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محاسبين قانونيين

 م ١٩٩٢لسنة ) ٣١(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 نظام المحاسبين القانونيينبشأن 

 ـ:رئيس مجلس الرئاسة
 .بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية

 .ى دستور الجمهورية اليمنيةوعل
بتشـكيل مجلـس    ) م١٩٩٠(لسـنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم     

 .الوزراء
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قـــــرر
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 .يسمى هذا القانون قانون نظام المحاسبين القانونيين) ١(مادة
 وردت في هذا القـانون المعـاني        يكون لأللفاظ والعبارات التالية أينما    ) ٢(مادة

 .المبينة إزاء كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية:   الجمهورية 
 .وزارة التموين والتجارة:  الوزارة  
 .وزير التموين والتجارة:  الوزير  
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون:  الالئحة  
لمرخص له مـن قبـل الـوزير        الشخص الطبيعي ا  :المحاسب القانوني  

بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعـة وتـدقيق وتفتـيش         
 .الحسابات  في الجمهورية

البيان الصادر من الـوزارة بأسـماء المحاسـبين          : جدول المحاسبين  
 .القانونيين المرخص لهم وفقا الحكام هذا  القانون

 .المرخص لهم وفقا الحكام هذا القانون: القانونيين  
 المحاسبين القـانونيين       أسماءالسجل المخصص لقيد    : حاسبين  سجل الم  

 .وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بهم 
 .لجنة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا الحكام هذا القانون : اللجنة  
هي الوثيقة الصادرة من الوزير والتي تخـول لصـاحبها           : الرخصة   

 .الحق بمزاولة المهنة
 .مهنة المحاسبة والمراجعة وتدقيق وتفتيش الحسابات:  المهنة  
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 الفصل الثاني
 قواعد وإجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة

يشترط لمنح التراخيص لمزاولة المهنة وفقا الحكام هـذا القـانون أن            ) ٣(مادة
 ـ:تتوفر في المتقدم الشروط التالية

ليمنية او من مواطني إحدى     ـ أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية ا       ١
 .الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل

 .خمسة وعرين سنة ميالدية) ٢٥( عمره عنلـ أن ال يق٢
ـ أن يكون حاصال على شهادة جامعيـة التقـل عـن البكـالوريوس              ٣

تخصص محاسبه او في المجال التجـاري او إدارة األعمـال او الماليـة             
جنة المعادالت شريطة أن تكون مواد      العامة أو أي تخصص مماثل تقره ل      

المحاسبة ومراجعة  الحسابات مـن المقـررات األساسـية فـي مجـال              
أو يكون حاصال على شهادة في المهنة من احدى معاهـد او            .التخصص  

 .جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربيا ودوليا وفقا لما تبينه الالئحة
اولة المهنة وعدم االرتباط  بأي عمل        التفرغ الكامل لمز   تـ تقديم ما يثب   ٤

 .وظيفي آخر
ـ  تقديم ما يثبت حصوله على الخبرة الكافية بأمور المحاسبة وتـدقيق             ٥

 .من هذا القانون ) ٤(الحسابات وفقا الحكام المادة
ـ  أن يكون متمتعا باألهلية المدنية وغير محكوم عليه في جريمة مخلة             ٦

 من المهنة بقرار تأديبي نهائي بسـبب       بالشرف أو األمانة ولم يسبق فصله     
مخالفة خطيرة لواجبات العمل تمس االستقامة والنزاهة كل ذلك مالم يرد           

 .إليه اعتباره
من المادة السابقة من    ) ٥(يتم اثبات الخبرة المنصوص عليها في الفقرة        ) ٤(مادة

 ـ:خالل ما يلي
 داخـل   أـ مدة عمل لدى أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة معترف بهـا          

 .الجمهورية او خارجها
ب ـ مزاولة عمل محاسبي رئيسي في احدى  وحدات القطـاعين العـام    
والمختلط او الشركات التجارية التي تقـوم بتنظـيم حسـاباتها بأسـلوب             
المحاسبة التجارية الحديثة وتراجع حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية        

 . من قبل محاسب قانوني
ال تدقيق وتفتيش الحسابات من العاملين فـي الجهـاز   ج ـ العمل في مج 

 .المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب
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د ـ العمل في مجال تدريس مادة المحاسبة او تدقيق ومراجعة الحسابات  
 .في الجامعة والمعاهد والمدارس التجارية الثانوية

 ـ:قا لما يليتحدد مدة الخبرة المطلوبة بموجب لمادة السابقة وف) ٥(مادة
أـ ثالث سنوات عمل متواصلة أو أربع سنوات عمل متقطعة على األقل            

 .بعد التخرج لحملة البكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة
ب ـ أربع سنوات  عمل متواصلة او خمس سنوات عمل متقطعـة بعـد    
التخرج لحملة شهادة البكالوريوس في التجارة او إدارة األعمال من شعبة           

ص غير المحاسبة وكذا شهادة  البكالوريوس او ما يعادلها في المالية            تخص
العامة وحملة الدبلوم العالي في المحاسبة او المالية العامة او الضـرائب            

 .باالضافة إلى الشهادة الجامعية
ج ـ سنة واحدة بعد التخرج لحملة شهادة الماجستير تخصص محاسبة في  

ات وسنتان خبره في مجال المحاسـبة       مجال المحاسبة او مراجعة الحساب    
والمراجعة لحملة الماجستير في التجارة او إدارة األعمال او المالية العامة           

 .او الضرائب من ضمنها سنة واحدة على األقل في مجال المراجعة
د ـ ستة اشهر بعد التخرج لحملة شهادة  الدكتوراه تخصـص محاسـبة    

يس مادة المحاسبة والمراجعة في     ويستثنى من هذه المدة من سبق لهم تدر       
احدى الجامعات او الكليات او المعاهد العليا في الجمهورية او في الخارج            
والمعترف بها في الجمهورية وسنة واحدة لحملة شهادة الـدكتوراه فـي            

 .إدارة األعمال او المالية العامة او الضرائب
قا للقوانين واألنظمـة    أـ يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وف      ) ٦(مادة

 .السارية وقت العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقا الحكام هذا القانون
) ٤(ب ـ يستثنى من اثبات مدد الخبرة المطلوبة وفقا الحكـام المـادتين   

من هذا القانون المحاسبون الحاصلون على شهادة في المهنـة مـن            ) ٥(و
 .معتمدة عربيا ودوليااحدى معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين ال

تعتبر لجنة معادلة الشهادات العلمية في الجمهورية هي الجهة المختصة          ) ٧(مادة
 .بمعادلة وتقدير الشهادات المشار اليها في هذا الفصل

أـ تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولـة المهنـة إلـى اإلدارة     ) ٨(مادة
ق المطلوبة وفقا الحكام    المختصة في الوزارة مرفقا بها المؤهالت والوثائ      

 .هذا القانون
ب ـ تعرض الطلبات على اللجنة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقـديمها   
وعلى اللجنة البت فيها خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض الطلب عليهـا             
مستوفيا كافة الوثائق المطلوبة او من تـاريخ اسـتكمال هـذه الوثـائق              
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ة او في حالة رفض طلبه التظلم الى        ولصاحب الطلب بعد انتهاء هذه المد     
من تاريخ انتهاء الميعـاد او رفـض        ) يوما١٥(الوزير خالل مدة أقصاها   

 .الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا
ج ـ اليجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إال بعد مضي سنة من  

 .تاريخ الرفض
على توصـية اللجنـة وتبـين       تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء       ) ٩(مادة

الالئحة شكل الرخصة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصـول عليهـا           
 .ومقابل تجديدها

أـ يؤدى المحاسب القانوني المرخص له ألول مرة أمام رئيس اللجنة           ) ١٠(مادة
 ـ:اليمين التالية

اقسم باهللا العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسـب قـانوني بشـرف             ( 
وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظـام وأن            وأمانة  

أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها واهللا على مـا أقـول             
 .شهيد

ب ـ يحرر محضر بأداء اليمين يضم ويحفظ في ملف المحاسب القانوني  
 .بعد التوقيع عليه من رئيس اللجنة

ص وأداء القسـم يعتبـر المحاسـب        بعد الحصول على الترخي   ) ١١(مادة
القانوني عضوا في جمعية المحاسبين القانونيين وعليه استكمال إجراءات         

 .االنضمام وفقا للنظام الخاص بها
يجب على كل محاسب قانوني أن يتقدم سنويا بطلب تجديد الرخصـة            ) ١٢(مادة

ـ            د الممنوحة له خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواع
 .واإلجراءات التي تبينها الالئحة

أـ على المحاسبين القانونيين الذين حصلوا على الترخيص والراغبين         ) ١٣(مادة
فعال في مزاولة المهنة أو فتح مكاتب محاسبية قانونية أن يتقـدموا إلـى              

 .رئيس اللجنة  بطلب قيدهم في سجل المحاسبين المزاولين  للمهنة
 واإلجـراءات المتعلقـة بطلبـات التسـجيل     ب ـ تبين الالئحة القواعد  

والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وما يجب أن يرفق به من وثـائق         
 .ومستندات وكذا مقدار رسوم التسجيل

يمنح المحاسب القانوني شهادة تسجيل وتبين الالئحة شكلها وبياناتهـا          ) ١٤(مادة
 . تجديدهادومواعي

 ـ:يوان عام الوزارة السجالت التاليةتمسك اإلدارة المختصة بد) ١٥(مادة
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ـ سجل المحاسبين القانونيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنـة          ١
 .من اليمنيين

ـ سجل المحاسبين القانونيين  الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنـة           ٢
 .من غير اليمنيين

 .ـ سجل شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين٣
دريب وتبين الالئحة قواعـد مسـك تلـك         ـ سجل المحاسبين تحت الت    ٤

السجالت والبيانات والمعلومات الخاصة  بكل منها وقواعـد وإجـراءات           
 .القيد والشطب

تقوم الوزارة خالل شهر يناير من كل عام بنشر جدول يتضمن أسماء            ) ١٦(مادة
المحاسبين القانونيين الذين تم الترخيص لهم خالل  السنة السابقة مع أرقام            

  . الترخيص في الجريدة الرسميةوتواريخ
أـ على كل من لم يسبق له العمل بمهنة المحاسبة قبل العمل بأحكـام              ) ١٧(مادة

هذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوفر فيهم الشـرط المنصـوص            
من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى رئيس اللجنة بقيـد   ) ٣(عليها في المادة  

لتمرين وذلك بااللتحـاق بمكتـب احـد        اسمه في سجل المحاسبين تحت ا     
المحاسبين المرخص لهم وأمضوا خمس سنوات على األقل في ممارسـة           

 .المهنة
ب ـ ال يحق للمحاسب تحت التمرين أن يفتح مكتب باسمه طيلـة قتـرة    

 .التمرين
ج ـ المحاسبون تحت التمرين ملزمون بالمواظبة والحضور في مواعيـد   

هم عند االنتقال من مكتب محاسب قانوني       المكتب الذي يتمرنون فيه وعلي    
إلى مكتب آخر اخطار رئيس اللجنة خالل أسبوعين من تاريخ حصـول            
االنتقال وعلى المحاسب صاحب المكتب الذي قضى فيه المتـدرب مـدة            
تمرينه كلها أو بعضها أن يعطي شهادة عند انتهاء مدة التمرين أو أثنائها             

 .مثبتة للمدة التي قضاها
سب الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة نقـل  د ـ للمحا 

اسمه إلى جدول المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة ويجـوز لـرئيس           
اللجنة أن يطلب من المحاسب صاحب المكتب تقريرا سريا برأيـه فـي             
كفاءة المحاسب المتدرب وسلوكه اثناء التدريب واألعمال التـي مارسـها        

يجوز لرئيس اللجنة عند االقتضاء أن يقرر بعد موافقة         وتوصياته بشأنها و  
اللجنة مد مدة التمرين لفترة او فترات أخرى أقصى كل منها ستة أشـهر              
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 في مجموعها مدة التـدريب المنصـوص عليهـا فـي            زبحيث ال تتجاو  
 ).٥(المادة

هـ ـ تبين الالئحة كافة القواعد واألحكام التكميلية لنظام المحاسبين تحت  
 .بالتدري

 الفصل الثالث
 لجنة المحاسبين القانونيين

 ـ:تشكل لجنة المحاسبين القانونيين على النحو التالي) ١٨(مادة
 .ـ وكيل الوزارة المختص رئيسا١
 .ـ رئيس جمعية المحاسبين القانونيين نائبا للرئيس٢
 .ـ احد أساتذة المحاسبة بجامعة صنعاء يعينه مدير الجامعة عضوا٣
 مستواه الوظيفي عن    ل المركزي للرقابة والمحاسبة ال يق     ـ ممثال للجهاز  ٤

 . يعينه رئيس الجهاز عضواممدير عا
ـ محاسب قانوني يختاره مجلس إدارة جمعية المحاسـبين القـانونيين           ٥

 .عضوا
 ـ:تمارس اللجنة المهام والصالحيات التالية) ١٩(مادة

 محاسب  أـ دراسة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة        
قانوني وفقا الحكام هذا القانون ورفع التوصـيات الخاصـة بـذلك إلـى              

 .الوزير
ب ـ وضع المقترحات الهادفة إلى تطوير المهنة بالتنسيق والتشاور مـع   

 .جمعية المحاسبين اليمنيين
ج ـ مباشرة سلطة التحقيق والتأديب فيما يحال اليها مـن الـوزير مـن     

 القانونيين ورفع ما توصلت إليه من نتائج        مخالفات منسوبة إلى المحاسبين   
 .إلى الوزير مشفوعة بأي مالحظات او مقترحات تراها مناسبة

د ـ دراسة وإقرار النماذج المتعلقة بالتراخيص وسائر السجالت والوثائق  
 .المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبين القانونيين

ر ويجـوز أن تعقـد   تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على األقل كـل شـه         ) ٢٠(مادة
            .اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك

ال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها وتتخـذ           ) ٢١(مادة
قراراتها وتوصياتها باغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند تسـاوي         

 .األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
يتولى مدير اإلدارة المختصة في الوزارة مهام مقرر اللجنـة وتحـدد            ) ٢٢(ماد

الالئحة نظام سير العمل في اللجنة واألسس والمقاييس التي تسترشد بهـا            
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عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود الذي رسمها هذا القانون والقـوانين           
           .واألنظمة النافذة وأعراف المهنة

 الفصل الرابع
 خيص لشرآات ومكاتب المحاسبة والمراجعةالتر

يرخص لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية اليمنية بنفس األسـلوب         ) ٢٣(مادة
المتبع للترخيص لمزاولة المهنة للمحاسبين القـانونيين مـن االشـخاص           

 ـ     :الطبيعيين وشريطة أن تتوافر الشروط التالية
ن مركزها الرئيسي في    ـ أن تتخذ الشركة شكل شركة تضامن وان يكو        ١

 .الجمهورية 
ـ أن يكون جميع الشركاء فيها والمسئولين عن إدارتها من المحاسـبين            ٢

القانونيين والمرخص لهم بمزاولة المهنة وان ال يمارس أي منهم المهنـة            
 .خارج نطاق الشركة سواء بصورة منفصلة او مع الغير

لمراجعة وكذلك  تسجيلها    يتم الترخيص لشركات ومكاتب المحاسبة وا     ) ٢٤(مادة
في السجل المخصص لذلك باسمها التجاري وتبـين  الالئحـة البيانـات             
والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وتحديد الوثـائق والمسـتندات           

         .التي يجب أن ترفق به
اليجوز تسجيل شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعـة فـي السـجل           ) ٢٥(مادة

حصول على الترخيص لها بمزاولة  المهنـة ويجـب          التجاري إال بعد ال   
إرفاق صورة طبق األصل من السجل التجاري قبل القيد في السجل المعد            

          .لذلك
يجب إبالغ الوزارة عن كل فرع يتم فتحه للمكتب او للشركة خـارج             ) ٢٦(مادة

        .نطاق المركز الرئيسي وذلك خالل شهر على األكثر من فتح الفرع
 )٢٧(دةما

أـ يجوز لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية العربيـة مزاولـة اعمـال            
المحاسبة القانونية والمراجعة في الجمهورية وذلك بعد التـرخيص لهـا           

 .وتسجيلها وفقا الحكام هذا القانون
ب ـ تخضع تراخيص الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية غير اليمنيـة   

ذا القانون لإلجراءات واألحكام المنصوص     وكذلك تسجيلها باالضافة إلى ه    
 .عليها في قانون وكاالت وفروع الشركات والبيوت األجنبية

ج ـ يجب أن يكون مدير فرع الشركة او المكتـب وسـائر المحاسـبين     
العاملين به والمرخص بفتحه في الجمهورية محاسبين قانونيين تتوفر في           

 .شأنهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون



 

 ٥٩٤

محاسبين قانونيين

د ـ على كل من الشركة أو مكتب المحاسبة تقديم صورة مصـدقة مـن    
 .رخصة مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي للشركة او المكتب

على الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية أن تتقدم سنويا بطلب تجديد          ) ٢٨(مادة
 الرخص الممنوحة لها وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص          

         .وفقا للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة
 الفصل الخامس

 حقوق وواجبات المحاسبين القانونيين وتأديبهم
يقوم المحاسبون القانونيون بمزاولة جميع األعمال التي تنـاط عـادة            ) ٢٩(مادة

 :يبالمحاسب القانوني وخاصة ما يل
ت العامة وكافة انـواع      أـ تدقيق حسابات الشركات المساهمة والمؤسسا     

 .الشركات والبيوت التجارية وفق االصول وأعراف المهنة المنظمة  لذلك
ب ـ تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع االنظمة المحاسبية والماليـة   

 .للشركات والمؤسسات والبيوت التجارية
 .ج ـ تقييم األوضاع المالية القائمة للشركات والمؤسسات وغيرها

اك في أعمال التصفية المقررة لبعض الشركات أو المؤسسات د ـ االشتر 
 .أو البيوت التجارية

هـ ـ تدقيق الحسابات بهدف تقديم البيانات الضريبية الخاصة بالشركات  
 .أو المؤسسات أو البيوت التجارية وغيرها

وـ القيام بكافة االعمال والمهام التي ترتبط بأعمال القيـد فـي الـدفاتر              
انيات العمومية والحسابات الختامية الخاصـة بالشـركات أو         وإعداد الميز 

المؤسسات أو البيوت التجارية وكذلك ما يتعلق بأنظمة الضـبط الـداخلي            
وغيرها من االنظمة  التي تهدف الى احكام الرقابة علـى أعمـال القيـد               
واستخراج نتائج االعمال وفق االصول وبما ينسجم مع االعراف الخاصة          

 .بالمهنة
للمحاسب القانوني االطالع على جميـع الـدفاتر والقيـود الحسـابية          ) ٣٠(مادة

والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشـركة أو المؤسسـة            
وفي جميع االحوال اليجوز أن تقلص صالحيات المحاسب القانوني بشكل          

 .يؤدي الى إعاقته عن قيامه بأعمال المهنة
 ـ:يانوني عند قيامه بأداء مهامه مراعاة ما يلعلى المحاسب الق) ٣١(مادة

أـ اإلطالع على جميع الدفاتر والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات         
والموازنات  التقديرية للجهات  التي يتعامل معها وأن يطلب منها موافاته            

 .بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها على أحسن وجه



 

 ٥٩٥

محاسبين قانونيين

 الدفاتر والسجالت والحسابات التي يقوم بمراجعتهـا  ب ـ التثبت من أن 
منتظمة وبصورة أصولية وأن يلفت نظر الجهة شفويا أو كتابيا الـى أي             

 .مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها
ج ـ القيام بإعداد تقارير بصوره وافيه بشأن  الحسابات التي قام بفحصها  

واعد  المتعارف عليها مهنيا فـي       ومراجعتها وأن يلتزم في ذلك باتباع الق      
شهادته على صحة وسالمة الحسابات الختامية والميزانيات التـي يقـوم           

 .بمراجعتها
د ـ االلتزام بالموضوعية والحياد وعدم االنصياع للمؤثرات الشخصـية   

 .واالستقالل التام في أداء المهام الموكلة إليه
 ـ:ييحظر على المحاسب القانوني ما يل) ٣٢(مادة

أـ العمل وموظفا لدى الحكومة أو في أحدى الشركات أو الهيئـات ، أو              
المؤسسات العامة أو المجالس المحلية أو الجمعيات أو لدى أي جهة مـن             

 .الجهات األخرى أيا كانت
 .ب ـ احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى

ا أو قريبا ألحد ج ـ القيام بمراجعة  حسابات أي شركة يكون شريكا فيه 
 .أعضاء مجلس إدارتها او مديرها العام حتى الدرجة الرابعة

د ـ القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل االعالن بطريقـة مخلـة    
 .بكرامة المهنة

هـ ـ منافسة زمالئه في المهنة للحصول على العمل بصورة تسئ الـى   
 .المهنة

 عليها خالل عمله كمحاسب إال      وـ إفشاء المعلومات واألسرار التي أطلع     
في المجاالت التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح أو يوجـب تقـديم       

 .تلك المعلومات أو األسرار اليها
زـ إبداء رأي يخالف حقيقة ما تتضمنه الـدفاتر والسـجالت والبيانـات             
المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تراجع من قبله أو من قبل             

 .املين تحت إمرتهالع
ج ـ الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختاميـة وميزانيـات    
عمومية ال تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التـي كلـف بمراجعـة             

 .حساباتها
يبلغ المحاسب القانوني اإلدارة المختصة في الوزارة وسائر الجهـات          ) ٣٣(مادة

تشفها أثناء قيامه  بمهامه مع بيان       المعنية كتابة عن كافة المخالفات التي يك      
النتائج المترتبة على تلك المخالفات وسوا كانت تلك المخالفات جارية عن           



 

 ٥٩٦

محاسبين قانونيين

عمد أو غير عمد وسواء كانت مخالفـات متعلقـة باألنظمـة العامـة أو               
 .الخاصة

يكون المحاسب القانوني مسئوال عن تعويض الضرر الـذي يصـيب           ) ٣٤(مادة
ركة أو المحل التجاري الذي راجـع حسـاباتها         الغير أو المؤسسة أو الش    

 التي تقع منه عمدا أو بسبب التقصير في العمل أو اإلهمال            األخطاءبسبب  
المفرط فيه، وإذا تعدد المحاسبون القانونيون المكلفين بالمراجعـة فـإنهم           

 .يكونوا مسئولين بالتضامن 
يخل بواجبـات   ـ كل محاسب قانوني يخالف أحكام هذا القانون أو          ١) ٣٥(مادة

مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قـدرها               
 ـ:يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية

 .أـ اللوم
 .ب ـ اإلنذار

 .ج ـ وقف الترخيص لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات
 .د ـ إلغاء الترخيص وشطب االسم من سجل المحاسبين

القانونيين بمعفرة مجلس تأديب تبين الالئحـة       ـ يكون تأديب المحاسبين     ٢
طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعـد واإلجـراءات الخاصـة            

 .بالتنظيم من قراراته
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنـة إلغـاء الرخصـة             ) ٣٦(مادة

الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب اسمه مـن الجـدول فـي الحـاالت             
         ـ:التالية

 .ـ إذا دأب على مخالفة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية١
من ) ٣(ـ إذا فقد شرط أو اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة           ٢

 .هذا القانون
 .ـ إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة ال تتجاوز سنتين متتاليتين٣

 الفصل السادس
 العقوبات

 دعشرة االف ريال وال تزي    ) ١٠,٠٠٠(قل عن   يعاقب بغرامة مالية الت   ) ٣٧(مادة
ـ :خمسين الف ريال كل من  ارتكب أحد األفعال التالية         ) ٥٠,٠٠٠(عن  

أـ مزاولة المهنة دون  الحصول على ترخيص بذلك وفقا الحكـام هـذا              
 .القانون

ب ـ استعمل لوحات أو نشرات أو الفتات دون أن يكون اسمه مسـجال   
 .نفي جدول المحاسبين القانونيي



 

 ٥٩٧

محاسبين قانونيين

 .ج ـ حصل على رخصة استنادا على بيانات كاذبة أو مزورة
د ـ قام بتوكيل غيره بالتوقيع عنه فـي مزاولـة المهنـة أو تصـرف      

 .بالترخيص للغير سواء بعوض أو بغير عوض
هـ ـ قدم أو صادق على بيانات او تقارير الى الوزارة وسائر الجهـات   

ـ    المعنية األخرى تتضمن معلومات غير صحيحة او          مـع   قأرقـام ال تتف
الواقع او أخفى معلومات أساسية او أهمل او قصر في توضيحها سـواء             

 .كان ذلك متعلق بنشاطه في ممارسة المهنة او نشاط عمالئه
من هذا القانون بغرامة    ) ٢٨,١٢(يعاقب كل من يخالف احكام المادتين     ) ٣٨(مادة

 .خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير) ٥٠٠(قدرها
عدم االخالل بالغرامات المنصوص عليها في مواد هـذا الفصـل           مع  ) ٣٩(مادة

) ١٠٠٠( عـن    دخمسمائة ريال وال تزي   ) ٥٠٠(يعاقب بغرامة التقل عن     
 .الف ريال كل من يخالف أي حكم أخر منصوص عليه في هذا القانون

 الفصل السابع
 االحكام الختامية

ضاعهم وفقا الحكامه   على الخاضعين الحكام هذا القانون أن يوقفوا أو       ) ٤٠(مادة
 .وذلك خالل ستة اشهر من صدور هذا القانون

تصدر الالئحة  التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهـوري بعـد موافقـة             ) ٤١(مادة
 .مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير

م بشأن نظام المحاسـبين     ١٩٧٦لسنة  ) ٩٩(يلغى القرار بالقانون رقم     ) ٤٢(مادة
عاء كما يلغى كل نص أو حكم  يتعارض مـع           القانونيين الصادر في صن   

 .أحكام هذا القانون
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ٤٣(مادة

 .الرسمية
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤١٢/رمضان/٣٠بتاريخ 
 م١٩٩٢/ابريل/ ٣الموافق 
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