
الحسابات  مدققيطلبات اعتماد هيئة األوراق واألسواق المالية السورية لإعالن بدء قبول 
 .1029 للعام

 :بناًء على

 2005/ لعام /22ة السورية رقم /أحكام قانون ىيئة األوراق واألسواق ادلالي/. 

  اخلاص بتنظيم مهنة احملاسبني القانونيني يف سورية 2002/ لعام 33القانون رقم /أحكام. 

 / حسابات  مدققيادلتضمن نظام  6/22/2022 تاريخ/ 300قرار رئاسة رللس الوزراء رقم
 .اجلهات اخلاضعة لرقابة ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية

احلسابات الراغبني  مدققيتعلن ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية عن بدء قبول طلبات  
على أن تتوفر يف  2022 هات اخلاضعة لرقابة اذليئة لعامباعتمادىم لتدقيق حسابات اجل

 :ادلتقدمني الشروط التالية

 إذا كان شخصاً طبيعياً:  .2
 سارية ادلفعول يف سورية.أن يكون حاصالً على إجازة زلاسب قانوين  -أ 
 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة ادلهنة من مجعية احملاسبني القانونيني. -ب 
أن يكون قد مارس ادلهنة دلدة مخس سنوات متتالية على األقل بعد حصولو على رخصة مزاولة  -ج 

من ىذا ( 4ادلهنة )يتم إثبات ممارسة ادلهنة بالتقارير ادلذكورة يف البند الثالث من ادلادة )
النظام(، وختفَّض ادلدة ادلذكورة إىل سنتني إذا كان ادلدقق حاصالً على شهادة دولية من مستوى 

C.P.A  األمريكية أوC.A .اإلنكليزية أو ما يعادذلا 
 ومدرج امسو ضمن جدول شركات األموال . 

 أن يعمل يف مكتبو : -د 
 نوات خربة بعد مدير تدقيق: حاصل على إجازة زلاسب قانوين إضافة إىل مخس س

 اإلجازة، ومدرج امسو ضمن جدول شركات األموال. 
  ،مدقق رئيسي: حاصل على إجازة زلاسب قانوين إضافة إىل سنتني خربة بعد اإلجازة

 ومدرج امسو ضمن جدول شركات األموال.
 .مدقق: حاصل على إجازة جامعية اختصاص زلاسبة 



 يئة وتعديالتو. أن يسدد بدل االعتماد احملدد يف نظام بدالت اذل  -ه 
 إذا كان شخصاً اعتبارياً:  .1

 أن يكون شركة سورية لتدقيق احلسابات مسجلة أصواًل.  -أ 
ج ( من الفقرة -ب–أن يكون الشركاء فيها ممن تتوفر فيهم الشروط ادلبينة يف البنود ) أ  -ب 

 ( أعاله وأن يكون مدير الشركة من بني الشركاء فيها.2)
 : أن يعمل يف الشركة عدا الشركاء -ج 

 تدقيق ومدقق رئيسي أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط ادلنصوص عنها يف الفقرة  مدير
 السابقة.

 ..أربعة موظفني أو أكثر حاصلني على إجازة جامعية اختصاص زلاسبة 
 أن يسدد بدل االعتماد احملدد يف نظام بدالت اذليئة وتعديالتو.  -د 

 مالحظات:

بناء رئاسة  -تقدم الطلبات إىل ديوان ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية )ساحة السبع حبرات
 . 20/2/2022الطابق الثالث( خالل مدة أقصاىا -رللس الوزراء القدمي

 رئيس مجلس مفّوضي                                                    

 وريةهيئة األوراق واألسواق المالية الس

 عابد فضليةالدكتور 


