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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 86/77

باإ�سدار قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة

 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 

وتعديالته ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 وتعديالته ،

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة بالقانون املرافق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير التجارة وال�سناعة القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 13 من �سفــــر �سنة 1407هـ

املـوافـــق : 18 من اأكتوبر �سنة 1986م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون تنظيم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة

الف�سل الأول

ال�سجل و�سروط مزاولة املهنة

املـــادة ) 1 (  

ال يجوز مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة بال�سلطنة اإال بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك 

من وزارة التجارة وال�سناعة وفقا لل�سروط واالأو�ساع املو�سحة فـي هذا القانون .

املـــادة ) 2 (  

املهن واحلرف  بق�سم  واملراجعني )مراقبو احل�سابات(  املحا�سبني  لقيد  �سجل خا�ص  يعد 

بدائرة �سوؤون ال�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة ، وي�سمل ال�سجل اجلداول التالية : 

1 - جدول املحا�سبني حتت التمرين .

2 - جدول املحا�سبني واملراجعني )مراقبو احل�سابات( .

3 - جدول املحا�سبني واملراجعني غري امل�ستغلني .

وعلى مراقب احل�سابات امل�ستغل الذي يرغب فـي اعتزال املهنة اأن يطلب من الوزارة خالل 

فـي  ا�سمه  قيد  اإعادة  يطلب  اأن  وله   ، امل�ستغلني  غري  جدول  اإىل  ا�سمه  نقل  يوما  ثالثني 

جدول املحا�سبني واملراجعني امل�ستغلني اإذا رغب فـي العودة اإىل ممار�سة املهنة .

املـــادة ) 3 ( 

ي�سرتط فـي من يقيد فـي ال�سجل امل�سار اإليه ما يلي : 

اأن يكون عماين اجلن�سية واأن يكون متفرغا ملمار�سة املهنة .  - 1

اأن يكون حا�سال على موؤهل علمي جامعي تخ�س�ص حما�سبة اأو على �سهادة حما�سب   - 2

قانوين معرتف بها دوليا اأو ما يعادلها .

اأن يكون متمتعا باالأهلية املدنية الكاملة .  - 3

اأن يكون ح�سن ال�سمعة حممود ال�سرية .  - 4

اأال يكون قد �سدر �سده حكم ق�سائي اأو تاأديبي فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة   - 5

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

املـــادة ) 4 (  

يقيد ا�سم كل من ي�ستغل الأول مرة باأعمال املحا�سبة فـي جدول املحا�سبني حتت التمرين - 

جدول  فـي  قيده  بعد  اإال  واملراجعة  للمحا�سبة  اخلا�ص  با�سمه  مكتب  فتح  له  يحق  وال 

املحا�سبني واملراجعني )مراقبي احل�سابات( .
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املـــادة ) 5 (  

املحا�سبني  جدول  اإىل  التمرين  حتت  املحا�سبني  جدول  من  الطالب  ا�سم  لنقل  ي�سرتط 

واملراجعني )مراقبو احل�سابات( اأن يكون قد اأم�سى مدة مترين قدرها �سنتان على الأقل 

ب�سورة جدية وبدون انقطاع فـي اأعمال املحا�سبة واملراجعة .

التمرين فـي  الطالب مدة  الذي ق�سى  املراجع  اأو  املحا�سب  ب�سهادة من  التمرين   ويثبت 

مكتبه اأو من اجلهة التي كان يعمل بها .

واملوؤ�س�سات  البنوك  وح�سابات  امل�ساهمة  �سركات  ح�سابات  مراجعة  للمحا�سب  يجوز  ول 

العامة اإل اإذا كان قد مار�س املهنة مدة ل تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ ح�سوله على 

الرتخي�س اأو اأن يكون حا�سال على املوؤهل املن�سو�س عليه بالفقرة )ب( من املادة ال�سابعة .

املـــادة ) 6 (  

حت�سب �سمن مدة التمرين كل فرتة ق�ساها طالب القيد فـي وظيفة حما�سب اأو م�ساعد 

مهنة  مزاولة  فـي  اأو  قانونا  امل�سجلة  ال�سركات  اإحدى  فـي  ح�سابات  رئي�س  اأو  حما�سب 

املحا�سبة فـي مكتبه اخلا�س قبل العمل باأحكام هذا القانون اأو فـي مكتب اأحد املحا�سبني اأو 

املراجعني املرخ�س لهم مبزاولة هذه املهنة فـي الدول الأخرى ، اأو فـي اأي عمل اآخر يعترب 

نظريا لهذه الوظائف .

وي�سدر بتحديد الأعمال النظرية قرار من وزير التجارة وال�سناعة .

املـــادة ) 7 (  

يعفـى من القيد بجدول املحا�سبني حتت التمرين ويقيد راأ�سا بجدول املحا�سبني واملراجعني 

)مراقبو احل�سابات ( : 

كل من يثبت اأنه ا�ستوفـى �سروط التمرين وباقي ال�سروط املن�سو�س عليها فـي  اأ - 

هذا القانون .

ب - احلا�سلون على �سهادة حما�سب قانوين )�سارترد اكونتانت( اأو ما يعادلها .

املـــادة ) 8 (  

�سركات  بينهم  فيما  يوؤ�س�سوا  اأن  العمانيني  واملراجعني  للمحا�سبني  يرخ�س  اأن  يجوز 

اإذا ما توافرت فيهم ال�سروط املقررة للقيد فـي جدول املحا�سبني  اأو املراجعة  للمحا�سبة 

واملراجعني )مراقبو احل�سابات( . وتقيد هذه ال�سركات باجلدول رقم )2( من املادة الثانية ، 

وفـي هذه احلالة ل يجوز لل�سركاء ممار�سة املهنة على وجه النفراد .
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وتتخذ ال�سركة اأحد اأنواع ال�سركات التجارية فيما عدا �سركتي املحا�سة وال�سركة امل�ساهمة 

العامة ويجب اأن يت�سمن عقد تاأ�سي�سها نوع ال�سركة وعنوانها وغر�سها ومركزها الرئي�سي 

ومدتها وموطن كل �سريك وراأ�س مال ال�سركة وال�سنة املالية لها وكيفية اإدارتها .

 وت�سري عليها اأحكام قانون ال�سركات التجارية فيما مل يرد فـي �ساأنه ن�س خا�س فـي عقد 

ال�سركة امل�سار اإليه وذلك بالقدر الذي ال يتعار�س مع طبيعة هذه ال�سركات .

املـــادة ) 9 (  

ال يجوز اأن يقبل قيد مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة االأجنبية باجلدول رقم )2( من 

اإال عن طريق �سركة توؤ�س�س  اأعمال تدقيق احل�سابات بال�سلطنة  املادة الثانية وال مزاولة 

باال�سرتاك مع �سريك عماين وفقا لل�سروط التالية : 

اأن يكون ال�سريك العماين مرخ�سا له مبزاولة املهنة ومقيدا باجلدول رقم )2(   - 1

من املادة الثانية .

اأن ي�ساهم ال�سريك العماين بن�سبة 35% على االأقل من راأ�س املال .  - 2

اأن يكون املكتب االأجنبي قد زاول املهنة بدون انقطاع ملدة ع�سر �سنوات على االأقل   - 3

�سابقة على الرتخي�س .

اأن يتوافر فـي مدير املكتب اأو ال�سركة االأجنبي فـي ال�سلطنة خربة ال تقل عن ع�سر   - 4

�سنوات بعد احل�سول على املوؤهل اجلامعي على االأقل ، اأو �ست �سنوات بعد احل�سول 

على املاج�ستري فـي املحا�سبة ، اأو ثالث �سنــوات بعد احل�ســـول على الدكتـــوراه فـي 

         املحا�سبة اأو اأن يكون حا�سال على �سهادة حما�سب قانوين . ويجب اأن يكون حا�سال 

على ع�سوية اإحدى اجلمعيات املحا�سبية املعرتف بها دوليا ، على اأنه اإذا كان مدير 

املكتب اأو ال�سركة عمانيا فيكفـي اأن تتوافر فيه ال�سروط املقررة باملادتني )3 ، 5( 

من هذا القانون .

اأن يتوافر فـي املحا�سبني واملراجعني االأجانب الذين يعملون فـي مكاتب  ويجب   - 5

تاريخ  �سنوات من  تقل عن خم�س  فـي جمال تخ�س�سهم ال  املحا�سبة مدة خربة 

احل�سول على املوؤهل العلمي الالزم .

الثامنة وال  املادة  والثالثة من  الثانية  الفقرتني  اأحكام  ال�سركة  ت�سري على هذه   - 6

ت�سري عليها اأحكام قانون ا�ستثمار راأ�س املال االأجنبي .

املـــادة ) 10 (  

بدائرة  املهن واحلرف  اإىل ق�سم  باملادة )2(  اإليها  امل�سار  باأحد اجلداول  القيد  يقدم طلب 

�سوؤون ال�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة وفق النموذج املعد لهذا الغر�س ، ويرفق بالطلب 

�سجل خا�س  فـي  اإليها  امل�سار  الطلبات  وتقيد   . للقيد  املقررة  لل�سروط  املوؤيدة  امل�ستندات 

باأرقام متتابعة ويعطى الطالب اإي�ساال بتاريخ ا�ستالم الطلب .
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املـــادة ) 11 (  

ت�سكل جلنة ت�سمى جلنة القيد بقرار من وزير التجارة وال�سناعة .

ويحدد القرار عدد اأع�سائها وكيفية انعقادها واالأغلبية الالزمة ل�سدور قراراتها وغريها 

من االإجراءات الالزمة النعقادها .

وتخت�ص ف�سال عن نظر طلبات القيد ملزاولة املهنة بو�سع االأ�س�ص املحا�سبية التي يجب اأن 

تطبق عند اإعداد امليزانيات واحل�سابات اخلتامية والبيانات املرفقة معها ، ومتابعة تنفيذها 

وزير  من  بقرار  اإليها  امل�سار  املحا�سبية  االأ�س�ص  ت�سدر  اأن  على  املحا�سبة  مكاتب  قبل  من 

التجارة وال�سناعة . 

املـــادة ) 12 (  

حتال طلبات الرتخي�ص مبزاولة املهنة اإىل اللجنة امل�سار اإليها باملادة ال�سابقة وتقرر اللجنة 

القيد ملدة ثالث  ، ويكون  القيد  املقررة فـي طلب  ال�سروط  التحقق من توافر  قيده بعد 

�سنوات قابلة للتجديد .

اأما اإذا راأت اللجنة عدم توافر ال�سروط فـي الطالب وجب عليها تاأجيل الف�سل فـي الطلب 

واإخطاره بكتاب م�سجل للح�سور اأمامها ال�ستي�ساح ما تراه .

 فاإذا قررت اللجنة رف�ص الطلب وجب اأن يكون قرارها م�سببا .

وعلى اللجنة اأن تف�سل فـي طلبات القيد خالل مدة ال جتاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ تقدمي 

الطلب واأن تخطر الطالب بقرارها فور �سدوره بكتاب م�سجل .

 فاإذا م�ست املدة امل�سار اإليها دون اأن ي�سدر الرتخي�ص اعترب ذلك مبثابة رف�ص للطلب .

املـــادة ) 13 (  

التجارة وال�سناعة خالل ثالثني  اإىل وزير  الرف�ص  اأن يتظلم من قرار  ملن رف�ص طلبه 

يوما من تاريخ اإخطاره فاإذا انق�سى املوعد امل�سار اإليه اأو رف�ص تظلمه فال يجوز له - اإذا 

كان رف�ص طلبه ل�سوء ال�سمعة اأو ل�سدور حكم ق�سائي اأو تاأديبي �سده فـي جرمية خملة 

بال�سرف اأو االأمانة - اأن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل م�سي �سنتني من تاريخ رف�ص 

طلبه وب�سرط اأن يثبت ح�سن �سمعته طوال هذه املدة ، اأما اإذا كان رف�ص الطلب لعدم توفر 

�سرط اآخر جاز للطالب اأن يتقدم من جديد بطلب قيده مبجرد توفر هذا ال�سرط .

املـــادة ) 14 (  

1 - ي�سلم الطالب عند قبول طلبه ومتام قيده �سهادة يو�سح بها ما يلي : 

1 - الرقم امل�سل�سل للقيد وتاريخه .

2 - اال�سم وال�سن واجلن�سية .
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3 - العنوان وحمل االإقامة .

4 - املوؤهالت التي يحملها .

5 - اجلمعيات املحا�سبية التي ينتمي اإليها اإن وجدت .

2 - على اأنه بالن�سبة للمكاتب وال�سركات فيو�سح بال�سهادة ما يلي : 

1 - الرقم امل�سل�سل للقيد وتاريخه .

2 - ا�سم املكتب اأو ال�سركة وجن�سيتها .

3 - العنوان فـي ال�سلطنة .

الف�سل الثاين

احلقوق والواجبات

املـــادة ) 15 (  

ال يجوز ملن قيد ا�سمه فـي �سجل املحا�سبني واملراجعني اأن ي�ستغل باأي مهنة اأخرى تتعار�ص 

جلنة  اقرتاح  على  بناء  وال�سناعة  التجارة  وزير  من  بقرار  املهن  تلك  وحتدد  مهنته  مع 

القيد .

املـــادة ) 16 (  

قبل مبا�سرة   - الطبيعيني  االأ�سخا�ص  - من  املهنة  ترخي�سا مبزاولة  يوؤدي كل من منح 

اأعماله اأمام وزير التجارة وال�سناعة اأو من ينوب عنه اليمني التالية :  )اأق�سم باللـه العظيم 

اأن اأودي اأعمايل باالأمانة وال�سدق واأن اأحافظ على �سرية هذه االأعمال واأن اأحرتم قوانني 

بالن�سبة  اأنه  على   ، احلالف  عليه  يوقع  حم�سر  الق�سم  بهذا  ويحرر  وتقاليدها(  البالد 

باأن  تعهده  يت�سمن  اإقرارا  ال�سركة  اأو  املكتب  ممثل  فيوقع  وال�سركات  االأجنبية  للمكاتب 

يوؤدي املكتب اأو ال�سركة اأعمالها باالأمانة وال�سدق واأن يحافظ على �سرية هذه االأعمال واأن 

يحرتم قوانني البالد وتقاليدها .

املـــادة ) 17 (  

ال يجوز للمحا�سب اأو املراجع اأن يراجع اأعمال ال�سركات فـي احلالتني التاليتني : 

اإذا كان �سريكا فـي ال�سركة التي يراجع ح�ساباتها اأو ع�سوا فـي جمل�ص اإدارتها اأو  اأ - 

اأدنى من االأ�سهم حتدده  اأو تلك التي ميتلك بها حدا  اإداري بها  قائما باأي عمل 

الالئحة التنفيذية .

ب - اإذا كـــان قريبـــا من الدرجـــة االأولـــى ملن ي�ســـرف على اإدارة ال�سركـــة اأو ح�ساباتها . 

ويح�سر عليهما ما ياأتي : 

لذلك  توؤهلهم  ملن  اإال  عليها  باالطالع  الأحد  ال�سماح  اأو  عمله  اأ�سرار  اإف�ساء   - اأ 

القوانني .

 ب - �سراء اأ�سهم ال�سركات التي يراجع ح�ساباتها اأو بيعها خالل فرتة مراجعته لها .
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 املـــادة ) 18 (  

اأن  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  امل�ساهمة  ال�سركات  فـي  احل�سابات  ملراقبي  يحق 

يفح�سوا جميع دفاتر ال�سركة و�سجالتها وم�ستنداتها واأن يح�سلوا على جميع املعلومات 

التي يرونها �سرورية حل�سن تنفيذ مهامهم .

 وعليهم اأن ي�سعوا تقريرهم للجمعية العمومية مو�سحني راأيهم فيما اإذا كانت امليزانية 

االأ�سول  املايل ح�سب  ال�سركة  يعك�سان و�سع  املعرو�سان عليها  االأرباح واخل�سائر  وح�ساب 

املحا�سبية ال�سليمة اأم ال ، مع اإعالم اجلمعية فـي التقرير باأي خمالفات يكت�سفونها .

املـــادة ) 19 (  

املكاتبات  ال�سجل فـي جميع  ا�سمه برقم قيده فـي  اأن يقرن  املحا�سب واملراجع  يجب على 

وال�سهادات وامليزانيات والتقارير التي يوقعها . ويجب على مدقق احل�سابات �ساحب املكتب 

اأن يقوم بنف�سه بالتوقيع على تقارير التدقيق ال�سادرة من مكتبه وفـي حالة �سركات تدقيق 

احل�سابات يقوم بالتوقيع على تلك التقارير اأحد ال�سركاء اأو املديرين امل�ستوفني لل�سروط 

اإذا كان  اإال  التوقيع  فـي  اآخر  اإنابة �سخ�ص  . وال يجوز  املـــادة )9(  4 من  البند  فـي  املقررة 

م�ستوفيا لل�سروط املقررة قانونا .

املـــادة ) 20 (  

يجب على كل من قيد ا�سمه فـي �سجل املحا�سبني واملراجعني اأن يبلغ ق�سم املهن واحلرف 

يوما من  وال�سناعة عنوان مكتبه خالل ثالثني  التجارة  بوزارة  ال�سركات  �سوؤون  بدائرة 

تاريخ القيد وعن كل تغيري فـي العنوان خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التغيري .

املـــادة ) 21 (  

التاأمني والقانون امل�سرفـي  مع مراعاة االأحكام الواردة بقانون ال�سركات وقانون �سركات 

يلتزم املحا�سب باأن يراجع ح�سابات ال�سركات واالأفراد والهيئات وفقا ملا تقت�سيه الن�سو�ص 

يقدم  ثم  وامليزانيات  البيانات  باإعداد  ويقوم  املحا�سبية  والقواعد  قانون  بكل  لها  املنظمة 

التقارير الفنية بنتائج قيامه مبهمته .

 ويكون مراقبو احل�سابات م�سوؤولني جتاه ال�سركة وامل�ساهمني والغري عن االأ�سرار الناجتة 

وفقا  واف  ب�سكل  بعملهم  قيامهم  عدم  عن  اأو   ، مهامهم  اأداء  فـي  يرتكبونه  غ�ص  اأي  عن 

للقانون .
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املـــادة ) 22 (  

امل�ستندات واالأوراق  اأن يرد ملوكله كافة  التوكيل  انق�ساء  املحا�سب عند  - يجب على 

اإذا طلبها املوكل ، واإذا رغب فـي التنحي عن العمل يجب عليه اإخطار موكله بهذه 

الرغبة ، ويتعني عليه اال�ستمرار فـي مبا�سرة عمله فرتة معقولة من الزمن بحيث 

ال ي�سار موكله من هذا التنحي .

- وفـي جميع االأحوال يجب على مراقب احل�سابات اأن يحتفظ بجميع ملفات املراجعة 

ملدة ع�سر �سنوات تالية لل�سنة املالية التي متت مراجعتها .

الف�سل الثالث

التاأديب

املـــادة ) 23 (  

اأو ملخالفة يرتكبها املرخ�ص  ملدير عام املديرية العامة للتجارة بناء على �سكوى تقدم له 

له الأي من القواعد وال�سروط املقررة فـي هذا القانون اأن يجري حتقيقا مع املرخ�ص له 

الذي ين�سب اإليه خمالفة اأ�سول املهنة اأو القواعد املحا�سبية اأو يفقد �سرطا من ال�سروط 

الواجب توافرها للقيد اأو يتبني اأنه فاقدها قبل القيد ، ثم يحيل االأمر اإىل جلنة ت�سكل 

بالوزارة لنظر هذه املخالفات وتقدير العقوبات املنا�سبة طبقا الأحكام هذا القانون وذلك 

دون اإخالل باأية اإجراءات اأو عقوبات تق�سي بها اأو تن�ص عليها قوانني اأخرى .

املـــادة ) 24 (  

التجارة  وزارة  وكيل  برئا�سة  اأع�ساء  ال�سابقة من ثالثة  باملادة  اإليها  امل�سار  اللجنة  ت�سكل 

وال�سناعة وع�سوية اثنني من املحا�سبني ي�سدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة وال�سناعة 

ملدة �سنتني قابلة للتجديد .

املـــادة ) 25 (  

تف�سل اللجنة امل�سار اإليها فـي املخالفات املحالة اإليها بعد اإعالن املتهم باحل�سور اأمامها 

قبل املوعد املحدد النعقادها بخم�سة ع�سر يوما على االأقل وذلك بكتاب م�سجل مبني فيه 

املخالفات املن�سوبة اإليه وتاريخ انعقادها ومكانه .

 ويجوز للمخالف اأن يبدي دفاعه �سفويا اأو كتابة اأو مبحام اأو بزميل يوكل عنه ، فاإذا مل 

يح�سر املخالف رغم اإعالنه جاز احلكم فـي غيبته .
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املـــادة ) 26 (  

للجنة اأن تقرر جمازاة املخالف باإحدى العقوبات االآتية : 

اأ - االإنذار .

ب - الوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد على �سنتني .

ج - �سطب اال�سم من ال�سجل .

املـــادة ) 27 (  

يجوز للمحكوم عليه باإحدى العقوبات ال�سابقة اأن يتظلم من قرار اللجنة بطلب  اأ - 

يقدمه اإىل وزير التجارة وال�سناعة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ القرار اإذا 

كان �سادرا فـي ح�سوره اأو من تاريخ اإعالنه به بكتاب م�سجل اإن كان �سادرا فـي 

غيبته .

ويرتتب على تقدمي التظلم فـي امليعاد وقف تنفيذ القرار املتظلم منه حتى يف�سل 

فيه نهائيا من وزير التجارة وال�سناعة الذي له اأن يلغي العقوبة اأو يخففها .

ويعترب مرور )60( يوما على تقدمي التظلم دون البت فيه مبثابة رف�ص للتظلم .

ب - يجوز ملن �سطب قيده فـي ال�سجل طبقا الأحكام هذا القانون اأن يطلب اإعادة قيده 

بعد انق�ساء خم�ص �سنوات من تاريخ �سدور قرار ال�سطب وتتبع فـي اإعادة القيد 

ال�سروط واالإجراءات املقررة للقيد .

الف�سل الرابع

اأحكام عامة

املـــادة ) 28 (  

ت�سري على مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي االأحكام وال�سروط املقررة للرتخي�ص 

للعمانيني دون غريهم .

املـــادة ) 29 (  

ال�سجل  فـي  القيد  تاريخ  من  �سنوات  خم�ص  ملدة  �ساريا  املهنة  مبزاولة  الرتخي�ص  يعترب 

على اأن يجدد القيد كل خم�ص �سنوات من تاريخ القيد اأو التجديد ال�سابق . ويقدم طلب 

التجديد على النموذج الذي تعده وزارة التجارة وال�سناعة لهذا الغر�ص قبل انتهاء مدته 

ب�سهرين على االأقل .
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املـــادة ) 30 (  

يلتزم املحا�سبون بتطبيق الأ�س�س املحا�سبية الدولية

 INTERNATIONAL  ACCOUNTING  STANDARDS 

املعتمدة من قبل جلنة الأ�س�س املحا�سبية املوحدة الدولية عند اإعداد امليزانيات واحل�سابات 

اخلتامية - وذلك اإىل اأن ي�سدر قرار من وزير التجارة وال�سناعة بالأ�س�س املحا�سبية التي 

تطبق عند اإعداد امليزانيات واحل�سابات اخلتامية وغريها . 

املـــادة ) 31 (  

حتدد ر�سوم القيد فـي ال�سجل وجتديده ور�سوم ا�ستخراج البيانات املدونة فيه بقرار من 

وزير التجارة وال�سناعة بعد موافقة وزارة املالية .


