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/٣قرار رقم /   

جملس إدارة مجعية احملاسبني القانونيني              

ً على أحكام المادة  -  لتنظیم مھنة المحاسبة و التدقیق. ٢٠٠٩للعام  ٣٣القانون من  ٩١بناء

مجلس المحاسبة و إقرار  المتضمن موافقة ٦/٦/٢٠١٠تاریخ  ١٤٩٩٤/٣٨/٧٠رقم وزارة المالیة و على كتاب  -

ً  ٢٧/٥/٢٠١٠تاریخ  ٣بجلستھ رقم دالت المذكورة أدناه على البوالتدقیق  على اقتراح مجلس إدارة التنظیم بناء

 المھني 

 یقرر ما یلي

  تحدد البدالت في التنظیم المھني ( جمعیة المحاسبین القانونیین ) كمایلي : - ١مادة 

بدالت التسجيل والبدالت السنوية : –أوالً     

  البدل السنوي ( ل.س) ل.س                   بدل التسجيل ( وإعادة التسجيل ) العضوية  

         ٣٠٠              ٢٠٠٠                عضو مؤازر   -١

     ٥٠٠                      ٢٠٠٠                  عضو غري مزاول   -٢

   ٢٠٠٠                    ٢٠٠٠        عضو مزاول   -٣

  )٣٠٠٠( كل شريك                       ١٠ ٠٠٠        شركة مهنية   -٤

                        ٥٠  ٠٠٠                              ٢٥ ٠٠٠         شركة مهنية ( وجود شريك خارجي )   -٥

   سنوياً  ل.س     ٢ ٠٠٠                     دريب ــــــــدل التــــــــب -                  :  –ثانيًا 

  لمتقدمل  ل.س      ١ ٠٠٠                      ان ــــــــــدل االمتحــــــب-                               

    ل.س   سنوياً     ٢ ٠٠٠                بدل رخصة مزاولة ( شخص طبيعي )      -      :  –ثالثًا 
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    سنوياً  ل.س     ١٠ ٠٠٠         ( شركة مهنية )                        مزاولةرخصة   بدل   -                    

  ل.س   سنوياً    ٥٠ ٠٠٠           بدل رخصة مزاولة ( مع شريك خارجي )                    -     

  ل.س      ٢٠٠                                                    بدل بيان عضوية    -         : –رابعًا 
 

 خامسًا – : -     بدل ( مطبوعة ) تقرير تدقيق : 

 ل.س  ١ ٠٠٠               تقاریر شركات  المساھمة  و فروع الشركات األجنبیة                   -١

 ل.س    ٥٠٠          تقاریر شركات محدودة المسؤولیة                                              -٢

 ل.س    ٢٠٠                                      ي الجھاتو باقتقاریر شركات األشخاص واألفراد  -٣

 ل.س    ٢٠٠                                      النقابات و الجمعیات                            تقاریر  -٤

 معفاة الجمعیات الخیریة  -٥

  من عام ً  لألعضاء القدامى . ٢٠١١یتم اعتماد البدل السنوي الجدید اعتبارا

 م اعتماد باقي البدالت من تاریخ صدور الموافقة . یت 

 یبلغ ھذا القرار من یلزم تنفیذه ./ ٢مادة /
  
   ٢٠١٠/ ٦/ ٨دمشق في    

  

  
  
  
  

  صورة إلى :
 وزارة المالیة : مدیریة المحاسبین القانونیین. -

 الفروع و المكاتب في المحافظات. -

 . موقع الجمعیة –لوحة اإلعالنات  -


