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 املالي  املستندات : الساد  الفصل

 التاليد   االعتبدااات  تصدميمها  وعندد املسدتندي    اجملموعد   حتديدد  عندد  يراعدى  أ  جيدب : (  2/  1) مدادة  

 : أديى كحد

 وتغةد   جلده أ مد   صدممت  الده   الغدرض  لتنفيده  كاةيده  املسدتندات  تكدو   أ  -1

 . العمليات كاة 

 حجد   يف املسدتقبلي   التةدواات  السدتيعا   وكاةيد   مريد   املسدتندات  تكدو   أ  -3

 . ويوعه النشاط

 اجلمعيد   احتياجدات  مدع  يدتال م  ومبدا  مناسدب   بةريقده  املسدتندات  تصدمي   -2

 .صوا عدة م  واستدراجها

 قبدل  مد   الفه  يف والسهول  الشكل يف البساط  املستند تصمي  عند يراع  أ  -/

 .بسهوله حمتوياتها تنفيه يت  حتى املستددم 

 مروا عند املسئول  قبل م  للتوقيع لاص  أماك  على املستند حيتو  أ  جيب -1

 .عليه  املستند ذل 

 

 مد   مكويد   املاليد   املتةلبدات  كاةد   تغةد   مستنديه جمموع  اجلمعي  س مت أ  جيب: (  2/  3) مادة 

 : أديى كحد التالي  املستندات

 بشي  / يقدا صرف سند . 

  صرف إذ 

 شيكات / يقدي  قب  سند . 

 عام  يومي  قيد سند . 

  مراجع  ميزا . 

 الصندو  حرك  كشف. 

 خمزي  توايد أمر . 
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 (.1  )اق منوذ   خمزي  صرف امر 

 

 األواا  طباعد   اعدادة  و بةباعد   اإلذ  عد   املسدؤول  هدو  ينيدب  مد   وأ املدال   املددير  ةقدط  :(  2/  2) مادة 

 .املالي  املستندات ومجيع القيم  ذات

 

  .تسلسلها حبسب وتستددم مسلسل  بصواة مرقم  املستندات تةبع أ  جيب: (2/  /) مادة 

 

 يف املةبقد   والقواعدد  اإلجدرا ات  بدنفس  منهدا  والدتدلص  املسدتندات  جمموعد   حفدظ  يت  : (  2/  1) مادة 

 ،الالئحد   هده   يف إليهدا  اإلشدااة  السدابق  احملاسبي  والسجالت الدةاتر وإتالف حفظ

 .التالي  املواد يف واملوضح  املستندات بع  بةبيع  اخلاص  الضوابط مراعاة مع
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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




