 32

38السد-شارع الضفافة -893عقار-53
الدور4 47271 44351547 44354532 16-11-2005 232  نبيلة عبداهلل محمد

الهاشمي مكتب الهاشمي للمحاسبة والتدقيق  33

www.bdo.com.qa المنطقة-60شارع ام حصاه-810عقار-6
الدور-38مكتب3801 24139 44999533 44349777 26-6-2006 241  عباس عبدالمحسن احمد

رضى
مكتــب بــي دي أو جــواد حبيــب قطــر للمحاســبة 

واالستشــارات والتدقيــق 
34

26النجمة- شارع الدائري الثالث-230
عقار178 35222 44108099 44108000 21-11-2006 243  محمد اسد عبدالرحمن

شريف العمادي مكتب محمد اسد العمادي للمحاسبة والتدقيق 35

www.shuaa.co المنطقة-23شارع سحيم بن حمد-230
عقار48 16762 49279874 44414012 04-10-2007 247 شعاع محمد المنصوري مكتب شعاع للمحاسبة والتدقيق 36

52 الريان العتيق - شارة الشقب 719 - عقار 
1 - الدور 2

31621 44652916 44318704 31-12-2009 250 صالح فضل الكعبي  "مكتــب صالــح فضــل الكعبــي للمحاســبة والتدقيــق 
واالستشارات المالية والتدريب"

37

27ام غويلينه-شارع الدائري الثالث-230
عقار-40الدور 1 47199 44373366 44373355 03-10-2011 261  شمس الملوك صادق

البحارنه
للمحاســبة  البحارنــه  صــادق  شــمس  مكتــب 

ت  ا ر ستشــا ال ا و
38

 "فريج بن عمران 37 - شارع محمد
بن ثاني - عقار 241" 3587 44918854 44918855 17-5-2011 270  راشد محمد الحمده

النعيمي
للمحاســبة  الحمــده  محمــد  بــن  راشــد  مكتــب 

قيــق لتد ا و
39

27ام غويلينه-شارع ابوبكر الصديق-950
عقار-64الدور2 63127 44901359 44901359 18-7-2012 276  سالم خميس سالم

 السيابي
مراجعــون  الســيابي  خميــس  ســالم  مكتــب   

قانونيــون ومحاســبون 
40

25 المنصورة - شارع الدائري الثالث 230 - 
عقار 224  47001 44118776 44118775 20-3-2013 291 بالل سليمان فرج العبداهلل للتدقيــق  العبــداهلل  ســليمان  بــالل  مكتــب 

ســبة لمحا ا و
41

56عين خالد-شارع السوق المركزي-995
عقار2 214070 44516551 44684197 04-10-2013 292  ناصر راشد محمد الجهيرة

العذبة مكتب ناصر راشد الجهيرة محاسبون قانونيون 43

24روضة الخيل-شارع ابن سينا-950
عقار-152الدور2 209229 44110889 44110899 02-12-2014 305  مبارك محبوب خميس

الدوسري
للمحاســبة  الدوســري  محبــوب  مبــارك  مكتــب 

قيــق لتد ا و
44

53معيذر- شارع ابن الحكيم-667 عقار-8 
الدور1 15122 02-12-2014 307  حمد هيكل حسان

الشمري مكتب حمد هيكل الشمري للمحاسبة والتدقيق                                45

24روضة الخيل - شارع الهندسة 220 - 
عقار -185 الدور7 30979 44377721  

44377720 31-5-2015 320  ناصر محمد سالم ال
خليفة

محاســبون  خليفــة  ال  محمــد  بــن  ناصــر  مكتــب 
نونيــون قا

46
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المنطقة 23 - شارع سحيم بن حمد 231 - عقتر 38 - مكتب 
2

23142 44760607 12-6-2006 237 محســن  عبــداهلل  علــي 
ي ليهــر ا

مكتــب علــي عبــداهلل اليافعــي مدققون ومحاســبون 
قانونيون

1

6الغانم العتيق-شارع سكة النبع834-عقار6-الدور1 8941 40422480 44289978 04-02-2017 343  عهود عواد فرحان
الشمري مكتب عهود الشمري للمحاسبة والتدقيق 2

6الغانم العتيق- شارع ابن عديس 109- عقار 48 16738 44653930 44653930 11-07-2017 350  شرف عبداهلل شرف السيد
عبداهلل مكتب شرف عبداهلل السيد للمحاسبة و التدقيق 3

42 الهالل- شارع المطار310- عقار132- الدور8 35441 44687498 44687498 16-9-2019 357  سعيد سالم عبداهلل
ابوبكر باوزير

ــر للمحاســبة والتدقيــق  مكتــب ســعيد ســالم باوزي
ــارات  واالستش

4

24 روضة الخيل-شارع ابن سينا-950عقار-146الدور3 9225 40054801 44934096 11-03-2019 359  سعد احمد سعد الحمزه
الكواري مكتب سعد احمد الكواري للمحاسبة والتدقيق 5

 38 السد - شارع سحيم بن حمد -231 عقار رقم -83 الدور 
2

31928 11-07-2019 360  بدر شباب الفي زايد  
الشمالي مكتب بدر الشمالي للمحاسبة والتدقيق 6

56 عين خالد - شارع الصناعي الشرقي  100 - عقار 43 - 
الدور2 96813 55557016 1-3-2021 368  محمد سعيد سالم

غلفيص النابت
ــابات  ــق الحس ــت لتدقي ــعيد الناب ــد س ــب محم مكت

والمحاســبة
7

الدائري الثالث 23 - شارع سحيم بن حمد 231 - عقار 43 
- الدور 2 66666073 3-3-2021 369 علي محمد علي سفران مكتب محمد علي سفران للمحاسبة والتدقيق 8

بلدية الضعاين - منطقة 69 - جبل ثعيلب - مبني 59 - 
شارع 112 - الطابق الثالث 24345 50153838 23-3-2021 372  جبارة عبداهلل جبارة

الجبارة الرميحي
للمحاســبة  الرميحــي  عبــداهلل  جبــارة  مكتــب 

قيــق لتد ا و
9

55 معيذر - شارع أم قرين 902 - عقار 3 - الدور 1 45999 66660006 23-3-2021 373 سالم طالب سالم عفيفه مكتب سالم طالب عفيفه لتدقيق الحسابات 10

32 مدينة خليفة الشمالية - شارع الوضيحية 960 - عقار 
9 - الدور 1 6700 70455055 23-3-2021 374 علي حمد الكواري مكتب علي حمد الكواري للمحاسبة والتدقيق 11

ثانيًا: أسماء مكاتب التدقيق التى يجوز االستعانة بخدماتها في تدقيق حسابات الشركات ماعدا شركات 
المساهمة بنوعيها والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والتأمين في دولة قطر


