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معايير اعتماد االنظمة المحاسبية
 -1اٌ ال ٌسًح تاخشاء أي تؼذٌم أ تغٍٍش أ حزف نًفشداخ انثٍاَاخ انًذخهح لثم تشحٍهٓا ٔكًا فً تُذ
(.)3
 -2اٌ ٌتى اَشاء خذٔل فً لاػذج انثٍاَاخ ٌحتٕي ػهى سدم انتؼذٌالخ كًا ٔسد فً انًهحك سلى ( )1تُذ
( ٔ (1اٌ ٌتى ػًم شاشح نؼشع ْزِ انثٍاَاخ تشكم سٓم ٔ يٍسش ٔػًم فهتشج نهثٍاَاخ حسة يا ٔسد
فً انًهحك .
 -3اٌ ٌتى تشحٍم انثٍاَاخ خالل يذج ال تضٌذ ػٍ ٌٕو .
 -4اٌ ال ٌتى انتؼذٌم ألي سثة تؼذ تشحٍم انثٍاَاخ .
 -5اٌ ٌتى تسدٍم اسى (ٔ )userسيض انشخض انزي لاو تؼًم حشكاخ اإلدخال .
 -6اٌ ٌتى االحتفاظ ٔنهًذج انًمشسج لإََا تاطٕل انًستُذاخ ٔانٕثائك انًؼضصج نٓا .
 -7اٌ ٌكٌٕ نهُظاو طالحٍاخ يختهفح تتُاسة يغ انٕطف انٕظٍفً نًستخذيً انُظاو ٔحسة طثٍؼح ػًهٓى
 -8اٌ ٌكٌٕ انًسؤٔل ػٍ اداسج لٕاػذ انثٍاَاخ اندٓح انًؼذج نهُظاو فمظ ٔتتحًم انًسؤٔنٍح انًثاششج ػٍ
اداسج لٕاػذ انثٍاَاخ يٍ َاحٍح ػذو افشاء كهًح انًشٔس انخاطح تٓا أ طشف طالحٍاخ أ users
نهؼًٍم .
 -9اندٓح انًؼذج نهُظاو يهضيح تفتح لاػذج انثٍاَاخ نظانح انذائشج ػُذ انطهة يُٓا تشكم سسًً.
 -11اٌ ٌٕخذ تسهسم خاص نفٕاتٍش انثٍغ ٔاٌ ٌتى االحتفاظ تتماسٌش اإلغالق انٍٕيً (يهحك سلى ( )1تُذ ())2
ٔ -11خٕب ٔخٕد ستظ انكتشًَٔ تٍٍ َظاو انًستٕدػاخ ٔانُظاو انًحاسثً نؼًهٍاخ انششاء ٔانثٍغ تًا فً
رنك َظاو َماط انثٍغ.
 -12اٌ ٌمٕو انُظاو انًحاسثً تؼًم َسخ احتٍاطٍح يٍ انثٍاَاخ كم اسثٕػٍٍ ػهى االكثش تشكم انضايً ػهى
اٌ تحفع ْزِ انُسخ خاسج اندٓاص ػهى ٔسائظ خاسخٍح .
ٌ -13تى استشخاع انُسخ االحتٍاطٍح ػٍ طشٌك اندٓح انًؼذج نهُظاو فمظ يغ االحتفاظ تسدم خاص تكم ػًٍم
ٌتضًٍ تٕثٍك ػًهٍاخ استشخاع انُسخ االحتٍاطٍح يغ تٍاٌ انتاسٌخ ٔ سثة االستشخاع ٔتضٌٔذ انذائشج
تٓا ػُذ انطهة تشكم سسًً.
 -14اٌ تمٕو انششكح تتضٌٔذ انذائشج تُسخح يٍ تٕثٍك انثشَايح ٔلاػذج انثٍاَاخ ( technical
 )documentation for application & databaseتاالضافح انى دنٍم انًستخذو ( user
 )manualكًا ْٕ يٕضح فً (يهحك سلى ( )1تُذ (. ))7
 -15اٌ تمٕو انششكح تًخاطثح انذائشج خطٍا ػُذ انشغثح فً ػًم تؼذٌالخ ػهى انُظاو ( & application
 )databaseسٕاءا كاٌ انتؼذٌم حسة سغثح انششكح أ انؼًٍم نذساستّ ٔالشاسِ ٔتٕثٍمّ ٔاٌ تحفع
انًٕافمح انخطٍح ػهى انتؼذٌم .
 -16اٌ تمٕو اندٓح انًؼذج نهُظاو تتضٌٔذ انذائشج تكشف تأسًاء انؼًالء انزٌٍ تى اػذاد اَظًح يحٕسثح نٓى لثم
َٓاٌح شٓش اراس يٍ كم ػاو.
 -17اٌ ٌؼطً انُظاو انتماسٌش حسة انًهحك سلى (.)1
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سدم انتؼذٌالخ (ٌ )modification logحتٕي ػهى يا ٌهً  :حشكاخ انتؼذٌم ػهى انمٍٕد ٔتشًم
انتاسٌخ ٔ انساػح ٔانثُٕد انتً تى تؼذٌهٓا ٔ ,انمٍى انساتمح ٔانمٍى انحانٍح ٔسثة انتؼذٌم ٔ اسى ٔ سيض
( )userانزي لاو تؼًم حشكاخ اإلدخال .
تمشٌش كشف انظُذٔق ٌثٍٍ فٍّ اإلٌذاػاخ ٔانسحٕتاخ ٔانشطٍذ تانُسثح نُماط انثٍغ .
تمشٌش اإلغالق انٍٕيً (. )Z report
تمشٌش انًثٍؼاخ انهحظً (. )X report
تمشٌش يٍضاٌ انًشاخؼح تانًدايٍغ ٔاألسطذج (. )Trial balance report
تمشٌش يثٍؼاخ ألي فتشج صيٍُح (. )Period sales report
Technical Documentation and User manual including :
Application (Version & date).
Database schema.

