
قائمة بمقدمي الخدمات

الزكوية والضريبية المعتمدين



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

NAYEF.ALAGBER@SA.PWC.COM 00966112110400 00966569266700 شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 3000559522 1000000001 1

ZAKAT.TAX@TAGI.COM - 00966506566596 شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون 3000563765 1000000002 2

ABDULLAHALGHAMDI1@KPMG.COM - 00966552223578
 شركة كي بي ام جي لالستشارات المهنية مساهمة

مهنية وشركاه محاسبون 3000854648 1000000004 3

RIYADHTAX.DZITFILINGADMIN@SA.EY.COM 00966112159898 00966539195914 شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون 3000678615 1000000005 4

ABDULMOHSEN@ALRIKAZ.COM.SA 00966122840310 00966505612624 كتب الركاز الستشارات الزكاة وضريبة الدخل 3004876853 1000000011 5

I.ALAZIQ@GMAIL.COM 00966114161008 00966565676565 مكتب العزق محاسبون ومراجعون قانونيون 3000618797 1000000030 6

MSOBHY@ALHAIJ.COM 00966112791723 00966503188939
 مكتب محمد عبدهللا سالم الهيج للمراجعة وتدقيق

الحسابات 3002709745 1000000040 7

M77SN@HOTMAIL.COM 00966112395151 00966555499933 مكتب عبدالمحسن منير نوار النمر للمحاسبة 3000324242 1000000041 8

KHALIDHAFIZ111100@GMAIL.COM 00966126677203 00966539059056
 مكتب خالد احمد عبدالرحمن حافظ لالستشارات في مجال

الزكاة وضريبة الدخل 3001132572 1000000042 9

ZAKATAYOUTY1@GMAIL.COM 00966126658711 00966508557730 شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون 3002197664 1000000043 10

ABDULLAH.B@TAYSSEER.COM 00966126516685 00966546541103  شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون 3100093871 1000000044 11

INFO@IBIKS.COM 00966122611204 00966562292256 مكتب ابراهيم شحات اخطابي للمحاسبة والمراجعة 3001343733 1000000045 12

ZSO27@YAHOO.COM 00966126644077 00966500007530 مكتب حلول الزكاة إلستشارات الزكاة وضريبة الدخل 3010829637 1000000050 13

AALMEQHAM@ALMEQHAMCPA.COM 00966114154239 00966555472003 مكتب ايمن مقحم المقحم للمحاسبه والمراجعه 3005683594 1000000060 14

DZIT@OMCPA.COM.SA 00966112002111 00966555441875 المحاسبون الدوليون 3004500358 1000000070 15

TALSHABANI@GMAIL.COM 00966114766400 00966556646612 مكتب الشباني محاسبون ومراجعون قانونيون 3000246093 1000000071 16

INFO@BCA.SA 00966114617240 00966542286788 عيد البراكي محاسبون ومراجعون قانونيون 3002739583 1000000072 17

AHMED@AZT-SA.COM 00966138327577 00966560788237
 مكتب المستشارون العرب لالستشارات في مجال الزكاة

وضريبة الدخل
3011470037 1000000080 18



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

NAEEM_RADI@HOTMAIL.COM 00966138325401 00966503289202
 حسن حسني الصيرفي وشفيق أحمد شروفنا محاسبون

قانونيون 3000563593 1000000081 19

GZAKATINCOMETAX@DELOITTE.COM 00966112828400 00966504533309
 شركة ديلويت اند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون

قانونيون 3002076782 1000000082 20

AHMEDINSOMNIA@GMAIL.COM 00966112913377 00966596834628 مكتب باتل عبدهللا الباتل للمحاسبه والمراجعه 3000186181 1000000083 21

ABDELMONEIMHAMZAH@HOTMAIL.COM 00966114713737 00966507920007 الثنيان محاسبون ومراجعون قانونيون 3000502979 1000000084 22

AL-SHAPANAT@HOTMAIL.COM 00966114771115 00966532017700 مكتب وليد محمد جاسر الشبانات للمحاسبة والمراجعه 3002718946 1000000085 23

SAK51@HOTMAIL.COM 00966114784009 00966504863278 الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون 3000489711 1000000086 24

KBOCPA2012@HOTMAIL.COM 00966114645533 00966533630637 مكتب خالد بن عفير محاسبون ومراجعون قانون 3003565781 1000000087 25

M.AYOUB@CROWEHORWATH.COM.SA 00966112175000 00966540384236
 شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون

ومراجعون قانونيون
3000465721 1000000088 26

AL-ONAIZAN@AL-ONAIZAN.COM 00966112571519 00966556103400
 مكتب محمد فهد مرزوق العنيزان الدوسري لالستشارات

المحاسبية
3005334744 1000000089 27

GENERAL@ALKHARASHICAA.COM 00966114784009 00966561376750
شركة سليمان عبدهللا الخراشي)الخراشي وشركاه 

محاسبون ومراجعون قانونيون( 3100543175 1000000090 28

HUSSAM@DRSULTAN.COM 00966112068444 00966567222277 مكتب سلطان محمد السلطان لالستشارات 3002495197 1000000100 29

ALHOSHANTAX@GMAIL.COM 00966114649166 00966548008952 موسسه عمر محمد الهوشان للمحاسبة والمراجعة 3000491157 1000000110 30

SAMIRAMAWI505@HOTMAIL.COM 00966126514613 00966561235301
 شركة خالد عبد الحق مندورة وسمير حسام الدين األموي

محاسبون قانونيون
3009661882 1000000111 31

ABDOUXP@HOTMAIL.COM 00966126766573 00966566575858 مكتب فهد زكريا يحى سالمه المحاسبة والمراجعة 3002871193 1000000112 32

INFO@SBKRESTON.COM 00966126123322 00966506620535
 شركة عبدالقادر بن علي سندي ومازن بن محمد بترجي

محاسبون قانونيون
3002548994 1000000120 33

MABUJABER@BAKERTILLYJFC.COM 00966114556918 00966542286306 شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 3007779677 1000000121 34

H.TAX@ALBAYOUKAUDIT.COM 00966112886581 00966555456784  مكتب حسام عطا البيوك لالستشارات في مجال الزكاة
وضريبة الدخل 3000560049 1000000130 35



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

ALBAYOUKTAX@ALBAYOUKAUDIT.COM 00966112886582 00966590717561 مكتب عطا حمد البيوك محاسبون قانونيون 3000498623 1000000140 36

AMMAR.ALHAFIZ@ACA.COM.SA 00966112694419 00966555885147 مكتب تركي عبدالمحسن اللحيد محاسبون قانونيون 3100437346 1000000141 37

AUDIT@ALSUHAIMCPA.COM 00966114500157 00966504414554
مكتب مشاري سلمان السحيم للمراجعة وتدقيق الحسابات

3100747932 1000000142 38

MALOYAIDI@YAHOO.COM 00966114549955 00966535115533 مكتب محمد عمر العييدي للمحاسبة والمراجعة 3100513903 1000000143 39

INFO@JDCPAS.NET 00966114164144 00966569666610 جمال الدوسري محاسبون ومراجعون قانونيون 3000395092 1000000150 40

ADEEB@ABANUMI-CPA.COM 00966114001498 00966504155583 مكتب اديب محمد عبدالعزيز ابانمي للمحاسبة 3001789645 1000000151 41

AKS@AKS-CPA.COM 00966114627714 00966566223121
 مكتب علي خالد الشيباني لالستشارات في مجال الزكاة

وضريبة الدخل 3011656164 1000000152 42

KAYLANINB@AA-CPA.COM.SA 00966114191219 00966502651863
 شركة عبدهللا عمر باكودح وعبدهللا عادل ابو الخير

وشركائهم محاسبون ومراجعون 3001733592 1000000153 43

ALSAYED.MWAFE@YAHOO.COM 00966114744878 00966535556546  مكتب عبدالعزيزعبدهللا النعيم محاسبون ومراجعون
قانونيون 3001322985 1000000160 44

ZAID3155@HOTMAIL.COM 00966118120326 00966507645860 مكتب عبدالرحمن علي الشبيشيري للمحاسبة والمراجعة 3101012308 1000000170 45

ZAKAT@AACPA.COM.SA 00966114602551 00966558881635 شركه المحاسبون المتضامنون 3000537529 1000000180 46

ZAKAT.KAUDIT@GMAIL.COM 00966112698080 00966563229234 مكتب ناصر بن محمد الكنهل للمحاسبه والمراجعه 3001455592 1000000190 47

GAZT@SA.GT.COM - 00966581237397 شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدهللا البصري وشركاة 3000568298 1000000200 48

ALBARTIM@BAYANTAX.COM 00966126430033 00966564700707 مكتب  بيان لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3101442076 1000000210 49

WTEMAIRIK@YAHOO.COM 00966126573311 00966566034044 مكتب وليد عبدهللا احمد تميرك للمحاسبه والمراجعه 3000982826 1000000220 50

ADMIN@H-ALJABRI.COM 00966126637039 00966544262656
 مكتب حسن دخيل احمد الجابري الستشارات الزكاة وضريبة

الدخل 3000990499 1000000230 51

ESSAMYUYU@GMAIL.COM 00966122612303 00966553321371 مؤسسة أجيك جدة للمقاوالت العامة  3005056375 1000000231 52



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

T.ZAKAT@OAKCPA.COM 00966126600085 00966554624009 شركة أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون 3010008821 1000000232 53

YALZOMAN@AY-CPA.SA 00966114180404 00966554227355
 شركة عبدالعزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان محاسبون

ومراجعون قانونيون
3100509481 1000000240 54

HAMDY@ALTUWAIJRICPA.COM 00966114633800 00966555442915
 رودل وشركاه وعثمان محمد التويجري-رودل التويجري

محاسبون ومراجعون قانونين
3101505956 1000000250 55

K.IBRAHIM@ABK-CPA.COM 00966114851693 00966531154130 مكتب علي عبدهللا ال بخيت الزهراني للمحاسبة والمراجعة 3100657303 1000000260 56

HMMAZA011@GMAIL.COM 00966114761003 00966549899275 مكتب عبدهللا ابراهيم علي الحمزه للمحاسبه والمراجعه 3000498684 1000000261 57

SULTAN@ALSULTANGROUP.COM 00966112068444 00966567222277
 شركه سلطان محمد السلطان وشركاؤه لالستشارات

المهنية
3101005836 1000000262 58

GM@AMHGROUP.COM.SA 00966114666602 00966582300747 عونكم االولى لالستشارات في مجال الزكاة والضريبة 3101730713 1000000263 59

MOUMENALSHROU@ALROKNALTHALITH.COM 00966114500952 00966530088129
 مكتب الركن الثالث لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة

الدخل
3022501021 1000000264 60

MD@ABCPA.SA - 00966555534545 مكتب اشرف بكر بصاص للمحاسبة والمراجعة 3003463636 1000000270 61

INFOSABO50@GMAIL.COM 00966112645845 00966556672686 مؤسسة ممدوح محمد احمد قدس للمقاوالت 3100469317 1000000271 62

BB353578@GMAIL.COM 00966126710087 00966577396992 عمر صالح مبارك  النهدي 3000957116 1000000272 63

OSAMAH.ALSUDAIS@ALSUDAISCPA.COM 00966112222222 00966547425564 مؤسسة اسامه سليمان السديس للمحاسبة والمراجعة 3100995046 1000000273 64

GAZT@LYCA.COM.SA 00966112694419 00966530229988  شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدهللا اليحيى
محاسبون ومراجعون قانونيون 3101266504 1000000274 65

AALTYFOR@TELADH.COM 00966112759468 00966563834088
 مكتب بسام محمد البقعاوي محاسبون ومراجعون

قانونيون
3002669692 1000000275 66

ASSAF@KAUDIT.COM 00966112698080 00966554326103 شركة ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون 
قانونيون )شركة مهنية( 3101664608 1000000276 67

DZIT@ALMOUSACPA.COM 00966114610784 00966560711309 مكتب الموسى محاسبون قانونيون 3012158783 1000000280 68

ALI@ANKEES-CPA.COM 00966112753595 00966541971372 مكتب علي محمد عنكيص  محاسبون ومراجعون قانونيون 3009252277 1000000290 69



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

NAEEM_RADI@HOTMAIL.COM 966138325401 966503289202
 حسن حسني الصيرفي وشفيق أحمد شروفنا محاسبون

قانونيون 3000563593 1000000300 70

INFO@ABUNAR.SA - 00966562964785
 مكتب وائل خالد محمد ابونار لالستشارات في مجال الزكاة

وضريبة الدخل 3021153771 1000000310 71

INFO@BAJCO-CPA.COM 00966114630050 00966562075570
 شركة أحمد عبدهللا باجنيد واسعد صالح باسودان مراجعون

و محاسبون قانونيون 3002514466 1000000311 72

HASAN@OBOUD-BAESHEN.COM.SA 00966126520004 00966558530596 عبود ابوبكر باعشن وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون 3000919082 1000000312 73

ADNAN@NACZIT.COM 00966126075657 00966569679942
 مكتب نماء األصول لإلستشارات في مجال الزكاة وضريبة

الدخل 3100368233 1000000313 74

INFO@AL-SAYARI.COM - 00966592042315  مكتب احمد الصيعري لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة
الدخل 3102227733 1000000314 75

BASSEM55@YAHOO.COM - 00966560776979  مكتب باسم صالح احمد رزه لالستشارات في مجال الزكاة
وضريبة الدخل 3102281618 1000000320 76

INFO@UFKSA.COM - 00966541776342  مكتب عالء عبد الحميد أحمد قدس لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3101908489 1000000321 77

ALI@ALIALREIAN.COM - 00966540895444 مكتب علي أحمد الريعان لالستشارات الزكاه والضريبة 3100015713 1000000330 78

S.ALGHAMDI@DHABABAUDITFIRM.COM - 00966542949003 مكتب المحاسب القانونى محمد سالم ضباب 3001355666 1000000340 79

ASWAILEM@AL-AGEEL.COM - 00966500953510 مكتب عبدالوهاب سعد العقيل للمحاسبة والمراجعة 3000263588 1000000341 80

INFO@HARBICPA.COM - 00966556146660  مكتب تركي سالم دغيمان الحربي للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3020100655 1000000342 81

INFO@ALHAMDANCPA.COM - 00966542099553 مكتب عبدهللا محمد الحمدان للمحاسبه 3012062622 1000000343 82

INFO@RCPA.SA - 00966580301342 مكتب رامي خالد الخضر للمحاسبة والمراجعة 3005420799 1000000350 83

OALHENNAWI@GMAIL.COM - 00966548717975 مكتب الحلول المبتكرة لالستشارات 3101487441 1000000360 84

A.ALKHATEEBVAT@GMAIL.COM - 00966583013101
 مكتب عبدهللا خالد الخطيب لالستشارات في مجال الزكاة

وضريبة الدخل 3101979395 1000000361 85

YALYACOOB@PROCONSULT.SA - 00966559056600
 مكتب المشورة المهنية لالستشارات في مجال الزكاة

وضريبة الدخل 3100745701 1000000362 86



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

A.ALMOALIM@ZAKAT-TAX-VAT.COM - 00966598401741 مكتب احمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون 3102276289 1000000370 87

A.HUWAYMIL@BDOALAMRI.COM 00966112780608 00966563228555 شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون 3002576724 1000000380 88

AFM@GROWTHEXPERTS.COM.SA - 00966581159955  مكتــب خبــراء النماء لالستشــارات في مجال الــزكاة وضريبة
الدخل 3101743092 1000000390 89

MUHAMMAD.SHAHZAD@PKF.COM 966112931127 00966591757500  شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
البسام وشركاؤه 3011813699 1000000392 90

MAHDI@FULLSCOPE.SA - 00966596988800  مكتب مهدي حسين بوخمسين لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3101715817 1000000400 91

FAHAD@MASADIR.SA - 00966504969990 مكتب مصادر لالستشارات المالية لغير االوراق المالية 3004723613 1000000410 92

FINANCE@EHSSANCONSULTING.COM - 00966503667802 مكتب احسان التطويري لإلستشارات اإلدارية 3100828757 1000000411 93

I.ALAZIQ@IHACPA.COM 00966114161008 00966565015161
 شركة ابراهيم احمد العزق وهدى عقيل الزيلعي محاسبون

ومراجعون قانونيون
3101516111 1000000412 94

INFO@ALABYADH.COM 00966138332022 00966503777279 مكتب خالد حسن األبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون 3101644085 1000000413 95

MAK@QC.COM.SA 00966114721991 00966505291524 مكتب قطاف لالستشارات في مجال الزكاة و ضريبة الدخل 3008487836 1000000420 96

INFO@ACCZIT.COM - 00966567778529  مكتب المحاسب لالستشارات في مجال الزكاة وضربية
الدخل 3100960472 1000000421 97

ANAS.ALEIDI@SKCPA.SA - 00966567864977 شركة دار الخير المحدودة )شركة شخص واحد( 3103977657 1000000430 98

TAX@KHCPA.SA 00966114111143 00966598363537  مكتب اسامه محمد ابراهيم الخنيزان لالستشارات في
مجال الزكاة وضريبة الدخل 3102850839 1000000431 99

INFO@BMB-CO.COM 00966114709410 00966555208698
 شركة بسام محمد البقعاوي و شريكه محاسبون و

مراجعون قانونيون
3010618199 1000000440 100

FAISAL@FMJ-CONSULTANT.COM - 00966551003352
 مكتب فيصل بن مسعود بن دخيل هللا االزيمع الجهني

لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة
3001138381 1000000450 101

ABDULLAH.ALAJMI@ATCKSA.COM 00966138338300 00966531073338 شركة سبل الخبرة لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة 
الدخل )شركة مختلطة( 3101853107 1000000460 102

MOHAMMAD.AWWAD@BA-AUDIT.COM - 00966538609639  مجموعه المراجعون العرب لالستشارات فى مجال الزكاة
وضريبه الدخل 3000084583 1000000470 103



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

TARIQ@ZAINO-CPA.COM - 00966561885697 مكتب طارق حمزه طه زينو للمراجعة وتدقيق الحسابات 3050016228 1000000480 104

MONEMESSA.OFFICE@GMAIL.COM 00966138306200 00966568091174  مكتب عبدالمنعم بن عيسى بن محمد آل ابراهيم
لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3104282336 1000000481 105

ZAKAT@KACA.COM.SA - 00966544579023 مكتب خالد الشالحي محاسبون قانونيون 3100947052 1000000482 106

INFO@MUNEERALOTAIBI.COM 00966118122599 00966501888086 مكتب منير سلمان منير العتيبي لالستشارات المحاسبية 3101004456 1000000483 107

ASALSHBAIBI@GMAIL.COM - 00966558888595 مكتب مهام لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3100016318 1000000484 108

INFO@NASSER-CPA.COM 00966112000049 00966535901393 مكتب ناصر عوض ال كيرعان للمراجعة وتدقيق الحسابات 3100865412 1000000485 109

NASSERKH@ALKHUNAIZICPA.COM 00966138098386 00966567508856 مكتب ناصر عبدالواحد الخنيزي لالستشارات المحاسبية 3102175365 1000000486 110

A.ALNASSER@ANS-CPA.COM - 00966565141222 مكتب علي ابراهيم الناصر للمحاسبة والمراجعه 3100744831 1000000487 111

INFO@ALRABIA.SA 00966138082223 00966503886186  مكتب علي بن حسين بن علي آل ربيع للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3104453742 1000000490 112

NAJMAT2@YAHOO.COM - 00966505933518  مكتب حسين بن رضا بن عباس الدب لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3104772637 1000000491 113

INFO@RIYADHAUDIT.COM 00966112113050 00966506186637 مكتب رياض بليهد محمد العتيبي لالستشارات المحاسبية 3022678392 1000000500 114

MMAYED@ALSABBANCPA.COM 00966126643104 00966544468686  شركة فيصل محمود الصبان وشريكة محاسبون ومراجعون
قانونيون 3103540393 1000000501 115

FATHYELNGAR@R-CPAS.COM 00966112001098 00966507810174  شركة خالد سلطان الرويس  وشريكة محاسبون ومراجعون 
قانونيون)شركة مهنية( 3101660674 1000000502 116

MMM@MFCPA.COM.SA 00966114640801 00966566011064  شركة ممدوح بن سليمان الماجدوفيصل بن محمدالعنزي
محاسبون ومراجعون قانونيون 3100864369 1000000510 117

SAUDIGROUP@HOTMAIL.COM 00966114777706 00966596413253 المجموعه السعوديه للمحاسبه والمراجعه 3000554933 1000000511 118

KHALID@ITHMAR.SA 00966126779840 00966563046339 شركة اثمار لالستشارات المالية لغير االوراق المالية 3106626225 1000000512 119

INFO@EDRAK-CO.COM - 00966598046646 شركة إدراك لالستشارات المهنية 3106630849 1000000513 120
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INFO@KHABEER-CPA.COM 00966114541400 00966502044141 شركة خبير لالستشارت المحاسبية 3106990143 1000000520 121

KHALED.ALSABTI@ECOVISALSABTI.COM - 00966503220002 شركة سعد صالح السبتي وشريكه للمحاسبة والمراجعة 3101713912 1000000530 122

MAHA1986@HOTMAIL.COM - 00966500929394 البوصلة المالية لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3105946693 1000000531 123

AHMED@ALJABRCPA.COM 00966112251240 00966580038024
 مكتب عبدهللا بن سعود بن محمد الجبر محاسبون قانونيين

ومستشارون
3101498897 1000000532 124

A.ALAJROUSH@PROTAX-KSA.COM - 00966553696969 شركة فريق الخبراء وشريكهم لالستشارات المهنية 3108138009 1000000540 125

HCPA@ALHAMLI.COM.SA 00966112495444 00966555291357  شركة عبد هللا عبد العزيز الحملي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون 3100887244 1000000541 126

MEFLEHALKHALDI@MATZC.COM 00966138249966 00966558844440  مكتب مفلح بن دواس بن مبارك الخالدي لالستشارات في
مجال الزكاة وضريبة الدخل 3101389734 1000000542 127

ABDULLAH@AHH-CPA.COM 00966112549942 00966504100232  مكتب عبدهللا حمد عبدهللا الحديثي للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3105432365 1000000543 128

LAMEES.HJ@LAMEES-CONSULT.COM 00966138842229 00966545868889  مكتب لميس حسن جميل ثقه لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3106115999 1000000544 129

INFO@ALSULMICPA.COM 00966114846664 00966541604669  مكتب ابراهيم علي بن عبدهللا السلمي للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3104856994 1000000545 130

ALSUBAIE4EVER@YAHOO.COM - 00966555591128 مكتب ابراهيم عبدالعزيز السبيعي للمحاسبة والمراجعة 3000504861 1000000546 131

WALEED@WYZ.SA 00966138828000 00966553399993 مكتب وليد يوسف عيد الزياد محاسبون ومراجعون قانونيون 3102524741 1000000547 132

OFFICE_AZZAM@YAHOO.COM 00966126604886 966504669346 مكتب عزام محمدشريف - على لالستشارات المحاسبية 3002773449 1000000548 133

AL.SALEH_90@YAHOO.COM 00966114807075 00966507624803 مكتب ناصر الصالح محاسبون ومراجعون قانونبون 3000536395 1000000549 134

ALAWAJI@EXCELLENCYOFEXPERTISE.COM - 00966505455817 معالي الخبرة لخدمات الزكاة وضريبة الدخل 3105686364 1000000550 135

SAADKHALAF@HOTMAIL.COM - 00966555671071  مكتب سعد خلف ماطر القثامي لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3105971948 1000000551 136

SULTANCPA@HOTMAIL.COM - 00966530002401  مكتب سلطان محمد بن معجب العجمي للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3104929882 1000000552 137
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INFO@ALHASSAD-TAX.COM - 00966583876700 شركة الحصاد لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3108526288 1000000553 138

A.ALKASSEM@ROYACPA.COM - 00966555264711  مكتب عاصم عبدهللا محمد اللحيدان للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3105552494 1000000554 139

AMMAR@S-B.CO 00966126575725 00966530176726 شركة وحدة القوائم للمراجعة وتدقيق الحسابات 3108828611 1000000555 140

A.ALOQAYLI@AAQCPA.COM - 00966500885399 مكتب احمد عبدالعزيز العقيلي لالستشارات المحاسبية 3021747249 1000000556 141

SARI-ALSHEIKH@HOTMAIL.COM - 00966569511321  شركة خالد هوساوي و شركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون 3103586338 1000000557 142

MOUSA_45@HOTMAIL.COM - 00966561061313  مكتب يوسف بن احمد بن حسن ال موسى لالستشارات
في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3100007338 1000000560 143

M.FATANI17@GMAIL.COM - 00966540388888 مكتب محمد فريد فطاني لالستشارات وخدمات الضريبة 3106377494 1000000561 144

ALSAHLIABDULLAH@AFSCPA.SA - 00966537072444  مكتب عبدهللا فهد عبدهللا السهلي للمراجعة وتدقيق
الحسابات 3102074164 1000000562 145

ALI.TAXOLOGIST@GMAIL.COM - 00966544342288  مكتب علي عدنان بن باقر الحداد لالستشارات في مجال
الزكاة وضريبة الدخل 3004261557 1000000563 146

BAJNAID2013@GMAIL.COM - 00966501797337 مكتب احمد سالم ابوبكر باجنيد للمراجعة وتدقيق الحسابات 3102432808 1000000564 147

INFO@BOD-CPA.COM 00966114724318 00966504145834 مؤسسة بندر عبيد الدلبحي العتيبي لالستشارات المحاسبية 3005475682 1000000565 148

GOV@ELTYZAM.COM 00966115624636 00966569960221 شركة التزام لالستشارات المهنية 3108845344 1000000566 149

ALROBAISH1401@YAHOO.COM - 00966555998800 مكتب الربيش للمحاسبون القانونيون 3004222788 1000000567 150

MUJAHEDASSOL@GMAIL.COM - 00966590909327  مكتب مجاهد عبدالوهاب عسول لخدمات ضريبة القيمة
المضافة 3108999386 1000000568 151

BATOOL@NAMA-ALMAAL.COM - 00966543926667  مكتب نماء المال لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة
الدخل 3100625528 1000000569 152

M.BADRAN1@HOTMAIL.COM 00966126781553 00966555588401  شركة عبد هللا بن مسفر بدران وشريكه محاسبون
ومراجعون قانونيون 3103075032 1000000570 153

TALALTAJ@HOTMAIL.COM 00966148665666 00966505300254 مكتب طالل محسن العتيبي للمحاسبة والمراجعة 3009923871 1000000571 154



البريد اإللكتروني رقم الهاتف رقم الجوال اسم المكتب الرقم المميز  رقم مقدم
الخدمة رقم التسلسل

ALI.M@BO-CPA.COM - 00966540751845  شركة عادل عبدالعزيز بودي وعمر ابراهيم العمر محاسبون
قانونيون 3005479075 1000000580 155

MRAYYAN@RSMSAUDI.COM - 00966581505077
شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه )المحاسبون 

المتحدون(
3001034343 1000000590 156

ALSORAYAN@GMAIL.COM 00966112456127 00966500300678  مكتب متعب غازي بن سريان العتيبي لالستشارات في
مجال الزكاة وضريبة الدخل 3001942595 1000000591 157

INFO@ZOFIRM.COM - 00966593322459  شركة محمد عبدالرحمن الزامل وفيصل محمد العثيم
لإلستشارات المهنية 3107867013 1000000592 158

ALIAH.H@HOTMAIL.COM 00966114550808 00966544181876  المستشارة عالية إبراهيم بن عبدالسالم هوساوي لخدمات
ضريبة القيمة المضافة 3109077354 1000000593 159

OSAMA.A.HUSSEIN@HOTMAIL.COM - 00966554900285  مكتب محمد محمود صوان لالستشارات في مجااللزكاة
وضريبة الدخل 3000182056 1000000600 160

M.RUFAIDIOFFICE@GMAIL.COM 00966126650792 00966568688105 مكتب مسعود الرفيدي ـ محاسبون ومراجعون قانونيون 3002775945 1000000610 161

BDE2030@GMAIL.COM 00966126581053 00966554304126 شركة خبراء تطوير االعمال لتقنية نظم المعلومات )شركة 
شخص واحد( 3104600623 1000000620 162

ANFAL@ALSAGGAFCPA.COM - 00966506694828 السقاف محاسبون ومراجعون قانونيون 3008282843 1000000621 163

SABER.FATMA@YAHOO.COM - 00966540388888 شركة بيت الخبراء لالستشارات المحاسبية 3109744571 1000000622 164

MOSTNADINFO@GMAIL.COM - 00966503177795 مكتب مستند األعمال التجارية 3109773717 1000000623 165

NAM70007@GMAIL.COM - 00966597000796 مؤسسة فات لخدمات األعمال 3022719339 1000000624 166

ALAWAJI@EXCELLENCYOFEXPERTISE.COM - 00966505455817  شركة معالي الخبرة لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة
الدخل 3109985557 1000000625 167

DAREEN1405@GMAIL.COM - 00966503677435 شركة درر لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل 3108987188 1000000626 168

INFO@ALQAWAEM.COM 00966112017185 00966555597931 شركة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون 3108855323 1000000627 169

RASHED_AWAJI@YAHOO.COM - 00966504171964 مكتب راشد عبدهللا عواجي محاسبون ومراجعون قانونيون 3008501582 1000000630 170

Z.ALSYD@OUTLOOK.SA - 00966566338898  مكتب رواد النماء لالستشارات في مجال الزكاة وضريبة
الدخل 3101208487 1000000631 171


