
فاكسهـموبايل

944392000أموالأشخاصمجني زهدي محمد

944411800أشخاصمجني محمد منار

944644061أشخاصعميرة الجليل عبد موفق

933267607أموالأشخاصحمو المجيد عبد ناصر محمد

944484216أشخاصحمو المجيد عبد العزيز عبد

944461661أموالأشخاصحصرية القادر عبد محمد

933211344أموالأشخاصسعيد سعيد هناء

األوسط الشرق ويونغ ارنست

988784797أموالأشخاصنوح الوهاب عبد سمير محمد

933969528أموالأشخاصسلوطة مصطفى محمد

999870123أموالأشخاصشلش سليم مهنا

944512057أموالأشخاصكرم أبو جادو أكرم

933633322أموالأشخاصالقاضي حسين.د

992017788أموالأشخاصنادر حامد سعيد

933702063أموالأشخاصدحدوح حسين.د

932876224أموالأشخاصياسين محمد هنادي

944348002أموالأشخاصمارديني خالد ابراهيم

933200051أشخاصعويضة أبو سليمان هاني

944256268أموالأشخاصالدقر علي تميم

944504016أموالأشخاصالسالمات جادو لطفي
انترناشونال نكسيا وشركاه طبارة اسامة شركة

933277457أموالأشخاصجواد علي محمد

933212369أموالأشخاصالمكسور الموسى أحمد هللا عبد

969666002أموالأشخاصالتميمي سعيد نصير محمد

969666000أموالأشخاصالسمان صالح ليلى

لبنانية/ توش آند ديلويت شركة

933554921أموالأشخاصحسن الدين حسام

944313273أموالأشخاصاالمام الدين برهان

988733334أموالأشخاصالعجالني صهيب هيثم أحمد

933328911أموالأشخاصخالد هشام ماجد

أموالأشخاصمكي موفق نوار

أشخاص عطايا الدين محي محمد

الشركاء موبايل

1/ش
- ومستشارون قانونيون محاسبون- شركاه و مجني شركة

المسؤولية المحدودة

 استراد مزة دمشق

 بناء األكرم  نزلة

 مروحية عصاصة

94400455061245506134695

عنوانها
رقم

الترخيص
الشركاءالشركة اسم

 المسموح الشركات

بتدقيقها

هواتفها

3944009

021-2269954021-2269957 التدقيق و للمحاسبة الوحدة شركة2/ش
 خلف المحافظة حلب

 بناء االنتاج سوق

3/ش
 المحدودة  سورية ويونغ آرنست و ومشاركوه حصرية شركة

المسؤولية

 البوابة يعفور دمشق

5ط رؤيا بناء الثامنة
9442274023944000

9131043

23204792320479 التدقيق و للمحاسبة الوطنية الشركة4/ش
 دمشق برج دمشق

15 مكتب 15ط
999870123

5/ش
 سورية كوبرز هاوس ووتر برايس و مشاركوه و تدمر شركة

(قانونيون محاسبون- المهنية) المسؤولية المحدودة

 الحريقة دمشق

 بناء معاوية شارع

 رقم عقار وتار

9336333226119463

6125528

61165576116558 المسؤولية المحدودة (AGN)  االعمال الستشارات أساس شركة6/ش
 فيالت مزة دمشق

 ميتم جانب غربية
991999282

المسؤولية المحدودة واالستشارات للتدقيق الدار شركة7/ش
 فيالت مزة دمشق

 4344 عقار غربية
6125527

44681821

44256544442411 8/ش
 محاسبون السالمات ولطفي انترناشونال سي تي يو شركة

المسؤولية محدودة/  قانونيون

 بغداد شارع دمشق

 الكازية خلف أزبكية
944504016

9/ش
 المسؤولية المحدودة المهنية (j.m) ومكسور جواد شركة

قانونيون محاسبون

 شارع طلياني دمشق

 المختار بن عمر
93327745744681820

27257142724494

33223033322304 10/ش
 والسمان وتميمي (األوسط الشرق) توش آند ديلويت شركة

المهنية المدنية قانونيون محاسبون

 الروضة دمشق

 الملحقية مقابل

 بناء السعودية الثقافية

969666004

ش/13
 المحدودة المتكاملة المالية و المحاسبية الخدمات شركة

(قانونيون محاسبون- المهنية) المسؤولية
 القصور دمشق

 ط العدوي شارع
988733334

12/ش
 المسؤولية المحدودة المهنية مشاركوه و حسن الدين حسام شركة

" قانونيون محاسبون"
 بناء ميسات دمشق

العالي التعليم
940444999

 اشرفية دمشق

 شارع صحنايا
94434488067580626758062

44205674441567

15/ش
 المحاسبية الخدمات شركة) وشركاه غزالة ابو طالل شركة

 محاسبون (المسؤولية المحدودة المهنية المتكاملة والمالية

قانونيون

العجالني صهيب هيثم أحمد

ش/14
 الضريبية و المحاسبية و المالية لإلستشارات حلول شركة

قانونيون محاسبون المسؤولية المحدودة المهنية

933328911

988733334خالد هشام ماجد

 تنظيم دمشق

 ابو بناء كفرسوسة

 نادي خلف غزالة

 عقار المحافظة


