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ملحق تعهذ
أسس اعتماد السجالث والمستنذاث المحاسبيت المحىسبت
تحذد األسس والشروط التاليت لغاياث اعتماد السجالث والمستنذاث المحاسبيت المحىسبت :
أوال -:
لغاياث اعتبار النظام المحاسبي المحىسب أصىليا ينبغي أن يتىفر فيه ما يلي :
أن ٔرم ذشحٕل الثٕاوااخ المرؼلقاح تالؼملٕااخ المالٕاح خال داذج ت ذضٔاذ ػلاّ ٔاُ َاحاذ داه ذااسٔ
إدخالٍا.
أن ت ٔسمح تإخشاء أْ ذؼاذٔل أَ ذغٕٕاش أَ حاز لمراشداخ الثٕاوااخ المذخلاح تؼاذ ذشحٕلٍاا خال
المذج الُاسدج فٓ الثىذ سقم (.)1
أن ٔرم إوشاء خذَ فٓ قاػذج تٕاواخ الىظا ٔحراُْ ػلاّ لادل الرؼاذٔلخ َ ٔرضامه المؼلُدااخ
األلالٕح المىظُص ػلٍٕا فٓ الثىذ (أَت) داه الملحاا المشفاا تافةاافح إلاّ ذخظإض شاشاح
لؼشع ٌزي الرؼذٔلخ َػمل ذظرٕح للثٕاواخ.
أن ذقرشن خمٕغ حشكاخ افدخا تالم المسرخذ (َ )User nameفقا للظلحٕاخ المحذدج لً.
َخُد ذسلسل لىُْ لرُاذٕش الثٕغ.
َخُد ستظ الكرشَوٓ تٕه وظا المسارُدػاخ َالىظاا المحالاثٓ لؼملٕااخ الشاشاء َالثٕاغ تماا فآ
رلك وظا وقاط الثٕغ الثاترح َالمرىقلح.
أن ٔسمح الىظا تإطذاس الرقاسٔش المىظُص ػلٍٕا فٓ الثىذ (ثاوٕا) ده الملحا المشفا.
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ثانيا :
تلزم الجهت المعذة للنظام بما يلي :
أن ذكُن الدٍح المؼذج للىظاا ٌآ الدٍاح الُحٕاذج المساةَلح ػاه إداسج قُاػاذ الثٕاوااخ َ أن ٔارم
ذقذٔم شٍادج تزلك َفا الىمُرج المؼذ ده الذائشج لٍزي الغأح.
فرح قاػذج الثٕاواخ تىاءا ػلّ طلة الذائشج.
ذضَٔذ الذائشج تىسخح ده ذُثٕاا الثشواادح َقاػاذج الثٕاوااخ تافةاافح إلاّ دلٕال المسارخذ (تكساش
الذا ) خل دذج ت ذضٔذ ػلّ ثلثٕه ُٔدا ده إػذاد الىظا .
ذضَٔااذ الااذائشج تكشااا تالااماء الؼماالء الاازٔه ذاام إػااذاد أوظمااح دحالااثٕح دحُلااثح لٍاام قثاال وٍأااح
الشٍش الثالث ده كل ػا .
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ثالثا :
يلزم المكلف مستخذم (بكسر الذال) النظام بما يلي :
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اتحرراظ تاطُ المسرىذاخ َالُثائا المؼضصج للؼملٕاخ المالٕح ،للمذج المقشسج قاوُوا.
اتحرراظ ترقاسٔش افغلق الُٕدٕح.
الرخشاج وس احرٕاطٕح ده الثٕاواخ كل ألثُػٕهَ ،اتحرراظ تٍا ػلّ َحذاخ ذخضٔه خاسخٕح.
ألغشاع الرشخاع الىس اتحرٕاطٕح للثٕاواخ ٔدة دشاػاج دا ٔلٓ:
الحظُ ػلّ دُافقح خطٕح دسثقح ده الذائشج.
أ-
بٔ -رم اتلرشخاع ده قثل الدٍح المؼذج للىظا .
ج -اتحرراظ تسدل خاص لرُثٕا ػملٕاخ اتلرشخاع.
ػذ إخشاء أْ ذؼاذٔل ػلاّ الىظاا أَ الثاشادح المسارخذدح لاُاء داه الماُظرٕه أَ الؼاادلٕه لاذِ
المكلااا أَ دااه أْ خٍااح أخااشِ دٍمااا كاوااد ،إت تؼااذ الحظااُ ػلااّ دُافقااح خطٕااح دسااثقح دااه
الذائشجَ ،أن ٔرم ذقذٔم ذؼٍذ تزلك َفا الىمُرج المؼذ ده الذائشج لٍزي الغأح.

رابعا:
فٓ حا كاود الدٍح المؼذج للىظا ٌٓ المكلا ورسً ٔلاض ترقاذٔم الشاٍادج المىظاُص ػلٍٕاا فآ الثىاذ
ثاوٕا  1 /إةافح للرؼٍذ الُاسد فٓ الثىذ ثالثا .5 /

