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  خدمات األعمالقطاع 

اإلدارة العامة لتنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات 

  االحسابات

  

  صورة شخصیة  

 6*4حدیثة    

  

  إجازة محاسب قانوني طلب منح 

 ......................اللقب.............................................................حسب المؤهل االسم

                                                                        Name      

   /   /   ...............اإلصداریخ مكان وتار ...........:.....رقمها................:.....ثیقة إثبات الشخصیةو  

  .....................فاكس.........................م التلفونرق........... ...........:.........عنوان اإلقامة 

   .......علیه تاریخ الحصول.......:........ةاسم الجامع...:....:......التخصص:..............المؤهل العلمي

  Email:                                                                                لكترونيالبرید اإل 

مجاالت الخبرة بعد   م

  المؤهل

  الجهة التي 

  عمل بها

تاریخ الحصول   فترة شهادة الخبرة بالسنوات

  الفترة  إلى  من  علیها

1        /   /    /   /       /   /  

2        /   /      / /       /   /  

3        /   /    /   /       /   /  

  المحترم            تنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة والتجارة عام مدیر / األخ

  بعد التحیة ،،،        

ات تنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابــــــ أتقدم إلیكم بطلب منحي إجازة محاسب قانوني وفقًا لقانون    

لكم بهذا ملف یحتوي على الوثائق المطلوبة وأتحمل كامل  ا بحسب اللوائح  واألنظمة المتبعة ، ومرفقو 

  . المسئولیة عن صحة الوثائق المرفقة
      

 وتقبلوا تحیاتي وتقدیري،،،                  

  م/            :    /التاریخ...................:التوقیع.........:...............................االسم

        2018/ وتاریخ     )       (    تم فحص الوثائق من قبل موظف اإلدارة بالنافذة وقید الطلب بسجل الوارد برقم 
  .......... .............التوقیع  

  

اسمه في سجل  لوثائق التي تقدم بها المذكور وتسجیللمراجعة وفحص ا - مدیر القید والتراخیص/ األخ

لطلب بحسب القانون رقم لعرض على لجنة إجازة المحاسبین القانونیین للبت في امنح اإلجازة وا طلبات

  م بشأن مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات،،1999لعام ) 26(

  مدیر عام تنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات                                                    

  مقرر اللجنة                                                                       

                                                                      .........................................  



  

  

  

                                                          

 

 www.moit.gov.yeالجمهوریة الیمنیة    - الموقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والتجارة +9671 252366االدارة العامة لتنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات تیلیفاكس

 

  خدمات األعمالقطاع 

اإلدارة العامة لتنظیم مهنة تدقیق ومراجعة الحسابات 

  االحسابات

  

  صورة شخصیة  

 6*4حدیثة    

  الوثائق المطلوبة لمنح إجازة محاسب قانوني 

شهادة تقدیر الدرجات للمواد مصادق علیهما من +عن بكالوریوس ال یقل  صورة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة-أ

  .الجامعة الحكومیة التي أصدرتها وٕان كانت صادرة من جامعة أهلیة أومن خــارج الیمن یصادق علیها من وزارة التعلیم العالي 

على شهـادة  الحقة للمؤهل ال تقل عن أربع سنوات للبكالوریوس، وسنتان بالنسبة للحاصلین شهادة خبرة- ب

الماجستیر وسنة بالنسبة للحاصلین على شهادة الدكتوراه متضمنة مراجعة و فحص الحسابات وكافـة األعمال المحاسبیة 

المتعلقة بالقید المحاسبي وٕاعداد المیزانیات والحسابات الختامیة والقوائم المالیـة أو مزاولة مهنة التدریس في مجال 

لیمنیة والمعاهد العلیا على أن تكون موقعه من المسئول األول في الجهة التي صدرت المحاسبة في إحدى الجامعات ا

  .م2016لعام )60(شهادة الخبرة منها وتتوفر فیها الشروط والمعاییر أدناه والواردة في القرار الوزاري رقم

المسجلة لدى الوزارة والمرخص لها بمزاولة المهنة  في الجمهوریة شركات ومكاتب المراجعة وتدقیق الحسابات :أوًال 

بشرط أن یكون المتقدم ممن یعملون في مراجعة وتدقیق الحسابات وان " المكاتب الفردیة "الیمنیة والمحاسبون القانونیون 

ة الخبرة من قبل جمعیة تكون هذه الشركات والمكاتب الفردیة مزاولة للمهنة لمدة ال تقل عن ثمان سنوات وتعمد شهاد

  .المحاسبین القانونیین الیمنیین

  -:الجهات الحكومیة اآلتیة :ثانیًا 

بشرط أن یكون المتقدم قد عمل خالل فترة شهادة الخبرة مراجعًا لحسابات جهات : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -1

  .جال مراجعة الحسابات والقوائم المالیةتخضع لرقابة الجهاز وفروعه ومن األعضاء الفنیین العاملین في م

بشرط أن یكون المتقدم من المحاسبین الذین یعملون في اإلدارات التي تقوم بالمراجعة الداخلیة : البنك المركزي الیمني -2

  .للبنك والموازنة ومن الذین یعدون الحسابات الختامیة والموازنة السنویة

قدم قد عمل خالل فترة شهادة الخبرة كمأمور ضرائب أو مراجع على كبار بشرط أن یكون المت: مصلحة الضرائب  -3

ومتوسطي المكلفین أو عضو في لجان التسویة أو قام بمراجعة وفحص حسابات مكلفین خضعت حساباتهم لمراجعة وتدقیق 

متقدم من العاملین في بشرط أن یكون ال: الجهات الحكومیة األخرى في الجهاز اإلداري  -4. من قبل محاسب قانوني معتمد

 .مجال مراجعة الحسابات وانه قد شارك في إعداد الموازنات والحسابات الختامیة لهذه الجهات 

شرط أن یكون المتقدم من العاملین في مجال الحسابات ب:  وحدات القطاع العام والمختلط والوحدات التنفیذیة والصنادیق -5

  .د شارك في إعداد الموازنات والحسابات الختامیة في هذه الجهاتوالمراجعة ویذكر في شهادة الخبرة أنه ق

المحاسبین الذین یعملون في إدارات وأقسام المراجعة الداخلیة في البنوك والمصارف وشركات : القطاع المصرفي  :ثالثاً 

التقاریر المالیة والموازنات  بشرط أن تتضمن شهادة الخبرة للمتقدم أنه قد قام بمراجعة الحسابات وساهم في إعداد –التأمین 

  .المصارف أولهذه البنوك 

على أن تكون شهادة  الخبرة للمحاسب متضمنة أنه كان یعمل في إدارة أو قسم : منشآت القطاع الخاص :اً رابع

ها من قبل المراجعة الداخلیة وقام بالمساهمة في مراجعة الحسابات وٕاعداد التقاریر المالیة في المنشآت  التي تراجع حسابات

المحاسب القانوني الذي یقوم  أومحاسب قانوني معتمد وتتضمن شهادة الخبرة إفادة عن اسم شركة المحاسبة والمراجعة 

  .بمراجعة حسابات هذه المنشأة وتصادق علیها الغرفة التجاریة والصناعیة

  .6*4یة ثمان صور شخص -هـ  .صورة وثیقة إثبات الشخصیة -د  .صحیفة األدلة الجنائیة -ج




