
تاریخ االصداررقم الرخصةإسم المكتب/ الشركةالعنواناسم المدقق#

112/20034/14/2003المنھل للتدقیق والخدمات التجاریةالعیزریةإبراھیم خلیل إبراھیم فرعون1

107/200406/01/2004ابراھیم خلیل الكردي محاسب قانوني/خبیر ضرائبرام هللابراھیم خلیل أنور الكردي2

137/200221/09/2002ابراھیم  سالم لتدقیق الحساباتالخلیلابراھیم محمد طھ سالم3

105/200201/12/2002موظف لدى  مؤسسة دحبور لتدقیق الحساباتجنینابراھیم محمد صالح دحبور 4

106/200503/06/2005الصخرة لتدقیق الحساباتطولكرماحسان تحسین یوسف عوض5

126/198715/07/1987احمد نجاص محاسبون قانونیونرام هللاحمد عبد الجلیل حسن انجاص6

102/199913/07/1999المنیاوي لتدقیق الحسابات واالستشارات الضریبیةنابلساحمد عمر سعدي المنیاوي 7

135/199805/05/1998البتراء لتدقیق الحساباتالخلیلاحمد مصطفى خلیل الحوامده 8

155/199817/12/1998موظف لدى شركة ارنست ویونغ – الشرق االوسطغزةاحمد ماھر عبد الرافع ابو شعبان 9

107/201415/01/2014اسامة صبري لتدقیق الحساباتقلقیلیةاسامة مصطفى موسى صبري10

162/199817/12/1998شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقیق الحساباتغزةاسكندر محمود حسین نشوان11

102/200503/06/2005اسالم الداعور لتدقیق الحساباتالخلیلاسالم بدوي محمود الداعور12

131/200005/08/2000شركة سلیمان وشركاه -مدققو حسابات قانونیونرام هللاسماعیل محمد احمد سلیمان13

112/200201/12/2002موظف لدى مؤسسة الیرموك لتدقیق الحساباترام هللاشرف فایز عبد هللا عوض14

135/200029/06/2000ابو الزلف لتدقیق الحساباتبیت ساحوراكرم بشاره بوعاز ابو الزلف 15

107/201329/05/2013موظفة لدى شركة الوفاء لالستشارات المالیةرام هللاالء موسى سلیمان ھدمي 16

108/200327/03/2003انور فریحات لتدقیق الحساباتجنینانور علي ابراھیم فریحات17

112/201509/08/2015موظفة لدى شركة ارنست ویونغ - الشرق االوسطرام هللایمان ابراھیم موسى جاد هللا18

118/199921/11/1999مؤسسة الریادة للتدقیق والخدمات الضریبیةنابلسأیمن ولید موسى اللحام 19

103/201314/02/2012موظف لدى شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللاأیمن سامي محمد دحبور20

104/200201/12/2002ارام للتدقیق والمحاسبة واالستشاراتالخلیلایھاب " محمد ابراھیم " كاظم حسونھ21

101/201415/01/2014مؤسسة بیترو للتدقیق.محاسبة.استشارات.تدریبرام هللاباجس زكي باسیل بیترو22

120/199922/11/1999باسم ابو شمة للمحاسبة والتدقیقبیت لحمباسم احمد یوسف ابو شمة23

161/199309/06/1993بسام الشایب للمحاسبة والتدقیقنابلسبسام عبد الجبار عبدهللا الشایب24

103/200201/12/2002مؤسسة فتوح محاسبون قانونیوننابلسبشار حمدي رفیق  فتوح 25

119/199921/11/1999موظف لدى  مصطفى عرقاوي لتدقیق الحساباتنابلسبالل ابراھیم احمد ابو بكر26

182/199309/06/1993كوالیتي لتدقیق الحسابات واإلستشارات المالیة والضرائبرام هللابیتر میخائیل ابراھیم الحصري27

105/198410/04/1984البكري للمحاسبة والتدقیقالقدسبھجت حمیدة یوسف البكري28

138/200029/06/2000شركة فراج ونشوان وشركاھم لتدقیق الحساباتبیت لحمتانیا نصر هللا یوسف فراج29

سجل المدققین المزاولین 2017

بموجب المادة (8) من قانون مزاولة مھنة تدقیق الحسابات رقم (9) لسنة 2004
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89/198303/01/1983توفیق شكري مسیح اصبح مدقق حسابات قانونيرام هللاتوفیق شكري امسیح اصبح30

158/199817/12/1998الصایغ للمحاسبة والتدقیقغزةتیسیر داود یوسف الصایغ31

115/200201/12/2002الیتیم للمحاسبة والتدقیقبیت لحمجریس نیقوال غطاس الیتیم 32

193/199415/08/1994جالل وشركاه محاسبون قانونیوننابلسجالل محمد حسن دویكات33

113/200314/04/2003جمال ابو فرحھ للتدقیقجنینجمال أحمد  عبدالھادي ابو فرحھ34

107/201517/06/2015مؤسسة ابو شمة لتدقیق الحساباترام هللاجمال محمد حمدان ابو شمھ35

146/200026/07/2000المھنیون المتحدون لتدقیق الحساباتطولكرمجمال محمود دیب حوسو 36

100/199821/04/1998شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللا جمال جمیل محمد ملحم 37

106/201710/07/2017موظف لدى مؤسسة الشایب للتدقیق والمحاسبةبیت لحم جمال عیسى غریغوري ابو فرحھ38

78/198122/06/1981شركة مؤسسة الطریفي لتدقیق الحساباترام هللاجمال زكریا رشید الطریفي 39

135/200221/09/2002الوفاق للتدقیق والمحاسبةالخلیلجمیل خالد محمد العملة 40

106/200327/03/2003خضر للتدقیق واالستشاراتبیت لحم جورج عادل امین خضر 41

105/201710/07/2017شركة القواسمي وشركاهرام هللاحازم احمد عبد اللطیف ابو غربیھ42

115/200314/04/2003شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزرام هللاحازم حنا جبر صبابا43

234/199418/07/1994حسام وھاب محاسبون قانونیونبیت لحم حسام جلیل  جریس وھاب44

215/199404/05/1994تشرین لتدقیق الحساباتنابلس حسام عبدو یوسف عقروق 45

112/199919/10/1999مؤسسة ابو دیة لتدقیق الحساباتالخلیلحسن احمد قاسم ابو دیة 46

132/200005/08/2000مؤسسة یقین لالستشارات وتدقیق الحساباتجنینحسني ابراھیم اسعد ربایعة 47

208/199523/07/1995حسني جلبوش لتدقیق الحساباترام هللاحسني ابراھیم حسن جلبوش48

128/200330/12/2003حمدان عارضة للمحاسبةالبیرةحمدان توفیق ناجي عارضھ49

76/198304/01/1983النابلسي للتدقیق والمحاسبةالقدسحمدي عمران محمد سعید النابلسي 50

200/199311/10/1993حنا قفة للتدقیق والمحاسبةرام هللاحنا عمانوئیل قسطندي قفھ51

134/200029/06/2000موظفة لدى  بسام الشایب للمحاسبة والتدقیقنابلسحنین عبد الكریم محمد سالم 52

105/201415/01/2014األھلیة للتدقیق واالستشارات والمحاسبةبیت لحمخالد ھاني ناجي عبد المسیح53

101/199821/04/1998خلیل ابراھیم عریقات مدقق حسابات قانونيرام هللاخلیل ابراھیم علي عریقات54

113/201105/12/2011موظف لدى شركة القواسمي وشركاهرام هللاخلیل فؤاد خلیل غاوي55

237/199418/07/1994مؤسسة رزق لتدقیق الحساباترام هللا خلیل یوسف احمد رزق 56

101/200428/04/2004موظف لدى  شركة مؤسسة الطریفي لتدقیق الحساباتالبیرةرافت فارس فؤاد عواد 57

132/200221/09/2002موظف لدى شركة مؤسسة الطریفي لتدقیق الحساباتنابلسرامي اسعد سلیمان عیساوي 58
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104/201415/01/2014موظف لدى شركة ارنست ویونغ – الشرق االوسطرام هللارامي راجي امین طة59

120/200421/10/2004مؤسسة الشاویش للتدقیق والمحاسبةرام هللا رانیا عارف محمد الشاویش60

104/201212/06/2012السعد للمحاسبة والتدقیقطولكرمرائد ابراھیم فرید سعد61

109/200201/12/2002موظف لدى شركة سابا وشركاھمرام هللارائد ایلیا ابراھیم ابو العظام 62

144/198715/09/1987رتیبھ عطاهللا للتدقیق والمحاسبةبیت لحم رتیبھ عبد الحمید محمود العیسھ63

105/199821/04/1998المكتب الدولي لتدقیق الحساباترام هللا روحي مفلح احمد كنعان64

105/201105/12/2011موظفة لدى الیتیم للمحاسبة وتدقیق الحساباتبیت لحمرنا عزیز الیاس الیتیم65

207/199424/08/1994مؤسسة الفردوس  لتدقیق الحساباترام هللارندة احمد حسین اسماعیل66

115/200415/07/2004شركة مؤسسة الطریفي لتدقیق الحساباترام هللا زكریا جمال زكریا الطریفي 67

116/200319/07/2003شبیطة للتدقیق والمحاسبةقلقیلیةزھدي محمد حسن  شبیطة68

102/201415/01/2014مؤسسة العراب للتدقیق والمحاسبةالخلیلزھرة عبد الفتاح محمد صغیر69

111/200119/05/2001مؤسسة بالي لتدقیق الحساباتالخلیلزیاد اسحق رشدي بالي70

119/200230/06/2002زیاد فتحي العالول للتدقیق والخدمات االداریة والضریبیةرام هللازیاد فتحي محمد العالول 71

244/199516/05/1995المؤسسة  الفلسطینیة لتدقیق الحساباتنابلسزیاد محمد یوسف بیلیھ72

105/200327/03/2003شركة ارنست اند ویونغ - الشرق االوسطرام هللا سائد سلیم یوسف عبد هللا73

108/199821/04/1998مؤسسة ناصر الدین لتدقیق الحساباتالخلیلسامح صالح ناصر الدین ناصر الدین74

110/200119/05/2001مؤسسة قواس للمحاسبة والتدقیقالقدسسامر ریمون عید قواس 75

110/199821/04/1998الدار لتدقیق الحساباتبیت ساحورسامي متري قسطندي بنورة 76

109/199821/04/1998مؤسسة دحبور لتدقیق الحساباتجنینسامي محمد صالح دحبور 77

112/198715/09/1987موظفة لدى مؤسسة الشایب للتدقیق والمحاسبةبیت لحم سامیة غرغوري ابو فرحة78

139/198715/09/1987التكروري لتدقیق الحساباتالخلیلسحر محمد صادق التكروري 79

116/199821/04/1998الرواد للتدقیق والمحاسبةالخلیلسعد محمد عمر جالل التمیمي80

113/199821/04/1998المتحدة لتدقیق الحساباتجنینسعید مبدى سالمھ محمد 81

108/201105/12/2011شركة الوفاء لالستشارات المالیة والخدمات المحاسبیةرام هللا سلیمان موسى سلیمان ابو دیة82

109/200119/05/2001شركة دیلویت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللا سمیر بسیل جورج سحار83

107/201105/12/2011موظفة لدى شركة الوفاء لالستشارات المالیةرام هللا سھى "محمد تیسیر"  یعقوب زلوم84

114/200314/04/2003موظف لدى دار المدقق محاسبون قانونیون ومحكمون مالیونالرامسھیل عبد المعطي شكري نیروخ85

102/201105/12/2011ابو میالة للمحاسبة والتدقیقنابلس سھیل نعیم محمد میالة 86

108/200201/12/2002انتیجرتي  للتدقیق واالستشارات المالیةرام هللا شادي شكري حنا قرع 87
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117/200421/10/2004بدر الدین محاسبون قانونیونغزةشحادة مصطفى شحادة بدر الدین88

198/199523/04/1995شحدة خلیفة للمحاسبة وتدقیق الحساباتبیت لحمشحده محمد جاد هللا ابو خلیفة89

130/199805/05/1998شركة نوح وأبو حاكمة لتدقیق الحساباترام هللاشعیب محمد عبد الرحمن ابو حاكمة90

156/199216/09/1992مؤسسة السالم لتدقیق الحساباترام هللاشفیق محمد حسین عواشره91

111/200314/04/2003مؤسسة عالمة للمحاسبة وتدقیق الحساباتالخلیلصابر ربیع عبد الرزاق عالمھ92

108/200407/10/2004االسعد لتدقیق الحساباتطولكرمصالح عمر حسین االسعد 93

108/200503/06/2005الخضور لتدقیق الحساباتالخلیلطارق عیسى حسن خضور94

120/198511/11/1985طارق كوالغاصيالقدسطارق كامل مصطفى الكوالغاصي95

112/201209/09/2012شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللاطالل توفیق سالم ابو غزالھ96

105/200428/04/2004عادل جرادات لتدقیق الحساباتجنینعادل جالل فرید جرادات 97

71/198113/01/1981موظف لدى  خضر للتدقیق واالستشاراتبیت لحمعادل امین منصور خضر98

74/198113/01/1981موظف لدى  مؤسسة الشاویش للتدقیق والمحاسبةرام هللا عارف محمد عارف الشاویش99

133/200221/09/2002مؤسسة عبد الفتاح الفروخ لتدقیق الحساباتالخلیلعبد الفتاح عیسى سرحان فروخ 100

102/201512/04/2015الخبراء لتدقیق الحساباترام هللاعبد الفتاح سعید محمد صالح101

103/200114/01/2001غنام  للتدقیق واالستشارات بیت لحمعبد هللا مصلح عبد غنام102

190/199309/06/1993عبد الغني الشمالي لتدقیق الحساباتجنینعبد الغني صبري خلیل الشمالي 103

101/201722/01/2017موظف لدى شركة ارنست اند ویونغ - الشرق االوسطرام هللاعبدالكریم ثابت عبدالكریم محمود104

167/199216/02/1992معایعة وشركاھم محاسبون قانونیونرام هللا عبلة سمیح یعقوب معایعة105

122/198715/09/1987مؤسسة زلوم للتدقیق والمحاسبةالخلیلعثمان داوود شكري زلوم 106

97/198116/09/1981مؤسسة الخطیب لتدقیق الحساباتنابلسعدنان احمد عسكر الخطیب 107

117/199821/04/1998مؤسسة التوایھة لتدقیق الحساباتبیت لحمعدنان عبد المحسن عبد الھادي التوایھة108

108/201715/10/2017شركة نوح وأبو حاكمة لتدقیق الحساباترام هللاعزت وائل عزت نوح109

110/201105/12/2011الجفال لتدقیق الحسابات واالستشاراتالعیزریةعصام عدنان عبد هللا جفال 110

107/200201/12/2002مؤسسة صوفان لتدقیق الحساباترام هللاعصام محمد سلیم صوفان 111

110/200201/12/2002موظف لدى شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللاعماد داوود اسعد ابراھیم112

91/199306/09/1993عمر قنیص مدقق حسابات قانونيبیت لحم عمر مصطفى ابراھیم قنیص113

106/200119/05/2001بالستیا للخدمات المھنیة والتدقیقرام هللاعمران حمدان محمد ناصر114

104/200428/04/2004عدنان القیمري للتدقیق والمحاسبةرام هللا عنان عدنان عبد الرحمن القیمري115

2/197224/04/1972عودة جبریل مدقق حسابات قانونيرام هللاعودة حسین جبریل الطویل116
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110/201517/06/2015موظف لدى  شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزرام هللاعیسى جوزیف عیسى سابا117

109/200407/10/2004التمیمي لتدقیق الحساباتالخلیلعیسى طھ عبد السالم سلھب التمیمي118

34/197927/12/1979مؤسسة الشایب للتدقیق والمحاسبةبیت لحم عیسى غرغوري سابا ابو فرحة119

134/198715/09/1987صوفان للمحاسبة وتدقیق الحساباترام هللاغسان محمد سلیم صوفان120

119/199804/12/1998مكتب بیت الخبرة للتدقیق واالستشارات المالیةطوباسغسان محمود یوسف عبد الرازق121

103/201221/02/2012موظف لدى حسام وھاب مدقق حساباتبیت لحمفادي سعید جادهللا قطان122

142/200016/07/2000خیر لتدقیق الحساباتبیت ساحورفایز بنایوت یوسف خیر123

107/201212/06/2012موظف  لدى شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزرام هللافراس ابراھیم موسى معلم124

106/201105/12/2011كالریتا لتدقیق الحساباترام هللافراس حنا خلیل فواضلھ125

107/199821/04/1998فرید سعید للتدقیق والمحاسبةبیت ساحورفرید بطرس جریس سعید 126

101/201105/12/2011مؤسسة الفرید للمحاسبة والتدقیقالخلیل فرید محمد سید احمد 127

176/199216/02/1992موظف لدى  مؤسسة الخطیب لتدقیق الحساباتنابلسكمال احمد عسكر الخطیب128

175/199111/03/1991ادفایزرز محاسبون قانونیون ومستشارونرام هللاماجد احمد حسین اسماعیل 129

144/200026/07/2000المحاسب القانوني ماجد خلیل عبد الغني سلیمانأریحاماجد خلیل عبد الغني سلیمان130

104/200114/01/2001مؤسسة ماجدة للمحاسبة وتدقیق الحساباتنابلسماجدة انور احمد مقبول131

141/200016/07/2000جذور لتدقیق الحساباتقلقیلیةمأمون " محمد جمیل" جاسر ذرة132

109/201211/07/2012موظف لدى شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزالقدس ماھر یعقوب انطون ازرق133

106/201517/06/2015شوملي للمحاسبة واالستشارات المالیةبیت ساحورمجدي شفیق الیاس شوملي134

105/200503/06/2005دالیا لتدقیق الحساباترام هللامحمد یوسف محمد ابو رمیلھ135

114/200101/12/2002محمد ھلیل محاسب قانونيحوارةمحمد احمد ھلیل الضمیدي136

187/199404/05/1994مؤسسة مسودي للمحاسبة والتدقیقالخلیل"محمد اسامة " عبد الحافظ مسودي137

46/198410/04/1984مؤسسة حسونھ لتدقیق الحساباتالخلیل "محمد اكرم" كاظم حسونھ138

226/199418/05/1994مؤسسة المحتسب للتدقیق والمحاسبةالخلیلمحمد امجد محمد جمیل المحتسب139

107/201710/07/2017نجما للتدقیق واالستشاراتالقدسمحمد جمال محمد بلبیسي140

30/198122/06/1981المؤسسة العربیة للتدقیق وتسجیل الحساباتالخلیلمحمد جودي عبد المحسن الجعبري141

121/199821/04/1998االستشاریون العرب للتدقیق واالستشارات المالیة واالداریةنابلسمحمد خالد  محمود عرفات142

108/200119/05/2001مؤسسة الراشد لتدقیق الحساباترام هللامحمد راشد احمد الشیخ143

154/199127/08/1991مجموعة الخبراء العرب مدققو حسابات قانونیونالخلیل"محمد رجائي" یوسف القیسي144

108/201411/10/2014موظف لدى مؤسسة الشاویش للتدقیق والمحاسبةأریحامحمد عارف محمد شاویش145
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تاریخ االصداررقم الرخصةإسم المكتب/ الشركةالعنواناسم المدقق#

سجل المدققین المزاولین 2017

بموجب المادة (8) من قانون مزاولة مھنة تدقیق الحسابات رقم (9) لسنة 2004

111/199919/10/1999مؤسسة ارفاعیة للتدقیق والمحاسبةالخلیلمحمد محمود محمد ارفاعیھ146

9/197304/10/1973مؤسسة حوسو للمحاسبة وتدقیق الحساباتنابلسمحمد محمود ذیب حوسو 147

113/199919/10/1999مؤسسة عرموش لتدقیق الحساباتنابلس محمد نضال بسام عرموش 148

111/201105/12/2011شركة سلیمان وشركاه - مدققو حسابات قانونیونالقدسمحمد احمد اسماعیل االطرش149

130/200221/09/2002موظف لدى  النابلسي للتدقیق والمحاسبةالقدسمحمد رمضان حسن دواني150

109/201715/10/2017أودت سلیوشنزنابلسمحمود عبد هللا حامد زیتاوي151

259/199714/05/1997مؤسسة البدارین للمحاسبة وتدقیق الحساباتالخلیلمحمود شاكر حرب البدارین152

107/199919/10/1999العالمیة لتدقیق الحساباتطولكرم محمود فرید سعید جیوسي153

111/199821/04/1998خلیف وسمان محاسبون قانونیون ومستشاروا اعمالطولكرممحمود مصطفى عیسى طعمة154

165/199030/07/1990مروان الطریفي لتدقیق الحساباترام هللامروان احمد العبد حسین 155

104/201517/06/2015موظف لدى عودة جبریل مدقق حسابات قانونيرام هللامصطفى عودة حسین طویل156

72/198620/04/1986مصطفى عرقاوي لتدقیق الحسابات نابلس مصطفى محمد خلیل عرقاوي 157

102/201314/02/2013شركة الفلسطینیة للتدقیق والمحاسبةرام هللامصطفى محمود محمد عویس158

106/201329/05/2013موظف لدى شركة القواسمي وشركاهرام هللامعاذ حسن محمد بلوط 159

107/200119/05/2001موظف لدى شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللاممتاز فایز احمد حمدان 160

145/200026/07/2000مؤسسة الكسواني لتدقیق الحساباتالراممنذر أحمد حسین اسماعیل 161

114/201508/09/2015شركة دیلویت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللامنذر جریس یوسف البندك162

126/199821/04/1998الناظر للتدقیق والمحاسبةالخلیلمنذر كامل داود الناظر163

105/201517/06/2015الماجد للتدقیق والمحاسبةالخلیلمنذر ماجد عاشور الجعبري164

117/200319/07/2003نجم للمحاسبةرام هللامنذر محمد مفلح نجم165

130/200330/12/2003موظف لدى شركة طالل ابو غزالة وشركاهغزةمنیر محمد خلیل "علي حسن"166

110/199919/10/1999سنان للتدقیقجنین مھنا صالح محمد سنان167

103/201415/01/2014موظف لدى شركة ارنست ویونغ – الشرق االوسطرام هللامھند عبد اللطیف حسن حج علي168

111/200201/12/2002موظف لدى شركة طالل ابو غزالة وشركاهرام هللاموسى محمد موسى بني عودة169

110/201211/07/2012موظف لدى  شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزالقدسموسى جورج موسى بجالي170

223/199418/05/1994شركة الوفاء لالستشارات المالیة والخدمات المحاسبیةرام هللا موسى سلیمان قاسم ابو دیة 171

104/200327/03/2003موظف لدى شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزرام هللا مؤید احمد عبد المھدي عموري 172

138/199805/05/1998محاضر في جامعة بیرزیترام هللامیرابو نائل بولص شماس173

142/199806/01/1998موظف لدى  مصطفى عرقاوي لتدقیق الحساباتنابلسنائل حافظ محمد القبج174
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تاریخ االصداررقم الرخصةإسم المكتب/ الشركةالعنواناسم المدقق#

سجل المدققین المزاولین 2017

بموجب المادة (8) من قانون مزاولة مھنة تدقیق الحسابات رقم (9) لسنة 2004

109/200327/03/2003موظف لدى حسام وھاب محاسبون قانونیونبیت لحمنادر بشارة جریس نصار175

143/198715/09/1987نادر دجاني وشركاهالقدسنادر محمد حافظ الدجاني176

104/200503/06/2005نافذ عمرو للتدقیقالخلیلنافذ احمد یوسف عمرو177

248/199523/04/1995مؤسسة الیرموك لتدقیق الحساباترام هللاناصر الدین اكرم العسلي178

117/199921/11/1999ابن خلدون للمحاسبة والتدقیقالخلیلنبیل ابراھیم عبد الحمید االیوبي 179

181/199309/06/1993نبیل عودة محاسب ومدقق حسابات قانونيبیرزیتنبیل لویز نعمة هللا عودة 180

102/200201/12/2002مؤسسة الكرمل للتدقیق المحاسبةالخلیلنبیل محمد عیسى طنینة181

110/200503/06/2005بي دي او للمحاسبة والتدقیق والخدمات الضریبیةرام هللانبیل محمود سالمة زیدان 182

108/201517/06/2015األخوة للتدقیق واإلستشارات المحاسبیةجنیننسرین رضوان رضا األطرش183

203/199310/11/1993دار المدقق محاسبون قانونیون ومحكمون مالیونالرامنضال عبد المعطي شكري نیروخ184

106/201415/01/2014موظف لدى  باسم ابو شمة للمحاسبة والتدقیقبیت لحمنضال"صالح عطیھ"صالح المناصرة185

166/199030/07/1990مؤسسة التمیمي لتدقیق الحساباتنابلسنعمان عبد الجواد نعمان التمیمي186

104/201710/07/2017موظف لدى شركة دیلویت اند توش (إم .إي) الشرق االوسطرام هللانیقوال جورج نیقوال سحار187

258/199820/02/1998رویال مدققو حسابات قانونیونالخلیلھاشم محمد رشید "سید احمد"188

105/199919/10/1999مؤسسة ھاني دعنا لتدقیق الحساباتالخلیلھاني جوھر محمود دعنا189

121/199912/01/1999صفد للتدقیقجنینھشام محمود یوسف مساد190

111/201209/09/2012موظف لدى  شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزالقدسھیراش یوسف میساك (شھركیان)191

127/199821/04/1998شركة نوح وأبو حاكمة لتدقیق الحساباترام هللا وائل عزت فھد نوح192

106/199821/04/1998وضاح المحتسب للتدقیق والمحاسبةالخلیلوضاح  سعدي محمود المحتسب193

106/200428/04/2004الخالدي لتدقیق الحساباتجنینولید طاھر عبد اللطیف عودة 194

136/199805/05/1998الخلیلي للمحاسبة والتدقیقرام هللاولید محمد سالم الخلیلي195

127/200330/12/2003حیمور لتدقیق الحساباتبیت جاالولید ھاشم احمد حیمور196

139/200221/09/2002یحیى محاسب ومدقق حسابات قانونيالرامیحیى سالمھ عبدالرحمن أبو ارمیلھ197

96/198306/08/1983شركة سابا وشركاھمرام هللایعقوب جمال سابا الیوسف 198

106/201212/06/2012موظف لدى  شركة برایس ووتر ھاوس كوبرزالقدسیعقوب عبد االحد یعقوب علون199

103/199821/04/1998شركة الفلسطینیة للتدقیق والمحاسبةرام هللایوسف  محمد رشید حمودة200

تم تحدیث السجل بتاریخ 31/12/2017
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