
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٧ قرار رقم

  

  إن وزیر المالیة 

  . ٢٠٠٩/ لعام ٣٣بناًء على أحكام القانون رقم /

  . ٢٧/٨/٢٠١٤/ تاریخ ٢٧٣وعلى أحكام المرسوم رقم/

  . ٧/٩/٢٠١٤تاریخ  ١٢٩٦٢/٣٨وعلى اإلعالن رقم 

  . ٢٤/١١/٢٠١٤/و تاریخ ٣٥٣٢وعلى القرار رقم 

  . ٢١/١٢/٢٠١٤/و تاریخ ٣٨٧٩والقرار رقم 

  

  یقرر مایلي :

في ضوء نتائج االمتحان بمادة قانون الضرائب على الدخل یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون  -١مادة

یل شھادة محاسب لن القدیممن المتقدمین وفق النظام  ٢٣/١٢/٢٠١٤التحریري الجاري بتاریخ 

  / .٣٧/ وعدد الناجحین منھم/٩٣حیث بلغ عدد المتقدمین / ٢٠١٤قانوني لعام 

 التسلسل
الرقم 

 اسم األب االسم والكنیة االمتحاني
 العالمة النھائیة 

 كتابة رقماً 

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 مصطفى ابتسام سخنیني ١٧٠٠ 1

 ستون درجة الغیرفقط  60 ابراهیم اسامة حمد ١٧٢٤ 2

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 الفرید امجد حتمل ١٧٣٤ 3

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 قاسم امل المصري ١٧٣٥ 4

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد ولید أحمد خلیفة ١٧٥٣ 5

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 فیصل أریج السایس ١٧٥٦ 6

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 هایل إیاد عامـــر ١٧٦٥ 7



 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد بشار الحسین ١٧٨٧ 8

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 علي بشار حسام الدین ١٧٨٨ 9

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد معروف خالد حسن اغا ١٨٢٥ 10

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 نذیر خالد شیخ الحاره ١٨٢٨ 11

 فقط ستون درجة الغیر 60  خلدون علیوي ١٨٣١ 12

 فقط ستون درجة الغیر 60 رزق هللا ریم شعبو ١٨٦٥ 13

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 جوزیف ریمون جرجي ١٨٦٨ 14

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 فارس سامر القائد ١٨٧٨ 15

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الجواد طلحھ األیوبي ١٩١١ 16

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد علي طالب ١٩٥٤ 17

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 شفیق فایزة قوتلي ١٩٨٥ 18

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمود فراس القطریب ١٩٨٨ 19

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد بسام فراس المصري ١٩٨٩ 20

 وسبعون درجة الغیرفقط أربع  74 محمد فتحي فرح الحمصي ١٩٩٥ 21

 فقط ستون درجة الغیر 60 یاسین لمى الجلیالتي ٢٠٠٤ 22

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عواد لورانس النواقیل ٢٠٠٨ 23

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عبد الكریم لینا الحجو ٢٠١٠ 24

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 شاھر مازن البیضة ٢٠١٨ 25

 فقط ستون درجة الغیر 60 شفیق البطرسماھر  ٢٠٢٧ 26

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد مروان مجد مراد ٢٠٣٣ 27

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 خالد محمد الشامي ٢٠٤٢ 28

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد یسار محمد تیسیر   النوري ٢٠٥٧ 29

 الغیرفقط ستون درجة  60 محمد فائز محمد حبش ٢٠٦٠ 30

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد عادل محمد وائل   مشخص ٢١٢٥ 31

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد مخلف سلیمان ٢١٤١ 32

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد مصطفى التجار ٢١٤٥ 33

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمود نایفة   أبو شلة ٢١٧٩ 34



 فقط ستون درجة الغیر 60 الكریمعبد  نبیل عیاش ٢١٨١ 35

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 غسان وسام عقیل ٢٢٢٥ 36

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 تحسین غفران البیطار ٢٢٤٨ 37

  

یمنح السادة المذكورین أعاله شھادة محاسب قانوني بعد أدائھم الیمین القانونیة المنصوص  – ٢مادة 
  . ٢٠٠٩/ لعام ٣٣/ من القانون رقم /١٦علیھا في المادة /

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه . - ٣مادة

   ١٢/٢٠١٤/ ٣١دمشق 

  وزیر المالیة                                                                                     

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق 

  

  إسماعیل إسماعیلالدكتور 


