
G 

       :s\ori!  
�5™±ÁÑáïHVfv¨»Ë×ç÷��4d	�/?O  

  إعـــــــــالن                                  ١٤٠٠٤/٣٨

  

 للتقدم المتحان نیلمدیریة المحاسبین القانونیین عن بدء قبول طلبات الراغبین  -تعلن وزارة المالیة
المتضمن  ٢٠٠٩/ لعام ٣٣شھادة محاسب قانوني ممن تتوفر لدیھم الشروط المنصوص علیھا في القانون رقم /

قررة من مجلس المحاسبة والتدقیق وذلك خالل الفترة تنظیم مھنة المحاسبة والتدقیق والضوابط الم
  . ٢٩/١٠/٢٠١٥   لغایة و ٤/١٠/٢٠١٥

  ھذه الشھادة : الشروط الواجب توافرھا للحصول على -أوالً 

من الدول العربیة  من رعایا أن یكون عربیاً سوریاً أو من في حكمھ منذ أكثر من عشر سنوات أو  - ١
عمره أال یزید ووأن یكون أتم السنة الخامسة والعشرین من عمره ، المعاملة بالمثل  ةطیشر المجازین

 عن خمسین سنة میالدیة بتاریخ انتھاء تقدیم الطلبات  .

 بإحدى الجرائم التي تمس األمانة والشرف أو إحدى الجرائم االقتصادیة. غیر محكوم - ٢

 مس النزاھة أو شرف الوظیفة بناًء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة.تب اسبأغیر مسرح ب - ٣

من  -محاسبة   اختصاص  -التجارة  وأأن یكون حائزاً على إجازة جامعیة من إحدى كلیات االقتصاد  - ٤
العربیة السوریة أو ما یعادلھا وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشھادات  جامعات الجمھوریة

 وأأن یكون حائزاً على إجازة جامعیة من إحدى كلیات االقتصاد ، أو لعلمیة لدى وزارة التعلیم العاليا
اص من في اختص لمقررات التالیةدراستھ لشرط توفر أو ما یعادلھا التجارة من االختصاصات األخرى 

  :غیر المحاسبة 

 .) أو ما یعادلھا شرط أن تتضمن مفردات المقرر١مبادئ المحاسبة (محاسبة رقم  -أ 

 .) أو ما یعادلھا شرط أن تتضمن مفردات المقرر٢رقم مبادئ المحاسبة (محاسبة   -ب 

  محاسبة شركات.(یمكن أن ترد في مقرر واحد أو مقررین)  -ج 

من اختصاصات غیر المحاسبة أما االختصاصات التي ال  وتعد ھذه المقررات أساسیة بالنسبة للمتقدمین
  تتوافر فیھا تلك المقررات فھي مرفوضة حكماً.

 لمؤتمت أسئلة وتصحیحاً .اسیجري االمتحان وفق األسلوب التقلیدي بدالً من األسلوب  - ٥

  وتتناول المحاور الداخلة في االمتحان مایلي:

  وتطبیقاتھا. المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةأـ 

  معاییر التدقیق الدولیة وقواعد السلوك المھني وتطبیقاتھا.ب ـ 

  تحلیل القوائم المالیة.ج ـ 

  المحاسبة الضریبیة.د ـ 

لتھا من مجلس من جمعیات أو معاھد معتمدة دولیاً علیھ معاد مھنیةكل من حاز على شھادة محاسبة  ـ٦
 .قبل التقدم لالمتحان  المحاسبة والتدقیق

             

   



  الوثائق المطلوب تقدیمھا : -ثانیاً 

طلب خطي موقع من صاحب العالقة وعلى مسؤولیتھ الشخصیة وفق النموذج المعد لھذه الغایة یبین فیھ  - ١
أو المعلومات المطلوبة بشكل مفصل ویمكن الحصول على الطلب من مدیریات المالیة في المحافظات 

 ي/ أو الموقع االلكترون www.syrianfinance.org.comالمالیة /عبر الموقع االلكتروني لوزارة 
 ./ www.asca.syللتنظیم المھني /

 صورة عن البطاقة الشخصیة أو قید السجل المدني ملصق علیھا الطابع القانوني. - ٢

صورة عن جواز السفر بالنسبة للمتقدمین العرب غیر السوریین ملصق علیھ طابع قانوني وما یثبت  - ٣
 املة بالمثل قانوناً من دولة المتقدم.شرط المع

 خالصة السجل العدلي على أن ال یكون قد مضى على استخراجھا أكثر من ثالثة أشھر. - ٤

مصدقة أصوالً من إحدى كلیات أو اشعارأً بالتخرج تخرج الصورة عن اإلجازة الجامعیة أو وثیقة  - ٥
ات أخرى شرط توفر المقررات التجارة أو ما یعادلھا اختصاص محاسبة أو اختصاص وأاالقتصاد 

أما فیما یتعلق بالحاصلین الختصاص غیر المحاسبة ، الواردة أعاله مع كشف عالمات مصدق أصوالً 
على إجازات جامعیة غیر سوریة فعلیھم تقدیم صورة مصدقة عن المعادلة أصوالً من قبل وزارة التعلیم 

تم إبراز صورة مصدقة عن التعادل مرفق العالي وفي حال وجود تعادل سابق لإلجازة الجامعیة فی
 بكشف عالمات من الجھة المحفوظة لدیھا وبما یفید أن األصل محفوظ لدیھا.

إضافة إلى كشف بالمواد العلمیة التي منحت على أساسھا  المھنیةصورة مصدقة عن شھادة المحاسبة  - ٦
الشھادة صادرة عن الجمعیات أو المعاھد المعتمدة من االتحاد الدولي للمحاسبین(إیفاك) والمصدقة من 

 السفارات السوریة ووزارة الخارجیة والمعادلة من مجلس المحاسبة والتدقیق.

 .س./ل١٥٠٠٠/وقدره/٢٠١٤لعام//١٢رقم/ القانونفي یثبت دفع الرسم المالي المنصوص علیھ  إیصال - ٧

 . سل./٥٠٠٠إیصال تسدید بدل االمتحان للتنظیم المھني وقدره / - ٨

(الشؤون اإلداریة) في المحافظات  یتم استالم الطلبات ضمن مغلف ویسجل في دیوان مدیریات المالیة - ٩
الطوابع أصوالً خالل المدة المعلن م وبدل االمتحان وتأشیر وبعد استكمال كامل األوراق وسداد الرس

 عنھا.

یصدر وزیر المالیة بناًء على اقتراح لجنة القبول واإلشراف على االمتحان قراراً یتضمن أسماء  -ثالثا      
  المقبولین الذین یحق لھم التقدم لالمتحان.

  ٢٠١٥/ ٢٢/٩دمشق في 

  وزیر المالیة                                                            

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق                                                                

  إسماعیل إسماعیلالدكتور                                                                  

 

 


