
خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل

9442341092240663دمشق فردوس بناء كردوس فوق مكتبة ابن سینا ط٢أموالزكیةمحمد ياسینمصطفى عوني

أموال
دمشق مزة فیالت شرقیة جادة الشارقة مقابل بقالیة 

أرضي ط١ الريان بناء ٤
09336599356115166

كتلة ٧أموال 09326267653117163دمشق مشروع دمر الجزيرة ١٥

أموال
دمشق المھاجرين شمسیة ابن العمیدبناء األيوبي ط 

٢
09334449443117872

09334043335428398دمشق قصاع برج الروس خلف موقف الباص بناء رقم ٣أموال

أموال
دمشق شارع الفردوس بناء الرباط جانب سینما دنیا 

ط٢
09334497202211044

أموال
دمشق ساحة عرنوس جانب المرآب بناء فیحاء 

عرنوس ط٢
09334459494417533

أموالالنوريعمرمحمد أديب14/11
دمشق كورنیش المیدان موقف الغواص بناء النوري 

فني مقابل الزنبركجي ط١
9442666348818944

أموالالنوريمنیرمحمد صفوة18/11
مكتب رقم  دمشق المرجة بناء الفیحاء المركزي ط٦

٣٠
9338133862245119

9447775133739527دمشق مھاجرين شطا بناء سبانو ط٣أموالكنججمیلمحمد صالح21/11

رقم ١٥أموال 09335124002230967دمشق  شارع خالدبن الولید بناء الفیحاء ط٣

أموالنفاخفارسنزار24/11
دمشق الصالحیة -شارع عمار بن ياسر -بناء النفاخ 

طابق أول فني رقم٣
3331850

9660609955119795دمشق مساكن برزة قرب وزارة التجارة الداخلیةأموال

أموال
دمشق البرامكة جانب حديقة الطالئع بناء المعلمین 

جانب الھرم لتحويل االموال
09446057072218987

09335845592244700دمشق شارع بغداد / جیرودأموال

09334442142716642دمشق میسات شارع برنیهأموال

أموالالصیادمحمد خیرمحمد30/11
بناء  دمشق شرقي ركن الدين الموحد مقسم ٧

الرياضیین  ط٢
9332008612719270

09558612368811487دمشق  زاھرة قديمة بناء الناعورة دعدع و زعیمأموال

محمد رياض32/11
محي 
الدين

966000595332235دمشق عین الكرش جانب جمعیة ساروجةأموالطباخة

\ د مدخل ثالث طابق رابعأموال 09929419206666695دمشق المزة المقسم ٤٠

9333769976668497دمشق مزة فیالت ١٠٨/قبوأموالبیضونحمديفايز34/11

أموال
ط  دمشق شرق التجارة بناء الغذائیة مقسم ٥٧

أرضي
09334484414414277

9445911772123509دمشق اتوتستراد الفیحاء جانب سنتر المستويأموالالشويكي محمد درويشمحمد جالل44/11

أموال
دمشق قدسیا ساحة األمل جانب فالفل أبو شادي 

فني ط ٢
09334464383111635

أموال
دمشق میسات جانب حديقة شكو بناء حلو ط١

09445010152770046

93392550266622133دمشق مزة حديقة الوحدة٣٥/٥أموالالخطیب محمد عزت فارس49/11

09332706124461814دمشق القصاع شارع جبران خلیل جبران برج الروسأموال

أموالالزركليلطفيسھیل52/11
دمشق ركن الدين جانب وزارة االقتصاد -بناء العاملین 

في المطبعة و الجريدة الرسمیة
9337667295110071

أموال
دمشق مزة فیالت غربیة كوين سنتر طابق ثاني 

مكتب رقم ٢٠٢
09332102686664214

ط١٠أموال برج ٣ 9361738123124596دمشق مشروع دمر - جزيرة ٩

د.محمد خالد سلیم المھايني11/55

محمد عرفان محمد فیصل دلي حسن11/56

محمد أحمد أسعد11/47

احسان حسني بیازيد11/48

د.قحطان مالك السیوفي11/51

عز الدين محمد المبیض11/31

قیس عثمان نوري11/33

مصطفى محمد بديع الجاجة11/35

محمد نعیم عبد السالم الخطیب11/27

محمد سعید عبد الفتاح عرفة11/28

محمد زھیر مصطفى تالج11/29

محمد أديب عرفات11/13

عالء الدين عمر رسالن11/23

محمد خیر سعید الحايك11/25

محمد رضا عبد الرحمن الخاني11/9

يولندا جمیل الجمال11/10

فؤاد كمال بازرباشي11/11

االسمرقم الترخیص

11/4

ياسین عبد الكريم الصباغ11/5

موجاب عزت النحاس11/8
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خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9442349933342093دمشق طلیاني بستان الرئیس جادة ابن زيدون ط أرضي رقم ١أموالاألشھبجبرائیلمعذا57/11

09333487758835720دمشق میدان باب مصلى جانب أزھار الشام ط٣أموال

09336484946810594دمشق جديدة عرطوز بناء كوتیر طابق أرضيأموال

أموال
دمشق العباسین زبلطاني شارع المأمونیة بناء ٢٥

طابق ٣
09444088044429564

أموال
دمشق المزة شیخ سعد نزلة الفرن اآللي جادة باكر 

بیك بناء خضیر
09332423006619631

09320390734452135دمشق شرقي التجارة بناء الغذائیة مقسم ٥أموال

9332407102251667دمشق جسر فكتوريا بناء وزارة الكھرباء عمارة التل ط٣أموالشرباتيصالحأسعد67/11

أموال
دمشق مجتھد جادة الفوال جامع خیرو ياسین بناء 

طاطیش القبو
09339485508819983

09323494766614155دمشق المزة شارع المطار مقسم ٤٥/د بناء النفطأموال

أموال
دمشق المزة جمعیة مجلس الوزراء السكنیة محضر 

ط٦ ٢٩
09660450086118068

أموال
دمشق المزة فیالت غربیة بناء جمعیة البريد ٥٩/ب ط 

ص.ب ١٣ ٧
09444273456133599

أموال
دمشق ابو رمانة شارع الیازجي بناء الحوصلي رقم٧

قبو شرقي
09559067533332767

أموال
دمشق شارع الحمراء بناء برج الحمراء جانب فندق 

بلو تاور ط٧
09332123163344424

9449623706300419دمشق البحصة بناء النحاسأموالالمسلمانيعبد هللايوسف75/11

أموال
دمشق باب شرقي شارع محمود شحادة 

بناء٣٥طابق ٢
09918881864715231

09442433622251667دمشق جسر فكتوريا بناء  التل مكتب رقم٢٦أموال

بناء التبغ ط٥أموال b2 09332721723448827دمشق ضاحیة قدسیا - جزيرة

مقسم ١٧أموال 09333265482721865دمشق ركن الدين أسد الدين محضر ٢٦٩

أموال
دمشق باب مصلى اول طريق الزاھرة القديمة جانب 

شركة النجاح
093335474488288811

أموال
دمشق مزة اتوستراد فیالت شرقیة بناء المحبة 

مقسم ٤٠٥ط٨
09332883996114939

أموال
دمشق ركن الدين - جسر النحاس - شارع صالح 

الدين بناء ٢ط١
09443464432722322

أموال
دمشق الجسر األبیض - شارع البسام - بناء الجمال 

ط٣
09333195973317221

بناء ٣/٧أموالالباباخلیلفواز88/11 e29333390003448143دمشق ضاحیة قدسیا ج

9442910253337970دمشق مھاجرين -فواخیر -أولیاء -بناء برنبو طابق أول أموالھاللمحمدجمیل89/11

رقم ١١أموال 09446765794436579دمشق ساحة عرنوس بناء واحه عرنوس ط٤

09334111402716702دمشق - شرقي ركن الدين الموحد بناء الرياضیین ط٨أموال

أموال
دمشق شعالن - جانب فرن الخبز السكري بناء قتالن 

ط٤
09665627723312923

2213422دمشق حلبوني شارع فلسطین بناء حسني الزين ط٢أموالالبارودي مسلمغسان97/11

09332361572236157دمشق اإلطفائیة جادة ابن حزم بناء لدروبي رقم٦أموال

طابق ٢أموالالفرواتيعلي عصام102/11 9445102086375785دمشق میدان -ساحة المحضر ٣٢٨

احمد محمود المصري11/101

محمد تیسیر محمد عادل السقطي11/92

حسین غازي محجوب11/93

موفق اسماعیل الشبؤون11/95

محمد ھشام بدوي صالحي األصبحي11/81

محمود محمد خیر رنكو11/83

محمد سعید حسني بغدادي11/84

د.محمد جمال أحمد السطل11/78

خلیل محمد حسن الخرفان11/79

عماد مصطفى الشامي الجابي11/80

عبد الرزاق محي الدين الكوركي11/74

نصر ضیف هللا كاسوحة11/76

محمد ماجد محمد علي السبع11/77

نزار محمد فريد سكر11/70

أحمد محمد شريف الرمال11/72

محمد نزار توفیق الصفدي11/73

مصطفى أحمد جالل11/65

مجد الدين أحمد الشھوان11/68

محمد فؤاد عبد الحي عبد الحق11/69

موفق سعید المعلولي11/60

جوزيف أسعد عشي11/61

حمدي أحمد حمدي السابق11/62

محمد عدنان ممدوح النحاس11/59
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خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

09445336405830096دمشق عدرا العمالیة بناء ١٥١رقم /٥/ شقة ٣أموال

أموال
دمشق شارع بغداد -مقابل مدخل مشفى العین 

التخصصي بناء الطیبي قبو
09334436112330460

ط ١١أموالكزكز صبحيمحمد رضوان107/11 /أ برج ١٣ 9332269623115977دمشق مشروع دمر ج ١٠

9336758002454400دمشق میسات شارع اسامة بن المنقذأموالقدسيعبد الحمیدمحمد رفیق108/11

ط أرضيأموال 09335090086127334دمشق عدوي  بناء الغذائیة مقسم ٥٧

أموال
دمشق عرنوس مقابل حلويات نبیل نفیسة

0992449910

09332718712712233دمشق امتداد شارع برنیة محضر رقم ٧٢أموال

09443129023919653دمشق قرى االسد حي اول c3أموال

أموال
رقم  دمشق مساكن برزة شارع العباس محضر ٢٨٠

ط أرضي ٦
09338801815110956

أموال
ط أرضي رقم  بناء ١٢ دمشق مشروع دمر  جزيرة ١٧

٣
09442923343130992

أموال
دمشق زاھرة الجديدة مقابل مسبق الصنع بناء 

صعیدي ط١
09444396055413300

09332454112113031دمشق مجتھد موازيني بناء جبرأموال

9446122445327786طرطوس االنشاءاتأموالالخیاطمحمدثناء122/11

09667701446120938دمشق مزة - اتستراد  بناء اسكان عسكري٢أموال

9335207806623725دمشق مزة جبل طلعة االسديأموالالعبد هللامحمودولید124/11

09444353073712649دمشق مھاجرين مصطبة خامسة ونصف بناء دروبيأموال

جیرود الحبالأموال 9333559822244700دمشق شاع بغداد مكتب ١

أموال
دمشق الجسر االبیض شارع نسیب البكري بناء 

العرقسوسي
09443119643317470

أموال
دمشق جرمانا حي البلدية مقابل مدرسة القنیطرة 

ط٢
09320408195618891

ط٢أموال بناء ٢٣ 9556720303117827دمشق مشروع دمر جزيرة رقم ٧

أموال
دمشق مساكن برزة استراد حامیش محضر ٢٣٦

09443446665115700

أموالالحلبيبشیرد.نبیل133/11
جانب جامع  دمشق بحصة -بناء النحاس ط٢

الطاووسیة
9332992892323747

أموال
دمشق شارع بغداد -مقابل مدخل مشفى العین 

09443516602330460التخصصي بناء الطیبي

أموال
دمشق برزة البلد بناء جمعیة العباسین مقسم 

مقسم ٤٤٧٨
0944365657

09332312513443615دمشق شارع بغداد ازبكیة شارع ابي ذر الغفاريأموال

9325075675221153دمشق الزاھرةأموالضبعانأحمدمحمد خیر137/11

أموال
دمشق شرقي ركن الدين -جانب ھیئة االمداد و 

التموين -بناء المؤسسة االجتماعیة العسكر
09443966562713242

أموال
بناء مؤسسة االسكان  دمشق توسع دمر جزيرة ٢٤

ط٥ رقم ٩شقة١١
09336149023142306

ط ٧أموال 09333167966666851دمشق - مزة - طريق المطار - مقسم ٤٠

أموال
دمشق ركن الدين شارع الھجرة و الجوازات بناء باب 

الجابیة ط١
09337552942718949 عبد الرحمن محمد عربي فلیون11/144

ابراھیم موفق مراد11/138

أيمن باسم شاھین11/139

مصطفى كمال حمدي المالح11/142

عبد هللا محمد الدقة11/134

عقل عوض سالم11/135

محمد أمین احمد قطاع النعل11/136

فؤاد أجود مرشد11/130

أحمد خلیل الشلبي11/131

محمد الحريري11/132 معتز با

رياض عدنان قصیباتي11/125

محمد ناظم أحمد قادري11/127

أحمد رضوان سلیم شرابي11/128

سلیمان حسن عامر11/119

أحمد نعیم أبو الذھب11/121

محمد عبود العرسان11/123

محمود عبد الحمید درويش11/113

محمد محمد جمیل الیغشي11/117

فريد محمد ثابت عصفور11/118

د.اسماعیل محمود اسماعیل11/109

محمد زھیر سعید تیناوي11/111

بّسام عبد الرزاق الوتار11/112

خالد شحادة السعید11/103

فرزت عمر العمادي11/105
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خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

09327651922136615دمشق -كفرسوسة -مقابل قسم الشرطة بناء٢٤٥أموال

09324535762756438دمشق ركن الدين جسر النحاس  بناء مللي ط٤أموال

فنيأموال 09921951745415019دمشق مدحت باشا طالع الفضة  بناء مدري ط ٢

09326089752714877دمشق شارع بغداد  /جیرود/أموال

9446806506117910دمشق المزة القديمة خلف سیريتل بناء المعلمأموال

9332250664471972دمشق مزرعة جادة حكمت محسن بناء الطیبيأموالالصیرفيعادلمحمد يوسف153/11

09332176774439626/6122395دمشق -المیسات -بناء ھیكل و مخلالتي  قبوأموال

أموالعیرانياسینأيمن161/11
دمشق شرقي ركن الدين جانب ھیئة االمدادو 
التموين بناء المؤسسة االجتماعیة العسكرية

9444332312713242

9332272723314328دمشق أبو رمانة موقف نورا أموالالكسممحمد خالدمحمد ھادي162/11

9443994463911380دمشق ساحة عرنوس مقابل نبیل نفیسةأموال

أموالالوكیل مصطفىتمام165/11
دمشق ركن الدين بناء الرياضین شارع برنیه مكتب 

الوكیل-حماه صابونیة خلف المالیة بناء الوكیل
9332823412710651

09333668614416672دمشق شارع بغداد شارع مرشد خاطرأموال

09444148803116177دمشق مشروع دمر ط٣أموال

09445223226349876دمشق دمر جزيرة ٢٤أموال

9443533695611694دمشق جرمانا - الروضة ص.ب ٧٦٦٧أموالنوفلمزيدبسام169/11

على الشارع العامأموال 09496792014419523دمشق القصور ساحة الخضرة ط١

ط ارضيأموال 09558733423711143دمشق مھاجرين مصطبة جادة ٢

أموال
دمشق ركن الدين موقف ابن العمید بناء حبال و 

سعدي ط ٤
09333008702720563

9336492746719141ريف دمشق أشرفیة صحنايا -ريف دمشقأموالأبو النورعليبشیر177/11

9443450084455234دمشق ساحة العباسین بناء الصیرفي ط٢أموالعقادحكمتمحمد نور الدين178/11

9994579174463742دمشق الزھراوي - بناية الحموي ط٤أموالشماسبولسعبد المسیح179/11

أموال
بناء  دمشق مھاجرين مصطبة ابن العمید جادة ٤

الجمال  جانب مدرسة رشواني الشمعة
09338672703734042

9449319192124743دمشق شارع بغداد قزازين قرب صیدلیة درويشأموالنصريثابتمھاب183/11

أموال
دمشق ركن الدين ساحة شمدين بناء الطباع -ط٢

عقار رقم ١٥٠٠/١٥
09557990042779448

أموال
دمشق قبر عاتكة جادة سلطان بناء األشقر الحموي  

رقم ٥٧٠
09332113922212049

09329850864424338دمشق جادة الخطیب السادسة بناء االيوبي ط أرضيأموال

933423494دمشق ساحة عرنوس بناء واحة عرنوس ط٤أموالالرفاعيحسینياسر190/11

09323782292749838دمشق ركن الدين أسد الدين بناء بارافي ط٣أموال

9449919982222875دمشق ضاحیة االسدأموالالحتةياسینعز الدين193/11

9336963625628634دمشق جرمانا شارع الروضة بناء دبوسأموالنادرعبد هللانبیل194/11

نور الدين عدنان السمان11/191

محمد مأمون احمد شیخو11/184

محمد سالم أحمد االشقر الحموي11/185

رضوان علي رضا الكاتب11/189

محمد خیر عزت الموصللي11/172

أمین ولید السلطي11/173

أيمن جمال عبد الرزاق البزرة11/180

احسان محمود السالم11/167

خالد صالح شرقاوي11/168

ُحسن حنا الخوري11/171

د.محمد عماد محمد الدركزنلي11/156

رائد أحمد وھبه11/163

صالح الدين عمر شحادة11/166

أنور حمدي وھبة11/148

عدنان محمد حورية11/150

عبد الرحیم موسى أبو راشد11/152

أكرم عبد الكريم العمر11/146

جمال محمد صوان11/147
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خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9333130605419774دمشق باب توما -بناء مصرف التوفیر ط٣أموالالخوجهمحمودعز الدين195/11

أموالالحافظحسنيثروة196/11
بیت  دمشق مزة اتستراد بناء الرقابة المالیة ط٩

قاسم بالل
9442283556116687

أموالحجیجمحمدنعیم198/11
دمشق مزة خلف مشفى الرازي حي الفاروق بیت 

عربي
9329231146916660

أموالملليفوزيبسام199/11
دمشق برزة البلد الشارع العام موقف البلدية بناء 

فوزي المللي ط٢
9443240405112345

9447622035116713دمشق ساحة التحرير شارع جبران خلیل جبرانأموال

أموال
دمشق كورنیش المیدان خلف جامع الحسن بناء بنك 

سورية و المھجر-ط١
09335826148820773/8820778

أموالدعدعبھجتمحمد مأمون205/11
دمشق مزة خلف مشفى الرازي بناء جمعیة تجارة 

الحريقة
9333137396123149

09446788414418524دمشق شرق كورنیش التجارة مقسم /٥٣/ طابق ٤أموال

أموال
مكتب رقم  دمشق شارع الفردوس بناء ابن زيدون ط٢

٧
0956666340

أموال
بناء رقم  دمشق شارع البرازيل رقم٣٨حي الجنوبي ١

مكتب رقم٦ ١٣09333002222319695ط١

9910821607232851ريف دمشق يبرود رأس المعرةأموالفیاضيوسفحسین211/11

09333080744458019دمشق شارع القصور بناء الحرجأموال

ط٤أموال 09443629624451358دمشق قصور ساحة الخضرة بناء رقم ٢٠

أموال
دمشق مدحت باشا نزلة طاحونة السحن خضیرية 

منزل رقم ٣٩
09445993882238935

ھشام
محمد 
تیسیر

9387807466114091دمشق مزة جبل أخر الخط بناء ديان رقم ج ٣٠أموالالعالف

أموال
دمشق الصالحیة بجانب سینما األمیر مدخل 

ملبوسات أوروبا
09335825112323217

09308989422715277دمشق ركن الدين ابن العمید بناء ھناء و أيوبيأموال

09351184845112402دمشق مساكن مسبق الصنع بناء ١٢٠منزل أرضيأموال

أموالخیارةعبد الجبارھند231/11
دمشق قدسیا شارع الشھید باسل األسد  بناء 

قطان و رزمه ط٤
9885009522231800

09942315715616669دمشق جرمانا موقف القريات بناء أظانأموال

محمد233/11
عبد 

اللطیف
9444140363316370دمشق العفیف مقابل السفارة الفرنسیةأموالالصباغ

طريق الخزان بناء مضرأموالصقرسلومأحمد236/11 933410660دمشق مزة جبل ٨٦

توفیقصیاح238/11
شیخ 

الشباب
أموال

دمشق مزة جبل طلعة مشفى االسدي صیدلیة 
السھیل بناء أبو صبیح ط٤

9323319736664620

09557058886617739دمشق المزة خلف جامع الزھراء بناء الجمعیة المتحدةأموال

09442288688833180دمشق میدان -منصور-بستان الفوال -بناء شاھینأموال

9333978084411915دمشق ساحة عرنوس شارع احسان كم الماظ بناء ١٤أموالالنابلسيأحمدمرام 247/11

ابراھیممحمد نذير248/11
خلیفاوي 
جزائرلي

6665742دمشق شارع الروضة رقم١ط٢أموال

09324187786892020دمشق قطنا شارع المستوصفأموال

9442120636110104دمشق  مزة فیالت شرقیة بناء الھدىأموالأيوبأحمدرحاب251/11

095539513944681821دمشق الشھبندر -شركة جواد و مكسورأموال

يوسف عبد الغني زين الدين11/250

محمد منیر قاسم جیرودية11/252

حنین انطون عبید11/232

أحمد يوسف اسماعیل مھنا11/239

محمد سمیر عبد الھادي الجلبي11/246

218

ماھر عبدو وھبي11/223

ولید قاسم الموصللي11/227

توفیق محمد صالح التال11/229

عبد اإلله منیر الخوصي11/212

عامر فؤاد رومیة11/213

محمد حسام الدين حمدي قناره11/214

خلیل طانیوس قسطون11/207

د.إيمان عدنان الالذقاني11/209

سمیر محمد نیحاوي11/210

فايز فوزي البیطار11/201

عبد هللا محمد فتحي صلوحة11/202

16/5
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9447872163312225دمشق الحمراء جانب المرآب العامأموالشلبيخلیلمحمد أسامة253/11

9334283823328447دمشق الصالحیة الحمراء بناء امیة ط١أموالمحسنمحمد يحیى د.محمد عمار 254/11

أموال
ط٢ دمشق المیدان غواص بناء ٣٧

09336895718812950

سوق رقم ٢أموالتشطیبةمحمدسلیم257/11 E944859922دمشق ضاحیة قدسیا ج

محمد جودة258/11
محمد 
رجب

أموالخرسي
دمشق ركن الدين ابن النفیس واتلي خامس بناء 

الخرسي
9662366552722197

ط٣أموال 4435148 0944372210دمشق السبع بحرات شارع الباكستان بناء ١١

09555757492227662دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة ط٤أموال

09445162344419700دمشق ركن الدين  موقف أدم بناء جمعیة بدرأموال

9323232312330460دمشق شارع بغداد -موقف السادات -جادة عاصمأموالرومیةفؤادجابر270/11

09606662332225157دمشق فكتوريا بناء حمامي و صواف ط٥أموال

أموال
دمشق عباسین شارع بشارة الخوري بناء نسیب و 

09335651144651618شبیب ط٢

09337511223328447دمشق شارع الحمراء بناء امیة ط١أموال

09334512223346219دمشق صالحیة بناء قالجو ط٤أموال

09559431904443808دمشق ساحة التحرير جناين الوردأموال

ط ٣أموال 09333720044421845دمشق عباسیین شارع فارس الخوري بناء رقم ٥

أموال
دمشق الصالحیة جانب سینما األمیر مكتب 

المحترفون لتدقیق الحسابات
09552113702323217

أموال
دمشق - مزة استراد بناء المحافظة ٨/ب مدخل رابع 

ط٦
09334266176668430

أموال
دمشق ساحة العباسیین شارع فارس الخوري بناء 

تشة وبلور ط٣
09329166004428141

بناء طالسأموال 09444644803730022دمشق مھاجرين مرابط جادة٤

09442741125334057دمشق جرمانا حي البعث ٣٠٨أموال

أموال
دمشق میدان كورنیش بناء رقم ٣مقابل مدرسة ابن 

زيدون
09326226248886573

09444006756648060دمشق مزة جبل مقابل قسم شرطة المزةأموال

09338263605423347ريف دمشق صیدنايا مقابل كنیسة التجليأموال

ط٣أموال 09662609334445661دمشق كورنیش التجارة بنار رقم ٢

944410901دمشق میدان منصورفوق صیدلیة المنصورأموالالخجامحمدمحمد  عدنان307/11

09445102053337998دمشق مھاجرين العفیف  بناء تسابحجي  ط ٢أموال

09923906238812220دمشق المیدان زقاق الماء رقم ٣أموال

0933581211دمشق بلودان نصب مللوكأموال

09902742025126736دمشق شرقي التجارة بناء الغذائیة المقسم ٥٧أموال

أموال
دمشق مھاجرين شطا/ابن العمید/ دخلة صادق 

اللحام رقم٢
09335293933710741

علي فوزي رھبان11/315

محمد غسان عبد الحمید تسابحجي11/316

محمد بشیر نعمة11/309

محمد ولید راغب الرفاعي11/311

محمد خیر يونس الشعار11/314

فايز نايف دحدل11/299

فريد سلیمان سعادة11/302

جورج جان نشواتي11/305

محمد بشار محمد محسن اللحام11/293

ياسین عبدو شامي11/294

أكرم حمدي المیداني11/295

د.عفیف عبد الكريم صندوق11/286

محمد خیر محمد منیر جبري11/288

فلك عمر أبو سیف11/289

أحمد محمد مھدي الیاسین11/281

نذير منیر الخوصي11/283

انس فايز الصدي11/284

محمد عبد هللا الموسى مكسور11/272

محمد ماھر محمد عدنان نمور11/279

محمد قاسم حسني التكريتي11/280

محمد فراس محمد نور الدين النقطة11/259

بسام فاروق النجار11/260

محمد أمیر يوسف عزت أنطاكي11/261

فراس محمد رضوان الخولي11/256
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9572443155211160دمشق عربین شارع ھارون الرشید بناء الكابیرأموالكناكريأحمدمحمد مأمون318/11

0941588120دمشق المزة جاده االكرم بناء الخیاط ط٢أموال

شقة ١٣أموال 09336026014464177دمشق جادة الخطیب السادسة بناء ٣٧

9336443358888677دمشق میدان فوقاني ثريا خلف جامع الثريا ط٤أموالالرفاعي ابو لبادهعبد الرؤوفصیاح325/11

عقار رقم ٢٩٦/١٦أموالالصباغشريفمحمد بديع327/11 932817534دمشق ساروجة ٢٣٣٢

09442244455616051دمشق جرمانا جادة احمد ابن الحسن  ط١فنيأموال

09442374773333176دمشق كورنیش المیدان خلف جامع الحسن ط١أموال

محمد بّشار334/11
محمد 
سعید

933727259دمشق جرماناأموالالحله لي

عبدهنزار336/11
قباني 
الديري

9442523744459739دمشق زاھرة مسبق الصنع محضر ٣٨أموال

9332129875810640دمشق باب توما - حارة جعفر - رقم الدار ٥٠أموالشنیصبركاتأمیل341/11

خديجة344/11
أحمد 
مختار

ط أرضيأموالوقاص 9446035153143281دمشق مشروع دمر ج١٦

9444040422718566دمشق المزة شیخ سعد جادة بكر بیكأموالشعبانحمیدمعین345/11

أموال
دمشق - اتوستراد المزة - موقف األكرم بناء التموين 

ط٤
09552832996130059

أموال
دمشق برامكة جانب اتحاد الفالحین بناء جمعیة 

النضال السكنیة
09338257132252177

صفاء353/11
محمد 
غالب

ط٤أموالشمس بناء ٨ 9442108513121061دمشق مشروع دمر جزيرة ٣

09388708624473959دمشق المزرعة جادة االخضر العربيأموال

١٤/١أموالالدبلحنینفاديا355/11 9440726034452244دمشق القصور جادة الكندي ٥

0933830308دمشق عباسیین جانب الدفاع المدني ط١أموال

09338183188810142دمشق صحنايا مقابل الثانوية المحدثة ط١أموال

أموالالست الخبازموفقغسان359/11
دمشق صحنايا تنظیم مقابل إس أو أس بناء طعمیة  

ط٢
9555357676711750

2248710دمشق الزاھرة الجديدة موقف الجسر ط١أموال

جمعیة األمین السكنیةأموالالشعارتحسینمحمد  حسین364/11 9334433263143025دمشق مشروع دمر جزيرة ١٩

أموال
طابق أول  جزيرة ١٩ دمشق توسع دمر مقسم ٢٤

فني
09332443503184223

أموالشورىبھجتمظھر367/11
دمشق شرقي كورنیش التجارة بناء مجلس الشعب 

مقسم ٣١
9337833755842220

محسنرحاب368/11
الحسن 
الشیخ 
تركاوي

ط٢أموال 9336286032318512دمشق مزة جبل شارع جنات بن االرت بناء  ٣٧

9336112905421511دمشق زاھرة خلف كراج درعا بناء دغمشأموالالمیدانيمحمدنبیل370/11

محمد ساريه371/11
محمد 
جمیل

/ ج ط١أموالناعسة 933456711دمشق مزة طريق المطار ٤٩

09445467735355900دمشق ساحة الشھبندر - شركة جواد ومكسورأموال

9921984207731064ريف دمشق - رحیبة الحي الجديد - قرب جامع النورأموالعمارقاسمخالد376/11

عمر382/11
محمد 
رشاد

أموالالعجمي
دمشق الجسر األبیض بستان الرئیس جادة الرئیس 

رقم ٦٨ ط١
9445125133324585

محمد احسان محمد سعید طناطره11/366

منیر محمد أديب توجش11/375

رحمة الیاس العنیني11/356

محمد زياد صالح شعالن11/358

محمد أديب محجوب التیناوي11/361

أحمد خلیل خلف11/347

حسام الدين محمود قباني11/349

محمد عبدو الحلواني11/354

رتیب سلیم فرح11/324

الیاس سلیمان أبو عراج11/328

ھالة محمد زھیر دقاق11/329

د.عدنان سلیم عربیني11/320
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

947210363ريف دمشق يبرود حي القرارية شارع األرسوزيأموالياسرناصر الدينمنى383/11

البرج /٧/أموال c2 09442535823448543دمشق ضاحیة قدسیا جزيرة

9443041034410704دمشق تجارة شارع جابر بن حیان بناء الرباطأموالبديرهمحمدسامر385/11

9942993705447575دمشق - زاھرة جديدة -مسبق الصنع محضر ٥/١٩أموالالحلقيمحمود علي386/11

أموالالمقدادعبد الغنيناصر390/11
دمشق مساكن برزة طلعة مشفى حامیش بناء 

المصرف التجاري السوري
9423267575129949

طابق١٠أموال 09337188306619387دمشق المزة جبل موقف البريد بناء٤

أحمد398/11
عبد 

اللطیف
برج ٣أموالالصباغ 9661369254634952دمشق مشروع دمر جزية ١١

9442899885614588دمشق جرمانا  البلدية بناء كنفانيأموالالنعمةكرمعبد هللا399/11

09513749562236696دمشق فحامة اتجاه صیدلیة االنصاريأموال

9332785016666051دمشق مزة شیخ سعد بناء العطار ط٦أموالعیاشصالحرياض403/11

9338840515480450دمشق میدان كورنیش خلف جامع المنصور بناء الحبش ط٣أموالاالنكلیزيخالد محمد 408/11

0933065130دمشق الشھبندر مقابل وزارة التربیةأموال

09320002763312684دمشق شارع الحمراء جادة الكويت بناء الحموي ط١أموال

9335926263314897دمشق شارع الحمراء بناء دعدع وزعیمأموالقبالنسعیدمحمد مأمون411/11

09443677253713014دمشق شعالن المصالبةأموال

9333407123214333دمشق قدسیا شارع الروضة بناء دندشي و عجمي ط٣أموالسوقیهمحمودمحمد حسام 414/11

أموال
دمشق مساكن برزة مقابل المعھد التقاني المالي

09655073826126018

أموال
دمشق عرنوس مقابل حلويات نبیل نفیسة 

09431105273110527

أموال
دمشق صحنايا آخر شارع التنظیم شارع جول جمال 

بناء رقم ١٠
09443342886714357

09333318406730674دمشق اشرفیة صحنايا شارع السكة محضر ٥٢٨أموال

0944559456دمشق ساحة النجمة مقابل مديرية الطیران المدنيأموال

سكن رقم ٣أموال 09449322356125527دمشق الجديدة بناء ١٠٩

9334328266814356دمشق جديدة عرطوز شارع البلدية بناء ابراھیم تیاشأموالتیاشابراھیماياد422/11

6335747دمشق الزاھرة مسبق الصنع محضر ٣٨/جیرودأموالالیوسفنجم الدينأحمد 423/11

09333509774415058دمشق شارع الباكستان فوق مطعم العالليأموال

09335041953329682دمشق قدسیا خلف البلدية الحديثةأموال

أموال
دمشق ركن الدين ساحة شمدين جادة الكاتب بناء 

الخاص
09333223972744413

أموال
دمشق جرمانا بناء المصرف الدولي للتجارة و التمويل 

ط ٢
09445352325636235

09446644213445348دمشق ضاحیة قدسیا جزيرة E2أموال

09336912225123158دمشق برزة البلد جادة سیال بناء جمعیة العباسینأموال

محمد خیر عمر الجزائري11/428

محمد غسان محمود أندورة11/429

حسان محمد الطباع11/425

ثناء عبد المجید الفاسي11/426

يعقوب يوسف الیوسف11/427

ھیثم محمد مزيد11/419

غسان عبد اللطیف صندوق11/420

حیدر حسن العیلي11/424

ايفون میشیل حداد11/416

عیسى عبد هللا يوسف11/417

غسان جادو فرج11/418

محمد طاھر كامل المفتي11/410

رياض اسماعیل قصیباتي11/413

عرفان عبد هللا بدرة11/415

سمیر نايف االسدي11/396

أحمد مصطفى دحروج11/401

حسین محمد عبد الوھاب11/409

محمد نزار حلمي البكري11/384
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

09320179288822309دمشق البرامكة مقابل غرفة التجارةأموال

أشخاص
ريف دمشق اشرفیة صحنايا الشارع العام مقابل 

شعبة الھالل االحمر
09332070126713936

9336126022323217دمشق الصالحیة جانب سینما األمیرأشخاص

جزيرة c3أموال 09664044003313010دمشق ضاحیة قدسیا مقسم ٥/٢

09335565382724571دمشق ركن الین مقاومة بناء اوطه باشي قبو عاديأموال

09998701234727704دمشق باب شرقي خلف بوظة أمیةأموال

أموالابو كرمجادواكرم439/11
دمشق حي  التضامن شارع ابي ذر الغفاري بناء 

قرشي
944512057

أموالالدقاقمحمد خیررضوان441/11
دمشق نھر عیشة جويرانیة جانب مدرسة عبد 

الرحمن الغافقي
933364106

0966433919ريف دمشق قطیفة شارع الواديأموال

09888096060142533735القنیطرة الكوم مقابل الثانويةأشخاص

9335565382724571دمشق جرمانا حي الروضةأشخاصالحكیمحسیند.سلمان444/11

أشخاص
دمشق المجتھد شارع الفوال صیدلیة الرياض بناء 

طاطیش القبو
09665889828819983

09442320334437111دمشق شرقي التجارة خلف بناء الروس بناء النقلأموال

أموال
دمشق ركن الدين ابن العمید بناء شمص مقابل 

المخفر
09442032182718553

969923698دمشق مساكن برزة شارع حامیش قرب مقسم الھاتفأشخاصدلوانصبحي ياسر 450/11

ط٤أموال 09443861776641063دمشق اتوستراد بناء الرقابة المالیة ٩/١

9327355352770685دمشق صالحیة شیخ ابراھیم خلف مدرسة احمد بن حنبلأموالعطاياكامل فؤاد 454/11

أموال
دمشق المیدان الجسر المتحلق خلف مطعم البالون 

بناء البراء ١
09884926698826219

ط٣أموالدك البابأديبيوسف456/11 933336887دمشق الروضة شارع بدر اجمالي بناء ١٨

09336890013322303دمشق شارع الروضة ٣٨أشخاص

أشخاص
ط٥ دمشق يعفور البوابة الثامنة ببناء رؤيا ٤

09335023403944000

0988761265دمشق ابورمانة مقابل موقف نورا مكتب بیكرأشخاص

09696660203322303دمشق شارع روضة ٣٨أشخاص

محمد احسان461/11
محمد 
وجیه

9336655813322427دمشق شعالت شارع حافظ ابراھیم بناء النحالوي ط١أشخاصالكیالني

09338979603322303دمشق شارع روضة ٣٨أشخاص

933207172دمشق صناعة مقابل كراجات الستاموال

شقة٥اموال 944704237دمشق بساتین الشاغور برج رقم ٢٢

9336036502220139دمشق برامكة شارع الطرزي بناء حسین ط٢اموال

9336021282125298ريف دمشق يبروداموال

9887132127810495ريف دمشق يبروداموال ناصر عبد الحي الخطیب11/467

د.بطرس شفیق میاله11/464

محمد غسان عز الدين مخلالتي11/465

د.شوقي عفیف كريم11/466

ناجي محمد راتب الحلبي11/460

وديع جوزيف حداد11/462

بسام محمد مھره11/463

محمد غسان فواز الحلبي11/457

خالد عبد الرازق ياسین الصباغ11/458

عبد الھادي محمد سعید قره طحان11/459

وضاح ابراھیم حكمت الشريف11/449

أنور أحمد الحواج11/451

عبد هللا ابراھیم نويدر11/455

ماجد سلطان الحسن11/443

عمر محمد سعید أبو ركبة11/445

بشیر خلیل ھزاع11/448

محمد رياض وحید الدين عرفات11/437

مھنا سلیم شلش11/438

عالء الدين يونس مريم11/442

سامر ھايل الصباغ11/433

محمد وضاح عبد الوھاب الزين11/434

سلیمان سلیم عبد السالم11/435

محمد ابراھیم سعود11/432
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

933827848دمشق العفیف مقابل بن الحموي عقار رقم ٦/٣٠٤٦اموال

9660965984459618دمشق الفحامة جادة الذھبياشخاص

933490456دمشق البرامكة شارع مصعب بن عمیر بناء الحلبيأموالقیاسابراھیم محمد كامل470/11

932665716دمشق ركن الدين أسد الدين مقابل مدرسة االومري بناء اباضة ط١أموالالصباغعبد هللا أحمد 471/11

955716791ريف دمشق صحنايا قرب الكنیسة ساحة االستقاللأموالفرعونسلیمان نبیل 472/11

955112864دمشق عرنوس مقابل حلويات نبیل نفیسةأموالخلیلورّاد د.عطا هللا 473/11

988788067دمشق جرمانا االس الشرقي بناء داوودأموالسالماسماعیل زكريا 474/11

933593139دمشق قصور جادة الخطیب السادسة بناء ٤٠/٢أموالالمصريانطون فاديا 475/11

9442456882269953حلب المحافظة  خلف سوق االنتاج بناء الزيات ط١أموال6/21

أموال7/21
حلب المنشیة القديمة عبارة مبنى الحمراء بناء 

الجمعیة الخیرية االسالمیة ط٦
9444283332231119

9443100402268248حلب طلعةالھندسة الساحة الثانیة بناء العاصيأموال8/21

9990726102665774حلب جمعیة الزھراء قرب جامع الشامي بناء ١١٥أموال9/21

9332450462260920حلب المحافظة خلف سوق االنتاج بناية الزياتأموال11/21

9445936962219301حلب الجمیلیة شارع الفارابي بناء ريحاوي ط أرضيأموال12/21

9473894244462563حلب النیال شارع عروة بن مجدلأموال14/21

9335466042212068حلب الجمیلیة شارع اسكندرونأموال15/21

9336124425263669حلب الزھراءأموال16/21

9442409472114947حلب العزيزية جانب مخبر الكمال  بناء قضیماني ط٦أموال17/21

أموال18/21
حلب الجمیلیة -خلف شعبة التربیة الثانیة  بناء نصار 

ط٢
9442418012255331

أموال19/21
حلب الجديدة جنوبي امام جامع الشیخ عمر بناية 

الرحمن طابق ارضي
9338424725230221

9443655652234112حلب الجمیلیة شارع االبحتريأموال20/21

938942502125948حلب العزيزيةأموالموصللي انطوانرياض21/21

9447573272283087حلب الجمیلیة شارع اسكندرونأموالخربوطلي محمد زاھدعبد الغفور25/21

أموال27/21
حلب  الجمیلیة بناء االستشارات العسكريةخلف مالیة 

حلب ط٢
9443600662277572

أموال29/21
حلب الجمیلیة شارع عمر بن عبد العزيز امام مصور 

ديكران ط ٢
9447667332240173

2687897حلب مديرية المالیة أموالالبدرة عبد القادرعبد المنان33/21

2235217حلب الجمیلیة -قرب جسر المالیة - مبنى االنشاءات العسكرية أموالالكیالي محمد أبو سعودخالد37/21

9445447222263244حلب المارتینيأموال38/21

933244164966536000حلب  الرازي مقابل صیدلیة نمايةأموال39/21

محمد فاضل بكري ريحاوي

أحمد أمیر عبد هللا وفائي

د.محمد محمد بشیر كويفاتیة

محمد محمد شفیق ناشد

عدنان عمر رشواني

عبد اللطیف محمد عجین

عبد الغني مصطفى دقسي

سمیر جوزيف كحالة

أحمد ولید عبد الحمید سويد

بكري عبد القادر الكنج

أحمد كنان محمد ادلبي

د.أحمد نوري محمد فريد أشرم

محافظة حلب

عبد المجید محمد حمو

محمد صبري طه نشاوي

أحمد كامل زيدان

منذر حامد كوزم

عمر أحمد رضا

زينب محمد شفیق حمدان11/468

سامر عبد المحسن عطار11/469

16/10



خاص موقع الجمیعة االعضاء المزاولین لعام٢٠١٦ جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9334055682283346حلب الجمیلیة آخر الخط بناء اآلغاأموال41/21

9324433342211079حلب الجمیلیة  بناية سحور ط٣أموال42/21

9442968282244813حلب م/ الجمیلیة أمام صیدلیة نقابة المعلمین ط اولأموال44/21

933455335حلب الجمیلیة بناء حداد الرياضي ط٤أموالشیخومحمدابراھیم خلیل47/21

9911491372282153حلب خلف سوق االنتاج بناء السید ط٥أموال50/21

طابق أول منطقة ثالثةأموال51/21 9444409492121949حلب العزيزية -محضر ٢٨/٣٢٨

أموال53/21
حلب سیف الدولة جانب البريد أول نزلة الزبدية بناء 

عتال
9495001455528646

9333321892234182حلب الرازي جانب الجھاز المركزي للرقابة المالیةأموال54/21

أموال55/21
حلب صالح الدين جانب صاالت زفاف ملعب الحمدانیة 

جانب صیدلیة النور
9552814535717117

9335303092268009حلب محطة بغداد -جانب ازھار ناتاشاأموال56/21

9442905052125890حلب  بوابة القصب بناء وقف الموازنةأموال57/21

9447325322287820حلب  الجمیلیة بناء الحداد الرياضي ط٤أموال58/21

أموال59/21
حلب  شارع النیل -جانب الباب الخلفي لجامع عمار 

بن ياسر
9444288842644062

9445111202254602حلب الجمیلیة خلف فروج حمودة بناء عبد ربه ط١أموال62/21

9446602062218193حلب الجمیلیة خلف المالیة جانب محل بیت الفروج ط٣أموالبساطةعبد القادرزھیر63/21

9444588852281139حلب الجمیلیة بناء سنتر البحتري ط٣أموال64/21

أموال65/21
حلب  تجمیل حلب العلمي أمام باب مسبح نادي 

الضباط الجديد
9442968252639833

9665604442121687حلب العبارة جانب سینما اوغاريت ط٥أموال74/21

9442404852116282حلب شارع المتحف بناء عجم ط٢أموال80/21

ط٢أموال81/21 A1 9447070915718826حلب الجديدة حي الشھداء بناية

9888198712225728حلب بستان الزھرة بناية أبو مريشأموالعوض مصطفىدرية مصطفى89/21

9332669272633816حلب الموكامبو ش المول بناية كیاليأموال95/21

9473890245221230حلب الجديدة جمعیة الحقوقیین بناء ١٠٢٢٢أموال104/21

9443033252270077حلب الجمیلیة جانب بیت الفروج ط٣أموال106/21

9556506815718637حلب حي الشھداء طريق حلب الجديدةأموال115/21

93369362557525936حلب الحمدانیة حي رابع محضر ١٩٨أموال119/21

2675691حلب غربي جمعیة الزھراء جمعیة الفیحاءأموالبعدرانيھاشمعبد الحفیظ 120/21

منطقة رابعةأموال121/21 9339723312677866حلب جمعیة الزھراء السكنیة بناية ٣٩/٢

ط٢أموال122/21 9887212545226009حلب جمعیة االسمنت بالزھراء محضر /١١١

9338897542261312حلب الجمیلیة -بناية االغا-طابق رابعأشخاص124/21

مروان محمود حموي

محمد أنس محمد مدراتي

ھیفاء علي حبابا دباغ

محمد ماھر شريف سواس

محمود محمد رضوان بكور

عبد اللطیف محمد عبدو عنجريني

عبد هللا اسعد العاصي

رجب عبد هللا الخلف العبد هللا

زكريا عبد الوھاب الصباغ

عبد المنعم محمد قمري

عمار محمد سويد

محمد منیر عادل علبي

عبد الرحمن أحمد مصري

محمود عبد الوھاب حارس

أمین محمد تاج الدين الرفاعي

عبد الغني أحمد عتقي

محمد كنجو محمد كنجو

نعمان جورج دالل

محمود صبحي حمامي

عمر عبد الرزاق ضبیط

أحمد مصطفى جمال

محمد رأفت أحمد منجد

محمد محفوظ محمد طحان

محمد منذر محمد سامي علمدار

عبد المسیح صبحي دالل

عبد اللطیف عبد الرحمن الدھان
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

933756049حلب الموكامبو خلف جامع الروضةأشخاص125/21

9446200322645917حلب باب جنین بناء حمامي ط٥أموال126/21

9332510112217880حلب الجابرية بناء العموريأموال127/21

941401133حلب سیف الدولة الخزان األرضيأموال128/21

أموال129/21
9335003142660875حلب حي السبیل أمام حديقة األندلس شارع قرطبة

991200431حلب شارع النیل جانب جامع عمار بن ياسرأشخاصالصالحأحمد ديبأنس130/21

932445050465907/4723الالذقیة شارع المالكي بناء الشامي ط٣أموال2/41
77

944327432215215الالذقیة شارع بورسعید مفرق الطابباتأموال4/41

933598443469428الالذقیة الصلیبیة بناء محجازي وحماميأموال5/41

933662591236510الالذقیة شارع بورسعید جانب صیدلیة الساعيأموال6/41

933281565472670الالذقیة مشروع البعث قرب مشفى دراجأموال8/41

أذارأموال9/41 944446075461217الالذقیة شارع ٨

955328600235743الالذقیة قرب جامع عمر بن الخطاب بناء الكینحیاأموال12/41

944552290467032الالذقیة سوق التجار مقابل مديرية المصالح العقاريةأموال13/41

933191703466450الالذقیة شارع الجاحظأموال14/41

944263444215201الالذقیة شارع حلب بناء ستاركو فوق مقھى النورأموال15/41

932454496467006الالذقیة كاملیة شارع جودت ناظمأموال16/41

944422608466782الالذقیة خلف المصالح العقارية بناء مطعم شمراأموال17/41

988037000242444الالذقیة شارع المتنبي مقابل الخدمات الفنیةأموال19/41

933434438462438الالذقیة الكاملیة مقابل مديرية الخدمات الفنیةأموال21/41

أموال22/41
الالذقیةجبلة الحبیبات شارع الشھید محمد سعید 

يونس
988185634834642

944446171477140الالذقیة شارع المتنبي قرب الحمام الجديدأموال24/41

أموال25/41
الالذقیة شارع المغرب العربي مقابل المالیة بناء 

الكاردينیا
955310983211867

أموال26/41
الالذقیة جبلة جانب المجمع الحكومي فوق مكتبة 

الجامعة
933815058808577

أموال27/41
988656571445908الالذقیة المشروع مقابل الريجي

944645333423133الالذقیة مشروع شريتح أبنیة القضاةأموال32/41

أموال33/41
الالذقیة شارع المغرب العربي بناء الكنیجا  مقابل 

المحكمة
933263271317492

أموال34/41
الالذقیة مارتقال بناء نقابة المحامین مقابل فرن أم 

العبد
933422727213397

933659010373277الالذقیة جبلة الشارع العامأموال35/41 رانیا نديم نابلسي

محمد عادل محمد عز الدين سابق

حسن صالح حسن

سامي خلیل فارس

حنا ابراھیم اسكاف

حسن ابراھیم قزازو

تیسیر سعید يوسف حسن

فريد ناصر منصور

سمیر ابراھیم ناصر

مجد محمد رباح شموط

رندة مروان خالص

توفیق ابراھیم جنیكة

موسى مصطفى موسى

يوسف جرجس زيتون

مرقص غورغويوس جرجورة

غسان سلیمان ھیفا

غسان جرجي خوري عبد هللا

جورجیت موسى دكر

بھجات جمیل يوسف

مصطفى نوري محمد النون

محافظة الالذقیة وطرطوس

خلیل جبرائیل شامي

قیس خلیل محجازي

محمد عثمان مدنیة

محمد احمد طالب

حكمت نادر سراج الدين

محمد جمال الحاج عبد هللا خوام

محمد غیاث محمد اسعد طرابیشي

میسون صبحي ناقور
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بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

933809389الالذقیة الرمل الشماليأشخاص37/41

أموال38/41
الالذقیة قرب مشفى الطابیات ضاحیة االسكان 

العسكري
932948028

آذار قرب المشفى المركزيأشخاصمدنيالیاس فادي39/41 933267808الالذقیة شارع ٨

999102335224420طرطوس حي القصور مقابل مالیة طرطوسأموال1/43

933726595318339طرطوس شارع الكرامة بناء رقم ٩٦أموال2/43

944995332227289طرطوس -الكورنیش الشرقيأموال3/43

أموال4/43
طرطوس شارع الثورة حي الغدير  مقابل نقلیات 

االھلیة
933741932367329

أموال6/43
طرطوس شمال الدوائر العقارية القديمة مقابل 

مفروشات
932211441321734

944699897212121طرطوس شارع ھنانو بناء عادل مقدسيأموال8/43

933027772225067طرطوس البرانیةأموال9/43

991621974327858طرطوس خلف المصرف العقاريأموال10/43

أموال11/43
933221900212853طرطوس شارع فايز منصور بناء ٢٤

933470397218636طرطوس بناء القدموس طابق مكاتبأموال13/43

أموال15/43
933540424219616طرطوس شارع الثورة شمال ثانوية خلوف

955508088370442طرطوس أمیري الساحلةأموال16/43

933517764520427حماه البیاض غربي جامع المحسنین  بناء غندورأموالغندورمصباححسان3/33

9572853022758217حماه جنوب الثكنةأموالالسراجصبحيمروان5/33

9661482464250109حماه قرية حطاب أموالالقاسمأسعدخالد7/33

أسامة9/33
احمد 
توفیق

أموالالغزي
حماه صابونیة مكتب التوفیق للمحاسبة و 

االستشارات المالیة
9335081932516200

9558111862523166حماه شارع العلمین - فوق اتحاد الحرفینأموالاألسطةأحمدعماد10/33

أموالقطانعبد هللانزيه12/33
حماه حاضر الصغیر جانب مشفى األحمد بناء 

قطان ط٢
9559465252532566

9674435102520892حماه شارع العلمین - فوق اتحاد الحرفینأموالأبي شفةدرويشمنیر13/33

9334125222213154حماه المدينة خلف النادي العائليأموالالذقانيناظمعزه14/33

9324472802539444حماه مجمع االمیر ط١أموالالعلوانيمحمدموفق15/33

944283300353197حماة شارع صالح الدين بناء مدللي ط٦أموالالدريسخالدعبد اللطیف17/33

9332652392535838حماه خلف شارع ابن رشد جانب ستائر العلوانيأموالعطونابراھیممروان18/33

944913404831255حماه سلمیة غربیة  شارع ابن سینا ص.ب ٢٥أموالعلوشحسینمحمد19/33

عثمان20/33
عبد 

الوھاب
93336606427782222حماه ساحة العاصي بناء عبد الباقيأموالاألمیر

عماد الدين21/33
عبد 

السالم
9446763112210313حماه الشريعة جانب بنك الدمأموالبارودي

سلمى منیر المحمد

توفیق صالح السید

جمیل يوسف سلیمان

محافظة حماه

محمد ابراھیم شدود

محمود علي سلیمان

ماري فريد سعادة

بسام عدنان جبیلي

حسن ابراھیم حسن

الیاس میخائیل حداد

ھناء ابراھیم نعامة

فايز علي قضیماتي

عبد الھادي عبد اللطیف اسماعیل

صبري رشید خضور

أحمد حسن ونوس
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

9643892462753566حماه جنوب الثكنةأموالالبنيخالدمحمد ولید22/33

9443022582539444حماه ساحة العاصي مجمع االمیر ط٢أموالالسقااسماعیلعبد الحسیب24/33

990140523حماه غرب المشتل الزراعي بناء االشغال العامةأموالعدي عثمانزياد 25/33

9324481802753236حماه تعاونیة غربي السكةأموالحلبیةسعیدمحمد بدر26/33

أموالحمادهأحمدعلي27/33
بناء  حماه سلمیة شارع الثورة بناء رقم ١٩٢

كردية ط٢فني
9330565568815551

992390017حماه المحطة شارع الجزدانأموالقصرينجبرانغانة28/33

9552551092750117حماه شارع ابراھیم ھنانو مقابل بنك الدم القديمأموالالمعلمأحمدغالب29/33

9322120412511180حماه شارع الجالءأموالغنامةاديب عزومحمد30/33

9325065194245225حماه كفربھمأموالكواكعطیةمطانیوس31/33

944867290356420حماه حي النصرأموالباغوضمحسنبسام32/33

944315118حمص شارع عمر بن الخطاب  بناء الضیاء أموالالشغري احمدمحمد1/31

9338738502224225حمص  الغوطةأموال2/31

944426635حمص االنشاءات -قرب ثانوية اسماء للبنات-جادة أحمد عطايا أموالحمام خالدعبد العزيز4/31

أموال631
حمص الحمیدية شارع عبدهللا االصنج مقابل 

مطعم الدمنو
09330643702470624

أموال7/31
حمص شارع المعري بناء المعري ط٤/  طرطوس 

شارع المنشیة والنصر
933240838031245014

5/04323416

9444429492785899حمص شارع المعري بناء الشارب ط٦أموالالحسن حمدانأحمد8/31

944490178حمص االنشاءات -شارع أبو جعفر المنصور أموالالنجار محمدمروان11/31

البرج الذي يطل على شارع االمین أموالغلیونعبد الحلیممحمد سعید 12/31 9558713972515626حمص مكتب محاسبي ط٨

09329012592714768دمشق ركن الدين شارع صالح الدين االيوبيأموال1431

9444376132121024حمص الوعر بابا عمرو شارع يزيد بن الحكمأموال15/31

9337026432113262حمص المیدانأموال16/31

9447787222220738حمص الغوطة شارع النجمأموال17/31

944468512حمص شارع عبد الحمید الدروبي بناء أخرس و حسامي ط٦أموالموسىمنیرشكري18/31

أموال19/31
حمص جورة الشباح  شارع ابن خلدون بناء 

شريتح مكتب ط٣
955295324589621

09553229692110867حمص -مخیم العائدين -شارع يافاأموال2331

أموال26/31
حمص جورة الشیاح شارع شاكر السباعي 

مقابل قیادة المنطقة بحمص
969816856

9335060942111954حمص جورة الشیاح  بناية الكندي ط٢أموال27/31

بناء المتنبيأموال28/31 الدبالن ) 9475848662455865حمص شارع المتنبي (

أموال32/31
حمص شارع عبد الحمید الدروبي-بناء الصوف-

ط٣
9442329492232949

عیسى مطانوس الفرج

حسن رحیل بكر

وھیب محمد الحلواني

محمد عادل محمد نايف حجازي

عبد الھادي عبد الجبار مراد

محمد رشاد حیدر اآلخرس

دالل عادل وھبي

محمد ديب صالح الديوب

سمیح محمد أمین الوفائي

محمد مصطفى الطرون

عبد الحكیم عبد الرؤوف حاج يونس

توفیق سعید الحاج ابراھیم

محافظة حمص

موريس فارس حداد
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الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

ھـ العملموبایلعنوان العمل االسمرقم الترخیص

أموال36/31
حمص أول  شارع  الدبالن - بناء الدروبي عقار 

٨٦٦فوق بنك قطر
9442274272486087

9344081532768146حمص عكرمة شارع انیس الملوحي بناء ١٠أموال37/31

أموال40/31
9445861002128899حمص االنشاءات جانب فندق السفیر

أموال41/31
حمص الغوطة بجانب مدرسة غرناطةعقار 

٤١٣١/٢٠٠٩
9446070732226737

933580534حمص التوزيع االجباريأموال44/31

944270745043587503حمص الحمیدية شارع االظنأموال48/31

9332315102231510حمص طريق طرابلس خلف مجمع النورسأموال53/31

933753157471905حمص الوعر بناء سیرودأموال54/31

9919495312340751حمص المحطة شارع المحطة الرئیسيأموال57/31

2235096حمص أموالالحالقعلي حسین42/31

988895102حمص ضاحیة الولید شارع شكري ھالل  فرعي المنصور /١٦أموالعمار سلیمعلي47/31

أموال1/16
آذار بناء جمعیة الرعاية  السويداء شارع ٨

االجتماعیة
944850943233047

0944650072232159السويداء مجمع المغتربین ط٣أموال216

933436147232389السويداء السوق المركزي مكتب البیانأموال3/16

955865807221790السويداء حي الجالء طريق كناكرأموال5/16

999808796271060السويداء عرىأموال7/16

أموال9/16
933689219313696السويداء حي النھضة شارع 

أموال11/16
السويداء منطقة البعث حي الحرية جادة ١٦

تشرين
940847754235857

944711421السويداء جانب مشفى السالمأموالرافعخلیلعاطف12/16

0944650074232159السويداء بناء مجمع المغتربین ط٣أموال13/16

242865السويداء حي الثورةأموال14/16

أموال1/51
دير الزور شارع ستة إال ربع-عبارة الحسیني  
عنوان مؤقت:دمشق ركن الدين مقابل جامع ا

09335284572741999

988933552221535دير الزور الشارع العام جانب عیادة الدكتور عبد السالم طويرأموالالكصیريرشیدعبد القادر2/51

أموال3/51
دمشق المزة جامع االكرم فوق مطعم عالء 

الدين ط٩
933470632

932300550دمشق دمر البلد بناية الحمرونيأموال6/51

932676746دير الزور القصورأموال9/51

0944483331251676إدلب مقابل مديرية مالیة ادلبأموال2/23

0966409839228122درعا المحطة حي الكاشفأموال8/15

نضال محمد يحیى السید عیسى

علي محمد النصر

مرسل حمزة حاتم

محافظة دير الزور

زكريا محمود الطه الحسیني

عدنان جاسم العبد الكريم

أنور عبد الضللي

ھیفاء محمد العیاش

فؤاد ھزاع بوز

سالم حمد شاھین

سلمان حمزة حمزة

جمیل اسعد حاتم

جوزيف فرحان العیسى

حسن يحیى الحناوي

جورج نوري نادر

رامز حبیب مخول

مھا نعیم الخباز

محافظة السويداء

سلمان علي عبود

لطفي يحیى الحناوي

سمیر ادھم الدروبي

ابتسام منصور الخوري

محمد سالم محمد توفیق اللوش

حسان نبیه التالوي

محمد جھاد شحود حشیش

جورج میشیل بطیخ
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بتدقیقھا
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0955825369852633درعا الصنمینأموال9/15

0944318802374600الحسكة شارع فلسطین بجانب مشفى شابوأموال1/52

أموال4/52
الحسكة شارع يوسف العظمة مقابل صیدلیة 

النوري
0932609353319455

فارس أحمد الفندي

أحمد شیخموس الحمدي

ابراھیم محمود سلیمان

16/16


