
الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار
(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  

المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

القوائم المالٌة وتقرٌر مراقبً الحسابات
هـ1436/12/30 للسنة المالٌة المنتهٌة فً 



{ 12-1 }بيان إيضاحات حول القوائم المالية 

{ج  }بيان  هــ1436 / 12 /30قائمة االنشطة عن السنة المالية المنتهية فى 
{د }بيان  هــ1436 / 12 /30قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار

{ب  }بيان  هـــ1436 /12 / 30قائمة المركز المالى كما هي عليه في  

الصفحةالموضــوع

{أ  }بيان تقرير مراقبي الحسابات

(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  
المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

:-الفهــرس 



المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة: من 

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بالقفار     المحترمين/  إلى السادة 

000             السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

{أ}   تقرير مراقبي الحسابات

كما ىي عليو يف  لقد راجعنا قائمة ادلركز ادلاىل للجمعية التعاونية متعددة االغراض بالقفار

ىـ ، وكذا قائمة االنشطة  للسنة ادلنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات من رقم1436/12/30

ادلعتربة جزء من ىذه القوائم وادلعدة من قبل اإلدارة وادلقدمة لنا مع كافة (12) إىل رقم (1)

ادلعلومات والبيانات الىت طلبناىا ، وقد كانت مراجعتنا وفقا دلا تقضي بو معايري وقواعد ادلراجعة

ادلتعارف عليها ، وإشتملت على فحص السجالت احملاسبية وإجراءات ادلراجعة األخرى اليت

0رأيناىا ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة دتكننا من إبداء الرأي على القوائم ادلالية 
:-وفً رأٌنا أن القوائم المالٌة المذكورة أعاله ككل 

كما هو عليه يف تظهر بعدل املركز املايل للجمعية التعاونية متعددة األغراض بالقفار   
هـ ، ونتائج أعماهلا وقائمة تدفقاهتا للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ  يف ضوء1436/12/30

العرض واإلفصاح للمعلومات اليت حتتوي عليها القوائم املالية ووفقاً للسياسات احملاسبية  املتعارف
.عليها املالئمة لظروف اجلمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية 

                                         المجموعة السعودٌة للمحاسبة والمراجعة          

{1}                                                             سجل رقم 

عبدالعزٌز بن صالح الجاسر                                                          

محاسب قانونًهـ                                              1434/04/21التاريخ 

(74)قٌد سجل المحاسبٌن القانونٌٌن رقم م                                  2016/01/31الموافق 



هــ1436 إٌضاح

لاير سعودي

هــ1435 

لاير سعودي

(4)1,085,688    922,078       

97,291         95,073         

-                  -                  

(5)279,902       282,902       

1,462,881   1,300,053   

-                  -                  

-                  -                  

(6)455,197      86,366        

1,918,078   1,386,419   

(7)362,625       282,673       

(8)423,747       482,764       

200,000       -                  

986,372       765,437       

69,560         53,060         

123,462       -                  

       123,462         63,962(ج)

       444,460       230,262(ج)

444,460       -                  

931,706      620,982      

1,918,078   1,386,419   

455,197              (86,366)               0.0

:-صـــــافــى األصــــــــــــــــــــــــــــول 

الذمم الدائنة

عائد التعامل 

إجمـــالــــى اإلستثمارات

:-اإللــــتــــزامـــــــــــات وصافى األصول

ارباح اسهم العام

النقدية وما فى حكمها

ذمم مدينة

إجمـــالــــى االلتزامات

المخصصات

إجمـــالــــى االصول المتداولة

اإلحتياطيات

(اإليضاحات والبيانات ادلرفقة جزء اليتجزأ من ىذه البيانات)

بضاعة أخر المدة

مصروفات مقدمة

:-اإلستثمارت واالصول 

اإلستثمارات

إجمـالـى اإللتزامات وصافـى األصـول

أرباح األسهم المرحلة

عائد التعامل مرحل

إجمـــالــــى صــــافــــى األصــــــــول

رأس المال 

االصول

االصول المتداولة

:-اإللـــــــتـــــــــزامــــــــــــــــــات 

إجمـــالــــى األصــــــــــــــــــــــــول

صافى االصول الثابتة

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار

(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  

المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

(ب)بيان                هــ1436/12/30 قائمة المركز المالي كما هى عليه في                  

البــــــٌــــــــــــــان



هــ1436 إٌضاح

لاير سعودي

هــ1435 

لاير سعودي

727,527651,119

170,000767,000

-134,000

381,68510,733

1,279,2121,562,852

(9)(559,913)(610,965)

(10)(254,004)(130,042)

(6)(34,149)(17,711)

431,146804,134

(11)(31,385)(32,501)

399,761771,633

(79,952)(154,327)

(63,962)(123,462)

(25,585)(49,384)

230,262444,460

اجمالى األيـــــــــــرادات 

تكلفة المبيعات

مخصص الزكاة الشرعية

المصروفات اإلدارية والعمومية

استهالك الموجودات الثابتة

صافً أرباح العام قبل الزكاة 

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار

(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  

المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

 (ج)هــ  بيان 1436/12/30    قائمة األنشطة للسنة المالية المنتهية في 

البٌـــــان

اإلعانـــــــــــــة السنوية

مبيــــــــــــــــــــعات

%20أرباح أسهم 

%10مخصص خدمات اجتماعية بنسبة 

(اإليضاحات والبيانات املرفقة جزء اليتجزأ من هذا البيان)

ايرادات راسمالية

صافً أرباح العام

:-يخصم منه 

%20احتياطى  بنسبة 

:-ٌخصم منه 

أخــــــــــــــــــــــــــرى



هــ1436/12/30

رٌـــــــال سعودي

هــ1435/12/30

رٌـــــــال سعودي

230,262         444,460            

34,149           17,711              

(2,218)            (49,692)             

3,000             25,549              

79,952           154,327            

(59,017)          81,885              

63,962           123,462            

350,090        797,702           

--

(402,980)        (58,074)             

-                    -                       

-                    -                       

(402,980)       (58,074)            

16,500           -                       

200,000         -

216,500         -                       

163,610        739,628           

922,078        182,450           

1,085,688     922,078           

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار

(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  

المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

 (د) هــ    بيان 1436/ 12/ 30قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

:- التـــدفــقات النـــقــــــدٌة من األنشـــــــطة التــــــشغٌــــــــلٌة

صافى الربح 

االســـــــــــــــــــــــتهـــــــــــــــــــــالك

بضاعة أخر المدة

الذمم المدينة 

اإلحتياطيات

المخصصات

ارباح اسهم العام

 التــــدفـــــقات النـــــقديـــة من األنــــــــشطه التــــــــــشغلــــية

:-التــــدفــقات النقــــدٌة من األنشـــطة اإلستثـــــــمـــارٌــة

النقديــــة المـــحصلة كتـعويضـــات لألصـــــول الثـــابتـــة

اضـــافــــات وإستـــبعـــادات األصـــــــول الثابــتــة

استثمارات

صــــــــــافى التغـــــــــــــير فى رصـــيد النقـــدية خـــــالل الســــنه

رصيـــــــــد النقـــــــــــديـــة اول العام الســــــــنة

رصـــــيد النـقـــديــــة أخــــــــــــر السنـــــــــــــــــة

(اإليضاحات والبيانات ادلرفقة جزء اليتجزأ من ىذا البيان)

اصول تحت التنفيذ

التدفقــــات النـــقديــــة من األنـــشطـــة اإلســتثمـــــارية

زيادة رأس المال

قرض مجلس الجمعيات

التــــــدفـــــقات النقديــــة من األنشــــطة التمــــــويليــــة



:-الكٌان القانونً : (1)إٌضاح 

.تساعد على حتسني حالة اعضائها من الناحية اإلستهالكية               -1
.تساعد على تحسين على أعضائها من الناحية التسويقية -  2

.إجياد منافذ للتسويق               -3
0التعاون مع اجلهات              -4

(أ  )
(ب)

(ث)

أثاثادلباىناألصل

%10%4النسبة

(د)

(ذ)

       

(أ)
(ب)
.ىـ 1436/12/30ىـــــ حىت  1436/01/01تغـطـي ادلركز ادلاىل واحلسابـات اخلتاميـة الفـتـرة من (ج)

تتبع اجلمعية طريقة القسط الثابت يف استهالك أصوذلا الثابتة وعلى أساس أعمارىا التقديرية وحسب النسب 
:-التالية ادلعتمدة من ادارة اجلمعية 

.من الفائض الصايف  % 20يتكون االحتياطي النظامي بنسبة 

إذا بلغ االحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال اجلمعية األسهمي جيوز حتويل النسبة ادلئوية ادلشار إليها أعاله اىل االحتياطي العام 
.مقر اجلمعية ويتصرف رللس االدارة يف ىذا االحتياطي فيما حيقق أىداف اجلمعية

:-توزيع األرباح   (ر)

.يتم إطفاء االيرادات ادلؤجلة ادلتمثلة ىف موجودات ثابتة متربع هبا على أساس عمرىا االفًتاضى       (خ)

.يتم تقييم ادلخزون بسعر التكلفة او السوق أيهما اقل     (ج)
.يتم إطفاء ادلصروفات ادلؤجلة على عشرة سنوات    (ح)

        خيصم من الباقي عائد تعامل األعضاء ويوزع عليهم كل بنسبة تعاملو.
.الباقي يوزع كتعامل لرأس ادلال االسهمي 

:-تحسين حالة أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً وخاصة فى النواحى التالية 

.تقوم اجلمعية بتسجيل أصوذلا وخصومها مبوجب التكلفة التارخيية 
.تتبع اجلمعية مبدأ االستحقاق احملاسيب يف تسجيل إيراداهتا ومصروفاهتا وحتديد نتائج األعمال

:-السٌاسات المحاسبٌة : (2)إٌضاح 

       10 %  من الباقي للخدمات االجتماعية وتعطى األولية يف اإلنفاق على ىذا البند على ادلستحقني من أعضاء اجلمعية واسرىم.
       20 %  من الباقي ختصص رحباً  على األسهم.

األجهزة الكهربائية 
وادلكتبية
15%

.مت تقريب اذللالت ألقرب لاير سعودي 
.العملة ادلعدة هبا ادلركز ادلاىل والقوائم ادلالية ىي الريال السعودي 

ىذا وإذا مل يتم ضبط تعامل األعضاء فيوزع الباقي إمجااًل كتعامل لرأس ادلال بعد حسم ما خصص لالحتياطي وربح السهم 
.واخلدمات االجتماعية ادلشار إليها سابقاً بعد موافقة الوزارة 

:-عـــــــــام : (3)إٌضاح 

:-االحتياطي النظامي 

:-االحتياطي العام 

تتصرف اجلمعية العمومية بالفائض الصايف إذا مل يكن ىناك عجز سابق فتغطية ذلك العجز مقدم على غريىا وإذا ما تقرر توزيع 
:-الفائض الصايف فيجب ان يكون كالتايل 

       20 %  لالحتياطي النظامي.

الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار

(14)مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  
المملكة العربية السعودية-  حــــــــــائــــــــــــــــل 

إٌضاحات حول القوائم المالٌة

هـ1436/12/30المنتهٌة فً 

.(14)مسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية بالرقم – جمعية تعاونية ذات مسئولية محدودة –  الجمعية التعاونية متعددة االغراض بقفار 

:-الغرض من إنشاء الجمعية هو 



:-النقدية وما فى حكمها   (4)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

1,940       13,895     

901,298   725,733   

182,450   182,450   

1,085,688922,078

:-الذمم المدينة  (5)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

8,451       8,451       

271,451   274,451   

279,902282,902

عهد

ذمم مدٌنة

االجـــمــــــــالــــــــــــــــــى

االجـــمــــــــالــــــــــــــــــى

بنك  الراجحى

البٌــــــــــــــــــــــان

الصندوق

بنك االهلى

البٌــــــــــــــــــــــان

هــ وكذلك محضر لجنة جمعٌة قفار التعاونٌة من قبل وزارة الشئون االجتماعٌة 1433طبقا لما ظهر فى مٌزانٌة 

 هــ انه ٌوجد حساب فى البنك االهلى موقف وتم تجمٌده بالمبلغ المذكور اعاله وتم مخاطبة 1434/ 08/ 21بتارٌخ 

.البنك من قبل مجلس ادارة الجمعٌة ولم ٌرد اى رد من البنك حتى تارٌخه 



:-األصول الثابتة وإستهالكاتهـــا  : (6)إيضاح 

االراضى 

لاير سعودي

المبانى 

لاير سعودي

السٌارات 

لاير سعودي

االثاث 

لاير سعودي
لوحات إعالنٌة

لاير سعودي

االجهزة 

لاير سعودي

المجمــوع

لاير سعودي

-                    641,965        52,000           74,917         -                   48,306   817,188    

350,000        27,890          -                     1,200           14,200         9,690     402,980    

-                         -                         -                     -                   -                   -                  -               

350,000          669,855          52,000             76,117           14,200           57,996     1,220,168  
-                         641,964              1,083                   56,728               -                         31,047        730,822         
-                         558                     13,000                 7,412                 1,420                 11,759        34,149           
-                         -                         -                          -                         -                         -                  -                     
-                         642,522              14,083                 64,140               1,420                 42,806        764,971         

350,000          27,333            37,917             11,977           12,780           15,190     455,197      
-                     1                     50,917             18,189           -                     17,259     86,366        

0%4%20%10%20%15%-

البيــــــــــان

هـ1436/01/01 الرصيد في 

 اإلضافات خالل العام

هـ1436/12/30 الرصيد في 

 اإلستبعادات خالل العام

هـ1435/12/30 صافي القيمة الدفترية في 

 نسبة اإلستهالك

هـ1436/01/01 مجمع اإلستهالك في 

 اإلستهالك عن العام

هـ1436/12/30 مجمع اإلستهالك في 

هـ1436/12/30 صافي القيمة الدفترية في 

 اإلستبعادات خالل العام



:-اإلحتياطيات  (7)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

362,625282,673

362,625282,673

:-المخصصات  (8)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

25,585115,987

365,877333,376

31,38532,501

900900

423,747482,764

البٌــــــــــــــــــــــان

(نظامى وعام)احتٌاطٌات 

المجمـــــوع

المجمـــــوع

البٌــــــــــــــــــــــان

مخصص الخدمات اإلجتماعٌة 

مخصص الزكاة الشرعٌة المرحل

مخصص الزكاة الشرعٌة العام الحالى 

مخصص مكافأة ترك الخدمة 



:-تكلفة المبيعات  (9)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

95,07345,381

566,821662,338

(4,690)      (1,681)       

(97,291)(95,073)

559,913610,965

:-ٌخصم 

بضاعة أخر المدة 

المجمـــــوع

البٌــــــــــــــــــــــان

بضاعة أول المدة

:-ٌضاف 

المشترٌات

:-ٌضاف 

تالف بضاعة



:-المصروفات العمومية واإلدارية  (10)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

107,200     73,800       

4,250         279            

27,889       19,710       

2,050         4,489         

1,580         2,050         

140            80              

19,000       12,900       

6,136         1,185         

10,500       4,890         

17,342       5,726         

4,654         2,886         

4,690         1,597         

48,573       450            

254,004130,042 المجمـــــوع

كهرباء

هاتف وبرٌد

دعاٌة واعالن

امن وسالمة

تأشٌرات واقامة

رسوم واشتراكات

تأمٌنات اجتماعٌة

صٌانة عامة

نظافة وضٌافة

متنوعة

البٌــــــــــــــــــــــان

 رواتب وأجور ومافً حكمها

 أدوات كتابٌة ومطبوعات

بضاعة تالفة



:-هــ 1435بيان حساب الزكاة الشرعية لعام  (11)إيضاح 

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

6956053,060           

282,673128,346         

482,764400,879         

431146.2804,134         

444460-                    

1,710,6031,386,419

(455,197)        (86,366)          

1,255,4061,300,053

2.5%2.5%

31,38532,501

النسبة 

الزكاة الشرعٌة

صافى ربح العام قبل الزكاة 

األرباح المرحلة 

اإلجمالـــــــــــــــى

:-ٌخصم منه 

صافى الموجودات الثابتة

البٌــــــــــــــــــــــان

رأس المال

:-ٌضاف إلٌه

االحتٌاطٌات

المخصصات

وعاء الزكاة 


