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  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
 منح ترخيص مزاولة مهنة لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنية: انياث

الوثائق 
 المطلوبة

 صورة السجل التجاري للشركة        -2 المسئول بالشركة ريكطلب رسمي  موقع من الش -1
للشريك  6×4خلفية بيضاء مقاس  ةأربع  صور شخصية حديث-4 نسخة من العقد والنظام األساسي للشركة-3

 المسئول
 )عقد ايجار أو ملكية للمكتب(تقديم ما يثبت فتح مكتب للشركة -6 والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالشركة  ةكشف بأسماء الكوادر الفني-5
 وثائق أي شريك أجنبي مترجمة ومصادق عليها من الجهات المختصة وكذانسخة من أي اتفاقية عضوية لشركة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية -7
 قيق ومراجعة الحساباتدت  وثائق اثبات تفرغ الشركاء لمزاولة مهنة -9 ايصاالت تسيد الرسوم المقررة -8

  )وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف استمارة طلب منح الترخيص لشركة تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنيةتعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في ( -10

 ))زمن إنجاز خدمة اصدار الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة من  يوم واحد  الى يومين((:حسبوتتم اإلجراءات 

 

نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات دليل خدمات اإلدارة العامة لت  
للمكاتب الفردية ترخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات تجديد :ثالثا  

على أوراق من مطبوعاته الرسمية  موقع ومختوم الترخيص طلب تجديد -1 الوثائق  
من البطاقة الضريبية مجددة صورة-3  المطلوبة  إرفاق أصل بطاقة الترخيص -2 

إرفاق ما يثبت استمرار التفرغ لمزاولة المهنة-5 من بطاقة العضوية بجمعية المحاسبين القانونيين مجددةصورة -4   
مقررةتسديد الرسوم ال ايصاالت -7 كشف بأسماء الكوادر الفنية والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالمكتب -6   

في حالة العضوية لمؤسسة أو هيئة أجنبية يرفق ما يثبت ذلك مصادق عليه من الجهات المختصة -8  
 9- (تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في استمارة طلب تجديد الترخيص للمكتب الفردي وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف)

 وتتم اإلجراءات حسب: ((زمن إنجاز خدمة تجديد الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة يوم واحد))
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 نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات دليل خدمات اإلدارة العامة لت
طلب الحصول على إجازة محاسب قانوني :الخطوة األولى  

الجامعة الحكومية التي أصدرتها وإن كانت  تقديرات للمواد مصادق عليها منلشهادة ا+صورة المؤهل الجامعي  تخصص محاسبة  -1
 صادرة من جامعة أهلية أو أجنبية  يصادق عليها من وزارة التعليم العالي

الوثائق 
:المطلوبة  

 
للدكتوراهسنوات للبكالوريوس وسنتان  للماجستير وسنة واحدة 4شهادة خبرة الحقة للمؤهل في مجال مراجعة وتدقيق الحسابات ال تقل عن أصل  -2  

6×4خلفية بيضاء مقاس  ةثمان صور شخصية حديث - اثبات الشخصية ةصورة وثيق- 5 صحيفة األدلة الجنائية-3 4  
          6-  تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في استمارة طلب منح إجازة محاسب قانوني وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف)

 تتم اإلجراءات القانونية لفترات متفاوتة وحسب:(زمن إنجاز خدمة اصدار شهادة اإلجازة يومين الى ثالثة أيام)

 

  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
منح  ترخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتطلب  :الخطوة الثانية  

منح ترخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات للمكاتب الفردية: أوال  
من شهادة إجازة المحاسب القانوني صورة -2 الوزاري بمنح اإلجازةر من القرا صورة -1  الوثائق  

من بطاقة االنتساب  لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين وسند االشتراك السنوي صورة -3 المطلوبة  
)إقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة–إخالء الطرف من آخر جهة عمل بها  -مذكرة الخدمة المدنية(تقديم ما يثبت التفرغ لمزاولة المهنة  -4  

)ايجار أو ملكية للمكتبعقد (تقديم ما يثبت فتح مكتب للمحاسب القانوني  -6 6×4صور شخصية حديث خلفية بيضاء مقاس  أربع    5-  
ةإيصاالت  تسديد الرسوم المقرر -8 من وثيقة اثبات الشخصية صورة-7   

في حالة العضوية لمؤسسة أو هيئة أجنبية يرفق ما يثبت ذلك مصادق عليه من الجهات المختصة -9  
 10- (تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في استمارة طلب منح الترخيص للمكتب الفردي وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف)

 وتتم اإلجراءات حسب:((زمن إنجاز خدمة اصدار الترخيص عند اكتمال الوثائق من  يوم واحد  الى يومين))

 

  

  

 

 

 

  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
 ةتدقيق ومراجعة الحسابات التضامنيمهنة لشركات التجديد ترخيص مزاولة : رابعا

 طلب تجديد الترخيص على أوراق من مطبوعات الشركة الرسمية  موقع من الشريك المسئول ومختوم بختم الشركة-1 الوثائق المطلوبة
 صورة من السجل التجاري للشركة  مجددا      -3 إرفاق أصل بطاقة الترخيص-2

 من البطاقة التأمينية مجددة صورة-5 صورة من البطاقة الضريبية مجددة-4
  من بطاقة العضوية وسندات االشتراك في جمعية المحاسبين القانونيين بالنسبة للشركاء اليمنيينصورة-7 وثيقة إثبات التفرغ للشركاء-6
 ايصاالت تسديد الرسوم المقررة-9 والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالشركة ةالكوادر الفنيكشف بأسماء -8
 مصادق عليهك يثبت ذل عند استخدام اسم تجاري أو عضوية لشركة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية يرفق ما-10

  ) وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف الترخيص لشركة تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنية تجديداستمارة طلب تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في (-11 

 ))الوثائق المطلوبة  يوم واحدزمن إنجاز خدمة تجديد الترخيص عند اكتمال (( :وتتم اإلجراءات حسب

 

 6  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
 المكتب الفردي أو شركة التدقيق-توقيف قيد ترخيص  المحاسب القانوني  أو تسجيل  وتعديل بيانات ترخيص : خامسا

 لتعديل بيانات الترخيص إليقاف قيد الترخيص الوثائق المطلوبة
طلب توقيف القيد موقع ومختوم من قبل المحاسب القانوني  أو المدير المسئول -1

 بالشركة
 أصل الترخيص مجددا ا به طلب رسمي مرفق-1 

تفويض رسمي من الشركة المراد استخدام اسمها اذا كان  -2 ايصاالت تسديد الرسوم والغرامات إن وجدت-3 أصل ترخيص مزاولة المهنة-2
التفويض من قبل كة  مع تصديق ربإضافة اسم شالتعديل 

ي بلد الشركة أو المكتب األجنبي وسفارة الجهات الرسمية ف
 طبيعة التعديل  تطلبهوأية وثائق أخرى ي بالدنا في ذلك البلد

 مزاولة المهنة ترخيصللشركة بالموافقة على وقف قيد  محضر الجمعية العمومية -4

 المقررة النشرت الرسوم وأجور ايصاال-3
مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة  ترخيصتعديل بيانات  استمارة  أو قيد استمارة طلب وقف في  تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة (  

 )في ملف وإرفاق الوثائق المطلوبة ةلشركات  تدقيق ومراجعة الحسابات التضامني أو للمحاسب القانوني الحسابات

 ))يوم واحد أو تعديل البيانات الترخيص خدمة وقف زمن إنجاز ((     :اإلجراءات حسبوتتم 
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  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
 منح ترخيص مزاولة مهنة لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنية: انياث

الوثائق 
 المطلوبة

 صورة السجل التجاري للشركة        -2 المسئول بالشركة ريكطلب رسمي  موقع من الش -1
للشريك  6×4خلفية بيضاء مقاس  ةأربع  صور شخصية حديث-4 نسخة من العقد والنظام األساسي للشركة-3

 المسئول
 )عقد ايجار أو ملكية للمكتب(تقديم ما يثبت فتح مكتب للشركة -6 والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالشركة  ةكشف بأسماء الكوادر الفني-5
 وثائق أي شريك أجنبي مترجمة ومصادق عليها من الجهات المختصة وكذانسخة من أي اتفاقية عضوية لشركة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية -7
 قيق ومراجعة الحساباتدت  وثائق اثبات تفرغ الشركاء لمزاولة مهنة -9 ايصاالت تسيد الرسوم المقررة -8

  )وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف استمارة طلب منح الترخيص لشركة تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنيةتعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في ( -10

 ))زمن إنجاز خدمة اصدار الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة من  يوم واحد  الى يومين((:حسبوتتم اإلجراءات 

 

نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات دليل خدمات اإلدارة العامة لت  
للمكاتب الفردية ترخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات تجديد :ثالثا  

على أوراق من مطبوعاته الرسمية  موقع ومختوم الترخيص طلب تجديد -1 الوثائق  
من البطاقة الضريبية مجددة صورة-3  المطلوبة  إرفاق أصل بطاقة الترخيص -2 

إرفاق ما يثبت استمرار التفرغ لمزاولة المهنة-5 من بطاقة العضوية بجمعية المحاسبين القانونيين مجددةصورة -4   
مقررةتسديد الرسوم ال ايصاالت -7 كشف بأسماء الكوادر الفنية والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالمكتب -6   

في حالة العضوية لمؤسسة أو هيئة أجنبية يرفق ما يثبت ذلك مصادق عليه من الجهات المختصة -8  
 9- (تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في استمارة طلب تجديد الترخيص للمكتب الفردي وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف)

 وتتم اإلجراءات حسب: ((زمن إنجاز خدمة تجديد الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة يوم واحد))

 

 

   

 

 

 

  نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحساباتدليل خدمات اإلدارة العامة لت
 منح ترخيص مزاولة مهنة لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنية: انياث

الوثائق 
 المطلوبة

 صورة السجل التجاري للشركة        -2 المسئول بالشركة ريكطلب رسمي  موقع من الش -1
للشريك  6×4خلفية بيضاء مقاس  ةأربع  صور شخصية حديث-4 نسخة من العقد والنظام األساسي للشركة-3

 المسئول
 )عقد ايجار أو ملكية للمكتب(تقديم ما يثبت فتح مكتب للشركة -6 والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالشركة  ةكشف بأسماء الكوادر الفني-5
 وثائق أي شريك أجنبي مترجمة ومصادق عليها من الجهات المختصة وكذانسخة من أي اتفاقية عضوية لشركة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية -7
 قيق ومراجعة الحساباتدت  وثائق اثبات تفرغ الشركاء لمزاولة مهنة -9 ايصاالت تسيد الرسوم المقررة -8

  )وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف استمارة طلب منح الترخيص لشركة تدقيق ومراجعة الحسابات التضامنيةتعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في ( -10

 ))زمن إنجاز خدمة اصدار الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة من  يوم واحد  الى يومين((:حسبوتتم اإلجراءات 

 

نظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات دليل خدمات اإلدارة العامة لت  
للمكاتب الفردية ترخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات تجديد :ثالثا  

على أوراق من مطبوعاته الرسمية  موقع ومختوم الترخيص طلب تجديد -1 الوثائق  
من البطاقة الضريبية مجددة صورة-3  المطلوبة  إرفاق أصل بطاقة الترخيص -2 

إرفاق ما يثبت استمرار التفرغ لمزاولة المهنة-5 من بطاقة العضوية بجمعية المحاسبين القانونيين مجددةصورة -4   
مقررةتسديد الرسوم ال ايصاالت -7 كشف بأسماء الكوادر الفنية والمساعدة ووظائفهم ومؤهالتهم وتاريخ التحاقهم بالمكتب -6   

في حالة العضوية لمؤسسة أو هيئة أجنبية يرفق ما يثبت ذلك مصادق عليه من الجهات المختصة -8  
 9- (تعبئة البيانات والمعلومات في الحقول الواردة في استمارة طلب تجديد الترخيص للمكتب الفردي وإرفاق الوثائق المطلوبة في ملف)

 وتتم اإلجراءات حسب: ((زمن إنجاز خدمة تجديد الترخيص عند اكتمال الوثائق المطلوبة يوم واحد))

 

 


