
فاكسهـ

أيىالأغخاؼيحًذ زهذي يجًُ

يُار يحًذ يجًُ

يىفك عثذ انجهٍم عًٍرج

أيىالأغخاؼيحًذ َاصر عثذ انًجٍذ حًى

أغخاؼعثذ انعسٌس عثذ انًجٍذ حًى

أيىالأغخاؼيحًذ عثذ انمادر حصرٌح

أيىالأغخاؼهُاء ضعٍذ ضعٍذ

أيىالأغخاؼيحًذ ضًٍر عثذ انىهاب َىح

أيىالأغخاؼيحًذ يصطفى ضهىطح

أيىالأغخاؼيهُا ضهٍى غهع

أيىالأغخاؼأكرو جادو أتى كرو

أيىالأغخاؼحطٍٍ انماضً.د

أيىالأغخاؼضعٍذ حايذ َادر

أيىالأغخاؼحطٍٍ دحذوح.د

أيىالأغخاؼهُادي يحًذ ٌاضٍٍ

أيىالأغخاؼاتراهٍى خانذ ياردًٌُ

هاًَ ضهًٍاٌ أتى عىٌضح

أيىالأغخاؼذًٍى عهً انذلر

أيىالأغخاؼنطفً جادو انطالياخ

أيىالأغخاؼيحًذ عهً جىاد

أيىالأغخاؼعثذ هللا أحًذ انًىضى انًكطىر

شركات مهنية

غركح اضايح طثارج وغركاِ َكطٍا اَررَاغىَال

أغخاؼ

أغخاؼ

ارَطد وٌىَغ انػرق األوضظ

انػركح انىطٍُح نهًحاضثح و انرذلٍك4/ظ

8/ظ

- غركح أضايح طثارج وغركاِ 

َكطٍا اَررَاغىَال ونطفً 

يحاضثىٌ /انطالياخ 

/لاَىٍَىٌ 

هواتفها

3/ظ

غركح حصرٌح ويػاركىِ و 

آرَطد وٌىَغ ضىرٌح  

انًحذودج انًطؤونٍح

ديػك ٌعفىر انثىاتح انثايُح تُاء رؤٌا 

5ط
39440003944009

021-2269957 021-2269954
حهة انًحافظح خهف ضىق االَراج 

تُاء انسٌاخ
غركح انىحذج نهًحاضثح و انرذلٍك2/ظ

الشركاءاسم الشركةرقم الترخيص

الشركات 

المسموح 

بتدقيقها

عنوانها

61245506134695 1/ظ

-غركح يجًُ و غركاِ 

يحاضثىٌ لاَىٍَىٌ 

انًحذودج -ويطرػاروٌ 

انًطؤونٍح

ديػك يسج اضرراد َسنح  األكرو تُاء 

(10)عصاصح يروحٍح رلى 
أغخاؼ

23204792320479

7/ظ

غركح انذار نهرذلٍك 

واالضرػاراخ انًحذودج 

انًطؤونٍح

ديػك يسج فٍالخ غرتٍح عمار 

 تُاء انجًارن غارع انغساوي 4344

/32/

6/ظ

غركح أضاش الضرػاراخ 

انًحذودج  (AGN)االعًال  

انًطؤونٍح

ديػك يسج فٍالخ غرتٍح جاَة يٍرى 

ضٍذ لرٌع تُاء انصحح

61255276125528

61165576116558

5/ظ

غركح ذذير و يػاركىِ و 

تراٌص ووذر هاوش كىترز 

ضىرٌح انًحذودج انًطؤونٍح 

(يحاضثىٌ لاَىٍَىٌ-انًهٍُح )

ديػك انحرٌمح غارع يعاوٌح تُاء 

1469/7وذار عمار رلى 

15 يكرة 15ديػك ترج ديػك ط

ديػك غارع تغذاد أزتكٍح خهف 

انكازٌح ط أرضً

6119463

4468182044681821

44256544442411

9131043

9/ظ

 (j.m)غركح جىاد ويكطىر 

انًهٍُح انًحذودج انًطؤونٍح 

يحاضثىٌ لاَىٍَىٌ

ديػك طهٍاًَ غارع عًر تٍ 

انًخرار لرب صٍذنٍح عًر انًخرار 

 أتى جرظ6/3352عمار 
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هواتفها
الشركاءاسم الشركةرقم الترخيص

الشركات 

المسموح 

بتدقيقها

عنوانها

أيىالأغخاؼيحًذ َصٍر ضعٍذ انرًًًٍ

أيىالأغخاؼنٍهى صالح انطًاٌ

أغخاؼحطاو انذٌٍ حطٍ

أيىالأغخاؼترهاٌ انذٌٍ االياو

أيىالأغخاؼأحًذ هٍثى صهٍة انعجالًَ

أيىالأغخاؼياجذ هػاو خانذ

27257142724494

33223033322304

12/ظ

غركح حطاو انذٌٍ حطٍ و 

يػاركىِ انًهٍُح انًحذودج 

يحاضثىٌ "انًطؤونٍح 

"لاَىٍَىٌ 

ديػك يٍطاخ تُاء انرعهٍى انعانً

10/ظ

غركح دٌهىٌد آَذ ذىظ 

وذًًًٍ  (انػرق األوضظ)

وانطًاٌ يحاضثىٌ لاَىٍَىٌ 

انًذٍَح انًهٍُح

ديػك انروضح يماتم انًهحمٍح 

2ط -38انثمافٍح انطعىدٌح تُاء رلى 

نثُاٍَح/غركح دٌهىٌد آَذ ذىظ 

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه : (4)مادة 

2014/3/15دمشق في 

.على السادة المرخصين أعاله مراجعة مقر الجمعية الستالم رخصة مزاولة المهنة : (3)مادة 

 بضرورة اقتران اسم المحاسب 2009لعام  (33)من القانون  (30)على السادة المرخصين أعاله التقيد بما ورد في نص المادة  :(2)مادة 

القانوني برقم الرخصة و تاريخها في جميع مراسالته ومايصدر عنه من تقارير و بيانات وبيان فيما إذا كان يعمل من خالل      : (2)مادة 

.شخصية اعتبارية يتوجب عليه إضافة اسم الشركة و رقم الترخيص :  (2)مادة 

13/ظ

غركح انخذياخ انًحاضثٍح و 

انًانٍح انًركايهح انًحذودج 

-انًهٍُح )انًطؤونٍح 

(يحاضثىٌ لاَىٍَىٌ

ديػك انمصىر غارع انعذوي ط 

6/3ضً تُاء }أ
4420567
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