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 احملاسيب التسجيل: السابع  الفصل

 

  :التسجيل قواعد :(7/  1) مادة 

 بالشدروط  و عليهدا  املتعدااف  السدعودي   احملاسدبي   للمعدايري  وةقداً  اجلمعيد   حسدابات  تسدجل 

 :التالي 

 .للعمليات التااخي  التسلسل حسب التسجيل يكو  أ  (1

 .املزدو  القيد يظري  وةق التسجيل يت  أ  (3

 .متسلسل  تكو  أ  و تااي  و اق  و قيد عملي  لكل تسجل أ  (2

 .عملي  لكل واف شر  هنا  يكو  أ  (/

 قيدد  يعمدل  للتصدحيح  و تسدجيله  بعدد  القيدد  علدى  تعدديالت  أ  إجدرا   يدت   ال أ  (1

 .عكس 

 .املال  املدير م  املعتمد احلسابات دليل حسب اجلمعي  حسابات تفتح (2

 .معتمدة امسي  مستندات واقع م  احملاسبي  القيود تسجيل يت  (7

 . املالي  العمليات لتسجيل اآلل  احلاسب استددام يت  (1

 

 :الثابت  األصول :(7/  3) مادة 

 الالزمد   التكداليف  كاةد   متضدمن   التااخييد   بتكلفتهدا  الثابتد   األصدول  تسجل (1

 .لالستددام صاحلًا األصل جلعل

 جممدع  منهدا  خمصوم التااخيي  بتكلفتها املالي  القوائ  يف الثابت  األصول تظهر (3

 .الرتاكم  اإلهال 

 .التشغيلي  و االستثمااي  و الوقفي  الثابت  األصول ب  التمييز يت  (2

 اسدتثماا  و بيدع  و شدرا   - يفوضده  مد   أو -اإلدااة جملس م  قراا على بنا ا جيوز (/

 .الثابت  األصول
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 :اإليرادات و اهلبات ع  احملاسب  :(7/  2) مادة 

 :اهلبات :والأ

 .اجلمعي  على كالتزام تثبت (1

 . اهلب  على املفروض بالقيد االلتزام ابط جيب (3

 .التشغيلي  االستقةاع يسب  و اهلب  ب  الفصل جيب (2

 .التشغيل دع  ايرادات يف تثبت مقيدة الغري و املةلق  اهلبات (/

 :العيني  اهلبات :ثاييا

 . اجلااي  أو العادل  بالقيم  اثباتها يت  (1

 .املالي  القوائ  يف العام يهاي  يف ااصدتها ع  اإلةصا  يت  (3

 :لدمات بشكل املساهمات و اهلبات :ثالثا

 :التالي  الشروط ةيها توةرت اذا اثباتها يت 

 .اجلمعي  يف األساسي  اخلدمات م  جز  تكو  أ  (1

 .املقدم  األعمال على املتابع  و اإلشراف حق للجمعي  يكو  أ  (3

 .اخلدمات لتقدي  واضح  قيا  أسس تتوةر أ  (2

 .اخلدمات تقيي  يف املتبع  األسس ع  املالي  القوائ  يف اإلةصا  (/

 مالحظات شكل يف عنها اإلةصا  يت  للددمات احملاسيب اإلثبات عدم حال يف (1

 .املالي  القوائ  يف

 :األلرى اإليرادات :اابعا

 .تفصيل  بشكل و مصداها حبسب اثباتها يت  (1

 .التشغيل ببنود الاتباطها املصروةات و اإليرادات قوائ  يف تظهر (3

 كدالتزام  ةيثبدت  األيشدة   و الد ام   دعد   هدو  لديراد الرئيس  اهلدف كا  إذا (2

 .اجلمعي  على
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 :األوقاف إيرادات :لامسا

 .األلرى اإليرادات مصادا ب  و بينها للفصل مستقل بند يف اثباتها يت  (1

 و للد ام   املدصصد   األلدرى  و للتشدغيل  املدصصد   اإليدرادات  بد   الفصدل  يدت   (3

 .األيشة 

 علدى  كدالتزام  ةيثبدت  األيشدة   و الد ام   دعد   اإليدراد  مد   اهلددف  كدا   إذا (2

 .اجلمعي 

 

 :املصروةات ع  احملاسب  :(7/  /) مادة 

 املرجع األساس  للتصنيف الو يف  للمصروةات هو "دليدل احلسدابات املوحدد" الصدادا عد      

 .م  اجلهات املدتص  تةرأ عليهاملوااد البشري  وأ  حتديثات أو توجيهات وزااة 

 .األيشة  و ال ام  مصروةات :اوال

 .تفصيل  بشكل احلسابات دليل يف األيشة  و ال ام  تبويب يت  (1

 .املنصرف املبل  بقدا الصرف عملي  تنفيه عند االلتزامات اصيد ختفي  يت  (3

 .املباشرة غري و املباشرة التشغيلي  املصروةات معاجل  يت  (2

 .األيشة  و ال ام  قائم  يف تقفل (/

 :العمومي  و اإلدااي  املصروةات :ثاييا

 .تفصيل  بشكل احلسابات دليل يف العمومي  و اإلدااي  املصروةات تبويب يت  (1

 .بالتسويات املرتبة  املصاايف و النقدي  املصاايف ب  التفريق (3

 .املصروةات و اإلاادات قائم  يف تقفل (2

 :واإلجازات اخلدم  يهاي  مكاةأة خمصص :ثالثا

 طبقداً  للمدو ف   السدفر  تدهاكر  و واإلجدازات  اخلدم  يهاي  مكاةأة خمصص احتسا  يت 
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 العمدل  يظدام  مع تتعااض ال أ  جيب وال  اجلمعي  دالل بها املعمول واأليظم  للوائح

 .السعود 
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 املالي  املوااد: الثام  الفصل

 

 :يل  مما اجلمعي  إيرادات تتكو : (1/  1) مادة 

 .اجلمعي  برام  لبع  املصاحب املال  العائد ذات األيشة  إيرادات: اهلبات -أ 

 .املنقول  و الثابت  اجلمعي  ممتلكات استثماا عائدات: األوقاف -  

 االستثمااي : عائدات أيشة  استثمااي  تدا دلاًل للجمعي .األيشة   -  

 

 مد   عليهدا  موقدع  وثدائق  لدالل  مد   تدت   أ  جيدب  بشديكات  أو النقديد   املقبوضدات  مجيع: (  1/  3) مادة 

 . بشيكات او النقدي  للمتحصالت قب  سند ةيعد ، بهل  املدتص

 

 أل  جيدوز  وال ةقدط  الصدناديق  أمندا   لدالل  مد   تدت   أ  جيدب  النقدي  املتحصالت مجيع: (  1/  2) مادة 

 أو حمددة ولفرتة املال  املدير م  تكليف على بنا  إال بالتحصيل القيام آلر مو ف

 . حمددة حتصيل عمليات لتنفيه

 

 وعلدى  امةلًقد  ايدداعها  قبدل  منها الصرف جيوز وال البن  إىل احملصل  املبال  مجيع تواد: (  1/  /) مادة 

 .يهائ  كموعد التال  األحد يوم صبا  أو اسبوع كل يهاي  التوايد يت   أ

 

 جيدب  وقت أ  ويف مقدااها كا  أ  الصندو  أم  لدى الشيكات أو النقدي  املبال : (  1/  1) مادة 

 ختص ال شيكات أو يقود أ  معها حيفظ أ  جيوز وال اجلمعي  لزين  يف حتفظ أ 

 . اجلمعي 

 

 للنقدود  واملةابقد   اجلدرد  بدإجرا   يدوم  كدل  يهايد   يقدوم  أ  الصدندو   أمد   علدى  جيدب  :(  1/  2) مدادة  

 إ  ةروقات أ  ع  املال  املدير إبال  عليه وجيب ، اليوم لالل احملصل  والشيكات
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 . وجدت

 

 إقفاهلدا  أو احملليد   البندو   لددى  احلسدابات  ةدتح  ويدت   البند   لددى  اجلمعيد   أمدوال  تدودع   (  1/  7) مدادة  

 . التنفيه  املدير ومواةق  املال  املدير اقرتا  على بنا  اجمللس م  تصدا بقرااات
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 يفقات اجلمعي  وآليتها: التاسع  الفصل

 

 إال تدت   ال قيمتها كايت مهما سريع حتويل وأ بشيكات أو النقدي  املصروةات مجيع  :(  9/  1) مادة 

 جددول  يف حمددد  هدو  مدا  ووةدق  بدالرتليص  املددتص  املسدؤول  مد   مواةقد   إصدداا  بعد

 . الصالحيات

 

 ملواجهد   كعهددة  مبدال   وختصدص  ، امةلًقد  النقديد   اإليدرادات  مد   الصدرف  جيدوز  ال  :(  9/  3) مدادة  

 بأول أواًل تغهيتها يت  أ  على ايال 1111  أقصى حبد الصغرية والنثريات املصروةات

 . البن  م  تصرف بشيكات

 

 النقدد   التعامدل  وميندع  بالتحويدل،  وأ بشديكات  للغري اجلمعي  على ال  لتزاماتا دةعُت: (  9/  2) مادة 

 . الصغرية النثري  املصروةات باستثنا 

  :يل  ما ةيها يراعى حتويل او بشيكات املدةوع  املبال : (9/  /) مادة 

  مد   واعتمادهدا  الصدرف  اسدتحقا   علدى  الدالد   املسدتندات  اسدتيفا   مد   التأكدد 

 . املدتص املسؤول

 الشي  إصداا قبل لشروطل مستوٍف بشيكات صرف مرأ إعداد . 

  سدند  يف املددو   االسد   يفدس  هدو  الشدي   يف املددو   املسدتفيد  اسد   يكدو   أ 

 احلصدول  بعدد  الشدي   يف املسدتفيد  اسد   اسدتبدال  وميكد   بشديكات،  الصرف

 . املستفيد م  امس  لةا  على

 بالددةاتر  وتقيدد  البند   علدى  وتسحب اجلمعي  لزين  يف الشيكات دةاتر حتفظ 

 . الرقم  تسلسلها أسا  على

 صالحي  له مم  امس  بتفوي  إال األصل  املستفيد لغري الشي  تسلي  جيوز ال 
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 .اجله  باس  امس  قب  بسند أو التفوي ،

 

 مد   أ  علدى  حيضدر  املدو ف   مسدتحقات  مد   وغريهدا  واملكاةئدات  املرتبدات  باسدتثنا   :(  9/  1) مدادة  

 الوسديط  بددوا  القيدام  الصدندو   مد  أ اخلصدوص  وجده  وعلدى  اجلمعيد   يف العدامل  

 . احلق لصاحب ودةعها اجلمعي  م  مبال  الستالم

 

 وأ عاجلد   مهمد   بتنفيده  للقيدام  مؤقتده  عهددة  صدرف  املدال   املددير  اقرتا  على  ابنا جيوز: (  9/  2) مادة 

 املال  املدير م  املعد املقرت  يتضم  ا  احلال  هه  يف ويشرتط ، لاص  طبيع  ذات

 وأ ضوابط  وأ لالهلا تسوى ا  جيب ال  واملدة ومقدااها العهدة ع  املسؤول اس 

 . منها الصرف عند تلزم جرا اتإ

 

 ملواجهد   أو مد  يكلفده املددير التنفيده      الصدندو   ألمد   مسدتدمي   عهدد  صدرف  جيدوز   :(  9/  7) مدادة  

 ويدت  ، ايدال  الدف  مخسدو   اقصدى  وحبدد  النثريد   واملصدروةات  العاجلد   املتةلبدات 

 علدى  الدالد   الصدرف  مسدتندات  تقددي   بعدد  ) 3 اقد   مندوذ  ( السدلف   استعاضد  

 . املالي  السن  يهاي  يف العهد مجيع تسوى  أ وجيب ،استنفاذها

 

 مرتبدات  ذمد   علدى  سدلف  لصدرف  املالئمد   والشدروط  الضدوابط  املدال   املددير  يضدع   :(  9/  1) مدادة  

 التحاقده  منده  األقدل  علدى  سدن   أمضدى  قدد  املو دف  يكدو   أ  علدى  ، للمدو ف  

 اقصدى  وحبدد  شهري  ااتب ع  السلف  تزيد ال ا  جيب حوالاأل كل ويف باجلمعي ،

 . املالي  السن  يهاي  السلف مجيع وتسوى السن  يف مرتا 

  




