
        
   

  

البريد االلكترونيفاكسموبايلتاريخهرقمه

32876224أموالأشخاص20642001ھنادي محمد یاسین

44348002أموالأشخاص16921996إبراھیم خالد ماردیني

2727200933200051ھاني سلیمان أبو عویضة

44932235أموالأشخاص16211994غسان عبد اللطیف صندوق

2516200744256268تمیم علي الدقر

تاريخھا
الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

عنوانھا

ھواتفھا

شركة أساس ش/6
الستشارات األعمال

محدودة 
78032007/01/31المسؤولیة

دمشق حرستا الكوع 
خلف سوق الھال

رقم 
الشكل اسم الشركةالترخیص

القانوني

السجل التجاري

رقم اإلجازةالشركاء

أشخاص

3323905hanadi@asas-syria.com

شركة الدار للتدقیق ش/7
و االستشارات

محدودة 
160012009/11/04المسؤولیة

أشخاص

دمشق مزة فیالت 
غربیة عقار ٤٣٤٤ 
بناء الجمارك شارع 

الغزاوي /٣٢/ركة الدار

6125526-7

  
 
 
 
 
 

  /٢١قرار رقم /

  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین            
  ٢٠١٠لعام /و  ٢٠١٧و على قرارات وزیر المالیة ذات األرقام  ٢١و٢٠السیما المادتین  ١/١٢/٢٠٠٩/ تاریخ ٣٣بناء على أحكام القانون /     
  / منھ ٣الفقرة / ٣/٧/٢٠١٠تاریخ  ٨تھ رقم و على ما تم إقراره في اجتماع مجلس إدارة الجمعیة بجلس    

  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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 اسم بضرورة  اقتران ٢٠٠٩م لعا 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 .

  ة مزاولة المھنة .على السادة المرخصین أعاله مراجعة مقر الجمعیة الستالم رخص  -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  -
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