
        
   

  

  
 
 
 
 
 

  

  /١٦قرار رقم /

  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین            

و على قرارات وزیر المالیة ذات األرقام  ٢١و٢٠السیما المادتین  ١/١٢/٢٠٠٩/ تاریخ ٣٣بناء على أحكام القانون /     

  ٢٠١٠لعام /و  ١٨٧٤/و  ١٥٤٥

  / منھ ٣الفقرة / ٣/٧/٢٠١٠تاریخ  ٨معیة بجلستھ رقم و على ما تم إقراره في اجتماع مجلس إدارة الج    

  یقرر ما یلي :

 : ٢٠١٠أدناه رخصة مزاولة مھنة لعام  س المحاسبة و التدقیق و المدرجة من مجل الشركات المھنیة المعتمدةنح تم -١مادة 

 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

 عضو اإلتحاد الدولي للمحاسبین ( اإلیفاك ) 

سوریة -دمشق   
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البرید االلكترونيفاكسالعملتاریخھرقمھ

أموالأشخاصمحمد زھدي مجني

منار محمد مجني

موفق عبد الجلیل عمیرة

محمد ناصرعبد المجید حمو

عبد العزیز  عبد المجید حمو

أموالأشخاصمحمد عبد القادر عزة حصریة

أموالأشخاصھناء سعید سعید

أموالأشخاصریاض اسماعیل قصیباتي

أموالأشخاصمحمد سمیر عبد الوھاب نوح

أموالأشخاصمحمد مصطفى سلوطة

أموالأشخاصمھنا سلیم شلش

أموالأشخاصأكرم جادو أبو كرم

أموالأشخاصد.حسین یوسف القاضي

أموالأشخاصد.حسین أحمد دحدوح

أموالأشخاصسعید حامد نادر

2010

2010

2010

2010

kpmgsyria@kpmg.com.sy

info@alwehda-sy.com

دمشق مزة خلف مشفى المواساة بناء 
21456263323904االمعري عقار رقم ٣٥٩٦/١

22699532269957

613514446134695 أشخاص

تدمر المھنیة  محاسبون 
162852010/06/10قانونیون مسدد2010

حلب المحافظة خلف سوق االنتاج بناء الزیات
أشخاص

أشخاص

الشركة الوطنیة للمحاسبة و 
2010/05/18التدقیق 4

151262007/11/27

32009/06/24شركة الوحدة للمحاسبة والتدقیق

6113006

ركة عنوان الش

شركة مجني وشركاه المحدودة 
160832010/01/19محاسبون قانونیون ومستشارون

دمشق اوتستراد المزة بجانب جامع االكرم 
بناء عصاصة مروحیة(١٠)

رقم 
ركةالرخصة اسم الش

السجل التجاري
الشركاء تاریخھا

شركة حصریة ومشاركوه

2238850

الشركات المسموح بتدقیقھا

6117766 دمشق المزة فیالت شرقیة

ھواتف

أشخاص

6131043hussainalkadi@gmail.com
دمشق الحریقة شارع معاویة بناء 

الوتار ط٣

التسدیدات

مسدد

مسدد

مسدد

مسدد

 ١/ 
ش

ش  /٢

٣/ 
ش 

ش  /٤

ش  /٥

 



        
   

  

 اسم بضرورة  اقتران ٢٠٠٩لعام  ٣٣/ من القانون ٣٠على السادة المرخصین أعاله التقید بما ورد في نص المادة /  -٢مادة 

المحاسب القانوني برقم الرخصة و تاریخھا في جمیع مراسالتھ و ما یصدر عنھ من تقاریر و بیانات و إذا كان یعمل من 

  خالل شخصیة اعتباریة فیجب إضافة اسم الشركة و رقم الترخیص .

  م رخصة مزاولة المھنة .على السادة المرخصین أعاله مراجعة مقر الجمعیة الستال  -٣مادة 

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه. -٤مادة 

  ٢٠١٠/ ٧/ ٨دمشق في           

  

  

  

  

  صورة إلى :  
 وزارة المالیة : مدیریة المحاسبین القانونیین. -

 وزارة االقتصاد و التجارة : مدیریة التجارة الداخلیة. -

 الفروع و المكاتب في المحافظات. -

 .موقع الجمعیة  –لوحة اإلعالنات  -

  

 

 
  :ascasy2@hotmail.comil : am-E -   sy.com-www.ascaWebفني  ١دمشق العدوي  جانب مشفى الحیاة على الشارع العام بناء ھنا ط

 ٣٢٥٢ – ٤٠٠٠٥ص.ب  - ٤٤٥٩٧٩٣فاكس  ٤٤١٢٤٠١ - ٤٤١٢٤٠٠ھاتف  ٠٩٨٨٢٤٠٢١٠جوال 


