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94423410922406632450026 2دمشق فردوس بناء كردوس فوق مكتبة ابن سٌنا طأيٕالأنطاوؾكٍحيسًع ٌاقٍٍيًطفى ع4/11ًَٕ

93365993561151666112055 أرضً 1 ط4دمشق مزة فٌالت شرقٌة جادة الشارقة مقابل بقالٌة الرٌان بناء أيٕالأنطاوانًثاغعثع انكؽٌى ٌاق5/11ٍٍ

933444944 2دمشق مهاجرٌن شمسٌة ابن العمٌد بناء األٌوبً ط أيٕالأنطاوانطاًَعثع انؽزًٍ يسًع ؼَا9/11

46629334043335428398دمشق قصاع برج الروس منزل جورج فضول   ص ب أيٕالأنطاوخًالخًٍمٌٕنُعا10/11

93344972022110442216286 مكتب الكمال لالستشارات المالٌة و الضرٌبٌة 2دمشق شارع الفردوس بناء الرباط جانب سٌنما دنٌا طأيٕالأنطاوتاؾؼتانًكًالـإاظ11/11

8881093 1دمشق مٌدان كورنٌش موقؾ الثرٌا جانب شعبة الحزب بناء صالحً أول بناء أيٕالأنطاويالزً األيثسًيسًع عهًيسًع َػٌؽ15/11

590994436363933420223342021ب .  ص3 ط 14 بناء 7دمشق مشروع دمر جأيٕالأنطاوانًانكًعًؽيسًع17/11

394477751337395273736051دمشق مهاجرٌن شطا بناء سبانو طأيٕالأنطاوكُحخًٍميسًع يانر21/11

93351240022309673730445 مكتب العالء3دمشق شارع خالد بن الولٌد بناء فٌحاء طأيٕالأنطاوؼقالٌ عًؽعالء انع23/11ٌٍ

3331850 طابق أول فنً  3بناء النفاخ رقم-شارع عمار بن ٌاسر -دمشق الصالحٌة أيٕالأنطاوَفاشـاؼـ َؿاؼ24/11

1944864454 ط8 منطقة 1دمشق مساكن برزة مقسم أيٕالأنطاوانساٌك قعٍعيسًع ضٍؽ25/11

94460570722189872218987دمشق البرامكة جانب حدٌقة الطالئع بناء المعلم ط أرضًأيٕالأنطاوانططٍة عثع انكالو يسًع َعٍى27/11

9334442144467768844677680دمشق مٌسات شارع برنٌه أيٕالأنطاوذالج يًطفىيسًع ؾٍْؽ29/11

9558612368811487دمشق  زاهرة قدٌمة بناء الناعورة دعدع و زعٌم أيٕالأنطاوانًثٍٍ يسًععؿ انع31/11ٌٍ

9362002153448184 طابق أرض1ً-5 الكتلة e2دمشق ضاحٌة قدسٌا جأيٕالأنطاوِثاضحيسً انعٌٍيسًع ؼٌا32/11ٌ

9884609206666695د مدخل ثالث طابق رابع  \ 40دمشق المزة المقسم أيٕالأنطاوَٕؼي عثًاٌلٍف33/11

9333769976610205قبو/108دمشق مزة فٌالت أيٕالأنطاو تٌٍُٕ زًعيـاٌؿ34/11

3344844144142774448521 ط أرض57ًدمشق شرق التجارة بناء الؽذائٌة مقسم أيٕالأنطاوانداخح يسًع تعٌعيًطفى35/11

9332032803121097 3 ط 19 بناء 3دمشق مشروع دمر جزٌرة أيٕالأنطاوانؽٌسأي يسًععًاظ انع37/11ٌٍ

988893157 منزلً الخاص3الجادة الثالثة رقم -دمشق العباسٌٌن أيٕالأنطاوـاؼـيطٕلـإاظ41/11

603359310121310302131030دمشق شارع البحتري المتفرع عن الباكستان بناء رقم أيٕالأنطاوانسُأيعثع انكاذؽ أزًع ؾٌاظ46/11

9334464383218168 فن2ًدمشق قدسٌا ساحة األمل جانب فالفل أبو شادي ط أيٕالأنطاوأقعع  أزًعيسًع47/11

9445010152770046دمشق مهاجرٌن باشاأيٕالأنطاوتٍاؾٌع زكًُ ازكا48/11ٌ

35/5339255026622133دمشق مزة اسكان جامع الزهراءأيٕالأنطاوانططٍة يسًع عؿخ ـاؼـ49/11

9889506575124083دمشق برزة موقؾ المؤسسة بناء جمعٌة االعتماد أيٕالأنطاوٌَٕف قععٔأزًع50/11

93327061244618144461173دمشق القصاع شارع جبران خلٌل جبران برج الروسأيٕالأنطاوانكٍٕـًيانكلسطاٌ .ظ51/11

: فً كافة المحافظات2013ٌمنح المحاسبون القانونٌون المعتمدون من مجلس المحاسبة و التدقٌق المدرجة أسماؤهم أدناه رخصة مزاولة مهنة لعام : (1 )مادة

و  /169وإلى قرار وزٌر المالٌة ذو الرقم 

21َو20 السٌما المادتٌن 2009/12/1تارٌخ / 33/بناء على احكام القانون 

2012/12/29تارٌخ  (26)مجلس إدارة جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن بجلسته رقم 

(5)قرار رقم 

أشخاص طبٌعٌٌن

قرر ماٌلً
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144373941ط-بناءداوود-جانب مشفى الرافً-دمشق جرمانا أيٕالأنطاوؾؼٍةخًٍميؽٔا54/11ٌ

93321026866642146664216 202دمشق مزة كوٌن سنتر طابق ثانً مكتب رقم أيٕالأنطاوانًٓاًٌُقهٍىيسًع ضانع.ظ55/11

58609446274313124596ب . ص1 ط3 برج 9جزٌرة - دمشق مشروع دمر أيٕالأنطاوظنً زكٍيسًع ـًٍميسًع عؽـا56/11ٌ

39333487758835720دمشق مٌدان باب مصلى جانب أزهار الشام طأيٕالأنطاوانُساـيًعٔذيسًع ععَا59/11ٌ

336484946810594دمشق جدٌدة عرطوز بناء كوتٌر طابق أرضً أيٕالأنطاوانًعهٕنًقعٍعيٕـك60/11

39444088044621821بناء شفٌق الجمل ط-دمشق عباسٌن ماموتٌة أيٕالأنطاوعهًأقععخٕؾٌؿ61/11

575893324230066196316619630دمشق المزة شٌخ سعد جادة بكر بٌك بناء خضٌر ط أرضً العقار أيٕالأنطاوانكاتكأزًع زًعي زًعي62/11

9320390734452135444825 ط أرض57ًدمشق شرق التجارة بناء الؽذائٌة مقسم أيٕالأنطاوخاللأزًعيًطفى65/11

29445254532746247دمشق مهاجرٌن شورى سلمٌة حرس بناء الحبال طأيٕالأنطاوانسثالايٍٍ ذٕـٍك يسًع تهٍؽ66/11

39332407102251667دمشق جسر فكتورٌا بناء وزارة الكهرباء عمارة التل طأيٕالأنطاونؽتاذًيالذأقعع67/11

93394855088199832213292دمشق مجتهد جادة الفوال جامع خٌرو ٌاسٌن بناء طاطٌش القبوأيٕالأنطاوانهٕٓاٌأزًعيدع انعٌٍ 68/11

9323494766669581د/45دمشق المزة شارع المطار مقسم أيٕالأنطاوعثع انسك عثع انسًيسًع ـإاظ69/11

69660450086118068   ط29دمشق المزة بناء مجلس الوزراء  محضر أيٕالأنطاو قكؽ يسًع ـؽٌعَؿاؼ 70/11

9559067533332767قبو شرق6ًدمشق ابو رمانة شارع الٌازجً بناء الحوصلً رقمأيٕالأنطاوانًفعيذٕـٍك يسًع َؿاؼ73/11

93321231633444243346251 7دمشق شارع الحمراء بناء برج الحمراء طأيٕالأنطاوانكٕؼكًيسً انعٌٍعثع انؽؾاق74/11

2918881864715231طابق 35دمشق باب شرقً شارع محمود شحادة بناءأيٕالأنطاوكاقٕزح ٍَؿ هللاًَؽ76/11

2694424336222516672231989دمشق جسر فكتورٌا بناء  التل مكتب رقمأيٕالأنطاوانكثعيسًع عهًيسًع ياخع77/11

933272172 بناء التبػ b2جزٌرة - دمشق ضاحٌة قدسٌا أيٕالأنطاوانكطمأزًعيسًع خًال.ظ78/11

179333265482721865 مقسم 269دمشق ركن الدٌن أسد الدٌن محضر أيٕالأنطاوانطؽـاٌيسًع زكٍ ضهٍم79/11

9333547448828881188288818دمشق باب مصلى أول طرٌق الزاهرة القدٌمة بناء كلثومأيٕالأنطاوانهايً انداتًيًطفىعًاظ 80/11

89332883996114939ط405دمشق مزة اتوستراد فٌالت شرقٌة بناء المحبة مقسم أيٕالأنطاويالزً األيثسًتعٔييسًع ْهاو 81/11

19443464432722322ط2شارع صالح الدٌن بناء - جسر النحاس - دمشق ركن الدٌن أيٕالأنطاوؼَكٕيسًع ضٍؽيسًٕظ83/11

39333195973317221حارةالبَسام بناء الجمال ط- دمشق الجسر األبٌض أيٕالأنطاوتؽعاظي زكًُيسًع قعٍع84/11

94451210244504994451515دمشق شارع الملك عادل جادة حكمت محسنأيٕالأنطاوقعٕظييسًع أظٌة يسًع ٍْثى87/11

59333390002324446دمشق مهاجرٌن مصطبة جادةأيٕالأنطاوانثاتاضهٍمـٕاؾ88/11

9442910253337970بناء برنبو طابق أول -أولٌاء -فواخٌر -دمشق مهاجرٌن أيٕالأنطاوْالليسًعخًٍم89/11

49446765794436579دمشق ساحة عرنوس بناء واحة عرنوس طأيٕالأنطاوانكمطًيسًع عاظليسًع ذٍكٍؽ92/11

89334111402716702شرقً ركن الدٌن الموحد بناء الرٌاضٌٌن ط- دمشق أيٕالأنطاويسدٕب ؼاؾي زك93/11ٍٍ

4665627722246464جانب فرن الخبز السكري بناء قتالن ط- دمشق شعالن أيٕالأنطاوانهثإٌٔ اقًاعٍميٕـك95/11

19333496884411578 ط78دمشق شرق التجارة مقسم أيٕالأنطاويعًاؼيزُا َعًح 100/11

693323615722361572458817دمشق اإلطفائٌة جادة ابن حزم بناء لدروبً رقمأيٕالأنطاوانًًؽييسًٕظازًع101/11

29445102088813983   طابق 328ساحة المحضر -دمشق مٌدان أيٕالأنطاوانفؽٔاذًعهً عًاو102/11

394453364058300963336035شقة / 5/رٌؾ دمشق عدرا العمالٌة بناء رقم أيٕالأنطاوانكعٍعنساظجضانع103/11

93344361123304602330461جادة عاصم -موقؾ السادات -دمشق شارع بؽداد أيٕالأنطاوانعًاظيعًؽ ـؽؾخ105/11

9335090084614016دمشق شرقً التجارة بناء الؽذائٌة  أيٕالأنطاواقًاعٍميسًٕظاقًاعٍم .ظ109/11

494423346644224664432324شارع الملك العادل بناء الحفار ط-دمشق مزرعة أيٕالأنطاوذٍُأيقعٍعيسًع ؾٍْؽ111/11

793327187124555702713344دمشق شارع الحمراء بناء برج الحمراء طأيٕالأنطاوانٕذاؼعثع انؽؾاق تّكاو112/11

9333644774627056دمشق جوبر شارع االصمعً حارة الجدالً بقالٌة الزهور أيٕالأنطاوانؽاـيسًعْهاو115/11

93388018151109565139694 ط أرضً مكتب الضٌاء 6 رقم 280دمشق مساكن برزة شارع العباس محضر أيٕالأنطاوانٍؽهًيسًع خًٍميسًع117/11

39442923343130992 ط أرضً رقم 12 بناء 17دمشق مشروع دمر جزٌرة أيٕالأنطاوعًفٕؼيسًع ثاتدـؽٌع118/11
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9444396055413300دمشق زاهرة الجدٌدة مقابل مسبق الصنع بناء صعٌدي أيٕالأنطاوعايؽ زكٍقهًٍا119/11ٌ

9667701446120938 2اتستراد  بناء اسكان عسكري- دمشق مزة أيٕالأنطاوانعؽقاٌعثٕظيسًع123/11

93352078066237256623725دمشق المزة طلعة األسديأيٕالأنطاوانعثع هللايسًٕظٔنٍع124/11

94443530734405033440503دمشق مهاجرٌن مصطبة خامسة ونصؾ بناء دٌري ط أرضًأيٕالأنطاولًٍثاذًععَاٌؼٌا125/11ٌ

9333559825436554رٌؾ دمشق جٌرود منطقة الحبال/38دمشق الزاهرة مسبق الصنع محضر أيٕالأنطاولاظؼيأزًعيسًع َاظى127/11

94431196433174703344362دمشق الجسر االبٌض شارع نسٌب بكري المستقبل لالستشاراتأيٕالأنطاونؽاتً قهٍىأزًع ؼَٕا128/11ٌ

29556720323117827 ط23 بناء 7دمشق مشروع دمر جزٌرة رقم أيٕالأنطاوانههثًضهٍمأزًع131/11

94434466623257042325705دمشق شارع بؽداد العقٌبة خلؾ كازٌة عوض جانب مستودع الشام لألدوٌة ط قبو أيٕالأنطاوانسؽٌؽييسًعيعرؿ تاهلل132/11

93329928923237472323747 جانب جامع الطاووسٌة2بناء النحاس ط-دمشق بحصة أيٕالأنطاوانسهثًتهٍؽَثٍم.ظ133/11

29332312513443615 مدخل a4رٌؾ دمشق ضاحٌة قدسٌا جزٌرة أيٕالأنطاو لطاع انُعمازًعيسًع أي136/11ٍٍ

94439665627132422713781بناء المؤسسة االجتماعٌة العسكرٌة -جانب هٌئة االمداد و التموٌن -دمشق شرقً ركن الٌن أيٕالأنطاويؽاظ يٕـكاتؽاٍْى138/11

532193361490231423065480233ب . ص5 ط11شقة9 بناء مؤسسة االسكان رقم 24دمشق توسع دمر جزٌرة أيٕالأنطاوناٍٍْتاقىأ139/11ًٌٍ

33769325743764441154دمشق قصاع شارع بؽداد  مسجد االقصاب بناء أيٕالأنطاويانكزٍٍُـائؿ141/11

79333167966666851 ط 40مقسم - طرٌق المطار - مزة - دمشق أيٕالأنطاوانًالذزًعييًطفى كًال142/11

9337552942718949 1دمشق ركن الدٌن شارع الهجرة و الجوازات بناء باب الجابٌة طأيٕالأنطاوـهٌٍٕيسًع عؽتًعثع انؽز144/11ًٍ

24593276519221366152142923مقابل قسم الشرطة بناء-كفرسوسة -دمشق أيٕالأنطاوانعًؽ عثع انكؽٌىأكؽو 146/11

4932453576دمشق ركن الدٌن جسر النحاس جانب جامع حمو لٌلى بناء مللً طأيٕالأنطاو يٕاٌ يسًعخًال147/11

9921951745415019 فن2ًدمشق مدحت باشا طالع الفضة  بناء مدري ط أيٕالأنطاؤْثح زًعيإَٔؼ148/11

9446888216323603 5642ص ب /   1/جادة رقم - شارع النقب - دمشق شارع الثالثٌن أيٕالأنطاوناٍٍْ يسًٕظعثع انؽز149/11ًٍ

9326089752714877(قادري للمحاسبة و التدقٌق) 38دمشق زاهرة مسبق الصنع محضر أيٕالأنطاوزٕؼٌح يسًعععَا150/11ٌ

9446806506362326شارع المدارس- دمشق ٌرموك أيٕالأنطاوأتٕ ؼانعيٕقىعثع انؽزٍى152/11

93322506644719734451515دمشق الشهبندر خلؾ وزارة التربٌة أيٕالأنطاوانًٍؽـًعاظليسًع ٌٕقؿ153/11

93321767744396264429380بناء هٌكل و مخلالتً-المٌسات -دمشق أيٕالأنطاوانعؼكؿَهًيسًعيسًع عًاظ.ظ156/11

1/469334455446610411دمشق مزة جبل شارع السجن بناء أيٕالأنطاونسٕظ خؽخفئظيٌٕ  157/11

94443323127132422713781دمشق شرقً ركن الدٌن جانب هٌئة االمدادو التموٌن بناء المؤسسة االجتماعٌة العسكرٌة أيٕالأنطاوعٍؽاٌٌاقٍٍأًٌٍ 161/11

93322727233143283323960دمشق أبو رمانة موقؾ نورا أيٕالأنطاوانككىيسًع ضانعيسًع ْاظي162/11

6933613035 ط1842 دمشق ٌلدا خلؾ كازٌة الجد عقار أيٕالأنطاوعثاـعهًيسًٕظ 164/11

9444148803117166رٌؾ دمشق دارٌا اتجاه البلدٌةأيٕالأنطاوانكانىيسًٕظازكا167/11ٌ

76679443533695611694ب .الروضة ص- دمشق جرمانا أيٕالأنطاوَٕـميؿٌعتكاو169/11

799558733423711143دمشق مهاجرٌن مصطبة بناء أيٕالأنطاوانًٕيههً عؿخيسًع ضٍؽ 172/11

3333008705124047دمشق ركن الدٌن موقؾ ابن العمٌد بناء حبال و سعدي ط أيٕالأنطاوانكهطًٔنٍعأي173/11ٍٍ

694439801561322106123874 ط15دمشق المزة خلؾ جامع االكرم شارع الرباط بناء رقم أيٕالأنطاوانطؽؾي اتؽاٍْىعثع انؽؾاق174/11

49336176664463742بناٌة الحموي ط- دمشق الزهراوي أيٕالأنطاونًاـ تٕنفعثع انًكٍر 179/11

9338672703734042 بناء الجمال 4دمشق مهاجرٌن مصطبة ابن العمٌد جادة أيٕالأنطاوانثؿؼج عثع انؽؾاق أًٌٍ خًال 180/11

93352277958481285748128دمشق عٌن ترمة زٌتٌة بناء جابردٌابأيٕالأنطاو يؽاظتعؼ انعٌٍأزًع خًال181/11

44429447484243327282ب . ص1 ط 10دمشق ركن الدٌن شارع برنٌة بناء الصباغ رقم أيٕالأنطاوًَؽي ـائؿيسًع زكاٌ 182/11

1500/1595579900427794482760006 عقار رقم 2ط-بناء الطباع -دمشق ركن الدٌن أيٕالأنطاونٍطٕ ازًعيسًع يأيٌٕ 184/11

9332113922212049 570دمشق شوٌكة جادة سلطان بناء األشقر الحموي  رقم أيٕالأنطاو انسًٕي أزًع االنمؽيسًع قانى 185/11

93298508644124022713242دمشق كفر بطنا مفرق الثانوٌة خلؾ مشفى الفاتح  بناء الشمعدان ط أرضًأيٕالأنطاوانكاذة عهً ؼَاؼَٕا189/11ٌ

379209364744100713347703دمشق شرقً التجارة مقسم أيٕالأنطاوتسؽياَطٌٕانٍاـ 192/11

10/3



الفاكسهـ العملالخلٌويعنوان العمل الشركات المسموح بتدقٌقهااالسم الثالثًرقم الترخٌص

9336963625628634دمشق جرمانا شارع الروضة بناء دبوسأيٕالأنطاوَاظؼعثع هللاَثٍم 194/11

39333130605419774بناء مصرؾ التوفٌر ط-دمشق باب توما أيٕالأنطاوانطٕخحيسًٕظعؿ انع195/11ٌٍ

933386649دمشق قدسٌا شارع الوحدة بناء االختٌار أيٕالأنطاوزٕا يالذيسًع197/11

8/9447622035116713/دمشق مساكن برزة مسبق الصنع محضر أيٕالأنطاوانثٍطاؼ ـٕؾيـاٌؿ201/11

93358261422110442216286مكتب الكمال لالستشارات المالٌة - بناء الرباط -دمشق شارع الفردوس أيٕالأنطاويهٕزحيسًع ـرسً عثع هللا202/11

9333137396123149دمشق مزة خلؾ مشفى الرازي بناء جمعٌة تجارة الحرٌقة أيٕالأنطاو ظععع تٓدديسًع يأي205/11ٌٕ

9446788414418524 4طابق / 53/دمشق شرق كورنٌش التجارة مقسم أيٕالأنطاولكطٌٕ ِإٍَـضهٍم207/11

795666634022565652256565 مكتب رقم 2دمشق الفردوس بناء ابن زٌدون طأيٕالأنطاوانالغلاًَععَاٌئًٌاٌ.ظ209/11

1993330022223196952319685 ؼرفة8دمشق برج دمشق طأيٕالأنطاوٍَسأييسًعقًٍؽ210/11

9333080744458019دمشق ساحة القصور شارع القصور بناء الحرجأيٕالأنطاوانطٕيًيٍُؽعثع اإلن212/11ّ

399445993882238935دمشق مدحت باشا نزلة طاحونة السحن منزل رقم أيٕالأنطاولُاؼج زًعييسًع زكاو انع214/11ٌٍ

49566710452748068دمشق ركن الدٌن ساحة شمدٌن بناء األمعري طأيٕالأنطاونًف انعٌٍ يسً انعٌٍْهاو216/11

9387807466114091 30دمشق مزة جبل أخر الخط بناء دٌان رقم ج أيٕالأنطاوانعالؾ يسًع ذٍكٍؽْهاو218/11

69443367362324341دمشق شارع العابد عمارة برج الصالحٌة طأيٕالأنطاوقكؽ يًطفىأزًع ؾٌاظ219/11

9334826716920063رٌؾ دمشق الكسوة الشارع العامأيٕالأنطاو نثٍةضانعأزًع 222/11

93358251123232172321303جانب كازٌة عوض  مكتب المحترفون للتدٌق واالستشارات - دمشق شارع بؽداد أيٕالأنطاؤْثًعثعٔياْؽ  223/11

11/159336999617815839 منطقة عقارٌة 577/20العقار-رٌؾ دمشق ٌبرود أيٕالأنطاونٕكح يسًع ٍْٔةنإي 224/11

9338374846257958دمشق معضمٌة الشام بناء سعدو ط أرضً أيٕالأنطاواألقعي يالذ يسًع 226/11

9333549772715277دمشق ركن الدٌن ابن العمٌد بناء هناء و أٌوبً أيٕالأنطاوانًٕيههًلاقىٔنٍع  227/11

3789558300936710639ب .دمشق صحناٌا الكورنٌش الؽربً بناء جمعٌة الزٌون صأيٕالأنطاوانهًاـ ذٕـٍك قهٍى 230/11

49885009522231800دمشق قدسٌا شارع الشهٌد باسل األسد  بناء قطان و رزمه طأيٕالأنطاوضٍاؼج عثع اندثاؼُْع  231/11

9942315715616669دمشق جرمانا موقؾ القرٌات بناء نعٌم أظان أيٕالأنطاوعثٍع اَطٌٕ زٍٍُ  232/11

9444140363316370دمشق العفٌؾ مقابل السفارة الفرنسٌةأيٕالأنطاوانًثاغ عثع انهطٍؿ يسًع 233/11

933410660 طرٌق الخزان بناء مضر 86دمشق مزة جبل أيٕالأنطاو يمؽقهٕوأزًع236/11

49323319736664620دمشق مزة جبل طلعة مشفى االسدي صٌدلٌة السهٌل بناء أبو صبٌح طأيٕالأنطاو نٍص انهثابذٕـٍكيٍاذ238/11

932912650273796502773843أبو جرش طابق تحت أرضً 3477/2دمشق الجسر األبٌض جانب معاطؾ مروان عقار أيٕالأنطاويٕاٌيسًعيعًؽ 242/11

944344880672989667298966رٌؾ دمشق أشرفٌة صحناٌا شارع الباسل جانب حدٌقة الباسل أيٕالأنطاويكًيٕـكَٕاؼ 244/11

33397808دمشق جرمانا الشارع العامأيٕالأنطاوانُاتهكًأزًعيؽاو 247/11

94421206361224936122493دمشق  مزة فٌالت شرقٌة بناء الهدىأيٕالأنطاوإٌٔبأزًعؼزاب251/11

9553951392123674حارة الصحاي معاذ بن جبل -حً المصطفى -دمشق مزة خلؾ مشفى الرازي أيٕالأنطاوخٍؽٔظٌحلاقىيسًع يٍُؽ252/11

94478721633122253343003دمشق الحمراء جانب المرآب العام أيٕالأنطاونهثًضهٍميسًع أقايح253/11

9334283823128959 35/ دمشق المزرعة شارع الملك العادل بناء أيٕالأنطاويسكٍيسًع ٌسٍى يسًع عًاؼ .ظ254/11

4944859922دمشق صالحٌة  جبه عٌن القدم رقمأيٕالأنطاوذهطٍثحيسًعقهٍى257/11

9662366552722197دمشق ركن الدٌن ابن النفٌس واتلً خامس بناء الخرسًأيٕالأنطاوضؽقًيسًع ؼخةيسًع خٕظج258/11

194437221044669484435148دمشق حرستا العجمً جادة الهالل طأيٕالأنطاوانُمطحيسًع َٕؼ انعٌٍيسًع ـؽاـ 259/11

49555757495424116دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة طأيٕالأنطاوانُداؼـاؼٔقتكاو260/11

94451623427777852755313بناء جمعٌة بدر -دمشق ركن الدٌن  موقؾ أدم أيٕالأنطاوأَطاكًٌٕقؿ عؿخ يسًع أيٍؽ261/11

932624424دمشق شركة جواد ومكسورأيٕالأنطاوانعقٕلًاتؽاٍْىيٕـك266/11

9444323894416874جادة عمر المختار_طلٌانً_دمشقأيٕالأنطاوذههٕعثع انؽزًٍ عاظلعًاظ268/11

9446936356211790دمشق دارٌا جانب الفرن االلً شارع المهديضٕالًَؼَاؾاْؽ 271/11 أنطاو

10/4



الفاكسهـ العملالخلٌويعنوان العمل الشركات المسموح بتدقٌقهااالسم الثالثًرقم الترخٌص

596066623322251572225157دمشق جسر فٌكتورٌا بناء حمامً وصواؾ طيٕقى انًككٕؼعثع هللايسًع 272/11

9333731187170880رٌؾ دمشق الزبدانً مضاٌا الحً الشمالًعٍكىأزًعياؾٌ 273/11

93355570033143283323960دمشق أبو رمانة موقؾ نوراعُثؽيعثع هللايُٓع278/11

293356511452281605241956رٌؾ دمشق كفر بطنا شارع الثانوٌة بناء جلحش طأيٕالأنطاوًَٕؼيسًع ععَاٌيسًع ياْؽ 279/11

1593375112244368874436889دمشق ساحة عرنوس برج عرنوس طانركؽٌرًزكًُ يسًع لاقى280/11

49334512223346219بناء قالجو ط-دمشق صالحٌة أيٕالأنطاوانٍاقٍٍيسًع يٓعي أزًع 281/11

9443321384471973/24451515جادة حكمت محسن بناء الطٌبً-دمشق مزرعة قعٕظييسًع ٍْثىيسًع يعاغ 282/11

29559431904443808دمشق شارع حلب جناٌن الورد بناء أيٕالأنطاوانطٕيًيٍُؽَػٌؽ  283/11

93337200446196184625923رٌؾ دمشق معرة صٌدناٌا حً االقمار الصناعٌة انًعيـاٌؿأَف284/11

95541137023232172321303مكتب المحترفون-دمشق شارع بؽداد بجانب كازٌة عوض أيٕالأنطاويُعٔقعثع انكؽٌىعفٍؿ .ظ286/11

9442741125418018دمشق حرستا  السبٌل الخزان بناء الدكتور نذٌر عبد الرحمن أيٕالأنطاونايًعثعٌٔاق294/11ٍٍ

9326226248886573مقابل مدرسة ابن زٌدون3دمشق مٌدان كورنٌش بناء رقم أيٕالأنطاوانًٍعاًَزًعيأكؽو295/11

29445102053337998بناء تسابحجً ط- دمشق العفٌؾ أيٕالأنطاوَعًح تهٍؽيسًع309/11

9994342722221389القنٌطرة مدٌنة البعثأيٕالأنطاوانسهثً لاقى أزًع 310/11

579027420251267364448521دمشق شرقً التجارة بناء الؽذائٌة المقسم أيٕالأنطاوانؽْثاٌ  ـٕؾيعه315/11ً

269989335293933710741ب . ص2دمشق مهاجرٌن شطا صادق اللحام رقمأيٕالأنطاوذكاتسدً عثع انسًٍعيسًع ؼكاٌ 316/11

443228575211160دمشق عربٌن شارع هارون الرشٌد بناء الكابٌرأيٕالأنطاوكُاكؽيأزًعيسًع يأيٌٕ 318/11

9445748364472260دمشق استراد المزة جانب جامع األكرمأيٕالأنطاوعؽتًٍُقهٍى ععَاٌ .ظ320/11

9336911625137546دمشق مساكن برزة شارع أحمد بارافً جمعٌة الزراعةأيٕالأنطاوؼيُاٌأزًع يسٍا يسًٕظ 322/11

149336026014464177 شقة رقم 37بناء رقم -دمشق الخطٌب السادسة شرقٌة أيٕالأنطاوـؽذقهٍىؼذٍة324/11

9446035153143281 ط أرض16ًدمشق مشروع دمر جايٕالانطاؤلاوأزًع يطراؼضعٌدح 344/11

49446893194443879 ط67دمشق عدوي إنشاءات بناء العوم محضر أيٕالأنطاوعمٍمنفٍكيسًع ؼـٍك350/11

49442108513121061 ط8 بناء 3دمشق مشروع دمر جزٌرة أيٕالأنطاونًف يسًع ؼانةيفاء353/11

3995646145132933 ط283دمشق مساكن اتستراد ثانً بناء السٌنما محضر أيٕالأنطاوزكٍ اَؼا يسًع زكٍيسًع 357/11

99338183188810142دمشق زاهرة قدٌمة جادة ابن الولٌد رقم أيٕالأنطاونعالٌيالذيسًع ؾٌاظ  358/11

18/126302581دمشق الزاهرة الجدٌدة الجسر المتحلق مقابل صٌدلٌة الشفاء منطقة التضامن عمارة أيٕالأنطاوانرٍُأييسدٕبيسًع أظٌة361/11

93344332650053911501 جمعٌة األمٌن السكنٌة19دمشق مشروع دمر جزٌرة أيٕالأنطاوانهعاؼ ذسكٍٍيسًع  زكٍٍ 364/11

9333773824437495 313دمشق مساكن برزة محضر أيٕالأنطاوانُٓعيزكٍيسًٕظ 369/11

19334567116118351ج ط / 49دمشق مزة طرٌق المطار أيٕالأنطاوَاعكحيسًع خًٍميسًع قاؼ371/11ٌّ

944546773 دمشق ساحة الشهبندر ضمن شركة جواد و مكسورأيٕالأنطاوذٕخميسًع أظٌة يٍُؽ 375/11

9921984207731064قرب جامع النور- رحٌبة الحً الجدٌد - رٌؾ دمشق أيٕالأنطاوعًاؼلاقىضانع376/11

689445125133324585 رقم 1دمشق الجسر األبٌض بستان الرئٌس جادة الرئٌس طأيٕالأنطاوانعدًً يسًع ؼناظعًؽ382/11

7/94425358221107372110737/ البرج c2دمشق ضاحٌة قدسٌا جزٌرة أيٕالأنطاوانثكؽيزهًًيسًع َؿاؼ384/11

9443041034410704دمشق تجارة شارع جابر بن حٌان بناء الرباطأيٕالأنطاوتعٌؽِيسًعقايؽ 385/11

1093371883066193876619387 طابق4دمشق المزة جبل موقؾ البرٌد بناءاألقعي َاٌؿقًٍؽ 396/11

9661369254634952دمشق جوبر جانب فرن الهواش بناء صعٌدي ط أولأيٕالأنطاوانًثاغعثع انهطٍؿأزًع398/11

94428998856145886471210دمشق جرمانا خلؾ البلدٌةأيٕالأنطاوانُعًحكؽوعثع هللا399/11

966302144 فنً 2دمشق مخٌم فلسطٌن شارع فلسطٌن جادة قٌبة ثانً بناء على الٌمٌن طأيٕالأنطاوظزؽٔجيًطفى أزًع 401/11

9332785016666051 6دمشق مزة شٌخ سعد بناء العطار طأيٕالأنطاوعٍاليانرؼٌا403/11ٌ

9338840515480450دمشق ملٌحة الؽوطة الشرقٌةأيٕالأنطاواالَكهٍؿيضانع يسًع 408/11

أنطاو

أنطاو

أنطاو

أنطاو

أنطاو
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أنطاو
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9330651305750545دمشق دوما بناء عبدالوهاب وصٌداوي ط أرضًأيٕالأنطاوعثع انْٕابيسًع زك409/11ٍٍ

93326203522832722289441حلب المحافظة شركة الوحدة للمحاسبة و التدقٌقأيٕالأنطاويعًاؼ يسًعضانع 4/21

94442833322554962115505حلب العبارة بناء الجمعٌة الخٌرٌة االسالمٌة الطابق السادس أيٕالأنطاوَهأيِّيسًع يثؽي7/21

94431004022353502268248حلب طلعةالهندسة الساحة الثانٌةأيٕالأنطاوؾٌعاٌ كايمأزًع 8/21

93324504622609302260920بناٌة الزٌات-حلب المحافظة خلؾ سوق االنتاجأيٕالأنطاوؼَاأزًععًؽ 11/21

94459369622255332225544حلب شارع الفارابً بناٌة رٌحاويأيٕالأنطاوظلكًيًطفىعثع انؽ12/21ًُ

93361244222616762245719حلب بوابة القصب مقابل فندق الشٌراتون أيٕالأنطاوانكُح عثع انماظؼتكؽي16/21

694424094721159472114947حلب العزٌزٌة بناٌة قضبانٌوأؼا جانب المركز الثقافً طأيٕالأنطاو اظنثًيسًعأزًع كُا17/21ٌ

94424180122812102255331خلؾ شعبة التربٌة الثانٌة -حلب الجمٌلٌة أيٕالأنطاوأنؽويسًع ـؽٌعأزًع َٕؼي18/21

94436556522298662234112حلب الجمٌلٌة شارع البحتريأيٕالأنطاؤـائً عثع هللاأزًع أيٍؽ20/21

9447611552283325جانب الجامع-حلب بٌٌر مون فوق حً االٌمان أيٕالأنطاوعثع ؼتّ يسًعيسًٕظ22/21

294436006622775722277572حلب الجمٌلٌة بناء االستشارات العسكرٌة طأيٕالأنطاوكٌٕفاذٍح يسًع تهٍؽيسًع27/21

9444931832236675حلب االسماعٌلٌة أمام الشرطة العسكرٌة أيٕالأنطاو ـماـ عًؽيأي30/21ٌٕ

9559411942231037حلب الجمٌلٌة جانب نادي االتحادأيٕالأنطاوظيهطًيانرعًؽ 34/21

9445447222263244حلب المارتٌنً الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌةأيٕالأنطاوؼنٕاًَ عًؽععَا38/21ٌ

93324416433211003321101حلب الرازي جانب صٌدلٌة ؼابةأيٕالأنطاوعدٍٍ يسًععثع انهطٍؿ39/21

3932443334حلب الجمٌلٌة  بناٌة سحور طأيٕالأنطاويُدع أزًعيسًع ؼأـد42/21

294429682822448132244813حلب الجمٌلٌة أمام صٌدلٌة نقابة المعلمٌن طأيٕالأنطاوِساٌيسًعيسًع يسفٕظ44/21

94431603122688262229847طابق ثالث - حلب الجمٌلٌة سنتر البحتري أيٕالأنطاوتالؽ يسًععًاؼ45/21

394477040822112792211278ط10182حلب الجدٌدة جمعٌة التموٌن محضر أيٕالأنطاؤاعع يسًعيسًٕظ46/21

9448856775528646حلب سٌؾ الدولة جانب البرٌد أول نزلة الزبدٌة بناء عتالأيٕالأنطاوانعْاٌ عثع انؽزًٍعثع انهطٍؿ 53/21

9335303092217833جانب ازهار ناتاشا -حلب محطة بؽداد أيٕالأنطاوكُدٕيسًع كُدٕيسًع56/21

9442905052217897227897حلب بوابة القصب بناء وقؾ الموازنةأيٕالأنطاوظالل خٕؼجَعًا57/21ٌ

94442888426448682638431جانب الباب الخلفً لجامع عمار بن ٌاسر -شارع النٌل -حلب أيٕالأنطاوَثٍّعثع انؽؾاق عًؽ59/21

9444588852281139حلب الجمٌلٌة بناء سنتر البحتري أيٕالأنطاولًؽييسًععثع انًُعى64/21

11329/194429682594689468حلب تجمٌل حلب العلمً أمام باب مسبح نادي الضباط الجدٌد محضر أيٕالأنطاوقٌٕعيسًععًاؼ 65/21

9444750862236707حلب المحافظة طرٌق كلٌة الهندسة الساحة الثامنةأيٕالأنطاوٍَالذٕـٍكيسًع َٕؼانعٌٍ 76/21

39443663222119676حلب التل بناٌة شبارق طأيٕالأنطاوِثاش ٔزٍعيسًع ٔزٍع77/21

19443430422279058حلب السرٌان الجدٌدة شارع الزهور جادة اللوتس طأيٕالأنطاويائػأَطٕاٌ خٕؼجقهٍى  88/21

2944579777فوق معهد االوائل ط- شارع اسكندرون - حلب الجمٌلٌة أيٕالأنطاوقععأقعععهً 102/21

955650681حلب حً الشهداء طرٌق حلب الجدٌدةأيٕالأنطاوعُدؽًٌُيسًع عثعٔعثع انهطٍؿ115/21

9338738502224225حمص الؽوطة أيٕالأنطاوزعاظ ـاؼـيٕؼٌف2/31

9332408382450145طرطوس شارع المنشٌة/حمص شارع ابً العالء المعريأيٕالأنطاوانعٌٕبيانريسًع ظٌة 7/31

94444294927858992769356  6زًى ناؼع انًعؽي تُاء انهاؼب ِأيٕالأنطاوانسكٍ زًعاٌأزًع8/31

29329012592228155حمص جورة الشٌاح  بناء الربٌع طأيٕالأنطاوانٕـائً يسًع أيٍٍقًٍر14/31

 933702643حمص جورة الشٌاح  أيٕالأنطاوزاج ٌَٕف عثع انؽؤٔؾعثع انسكٍى16/31

9447787222220738حمص الؽوطة شارع النجم فوق مركز السائر أيٕالأنطاو انساج اتؽاٍْى قعٍعذٕـٍك17/31

395529532422315972213914حمص جورة الشباح  شارع ابن خلدون مكتب طأيٕالأنطاوانفؽج يطإَـعٍكى19/31

9553229692110867حمص مخٌم العائدٌن شارع ٌافاأيٕالأنطاوتكؽؼزٍمزكٍ 23/31

9475848662455865بناء المتنبً  (الدبالن  )حمص شارع المتنبً أيٕالأنطاويؽاظعثع اندثاؼعثع انٓاظي28/31
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4131/20099446070732226727حمص الؽوطة عقار أيٕالأنطاوانرالٔيَثٍّزكا41/31ٌ

9442707452230745حمص الحمدٌة شارع األطنأيٕالأنطاوتطٍصيٍهٍمخٕؼج  48/31

9335167622475720حمص ساحة الشهداءأيٕالأنطاوانُداؼؼـعدأزًع 52/31

933231510223151022211838حمص طرٌق طرابلس خلؾ مجمع النورس أيٕالأنطاوَاظؼَٕؼيخٕؼج  53/31

933753157حمص الوعر بناء سٌرودأيٕالأنطاويطٕلزثٍةؼايؿ54/31

933528457217037212012باب الحسٌنً -دٌر الزور شارع ستة إال ربعأيٕالأنطاوانسكًٍُيسًٕظ انطّؾكؽٌا1/51

988933552221535الرقة شارع النهضة بلكون تانً/دٌر الزور الشارع العام جانب عٌادة الدكتور عبد السالم طوٌرأيٕالأنطاوانكًٍؽيؼنٍععثع انماظؼ2/51

933470632212241221001دٌر الزور محلة أبو عاٌد خلؾ جامع أبو عاٌد أيٕالأنطاوانعثع انكؽٌىخاقى ععَا3/51ٌ

944612618 4حماه بناء عبد الباقً طأيٕالأنطاونٍص ضانعيسًع ياظقيسًع يؽٔا2/33ٌ

933517764520427222355بناء ؼندور - ؼربً جامع المحسنٌن - حماه البٌاض أيٕالأنطاوؼُعٔؼ يًثاذزكا3/33ٌ

9572853022758217حماه جنوب الثكنة أيٕالأنطاوانكؽاجيثسًيؽٔا5/33ٌ

93350819325162002516200حماه صابونٌة مكتب التوفٌق للمحاسبة و االستشارات المالٌةأيٕالأنطاوانؽؿي ازًع ذٕـٍكأقايح9/33

95581118622428062523166فوق اتحاد الحرفٌن - حماه شارع العلمٌن أيٕالأنطاواألقطح أزًععًاظ10/33

944272399حماه حً البعث مكتب الحبال أيٕالأنطاوانسثالعؿخقالو11/33

2955946525حماه حاضر الصؽٌر جانب مشفى األحمد بناء قطان طأيٕالأنطاولطاٌعثع هللاَؿ12/33ٌّ

9674435102520892فوق اتحاد الحرفٌن - حماه شارع العلمٌن أيٕالأنطاوأتً نفحظؼٌٔم يٍُؽ 13/33

9334125222213154حماه المدٌنة خلؾ النادي العائلً الغلاًََاظى عؿِ 14/33

193244728025394442241306حماه مجمع االمٌر طعهٕاًَيسًعيٕـك15/33

6944283300353197240646حماة شارع صالح الدٌن بناء مدللً طأيٕالأنطاوانعؼٌفضانععثع انهطٍؿ 17/33

9333660642778222227782222حماه ساحة العاصً بناء عبد الباقًأيٕالأنطاواأليٍؽ عثع انْٕابعثًا20/33ٌ

9446763112210313حماه الشرٌعة جانب بنك الدم أيٕالأنطاوتاؼٔظيعثع انكالوعًاظ انعٌٍ 21/33

294430225825394442241306حماه ساحة العاصً مجمع االمٌر طانكمااقًاعٍمعثع انسكٍة24/33

9337388802753236حماه تعاونٌة ؼربً السكة أيٕالأنطاوزهثٍحقعٍع يسًع تعؼ 26/33

9330565568813451فن2ً بناء كردٌة ط192حماه سلمٌة شارع الثورة بناء رقم أيٕالأنطاوزًاظِأزًع عه27/33ً

933726595222160طرطوس شارع الكرامة أيٕالأنطاوضُٕؼ ؼنٍعيثؽي2/43

944995332220897الكورنٌش الشرقً -طرطوس أيٕالأنطاؤَٕـ زكٍ أزًع3/43

933741932367329217703طرطوس حً الؽدٌر مقابل نقلٌات االهلٌةأيٕالأنطاونعٔظ اتؽاٍْىيسًع4/43

932211441321734طرطوس جانب العقارٌة القدٌمة مقابل مفروشاتأيٕالأنطاوقهًٍاٌعهًيسًٕظ 6/43

932800776214137214035مقابل روضة الدٌار -طرطوس حً الجمعٌة السكنٌة أيٕالأنطاويٍٕٓبْانىيسًع7/43

9446998973123151031221838طرطوس شارع هنانوأيٕالأنطاوقعاظجـؽٌعياؼي 8/43

933027772310067228067طرطوس البرنٌةخثٍهًععَاٌ تكاو 9/43

991621974327858طرطوس حً الملعب البلدي شارع المطران كبونشًأيٕالأنطاوزكٍ اتؽاٍْىزكٍ 10/43

933221900212853226445طرطوس شارع فاٌز منصورأيٕالأنطاوزعاظيٍطائٍمانٍاـ 11/43

9334703972188636طرطوس بناء نقلٌات القدموسأيٕالأنطاوانًسًعيٍُؽقهًى 13/43

3932445050465907472377الالذقٌة شارع المالكً بناء الشامً طأيٕالأنطاونايً خثؽائٍمضهٍم 2/41

933308389354125الالذقٌة مشروع الصلٌبٌة قرب مدٌرٌة التموٌن أيٕالأنطاولثاًَ يسًع خًٍمنفا 3/41

944327432215215471471الالذقٌة شارع بورسعٌد مفرق الطابباتأيٕالأنطاويسداؾي ضهٍملٍف4/41

933598443469428الالذقٌة الصلٌبٌة شارع بور سعٌدأيٕالأنطاويعٍَح عثًاٌيسًع5/41

933662591236510الالذقٌة القلعة قرب مطرانٌة الروم االرثودكسًأيٕالأنطاوِانة ازًعيسًع6/41

944446075461217461217أذار  قرب محالت أدٌداس بالعبارة8الالذقٌة شارع أيٕالأنطاوخؽخٕؼج ؼٕؼؼٌٕٕـيؽلى 9/41

أنطاو

أنطاو

أنطاو

أنطاو
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933305309366632الالذقٌة شارع المتنبً مقابل شعبة الحزب األولى أيٕالأنطاوِعًح ٔظٌعخثؽائٍم11/41

955328600235743الالذقٌة قرب جامع عمر بن الخطاب بناء الكٌنحٌا أيٕالأنطاو ٍْفا قهًٍاٌؼكا12/41ٌ

944552290467034الالذقٌة سوق التجار مقابل الدوائر المالٌةأيٕالأنطاوضٕؼي عثع هللا خؽخًؼكاٌ 13/41

944263444215201 تشرٌن بناء ستاركو مكتب الحٌاة للخدمات المالٌة 6الالذقٌة جسر أيٕالأنطاوٌٕقؿ خًٍمتٓداخ 15/41

932454496467006مكاملٌه شارع جودت ناظم المكتب-الالذقٌة أيٕالأنطاويًُٕؼ َايؽـؽٌع16/41

944422608466782466782الالذقٌة خلؾ المصالح العقارٌة بناء مطعم شمرا مكتب الخدمات المحاسبٌة والمالٌةأيٕالأنطاوَايؽاتؽاٍْىقًٍؽ17/41

933470150242444464333الالذقٌة شارع المتنبً مقابل الخدمات الفنٌةأيٕالأنطاونًِٕ يسًع ؼتاذيدع19/41

933224244466782466782الالذقٌة خلؾ المصالح العقارٌة بناء مطعم شمرا مكتب الخدمات المحاسبٌة والمالٌةأيٕالأنطاوَايؽقًٍؽياؾ23/41ٌ

944446171477140الالذقٌة شارع المثنى بن حارثة قرب الحمام الجدٌد أيٕالأنطاويٕقىيًطفىيٕقى24/41

1955310983211867211867الالذقٌة شارع المؽرب العربً  بناء الكاردٌنٌا طأيٕالأنطاوقاتكيسًع عؿ انعٌٍيسًع عاظل25/41

933861023436551الالذقٌة مشروع البعث أيٕالأنطاوخثالٔي ٌٕقؿ اتؽاٍْى28/41

944645333الالذقٌة مشروع شرٌتح أبنٌة القضاة  أيٕالأنطاواقكاؾاتؽاٍْىزُا32/41

933263271236262الالذقٌة شارع المؽرب العربً بناء الكنٌجا  مقابل المحكمة أيٕالأنطاولؿاؾٔاتؽاٍْىزك33/41ٍ

933422727213397الالذقٌة مارتقال بناء نقابة المحامٌن مقابل فرن أم العبد أيٕالأنطاوزكٍقعٍع ٌٕقؿذٍكٍؽ34/41

933659010465745235254الالذقٌة جبلة الشارع العامأيٕالأنطاوَاتهكًَعٌىؼاٍَا35/41

944235165282240الرقة الثكنة السوق التجاري أيٕالأنطاو انطهؿ اتؽاٍْىـاَم1/22

231725 955922930إدلب سوق الصاؼة مكتب بدر للمحاسبة  فوق عٌادة الدكتور محمد سلٌم العلً أيٕالأنطاوانعهًأزًععثع هللا  4/23

944622541222105222105فن1ًدرعا المحطة شارع صالح الدٌن بناء الحامٌد طأيٕالأنطاوانعهً يطهكأزًع 3/15

944850943233047356266اّذار بناء جمعٌة الرعاٌة االجتماعٌة8السوٌداء شارع أيٕالأنطاوعثٕظعهًقهًا1/16ٌ

944650072232159232159السوٌداء مجمع المؽتربٌنأيٕالأنطاوانسُأيٌسٍىنطف2/16ً

933436147232389السوٌداء السوق المركزي أيٕالأنطاوتٕؾ ْؿاع ـإاظ 3/16

991703340252232السوٌداء حً الخزاناتأيٕالأنطاو يعة يؿٌعناْؽ4/16

999808796271060السوٌداء عرىأيٕالأنطاوزًؿجزًؿجقهًا7/16ٌ

933689219313696السوٌداء دوار الباسل أيٕالأنطاو زاذى اقععخًٍم9/16

944318802316016320979الحسكة مبنى الؽرفة التجارٌة الطابق االولأيٕالأنطاوانسًعي نٍطًٕـأزًع1/52

93328815931988852314714الحسكة بناء زٌتو وقومًأيٕالأنطاوخثٕ  يهكًاظٔاؼ3/52

932609353366659الحسكة شارع ٌوسؾ العظمة مقابل صٌدلٌة النوريأيٕالأنطاوقهًٍاٌيسًٕظاتؽاٍْى4/52
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ـاكفْـ

أيىالأضخاظيحًذ زهذي يجًُ

يُار يحًذ يجًُ

يىفك عثذ انجهٍم عًٍرج

أيىالأضخاظيحًذ عثذ انمادر حصرٌح

أيىالأضخاظهُاء سعٍذ سعٍذ

أيىالأضخاظرٌاض اسًاعٍم لصٍثاذً

أيىالأضخاظيحًذ سًٍر عثذ انىهاب َىح

أيىالأضخاظيحًذ يصطفى سهىطح

أيىالأضخاظيهُا سهٍى ضهص

أيىالأضخاظأكرو جادو أتى كرو

أيىالأضخاظهُادي يحًذ ٌاسٍٍ

أيىالأضخاظاتراهٍى خانذ ياردًٌُ

هاًَ سهًٍاٌ أتى عىٌضح

أيىالأضخاظذًٍى عهً انذلر

أيىالأضخاظغساٌ عثذانهطٍف صُذوق

أيىالأضخاظنطفً جادو انسالياخ

أيىالأضخاظيحًذ عهً جىاد

أيىالأضخاظعثذ هللا أحًذ انًىسى يكسىر

أيىالأضخاظيحًذ َصٍر سعٍذ انرًًًٍ

أيىالأضخاظنٍهى صالح انسًاٌ

أيىالأضخاظيحً انذٌٍ انخطٍة

 :(2)مادة 

     أمين السر
محمد زهير تيناوي

نؽكاخ يٍُٓح

.على السادة المرخصٌن أعاله مراجعة مقر الجمعٌة الستالم رخصة مزاولة المهنة : (3)مادة 

61165576116558

15 ضمح 15ديطك ترج ديطك ط

4442411

ضركح انذار نهرذلٍك و االسرطاراخ7/ش
ديطمًسج فٍالخ غرتٍح ضارع 

انغساوي تُاءانجًارن
6125527

6/ش
ضركح أساش السرطاراخ االعًال 

(AGN) انًحذودج انًسؤونٍح

ديطك يسج فٍالخ غرتٍح جاَة 

يٍرى سٍذ لرٌص تُاء انصحح

39440003944009

ارَسد وٌىَغ انطرق األوسظ

.ٌبلػ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه : (4)مادة 

رئيس مجلس اإلدارة 
فؤاد بازرباشي

2013/1/26دمشق في 

6125528

4468182644681820

ضركح اسايح طثارج وضركاِ َكسٍا اَررَاضىَال

9/ش
انًهٍُح  (j.m)ضركح جىاد ويكسىر 

انًحذودج انًسؤونٍح

ديطك طهٍاًَ ضارع عًر تٍ 

انًخرار لرب صٍذنٍح عًر انًخرار 

 أتى جرش6/3352عمار 

أضخاظ

8/ش
ضركح أسايح طثارج وضركاِ َكسٍا 

يحاسثىٌ )اَررَاضىَال ونطفً انسالياخ 

(لاَىٍَىٌ 

ديطك ضارع تغذاد أزتكٍح خهف 

انكازٌح ط أرضً
4425654

23204792320479انطركح انىطٍُح نهًحاسثح وانرذلٍك4/ش

3/ش
ضركح حصرٌح ويطاركىِ و آرَسد 

وٌىَغ سىرٌح  انًحذودج انًسؤونٍح

ديطك ٌعفىر انثىاتح انثايُح تُاء 

5رؤٌا ط

ْٕاذفٓا

1/ش
يحاسثىٌ -ضركح يجًُ و ضركاِ 

انًحذودج -لاَىٍَىٌ ويسرطاروٌ 

انًسؤونٍح

ديطك يسج اسرراد َسنح  األكرو 

(10)تُاء عصاصح يروحٍح رلى 
61245506134695 أضخاظ

أضخاظ

عُٕآَاانهؽكاخ انًكًٕذ ترعلٍمٓاانهؽكاءاقى انهؽكحؼلى انرؽضٍى

 بضرورة اقتران 2009لعام  (33)من القانون  (30) على السادة المرخصٌن أعاله التقٌد بما ورد فً نص المادة 

اسم المحاسب القانونً برقم الرخصة و تارٌخها فً جمٌع مراسالته وماٌصدر عنه من تقارٌر و بٌانات وبٌان فٌما 

.إذا كان ٌعمل من خالل شخصٌة اعتبارٌة فٌتوجب علٌه إضافة اسم الشركة و رقم الترخٌص

33223033322304

11/ش
ضركح طالل أتى غسانح و ضركاِ انذونٍح 

ويحً انذٌٍ انخطٍة يحذودج انًسؤونٍح

ديطك ذُظٍى كفرسىسح يثُى 

يجًىعح طالل أتى غسانح
21401602140164

نثُاٍَح/ضركح دٌهىٌد آَذ ذىش 

طالل أتى غسانح و ضركاِ انذونٍح

10/ش
 (انطرق األوسظ)ضركح دٌهىٌد آَذ ذىش 

وذًًًٍ وانسًاٌ يحاسثىٌ لاَىٍَىٌ

ديطك انروضح يماتم انًهحمٍح 

انثمافٍح انسعىدٌح


