-1-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

1

4

عبدالعزيز عبداللطيف محمد
المطوع

مكتب عبدالعزيز
عبداللطيف المطوع
لتدقيق الحسابات

1981/7/25

القبلة – قطعة  - 6قسيمة  - 1برج الصفاة -
دور - 11ص.ب 5865 :الصفاة
ر.ب  13059 :الكويت

ت22426228 /
ف22408408 /

2021/12/3

2

5

حسين حبيب حسين الجسام

مكتب الخليج لتدقيق
الحسابات

1981/7/25

حولي – قطعة  – 93قسيمة  – 13الدور
الثاني – مكتب رقم  – 1مجمع بسام الصقران

ت99034549 /

2024/6/12

3

19

على سيد عبدالصمد زاهد

المكتب األهلي
للمحاسبة والتدقيق

1981/7/25

القبلة  -المباركية  -قسيمة  - 9ملك
عبدالرحمن وحسين أشكناني  -دور 2
مكتب  - 3ص.ب 5094 :الصفاة
ر.ب  13051 :الكويت

ت22454796/
ت22444282/
ف22444430/

2021/7/11

4

22

حصة إبراهيم عبدهللا بن
على

مكتب الجزيرة لتدقيق
الحسابات

1981/7/25

القبلة – شارع فهد السالم – ملك بيت التمويل
ق – 2قسيمة  - 2+1الدور 7
ص.ب 23866 :الصفاة
ر.ب 13099 :الكويت

ت22459538/
ت22423662/
ف22459539 /

2021/7/5

5

25

عبدالرحمن مبارك حسن
القعود

عبدالرحمن القعود
وشركاه
(محاسبون قانونيون)

1981/7/25

شرق  -شارع مبارك الكبير  -قطعة – 6
قسيمة  - 48عمارة المزيني -الدور األول
مكتب  - 3ص.ب 26111 :الصفاة
ر.ب 13122 :الكويت

ت22467852 /
ف22467853 /

2026/2/10

6

28

على خالد محمد الفرج

مكتب الفرج لتدقيق
الحسابات  -علي خالد
الفرج

1981/7/25

حولي – قطعة  – 108قسيمة –  – 2الدور
 – 1مكتب رقم  -2ص.ب  20870 :الصفاة
ر.ب  13069 :الكويت

ت22408568 /
ف22408571 /

2021/6/22

-2-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

7

30

علي عبدالرحمن إبراهيم
الحساوى

مكتب برقان محاسبون
عالميون (علي
الحساوى وشركاه)
رودل الشرق االوسط

1981/7/25

شرق  -شارع أحمد الجابر -مجمع دسمان -
بلوك  - 2الدور التاسع  -ص.ب22351 :
الصفاة  -ر.ب 13084 :الكويت

ت22414950 /
ف22141956/

8

33

د .شعيب عبدهللا محمد
شعيب

البزيع وشركاه

1981/7/25

شرق  -برج الراية  -شارع عبدالعزيز محمد
الصقر  -دور  - 41مكتب 3
ص.ب 2115 :الصفاة
ر.ب 13022 :الكويت

ت22410010/
ف22413964/

9

34

يعقوب محمد علي الكوت

مركز الكوت لتدقيق
الحسابات

1981/7/25

القبلة  -ق – 9قسيمة  – 9ملك شركة
عقارات الكويت – دور 2،3،5
ص.ب 26695:الصفاة
ر.ب 13127 :الكويت

ت22444748/
ف22446193/

10

35

عبدالوهاب سبت علي بن
سبت

المكتب الفني لتدقيق
الحسابات

1981/7/25

القبلة  -شارع فهد السالم  -مقابل بنك
التسليف واالدخار -عمارة منيرة حماد
العميرى  -الدور الثانى مكتب ()11/10/ 9
ص.ب  22709 :الصفاة
ر.ب  13088 :الكويت

ت22419144 /
ف22419128/

2021/6/29

11

38

قيس محمد نصف النصف

النصف وشركاه
(محاسبون قانونيون)

1981/7/25

شرق – ق - 5قسيمة  - 1شارع خالد بن
الوليد  -برج الشهيد  -الدور  -6ص.ب:
 25578الصفاة ر.ب 13116:الكويت

ت22426999 /
ف22401666/

2022/11/3

12

39

أحمد محمد عبدالرحمن
الرشيد

الشطي وشركاه

1981/7/25

شرق  -شارع الشهداء – برج الراية– 2
قسيمة  – 6الدور  24/23ص .ب1753 :
الصفاة  -ر.ب 13018 :الكويت

ت22275777/
ف22275888/

2021/8/15

2021/3/10

2024/10/20

2022/10/26

-3-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

تاريخ انتهاء الترخيص

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

13

40

عدنان علي حسن الهزيم

عدنان الهزيم وشركاهم
(محاسبون قانونيون)

1981/7/25

الكويت  -شارع عبدهللا السالم  -بناية مطيران
الحبش  -الدور األول  -شقة  - 27-26خلف
غرفة تجارة وصناعة الكويت
ص.ب 4408 :الصفاة
ر.ب 13045 :الكويت

ت22462316/
ف22468719/

2021/4/26

14

41

عبدالعزيز سالم العبدالجادر

عبدالرحمن القعود
وشركاه (محاسبون
قانونيون)

1981/7/25

الشرق  -شارع مبارك الكبير  -ق  - 6قسيمة
 - 8عمارة المزيني  -الدور األول  -مكتب 3
ص.ب 26111 :الصفاة
ر.ب  13122 :الكويت

ت22467851/
ف22467853/

2021/2/24

15

43

ناير عوض على نظر

نظر وشركاه
(محاسبون قانونيون
واستشاريون )

1981/7/25

'الصالحية  -شارع الشهداء  -عمارة شريفة -
الدور الثالث  -مقابل مجمع المثنى
ص.ب 27642 :الصفاة
ر.ب  13137 :الكويت

ت22409623/
ف22402690/

2021/5/8

16

46

حسين علي حسين القرطاس

مكتب الشرق األوسط
لتدقيق الحسابات

1981/7/25

الشرق -شارع مبارك الكبير مجمع األوقاف-
برج  -14الدور الخامس -مكتب رقم8
ص.ب33817:الصفاة ر.ب13099:الكويت

ت22434186 /
ت22425959/
ف22408095/

2025/12/27

17

50

أنور يوسف عيسى القطامي

القطامي والعيبان
وشركاهم محاسبون
قانونيون ومستشارون
اداريون )

1981/7/25

شارع فهد السالم  -السوق الكبير  -الدور
التاسع  -ص.ب2986 :
ر.ب  13030 :الكويت

ت22443900/
ف22425676/

2021/1/17

-4-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

18

51

سعود حمد عبدهللا الحميدى

مكتب الدكتور سعود
حمد الحميدى
(محاسبون قانونيون)

1981/7/25

الكويت  -شارع مبارك الكبير – المباركية -
المنطقة التجارية الثامنة  -ق  – 1الدور – 6
مكتب  631ص.ب1947 :الصفاة
ر.ب13020 :

ت22429655/
ف22429747/

2021/6/26

19

52

على صالح عبدهللا تقى

على صالح تقى
(لتدقيق ومراقبة
الحسابات)

1981/7/25

الكويت – المرقاب  -شارع عبدهللا المبارك -
عمارة التقى  -الطابق الثالث  -شقة 15
ص.ب 3572 :الصفاة
ر.ب  13036 :الكويت

ت22451236/
ف22416219/

2021/7/18

20

57

عبدالمحسن عبد الرحمن
البشر

كرو المهنا وشركاه
(محاسبون قانونيون)

1981/7/25

الكويت  -شارع فهد السالم  -ق -11قسيمة
 – 42بناية المدينة  - 1الدور العاشر
ص.ب 23049 :الصفاة
ر.ب 13122 :الكويت

ت22428458/
ف22452549/

2022/4/1

21

62

بدر عبدهللا على الوزان

الوزان وشركاه –
محاسبون ومراجعو
الحسابات
(ديلويت وتوش )

1982/12/21

شرق _مجمع دار العوضي  -الدور – 7
قطعه  - 9شارع احمد الجابر
ص.ب  20174 :الصفاة
ر.ب 13062 :الكويت

ت22408844/
ت22438060 /
ف22408855/

2024/10/2

22

64

د.صادق محمد سليمان
البسام

مكتب البسام وشركاه
(محاسبون قانونيون
وخبراء ضرائب)

1983/5/30

القبلة  -ملك شركة مجموعه النفيسي العقارية
 ق  - 9قسيمة  2الدور  - 5مكتب 3ص.ب  1545 :الصفاة
ر.ب 13016 :الكويت

ت22409880/
ف22409884/

2021/11/28

23

66

حصة محمد أحمد البحر

مور العالمية وشركاه
لتدقيق الحسابات

1983/11/12

القبلة – ق – 14ملك خالد النغيمشي
قسيمة – 2+1الدور  12ص.ب4090 :
الصفاة – ر.ب 13040 :كويت

ت22986400/
ف22491729/

2022/11/1

-5-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

24

68

وليد عبدهللا سعود العصيمى

العيبان والعصيمى
وشركائهم

1987/1/17

القبلة  -ق- 15قسيمة  -10ملك بيت التمويل
 الدور  - 19ص.ب 74 :الصفاةر.ب 13001 :الكويت

ت22419239/
ف22456419/

2021/12/29

25

69

براك عبدالمحسن محمد
العتيقى

العتيقى (محاسبون
قانونيون)

1987/7/23

شارع علي السالم  -عمارة عبدالمحسن
الثوينى  -الدور الثالث  -ص.ب 636 :الصفاة
ر.ب 13007 :الكويت

ت22412880/
ت22410885/
ف22454248/

2022/1/16

26

70

عبداللطيف عبدهللا هوشان
الماجد

المحاسبون المتحدون
(عبداللطيف عبدهللا
هوشان الماجد)
وشركاه

1988/5/15

بنيد القار  -عمارة الدروازة  -قطعة - 3
شارع  - 65بناية  - 6الدور  - 11مكتب
(  ) 33 ،32ص.ب 5506 :الصفاة
ر.ب 13056 :الكويت

ت22432083/
ف22402640/

2022/3/19

27

71

حسن قطيف موسى
الشمرى

مكتب الوحدة لتدقيق
الحسابات

1988/7/3

الكويت  -المرقاب -شارع الشهداء -بناية
التربية سابقا  -الدور ( ) 1مكتب 101
ص.ب 20092 :الصفاة
ر.ب 13061 :الكويت

ت22428456/
ف22441680/

2023/6/3

28

72

على عويد رخيص عوض

مكتب الواحة لتدقيق
الحسابات

1988/7/3

شرق  -ق - 1ملك محمود عاشور -قسيمة 3
 الدور الثاني  -ص.ب27387 :الصفاة13134:

ت22423417/
ف22422026/

2021/1/19

-6-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

29

75

طارق ماجد سلطان بورسلى

بورسلي وشركاه

1989/7/27

القبلة – ق - 14قسيمة  16ملك شركة
اليوسفي – دور  - 3ص.ب 20986:الصفاة
ر.ب 13070 :الكويت

ت22279330/
ف22279340/

2024/4/28

30

77

راشد أيوب الشداد

مكتب برقان محاسبون
عالميون (علي
الحساوى وشركاه)
رودل الشرق االوسط

1990/4/8

شرق  -شارع أحمد الجابر -مجمع دسمان -
بلوك  - 2الدور التاسع  -ص.ب22351 :
الصفاة  -ر.ب 13084 :الكويت

ت22414950 /
ف22141956/

2024/2/10

31

79

ناصر خليف عبدهللا العنزى

المركز القانونى لتدقيق
الحسابات (محاسبون
قانونيون)

1993/1/28

الصالحية  -شارع فهد السالم  -بناية االوقاف
 الدور  - 3شقة  - 8بناية2401ص.ب 29621 :الصفاة
ر.ب 13156 :الكويت

ت22442424/
ف22437992/

2022/1/5

32

80

فوزية مبارك عبدالعزيز
الحساوى

مكتب فوزية الحساوي
لتدقيق الحسابات

1993/7/24

القبلة – ق - 8قسيمة – 58الدور 2
ص.ب - 20316 :ر.ب13064 :الكويت

ت22202221/
ف22564214/

2022/11/14

33

81

علي سليمان الغنيم

الغنيم (محاسبون
قانونيون)

1993/7/24

منطقة حولي  -ق- 205/204قسيمة 5
شارع العثمان  -مجمع سندس
الدور  -2مكتب4

ت22612066/

2022/9/6

-7-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

34

83

يحيى عبدهللا الفودري

بوبيان لتدقيق
الحسابات (محاسبون
قانونيون)

1994/8/30

القبلة – قطعة  – 15شركة ريم العقارية
لالوقاف – قسيمة  - 4الدور االثالث – رقم
()10

ت22494040/
ف22496565/

2025/6/10

35

84

غالب صالح محمد ابو رزق

دار التقدم للتدقيق
الحسابات

1995/6/21

شرق  -شارع مبارك الكبير  -مجمع األوقاف
 برج - 17الدور  - 11مكتب 34ص.ب 1609 :حولي ر.ب 32017 :الكويت

ت22411552/
ف22411554/

2025/2/23

36

86

عادل محمد عبدالمحسن
الصانع

المحاسب الكويتي
لتدقيق الحسابات

1997/1/8

الشرق  -شارع أحمد الجابر-ق - 6قسيمة
 – 54ملك علي المتروك -الدور الثاني
ص.ب- 26888:ر.ب13129:

ت22415822/
ت22449454/
ف22403205/

2021/4/12

37

88

د.فراج جبان معتق الصليلى

المركز ااالستشاري
لتدقيق الحسابات
(محاسبون قانونيون)

1993/7/24

شرق  -ق -6قسيمة  - 28دور  2محل - 8
ص.ب - 29621:ر.ب 13156 :الكويت

ت22402205/

2022/8/15

38

89

إبراهيم حسين على
االنصارى

االنصاري وشركاه (
محاسبون قانونيون )

1998/1/10

 شارع فهد السالم – مبنى السوق الكبير -الدور  - 5مكتب رقم  - 513ص.ب28706:
الصفاة  -ر.ب 13148 :الكويت

ت22408282/
ف22407171/

2023/2/5

-8-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

39

91

نايف مساعد بزيع الياسين

البزيع وشركاه

1998/1/10

شرق  -برج الراية  -شارع عبدالعزيز محمد
الصقر  -دور  - 41مكتب 3

ت22410010/
ف22413964/

2023/6/6

40

93

رائد عبدالكريم عبدالرضا
المؤمن

المؤمن وشركاه
(محاسبون قانونيون)

1997/7/14

القبلة  -شارع فهد السالم – برج روضة
الصفوة – الدور  –14ص.ب23158 :
الصفاة ر.ب 13092 :الكويت

ت22924480/
ف22924481/

2021/4/14

41

94

عبداللطيف محمد عثمان
العيبان

القطامى والعيبان
وشركاهم

1999/7/20

القبلة -شارع فهد السالم  -عمارة السوق
الكبير -برج أ  -الدور التاسع  -ص.ب:
2986
ر.ب  13030 :الكويت

ت22443900/
ف22438451/

2024/1/9

42

96

منصور محمد الخزام

الخزام وشركاه
( محاسبون قانونيون )

1998/11/23

شرق– ق – 6قسيمة  – 41الدور  4مكتب
 402ص.ب 29713 :الصفاة ر.ب:
13135

ت22414000/
ف22416200/

2025/3/24

43

97

فالح عواض المطيري

المستشار الكويتي
لتدقيق الحسابات

2001/3/21

الكويت -شارع فهد السالم  -مجمع الراشد
التجاري – قسيمة  - 11مكتب رقم  – 3دور
 7ص.ب 500:جابر العلي ر.ب51705 :

ت22461690/
ف22466290/

2021/2/9

44

98

د .خالد عبدهللا العنزي

مكتب أصول
لتدقيق الحسابات

2001/7/2

القبلة _ مركز الدويلة_ ق _15الدور
الميزانين  2رقم 2

ت22477528 /
ف22496565 /

2022/5/24

-9-

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

45

99

محمد صالح العتيقي

بوبيان لتدقيق
الحسابات

1994/12/14

الصالحية شارع صالح محمد العتيقي -عمارة
األوقاف -رقم ( )2401دور 3

ت22494040/
ف22496565/

2021/4/20

46

100

محمد حمد السلطان

مكتب السلطان لتدقيق
الحسابات

2002/3/4

شرق  -ق - 7قسيمة – 24مكتب -2
برج25فبراير  -دور19
ص.ب1486:الصفاة ر.ب 13015:الكويت

ت22443222/
ف22461225/
ت1887799 /

2023/4/7

47

105

نادر حمد الجيران

أصول لتدقيق الحسابات

1993/7/24

القبلة  -مركز الدولية  -ق  - 15الدور
ميزانين  2رقم  - 2ص.ب 26735 :الصفاة
 -ر.ب13128 :

ت22477528/
ف22477529/

2023/4/10

48

111

علي محمد الحمد

مكتب علي محمد الحمد
وشركاه
لتدقيق الحسابات

2004/12/11

شرق شارع خالد بن الوليد – ق– 7
قسيمة – 24برج  25فبراير – دور – 19
مكتب رقم 3
ص.ب1486 :الصفاة ر.ب 13015:الكويت

ت1887799 /
ت22443222 /
ف22461225/

2024/2/4

49

116

محمد عبدالكريم العمران

مكتب العمران للتدقيق
الحسابات

1994/12/14

شرق -قطعة -5قسيمة  – 3مجمع الغوالي -
الدور العاشر

ت22423415/
ف22422026/

2021/7/19

50

129

د.عواد هذال النصافي

الدكتور عواد هذال
النصافي (محاسبون
قانونيون )

2001/8/28

القبلة – ق – 9قسيمة  – 13الدور – 4
مكتب 401

ت99004009/

2022/5/22

51

130

د.رشيد محمد القناعي

صافي المطوع وشركاه
محاسبون قانونيون

2002/3/4

شرق – شارع عبدالعزيز بن الصقر – برج
الحمراء – ق 8قسيمة  – 14الدور25
ص.ب 24 :صفاة ر.ب 13001 :الكويت

ت22475090/
ف22492704/

2023/3/6

- 10 -

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

52

138

صافي عبدالعزيز عبدالرزاق
المطوع

صافي المطوع وشركاه
(محاسبون قانونيون)

2002/7/22

شرق  -شارع عبدالعزيز الصقر -برج الحمرا
ق  8قسيمة  – 14الدور  25ص.ب24 :الصفاة  -ر.ب 13001 :الكويت

ت22287000/
ف22287444/

2023/10/16

53

140

وفاء عبدهللا المريخي

المركز القانوني لتدقيق
الحسابات

2002/7/22

الصالحية  -شارع فهد السالم  -بناية األوقاف
رقم( - )2401الدور الثالث  -مكتب()12

ت22442424/
ف22437992/

2022/11/26

54

141

هند عبدهللا حمد السريع

القطامي والعيبان
وشركائها  -محاسبون
قانونيون

2002/7/22

القبلة  -شارع فهد السالم – عمارة السوق
الكبير – ق –9قسيمة 7أ – الدور –9مكتب
 2برج (أ) ص.ب 2983 :الصفاة
ر.ب 13030:الكويت

ت22470462 /
ف22470463/

2023/4/16

55

142

عبد اللطيف محمد جوهر

مكتب سفاري الكويت
عبداللطيف جوهر
وشركاه لتدقيق
الحسابات – محاسبون
قانونيون

2002/7/22

القبلة – قطعة  – 14قسيمة  – 16ملك
شركة اليوسفي – دور 23
ص.ب  27724 :الصفاة
ر  .ب  13128 :الكويت

ت22479823/
ف22479824/

2021/11/21

56

144

نجيبة رشدان محمد الرومي

مكتب الرومي لتدقيق
الحسابات

2013/6/13

شرق – ق  – 5قسيمة  -1دور – 19برج
كيبكو – شارع خالد بن الوليد
مكتب رقم 1

ت22943252/
ف22943253 /

2023/11/13

57

145

علي حسين الحمدان

بيتك لتدقيق الحسابات

2003/2/24

المرقاب – قطعة  - 3شارع عمر بن الخطاب
 -الدور األول  -مكتب ب

ت22466258/
ف22466259/

2021/2/28

- 11 -

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

58

148

عبداللطيف أحمد عبدهللا
االحمد

األحمد وشركاه
(محاسبون قانونيون)

2003/2/24

الصالحية  -شارع فهد السالم  -قطعة - 12
الطابق التاسع  -قسيمة 11
ص.ب  4729 :الصفاة
ر.ب 13048 :الكويت

ت22433004/
ف22440111/

2023/9/29

59

152

رابعة سعد منير المهنا

كرو المهنا وشركاه
(محاسبون قانونيون)

2003/2/24

شرق – شارع خالد بن الوليد – قطعه 7
قسيمة  – 24مكتب  1الدور29
ص.ب  26154 :الصفاة
ر.ب  13122 :الكويت

ت22942740/
ف22452549/

2025/2/2

60

155

د .سعد سليمان فهد
البلوشي

(سعد وشركاه
محاسبون قانونيون)

2005/3/28

القبلة  -المنطقه التجارية السابعة – ق– 14
قسيمة  – 16برج باناسونيك – الدور -18
مكتب  )61ص.ب 26735 :الصفاة
ر.ب13128 :

ت22448717/
ف22448715/

61

156

علي محمد اسماعيل
كوهري

مكتب الصالحية لتدقيق
الحسابات

2004/3/14

بنيد القار – ق – 3ملك الشيخة جواهر
الصباح – برج الدروازة – شارع  56الدور
 – 10شقة 28
ص.ب 240 :الدسمة
ر.ب 35151 :الكويت

ت22424282/
ف22460032/

2020/12/1

62

157

كامل عثمان الجيران

الجيران وشركاه
محاسبون قانونيون

2004/3/14

المرقاب  -ق - 1قسيمة  9أ شارع عبدهللا
المبارك -الدور 8
ص.ب 211 :الصفاة  -ر.ب 13003 :كويت

ت22490400/
ف22490440/

2024/3/21

2022/3/8

- 12 -

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

63

162

عايض سالم العجمي

المركز القانوني
لتدقيق الحسابات

2005/8/2

الكويت – الصالحية – شارع فهد السالم –
بناية األوقاف  -رقم  -2041الدور  - 3مكتب
12

ت22442424/
ف22437992/

2023/3/19

64

168

هدى ناصر سعود الورع

مجموعة هدى ناصر
الورع لتدقيق الحسابات
لالستشارات المحاسبية
والمالية

2006/2/28

القبلة -قطعة  – 14قسيمة  -17ملك شركة
رمال الكويت العقارية – دور األول مكتب رقم
()1

ت22442424/
ف22437992/

2023/4/30

65

172

فيصل صقر الصقر

النصف وشركاه لتدقيق
الحسابات

2006/2/28

الكويت -الصالحية -شارع فهد السالم – بناية
األوقاف رقم  2041الدور  3مكتب 12

ت22426999/
ف22401666/

2023/4/15

66

173

خالد حسن االحمد

مكتب السور –
محاسبون قانونيون

2006/8/2

القبلة  -ق  - 13قسيمة  - 17سرداب  -ملك
فيصل دعيج السلمان -الدور الخامس
ص.ب 6910 :السالمية
ر.ب 22080 :الكويت

ت222465816/
ف22458960/

2025/5/17

67

175

خالد ابراهيم الشطي

الشطي وشركاه

2006/8/2

شرق  -شارع الشهداء  -برج الراية - 2
قسيمة  - 6الدور 23،24
ص.ب 1753 :الصفاة
ر.ب 13018 :الكويت

ت22275777/
ف22275888/

2024/4/9

- 13 -

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

68

177

محمد عايش عيد المطيري

أركان لتدقيق الحسابات

2008/6/19

شرق  -شارع جابر المبارك  -عمارة الجاز -
ق -4قسيمة  - 19الدور الثاني  -مكتب - 11
ص.ب 2144 :العارضية
ر.ب  92400 :كويت

ت22419665/
ف22419664/

2023/4/2

69

178

إبراهيم إسماعيل السيار

مكتب الصالحية
محاسبون قانونيون

2008/4/9

70

183

د .حمد فهيد سعيد الهاجري

مكتب د.حمد الهاجري
لتدقيق الحسابات
( محاسبون قانونيون
معتمدون)

2008/6/2

71

185

حمود سليمان الطراد

حمود الطراد لتدقيق
الحسابات

2008/4/9

72

187

فاطمة صقر الرشود
(محاسبون قانونيون
ومستشارون)

2008/4/9

الكويت  -شارع فهد السالم – مبنى مركز
الصفاة – الدور – 29فوق بنك مسقط
ص.ب  2869:الصفاة
ر.ب  13147:الكويت

ت22958601/
ف22958600/

2023/3/11

73

188

خالد عبدهللا القحص

االتحاد لتدقيق
الحسابات

2008/4/9

القبلة  -ق - 2شارع فهد السالم  -عمارة
االوقاف  -قسيمة  - 7الدور  - 1مكتب - 1
ملك وقف المساجد

ت22498345/
ف22498344/

2020/12/24

74

189

د.عجب فهيد الهاجري

مكتب د .حمد الهاجري
لتدقيق الحسابات
(محاسبون قانونيون
معتمدون)

2008/4/9

المهبولة – قطعه  – 1قسيمة  – 221شارع
ملك شركة امنيات العقارية – دور الثاني –
مكتب رقم  6ص.ب  51555 :الرقة ر.ب:
 53456الكويت

ت23838000/
ف23838000/

2024/6/30

فاطمة صقر الرشود

بنيد القار – ق – 3ملك الشيخة جواهر
الصباح – برج الدروازة – شارع  56الدور
 – 10شقة 28
ص.ب 240 :الدسمة
ر.ب 35151 :الكويت
المهبولة – قطعه  – 1قسيمة  – 221شارع
ملك شركة امنيات العقارية – دور الثاني –
مكتب رقم  6ص.ب  51555 :الرقة ر.ب:
 53456الكويت
حولي  -ق - 183قسيمة  - 3ملك شركة
كيوان العقارية  -مكتب  3الميزانين
ص.ب 7486 :السالمية ر.ب22085 :

ت22466898 /
ف22460032 /

2023/3/19

ت50997777 :
ت 23838000 :

2023/11/8

ت22273744/
ف22273755/

2025/5/12

- 14 -

سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة
التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

75

193

عايد حامد عواد الهطالني

المركز القانونى لتدقيق
الحسابات
(محاسبون قانونيون)

2008/4/29

76

194

طالل عبدالوهاب السهيل

بيتك لتدقيق الحسابات

2008/4/9

القبلة  -شارع الصالحية ق -11قسيمة– 12
برج الحمرة الميزانين – مكتب 2
ص.ب  100:القيروان
ر.ب  70751 :الكويت

77

198

بدر عطية المهيني الشمري

مكتب وربة لتدقيق
الحسابات

2006/8/2

شرق  -شارع احمد الجابر -قسيمة  - 6الدور
السادس  -مكتب رقم 2
ص.ب 1791:الصفاة ر.ب 13018:الكويت

زهيرعلي الدعيج

مكتب الدعيج لتدقيق
الحسابات

2009/12/10

الشرق – ق 6ش  - 11قسيمة  – 11مكتب
 -5الدور السادس
ص.ب 64158 :الشويخ ب
ر.ب 70452 :الكويت

78

200

عنوان المكتب

الصالحية  -شارع فهد السالم  -بناية األوقاف
رقم  -2401الدور  -3مكتب رقم 12
ص.ب 29621 :الصفاة
ر.ب 13156 :الكويت

آخرتحديث2020/11/16:

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

ت22442424/
ف22437992/

2023/7/17

ت22466258/
ف22466259/

2023/3/31

ت22454686/

ت22417130/
ف22417130/

2022/8/13

2021/3/9
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سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

79

207

بدر عادل العبدالجادر

العيبان والعصيمي
وشركاهم

2010/9/29

القبلة  -ق - 15قسيمة  -10ملك بيت التمويل
 برج بيتك  -الدور 19ص.ب 74 :الصفاة  -ر.ب 13001 :الكويت

ت22955000/
ت22452880/
ف222456419/

2021/8/23

80

208

عبدالكريم عبدهللا السمدان

مكتب العيبان
والعصيمى وشركاه

2010/9/29

القبلة  -ق - 10قسيمة 3أ  -ملك بيت التمويل
 برج بيتك  -الدور 20ص.ب 74 :الصفاة  -ر.ب 13001 :الكويت

ت22452880/
ف22456419/

2025/7/25

81

209

طالل يوسف المزيني

الوزان وشركاه
محاسبون ومراجعو
حسابات

2011/4/26

شرق – مجمع دار العوضي – الدور– 9
شارع أحمد الجابر قسيمة 80
ص.ب 20174 :الصفاة
ر.ب 13062 :الكويت

ت22408844/
ف22408855/

2021/11/7

82

217

محمد احمد محمد الرشيد

مكتب الرشيد (لتدقيق
الحسابات والضريبة)

2011/4/26

السوق الكبير – عمارة السوق الكبير
برج ( أ)  -الطابق الخامس -مكتب 518
ص .ب -25597 :الصفاة
ر.ب 13116 :الكويت

ت22461490/
ف22461493/

2022/4/9

83

218

منيرة عبداللطيف عبدهللا
الماجد

مكتب المحاسبون
المتحدون (عبداللطيف
الماجد وشركاه)

2011/4/26

بنيدالقار – قطعة  – 3شارع  – 65بناية 6
– الدور 11

ت22432082/
ف22402640/

2024/2/20
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سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

84

228

جاسم ناصر إبراهيم الناشي

النصف وشركاه
( محاسبون قانونيون)

2012/7/25

شرق -ق – 5قسيمة  - 1شارع خالد بن
الوليد – برج الشهيد – الدور – 6
ص.ب 25578:الصفاة ر.ب13116 :
الكويت

ت22426999 /
ف22401666/

2025/10/13

85

229

مي شعيب عبدهللا شعيب

المكتب الكويتي
(محاسبون قانونيون)

2012/7/25

شرق  -برج الراية  -شارع عبدالعزيز الصقر
( الشهداء سابقا) دور  - 42مكتب 3
ص.ب  2115:الصفاة
ر.ب 13022 :الكويت

ت22410010/
ف22413964/

2022/4/17

86

230

سناء ناجي مصطفى الهدبان

مكتب الجيران
وشركاه(محاسبون
قانونيين)

2014/2/9

المرقاب – برج الشاهد – شارع عبدهللا
المبارك – الدور الثامن – مكتب رقم 3
ص.ب 211 :الصفاة ر.ب13003 :

ت 22490400 /
ت22490500 /
ف22490440 /

2024/3/10

87

234

د  .نابي عيد جمعان الدويلة

الرأي لتدقيق الحسابات

2014/2/9

شرق – شارع جابر المبارك –ق-4
قسيمة – 20ملك خالد السالم واخوانة –
الدور  – 3مكتب  14ص.ب 1044 :دسمان
ر.ب 15461 :كويت

ت22442424/
ف22437992/

2024/5/13

88

235

محمد شعيب عبد هللا شعيب

البزيع وشركاهم

2014/2/9

شرق – برج الراية – شارع عبدالعزيز محمد
الصقر – دور  -41مكتب  3ص.ب2115 :
الصفاة ر.ب 13033 :

ت22410010 /
ف22413964 /

2024/5/2

89

238

أحمد سالم الشمري

مكتب الدولي وشركاه
لتدقيق الحسابات
(محاسبون قانونيون )

2014/2/9

القبلة -ق -12قسيمة  – 16الدور  1مكتب
رقم /13أ+ب

2024/3/25
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سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

ت22408844/
ف22408855/

90

246

علي بدر الوزان

الوزان وشركاهم
لتدقيق الحسابات

2014/12/28

شرق – شارع أحمد الجابر – مجمع دار
العوضي  -قسيمة  - 80الدور – 7رقم2

2025/1/19

22477528

2025/1/29

91

247

شذى صالح الشيخ

أصول لتدقيق الحسابات

2015/1/19

القبلة – مركز الدولية – ق 15الدور ميزانين
– رقم 2

92

254

محمد أحمد العنجري

محمد أحمد العنجري
محاسبون قانونيون

2015/3/15

القبلة  -شارع فهد السالم  -مجمع السوق
الكبير  -قطعه - 11ملك شركة عقارات
الكويت  -الدور السادس ()A
مكتب رقم 662

ت22449081/
ف22449082/

2022/3/1

93

260

أحمد عبدالرحيم عبدالغفور

نظر وشركاه
(محاسبون قانييون
واستشاريون)

2016/2/3

الصالحية – شارع الشهداء – عمارة شريفة
دور الثالث  -مقابل مجمع المثني

ت22458045 /

2024/12/4

94

261

فهد مساعد العازمي

المركز المحاسبي
لتدقيق الحسابات
(محاسبون قانونيون)

2016/2/3

شرق  -شارع احمد الجابر – برج البحر -
ق-1قسيمة 8أ – ملك عبدالرحمن البحر-
الدور  – 11مكتب 1
ص.ب 373:دسمان ر.ب 15454:الكويت

ت22422422/
2021/9/21
ف66331101/
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سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

الهواتف

تاريخ انتهاء الترخيص

95

265

بثينة حسن إبراهيم األحمد

مكتب السور –
محاسبون قانونيون

2016/10/6

القبلة  -ق  - 13قسيمة  - 17سرداب  -ملك
فيصل دعيج السلمان -الدور الخامس
ص.ب 6910 :السالمية
ر.ب 22080 :الكويت

ت222465816/
ف22458960/

2024/4/30

96

271

عبدالعزيز صافي المطوع

صافي المطوع وشركاه
(محاسبون قانونيون)

2016/10/6

الكويت – شرق – شارع عبدالعزيز الصقر –
برج الحمراء  -ق – 8قسيمة – 14الدور 25

ت22287000/
ف22287444/

2022/2/15

97

272

محمد فهد العصيمي

نظر وشركاه
لتدقيق الحسابات

2016/10/6

الصالحية – شارع الشهداء – عمارة شريفة
– الدور  -3مقابل مجمع المثني

ت22422422 /

98

276

سليمان عبدالسالم السميط

مكتب سليمان السميط
وشركاه(محاسبون
ومراجعون قانونين)

2017/3/1

القبلة -شارع فهد السالم مبنى رقم  –11دور
رقم  - 6مكتب رقم 7

99

278

عبدهللا مروان العيسى

مكتب عبدهللا مروان
العيسى وشركاه

2017/3/1

السالمية – قطعة  – 69قسيمة  – 22الدور
ميزانين – مكتب رقم 29

ت69999608 /

100

283

خالد طارق ماجد بورسلي

مكتب بورسلي وشركاه

2017/5/1

القبلة  -شارع فهد السالم -قطعه-14
قسيمة - 16برج باناسونيك – الدور 3
ص.ب 20986 :الصفاة ر.ب13070 :
الكويت

ت22279330 /
ف22279340/

2022/8/1

101

284

حمود احمد حمود البالول

مكتب االنصاري
وشركاه
(محاسبون قانونيين)

2017/11/23

القبلة  -شارع فهد السالم -مبنى السوق
الكبير -برج (ب) – الدور – 5مكتب 513

ت22408282/
ف22407171/

2022/12/21

ت 22461580 /
ف22461581 /

2023/5/3

2024/2/17

2023/9/27
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سجل بأسماء مراقبي الحسابات الممارسين للمهنة

آخرتحديث2020/11/16:

التسلسل

رقم القيد

أسم مراقبي الحسابات

أسم المكتب

بداية طلب القيد

عنوان المكتب

األرقام

تاريخ انتهاء الترخيص

102

285

حمد خليفة الغانم

العيبان والعصيمي
وشركاهم

2017/11/23

القبلة – قطعة  – 15قسيمة  –10ملك بيت
التمويل – برج بيتك 19الدور 19
ص.ب 74 :الصفاة ر.م  13001 :الكويت

ت22452880/
ف22456419/

2024/10/30

103

288

سارة عبداللطيف العيبان

القطامي والعيبان
وشركاهم محاسبون
قانونيون مستشارون
اداريون

2017/11/23

الكويت شارع فهد السالم  -عمارة سوق
الكويت – برج  – 1الدور التاسع
ص.ب 2986 :ر,ب 13030 :الكويت

ت22443900/
ف22438451/

2024/6/13

104

289

شيخة عدنان الفليج

مكتب العيبان
والعصيمى وشركاه

2018/4/8

القبلة  -ق- 10قسيمة 3أ -ملك الهيئه العامه
لالستثمار  -الدور  18مكتب رقم 2
ص.ب 74 :الصفاة
ر.ب 13001 :الكويت

ت22452880/
ف22456419/

2023/5/15

105

290

محمد علي منصور الهذيل

الهذيل وشركاه
محاسبون قانونيون

2018/4/8

القبلة  -قطعة – 11قسيمة  – 7شارع فهد
السالم – جادة  55برج إيليت – الدور الثالث

ت22452282 /
ف 22452292 /

2024/2/12

