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 تدقيق ومراجعة حسابات

 م١٩٩٩لسنة ) ٢٦(قانون رقم
 بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

 
 -:باسم الشعـــب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
 ة مجلس النوابوبعد موافق-
 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه-

 الفصل األول
 التسمية والتعاريف

 ).قانون تدقيق ومراجعة الحسابات(يسمى هذا القانون) ١(مادة
يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية ألغراض هذا القانون المعـاني المبينـة           ) ٢(مادة

 .قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية
 .وزارة التموين والتجارة :الوزارة
 .وزير التموين والتجارة :الوزيـر
مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القـانوني          :المهنـة

 .وفقا ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة
هي الوثيقة الصادر وفقا ألحكام هـذا القـانون والتـي تخـول              :الرخصة

 .صاحبها الحق بمزاولة المهنةل
 .قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة :أصول المهنة

محاسـب  (الشخص الطبيعي الحاصل علـى إجـازة         :المحاسب القانوني 
 .وفق أحكام هذا القانون) قانوني
 .لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا ألحكام هذا القانون :اللجنة
محاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعـي        هي شهادة    :اإلجازة

 .وفق أحكام هذا القانون
تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأي فني موضـوعي           ) ٣(مادة

محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي إلى إمكانية االعتماد عليهـا             
تماعية وتـوفير   من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية االقتصادية واالج       

الشفافية وفقا لألصول العملية والعلمية والمعايير التي يتم اعتمادهـا مـن            
 .السلطات المختصة

 -:يصنف المحاسبون القانونيون إلى فئتين) ٤( مادة
فئة المحاسبين القـانونيين المـزاولين وهـم المحاسـبون القـانونيون            -١ 

 .هذا القانونالمتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام 
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فئة المحاسبين القانونين غير المزاولين الحاصلين على إجازة محاسـب          -٢ 
 .قانوني

ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص ،وتحدد الالئحة التنفيذية للقـانون             
قواعد مسك تلك السجالت والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد          

 .إجراءات القيد والشطب ومقدار الرسوم
 الفصل الثاني

 قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني
يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتـوفر فـي المتقـدم الشـروط        ) ٥(مادة

 -:التالية
 .أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية اليمنية-١ 
 .أن ال يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميالدية-٢ 
حاسبة ال يقل مسـتواه     أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصص م       -٣ 

 .عن درجة البكالوريوس
أن يكون لديه خبرة عملية الحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتـدقيق            -٤ 

الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العليا في            
 -:مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي

  .أربع سنوات الحقة لمؤهل البكالوريوس.أ 
 .سنتان الحقتان لمؤهل الماجستير.ب 
 .سنة واحدة الحقة لمؤهل الدكتوراه.ج 
أن يجتاز االمتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهـل            -٥ 

 .الدكتوراه تخصص محاسبة
أن يكون متمتعا باألهلية المدنية وأن ال يكون قد سبق أن حكـم عليـه               -٦ 

 .ألمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتبارهبجريمة جنائية مخلة بالشرف أو ا
تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية لمعادالت الشهادات العلمية هي الجهة         ) ٦(مادة

المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصـل وفقـا للقـوانين             
 .والقرارات النافذة بذلك الخصوص

 -:ع اآلتيللحصول على إجازة محاسب قانوني يتم إتبا) ٧(مادة
 اإلدارة المختصة بالوزارة مرفقا به المؤهالت والوثائق         إلى التقدم بطلب .أ 

 .الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي الئحته التنفيذية 
تحرر اإلدارة المختصة إيصاال بالوثائق المستلمة مثبتـا فيـه تـاريخ            .ب 

 .االستالم وتوقيع المختص ويسلم إلى مقدم الطلب 
إلدارة المختصة بقيد بيانـات الطلـب ومرفقاتـه فـي السـجل             تقوم ا .ج 

 .المخصص لذلك
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يعرض الطلب على اللجنة خالل ثالثين يوما من تاريخ استالم الطلـب            .د 
وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ عرضـه              

 .عليها
بعـد  ال يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنـة إال              .هـ 

 .مضي سنة من تاريخ الرفض
  المـادة  لصاحب الطلب الذي لم يبت في طلبه خالل المدة المحددة في          .أ) ٨(مادة

السابقة أو الذي رفض طلبه التظلم إلى الوزير خالل خمسة وسبعين يومـا             
من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به سند إيصال من إدارة الحسابات بـالوزارة             

ين يورد إلى صندوق الوزارة كإيراد عام في        كتأمريال  بمبلغ عشرين الف    
 . عدم صحة التظلمةحال
يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع إليـه بـدعوة اللجنـة لالنعقـاد              .ب

برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ، ويعتبر قرار اللجنة في هـذه الحالـة              
 يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديـد إال بعـد              والنهائيا  

 .انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة
تصدر اإلجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنـة وتبـين             ) ٩(مادة

 .الالئحة شكل اإلجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها
يؤدي المحاسب القانوني المجاز ألول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس          .أ) ١٠(مادة

 -:جنة اليمين القانونية التاليةوأعضاء الل
أقسم باهللا العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسـب قـانوني بصـدق             ((  

وشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيـد بأحكـام القـانون              
والنظام واألصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار          

حكم عملي وفي حدوده وفقا للقـانون       عمالئي وأية معلومات أؤتمن عليها ب     
 )).واهللا على ما أقول شهيد

 .يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني .ب 
 المجاز ألول مرة ينشر اسمه ورقم قيده في الجريـدة           يالمحاسب القانون .ج 

 .الرسمية
 الفصل الثالث

 قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة
 راجعة الحسابات لمكاتب تدقيق وم

 للحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين للمهنة يجوز) ١١(مادة
مهنية على أن يمارس كل شريك نشـاطه ضـمن          ) مكاتب( شركات   تكوين

 .عليها تنطبق الشركة في حدود الفئة التي
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تمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصة بمزاولة المهنة متـى          ) ١٢(مادة
 -:وط التاليةتوافر الشر

 .أن تكون شركة تضامنية-١ 
أن يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقا ألحكام          -٢ 

 .هذا القانون
 .أن يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية-٣ 
 . شريكا في أكثر من شركة تدقيقيأن ال يكون المحاسب القانون-٤ 
نوني المهنة خارج نطاق الشركة بصـورة       أن ال يمارس المحاسب القا    -٥ 

  .لدى الغيرمستقلة أو
تمنح فروع شركات تدقيق ومراجعـة الحسـابات غيـر اليمنيـة أو             ) ١٣(مادة

األشخاص الطبيعيين غير اليمنيين ترخيصا بمزاولة المهنة في الجمهورية         
 -: التاليةطبعد توافر الشرو

تقـل نسـبة مسـاهمة      مشاركة محاسب قانوني يمني أو أكثر بحيث ال         -١ 
 .من رأس المال%) ٢٥(الشركاء اليمنيين  عن أوالشريك

 .أن يتضمن اسم الشركة أحد أسماء الشركاء اليمنيين على األقل-٢ 
أن يكون عقد الشراكة مكتوبا باللغة العربية وموثقا من قبـل الجهـات             -٣ 

 .الرسمية المختصة وبحضور الشركاء
اص الطبيعيين المقيدين في جـداول      أن يكون جميع الشركاء من األشخ     -٤ 

المحاسبين القانونيين المزاولين ، وإذا كان في الشركاء شخص اعتبـاري           
غير يمني يجب أن يكون حاصال على ترخيص بمزاولة المهنة في بلـده             

 . أحد المدراء احد الشركاء اليمنيين اواألصلي وأن يكون المدير 
مهنة فـي بلـد المركـز        تقديم صوره مصدقة من ترخيص مزاولة ال       -٥ 

 .الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها األساسي
 ال تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثـي العـدد              -٦ 

 .للكوادر الفنيةاإلجمالي 
 أن ال تزيد نسبة فريق العمل من المساعدين إلى المحاسبين القانونيين            -٧ 

 .واحد أربعة إلى ١:٤المرخص لهم عن نسبة 
يرخص لشركات تدقيق ومراجعـة الحسـابات وتقيـد فـي السـجل             ) ١٤(مادة

 وتبين الالئحة البيانات والمعلومات التي يجب        الشهرة المخصص لذلك باسم  
 .أن يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به

 المهنة  اليجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة      ) ١٥(مادة
إال بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري ويجب أن ترفق صـوره مـن              
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السجل التجاري عند التقدم بطلب للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعـة            
 .الحسابات

يجب على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة أن يتقـدم            .أ) ١٦(مادة
 تجديد الرخصـة    خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب        
 .الممنوح له وفقا للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة

على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنويا بطلـب تجديـد       .ب 
الرخصة  الممنوح لها وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص            

 .وفقا للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة
رة خالل شهر يناير من كل عام بإعداد كشف يتضمن أسماء           تقوم الوزا .ج 

 تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في       تالمحاسبين القانونيين الذين جدد   
 .إحدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثالثة أيام متتالية 

على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبالغ اإلدارة المختصة عـن          ) ١٧(مادة
بخالف المكتب الرئيسي خالل ثالثين يوما من تاريخ         افتتاحةكل فرع يتم    
 افتتاح الفرع 

 .اإلدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجالت التاليةتمسك ) ١٨(مادة
 .جدول المحاسبيين القانونيين-١ 
 .سجل المحاسبين القانونيين-٢ 
 .التدقيق والمراجعة) مكاتب(سجل شركات-٣ 
 .سجل قيد الطلبات -٤ 
 .ت إضافية تحددها الالئحة أي سجال-٥ 
 .وتبين الالئحة شكل وتقسيم ومحتويات السجالت 

 الفصل الرابع
 لجنة إجازة المحاسبين القانونيين

 -:تشكل اللجنة على النحو التالي) ١٩(مادة
 رئيسا     وكيل الوزارة المختص-١ 
 عضوا  رئيس جمعية المحاسبين القانونيين-٢ 
  الجامعات اليمنية رئيس قسم المحاسبة بإحدى-٣ 

 اعضو   يختاره المجلس األعلى للجامعات
  للرقابة والمحاسبــةيممثل عن الجهاز المركز-٤

 عضوا ال تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز
 
 ممثل عن مصلحة الضرائب ال تقل درجتــه-٥

 عضوا   عن مدير عام يختاره رئيس المصلحة

 
٢٥٧



 
 تدقيق ومراجعة حسابات

 ولة المهنـــةمحاسب قانوني مرخص له بمزا-٦
 عضوا   .تختاره جمعية المحاسبين القانونيين

 مقررا   .مدير عام اإلدارة المختصة بالوزارة-٧
باستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو مـن أعضـاء            ) ٢٠(مادة

اللجنة أن يكون محاسبا قانونيا أو يكون حاصال على مؤهل بكـالوريوس            
 . بتشكيل اللجنةاتخصص محاسبة ويصدر الوزير قرار

 -:تمارس اللجنة المهام والصالحيات التالية) ٢١(مادة
دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قـانوني والبـت           -١ 

 .فيها وفقا الحكام هذا القانون
دراسة وإقرار النماذج التي سيتم استخدامها في كافة األعمال المتعلقـة            -٢ 

 .بأعمال اللجنة 
 ).٥(من المادة) ٥(متحانات المقررة وفقا لنص الفقرةإجراء اال-٣ 
 .دراسة ما يحال إليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة-٤ 
 على األقل كـل شـهر ويجـوز أن تعقـد            اتعقد اللجنة اجتماعا واحد   ) ٢٢(مادة

اجتماعات إستثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثالثة أعضـاء كلمـا             
 .دعت الحاجة إلى ذلك

 ) ٢٠(مع مراعاة ما ورد في المادة) ٢٣(مادة
يتم إقالة أي من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن اجتماع اللجنة بدون عـذر              .أ 

 .مقبول ثالثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات  متقطعة خالل السنة
 .يصدر باإلقالة قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.ب 
ها العضو الذي فقد عضويته باللجنـة ليـتم         يتم إخطار الجهة التي يمثل    .ج 

 تسمية شخص آخر من قبلها بدال عنه خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما
ال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية اعضائها وتتخـذ           ) ٢٤(مادة  

قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعنـد تسـاوي          
 الرئيس ، وفي جميع األحوال يلزم       هلذي من عدد األصوات يرجح الجانب ا    

 علـى موافقـة ثالثـة أعضـاء         حوزلقانونية وصحة قرارات اللجنة أن ت     
 .حاضرين على األقل

مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة عـدا             ) ٢٥(مادة
 . بحكم وظيفته المعينرئيس اللجنة

 جنة واألسس والمعايير التي تسترشد تحدد الالئحة نظام سير عمل الل) ٢٦(مادة
رستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون  والقوانين          ممابها عند   

 .واألنظمة النافذة وأصول المهنة

 
٢٥٨



 
 تدقيق ومراجعة حسابات

تقوم الوزارة بمنح ترخيص مزاولة المهنة للمحاسـبين القـانونيين          أـ  ) ٢٧(مادة
 .وفق أحكام هذا القانون

 -:الوزارة المهام التالية تمارس اإلدارة المختصة بب ـ
 .فتح السجالت ومسكها-١ 
إصدار التراخيص وتجديدها واإلعالن سنويا عن أسـماء المحاسـبين          -٢ 

 .القانونيين  المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم
حفظ ملفات المحاسبين القـانونيين وتوثيـق القـرارات والمحاضـر           -٣ 

 .والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشأن
 .اطب  والتراسل مع المحاسبين القانونيين التخ-٤ 
اإلعالن عن قرارات وتوصيات اللجنة بشأن البت في الطلبات المقدمة          -٥ 

للحصول على إجازة محاسب قانوني وأن يتم اإلعالن من خـالل لوحـة             
 .تخصص لهذا الغرض في نطاق اإلدارة المختصة

بمزاولة المهنـة   إعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونيين المرخص لهم        -٦ 
 .يعرض في لوحة اإلعالنات

 .رفع التقارير الالزمة للوزير عن مستوى أداء اإلدارة-٧ 
ب المحاسبين القانونيين للتأكد من     تاإلشراف والرقابة الميدانية على مكا    -٨ 

سالمة ودقة تنفيذ أحكام هذا القانون، وتبين الالئحة التنفيذية كافة القواعـد            
 . بهذا الشأنواإلجراءات المتعقلة

 الفصل الخامس
  والقيدرخصة المزاولة شروط 

تقدم الطلبات للقيد في سـجالت المحاسـبين القـانونيين المـزاولين            ) ٢٨(مادة
للحصول على الرخصة إلى الوزارة على النموذج المعد لـذلك مشـفوعة            
بالمستندات المؤيدة للطلب وفقا الحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويجب          

 -: تتضمن طلبات القيد في سجالت المحاسبين القانونيين ما يليأن
 .اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان إقامته وتاريخ إيداع الطلب-١ 
بيان بمؤهالته العلمية وتاريخ الحصول عليها وصور مصدق عليها من          -٢ 

 .هذه المؤهالت
 هذا القانون فيما    من) ٥(شهادة الخبرة العملية المعتمدة مع مراعاة المادة      -٣ 

 .يتعلق بمدة الخبرة العملية
 .تقديم ما يثبت تفرغه للمهنة -٤ 
عند قبول طلب القيد تسجل اإلدارة المختصة البيانات في السجل المعد           ) ٢٩(مادة

 -:لهذا الغرض
 .الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد-١ 
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 .اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل إقامته-٢ 
 .المؤهالت التي يحملها وتاريخ الحصول عليها-٣ 
 .الخبرة العملية السابقة ومدتها-٤ 
 .عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به-٥ 
يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمدا من الوزارة متضمنا االسـم           ) ٣٠(مادة

مصـنف  ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونيين المزاولين والفئة ال        
بها ملصقا عليها صورته الشخصية وفي حالة االنتقال من فئة إلـى فئـة              
أخرى وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجالت بما            

 .يفيد ذلك
اليجوز لمن رفض طلب قيده من قبل الوزارة أن يتقدم بطلب جديد إال             ) ٣١(مادة

ي حالة رفض طلبه التظلم إلـى       بعد مضي سنه من تاريخ الرفض ، وله ف        
الوزير خالل مدة أقصاها شهران من تاريخ رفض الطلب ويكـون قـرار             

 .الوزير في هذا الشأن نهائيا وتحدد الالئحة قواعد وإجراءات التظلم
يجب على كل من قيد اسمه بسجالت المحاسبين القانونيين المـزاولين           ) ٣٢(مادة

 مـن تـاريخ حصـوله علـى        للمهنة أن يخطر الوزارة في خالل شهرين      
الرخصة بعنوان المقر الخاص به ويترتب على عدم اإلخطار في الميعـاد            

 .المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة
على المحاسبين القانونيين المقيدين بسـجالت المحاسـبين القـانونيين          ) ٣٣(مادة

القيد بأنواعها إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب            
أو المستندات المرفقة به، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التعـديل أو             
التغيير ويكون اإلخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط التي           

 .تحددها الالئحة
تجدد الرخصة للمحاسبين القانونيين المزاولين سـنويا ويـتم تجديـد           ) ٣٤(مادة

 .لالئحة التنفيذيةالرخصة طبقا لإلجراءات التي تحددها ا
ال يجوز للمحاسب القانوني الذي لم يحصل على الرخصـة أن يفـتح             ) ٣٥(مادة

مكتبا باسمه الخاص أو أن يباشر عمال مـن أعمـال تـدقيق ومراجعـة               
 .الحسابات

على المحاسب القانوني المزاول الذي يطرأ عليه سـبب يمنعـه مـن             ) ٣٦(مادة
ثالثين يوما من قيـام المـانع       ممارسة المهنة إخطار الوزارة بذلك خالل       

وطلب نقل أسمه إلى سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين وله عنـد            
زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه فـي سـجالت المحاسـبين القـانونيين              

 .المزاولين
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يجب على المحاسب القانوني وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات عند         ) ٣٧(مادة
ة ألي سبب من األسباب بصورة نهائية أو مؤقتة         التوقف عن المزاولة للمهن   

إخطار الوزارة بذلك خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ التوقف ، وتعتبـر            
الرخصة منتهية  في حالة التوقـف النهـائي، ودون إخـالل بالعقوبـات              
المنصوص عليها في هذا القانون يكون للـوزارة إصـدار قـرار إلغـاء              

اولة المهنة ولم يتقدم باإلخطار للوزارة      ترخيص كل محاسب توقف عن مز     
خالل الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة الموجبة لذلك وسماع أقـوال            
المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خالل الثالثـين يومـا التاليـة             
لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز الـتظلم مـن         

 .ى إلغاء الترخيص إلغاء عضوية الجمعيةقرار اإللغاء وال يترتب عل
في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة سـواء           ) ٣٨(مادة

كان فردا أو شريكا في شركة مهنية عن مزاولة المهنة ألي سـبب مـن               
األسباب نهائيا أو لمدة يترتب عليها األضرار بالعمالء أو الغير تتم تصفية            

لقة لديه والحقوق وااللتزامات المترتبة على ذلك وعليه        جميع التكليفات المع  
 -:إتباع اإلجراءات التالية

إخطار الوزارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خالل ثالثين يوما التاليـة           -١ 
 .لتاريخ توقفه مع تزويد الجمعية بصورة منه

إخطار الجمعية بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي سـتتأثر بفتـرة           -٢ 
قف واإلجراءات التي تستخدم لحفظ حقوق عمالئه واألسـلوب الـذي           التو

سوف يتم بموجبه التعامل مع المساعدين معه وذلك خالل الثالثـين يومـا             
التالية لتاريخ توقفه وان ينسق مع الجمعية في كيفية معالجة اآلثار المترتبة            

 .على توقفه
د الشركاء بصـفة    قيام الشركاء اآلخرين بالشركة المعنية عند توقف اح       -٣ 

نهائية بتعديل عقد الشركة وإخطار الجمعية بما اتخذ من إجـراءات فـي             
كيفية إسناد األعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقـف إلـى الشـركاء             

 .اآلخرين
عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفردا سـواء كـان            ) ٣٩(مادة

ار بمصالح العمـالء أو الغيـر       التوقف نهائيا أو لمدة يترتب عليها اإلضر      
دون اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها بالمـادة السـابقة عليـه تكليـف             
محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكمل التزاماتـه علـى نفقـة             

 .المحاسب القانوني األصل مع احتفاظ الغير بالحقوق القانونية
 الفصل السادس

 حقوق وواجبات المحاسب القانوني
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 -:يقوم المحاسب القانوني بمزاولة المهنة في المجاالت التالية) ٤٠(مادة
مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وإبداء الـرأي فيهـا وفقـا            -١ 

 .ألصول المهنة 
 .تقديم الخبرة والمشورة في المجاالت المالية واإلدارية والضريبية-٢ 
 .افذةالقيام بأعمال التصفيات وفق أحكام القوانين الن-٣ 
القيام بأية مهام تنص عليها القوانين النافذة على أن يقوم بها المحاسـب             -٤ 

 .القانوني
 -:تتمثل حقوق المحاسب القانوني بصفة رئيسية في اآلتي) ٤١(مادة

الحق في اإلطالع على الدفاتر والسجالت والمستندات وغيرهـا مـن           -١ 
 يـرى ضـرورة     الوثائق وله الحق في طلب البيانات واإليضاحات التـي        

 بصورة كاملة   هالحصول عليها أو يرى أنها ضرورية والزمة لتأدية مهام        
 .وصحيحة

الحق في الحصول على كافة األدلة والقرائن التي تؤيـد رأيـه الـذي              -٢ 
توصل إليه طبقا للمعايير واألصول المهنية وال يجوز ألي شخص أن يمنع            

 .الزمة لتنفيذ مهامهأو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها 
الحق في إبداء الرأي في القوائم المالية على النحو الذي توصـل إليـه              -٣ 

 .طبقا لمعايير المراجعة
الحق في إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخـزائن ومخـازن             -٤ 

الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في التحقيـق مـن موجـودات الجهـة              
 .والتزاماتها

الحصول على ما يراه من المعلومات التي تتعلق بنشاط الجهة          الحق في   -٥ 
الخاضعة للتدقيق وله الحق في زيـارة مصـانعها وورشـها ومخازنهـا             
ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها واالستيضاح مـن المختصـين عـن           

 .النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على أكمل وجه
ومية وله الحق في أن يـدلي       الحق في حضور اجتماعات الجمعية العم     -٦ 

برأيه في كل ما يتعلق بعمله وله الحق في دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد             
 .طبقا للقوانين النافذة

مع عدم اإلخالل بالقوانين والقرارات النافذة ال يجوز ألي مؤسسـة او           ) ٤٢(مادة
شركة يتطلب القانون أن يكون لها محاسب قانوني بما في ذلـك األفـراد              

ل المحاسب القانوني أثناء تأدية مهامه إال إذا تبين مخالفته ألحكام هـذا             عز
 .القانون والقوانين والقرارات النافذة

يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشـرة أعمـال المراجعـة            ) ٤٣(مادة
وتدقيق الحسابات أن يلتزم باألصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية فـي            
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ان يبدي رأيه في القوائم المالية كوحدة واحـدة و أن يشـير              و هتأدية مهام 
 .بوضوح إلى مدى كفاية مالءمة اإلفصاح فيها

يجب على المحاسب القانوني أن يراعي االلتزام بالقوانين النافـذة وأن           ) ٤٤(مادة
 .يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عمالئه

استمرار على تطوير وتنميـة     يجب على المحاسب القانوني أن يعمل ب      ) ٤٥(مادة
مع التطورات الحديثة وان يتابع البحوث والدراسـات        مهاراته وبما يتالئم    

 .بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه ذات الصلة بالمهنة وان يهتم 
يجب على المحاسب القانوني أن يعمل على تحديث وتطوير الخدمات          ) ٤٦(مادة

ة وان يسعى  إلى تطوير مهنـة المحاسـبة          المهنية وأساليب مزاولة المهن   
 .والمراجعة

يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بالتخطيط المالئم لتنفيذ العمـل           ) ٤٧(مادة
 العمل على المساعدين واإلشراف المباشر عليهم كما يجب أن يوقع           موتقسي

رير الصادرة منه ويجب إثبات أسماء وتوقيع المسـاعدين         ابنفسه على التق  
ين له على أوراق العمل وتبين الالئحة كافة اإلجراءات المتعلقة بهذا           التابع
 .المجال

ـ يجب على المحاسب القـانوني أن ي      ) ٤٨(مادة ك السـجالت والمسـتندات     مس
المحاسبية الخاصة بأعمال مكتبة والتي تعطي صورة واضحة وكاملة عن          

 عمله  نشاطه ونتيجة أعماله كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه          
ـ بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراق          ة ب

وتدقيق الحسابات وحفظها لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره            
للتقرير مع حفظ نسخه من التقارير والقوائم المالية ويلزم حفـظ الوثـائق             

  من األسـباب     المشار إليها حتى وأن توقف عن مزاولة المهنة ألي سبب         
 .وتبين الالئحة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص

يجب على المحاسب القانوني عند إعداد تقارير المراجعة أن يشير إلى           ) ٤٩(مادة
استخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها وأن يشير إلى الثبات في تطبيقهـا            

 .واستخدامها
م بإبالغ الجهـات ذات العالقـة       يجب على المحاسب القانوني أن يقو     ) ٥٠(مادة

كتابيا بما تم اكتشافه من اختالسات في أموال الجهة التي يقـوم بمراجعـة           
حساباتها وكذا بما تم إكتشافه من تزوير أو غش او تحايل في الحسـابات              
والسجالت والمستندات والوثائق وبصفة عامة يجب عليه إبالغ الجهـات           

لمشروعة التي أكتشفها أثناء تأدية مهامه      المعنية كتابيا بكافة األعمال غير ا     
 .واإلفصاح عنها في تقريره
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 أن يفصـح عمـا إذا كانـت الـدفاتر           ييجب على المحاسب القـانون    ) ٥١(مادة
والسجالت والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقا لألصول         

يطلـب  والنظم المحاسبية وأن يلفت النظر كتابيا إلى أي مخالفة تظهر له و           
 . معالجتها وتصويبها مالم فعليه اإلفصاح عن ذلك في تقريره

لضمان إستقاللية وحياد المحاسب القانوني المـزاول يحظـر عليـه           ) ٥٢(مادة
 -:اآلتي

العمل في وظائف الدولة أو القطاع العام او المختلط أو الخاص سـواء             -١ 
ع عدم اإلخالل   كان بأجر أو بدون أجر باستثناء أساتذة الجامعات اليمنية م         

 .من هذا القانون) ٧٤(بما ورد بالمادة
 .إحتراف األعمال التجارية أو الصناعية أو أية مهنة أخرى-٢ 
 .استخدام وسائل اإلعالن  في الدعاية لنفسه بطريقة مخلة بشرف المهنة-٣ 
منافسة زمالئه في المهنة والمضاربة فيها للحصول على تكاليف العمل          -٤ 

 .المهنةبصورة تسيء إلى 
قبول التكليف بالعمل كمحاسب قانوني في أي جهة يكون شريكا فيها أو            -٥ 

عضو في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري او تجاري أو مالي فيها              
أو يكون قريبا ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام حتى الدرجـة             

 .الرابعة ، ويكون باطال كل تكليف بذلك
  الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بالشراء او البيـع او          أن يتعامل مع  -٦ 

ـ المقايضة او االستئجار أ وما في حكم ذلك وال يسري هذا ال            ر علـى   حظ
 .التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة

أن يدقق حساب وحدة سبق له العمل بها كموظف ما لم يمـض علـى               -٧ 
 .على األقلتركه العمل فيها مدة ثالث سنوات 

ال يجوز أن تحدد أو تقيد صالحيات المحاسب القانوني بشكل يـؤدي            ) ٥٣(مادة
إلى إعاقته عن قيامه بمهامه على النحو الذي يتفق مـع أحكـام القـوانين               

 .والقرارات النافذة واألصول المهنية 
بما لم يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ال يجوز          ) ٥٤(مادة

سب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة         للمحا
والبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة ما لم يكن قد مارس المهنة           

 .مدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد حصوله على الرخصة بمزاولة المهنة
ـ       ) ٥٠(بما ال يخل بأحكام المادة    ) ٥٥(مادة ب من هذا القـانون ال يجـوز للمحاس

القانوني أن يفشي المعلومات واألسرار التي أطلع عليها من خالل عمله إال            
 .في الحاالت التي توجب القوانين النافذة خالف ذلك
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ال يجوز للمحاسب القانوني إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر           ) ٥٦(مادة
والسجالت والبيانات المحاسبية وال يجوز له التوقيع علـى تقـارير عـن             

 قبل العاملين تحت إشرافه كما اليجوز له        نحسابات لم تدقق من قبله او م      
 ختاميـة او قـوائم      ت يشهد او يوقع على صحة بيانات او حسابا        نأيضا أ 

مالية ال تعكس بوضوح ما احتوته سجالت وحسابات الجهـات التـي تـم           
 .هاتكليفه بتدقيق حسابات

تي يقوم بمراجعة حساباتها عن     المحاسب القانوني مسئول قبل الجهة ال     ) ٥٧(مادة
الضرر الذي يلحق بها بسبب األخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله او عند              
ممارسة مهنته كما يعتبر المحاسب القانوني مسئوال عن الضـرر الـذي            
يصيب المالكين أو الغير بسبب تلك األخطاء وفي كل الحـاالت إذا تعـدد              

خطاء كانوا مسئولين بالتضامن قبل     المحاسبون القانونيون المشتركون في ال    
 .المالكين أو الغير

المحاسب القانوني مسئول عن أي إهمال  أو خطاء مهني جسيم الحق            ) ٥٨(مادة
الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم الماليـة المرفقـة مـن قبـل              
المحاسب القانوني واعتمد عليها في اتخاذ قـرارات ماليـة فـي مجـال              

 .إلقراض وبشرط أن يكون الطرف الثالث حسن النيةاالستثمار أو ا
المحاسب القانوني مسئول عن الضرر الذي يلحق بالجهة أو المالك أو           ) ٥٩(مادة

الغير نتيجة األخطاء أو اإلهمال من قبل المساعدين الذين يعملـون تحـت             
 .إشرافه

 المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كـل مـا           ) ٦٠(مادة
تضمنته القوانين النافذة من حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات ومهـام          
وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافـة اإلجـراءات           

 .المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل او التعويض او التقاضي
 .وفي كل األحوال يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء 
 المحاسب أن يقوم بإبالغ الجهات المختصة وذات العالقـة          يجب على ) ٦١(مادة

 -:كتابة ما تبين له أثناء مزاولة المهنة أي من اآلتي
 .وجود خطر على صحة وسالمة المواطن-١ 
وجود مخاطر على الثروة القومية أكانت حيوانية او سمكية أو زراعية            -٢ 

 .أو معدنية او غيرها
 .وجود مخاطر على البيئة-٣ 

 ل السابعالفص
 المجلس األعلى لمهنة المحاسب والمراجعة

 وجمعية المحاسبين القانونيين
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ى المجلس األعلى لمهنـة     سمينشأ بمقتضى هذا القانون مجلس أعلى ي      ) ٦٢(مادة
المحاسبة والمراجعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يختص بتطوير مهنـة          

معايير المراجعـة   المحاسبة والمراجعة من خالل تبني القواعد المحاسبية و       
 .وقواعد وآداب السلوك المهني

يصدر رئيس الجمهورية قرار بنظام المجلس يبـين تبعيتـه وأهدافـه          ) ٦٣(مادة
 .وتكويناته واختصاصاته وتشكيله وتمويل موارده وكل ما يتعلق بشأنه

بناء على عرض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشكل المجلـس          ) ٦٤(مادة
ن عـن الجهـات ذات االختصـاص بمهنـة المحاسـبة            االعلى من ممثلي  

 .والمراجعة والمهتمين فيها
تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيـين جمعيـة مهنيـة تتمتـع            ) ٦٥(مادة

بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعني بتنظيم شئون منتسبيها وتساهم          
 .بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة

كون عضوية المحاسبين القانونيين وجوبية في الجمعية وال يجوز ألي          ت) ٦٦(مادة
 .محاسب قانوني أن يزاول المهنة ما لم يكن عضوا في الجمعية

 الفصل الثامن
 العقوبــات

المدنية عنـد االقتضـاء     ة او مع عدم اإلخالل  بإقامة الدعوى الجنائي      .أ) ٦٧(مادة
المهنية بإحدى العقوبـات    يعاقب كل محاسب قانوني إذا لم يراع األصول         

 -:التأديبية التالية
 .التنبيه الخطي- 
 .ياإلنذار الخط- 
 .التوقيف المؤقت للترخيص بما ال يتجاوز ثالث سنوات- 
يكون تأديب المحاسبين القانونيين بمعرفة مجلس تأديب تبـين الالئحـة           .ب 

لتظلم طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد واإلجراءات الخاصة با         
 .من قراراته

يراعى في تشـكيل مجلـس التأديـب أن يكـون مـن الجهـات ذات                .ج 
 .االختصاص وأن يكون ثلثا أعضائه على األقل محاسبين قانونيين

يجوز  بقرار من الوزير بناء على عرض من اإلدارة المختصة إلغاء            ) ٦٨(مادة
ين الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب إسمه من جدول المحاسـب         

 -:القانونيين في الحاالت اآلتية
مـن  ) ٥(إذا فقد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة          -١ 

 .هذا القانون
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إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متتالية دون             -٢ 
 .إبالغ الوزارة بوقف نشاطه

 .ا القانونمن هذ) ١٣(إذا أخل بأي من االحكام الواردة في المادة-٣ 
إذا زاول المهنة بعد حصوله على الترخيص ولم ينتسب إلـى جمعيـة             -٤ 

 .المحاسبين القانونيين خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص 
 .إذا حصل على رخصة إستنادا إلى بيانات مزورة-٥ 
 .وفي كل األحوال للمتضرر اللجوء إلى القضاء 
اإلدارة المختصـة قـرارا بإلغـاء       يصدر الوزير بناء على عـرض       ) ٦٩(مادة

الرخصة الممنوحة للمحاسبين القانونيين وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة        
 -:في الحاالت اآلتية

إذا أخــل بــأي شــرط مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  -١
 .من هذا القانون) ١٣،١٢(المادتين

) ١٣(إذا أخل ألشركاء او الشركة بأي من االحكام الواردة  في المـادة             -٢
 .ن هذا القانونم
يعاقب كل محاسب قانوني لم يقم بتجديـد الرخصـة بغرامـة ماليـة              ) ٧٠(مادة

ريال فـي   )٢٠٠٠(الف ريال عن التأخير في الشهر االول و       )١٠٠٠(اقدره
ريال في الشهر الثالث ومازاد على ذلـك تكـون          )٣٠٠٠(الشهر الثاني و  

 .خمسة الف ريال عن كل شهر تأخير)٥٠٠٠(الغرامة
ع عدم اإلخالل  بالعقوبات األشد المنصوص عليهـا فـي القـوانين             م) ٧١(مادة

 سنتين وال   زاألخرى النافذة يعاقب المحاسب القانوني بالحبس مدة ال تتجاو        
 -:تقل عن ستة أشهر  إذا ارتكب أحد األفعال التالية

دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق ممارسته             -١ 
 .للمهنة

قريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة فـي وثيقـة            وضع ت -٢ 
 .يتوجب إصدارها قانونا أو بحكم قواعد ممارسته المهنة

 .صادق على توزيع أرباح صورية او غير حقيقية-٣ 
لم يبلغ الجهة المعنية بجرائم االختالس او التزوير أو الغش او التحايل            -٤ 

 ).٥٠(المشار إليها في المادة
 .ى أسرار الشركةأفش-٥ 
ـ صادق بتوقيعه على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله أو من قبـل       ٦

 .العاملين تحت إشرافه
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة           ) ٧٢(مادة
) ٣٠٠,٠٠٠(مائة الف ريال وال تزيـد علـى  )١٠٠,٠٠٠(مالية ال تقل عن   

 -:ثالثمائة الف ريال كل من 
قام بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص وفقـا الحكـام هـذا              -١

 .القانون
 .عاد بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني -٢
األجنبي الذي زاول المهنة دون حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة           -٣

 .وفق أحكام هذا القانون
 .من هذا القانون) ٥٢(خالف احكام المادة -٤

يعاقـب بغرامـة ماليـة ال تقـل         ) ٦٨(أحكـام المـادة    مراعـاة     مع )٧٣(مادة
 :مائة الف ريال )١٠٠,٠٠٠(عن

 .كل محاسب قانوني غير يمني زاول المهنة لحسابه الخاص-١ 
 .كل محاسب قانوني استخدم اسما معنويا أو تجاريا لمكتبه او لشركته-٢ 
كل محاسب قانوني قام بتشغيل شخص أجنبي كمحاسب قانوني دون أن           -٣ 

 .هذا األجنبي حاصال على رخصة بمزاولة المهنةيكون 
 .كل شريك في شركة التضامن ال يزاول المهنة بالفعل لدى الشركة-٤ 
كل شريك في شركة التضامن زاول المهنة خارج نطاق الشركة سواء           -٥ 

 .بصورة  مستقلة  او لدى الغير او مع الغير
 .اولة المهنةـ كل شريك قام بتعيين مدير تنفيذي غير مرخص له بمز٦
كل محاسب قانوني وكل شريك قام بتعيين مديرا لفرع غير مرخص له            -٧ 

 .بمزاولة المهنة
 الفصل التاسع
 أحكام عامـة

للوزير بناء على توصية اإلدارة المختصـة إلغـاء التـرخيص ألي            ) ٧٤(مادة
محاسب قانوني مزاول فردا او شركة إذا لم يقم بإعادة ترتيـب أوضـاعه              

 .هذا القانون خالل سنتين من تاريخ صدورهوفقا الحكام 
يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم     )٧٤(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٧٥(مادة

وفقا للقواعد واألنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقـا            
 .الحكام هذا القانون

مـن المكلفـين    تلتزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية        ) ٧٦(مادة
 .الملزمين بتقديمها إال إذا كانت صادرة عن محاسب قانوني مرخص

 -:تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات) ٧٧(مادة
 .مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة-١ 
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 .الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة-٢ 
 .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجل التدقيق والمراجعة-٣ 
بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الـوزراء تصـدر الالئحـة            ) ٧٨(مادة

 .التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري
م بشـأن نظـام المحاسـبين       ١٩٩٢لسنة)٣١(يلغى القرار بالقانون رقم   ) ٧٩(مادة

 .القانونيين
 .من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةانون  القيعمل بهذا) ٨٠(مادة

  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية
 هـ١٤٢٠/محرم/١بتاريخ 
 م١٩٩٩/ابريل/١٦الموافق

 علي عبد اهللا صالح       
 رئيس الجمهورية       
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