
        
   

  

  
 
 
 
 
 

 
  /٢٤قرار رقم /

  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین

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

  ٢٠١٠لعام   /و٣٨٨٩/و ٣٥٠١   /و٢٣٥٢/و  ٢٢٢١ /و١٨٧٤و ١٥٤٥

  :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/

  ١٣/١١/٢٠١٠/ تاریخ ١٣/

  یقرر ما یلي :

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

  :المحافظات بكافة  ٢٠١٠لعام 

 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

 عضو اإلتحاد الدولي للمحاسبین ( اإلیفاك ) 

سوریة -دمشق   

ASSOCIATION OF SYRIAN  
Certified Accountants 
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رقم قرار 
المجلس

البريد اإللكترونيھـ العملالفاكسالخلیوي/٠٩عنوان العمل

44252374دمشق زاھرة مسبق الصنع محضر ٣٨أموالأشخاص3501قباني الديري عبدهنزار 336/11

5317178دمشق حرستا شارع الثانویة بناء درویش ط أرضي أموالأشخاص3501جابرمحمد جابربسام  337/11
3341542424519172451917دمشق باب الجابیة قصر حجاجأموالأشخاص3501زند الحديدمحمد لطفــيمحمد زھـیر 338/11
ار ٦٩/٢أموالأشخاص2352الخطیبشحادةد. خالد 339/11 338873852125298dkhatib51@gmail.comدمشق  باب السالم عق

ابق١ جانب صیدلیة میسلونأموالأشخاص2221طرمبجيمحمد منیر خالد340/11 333966566624811دمشق المزه بناء ١٤ ط
3321298758101425810640دمشق باب توما - حارة جعفر - رقم الدار ٥٠أموالأشخاص3501شنیصبركاتأمیل 341/11
4426300066155594630754دمشق عباسین مقابل الدفاع المدني بناء الغمیان ط٢أموالأشخاص3501يوسفمیخائیلسمیر 342/11
333289114441567دمشق البرامكة مقسم ٥٥ خریطة ١٦٢٥ بناء ٢٨/١٢٨٧ ط٢أشخاص3889خالدھشامماجد343/11
44603515دمشق مشروع دمر ج١٦ ط أرضيأموالأشخاص3889وقاصأحمد مختارخديجة 344/11

44404042دمشق مكتب حمدي السابق أموالأشخاص3889شعبانحمیدمعین345/11

443011152313366دمشق شرقي التجارة  جانب بناء الروس بناء الكھرباء مقسم /٤٩/اموالاشخاص1545زريعمحمد سلیممحمد عدنان346/11
55483299دمشق - اتوستراد المزة - موقف األكرم بناء التموین ط٤أموالأشخاص3889خلفخلیلأحمد347/11

6811637دمشق جدیدة عرطوز شارع الخنساءأموالأشخاص3889رزقشحادةبسام  348/11
553382032233052حلب الفیض - قبر ھنانو محضر ٧٤٤/١٩أموالأشخاص3501عبیدو عبد الحمیدمحمد 91/21
ــب 92/21 3636418حلب السویقةأموالأشخاص3501میمة عبد الوھابمحمد أدي
حلب الجدیدةأموالأشخاص3889الديريأحمدعبد الرؤوف93/21
2288558-32999271021حلب ساحة سعدهللا الجابري بنایة االوقاف االزبكیة ط٤أموالأشخاص3889قصبجيعبد الحمیدأحمد 94/21
2670603-33266927021حلب الموكامبوأموالأشخاص3889حبابا دباغعليھیفاء95/21
2651237-44315202021حلب الجدیدة  شار ع مصطفى العقاد بنایة عبد الكریم شیاح طابق ارضي أموالأشخاص3889الراجحمحمودعدنان96/21
2223743-66502245021حلب شارع كلیة  الھندسة أموالأشخاص3889أبو سعدةرشیدكوكب الصباح97/21
23915-93654143031حمص بغطاسیة شارع عین الشجري رقم ١٦ أموالأشخاص3889حمامفھمي عبد المجید50/31
90140523حماه غرب المشتل الزراعي بناء االشغال العامةأموالأشخاص3501عدي عثمانزياد 25/33

230283-62408549022الرقة حي النھضة  شارع كورنیش القطارأموالأشخاص3889شیخ عبد هللانايفشواخ 2/22
56813820ادلب جسر الشغور  الحي الشمالي  صالة عشتارأموالأشخاص3889قرجوعبد اللطیفمصطفى8/23

230285-41468780015درعا ضاحیة باسل االسدأموالأشخاص1874الكفريحسینعلي7/15

رقم الترخیص
االسم الثالثي

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

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

  الشركة و رقم الترخیص .

  

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

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه. -٤مادة 
  ٢٠١٠/ ١٢/ ٧دمشق في

  أمین السر                                      رئیس مجلس اإلدارة                                                                    

  عبد المجید حمو                                    سمیر النیحاوي                                                                 
  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 


