
فاكسھـموبایل

أموالمحمد ناصر عبد المجید حمو

أموالعبد العزیز عبد المجید حمو

أموالمحمد عبد القادر حصریة

أموالھناء سعید سعید

أموالد.حسین القاضي

أموالسعید حامد نادر

أموالد.حسین دحدوح

اموالھنادي محمد یاسین

ورثة الشریك المتوفى ابراھیم 
ماردیني

أموالھاني سلیمان أبو عویضة

أموالتمیم علي الدقر

أمواللطفي جادو السالمات

أموالمحمد علي جواد

أموالعبد هللا أحمد الموسى المكسور

أموالمحمد نصیر سعید التمیمي

أمواللیلى صالح السمان

حسام الدین حسن

برھان الدین االمام

أحمد ھیثم صھیب العجالني

ماجد ھشام خالد

أموالنوار موفق مكي

أشخاصمحمد محي الدین عطایا

دمشق مزة فیالت غربیة جانب میتم 
99199928261165576116558سید قریش بناء الصحة ش/٦

شركة أساس إلستشارات 
المحدودة  AGN األعمال

المسؤولیة

ش/14

شركة حلول لالستشارات 
المالیة و المحاسبیة و 

الضریبیة المھنیة المحدودة 
المسؤولیة -محاسبون 

قانونیون

دمشق أشرفیة صحنایا شارع الباسل 
9443448806758062عقار ١٣/٢٦٨٠

ش/١٣

ش/١٢

ھواتفھا

حلب المحافظة خلف سوق االنتاج بناء شركة الوحدة للمحاسبة و التدقیقش/٢
93326760722699542269957الزیات

عنوانھا رقم 
الترخیص

2718481

شركة الخدمات المحاسبیة و 
المالیة المتكاملة المحدودة 

المسؤولیة (المھنیة -محاسبون 
قانونیون )

دمشق القصور شارع العدوي ط أموال
98844156744305674420567أرضي

شركة حسام الدین حسن و 
مشاركوه المھنیة المحدودة 

المسؤولیة "محاسبون قانونیون "
9335549212725713دمشق میسات بناء التعلیم العاليأموال

3322304

شركة دیلویت آند توش /لبنانیة

ش/٩
(j.m) شركة جواد ومكسور
المھنیة المحدودة المسؤولیة 

محاسبون قانونیون

دمشق طلیاني شارع عمر بن المختار 
قرب صیدلیة عمر المختار عقار 

أبو جرش ٦/٣٣٥٢
4468182144681820

ش/١٠
شركة دیلویت آند توش (الشرق 

وتمیمي والسمان  األوسط)
محاسبون قانونیون المدنیة المھنیة

دمشق الروضة مقابل الملحقیة الثقافیة 
-ط٢ 9696660003322303السعودیة بناء رقم ٣٨

4442411
شركة یوتي سي انترناشونال

ش/٧
شركة الدار للتدقیق 

واالستشارات المحدودة 
المسؤولیة

دمشق مزة فیالت غربیة عقار ٤٣٤٤
94425626861255276125528بناء الجمارك شارع الغزاوي /٣٢/

ش/٨
شركة یو تي سي انترناشونال و 

لطفي السالمات محاسبون 
قانونیون /محدودة المسؤولیة

دمشق شارع بغداد أزبكیة خلف 
9445040164425654الكازیة ط أرضي

الشركاءاسم الشركة
الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

6131043

ش/٣
شركة حصریة ومشاركوه و 

آرنست ویونغ سوریة  المحدودة 
المسؤولیة

دمشق یعفور البوابة الثامنة بناء رؤیا 
94422740239440003944009ط٥

ارنست ویونغ الشرق األوسط

شركة تدمر المھنیة -محاسبون ش/٥
قانونیون المحدودة المسؤولیة

دمشق الحریقة شارع معاویة بناء وتار 
9336333226119463عقار رقم ١٤٦٩/٧
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