
        
   

  

  
 
 
 
 
  
 

  /١٨قرار رقم /

  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین            

  /٢٨٣١/ قرار وزیر المالیةو على  ٢١و٢٠السیما المادتین  ١/١٢/٢٠٠٩/ تاریخ ٣٣بناء على أحكام القانون /     

  (دفعة ثانیة)  / منھ٣الفقرة / ٣/٧/٢٠١٠تاریخ  ٨و على ما تم إقراره في اجتماع مجلس إدارة الجمعیة بجلستھ رقم     

  یقرر ما یلي :

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

الشكل  اسم الشركة  رقم الترخیص
 القانوني

 السجل التجاري
رقم  الشركاء

 تاريخھا اإلجازة
الشركات 
المسموح 

 ھابتدقیق
 عنوانھا

 فاكس ھـ تاريخه رقمه

  /ش٥
تدمر المھنیة  

محاسبون 
 قانونیون

محدودة 
 2010/06/10 16285  المسؤولیة

 أشخاص أموال 1980 722 د.حسین يوسف القاضي
دمشق 

الحريقة شارع 
معاوية بناء 

  ٣الوتار ط

6131043 2238850 
 أشخاص أموال 1995 1639 د.حسین أحمد دحدوح

 أشخاص أموال 1984 990 سعید حامد نادر

 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

و اإلتحاد الدولي للمحاسبین ( اإلیفاك ) عض  

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

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

  اعتباریة فیجب إضافة اسم الشركة و رقم الترخیص .

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

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه. - ٤مادة 

  ٢٠١٠/ ٨/ ٢٥دمشق 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  ١مشق العدوي  جانب مشفى الحیاة على الشارع العام بناء ھنا طد

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


