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 جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة 

  ١٩٥٨تأسست عام 

 عضو اإلتحاد العام للمحاسبین والمراجعین العرب 

سوریة -دمشق   

  /٢٠قرار رقم /
  مجلس إدارة جمعیة المحاسبین القانونیین 

ً على أحكام القانون  -  لتنظیم مھنة المحاسبة و التدقیق. ٢٠٠٩للعام  ٣٣بناء
المتضمن موافقة مجلس  ٢٢/٨/٢٠١٠تاریخ  ٢٢٦٠٧/٣٨/٧٠و على كتاب وزارة المالیة رقم  -

صفات و شروط مكتب مزاولة مھنة  على اعتماد١٢/٨/٢٠١٠تاریخ  ٤بجلستھ رقم المحاسبة والتدقیق 
ً على اقتراح مجلس إدارة التنظیم المھني  المحاسبة و التدقیق و تجھیزاتھ  بناء

  یقرر ما یلي
 كما یلي : صفات و شروط مكتب مزاولة مھنة المحاسبة و التدقیق و تجھیزاتھتحدد  /١مادة /

ت األشخاص و تدقیق مكتب لممارسة عمل محاسب قانوني شخص طبیعي معتمد في سجل شركا .١
 الجمعیات و الھیئات النقابیة و یشتمل المكتب على غرفة واحدة على األقل ذات مدخل مستقل.

من  ٣٨مكتب تدقیق معتمد في سجل شركات األموال و باقي األعمال المنصوص علیھا في المادة  .٢
 األقل.و یشتمل المكتب على غرفتین و یتسع ألربعة أشخاص على  ٢٠٠٩لعام  ٣٣القانون 

مكتب تدقیق لشركة مھنیة معتمدة لمزاولة أعمال التدقیق و باقي األعمال المنصوص علیھا في المادة  .٣
و یشتمل المكتب على ثالث غرف و یتسع لثمانیة أشخاص على األقل  ٢٠٠٩لعام  ٣٣من القانون  ٣٨

تتضمن الشركة شریك دولي یجب أال تقل مشتمالت المكتب عن (شریكین و ستة موظفین ) و حین 
 أربعة غرف.

  :  و في اختیار المكتب و تجھیزه من الضروري مراعاة
 سھولة الداللة علیھ . -١
وضع لوحة تحمل اسم المحاسب القانوني وصفتھ أو الشركة المھنیة و األعمال الرئیسیة التي تقوم  -٢

 بھا دون تفصیل.
 التجھیزات و المفروشات الالزمة و المناسبة  أن یشتمل المكتب على -٣

و في اعتماد المكتب البد من إجراء كشف علیھ من قبل لجنة یحددھا مجلس اإلدارة للتأكد من توفر 
  الشروط المنصوص علیھا و ذلك خالل ستة أشھر من صدور قرار الترخیص .

 یبلغ ھذا القرار من یلزم تنفیذه ./ ٢مادة /  
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