
        
   

  

  
 
 
 
 
 

 
  /٢٣قرار 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 ٣٣٢٠/و  ٣٠١٧/و  ٢٢٢١/و ٢٠٨٦ /و١٨٧٤ /و١٥٤٥

  :بجلساتھ ذوات األرقام س إدارة الجمعیة مجل اتعلى ما تم إقراره في اجتماعو

  ٢٠١٠/ ٣/٧  تاریخ  /٨/

  ٨/٢٠٠١٠ /٧/ تاریخ ٩/

  ٢٨/٨/٢٠١٠/ تاریخ ١٠/

  .٢٣/١٠/٢٠١٠/ تاریخ ١٢/

  یقرر ما یلي :

یمنح المحاسبون القانونیون المعتمدون من مجلس المحاسبة و التدقیق و المدرجة أسماؤھم أدناه رخصة مزاولة مھنة  -١مادة 

  :المحافظات بكافة  ٢٠١٠ لعام

  

 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

 عضو اإلتحاد الدولي للمحاسبین ( اإلیفاك ) 

سوریة -دمشق   
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رقم قرار 
البريد اإللكترونيھـ العملالفاكسالخلیوي/٠٩عنوان العملالمجلس

ار٥٤/٦٣  مقابل جامع أموالأشخاص2086فرحسلیمرتیب324/11 33602601دمشق تنظیم البحصة ساروجة عق

ا ط٤أموالأشخاص2221الرفاعي ابو لبادهعبد الرؤوفصیاح325/11 336443358888677دمشق میدان فوقاني ثریا خلف جامع الثری

3111402دمشق مشروع دمر الجزیرة ١٦مقسم ٨٩أموالأشخاص1545عليمحمد تیسیرراتب326/11

32817534دمشق ساروجة ٢٣٣٢ عقار رقم ٢٩٦/١٦أموالأشخاص1545الصباغشريفمحمد بديع327/11

442244455616051دمشق جرمانا - حي الوحدة جادة احمد ابن الحسن  عقار ١١٦٤/١٧أموالأشخاص3320أبو عراج سلیمان الیاس  328/11

بي  أموالأشخاص3320دقاقمحمد زھیرھالة  329/11 4423747753299402211300دمشق أبو رمانة جادة الحسن بناء الطی

334802603322719دمشق روضة بدر الجمالي أموالأشخاص3320شیشكليأحمد ماجدعصام 330/11

3240258065102996510299scs@safd.net.orgدمشق یرموك شارع ٣٠ جانب روضة النور المضيءأموالأشخاص1545السعديمحمودمحمد 331/11

8876611944241103711516دمشق مھاجرین شارع الكواكبي جانب السفارة الكویتیةأموالأشخاص2086غیبةمحمد شفیقخالد  332/11

33699759دمشق جرمانة الیونسیة-بناء الغازي ط٣فني یمینأشخاص1454وقاصموسىد. بشیر 333/11

ار334/11 ّ 33727259دمشق اتستراد درعا الدولي شركة خاصةأموالأشخاص1545الحله ليمحمد سعیدمحمد بش

ورة أموالأشخاص1545بشورأديبعصام335/11 442284072242106isam_bachour@mail.syدمشق شارع الموصللي طابق أول جانب جسر الث

3338538521132912120292حلب العزیزیة مقابل القسم بناء ستوت ومعراوي ط/١أموالأشخاص3320 جبقجي أحمدمحمد 86/21

443826824.6E+072239032حلب العزیزیة مبنى العروبة لالوقاف  ط٧أموالأشخاص3320الحسینرجبأسعد  رجب87/21

443430422279058حلب السریان الجدیدة شارع الزھور جادة اللوتس ط١أموالأشخاص3320صائغأنطوان جورجسلیم  88/21

888198712225728حلب بستان الزھرة بنایة أبو مریشأموالأشخاص3320عوض مصطفىدرية مصطفى89/21

5550424حلب الشھباء الجدیدة -جمعیة الصحة بنایة ٤أموالأشخاص1545ريحاويعبد السالممحمد زكريا 90/21

1E+09454200الالذقیة شارع بغداد قرب قیادة الشرطة(شركة القیس لالعمال المحاسبیة)أموالأشخاص1874أنطكلي سلیماناسكندر29/41

442707452232789حمص الحمدیة شارع األطنأموالأشخاص3017بطیخمیشیلجورج  48/31

40847754235857السویداء غربي الشیخ عثمان شارع ١٦ تشرین بناء أحمد الحلبي ط٢ أموالأشخاص3017العیسىفرحان جوزيف 11/16

33510227243218229842درعا شارع القوتلي بناء الغانم ط٢أموالأشخاص1545المصريحسین عبد الحكیم6/15

91017796336301دیر الزور شارع النھر قرب مشفى الساعيأموالأشخاص3320 فتیح  محمد توفیقسمر 8/51

االسم الثالثيرقم الترخیص
الشركات 
المسموح 
بتدقیقھا

 



        
   

  

المحاسب القانوني برقم  اسم بضرورة  اقتران ٢٠٠٩لعام  ٣٣/ من القانون ٣٠على السادة المرخصین أعاله التقید بما ورد في نص المادة /  -٢ادة م

اعتباریة فیجب إضافة اسم الرخصة و تاریخھا في جمیع مراسالتھ و ما یصدر عنھ من تقاریر و بیانات و إذا كان یعمل من خالل شخصیة 

  الشركة و رقم الترخیص .

  

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

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه. -٤مادة 
  ٢٠١٠/ ١٠/ ٣١دمشق 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 


