
طلبات اعتماد مفتشي الحسابات هيئة األوراق واألسواق المالية السورية لإعالن بدء قبول 
 .1024 للعام

 :بناًء على

 1002/لعام / 11/ة السورية رقم أحكام قانون هيئة األوراق واألسواق املالي/. 

  سوريةاخلاص بتنظيم مهنة احملاسبني القانونيني يف  1002لعام / 33/القانون رقم أحكام. 

  املتضمن نظام اعتماد مفتشي  12/2/1002تاريخ /  3244/قرار رئاسة جملس الوزراء رقم
 .احلسابات لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية

تعلن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية عن بدء قبول طلبات مفتشي احلسابات الراغبني  
على أن تتوفر يف املتقدمني  1024 هات اخلاضعة لرقابة ايهيئة لعامتدقيق حسابات اجلباعتمادهم ل

 :الشروط التالية

 : إذا كان شخصاً طبيعياً  - أ

احملاسبني   ه مدر  يف ددولمسأن يكون معتمدًا من قبل جملس احملاسبة والتدقيق وا -2
 .األموالتدقيق حسابات شركات القانونيني املزاولني واملرخص يهم ب

أن يكون قد مارس املهنة ملدة مخس سنوات متتالية على األقل بعد حصول ه على  -1
إدازة مزاولة املهنة، وختفَّض املدة املذكورة إىل أربع سنوات إذا كان املفتش حاصاًل 

اإلنكليزية  C.Aاألمريكية أو  C.P.Aعلى شهادة دولية من مستوى 
تقارير تفتيش قام املتقدم بإعدادها يف يتودب تقدمي مخسة )العربية ..A.C.P.Aأو

 (.شركات مسامهة 

 . أن يعمل لدي ه ثالثة أشخاص على األقل منهم مدير تدقيق و مدقق رئيسي ومدقق -3

 .ة أن يسدد بدل االعتماد احملدد يف نظام بدالت هيئة األوراق واألسواق املالي -4

 :إذا كان شخصاُ اعتبارياً  - ب



أن يكون شركة سورية مدنية أو مهنية حمدودة املسؤولية غايتها تدقيق احلسابات  -2
ومعتمدة من قبل جملس احملاسبة والتدقيق واسم الشركة مدر  يف مسجلة أصواًل 

 ددول احملاسبني القانونيني املزاولني واملرخص يهم بتدقيق حسابات شركات األموال
 .  (نظام األساسي للشركةلتأسيس واليتودب تقدمي نسخة عن عقد ا)

  .أن يكون مدير الشركة من بني الشركاء فيها  -1

 . أن يعمل لدى الشركة ستة أشخاص على األقل منهم مدير تدقيق و مدقق رئيسي -3
 .املالية  أن يسدد بدل االعتماد احملدد يف نظام بدالت هيئة األوراق واألسواق -4

 :مالحظات

  ساحة السبع )واألسواق املالية السورية تقدم الطلبات إىل ديوان هيئة األوراق
خالل مدة أقصاها ( الطابق الثالث-بناء رئاسة جملس الوزراء القدمي -حبرات

32/21/1023 . 
   سابقًا بانقضاء املهلة املمنوحة يهم ر ايهيئة مفتشي احلسابات املعتمدين من قبلها تذك

النافذ بتاريخ / 33/من القانون / 22/الفقرة الرابعة من املادة مبودب أحكام 
مينح مدققو احلسابات املعتمدون لدى هيئة  ":يلي واليت تضمنت ما 2/21/1002

األوراق واألسواق املالية وهيئة اإلشراف على التأمني بتاريخ صدور هذا القانون مهلة 
األمر الذي يقتضي " اذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هثالث سنوات من تاريخ نف

 .العمل على توفيق أوضاعهم مع الشروط املذكورة يف اإلعالن أعاله
 رئيس مجلس مفّوضي                                                    
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