
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٤ 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  معاییر التدقیق الدولیة وقواعد السلوك المھنيبمادة یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون  -١مادة

 القدیممن المتقدمین وفق النظام  ٢٣/١٢/٢٠١٤ضوء نتائج االمتحان التحریري الجاري بتاریخ 

/ وعدد الناجحین ٢٩٧حیث بلغ عدد المتقدمین / ٢٠١٤لنیل شھادة محاسب قانوني لعام 

  / .١٥٦منھم/

 التسلسل
الرقم 

 العالمة النھائیة  اسم األب االسم والكنیة االمتحاني

 كتابة رقماً         

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 مصطفى ابتسام سخنیني ١٧٠٠ 1

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد توفیق ابو الهدى عزقول ١٧٠٥ 2

 فقط ستون درجة الغیر 60 سالم احمد  عاشور ١٧٠٧ 3

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 علي احمد االبراهیم ١٧٠٨ 4

 فقط ستون درجة الغیر 60 یاسرمحمد  احمد أوطه باشي ١٧١١ 5



 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد لمعت احمد باسم مخلالتي ١٧١٢ 6

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 محمود احمد تمیم ١٧١٣ 7

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 حسن احمد صفیة الفالح ١٧١٦ 8

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد ادیب احمد عالف ١٧١٨ 9

 فقط تسعون درجة الغیر 90 ابراهیم اسامة حمد ١٧٢٤ 10

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 میخائیل الیاس فیاض ١٧٣٢ 11

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 حبیب امیلة میهوب ١٧٣٦ 12

 فقط سبعون درجة الغیر 70 متوج ایاد متوج ١٧٤٣ 13

 الغیرفقط أربع وثمانون درجة  84 ھاني أحمد الحكیم ١٧٥٢ 14

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الرحمن أمجد العبد الحنان ١٧٥٩ 15

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد أیمن أحمد ١٧٦٣ 16

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 احسان أیھم السالم ١٧٦٤ 17

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد غازي باسل الحمادة ١٧٦٨ 18

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 موفق باسل أبو لبده ١٧٦٩ 19

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 رضوان بتول زنابیلي ١٧٧٩ 20

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد المسیح بسام صنیج ١٧٨٤ 21

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 كمال بشرى ابراھیم ١٧٨٩ 22

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمود بالل الحلبي ١٧٩١ 23

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 محمد ثائر العلي ١٧٩٥ 24

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 یوسف جمال ابراھیم ١٨٠٠ 25

 فقط ستون درجة الغیر 60 مصطفى حاتم محمدآغا ١٨٠٤ 26

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عبد الرحمن حسام الجبر ١٨٠٥ 27

 أربع وستون درجة الغیرفقط  64 ممدوح حسان العبوش ١٨١٠ 28

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 سلیمان حسان حمود ١٨١١ 29

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 شریف حسن فارس ١٨١٤ 30

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عثمان حسین جدید ١٨١٧ 31

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد فؤاد حكم عبد هللا ١٨٢٠ 32



 فقط ستون درجة الغیر 60 موسى المقدادخالد  ١٨٢٤ 33

 فقط ستون درجة الغیر 60 محي الدین خالد سھلي ١٨٢٧ 34

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 أجود خلدون علیوي ١٨٣١ 35

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عیسى رافت الصائغ ١٨٣٧ 36

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبد االلھ راما الحنیش ١٨٣٨ 37

 فقط ستون درجة الغیر 60 عصام رامي ایدك ١٨٣٩ 38

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محسن رامي ناصر ١٨٤٣ 39

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عیسى رانیا عیسى ١٨٤٥ 40

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سلیمان ربى العلى ١٨٥٠ 41

 فقط ستون درجة الغیر 60 أحمد رضوان سریو ١٨٥٢ 42

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 انور االسدي رنا ١٨٥٤ 43

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 انطون رنا شاھین ١٨٥٥ 44

 رنا شیخ الشباب ١٨٥٦ 45
محمد 

 محروس
 فقط سبعون درجة الغیر 70

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 داغر رھام زغتیتي ١٨٥٨ 46

 فقط ستون درجة الغیر 60 موفق رولھ سرحان ١٨٦٠ 47

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد ادیب ریم عوض ١٨٦٦ 48

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد سلیمان خطیب ١٨٨٤ 49

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 یوسف سلیمان علي ١٨٨٥ 50

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 عبد الرحیم سماح  قطیني ١٨٨٦ 51

 أربع وستون درجة الغیرفقط  64 محمود سناء البلخي ١٨٨٩ 52

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد نادر سوسن صافي ١٨٩٤ 53

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد شذا كوسة ١٨٩٨ 54

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 محمد شذى الزین ١٩٠٠ 55

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 ربحي شیرین االسدي ١٩٠١ 56

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد نوري شیخ اسماعیلشیرین  ١٩٠٣ 57

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 ھاني صفاء الحلبي ١٩٠٥ 58

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 ولید صفاء الدین ابو ردن ١٩٠٦ 59



 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 عبد الجواد طلحھ األیوبي ١٩١١ 60

 سبعون درجة الغیرفقط  70 جمیل طوني دیك ١٩١٢ 61

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 ابراھیم عادل حسین ١٩١٤ 62

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 بدر عازر دحدل ١٩١٥ 63

 فقط سبعون درجة الغیر 70 زھیر عبد الخالق السید ١٩١٧ 64

65 ١٩٢٦ 
عبد الفتاح المحمد 

 علي الحلواني
 فقط سبعون درجة الغیر 70

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمود عبد الكریم حمندوش ١٩٢٨ 66

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 یوسف عبد هللا شاھین ١٩٣١ 67

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 مصطفى عبیر زراق ١٩٣٦ 68

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 ابراھیم عروه دیب ١٩٤١ 69

 أربع وستون درجة الغیر فقط 64 محمود عزیز الجازیة ١٩٤٣ 70

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 احمد عادل عصام االبرش ١٩٤٥ 71

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 احمد عالء یوسف ١٩٤٩ 72

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد علي طالب ١٩٥٤ 73

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 حبیب عماد حبیب ١٩٥٨ 74

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عادل قبالنعمــــاد  ١٩٦١ 75

 فقط سبعون درجة الغیر 70 احمد نافذ عمر العمري ١٩٦٥ 76

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 ابراھیم عمران محمود ١٩٦٨ 77

 فقط سبعون درجة الغیر 70 حسین غازي عیسى ١٩٧١ 78

 فقط سبعون درجة الغیر 70 قاسم فادي دكاكني ١٩٧٩ 79

 فقط ستون درجة الغیر 60 انیس فادیھ  اسعد ١٩٨٠ 80

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 فواز فاطمة اسماعیل ١٩٨١ 81

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 اسعد فداء حكیم ١٩٨٧ 82

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 شریف كفاح الحمود ١٩٩٩ 83

 وسبعون درجة الغیرفقط أربع  74 حنین لینده بطبوطھ ٢٠١٤ 84

 فقط ستون درجة الغیر 60 حسن ماجد حمدان ٢٠١٥ 85

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 فیلیب ماري حفتھ ٢٠١٦ 86



 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 غسان ماري شلھوب ٢٠١٧ 87

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 حنا مازن المقدسي ٢٠١٩ 88

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 فائز ماھر القاسم ٢٠٢٨ 89

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 باكیر ماھر شیبان ٢٠٣٠ 90

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 انور مایا غوجل ٢٠٣١ 91

 فقط سبعون درجة الغیر 70 یوسف محمد  العقرباني ٢٠٣٤ 92

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عدنان محمد االفندي ٢٠٣٦ 93

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 قاسم محمد الحمیر ٢٠٣٩ 94

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الكریم محمد السلیمان ٢٠٤١ 95

 فقط سبعون درجة الغیر 70 رضوان محمد العسھ ٢٠٤٣ 96

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 محمود محمد الموسى ٢٠٤٦ 97

 ثمانون درجة الغیرفقط  80 یوسف محمد الناطور ٢٠٤٧ 98

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد دیب محمد أمین زیدان ٢٠٥٠ 99

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 محمد محمد أیھم ورده ٢٠٥٣ 100

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد یسار محمد تیسیر   النوري ٢٠٥٧ 101

 درجة الغیرفقط سبعون  70 احمد ماجد محمد جاویش ٢٠٥٨ 102

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد راتب محمد حسام الرفاعي ٢٠٦١ 103

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 عبد هللا محمد حسام عكاش ٢٠٦٢ 104

105 ٢٠٦٣ 
محمد حسام محمد 

 أمین أمین
 فقط ستون درجة الغیر 60

 الغیرفقط أربع وستون درجة  64 محمد انور محمد خالد مرعشي ٢٠٦٦ 106

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 مصطفى محمد خضیر ٢٠٦٧ 107

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 عیسى محمد خیر عمر ٢٠٦٨ 108

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 اسامھ محمد دبنك ٢٠٧٠ 109

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد محمد رضا عاشور ٢٠٧٣ 110

 فقط سبعون درجة الغیر 70 ابراھیم الجمالمحمد زاكي  ٢٠٧٤ 111

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 محمد رشید محمد زیاد   الحفیان ٢٠٧٥ 112

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 صالح محمد سامر  مرزوق ٢٠٧٩ 113



 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد زیاد محمد سعید  الحصري ٢٠٨٣ 114

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 احمد سلیمانمحمد  ٢٠٨٥ 115

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 احمد محمد شاھین ٢٠٨٨ 116

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبد الحسیب محمد صبح ٢٠٩٤ 117

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد بدیع محمد طریف  الصباغ ٢٠٩٥ 118

 درجة الغیرفقط سبع وثمانون  87 حسن محمد عرنوس ٢٠٩٨ 119

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 صبري محمد عزمت ٢٠٩٩ 120

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 امین محمد علي جبیرو ٢١٠٢ 121

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 مروان محمد عماد   سوقیھ ٢١٠٣ 122

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد حسن محمد عماد   كسیبھ ٢١٠٤ 123

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 محمد وھبي محمد عمار جلب ٢١٠٥ 124

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الوھاب محمد مازن   عقید ٢١١٤ 125

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 مناح محمد منار   االظن ٢١١٨ 126

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبد المنعم محمد مھدي عكش ٢١٢٠ 127

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 نسیب واصف   الوتارمحمد  ٢١٢٧ 128

 فقط سبعون درجة الغیر 70 طالب محمود  خطاب ٢١٣١ 129

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الصمد محمود العبود ٢١٣٦ 130

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 أیوب محمود میھوب ٢١٤٠ 131

 درجة الغیرفقط أربع وسبعون  74 بسام مدین طعمھ ٢١٤٢ 132

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الرؤوف مصطفى غراب ٢١٤٨ 133

 فقط أربع وتسعون درجة الغیر 94 ممدوح مضر الطیاره ٢١٥٠ 134

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 حكمت معن  الخوري ٢١٥٤ 135

136 ٢١٥٧ 
ملك حاج محمد 

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عبد الوھاب عابدین

 فقط سبعون درجة الغیر 70 فارس منار كاسوحة ٢١٥٩ 137

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد جمال منال الصیرفي ٢١٦٠ 138

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 فخر الدین منال حلواني ٢١٦٢ 139

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد منى حمیدي ٢١٦٤ 140



 درجة الغیرفقط ستون  60 عبد الغني مھند  العیان ٢١٦٩ 141

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد عید مھند درویش ٢١٧٠ 142

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد میاده عبھ جي ٢١٧٢ 143

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 نوح میساء بدران ٢١٧٥ 144

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد نجاح الذیاب ٢١٨٣ 145

 فقط سبعون درجة الغیر 70 العزیزعبد  نسرین عثمان ٢١٨٨ 146

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عبد الھادي نورس ضیف هللا ٢١٩٥ 147

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 محمد ھال ابو كف ٢٢٠٣ 148

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عدنان ھناء الخطیب ٢٢٠٧ 149

 الغیرفقط سبعون درجة  70 اسكندر ھناء سكیكر ٢٢٠٨ 150

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد زھیر وائل جانات ٢٢١٦ 151

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبد اللطیف وراد جنید ٢٢٢٠ 152

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سلمان وسام االبراھیم ٢٢٢١ 153

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 رزوق یاسر حافظ ٢٢٣٣ 154

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 راسم یامن  فرھود ٢٢٣٨ 155

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سلمان غیث الفریحات ٢٢٥٦ 156

  

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

  القرار من یلزم لتنفیذه . یبلغ ھذا - ٣مادة

   ١٢/٢٠١٤/  ٣١دمشق

  وزیر المالیة                                                                                     

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق 

  

  إسماعیل إسماعیلالدكتور 


