
        
   

  

  
 
 
 
 
 

  /٤قرار رقم /
  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین            

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

  ٢٠١٠لعام   /و٢٢٢١/و  ٢٠٨٦/و   ١٦٠٤/و  ١٨٧٤/و  ١٥٤٥

  / منھ ٣الفقرة / ٣/٧/٢٠١٠تاریخ  ٨ي اجتماع مجلس إدارة الجمعیة بجلستھ رقم و على ما تم إقراره ف    

  یقرر ما یلي :

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

  وریفھا : دمشق بمحافظة ٢٠١٠

رقم قرار  االسم الثالثي رقم الترخیص
 المجلس

المسموح الشركات 
 ھـ العمل الفاكس الخلیوي عنوان العمل تدقیقھاب

 4442945      ٤دمشق تجارة شمالي الكزبري بناء الصیرفي ط أموال أشخاص 1545 الشريف محمد بدر الدين محمد ولید 11 / 1

 3312131     ٣بكي طدمشق شارع الحمراء بناء س أموال أشخاص 1545 حريراتي محمد محمد 11 / 2

 3311758 2771484 44718750  ٢ط٧مقسم  ٢٧دمشق شارع الحمراء بناء  أموال أشخاص 1545 شريط أحمد معروف 11 / 3

 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

 عضو اإلتحاد الدولي للمحاسبین ( اإلیفاك ) 

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

لرخصة و تاریخھا في جمیع مراسالتھ و ما یصدر عنھ من تقاریر و بیانات و إذا كان یعمل من خالل شخصیة اعتباریة فیجب إضافة برقم ا

  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/ 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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