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  تعريف:

: وهي عبارة عن شراء واقتناء وتملك األراض ي واملباني واملرافق واملعدات  األصول الثابتة -أ

 ووسائل النقل واألثاث الالزمة لحاجة العمل والتي تساعد في تحقيق أغراض اقتنائها. 

وهي عبارة عن املنافع االقتصادية املستقبلية للجمعية والتي يتوقع    األصول املتداولة: -ب

.
ً
 أن يتم تحقيق املنفعة منها خالل فترة ال تتجاوز اثني عشر شهرا

 

 من السياسة:الهدف 

يتمثل الهدف من تسجيل األصول في تحقيق الرقابة على املمتلكات واألثاث واملعدات )األصول  

 أنها: الثابتة( والتأكد من 

 مسجلة ومصنفة بشكل صحيح. -1

 مثبتة ومقيمة بشكل دوري.  -2
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 سياسات إدارة األصول 

بتكلفتها   -1 السجالت  في  تقييدها  ويتم  املعتمدة  لإلجراءات   
ً
طبقا الثابتة  األصول  حيازة  يتم 

 التاريخية في تاريخ الحيازة. 

القوائم   -2 في  الثابتة املقيدة  التقييم واإلفصاح عن األصول  بالفترات  يجب  املالية الخاصة 

 التي تعقب تاريخ حيازتها وبعد تسوية اإلهالك املتراكم لها.

يجب توزيع تكلفة األصول القابلة لإلهالك على العمر اإلنتاجي لألصل باستخدام طريقة   -3

 اإلهالك املباشر. 

يتم حساب اإلهالك على أساس شهري، وكما يتم تحميل اإلهالك على اساس كامل لكل  -4

 من تاريخ حيازة األصل، بينما في حالة التخلص من األصل ألجل اإلهالك على شهر اع
ً
تبارا

إدارة   مدير  قبل  من  األمور  هذه  متابعة  ويتم  األصل  من  فيه  التخلص  تم  الذي  الشهر 

 الشؤون املالية. 

 وضع بطاقات مرقمة على كل أصل من األصول الثابتة لتوثيق األصل وتاريخ حيازته.  -5

باني دوري على اساس العينات بالنسبة لألصول الثابتة ويجب مقارنة  يجب إجراء حصر م -6

نتائج الحصر مع قوائم األصول الثابتة حسب السجل وفي حالة عدم املطابقة يجب إجراء  

 التسويات املناسبة. 

وسجل  -7 العام  األستاذ  دفتر  في  املعتمدة  لإلجراءات   
ً
وفقا الثابتة  األصول  من  التخلص 

تحديث بناء على ذلك، كما يجب تحميل املكاسب )أو الخسائر( من  األصول الثابتة ويجب  

 األصول الثابتة للتخلص منها على حساب األرباح والخسائر.

 تسوية سجل األصول الثابتة مع رصيد دفتر األستاذ العام في نهاية كل شهر.  -8

 

 إجراءات حيازة األصول الثابتة أو تغييرها أو التخلص منها 

وفق  على األقسام املعنية تعبئة نموذج تعميد شراء أصول ثابتة أو تغييرها أو التخلص منها   -1

 لحصول على اعتماد شراء أصل.واموقع من قبل اإلدارة املسؤولة عن ذلك  نموذج 
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 استكمال نموذج تعميد الشراء وتقديمه ملسؤول املشتريات للقيام بشراء األصل املطلوب. -2

 بأي عروض أسعار أو كاتالوجات يتم الحصول عليها من اإلدارة   -3
ً
تقديم النموذج مصحوبا

 املعنية.

باملوازنة املعتمدة كما يجب استكمال   -4 التعميد املطلوب مقارنة  يقوم املحاسب بمراجعة 

إدارة   مدير  إلى  باملرفقات   
ً
مصحوبا النموذج  تقديم  ويجب  باملوازنة  الخاصة  املعلومات 

لية الذي يقوم بمراجعته وتقديمه لصاحب صالحية أمر الشراء وذلك حسب  الشؤون املا

 الئحة الصالحيات املعتمدة. 

 في املوازنة يجب الحصول على املوافقة من صاحب الصالحيات   -5
ً
إذا كان األصل غير مدرجا

 على شراءه. 

ني  بعد الحصول على االعتماد يتم إرسال نموذج التعميد لحيازة اصول ثابتة للقسم املع -6

 بهذا األمر.

7-  
ً
مصحوبا املشتريات  عن  للمسؤول  وتقديمه  الشراء  طلب  بتجهيز  املعني  القسم  يقوم 

 بالتعميد الخاص بشراء األصل. 

 يقوم القسم املعني بشراء األصل ومطابقته والتأكد منه.  -8

 إلجراءات الدفع.  -9
ً
 في حال التعميد تقوم اإلدارة املالية بإصدار شيك وفقا

م املسؤول عن املشتريات بإرسال النموذج املعتمد والفاتورة األصلية  بعد شراء األصل يقو   -10

 ونموذج طلب الدفع لإلدارة املالية. 

بعد دفع قيمة األصل يقوم املحاسب باستالم نموذج حيازة األصل الثابت وفاتورة املورد    -11

 األصلية إلدخالها وتقييدها. 

األ   -12 شراء  بأمر  املشتريات  قسم  من  املستندات  تسلم  الفواتير  يتم  بحسب  الثابتة  صول 

 املرفقة ثم يتم تدقيقها ومراجعتها ثم صرفها. 

 

 متابعة سجل األصول  •

رقم  -1 يشتمل على  بحيث  بالجمعية  الخاصة  الثابتة  املوجودات  لكافة  ينبغي مسك سجل 

األصل، الوصف، املوقع، القيمة، التكلفة اإلجمالية، تاريخ الشراء، العمر اإلنتاجي، معدل 

 االستهالك، االستهالك املتراكم ومستخدم األصل.
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يجب الفصل بين أداء مهام شراء واستبعاد وصيانة وجرد األصول ومهمة القيد والتسجيل  -2

 في سجل األصول الثابتة. 

ينبغي تحديث سجل املوجودات الثابتة بانتظام وذلك بإدخال اإلضافات أو الحذف للبنود   -3

 ا أو شطبها. التي يتم االستغناء عنها أو بيعه

ينبغي إخطار اإلدارة املالية بأي عملية نقل أو تحويل للموجودات الثابتة أو األصول غير  -4

الثابتة   املوجودات  سجل  تحديث  إلى  باإلضافة  استعمالها،  املمكن  غير  أو  املستخدمة 

 بذلك.

مع   -5 الجرد  نتائج  وتسوية  األقل  على  كل سنة  مرة  للموجودات  جرد  بعملية  القيام  ينبغي 

سجالت عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض، وينبغي أن يحضر عملية الجرد ممثلون عن  ال

 األقسام املعنية. 

والضمان   -6 امللكية  الثابتة مثل سندات  باملوجودات  الخاصة  يتم حفظ جميع املستندات 

 واإلدارة املالية.

التاري  -7 األصل  تكلفة  بتحويل  الفروع  بين  األصول  لتحويل  املحاسبية  املعالجة  خية  تتم 

 ومخصص االستهالك الخاص به كما في تاريخ التحويل إلى حسابات الفرع املحول إليه.

 

 سياسات إضافات ومشتريات املوجودات الثابتة 

قرار بشراء املوجودات الثابتة    باتخاذينبغي على املعني في الشؤون اإلدارية قبل التوصية   -1

التنسيق مع اإلدارات والفروع األخرى ملعرفة مدى توفر هذه املوجودات وعدم استخدامها  

 من قبل الجهة األخرى.

للجمعية وضمن  -2 املعتمدة  املوازنة  الثابتة وفق  املوجودات  تتم اإلضافات واملشتريات من 

 جدول الصالحيات. 

في الشؤون اإلد -3 يتم يجب على املعني  ، وال 
ً
ارية توفير سجل أسعار للموردين يحدث دوريا

 الشراء إال بعد املفاضلة بين ثالثة عروض أسعار على األقل.

وفي  -4 للمواصفات  أنه مطابق  الطالبة لألصل استالم األصل والتأكد من  الجهة  يجب على 

 ملالية.حالة جيدة، وارسال تقرير االستالم إلى كل من قسم الشؤون اإلدارية واإلدارة ا 
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 استهالك املوجودات الثابتة 

التي  -1 االستهالك  نسب  وباستعمال  الثابت  القسط  طريقة  بموجب  االستهالك  يحتسب 

 ستذكر أدناه. 

القيمة   -2 تصل  أن  إلى  املصاريف  على  ويحمل   ،
ً
شهريا االستهالك  احتساب  يتم  أن  يجب 

 الدفترية لألصل إلى ريال واحد.

 من تاريخ استخدامها، فإذا تم ينبغي أن يبدأ احتساب استهالك   -3
ً
املوجودات الثابتة اعتبارا

( من الشهر تحتسب قيمة االستهالك ملدة شهر كامل أما إذا  15  –  1ذلك في الفترة ما بين )

الشهر   بداية  الشهر فيتم احتساب االستهالك مع  الخامس عشر من  تاريخ  بعد  تم ذلك 

 التالي.

كة بالكامل واستهالكها املتراكم في سجل املوجودات  ينبغي إبقاء املوجودات الثابتة املستهل -4

 الثابتة طاملا بقيت املوجودات قيد االستخدام. 

 تظهر األصول الثابتة في امليزانية حسب التكلفة بعد خصم االستهالك املتراكم.  -5

يجري احتساب االستهالك عليها بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة املقدرة للعمر  -6

 باعتماد النسب السنوية التالية: اإلنتاجي لها 

 %5مباني   -أ

 % 15آالت ومعدات  -ب

 %10أثاث ومفروشات  -ت

 % 20سيارات  -ث

 %25حاسب آلي  -ج
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 سياسات استبعاد املوجودات الثابتة 

 لالئحة الصالحيات املعتمدة. -1
ً
 يتم قرار استبعاد األصل وفقا

وذلك بإتباع نفس  يتم التوقف عن احتساب االستهالك على األصل بتاريخ االستغناء عنه   -2

 األسلوب املستخدم عند بدء االحتساب. 

 عند استبعاد أصل معين، تتم املعالجة املحاسبية التالية: -3

 استبعاد تكلفة األصل من سجل األصول الثابتة.  -أ

 استبعاد مخصص االستهالك املتراكم لألصل املستبعد كما في تاريخ االستبعاد.  -ب

بيع   -ت عن  الناتجة  والخسارة  بيع  الربح  خسائر  أو  أرباح  حساب  تسجل ضمن  االصل 

 أصول ثابتة في حساب أرباح وخسائر الفترة. 

 

 صيانة االصول واملباني

 تتم إدارة االصول واملباني وفق االمور التالية: ـ  •

 الدورية لألصول واملعدات: الصيانة .1

 الرصد الدوري ملا تحتاجه هذه االصول من أعمال الصيانة. -أ

سنوية -ب خطة  املساندة  وضع  الخدمات  مسئول  قبل  أعمال  كافة  لتنفيذ    من 

 الصيانة. 

 الصيانة املنفذة والتأكد منها ورفع التقارير الخاصة بذلك.  أعمال  متابعة -ت

 متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.  -ث

 الخاصة بأعمال الصيانة.  تجديد جميع العقود -ج

 

 نظافة املباني: على  الحفاظ .2

 لجميع مباني الجمعية. وضع خطة سنوية شاملة  -أ

 . اإلشراف على تنفيذ أعمال النظافة -ب

 أمن وسالمة األصول:  .3
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 الالزمة. تأمين املبنى بوسائل السالمة  -أ

 وضع خطة طوارئ وتدريب جميع املوظفين عليها. -ب

  الجمعية.سيارات جميع التامين على  -ت

 . حفظ املبنى من السرقة والعبث بوضع كاميرات املراقبة -ث

 هاتف وانترنت(  ماء، )كهرباء،متابعة تسديد فواتير الخدمات  -ج

 

 وضع آلية استالمها وتسليمها: .4

 تطبيق آلية استالم وتسليم السيارات  .1

 تطبيق نظام استالم العهد العينية من املستودع.  .2

 

 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة 

 



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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