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كـشف بأسماء المكاتـب الفرديـة





يز 16 خليفة آل محمد عبدالعز الثالث الدائري طريق – المنتزة  يز مكتب  التدقيقو للمحاسبة خليفة آل محمد عبدالعز  

الهاجري حمد عمر 17 يان  شافي آل شارع – الجديد الر التدقيقو للمحاسبة الهاجري حمد عمر مكتب   

السيد عبدالرحيم هاشم 18 سلوى طريق – المعموره  والتدقيق للمحاسبة السيد عبدالرحيم هاشم مكتب   

بشير الزبيدي محمد 19 سلوى طريق – المعموره   
 مراجعونو محاسبون بشير زبيدي محمد مكتب

 قانونيون

المهندي حسن محمد 20 جاسم بن ثاني شارع – الغرافة  المحاسبةو للتدقيق المهندي حسن محمد مكتب   

مسند عبداللطيف مسند 21  
 عبداهللا بن ناصر شارع – الخور

 المسند
التدقيقو للمحاسبة مسند عبداللطيف مسند مكتب  

الشيراوي محمد يوسف 22 المنصوره شارع – المنصوره  التدقيقو للمحاسبة الشيراوي محمد يوسف مكتب   

هيكل عبدالتواب ياسر 23 السد شارع – السد  المحاسبةو للتدقيق هيكل عبدالتواب ياسر مكتب   

يز فيصل 24 الزرعوني عبدالعز جاسم بن ثاني شارع – الغرافة  يز فيصل مكتب  التدقيقو للمحاسبة الزرعوني عبدالعز  

النعلي احمد عبداهللا 25 العام الوكره شارع – الوكره    

26  
 البنعلي احمد عبداهللا مكتب

التدقيقو للمحاسبة  
 

الهاشمي عبداهللا نبيلة 27 الخيل روضة شارع – الخيل روضة   
 عبداهللا نبيلة(  التدقيقو للمحاسبة الهاشمي مكتب

)الهاشمي  

نيروز فاضل 28 يز شارع – مشيرب  احمد بن عبدالعز والتدقيق للمحاسبة النجار نيروز فاضل مكتب   

الهاجري خالد صقر 29  
 معيذر شارع – الشمالي معيذر

 الشمالي
التدقيقو للمحاسبة الهاجري خالد صقر مكتب  

البحارنه صادق شمس 30 جوعان شارع – الجديد المرقاب   
 ا¹ستشاراتو للمحاسبة البحارنه صادق شمس مكتب

ية  اºدار

الدوسري ف¼ح ناصر 31 الميناء شارع – الرفاع  التدقيقو للمحاسبة الدوسري ف¼ح ناصر مكتب   

32 
 محمد عبدالرحمن

يعقوبواب  

 الدائري الطريق – غويلينة ام

 الثالث

 للمحاسبة يعقوبواب محمد عبدالرحمن مكتب

التدقيقو  


المريخي سعيد ناصر 33 المركزي السوق شارع – بوهامور  التدقيقو للمحاسبة المريخي سعيد ناصر مكتب   

الباكر محمد عادل 34 التويه شارع – الشمالي معيذر  والتدقيق للمحاسبة الباكر محمد عادل مكتب   

خليفة آل ناصر مبارك 35 الهضاب شارع – الغرافة  والتدقيق للمحاسبة خليفة آل ناصر بن مبارك مكتب   

ثاني آل عبداهللا مشعل 36 والتدقيق للمحاسبة ثاني آل عبداهللا مشعل مكتب    

يز عمر 37 المرواني عبدالعز يز عمر مكتب   المحاسبةو للتدقيق المرواني عبدالعز  

الكواري خلفان حمد 38 يه  يز عفان بن عثمان شارع – العز التدقيقو للمحاسبة الكواري خلفان حمد مكتب   

سليمان ب¢ل 39 السد شارع – الجديد المرقاب  ةالمحاسبو للتدقيق العبداهللا سليمان بن ب¢ل مكتب   

السيابي خميس سالم 40 ياد بن طارق  ز والتدقيق للمحاسبة السيابي خميس سالم مكتب   

النعيمي حمد راشد 41 التدقيقو للمحاسبة الحمدة محمد بن راشد مكتب    

اسد محمد 42 التدقيقو للمحاسبة العمادي اسد محمد مكتب    

خواجه جواد عبدا®مير 43 سلوى شارع – المعمورة  التدقيقو للمحاسبة خواجة جواد عبدا®مير مكتب   

العيوطي السيد محمد 44   
 مراجعونو محاسبون العيوطي السيد محمد مكتب

 قانونيون

العذبه حمد سعيد 45 ية  يز سلوى شارع – العز التدقيقو للمحاسبة العذبة حمد بن سعيد مكتب   

الجهيرة راشد ناصر 46  
 سلوى طريق – 56 المعمورة

340 
قانونيون محاسبون الجهيرة راشد ناصر مكتب  

الياسي عبداهللا حسن 47 960 الميناء – 17 الرفاع   
 ومراجعون محاسبون الياسي عبداهللا حسن مكتب

 قانونيون

طاهر على هاشم 48 الثالث الدائري طريق – غويلينة ام  قانونيون محاسبون طاهر علي هشام مكتب   

الشمري هيكل حمد 49  
 سلوى طريق – 56 المعمورة

340 
والتدقيق للمحاسبة الشمري هيكل حمد مكتب  

الدوسري محبوب مبارك 50 ية  يز ية – 55 العز يز 185 العز والتدقيق للمحاسبة الدوسري محبوب مبارك مكتب   

محمد علي يوسف 51    





المريخي سعيد ناصر 33 المركزي السوق شارع – بوهامور  التدقيقو للمحاسبة المريخي سعيد ناصر مكتب   

الباكر محمد عادل 34 التويه شارع – الشمالي معيذر  والتدقيق للمحاسبة الباكر محمد عادل مكتب   
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ثاني آل عبداهللا مشعل 36 والتدقيق للمحاسبة ثاني آل عبداهللا مشعل مكتب    
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النعيمي حمد راشد 41 التدقيقو للمحاسبة الحمدة محمد بن راشد مكتب    

اسد محمد 42 التدقيقو للمحاسبة العمادي اسد محمد مكتب    

خواجه جواد عبدا®مير 43 سلوى شارع – المعمورة  التدقيقو للمحاسبة خواجة جواد عبدا®مير مكتب   

العيوطي السيد محمد 44   
 مراجعونو محاسبون العيوطي السيد محمد مكتب

 قانونيون

العذبه حمد سعيد 45 ية  يز سلوى شارع – العز التدقيقو للمحاسبة العذبة حمد بن سعيد مكتب   

الجهيرة راشد ناصر 46  
 سلوى طريق – 56 المعمورة

340 
قانونيون محاسبون الجهيرة راشد ناصر مكتب  

الياسي عبداهللا حسن 47 960 الميناء – 17 الرفاع   
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محمد علي يوسف 51    


يان  52 الدوم ام – الجديد الر  
 ومراجعون محاسبون محمد علي يوسف مكتب

 قانونيون

البقعاوي محمد بسام 53 الجديدة اسلطة – 40    




