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  ٣٣القانون رقم 

  رئیس الجمھوریة 

  بناء على أحكام الدستور 

ھجري  ١٤٣٠-١١- ٣٠وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
  میالدي  ٢٠٠٩- ١١-١٧الموافق 

  : یصدر مایلي

  المادة األولى 

  : یقصد بالتعاریف التالیة المعنى الوارد بجانب كل منھا

  وزیر المالیة  :الوزیر  -  ١

  وزارة المالیة  :الوزارة  -  ٢

  مجلس المحاسبة والتدقیق  :المجلس – ٣

  مھنة المحاسبة بفرعیھا المحاسبة والتدقیق:المھنة  -  ٤

  جمعیة المحاسبین القانونیین  :التنظیم المھني - ٥

  . مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین: مجلس اإلدارة  -  ٦

شھادة المحاسب القانوني وفق األحكام من حصل على :المحاسب القانوني  - ٧
  . القانونیة النافذة

من یحمل إجازة في االقتصاد أو ما یعادلھا ویمارس أعمال  :المحاسب المھني  -  ٨
  . المحاسبة ومنتسب للتنظیم المھني

المحاسب القانوني المرخص لتدقیق ومراجعة الحسابات سواء  :مدقق الحسابات  - ٩
أكان شخصا طبیعیا یزاول باسمھ أو لحساب شركة مھنیة وعلى مسؤولیتھ لمھنة 

  . تدقیق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثیلھا بعدالة للمركز المالي للجھة المدققة

  . دققةشخص یعمل بانتظام لدى الجھة الم :المدقق الداخلي  - ١٠

ھي تطبیق قواعد ومبادئ ومعاییر المحاسبة المعتمدة من قبل  :المحاسبة  -  ١١
  . مجلس المحاسبة والتدقیق وما یرتبط بھا من أعمال
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فحص البیانات المالیة بھدف إبداء الرأي فیما إذا كانت  :تدقیق البیانات المالیة  - ١٢
اسبیة محددة وأنھا تمثل بعدالة قد أعدت من كافة النواحي الجوھریة وفقا لمعاییر مح

  . ومن كافة النواحي الجوھریة المركز المالي للجھة المدققة

الشھادة الممنوحة من قبل وزارة المالیة للناجحین  :شھادة المحاسب القانوني  - ١٣
  . في امتحان شھادة المحاسب القانوني

صاحبھا الحق في  الوثیقة الصادرة عن التنظیم المھني والتي تخول :الرخصة  - ١٤
  . مزاولة المھنة وفق أحكام ھذا القانون

ھي شركة مدنیة أو شركة مھنیة محدودة المسؤولیة مسجلة  :الشركة المھنیة  - ١٥
  . وفق القوانین واألنظمة النافذة

تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقدیم أو عرض تقدیم  :خدمات التدقیق  - ١٦
  : الخدمات التالیة

تدقیق ومراجعة البیانات المالیة والحسابات على اختالف أنواعھا وإبداء خدمات  - أ 
  . الرأي فیھا

  . القیام بإجراءات تدقیق محددة أو بإجراءات متفق علیھا - ب 

  . إعداد البیان الضریبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا - ج 

  . وضع النظم المالیة والمحاسبیة للمؤسسات والشركات - د 

  . خدمات تقییم الشركات والمؤسسات واألعمال -ه 

فحص وتقییم مدى كفایة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة  :التدقیق الداخلي  - ١٧
  . وجودة األداء عند تأدیة األنشطة المختلفة

  الباب الثاني

  مجلس المحاسبة والتدقیق

  : ٢المادة 

  : یشكل مجلس المحاسبة والتدقیق على النحو اآلتي -أ 

  رئیسا .. وزیر المالیة  - ١

  عضوا ونائبا للرئیس .. معاون وزیر المالیة المختص بالضرائب والرسوم - ٢
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  عضوا .. مدیر عام ھیئة الضرائب والرسوم  - ٣

  مدیر عام ھیئة اإلشراف على التامین عضوا  - ٤

  ابة المالیة عضوا وكیل الجھاز المركزي للرق - ٥

  المدیر التنفیذي لسوق دمشق لألوراق المالیة عضوا  - ٦

عضو مجلس مفوضي ھیئة األوراق واألسواق المالیة المختص بالمحاسبة  - ٧
  عضوا  والتدقیق

  عضوا ... نائب حاكم مصرف سوریة المركزي  - ٨

  عضوا .. رئیس مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین - ٩

  عضوا .. تجارة الداخلیة في وزارة االقتصاد والتجارة مدیر ال - ١٠

أحد أعضاء الھیئة التدریسیة اختصاص محاسبة أو تدقیق في إحدى الجامعات  - ١١
السوریة ومن المزاولین للمھنة لمدة ال تقل عن خمس سنوات یختاره الوزیر بناء 

  عضوا .. على تنسیب رئیس الجامعة 

اص في المحاسبة في القطاع الخاص یختاره شخص من ذوي الخبرة واالختص - ١٢
  عضوا .. الوزیر بناء على تنسیب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة

ثالثة من الخبراء في معاییر المحاسبة والمراجعة من المزاولین اثنان یسمیھم  - ١٣
.. التنظیم المھني وواحد یختاره الوزیر من الحائزین على شھادة محاسب قانوني

  عضوا 

 ١٢و ١١ون مدة العضویة لكل من األعضاء المنصوص علیھم في البنود تك - ب
من الفقرة أ من ھذه المادة سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة ویجوز تغییر أي منھم  ١٣و

  . بتعیین بدیل لھ للمدة المتبقیة من عضویتھ وذلك بذات الطریقة التي عین بھا

  :  ٣المادة 

أو نائبھ عند غیابھ على وجھ قانوني مرة كل  یجتمع المجلس بدعوة من رئیسھ - ١
ثالثة أشھر أو كلما دعت الحاجة لذلك ویكون النصاب القانوني الجتماعاتھ بحضور 
أكثریة أعضائھ على أن یكون من بینھم الرئیس أو نائبھ ویتخذ قراراتھ بأكثریة 

  . أصوات أعضائھ

تحدد مھامھا بقرار من یكون للمجلس مدیریة تنفیذیة تحدث في وزارة المالیة  - ٢
  . الوزیر
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  . یصدر الوزیر النظام الداخلي للمجلس - ٣

  :  ٤المادة 

  : یھدف المجلس إلى

  . اإلشراف على مھنة المحاسبة والتدقیق لالرتقاء بمستوى أدائھا - ١

التأكید على مستوى جودة ودقة عمل شركات المھنة ومدققي الحسابات في  - ٢
  . سوریة

الرقابة على األعمال المحاسبیة والمالیة تدعیما للثقة في أنشطة المحاسبة  - ٣
  . والتدقیق

  :  ٥المادة

  : یختص المجلس بوضع السیاسات والنظم الالزمة لتحقیق أھدافھ ولھ على األخص

  . اعتماد السیاسات التدریبیة الالزمة لالرتقاء بمستوى المھنة - ١

ظم والمعاییر المحاسبیة وقواعد المراجعة على متابعة التطور في مجال الن - ٢
  . المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبیقھا في سوریة

إلزام الجھات ذات العالقة بتطبیق معاییر المحاسبة ومعاییر التقاریر المالیة  - ٣
الدولیة ومعاییر التدقیق الدولیة ومعاییر التقییم الدولیة في ضوء المستجدات 
والمتغیرات المحلیة والدولیة في إطار خطة محددة زمنیا یضعھا مجلس المحاسبة 

  . والتدقیق

لسالمة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقییم إجراء البحوث الالزمة  - ٤
الدولیة ومعاییر المراجعة الدولیة بما یتالءم مع األوضاع االقتصادیة والمالیة 

  . والقانونیة ونشر ھذه المعاییر واإللزام باتباعھا

  . دراسة احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة بما یحقق المزید من شفافیة ھذه القوائم - ٥

  . اعتماد اإلطار العام لمقررات االمتحانات المنصوص علیھا في ھذا القانون - ٦

إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخالفات في المسائل  - ٧
  . المحاسبیة مع الدوائر المالیة

العمل على عقد المؤتمرات العلمیة والمھنیة مع المنظمات العربیة والدولیة في  - ٨
  . ل المحاسبة والتدقیق وتفعیل توصیاتھامجا
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الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات  - ٩
  . شركات األموال بالتعاون مع التنظیم المھني

تنسیق التعاون واالستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمھا برامج الدعم الفني  - ١٠
  . الدولیة

ي تحقیق التفاعل فیما بین الجامعات والمعاھد وبین التطویر المقابل اإلسھام ف - ١١
  . في معاییر المحاسبة والتقاریر المالیة الدولیة

تحدید البدالت الواجب تحصیلھا لصالح التنظیم المھني بناء على اقتراح مجلس  - ١٢
  . اإلدارة

  . اإصدار القرارات الخاصة بتفسیر قواعد مزاولة المھنة وتعدیلھ - ١٣

  . إضافة خدمات أخرى تشملھا مھنة التدقیق والمراجعة وفق المعاییر الدولیة - ١٤

  . إبداء الرأي في المسائل الضریبیة والمحاسبیة - ١٥

  :  ٦المادة 

  . للمجلس االستعانة بمن یراه ضروریا من ذوي الخبرة واالختصاص

  :  ٧المادة 

عضائھ لمعاونتھ في أداء مھامھ یجوز للمجلس تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة من بین أ
  . وترفع ھذه اللجان ما تتوصل إلیھ من مقترحات إلى المجلس العتمادھا بقرار منھ

  :  ٨المادة 

  . یسمى أعضاء المجلس بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر

  الباب الثالث

  شھادة المحاسب القانوني

  الفصل األول

  شروط منح الشھادة

  :  ٩المادة 

  : تمنح شھادة محاسب قانوني لألشخاص الطبیعیین ممن تتوافر فیھم الشروط التالیة
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  : من حیث الشروط القانونیة - ١

أن یكون عربیا سوریا أو من في حكمھ منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعایا  -أ 
الدول العربیة المجازین شرط المعاملة بالمثل وأال یقل عمره عن خمس وعشرین 

  . سنة میالدیة ٥٠سنة میالدیة وأال یزید على

غیر محكوم بإحدى الجرائم التي تمس األمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم  -ب 
  . القتصادیةا

غیر مسرح لسبب یمس النزاھة أو شرف الوظیفة بناء على حكم قضائي مكتسب  -ج
  . الدرجة القطعیة

أن یكون حائزا إجازة جامعیة من إحدى كلیات االقتصاد أو ما یعادلھا اختصاص  -د
محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معین من المقررات في مادة 

س من جامعات الجمھوریة العربیة السوریة أو ما یعادلھا وفق المحاسبة یحددھا المجل
  . قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشھادات العلمیة لدى وزارة التعلیم العالي

  :من حیث اجتیاز االمتحان -  ٢

أن یجتاز بنجاح امتحانا تجریھ لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي یحددھا  -أ 
  . المجلس

ز للمجلس أن یصدر قرارا بمعادلة شھادات المحاسبة من جمعیات أو معاھد یجو -ب 
معتمدة دولیا ویخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد االمتحانات المتعلقة بالقوانین 

  . السوریة التي یحددھا المجلس 

  الفصل الثاني

  لجنة القبول واإلشراف على االمتحان

  : ١٠المادة 

ب القانوني بإشراف وزارة المالیة مرة على األقل سنویا یجري امتحان شھادة المحاس
 .  

  :  ١١المادة 

  : تشكل بقرار من وزیر المالیة لجنة القبول واالمتحان على النحو االتي - ١

  رئیسا .. معاون وزیر المالیة أو من یسمیھ وزیر المالیة  -  ١
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  عضوا ونائبا للرئیس .. رئیس التنظیم المھني -  ٢

  عضوا .. ارة االقتصاد والتجارة بمرتبة مدیر على األقل مندوب عن وز - ٣

مندوب عن وزارة المالیة بمرتبة مدیر على األقل من الحائزین إجازة محاسب  - ٤
  عضوا ....... قانوني 

قسم المحاسبة من الھیئة التدریسیة بمرتبة  -مندوب عن إحدى كلیات االقتصاد  - ٥
  عضوا .. ي أستاذ ومن الحائزین إجازة محاسب قانون

مندوب عن الجھاز المركزي للرقابة المالیة بمرتبة مدیر ومن الحائزین إجازة  - ٦
  عضوا .. محاسب قانوني 

مندوبان اثنان عن التنظیم المھني وممن مارسا المھنة لمدة عشر سنوات على  - ٧
  عضوین .. األقل یسمیھما التنظیم المھني

  . عضوا وأمینا للسر .. أحد العاملین في وزارة المالیة یسمیھ وزیر المالیة  -  ٨

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئیسھا وال تصح اجتماعاتھا إال بحضور خمسة  - ٢
أعضاء على األقل بمن فیھم رئیس اللجنة على أن تتخذ قراراتھا بأكثریة األصوات 

  . الرئیسوفي حال تساوي االصوات یرجح جانب 

  : ١٢المادة 

  : تكون مھام اللجنة

اقتراح شروط وقواعد القبول واإلشراف على االمتحان واقتراح مقرراتھ ورفعھا  - ١
  . إلى المجلس إلقرارھا 

  . دراسة طلبات التقدم المتحان الحصول على شھادة محاسب قانوني والبت بھا  -  ٢

  . یجري االمتحان التحریري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالیة  - ٣

  . رفع مشروع القرار الالزم بأسماء الناجحین إلى المجلس إلقراره أصوال  - ٤

تضع أسئلة االمتحان لجنة یسمیھا المجلس بقرار من رئیسھ وتتقاضى لجنة القبول .. 
  . من المجلس واالمتحان تعویضا لقاء ھذه األعمال یحدد بقرار

  : ١٣المادة 
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تقدم طلبات التقدم لالمتحان إلى وزارة المالیة أو مدیریاتھا في المحافظات خالل  - ١
  . المواعید التي یحددھا المجلس 

على اللجنة البت بھذه الطلبات خالل ستین یوما من تاریخ انتھاء موعد قبول  - ٢
  . الطلبات

قرارا یتضمن أسماء أصحاب الطلبات یصدر الوزیر بناء على اقتراح اللجنة  - ٣
  . المقبولة والذین یحق لھم التقدم لالمتحان 

  : ١٤المادة 

یصدر الوزیر بقرار منھ أسماء الناجحین في االمتحان وتكون قراراتھ قطعیة غیر 
  . قابلة للطعن والمراجعة وتصحح األخطاء المادیة بقرار منھ 

  : ١٥المادة 

لقانوني وتحفظ كافة األوراق والسجالت وما تراه لجنة یوقع الوزیر شھادة المحاسب ا
  . القبول واالمتحان من مستندات في وزارة المالیة 

  : ١٦المادة 

یؤدي الناجحون في امتحان شھادة المحاسب القانوني أمام محكمة البدایة المدنیة  - ١
  : في مركز المحافظة الیمین اآلتیة

نتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم أقسم با� العظیم أن أقوم بواجبات مھ
دوما جانب الحق وأن أتقید بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المھنة وأن 

  . أراعي آدابھا وقواعدھا وهللا على ما أقول شھید

یحرر محضر بأداء الیمین ویحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقیع علیھ  - ٢
  . ولمن رئیس لجنة القب

  

  : ١٧المادة 

ال تخول الشھادة حاملھا الحق في ممارسة المھنة إال بعد إتمامھ التدریب  - ١
  . المنصوص علیھ في ھذا القانون

بعد القید في السجل العام للمحاسبین القانونیین یعد المحاسب القانوني عضوا  - ٢
لنظام الداخلي مؤازرا في التنظیم المھني وعلیھ استكمال إجراءات االنضمام وفقا ل

  . للتنظیم المھني
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یعتبر المحاسب القانوني عضوا عامال في التنظیم المھني بعد حصولھ على  - ٣
  .الرخصة 

   

  الفصل الثالث

  القید في السجل العام

  :  ١٨المادة 

   ٠تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبین القانونیین - ١

  : یمسك التنظیم المھني السجالت التالیة  - ٢

  . سجل المحاسبین المھنیین  -أ

  . سجل المزاولین  - ب

  . سجل غیر المزاولین  -ج

  سجل المتدربین  -د

  . سجل المدققین الداخلیین  -ھـ 

یحدد التنظیم المھني المعلومات والوثائق التي یجب أن تدون أو تحفظ في كل  - ٣
  . سجل

  : ١٩المادة 

  : لحق بسجل المزاولینی

جدول المحاسبین والمراجعین لشركات األشخاص والمؤسسات الفردیة ویعبر  - ١
  . عنھ بجدول شركات األشخاص 

جدول المحاسبین والمراجعین لشركات األموال ویعبر عنھ بجدول شركات  - ٢
  . األموال 

  :  ٢٠المادة 
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ل طلب تجدید الرخصة تجدد رخص مزاولة المھنة سنویا وعلى مجلس اإلدارة قبو
بعد تسدید الرسوم ما لم یكن ھناك إجراء تأدیبي أو مخالفة ألحكام ھذا القانون صدر 

  . فیھا قرار من لجنة التأدیب 

  :  ٢١المادة 

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة یصدر المجلس في كل عام جدوال بأسماء  - ١
ولین وترسل صورة عن ھذا المحاسبین القانونیین المجازین المزاولین وغیر المزا

  . الجدول إلى الجھات ذات العالقة وفق األصول 

تلتزم الجھات التي تخضع حساباتھا للتدقیق من مدقق حسابات باعتماد مدقق  - ٢
  . الحسابات من الجداول التي یصدرھا المجلس 

  الباب الرابع

  رخصة مزاولة المھنة

  الفصل األول التدریب المھني

  : ٢٢المادة 

   ٠یمسك لدى التنظیم المھني سجل للمتدربین - ١

یسجل طالب التسجیل لدى التنظیم المھني بصفة متدرب ویسجل في سجل  - ٢
المتدربین الذي یضعھ التنظیم المھني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات 
التي تثبت توافر شروط التدرب المھني المنصوص علیھا في ھذا القانون ویبین اسم 

  . محاسب القانوني الذي یتدرب عنده وموافقة ھذا األخیر على التدرب في مكتبھ ال

یبت التنظیم المھني بالطلب خالل مھلة أقصاھا خمسة وأربعون یوما من تاریخ  - ٣
  . تقدیمھ ویعتبر الطلب مقبوال حكما إذا لم یبت بھ خالل المدة المذكورة 

  :  ٢٣المادة 

  : مدة وشروط التدریب

یقضي المتدرب مدة تدریب مدتھا سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة  - ١
مھنیة سوریة لتدقیق الحسابات مسجلین أصوال في سجل المزاولین وبعد مرور 

  . سنتین على تسجیل المكتب أو الشركة

الیجوز للمحاسب القانوني أن یقبل في مكتبھ متدربا دون موافقة خطیة من  - ٢
   .التنظیم المھني 



11 
 

الیقبل في مكتب واحد أكثر من ثالثة متدربین إال بإذن خاص من مجلس اإلدارة  - ٣
  . أو إذا كانت شركة مھنیة 

یجب على المتدرب أن یتم فترة التدرب في مجال تدقیق الحسابات وبدوام عمل  - ٤
كامل وأن یحضر برنامج محاضرات التدریب الخاص بالمتدربین الذي یعده التنظیم 

  . یا المھني سنو

یحظر على المحاسب االنتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظیم المھني خطیا  - ٥
  . وبعد استطالع رأي المحاسب القانوني المشرف 

یضع التنظیم المھني في النصف األول من كانون الثاني من كل عام برنامجا  - ٦
  . ا وتطبیقیاعاما لمحاضرات التدریب المھني وتتضمن نشاطات المھنة علمیا ومسلكی

یشرف مجلس اإلدارة على محاضرات التدریب وتعاونھ لجنة تدعى لجنة  - ٧
  . التدریب المھني یشكلھا مجلس اإلدارة

  : ٢٤المادة 

ال یجوز للمتدرب أن یفتح مكتبا باسمھ ویجوز لھ الحضور أمام الدوائر المالیة ولجان 
الشركة التي یمارس الطعن وغیرھا بصفتھ وكیال عن المحاسب القانوني أو عن 

التدریب لدیھا دون أن یكون لھ الحق في توقیع البیانات أو المذكرات التي تقدم لھذه 
  . الجھات

  : ٢٥المادة 

  . ال یجوز للمتدرب االنقطاع عن التدریب لمدة تزید على ستین یوما سنویا  - ١

المواضیع یجب على المتدرب عند انتھاء مدة تدریبھ تقدیم بحث تطبیقي في أحد  -  ٢
  . المتعلقة بالمھنة یناقش من قبل لجنة یشكلھا مجلس اإلدارة ویمنح بنتیجتھا الرخصة

  : ٢٦المادة 

  . یستحق المحاسب تحت التدریب مكافأة یحدد حدھا األدنى بقرار من مجلس اإلدارة

  الفصل الثاني

  ترخیص المھنة

  :  ٢٧المادة 
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ستقلة تمارس من قبل شخص طبیعي مھنة علمیة فكریة م.. مھنة المحاسب القانوني 
أو شركة مھنیة مدنیة أو شركة مھنیة محدودة المسؤولیة مرخصة أصوال ومسجلة 

  . لدى وزارة االقتصاد والتجارة

  : یمنح ترخیص مزاولة المھنة لألشخاص الطبیعیین ممن تتوافر فیھم الشروط التالیة

  . أن یكون حاصال على شھادة محاسب قانوني سوري - ١

ن یكون عربیا سوریا أو من في حكمھ منذ أكثر من عشر سنوات وأال یزید أ - ٢
  . سنة ٥٢عمره على 

غیر محكوم بإحدى الجرائم التي تمس األمانة والشرف أو إحدى الجرائم  - ٣
  . االقتصادیة

غیر مسرح بسبب النزاھة أو الشرف الوظیفي بناء على حكم قضائي مكتسب  - ٤
  . الدرجة القطعیة

  . أن یكون قد حصل على وثیقة التدریب من التنظیم المھني وفق أحكام ھذا القانون - ٥

  . أن یحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المھنة - ٦

أن یتقدم بطلب التسجیل لمزاولة المھنة إلى التنظیم المھني مرفقا معھ كافة الوثائق  - ٧
  . المطلوبة

ة البدایة المدنیة في مركز المحافظة الیمین أن یؤدي طالب التسجیل أمام محكم -أ  - ٨
أقسم با� العظیم بأن أمارس مھنتي بأمانة وشرف وإخالص وأال أخفي : اآلتیة

  . الحقیقة

یحرر محضر بأداء الیمین ویحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجیل لدى  - ب
  . التنظیم المھني

  . المھني أن یسدد البدالت النقدیة المحددة لدى التنظیم - ٩

  . یمنح التنظیم المھني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس - ١٠

  الفصل الثالث

  شروط وقواعد المزاولة

  : ٢٩المادة
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  : یحظر على أي شخص

  . مزاولة أعمال التدقیق من غیر الحاصلین على الترخیص بمزاولة المھنة - ١

جھات الشركات العمل في أي وظیفة رئیسیة تتعلق بأعمال المحاسبة لدى ال - ٢
من  ٧٦المساھمة وذات المسؤولیة المحدودة المنصوص علیھا في الفقرة أ من المادة 

من ھذا  ٩٦من المادة  ١ھذا القانون بعد مرور المدة المنصوص علیھا في الفقرة 
  . القانون والتعلیمات الصادرة بمقتضاه إذا لم یكن مسجال في جدول المحاسبین

  :٣٠المادة 

القانوني اسمھ برقم الرخصة وتاریخھا في جمیع مراسالتھ وما  یقرن المحاسب
یصدر عنھ من تقاریر وبیانات وإذا كان یعمل من خالل شخصیة اعتباریة فیجب 

  . إضافة اسم الشركة ورقم الترخیص

  : ٣١المادة

یحظر على غیر األشخاص المرخصین بموجب ھذا القانون والمسجلین في التنظیم 
ال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو المھني أصوال استعم

أي تعبیر مشابھ في أي لغة سواء في تسمیتھا الخاصة أو في عنوانھا التجاري وسواء 
  . في تعیین نوع عملھا التجاري أم في دعایتھا

  :  ٣٢المادة

كل شخص طبیعي أو اعتباري اختار بنفسھ تعیین مدقق حسابات یجب أن یختاره من 
  .بین الشركات أو المحاسبین القانونیین المسجلین في السجل العام للمزاولین

   :٣٣المادة 

على كل من رخص لھ بممارسة المھنة أن یعلم التنظیم المھني بعنوان مكتبھ الذي 
سیمارس فیھ المھنة لحسابھ الخاص أو المكتب الذي سیمارسھا فیھ لحساب الغیر 

بلیغھ القرار بمنحھ الرخصة وتعتبر ھذه الرخصة وذلك خالل ستة أشھر من تاریخ ت
ملغاة حكما إذا لم یقم بذلك على أنھ یحق لھ التقدم بطلب للحصول على رخصة جدیدة 

  . لممارسة المھنة

  : ٣٤المادة 

الیحق ألي شخص أن یطالب بأي أتعاب أو یسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو 
  . قا ألحكام ھذا القانونمدقق حسابات إال إذا كان یمارس المھنة وف

  :٣٥المادة 
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ال تعتبر البیانات المالیة والضریبیة معتمدة بصورة قانونیة إال إذا جرى اعتمادھا من  
  . قبل محاسب قانوني

  : ٣٦المادة 

وتعدیالتھ وقانون  ٢٠٠٣لعام  ٢٤إضافة لما ورد في أحكام قانون ضریبة الدخل رقم 
یجوز بقرار یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح  ٢٠٠٨لعام  ٣الشركات رقم 

الوزیر تحدید الحاالت التي یجب فیھا على الجھات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو 
  . ا ومیزانیتھا السنویةمحاسب قانوني للمصادقة على حساباتھ

  : ٣٧المادة 

مع مراعاة مبدأ االستقاللیة للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاتھ المنصوص 
  : علیھا في ھذا القانون القیام باألعمال التالیة

الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالیة واللجان المالیة أو ذات االختصاص  - ١
أصوال وذلك للقیام باألعمال واإلجراءات المتصلة  القضائي بموجب وكالة أو تفویض

  . بالمھام الموكلة إلیھ في حدود ما تقتضیھ أعمال مزاولة مھنة المحاسبة والتدقیق

الیجوز لغیر المحاسبین القانونیین وأصحاب العالقة بالذات الحضور أمام  - ٢
  . الجھات المذكورة أعاله

  :٣٨المادة 

والحیادیة وفق معاییر التدقیق الدولیة للمحاسب القانوني  مع مراعاة مبدأ االستقاللیة 
  : في حدود اختصاصھ في ھذا القانون القیام باألعمال التالیة

تقدیم المشورة والخبرة المھنیة والقیام بأعمال التحكیم والتصفیة في المجاالت  - ١
  . المحاسبیة والمالیة والضریبیة باإلضافة إلى فحص وتدقیق حسابات األفراد

دراسة وتحلیل أوضاع المشاریع والشركات من النواحي االقتصادیة واإلداریة  - ٢
  . والمالیة

إعداد الدراسات المالیة واالقتصادیة والمحاسبیة ودراسات الجدوى للمشروعات  - ٣
  . االقتصادیة

إعطاء االستشارات والقیام بدراسات علمیة وإداریة ومالیة وإبداء الرأي أمام ھیئة  - ٤
  . ة أو خاصة تكلفھ بذلكعام

  . تقدیم االستشارات الضریبیة - ٥
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  . القیام بدراسات إحصائیة اقتصادیة لحساب المؤسسات االقتصادیة والمھنیة - ٦

تنظیم الحسابات وأعمال الجرد ووضع األنظمة المحاسبیة والمالیة للجھات التي  - ٧
  . ال یقوم بتدقیق حساباتھا

المؤسسات وتحویلھا إلى شكل قانوني آخر أو وضع دراسات تقییم الشركات و - ٨
  . اندماجھا مع بعضھا

  :٣٩المادة 

للمحاسب القانوني حق االطالع على جمیع الدفاتر والقیود المحاسبیة والوثائق 
المؤیدة لھا وبیان الوضع المالي الحقیقي للشركة أو المؤسسة وفي جمیع األحوال ال 

ي بشكل یؤدي إلى إعاقتھ عن قیامھ یجوز أن تقلص صالحیات المحاسب القانون
بمھامھ وعلى جمیع الجھات التي یمارس المحاسب القانوني عملھ أمامھا أن تقدم لھ 
التسھیالت التي یقتضیھا قیامھ بواجباتھ وأن تمكنھ من االطالع على األوراق 

  . والمستندات والسجالت وكافة الوثائق والمعلومات والبیانات الالزمة لمباشرة عملھ

  : ٤٠المادة 

ال یجوز عزل المحاسب القانوني المعین لتدقیق سنة مالیة إال لألسباب المحددة في 
  . وتعدیالتھ ٢٠٠٨لعام  ٣قانون الشركات رقم 

  : ٤١المادة 

الیجوز قبول أي بیانات مالیة أو تقاریر أو تقییم ألصول تتجاوز قیمتھا ملیون  - ١
ة أو مصرفیة إال إذا كانت معتمدة وموقعا لیرة سوریة أمام أي جھة إداریة أو قضائی

  . علیھا من أحد المحاسبین القانونیین

  . بقرار من المجلس ١یجوز تعدیل المبلغ المحدد في الفقرة  - ٢

  : ٤٢المادة 

ال یجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشھادة على أي عناصر أو بیانات مالیة 
علیھا وحصل على أدلة مناسبة إلبداء الرأي دون أن یكون قد قام بإجراءات تدقیق 

  . فیھا

  : ٤٣المادة 

  : یجب على المحاسب القانوني عند قیامھ بعملھ التقید بما یلي
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االطالع على الدفاتر المحاسبیة والقیود والمستندات المؤیدة لھا والمیزانیات  - ١
والموازنات التقدیریة للجھات التي كلف بتدقیقھا وأن یطلب موافاتھ بما یراه ضروریا 

  . لقیامھ بالمھمة المكلف بھا أصوال

ة بصورة التثبت من أن الدفاتر والسجالت والحسابات التي یقوم بمراجعتھا منظم - ٢
أصولیة وأن یلفت نظر إدارة الجھة خطیا إلى أي مخالفة تظھر لھ ویطلب معالجتھا 

  . وتصویبھا

االلتزام بالموضوعیة والحیاد وعدم االنصیاع للمؤثرات الشخصیة واالستقالل  - ٣
  . التام في أداء المھام الموكلة إلیھ

التدقیق التي قام بھا  أن ینظم أوراق العمل المناسبة التي یوثق فیھا إجراءات - ٤
  . للوصول إلى رأیھ المھني ویمكن أن تكون ھذه األوراق إلكترونیة

أن یقوم بمراجعة األعمال التي یكلف بھا أعضاء فریق التدقیق الذي یعمل تحت  - ٥
  . إشرافھ

  : ٤٤المادة 

تقع مسؤولیة إعداد البیان الضریبي على عاتق المكلف ویحظر على المحاسب  - ١
تدقیق البیانات الضریبیة في حال قیامھ بالمشاركة في تنظیم دفاتر المكلف أو  القانوني
  . حساباتھ

یجب أن یكون االتفاق على تدقیق البیان الضریبي مكتوبا ویحدد بوضوح  - ٢
  . مسؤولیات كل من المحاسب القانوني والمكلف

على مدقق الحسابات في حال تكلیفھ بتدقیق البیان الضریبي القیام باإلجراءات  - ٣
  : التالیة

تقییم نظام الرقابة الداخلیة وإجراء االختبارات المناسبة لھ بغایة تقییم كفاءتھ  -أ
  . لتحقیق التزام المكلف بالقوانین الضریبیة

خلیة فیما یخص الضرائب لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الدا - ب
  . النوعیة والرسوم التي تخضع لھا منشاة المكلف

أن یصمم إجراءات تدقیق على أساس االختبار بالعینة مخصصة لعناصر البیانات  -ج
  . المالیة لتغطیة التزامات المكلف بالضرائب النوعیة المختلفة

  . انین الضریبیةالحصول من المكلف على كتاب تمثیل یؤكد فیھ التزامھ بالقو -د



17 
 

إبالغ لجنة التدقیق أو اإلدارة كتابة أو اإلفصاح في حال وجود أي مخالفات  -ه
  . للقوانین الضریبیة

  . أن یتضمن اإلفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانین الضریبیة -و

الطلب من المكلف رد النفقات غیر المقبولة ضریبیا إلى األرباح الخاضعة  - ز
  . ةللضریب

  . القیام بإجراءات تدقیق محددة للجداول الضریبیة في حال وجودھا -ح

القیام بإجراءات تدقیق للتأكد من كفایة المخصصات الضریبیة المترتبة على  -ط
  . المكلف

  : ٤٥المادة 

  : یجب أال یعتمد مدقق الحسابات أي بیان ضریبي یعتقد بأنھ

  . یحتوي على بیانات خاطئة أو مضللة - ١

  . یحتوي على بیانات أو معلومات أعدت بإھمال أو دون معرفة حقیقیة - ٢

یحذف أو یخفي معلومات مطلوبة ویؤدي ھذا الحذف أو اإلخفاء إلى تضلیل  - ٣
  . الدوائر المالیة

یجب أن تكون كافة االستشارات التي یقدمھا المحاسب القانوني في القضایا  - ٤
مكن بأي شكل أن یعتقد المكلف أن استشارة والشؤون الضریبیة كتابة وبتوقیعھ وال ی

  . المحاسب القانوني ھي تأكید لقبول النفقات أو رفضھا ضریبیا

  :٤٦المادة 

لمدة  ٤٣من المادة  ٤یحتفظ المحاسبون القانونیون بأوراق العمل المذكورة في البند 
  . خمس سنوات على األقل من تاریخ التدقیق

  :٤٧المادة

  .. يعلى المحاسب القانون ١

  . مراعاة قواعد التعاون واالحترام في عالقاتھ المھنیة والمسلكیة-أ 

أن یراعي بدقة الواجبات التي تفرضھا علیھ أحكام ھذا القانون وقواعد المھنة - ب 
  . وأعرافھا وتقالیدھا وأن یتقید في كل أعمالھ بمبادىء الشرف واالستقالل واالستقامة
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  . أن یحافظ على سر المھنة والسریة المصرفیة- ج 

أن یمارس المھنة شخصیا دون أن یكون لھ حق التوكیل أو التفویض إال في حالة -د 
الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعاییر المراجعة ویحق لھ االستعانة بمساعدین 

  . على مسؤولیتھ

  . فراد والمتدربون الملحقون بمكتبھأن یوقع على مسؤولیتھ األعمال التي یعدھا اال-ه 

  . على المحاسبین القانونیین اللجوء الى التنظیم المھني اذا وقع بینھم خالف مھني- ٢

  :٤٨المادة

  .. یحظر على المحاسب القانوني المزاول

تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعویض مھما  - ١
ھة أخرى من غیر ممارسي المھنة المتفرغین وعلیھ التفرغ كان نوعھا أو لدى أي ج

لممارسة المھنة في جمیع األحوال ویستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون 
للمھنة وفق أحكام تنظیم الجامعات والمحاسبون القانونیون المكلفون بإدارة التنظیم 

  . المھني

  . كان مزاوال متفرغاالقیام بأعمال الصناعة والتجارة وغیرھا اذا -  ٢

  . القیام باألعمال التي تتنافى مع مكانة المھنة وشرفھا-  ٣

عضویة مجالس إدارة الشركات أو المساھمة فیھا في حال تكلیفھ بتدقیق حساباتھا -  ٤
  . وكذلك الشركة المھنیة التي ینتمي إلیھا

  . تدقیقھاقبول مھمات تتعارض مع استقاللیتھ وحیاده في الشركات التي یقوم ب-  ٥

  .. تدقیق حسابات شركة في الحاالت التالیة - ٦

إذا كانت تربطھ أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس - أ 
إدارتھا أو بمدیرھا العام أو بكبار المساھمین فیھا الذین یملكون أكثر من خمسة 

من رأس المال وال یحول ذلك دون تعیین الشركة المھنیة التي ینتمي  وعشرین بالمئة
  . الیھا شریطة قیام عضو آخر بالشركة بعملیة التدقیق

إذا كان مدینا او دائنا لھا أو ألیة شركة قابضة أو شقیقة أو تابعة لھا أو یتعامل - ب 
  . معھا بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بھا في أوضاع مماثلة

ذا كان موظفا سابقا فیھا أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقیقة لھا ما لم یمض إ-ج 
  . على تركھ العمل أربع سنوات
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  . مزاولة مھنة تدقیق حسابات أیة شركة یكون شریكا او مساھما فیھا- د 

إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة لمشاریع الشركات التي یتولى تدقیق حساباتھا - ٧
  . ه الدراسات ستستخدم من قبل الغیراذا كانت ھذ

تقییم او إعادة تقییم شركات أو مؤسسات لغایات تحویل شكلھا القانوني اذا قام او -  ٨
  . شارك في تدقیقھا خالل السنوات الثالث السابقة لعملیة التقییم

القیام بالدعایة لنفسھ بأیة وسیلة من وسائل االعالن بطریقة مخلة بمكانة المھنة او - ٩
  . بشكل ال یتفق مع تقالیدھا او القیام بایة دعایة لشخصھ بایة وسیلة كانت

مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء  - ١٠
  . الى المھنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غیر مباشر

بناء على  إفشاء المعلومات واألسرار التي اطلع علیھا من خالل عملھ مدققا اال - ١١
  . طلب قضائي

إبداء رأي یخالف حقیقة ما تضمنتھ الدفاتر والسجالت والبیانات المحاسبیة -  ١٢
  . والتوقیع على تقاریر حسابات لم یدققھا ھو او احد العاملین تحت اشرافھ

الشھادة والتوقیع على صحة بیانات وحسابات ختامیة ومیزانیات ال تعكس  - ١٣
  . ھة التي كلف بتدقیقھاالوضع المالي الصحیح للج

تنظیم بیانات غیر صحیحة في أي تقریر أو حسابات أو وثیقة قام بإعدادھا في - ١٤
  . إطار مزاولتھ المھنة

وضع تقاریر غیر صحیحة أو المصادقة على وقائع مغایرة في أیة وثیقة - ١٥
  . یتوجب إصدارھا بموجب قواعد مزاولة المھنة

  . صوریة أو غیر حقیقیة المصادقة على توزیع أرباح- ١٦

  . ارتكاب أي إھمال أو خطأ مھني جسیم یلحق الضرر بالغیر- ١٧

مخالفة األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضى ھذا القانون وسائر التشریعات - ١٨
المتعلقة بالمھنة بما في ذلك عدم اإلفصاح عن االختالسات التي یكتشفھا في أموال 

  . الجھة التي یقوم بتدقیقھا أو التالعب أو التزویر في ھذه الحسابات

  : ٤٩المادة 

وني أثناء مزاولتھ عملھ وال تفتیش مكتبھ أو حجزه ال یجوز تفتیش المحاسب القان-  ١
إال بناء على أمر قضائي ویتم إبالغ رئیس فرع التنظیم المھني الذي یقع في دائرتھ 
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مكتب المحاسب لیحضر او یوفد من ینتدبھ من أعضاء فرع التنظیم وال یعتد بإسقاط 
  . المحاسب القانوني حقھ بذلك تحت طائلة بطالن اإلجراءات

ي حال تفتیش مكتب المحاسب القانوني ال یجوز االطالع على وثائق ومستندات ف- ٢
  . الزبائن من أیة جھة إال بناء على أمر قضائي

  الباب الخامس

  جداول مزاولة المھنة

  جدول شركات األشخاص

  : ٥٠المادة

  تدرج أسماء المحاسبین القانونیین الحاصلین على الرخصة في 

  . جدول شركات األشخاص

  جدول شركات األموال 

  :٥١المادة

تدرج أسماء المحاسبین القانونیین الحاصلین على الرخصة في جدول شركات 
  : األموال وفق األسس التالیة

یعین مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجدید حتى أربع سنوات إذا كان التعیین - ١
التدقیق وفریق العمل  لمكتب أما في حالة الشركة فیتعین تغییر الشركة المسؤولة عن

  . كل أربع سنوات

یتم اعتماد األشخاص الطبیعیین من العاملین لدى الشركات ومكاتب التدقیق من - ٢
  .. التنظیم المھني للوظائف الخاضعة لالعتماد على الشكل التالي

  . حاصل على إجازة جامعیة اختصاص محاسبة.. مدقق-أ

انوني إضافة إلى سنتین خبرة بعد حاصل على إجازة محاسب ق.. مدقق رئیسي-ب 
  . الشھادة

حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة .. مدیر تدقیق-ج 
  . بعد الشھادة
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یحظر على الشخص الطبیعي المعتمد في سجل شركات األموال مزاولة خدمات - ٣
  . التدقیق إال من خالل شركة او مكتب تدقیق واحد

  .. یشترط في الشخص

أن یكون قد مارس المھنة لمدة خمس سنوات متتالیة في تدقیق شركات األشخاص - أ 
  . وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شھادة دولیة

أن یقدم قائمة بالدورات المھنیة التي اتبعھا داخلیا او خارجیا مع الوثائق المثبتة -ب 
  . لذلك

  : ٥٢المادة 

  .. یق ما یليیشترط في شركات ومكاتب التدق

  .. شركة التدقیق-  ١

أن تكون شركة سوریة مدنیة أو مھنیة محدودة المسؤولیة غایتھا تدقیق الحسابات - أ 
  . ومسجلة أصوال

أن یعمل لدى الشركة ستة اشخاص على األقل عدا الشركاء منھم مدیر تدقیق - ب 
  . ومدقق رئیسي معتمدین من قبل التنظیم المھني

على الشركاء في شركة التدقیق الذین یدققون شركات األموال أن تتوافر في كل - ج 
  . شریك منھم الشروط السابقة

  .. مكتب التدقیق- ٢

  . أن یكون مسجال اصوال لدى التنظیم المھني-أ 

أن یعمل لدى المكتب ثالثة اشخاص على األقل عدا مدیر المكتب منھم مدیر -ب 
  . ین من قبل التنظیم المھنيتدقیق ومدقق رئیسي معتمد

  جدول المدققین الداخلیین 

  :٥٣المادة

یدرج في سجل المدققین الداخلیین المدققون الداخلیون العاملون في دوائر التدقیق - ١
  . أو الرقابة الداخلیة في الشركات والمؤسسات

  . یضع التنظیم المھني شروط القید في سجل المدققین الداخلیین-  ٢
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  بین المھنیین جدول المحاس

  .. ٥٤المادة

یمسك سجل للمحاسبین المھنیین من قبل التنظیم المھني والذین تتوافر فیھم الشروط 
  .. التالیة

  . أن یكون سوري الجنسیة أو من في حكمھ-  ١

  . أن یكون متمتعا باألھلیة المدنیة الكاملة-  ٢

  . غیر محكوم علیھ بجنایة أو بجنحة مخلة باألخالق أو األمانة-  ٣

  .. أن یكون حاصال على أي من المؤھالت التالیة-  ٤

  . شھادة جامعیة اختصاص محاسبة-أ 

شھادة جامعیة في االقتصاد أو ما یعادلھا على أن تتضمن الحد األدنى من المواد - ب 
  . المتعلقة بالمحاسبة یحددھا المجلس

  :٥٥المادة

یجوز لغیر السوریین ممارسة المحاسبة شریطة الحصول على إذن من المجلس 
  . وإجازة عمل من وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل شریطة المعاملة بالمثل

  الباب السادس 

  شركات مزاولة المھنة 

  الفصل األول 

  الشركات المھنیة 

  .. ٥٦المادة

شركات مھنیة  أوھم شركات مدنیة یؤسسوا فیما بین أنیجوز للمحاسبین القانونیین 
محدودة المسؤولیة مسجلة أصوال على أن تودع نسخة من عقد تأسیسھا أو نظامھا 

  . األساسي لدى التنظیم المھني

  .. ٥٧المادة 
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تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبین القانونیین السوریین المتفرغین أو من 
الشخصیات االعتباریة من الشركات الدولیة المرخص لھا في بلد تسجیلھا بممارسة 
المھنة بصفة شركاء ویكون موضوع ھذه الشركات ممارسة مھنة تدقیق الحسابات 

 أحكامة على أن تسجل الشركة وفق وذلك بموافقة المجلس لممارسة المھنة بتلك الصف
  .. القوانین النافذة ویشترط في ذلك

أال یكون المحاسب القانوني شریكا في أكثر من شركة واحدة وأال یمارس المھنة - ١
  . خارج نطاق الشركة

 إلىالتنظیم المھني خطیا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص  إشعارأن یتم - ٢
  . الشركة او انسحابھ منھا

  :٥٨المادة 

یتم منح الشركة المدنیة المھنیة المؤسسة وفقا ألحكام ھذا الفصل من ھذا القانون 
  .. رخصة ممارسة المھنة وفق الشروط التالیة

  . إیداع عقد التأسیس لدى التنظیم المھني-  ١

  . تسدید البدالت السنویة-  ٢

  . تحمل اسما یتضمن محاسبون قانونیون-  ٣

  . اء مسجلین أصوال في التنظیم المھنيأن یكون جمیع الشرك-  ٤

  :٥٩المادة

إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام ھذا القانون 
فیترتب على ورثتھ من غیر المدققین توفیق أوضاعھم في الشركة خالل ثالث 

ترخیص سنوات من تاریخ الوفاة وفقا ألحكام ھذا القانون بما في ذلك توافر شروط ال
لممارسة المھنة وإال تجري تصفیة حقوقھم في الشركة باالتفاق مع بقیة الشركاء من 
المدققین وفي حالة تعذر االتفاق على ذلك یتولى التنظیم المھني تقدیر ھذه الحقوق 
وتحدید طریقة تصفیتھا ویبقى الشركاء ملزمین بمتابعة الشركة ما لم یتفقوا على 

  . خالف في ذلك

  : ٦٠المادة

تحدد نسبة ضریبة الدخل على األرباح الصافیة التي تحققھا الشركات المؤسسة 
بالمئة اثنین وعشرین بالمئة بما فیھا المساھمة  ٢٢بمقتضى أحكام ھذا القانون بمعدل 

  .في التنمیة المستدامة
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  :  ٦١المادة 

ة على الشركة المؤسسة وفق أحكام ھذا القانون تجدید ترخیصھا السنوي تحت طائل
  . عدم إدراجھا في جدول الشركات

  :  ٦٢المادة 

یجوز لكل عضو االنسحاب من الشركة في أي وقت شریطة إعالم شركائھ والتنظیم 
  . المھني برغبتھ في االنسحاب قبل ثالثة أشھر على األقل

  :  ٦٣المادة 

إن كون المحاسب القانوني شریكا في شركة مھنیة ال یؤثر أو یغیر أو یقلل من تطبیق 
  . أحكام ھذا القانون على ممارستھ للمھنة

  :  ٦٤المادة 

یجوز للمحاسبین القانونیین تأسیس شركات مھنیة سوریة تساھم فیھا شركات  - أ 
  : محاسبة دولیة وفق الشروط اآلتیة

بالمئة من رأس المال  ٢٥الشركة الدولیة كشخص اعتباري الحد األدنى لمساھمة  - ١
  . بالمئة ٤٩وبما ال یتجاوز

أن یكون بقیة الشركاء من المحاسبین القانونیین السوریین المجازین وفق أحكام  - ٢
ھذا القانون وأال تقل مدة خبرتھم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو 

  . عترف بھا دولیا بعد موافقة المجلسأربع سنوات بعد الحصول على شھادة م

یجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام ھذه المادة استخدام غیر السوریین  - ٣
  . وفق القوانین واألنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس

یعد باطال كل عقد أو وثیقة تخالف أحكام عقد التأسیس أو النظام األساسي للشركة  - ٤
  . السوریة المھنیة

  : مع مراعاة أحكام الفقرة أ  - ب 

ال یجوز للمحاسبین القانونیین السوریین تمثیل شركات المحاسبة الدولیة غیر  - ١
السوریة أو الترویج لھا أو العمل باسمھا أو استخدام عالماتھا التجاریة أو اسمھا 

  . التجاري

بموجب یجوز لشركات المحاسبة الدولیة تسجیل مكاتب تمثیل لھا في سوریة  - ٢
  . وبموافقة المجلس ٢٠٠٨لعام  ٣٤القانون رقم 
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یجوز أن یكون أحد األعضاء السوریین شریكا مھنیا في الشركة الدولیة بعد  - ٣
  . موافقة المجلس

  . یوقع عضو الشركة المھنیة تقاریر تدقیق حسابات الشركات التي یقوم بتدقیقھا - ٤

  :  ٦٥المادة 

یحق للشریك األجنبي تحویل أرباحھ السنویة باإلضافة إلى قیمة حصتھ في حقوق  - ١
الملكیة خارج سوریة عند تصفیة الشركة أو انسحابھ منھا بعد تسدید الضرائب 

  . والرسوم المترتبة على ذلك

إن تصفیة الشركة المھنیة أو االنسحاب منھا ال یمس بالمسؤولیة المھنیة عن  - ٢
  . تمت أثناء وجود الشركة الدولیة األعمال التي

  :  ٦٦المادة 

یجب تسجیل شركات المحاسبة والتدقیق في سجل خاص ینشأ لدى التنظیم المھني 
یثبت بھ أسماء الشركاء ومؤھالتھم والجدول المقید بھ كل منھم وتاریخ ورقم القید 

  . وال یجوز لھذه الشركات ممارسة أعمالھا إال بعد قیدھا في ھذا السجل

  الفصل الثاني

  الشركات المھنیة محدودة المسؤولیة

  :  ٦٧المادة 

الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة ھي شركة مؤسسة لغایة واحدة وھي تقدیم أو  - ١
عرض تقدیم الخدمات المھنیة وفق أحكام ھذا القانون ویجب أن یكون جمیع الشركاء 

  . ئیسيمرخصین لممارسة المھنة في بلدھم أو مركز عملھم الر

یجب أال یقل عدد مؤسسي الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة عن شخصین  - ٢
  . ویمكن أن یكون أحدھما شركة محاسبة دولیة واآلخر عضوا في التنظیم المھني

  :  ٦٨المادة 

یجوز تحویل الشركة المدنیة المھنیة المؤسسة وفق أحكام ھذا القانون إلى شركة 
  . مھنیة محدودة المسؤولیة

  :  ٦٩المادة 
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یجب أال یقل رأسمال الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة عن ثالثة مالیین لیرة  - ١
  . سوریة ویجوز للمجلس زیادة ھذا المبلغ

یجوز زیادة رأس مال الشركة وفق اإلجراءات المحددة بالنظام األساسي للشركة  - ٢
بانضمام شركاء جدد المھنیة محدودة المسؤولیة أما بزیادة قیمة حصص األعضاء أو 

إلیھا بمساھمات إضافیة كما یجوز أن یخفض رأس مال الشركة بقیمة الحصص التي 
یرغب أصحابھا في استردادھا بشكل كلي أو جزئي وجمیع ذلك بشرط عدم وصول 

  . رأس مال الشركة إلى ما دون الحد األدنى المحدد

  :  ٧٠المادة 

مین ضد األخطاء المھنیة وتحدد شروطھ على الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة التا
  . ونطاقھ بقرار من المجلس

  :  ٧١المادة 

یعتبر كل شریك مسؤوال عن تصرفاتھ المھنیة بینما یعتبر كل من الشركاء مسؤولین 
  . مدنیا في حدود حصتھم في رأس مال الشركة

  :  ٧٢المادة 

اء األشخاص یكون كل من الشركاء مسؤولین مھنیا عن أخطائھم المھنیة وأخط
الخاضعین إلشرافھم وال یكون الشریك مسؤوال عن أیة مطالبة للشركة متعلقة بإھمال 

  . مھني لم یصدر عنھ

  :  ٧٣المادة 

ینقسم رأس مال الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة إلى حصص متساویة القیمة غیر 
الشركاء ویجوز أن  قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بین الشركاء أو للغیر بموافقة أغلبیة

ینص النظام األساسي للشركة على حق األفضلیة وتصدر الحصص بقیمة اسمیة ال 
تقل عن المبلغ الذي یحدده النظام األساسي للشركة وال یكون الشركاء بالشركة 

  . المھنیة محدودة المسؤولیة مسؤولین عن دیون الشركة أال بقدر مساھماتھم

  :  ٧٤المادة 

یعلن في مطبوعات الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة وكافة مراسالتھا ووثیقة 
  ". شركة مھنیة محدودة المسؤولیة"شھرھا عبارة 

لعام  ٣تطبق على الشركة المھنیة محدودة المسؤولیة أحكام قانون الشركات رقم 
  . في كل ما لم یرد علیھ نص في ھذا القانون ٢٠٠٨
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  :  ٧٥المادة 

لعام  ٥١التشریعي رقم   من المرسوم ٥الفقرة ھـ من المادة  أحكام یجوز تطبیق
  . لدى التنظیم المھني   على الشركات المھنیة المسجلة ٢٠٠٦

  

  

  

  الفصل الثالث

  الجھات الملزمة باعتماد مدقق حسابات

  

  : ٧٦المادة 

مع مراعاة ما ورد في أي تشریع آخر تلتزم الجھات التالیة باعتماد مدقق حسابات  - ١
  : وھي

الشركات المساھمة وذات المسؤولیة المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في  -أ
  . سجل شركات األموال لغایات تدقیق حساباتھا

ا السنویة على شركات التضامن والتوصیة التي یزید رأسمالھا أو حجم مبیعاتھ - ب
عشرة مالیین لیرة سوریة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات 

  . األشخاص

المؤسسات أو الشركات التي ینطبق علیھا حد التسجیل وفقا للتشریعات الضریبیة  -ج
  . النافذة

  . النقابات والجمعیات التي تنص أنظمتھا على اعتماد مدقق حسابات -د

ھمة وكبار المكلفین بتعیین محاسب مھني معتمد من التنظیم تلتزم الشركات المسا - ٢
المھني في أي وظیفة رئیسیة تتعلق بأعمال المحاسبة ویسري ھذا االلتزام على 
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي یتجاوز رأسمالھا أو حجم مبیعاتھا السنویة 

  . ساباتمئة ملیون لیرة سوریة ویتم التأكد من خالل تقریر مدقق الح
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خمسون ألف لیرة سوریة على كل من تخلف  ٥٠٠٠٠تفرض غرامة مقدارھا  - ٣
من ھذه المادة تسدد إلى الخزینة العامة  ٢عن تعیین محاسب مھني وفقا ألحكام الفقرة 

  . للدولة وتضاعف عند التكرار

ألف لیرة سوریة وال تزید على  ةثالثمائ ٣٠٠٠٠٠تفرض غرامة ال تقل عن  - ٤
ألف لیرة سوریة على كل جھة تعین مدقق حسابات خالفا للبنود  ةسمائخم ٥٠٠٠٠٠

  . من ھذه المادة تسدد إلى الخزینة العامة للدولة ١ج من الفقرة  -ب  -أ  -

  الباب السابع

  المسؤولیة المھنیة

  :  ٧٧المادة 

غایة تدقیق البیانات المالیة ھي تمكین مدقق الحسابات من إبداء الرأي فیما إذا تم 
إعداد البیانات المالیة موضوع التدقیق من كافة النواحي الجوھریة وفق معاییر 
محاسبیة محددة ویكون الھدف ذاتھ على تدقیق أي بیانات أو عناصر مالیة أو أي 

  . معلومات أعدت وفق معاییر معینة

  :  ٧٨لمادة ا

مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي یبدیھ في البیانات المالیة ویجب أن 
وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو االعتذار " رأینا"یتضمن تقریره عبارة في 

عن التدقیق في حال لم یتمكن من الحصول على البیانات والمعلومات والوثائق التي 
  . تمكنھ من إبداء الرأي

  :  ٧٩المادة 

ال یجوز لمدقق الحسابات التوقیع على أیة بیانات أو إبداء الرأي فیھا ما لم یكن قد 
طبق إجراءات التدقیق على العناصر التي تتكون منھا ھذه البیانات أو المعلومات أو 

  . تلك التي یشھد أو یعطي رأیا فیھا

  :  ٨٠المادة 

كافیة لیتمكن من إبداء الرأي أو على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات 
  . الوصول إلى استنتاجات یبني رأیھ علیھا

  :  ٨١المادة 

یعزز رأي مدقق الحسابات صدقیة البیانات المالیة عبر تقدیم تأكید نسبي ولیس مطلقا 
وفقا ألحكام معاییر التدقیق ویعتمد المدقق في إبداء رأیھ على إجراءات التدقیق التي 
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ا وفقا لرأیھ المھني في نظام الرقابة الداخلیة كما یتم استخدام العینة یقوم بھا ویصممھ
  . في عملیة التدقیق

  :  ٨٢المادة 

ال یجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل علیھا أثناء عملیة التدقیق 
  . لتحقیق مصلحة مادیة أو مالیة أو أي منفعة تجاریة

  :  ٨٣المادة 

أو المؤسسة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبیانات المالیة تكون إدارة الشركة 
وفق معاییر المحاسبة وتشمل ھذه المسؤولیة تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة 
الخاصة بإعداد وعرض البیانات المالیة الخالیة من األخطاء الجوھریة سواء بسبب 

وعمل تقدیرات محاسبیة معقولة الخطأ وتطبیق سیاسات محاسبیة مناسبة  أواالحتیال 
وال یعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤولیتھا عن ھذه 

  . الحسابات

  :  ٨٤المادة 

تحدد مسؤولیة مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البیانات المالیة بناء على تدقیقھ 
طط ویجري التدقیق والقیام بإجراءات التدقیق وفق معاییر تدقیق محددة وان یخ

للحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة خالیة من األخطاء 
  . الجوھریة

  :  ٨٥المادة 

ال یمكن لمستخدم البیانات المالیة االفتراض بأن رأي مدقق الحسابات ھو تأكید  - ١
  . بمھامھامطلق على استمراریة المؤسسة أو مدى فعالیة أو كفاءة اإلدارة في القیام 

ال یمكن اعتبار البیان الضریبي الذي یعده المحاسب القانوني كتأكید على صحة  - ٢
  . التقدیرات الضریبیة

  :  ٨٦المادة 

یتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السریة المھنیة للمعلومات التي یحصل 
علیھا خالل تدقیقھ وال یجوز لھ أن یفشي ھذه المعلومات إلى أي جھة كانت إال بناء 

  . على طلب من القضاء

  :  ٨٧المادة 
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على مدقق الحسابات أن یراعي بدقة الواجبات التي تفرضھا علیھ أحكام ھذا القانون 
وقواعد المھنة وأعرافھا وتقالیدھا وأن یتقید في كل أعمالھ بمبادئ الشرف 

  . واالستقالل واالستقامة

  :  ٨٨المادة 

یحظر على العاملین في مكاتب أو شركات تدقیق الحسابات إفشاء المعلومات التي 
  . حصلوا علیھا بحكم عملھم أو استخدامھا لتحقیق منفعة مادیة أو معنویة

   : ٨٩المادة 

یجب أن یشیر تقریر مدقق الحسابات إلى التدقیق الذي تم اجراؤه وفق معاییر تدقیق 
  . محددة فقط عندما یكون قد امتثل بشكل كامل لجمیع ھذه المعاییر

  :  ٩٠المادة 

على مدقق الحسابات االلتزام بقواعد السلوك المھني المعتمدة من التنظیم المھني 
  . ة عن االتحاد الدولي للمحاسبینوقواعد أخالقیات المھنة الصادر

  

  

  الباب الثامن

  موارد التنظیم المھني

  :  ٩١المادة 

  : تتكون الموارد المالیة للتنظیم المھني مما یلي - ١

  . بدل التسجیل وإعادة التسجیل -أ

  . البدل السنوي لمزاولة المھنة - ب

  . بدل التدریب واالمتحانات -ج

بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المھنیة وأي وثائق أخرى یصدرھا التنظیم  -د
  . المھني بعد اعتمادھا من المجلس
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المساعدات والتبرعات والمنح والھبات التي ترد إلیھ شریطة موافقة رئیس مجلس  -ه
  . الوزراء علیھا إذا كانت من مصدر غیر سوري

  . قولة التي یملكھا التنظیم المھني أو یستثمرھاریع األموال المنقولة وغیر المن -و

  . عوائد أنشطة التنظیم المھني - ز

  . بدل الخدمات التي یقدمھا التنظیم المھني كما یحددھا المجلس -ح

نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبین القانونیین المزاولین یحدد بقرار من  -ط
  . المجلس بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة

  . بدل االشتراك في مجلة التنظیم المھني وأثمان مطبوعاتھ - ي

  . أي موارد أخرى یوافق علیھا المجلس - ك

من ھذه المادة  ١یستوفي التنظیم المھني البدالت المنصوص علیھا في الفقرة  - ٢
  . ویحدد مقدارھا بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

  

  الباب التاسع

  العقوبات

  : ٩٢ادة الم

إذا ارتكب مدقق الحسابات أیة مخالفة ألحكام ھذا القانون أو أقدم على تصرف  - ١
یخل بالمسؤولیات المنوطة بھ أو بقواعد ومعاییر وأسس وآداب المھنة أو ارتكب 
تصرفا یسيء إلى مكانتھ ومكانة العاملین فیھا یحال إلى لجنة التأدیب المشكلة لدى 

  . التنظیم المھني

لجنة التأدیب المشار إلیھا بالفقرة السابقة بقرار من الوزیر على الشكل  تشكل - ٢
  : التالي

  رئیسا   قاض برتبة مستشار

  أعضاء      عضوان من مجلس إدارة التنظیم المھني

  عضوا     حلف لدى المحاكم ذو صلة بالمھنةخبیر م
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  عضوا         ممثل عن وزارة المالیة یختاره الوزیر

  . وللجنة االستعانة بمن تراه مناسبا

أعاله بإحدى العقوبات  ١یعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة  - ٣
  : التأدیبیة التالیة

  . التنبیھ الخطي -أ

  . اإلنذار الخطي- ب

  . اإلیقاف عن مزاولة المھنة لمدة ال تزید على ثالث سنوات -ج

  . إلغاء الرخصة -د

نة التأدیبیة خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات یكون قرار اللج - ٤
  . المنصوص علیھا في الفقرتین ج و د أعاله

إذا كان المخالف متدربا یعاقب بالتنبیھ الخطي أو اإلنذار الخطي أو وقف التدریب  - ٥
  . لمدة ال تزید على سنة 

  :  ٩٣المادة 

إعادة قیده وفق أحكام ھذا القانون یجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المھنة 
  . بعد انتھاء مدة اإلیقاف

  : ٩٤المادة 

مع االحتفاظ باألحكام التي نصت علیھا قوانین الضرائب والرسوم یسقط حق مالحقة 
  . مدققي الحسابات وفق أحكام ھذا القانون بمرور سنتین من تاریخ تقدیم تقریره

  : ٩٥المادة 

 ٢٠٠٨لعام  ٣عنھا في كل من قانون الشركات إضافة إلى العقوبات المنصوص 
وقانون الضریبة على  ٢٠٠٥لعام  ٢٢وقانون ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم 

  : وتعدیالتھ یعاقب كل من ٢٠٠٣لعام  ٢٤الدخل رقم 

ینتحل صفة مدقق حسابات أو یمارس دون وجھ حق مھنة مدقق حسابات  - ١
من قانون العقوبات بالحبس  ٤٥٨ا في المادة باإلضافة إلى العقوبات المنصوص علیھ

  . مدة ال تزید على سنة واحدة وال تقل عن شھر واحد 
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یمارس المھنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام ھذا القانون بما في ذلك  - ٢
ممارستھا خالل مدة إیقافھ عن المزاولة بغرامة مالیة ال تقل عن خمسین ألف لیرة 

مئة ألف لیرة سوریة تسدد للخزینة العامة للدولة ویعاقب في سوریة وال تزید على 
  . أعاله ١حال التكرار بعقوبة الحد األدنى من الفقرة 

  الباب العاشر

  أحكام ختامیة وانتقالیة

  : ٩٦المادة 

یتوجب على كل شخص أو شركة یعمل في المحاسبة أو التدقیق عند نفاذ أحكام  - ١
ھذا القانون أن یتقدم بطلب إلى التنظیم المھني لتسجیل اسمھ والحصول على 
الرخصة من المجلس خالل ثالث سنوات من تاریخ صدور ھذا القانون وفقا لقواعد 

  . مزاولة المھنة

إجازة محاسب قانوني في التنظیم المھني قبل ال یخضع كل من ھو حاصل على  - ٢
صدور ھذا القانون لشرط التدریب والسن ولھ الحق في الحصول على الرخصة 

  . وإدراج اسمھ في جداول مزاولة المھنة وفق أحكام ھذا القانون 

مدة ثالث سنوات لتوفیق  ٧٦من المادة  ٢تمنح الجھات المذكورة في الفقرة  - ٣
   .أوضاعھا مع أحكامھ

یمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى ھیئة األوراق واألسواق المالیة وھیئة  - ٤
اإلشراف على التأمین بتاریخ صدور ھذا القانون مھلة ثالث سنوات من تاریخ نفاذه 

  . لتوفیق أوضاعھم مع أحكامھ

  : ٩٧المادة 

في كل ما لم یرد علیھ النص وفق أحكام ھذا القانون یطبق قانون الجمعیات 
ویقوم التنظیم المھني بتعدیل نظامھ  ١٩٥٨لعام  ٩٣والمؤسسات الخاصة رقم 

  . الداخلي في ضوء ذلك

  : ٩٨المادة 

وتعدیالتھ ویلغى  ١٩٥٨-٩- ١٣تاریخ  ١١٠٩ینھي العمل بالقرار الجمھوري رقم 
  . لقانونكل نص مخالف لھذا ا

  : ٩٩المادة 

  . ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا من تاریخ صدوره
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  ھجري  ١٤٣٠-١٢-١٤دمشق في 

  . میالدي ٢٠٠٩- ١٢ - ١الموافق لـ 

 


