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 تقرير املراجع املستقل  

 

 املوقرينـــــــــــــــــــــاهمين                           إلى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة / املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بقفار 

                (           14والتنمية االجتماعية برقم ) املسجلة بوزارة املوارد البشرية  

 

 املتحفظ الرأي 

واملسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية    التعاونية متعددة األغراض بقفارللجمعيةلقد راجعنا القوائم املالية املرفقة  

م ، قوائم الدخل الشامل و التغييرات في 2021ديسمبر   31تشمل قائمة املركز املالي كما في  والتي    (،14االجتماعية برقم )

حقوق ملكية املساهمين و التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية  ، بما  

 في ذلك ملخص للسـياسات املحاسبية املهمة.  

 

الجمعية  للجمعية   الجوهرية، املركز املالي الجوانب  جميع بشكل عادل من القوائم املالية املرفقة تعرض فإن  وفي رأينا،  

بقفار   األغراض  في  التعاونية متعددة  في  2021ديسمبر    31كما  املنتهية  املالية  للسنة  النقدية  املالي وتدفقاتها  م وأداءها 

الدولي للمعيار   
ً
وفقا التاريخ،  امل ذلك  العربية  للتقرير  اململكة  في  املعتمد  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الي 

   السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.

  

 الرأي املتحفظ أساس 

- ( رقم  للفقرة  باملخالفة  وذلك  الزكاة  مخصص  بعمل  الجمعية  تقم  الصغيرة 4لم  للمنشأت  الدولي  املعيار  من   )

وإثبات   بقياس  املنشأة  تقوم  أن  على  ينص  والذي  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمد  الحجم  ومتوسطة 

الزكا  ألحكام وقواعد فريضة 
ً
وتبين لنا وجود رصيد    ة في اململكة.مصروف الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا

   تكوينه.ريال سعودي وهذا املبلغ يزيد عن املخصص الفعلي الواجب  526,564مخصص للزكاة بمبلغ وقدرة 

 

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك املعايير  
ً
تمت املراجعة وفقا

 لقواعد سلوك  إننا  قسم "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية ".    توضيحها فيتم  
ً
مستقلون عن الجمعية وفقا

العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم   املهنة املعتمدة في اململكة  التزمنا    املالية، وآداب  أننا  بمسؤولياتنا  كما 

 لتلك القواعد.
ً
لتوفير أساس إلبداء    كافية ومالئمةفإن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها    باعتقادنا  األخالقية األخرى وفقا

 رأينا. 

 

 خر    آأمر  

ـــــع  من قبل  م  2020ديسمبر    31املالية للجمعية عن السنة املالية السابقة واملنتهية في  القوائم    ة تمت مراجع ــ آخر مراجــ

 غير معدل )نظيف( بموجب تقريره املؤرخ 
ً
 هـ   1442شوال  26م املوافق   2021يونيو  7بالدمام والذي قام بإبداء رأيا
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 تقرير مراجع الحسابات املستقل  

 التعاونية متعددة األغراض بقفار الجمعية  

 ( 14املسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية   

 للمعيار الدولي للتقرير املالي  بشكل عادل  وعرضها  اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية    إن
ً
للمنشآت الصغيرة  وفقا

السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمد  الحجم  ومتوسطة 

للجمعية   األساسية  والالئحة  التنفيذية  والئحته  التعاونية  الجمعيات  نظام  ألحكام   
ً
وطبقا واملحاسبين  للمراجعين 

املسؤولة عن  أي  الرقاب  التعاونية وهي  مالية خالية من  إعداد قوائم  لتمكينها من  اإلدارة ضرورية  تراها  التي  الداخلية  ة 

 تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 

وعن   مستمرة  كمنشأة  البقاء  على  الجمعية  قدرة  تقييم  عن  املسؤولة  هي  اإلدارة  فإن  املالية،  القوائم  إعداد  وعند 

تعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في املحاسبة، ما لم  اإلفصاح بحسب مقتض ى الحال، عن األمور امل

تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام  

 بذلك.

 لتقرير املالي في الجمعية. واملكلفون بالحوكمة، أي أعضاء مجلس اإلدارة، هم املسؤولون عن اإلشراف على آلية ا 

 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية   

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواًء بسبب  

التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن  و غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا.  

 للم
ً
 عن  أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا

ً
عايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما

كان من   إذا  التحريفات جوهرية  َعد 
ُ
وت أو خطأ،  التحريفات عن غش  تنشأ  أن  ويمكن  الجوهري عند وجوده.  التحريف 

االقتصادية   القرارات  على  مجملها،  في  أو  منفردة  تؤثر،  قد  أنها  معقولة  بدرجة  على  املتوقع  املستخدمون  يتخذها  التي 

 أساس هذه القوائم املالية. 

 

املعتمد  للمعايير الدولية للمراجعة 
ً
العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم املنهي،   وكجزء من املراجعة وفقا اململكة  ة في 

 بما يلي: 
ً
 ونحافظ على نزعة الشك املنهي طوال عملية املراجعة. ونقوم أيضا

وتنفيذ   • وتصميم  خطأ،  أو  غش  بسبب  سواًء  املالية،  القوائم  في  الجوهري  التحريف  مخاطر  وتقييم  تحديد 

لرأينا.   لتوفير أساس  كافية ومناسبة  مراجعة  أدلة  والحصول على  املخاطر،  لتلك  مراجعة تستجيب  إجراءات 

 ألن الغش وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج  
ً
عن خطأ، نظرا

 .الداخليةقد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة 

في ظل   • املناسبة  املراجعة  إجراءات  أجل تصميم  من  باملراجعة  الصلة  الداخلية ذات  للرقابة  فهم  إلى  التوصل 

 الرقابة الداخلية للجمعية.  الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية 
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 تقرير املراجع املستقل  

 الجمعية التعاونية متعددة األغراض بقفار 

 ( 14املسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 

 )تتمة( مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية 

واإلفصاحات   • املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  مناسبة  مدى  تقويم 

 املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.   

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في املحاسبة، وما إذا كان هناك   •

 حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة  عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو 
ً
 كبيرا

ً
ظروف قد تثير شكا

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت  
ً
استنادا

أن   علينا  أو  املالية.  القوائم  في  الواردة  العالقة  ذات  اإلفصاحات  إلى  تقريرنا  في  إذا  االنتباه  رأينا  بتعديل  نقوم 

 كانت تلك اإلفصاحات غير كافية.   

•   
ً
وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

 مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.   
ً
 أو ظروفا

للقوائم املالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية تعبر  تقويم العرض العام   •

 .عن املعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل

 

والنتائج  ونحن نتواصل مع املكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما  

 املهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء املراجعة. 

 

 التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى   

وزارة املوارد  املعتمد من قبل    ةن القوائم املالية املشار اليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات التعاونيإ ينا فأر   يوف  -

 .ة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم املالي ةوالنظام األساس ي للجمعيالبشرية والتنمية االجتماعية 

 

 

 
 
 
 

 ه1443 شوال 29خ: ـــــــــــــــالتـاريــ
افــق:   م2022 مايو  30املو
 اململكة العربية السعودية  –الرياض 
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 عن الـعـزق والزيلعي 

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 إبراهيم بن أحمد الـعزق 

 402ترخيص رقم 
 هـ(9/5/1429) 
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 قائمة املركز املالي 

 بالرياالت السعودية( املبالغ)م  2021ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 

 .جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  (17) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 يضاحإ 

    األصول 

    املتداولة األصول 

  642,779   625,313  (3) البنوكلدى الصندوق و بالنقد 

  1,329,705   1,624,774  (4) املخزون 

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
  196,726   196,726  (5) مصروفات مدفوعة مقدما

 2,169,210 2,446,813  إجمالي األصول املتداولة

    املتداولةغير األصول 

  30,000   55,000  (6) اإلستثمارات املتاحة للبيع 

  988,589  850,821 (7) " بالصافي"الت واملعدات املمتلكات واآل

 1,018,589  905,821   املتداولة غير إجمالي األصول 

 3,187,799 3,352,634  إجمالي األصول 

    حقوق املساهمين الخصوم و 

  625,000  1,000,000  (8) األجل طويلةالجزء املتداول من قروض 

  56,420     52,810 (9) ى خر أ  ةدائن ةرصدأو  ةمستحق مصروفات

  16,352   28,106  ( 10) مخصص الخدمة االجتماعية

  565,412   526,564  ( 11)   ةمخصص الزكا

 1,263,184 1,607,480  املتداولة اإللتزاماتإجمالي 

    ة غير املتدوال اإللتزامات

  375,000  -  (8) قروض طويلة األجل

  34,400   48,150  ( 12) مزايا ومنافع املوظفين  

 409,400 48,150    املتداولة اإللتزاماتإجمالي 

 1,672,584 1,655,630    اإللتزاماتإجمالي 

    حقوق املساهمين  

  80,360   80,360   راس املال

  79,360    80,360    ي إحتياطي نظام

  329,531    364,889    إحتياطي عام 

  308,000   308,000   إحتياطي تطوير إدارة 

  187,424    216,510    ملساهمين للسنة أرباح للتوزيع عل ى ا

  530,540  646,885     أرباح مبقاة

 1,515,215 1,697,004  املساهمين  إجمالي حقوق 

 3,187,799 3,352,634  املساهمين وحقوق  اإللتزاماتإجمالي 
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 قائمة الدخل الشامل 

 بالرياالت السعودية( املبالغ )م 2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 

 

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 إيضاح 

  6,144,965   8,982,493  ( 13) املبيعات

 (5,284,585)  ( 8,068,016) ( 14) املبيعاتتكلفة 

  860,380  914,477  الدخل  مجمل

 (م654,225)  (687,380)  ( 15) ة داريواإل  ةاملصروفات العمومي

 (142,548)  (139,768)  (7) الت واملعدات املمتلكات واآل إستهالك

  63,607  87,329  ة سييالدخل من العمليات الرئ

  8,000   94,460  ( 16) االيردات األخرى 

  71,607  181,789  ةصافي الدخل قبل الزكا

 (59,389)  -    ةالزكا

  12,218  181,789  ة صافي الدخل بعد الزكا

  12,218  181,789  الدخل الشامل للعام صافي 
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  قائمة التدفقات النقدية 

 املبالغ بالرياالت السعودية( )م 2021ديسمبر  31 فيعن السنة املنتهية 

 

 م  2020ديسمبر  31 م   2021ديسمبر  31  

 التشغيلية  ةنشطمن األ ةالتدفقات النقدي 

 12,218 181,789  قبل الزكاة  صافي الدخل

    التعديالت على صافي الدخل 

  142,548   139,768   ت ومعدات آال استهالك ممتلكات و 

  12,500   13,750   املكون خالل العام  مزايا ومنافع املوظفين

  59,389     -   مخصص الزكاة 

 -  11,754   املكون من مخصص الخدمة االجتماعية 

 (167,089)    -   تسويات سنوات سابقة 

 59,566 347,061  ة املتدولباألصول واإللتزامات التغيرات 

 (340,584)  (295,069)   املخزون

  49,352  (3,610)   ى خر أ ةدائن ة رصدأو   ةمصاريف مستحق

 (22,117)  (38,848)   الزكاة املسددة 

 (253,783) 9,534  األنشطة التشغيلية ياملستخدم فصافي النقد 

    ة االستثماري  ةنشطمن األ ةالتدفقات النقدي 

 ( 5,080) (2,000)   الت واملعدات املمتلكات واآل ةالنقد املدفوع الضاف

 - (25,000)   االستثمارات  

 ( 5,080) ( 27,000)  ة االستثماري  ةنشطصافي النقد الناتج من األ 

    ةنشطة التمويلياأللتدفقات النقدية من ا

 1,000 -  املسدد لزيادة رأس املال 

 1,000 -  ةالتمويلي  ةنشطصافي النقد الناتج من األ 

 (257,863)  ( 17,466)  ة في حكمها خالل السن صافي التغيرات في النقدي وما

  900,642  642,779  ة السن ةفي حكمها في بداي وما يةالنقد

 642,779 625,313  نهاية السنة يالنقد بالصندوق ولدى البنوك ف
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 املساهمين قائمة التغيرات في حقوق 

 )املبالغ بالرياالت السعودية(  م2020ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 

  احتياطي تطوير إدارة  عام  ياحتياط  ي إحتياطي نظام  رأس املال  البيان 
توزيعات أرباح  

 محتجزة
 ي اإلجمال  ةاألرباح املبقا 

  1,669,086    685,411    187,424    308,000    329,531    79,360    79,360   م  2020يناير  1 يرصيد فال

  1,000      -      -      -      -      -    1,000   ضافات رأس املالإ

 12,218  12,218     -      -      -      -      -      صافي الدخل

 ( 167,089)  ( 167,089)     -      -      -      -      -   تسويات 

  1,515,215    530,540    187,424    308,000    329,531    79,360    80,360   م 2020ديسمبر   31 يالرصيد ف

  1,515,215    530,540    187,424    308,000    329,531    79,360    80,360   2021يناير  1الرصيد في 

 181,789  181,789     -      -      -      -      -   الشامل العام  صافي الدخل

 -  (1,000)   -  -  -  1,000     -   حتياطي النظامي إل ا األرباح إلى املحول من

 -  (35,358)   -  -  35,358  -     -   اإلحتياطي العام املحول من األرباح الي 

 -  (29,086)   29,086  -  -  -     -   ملساهمينللتوزيع على ااملحول من األرباح إلى أرباح 

 1,697,004  646,885    216,510     308,000     364,889      80,360     80,360   م  2021ديسمبر   31 يالرصيد ف
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 - : التكوين والنشاط .1

ه    1383/11/30( وتاريخ  14العمل والتنمية االجتماعية برقم )   وزراة  ىلد  ةمسجل  ةتعاوني  بقفار؛ جمعيةالجمعية التعاونية متعددة األغراض  

 السعودية. اململكة العربية  –حائل  -ومركزها قفار 

(  3350041723) رقم ريال سعودي( سجل تجاري 100للسهم بلغت  ة اسمي ة بقيم سهم 804سعودي )عدد  ريال  80360الجمعية  بلغ راس مال 

 ه 06/14/ 1435بتاريخ 
 

 أوتتمثل 
 
 :يلي  ماممها األساس ي النظ هداف الجمعية طبقا

الجمعي حال  ىلإ  ةتهدف  االقتصاديأ  ةتحسين  ممارس  ةواالجتماعي  ةعضائها  خالل  التعاوني  ة املتاح  ةنشطاأل  ةكاف  ةمن   ةمتعدد  ةللجمعيات 

 : يلي ما ةوخاصغراض األ 
 

 . متعددة األغراض -1

  ةموضح ة هداف ذات صلأغير ما تقدم من  -2
ً
  توضيحا

ً
 . بالنظام األساس ي للجمعية تفصيليا

 

 السنة املالية

بعد ذلك اثني عشر شهرا    ةمالي  ة عليه تكون كل سن  وبناءً   2021وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام املالي    2021يناير1املالية في    ةالسن  أتبد

 في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام.  أميالديا تبد

     :  ملخص بأهم السياسات املحاسبية .2

تم   العربية إلقد  اململكة  في  املعتمد  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  املالي  للتقرير  الدولي  للمعيار   
ً
وفقا للجمعية  املالية  القوائم  عداد 

 السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  

-     
ً
 بية املتبعة. هم السياسات املحاسأل  وفيما يلي ملخصا

 

 العرف املحاسبي      .2/1

  ةعداد القوائم املاليإتم 
ً
 النشاط.  ةستخدام مبدأي االستحقاق املحاسبي واستمرارياعنها بالريال السعودي وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وب معبرا

 

 استخدام التقديرات   .2/2

للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير ن إعداد القوائم املالية وفقا للمعيار الدولي  إ

 ىلواالصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد توثر ع

اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل تلك   ىلإ  ةضافإوالخصوم املحتملة في تاريخ القوائم املالية  مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول  

ن النتائج الفعلية قد أ  ال إحداث واألنشطة  اإلدارة حول األ   ىفضل املعلومات املتوفرة لدأ  ىعل  هن هذه التقديرات مبنيأوبالرغم من    .ةالسن

 تختلف عن هذه التقديرات. 
 

 في حكمه  النقد وما    .2/2/1

قصير  املالية  البنكية واالستثمارات  بالصناديق واألرصدة والودائع  النقد  تنطوي علاأل   ةيتضمن  والتي  السيولة   ة مخاطر منخفض  ىجل عالية 

  ةنقدي ةسيول ىلإعند تحويلها  ةتكاد تكون منعدم
ً
 ن وجدت(. إ قل من تاريخ شرائها )أو أشهر أما تستحق خالل ثالثة  وغالبا

 

 الذمم املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى    .2/2/2

I-  يظهر املدينون بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم احتساب مخصص الديون

عداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق  إالجمعية السابقة في تحصيلها ويتم  ةعمار الديون وخبر أ ىعل املشكوك في تحصيلها بناءً 

 تحصيل هذه الديون. ةمن عدم امكاني
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  املمتلكات واآلالت واملعدات    .2/2/3

قائم في  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  عل  ةتظهر  عليها  االستهالك  احتساب  ويجري  املتراكم  االستهالك  بعد حسم  بالتكلفة  املالي   ى مد  ىاملركز 

الدخل في الفترة التي تكبدها   ة مصاريف اإلصالح والصيانة في قائم  ةأساس طريقه القسط الثابت وتقيد كاف  ىعمار اإلنتاجية املقدرة لها علاأل 

 رة للممتلكات واآلالت واملعدات التي يتم استهالكها: فيها وفيما يلي االعمار اإلنتاجية املقد

 %4 املباني

 %15 أجهزة ومعدات

 %20 السيارات

 %10 أثاث ومفروشات

املباعة   األصول  حذف  بيعها  أويتم  بتاريخ  الحسابات  من  املتراكم  واستهالكها  املستبعدة  املكاسب  أو  اثبات  ويتم  استبعادها  الخسائر أو  و 

 الدخل. ةضمن قائم ةالناتج
 

 ةاملوجودات غير املالي ةاالنخفاض في قيم   .2/2/4

ذلك تقوم    ىوجود أي مؤشر عل  ةاألصل وفي حال  ةهبوط قيم  ىكان هناك مؤشر علا  ذإعداد القوائم املالية بتقدير ما  إتقوم الجمعية في تاريخ  

توليد النقد ناقصا    ةو وحدأداد األصل  في القيمة العادلة لألصل  ر الست  ةالقابل  ةالجمعية بتقدير القيمة القابلة السترداد األصل وتتمثل القيم

بشكل   ة ير مستقلغ  ةلم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدي  وتحدد لألصل املفرد ما  ىعلأيهما  أ صل  قيد االستخدام لأل   ة و القيمأالبيع     ةتكلف

توليد النقد قيمته    ةو وحدأمن األصول وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل    ى خر أو مجموعات  أمن أصول    ةكبير عن التدفقات املتولد

 قيمته القابلة لالسترداد.  ىلإصل األ  ةالقابلة لالسترداد يتعين تخفيض قيم 
 

 للموظفين  ةالخدم ةمزايا نهاي   .2/2/5

   الجميعةتقدم  
ً
وفقا للموظفين  مزايا محددة  املنصوص    خطة  الشروط  في  هو محدد  كما  السعودية  العربية  باململكة  والعمال  العمل  لنظام 

افة عليها في أنظمة اململكة العربية السعودية، كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة باستخدام طريقة وحدة اإلض

 من املعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 28استخدام جميع التبسيطات املسموح بها في القسم املتوقعة مع 

 

 والذمم الدائنه األخرى  ةاملصاريف املستحق  . 2/2/6

 م لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين. أقدمت  لقاء املبالغ الواجب دفعها مستقبال عن الخدمات املستلمة سواءً  اإللتزاماتيتم اثبات 
 

 الزكاة     .2/2/7

 
ً
وفقا للزكاة  االستدراك  ويتم  السعودية  العربية  اململكة  في  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لتعليمات  الجمعية  ويتم   تخضع  االستحقاق  ملبدأ 

 
ً
فروقات بين املخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم   ةيأللوعاء الزكوي ويجري تسجيل    احتساب مخصص الزكاة وفقا

 اقفال املخصص.
 

 االعتراف باإليرادات     .2/2/8

للمحصل   العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  الدفع  أيتم  وتعجيل  التجارية  الخصومات  حسم  بعد  بالصافي  وتظهر  التحصيل  املستحق  و 

الكمي بصور   ة عام  ةوبصور   ةوخصومات  اإليرادات  مبلغ  قياس  يمكن  عندما  باإليرادات  االعتراف  منافع   ة موثق  ةيتم  تدفق  املحتمل  ومن 

عند تحقق شروط االعتراف الخاصة   ةموثوق ةو ستتحملها بصور أللجمعية ويمكن قياس التكاليف التي تحملتها الجمعية  ةمستقبلي  ةاقتصادي

 ببيع البضاعة وذلك عند تسليم البضاعة للعمالء وانتقال منافع ومخاطر امللكية للمشتري. 
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 املصروفات    . 2/2/9

بها   تقوم  التي  الجمعية  جهود  عن  الناجمة  املصروفات  تلك  هي  والتسويقية  البيعية  جميع   ةدار إاملصروفات  تصنيف  ويتم  والتسويق  البيع 

التمويل كمصروفات عمومي تكلفه اإليرادات /املبيعات واعباء  باستثناء    ةويتم اجراء توزيع للمصروفات املشترك  ةداريإو   ةاملصروفات األخرى 

 أساس ثابت. ىواإلدارية عند الضرورة عل ةية واملصروفات العموميقاإليرادات/ املبيعات واملصروفات البيعية والتسوي ةبين تكلف

 

 رباح توزيع األ    . 2/2/01

 
ً
 النحو التالي: ى( من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزاره العمل والتنمية االجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية عل28للمادة رقم ) وفقا

  ىلإرصيد االحتياطي النظامي مع راس املال وعندها يتم تحويل النسبة  ى ن يتساو أ ىلإ( من األرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية 20%) -1

 تياطي العام االح

 املساهمة في راس املال. ةمن باقي األرباح يصرف كربح بنسب (%20)ى مبلغ ال يزيد عل -2

 ( من باقي األرباح للخدمات االجتماعية. %10) ى مبلغ ال يزيد عل -3

) تال    ة تقرره الجمعية العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسب  ما -4 للم%10زيد عن  باقي األرباح وفقا  ( من نظام  14قم )دة ر ا( من 

 الجمعيات التعاونية. 

  ىتخصص باقي األرباح للعائد عل -5
ً
 . من الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية (49) دة رقماللم املعامالت وفقا

 

 اإلعانات والتسهيالت     . 2/2/11

معالج وزار   ةيتم  قبل  من  الجمعية  عليها  تحصل  التي     ةاإلعانات 
ً
وفقا االجتماعية  والتنمية  املادة   العمل  عليه  نصت  الالئحة  52)  ملا  (من 

 التنفيذية للجمعيات التعاونية.  

 

 التدفقات النقدية ةقائم   . 2/2/13

   ةعداد قائمإيتم  
ً
في حكمها في   التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما  ةعداد قائمإللطريقة غير املباشرة وألغراض    التدفقات النقدية وفقا

 بالصندوق والحسابات الجارية. ةالنقدي ةرصدأ
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   البنوكلدى الصندوق و بنقد ال . 3

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

  357   357  بالصندوق نقد ال
  642,422  624,956 البنوك ىنقد لدال

 625,313 642,779 

 

     املخزون .4

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 1,329,705 1,624,774 مخزون مواد غذائية 

 1,624,774 1,329,705 

 

 ى خر أ ةمدين ةرصدأو  ةمصروفات مقدم .5

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

  248,301   248,301  مدينون تجاريون 
 (51,575)  (51,575)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 196,726 196,726 

 

 اإلستثمارات املتاحة للبيع  .6

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  30,000   30,000  الجمعية املركزية إستثمارات في 
    -   25,000   إستثمارات في الجمعية الزراعية املركزية

 55,000 30,000 
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 ممتلكات وآالت ومعدات   .7

 ي االجمال  الت األجهزة واآل   اللوحات اإلعالنية   اثاث ومفروشات  السيارات   ي املبان  ياألراض   

               التكلفة

  2,349,266    406,751    23,650    269,744    52,000    1,247,121    350,000   م 2021يناير  1التكلفة فى

  2,000    -      -    2,000      -      -      -   خالل العاماإلضافات 

  2,351,266    406,751    23,650   271,744   52,000    1,247,121    350,000   م 2021ديسمبر 31التكلفة في 

               مجمع اإلهالك

 (1,360,677)  (266,007)  (21,920)  (167,288)  (52,000)  (853,462)  -  م 2021يناير  1مجمع اإلهالك 

 (139,768)   (61,013)   (1,729)  (27,141)     -   (49,885)  -  إهالك العام

 (1,500,445)  (327,020)   (23,649)  (194,429)  (52,000)  (903,347)  -  م 2021ديسمبر31مجمع اإلهالك في 

 ( 850,821)   79,731    1    77,315      -    343,774    350,000   م 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 988,589  140,744  1,730  102,456     -   393,659   350,000   م 2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
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 القروض  .8

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  625,000  1,000,000 (1/8) قرض مجلس الجمعيات التعاونية قصير األجل

  375,000  -  (1/8) قرض مجلس الجمعيات التعاونية طويل األجل

 1,000,000 1,000,000 

مع    1436  /11  /5بتاريخ   - عقًدا  الجمعية  أبرمت  التعاونيةهـ  الجمعيات  بمبلغ  مجلس  على قرض  تمويل   للحصول  لغرض  ريال  مليون 

 كل سنة.  ريال125,000هـ بواقع  1445 /11 /6هـ وتنتهي في  1438/  11 /6دفعات سنوية تبدأ من  8ويسدد على  إستهالكيمشروع 

طويل   - القرض  سداد  ترتيب  ببنود  الجمعية  تلتزم  )لم  املوقرض  من  موافقة  على  تحصل  ولم  الجمعياتاألجل،  تأجيل  مجلس  تفيد   )

 على األقل بعد تاريخ القوائم املالية وعليه تم تصنيف كامل مبلغ القرض ضمن اإللتزمات
ً
  تسوية القرض ملدة تزيد على أثنى عشر شهرا

 املتداولة.

 

 ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  .9

 م   2020مبر ديس 31 م  2021ديسمبر   31 

 56,420 52,810 ضريبة القيمة املضافة 

 63,281 56,420 

 

 مخصص الخدمة االجتماعية .10

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 16,352 16,352 م 2021يناير  1الرصيد في 

  11,754 املكون خالل السنة

 16,352 28,106 م 2021ديسمبر   31الرصيد في 
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 مخصص الزكاة أ.  .11

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                    

  71,607   -  الدخل قبل الزكاة يصاف

  12,500  - للموظفين املكون  ةالخدم ةمزايا نهاي

 84,107 -   صافي الدخل املعدل

 :ليهإيضاف   

  79,360  - راس املال

  79,360  - إحتياطي نظامي 

  329,531  - إحتياطي عام 

 329,531 - إحتياطي تطوير إدارة 

  187,424  - أرباح أسهم مرحلة 

  685,411  - أرباح مبقاة

  16,352  - مخصص الخدمة االجتماعية

  21,900  - مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  1,000,000  - القروض

  506,023  -  ةمخصص الزكا

 3,318,999 - اإلضافات مجموع 

   : يخصم منه  

 (988,589)  - الت واملعدات صافياملمتلكات واآل

 (30,000)     -  اإلستثمارات املتاحة للبيع 

 2,300,410 -   ةوعاء الزكا

  2,103  - صافي الدخل املعدل  ىالزكاة عل

  57,286  - صافي الدخل املعدل  الوعاء بالهجري بعد إستبعاد ىالزكاة عل

 59,389 -  ةالزكا

 

  ةالزكاحركة مخصص  -ب

  528,140   565,412     م2021يناير  1 يالرصيد ف

  59,389  (38,848) املسدد خالل السنة 

 (22,117)  - للسنة  املكون خالل

 565,412 526,564   م2021ديسمبر   31الرصيد في 
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     ج. املوقف الزكوي 

"حسب إفادة الجمعية تحسب زكاة الجمعية بشكل تقديري وليست حسابات نظامية وتقوم هيئة الزكاة بإصدار فاتورة سنوية للجمعية "   -

 ولم نستطع الحصول على شهادة الزكاة من الجمعية. 

 

 مزايا ومنافع املوظفين   .12

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

  21,900   34,400  م 2021يناير  1الرصيد في 

  12,500   13,750   ةاملكون خالل السن

 - - املسدد خالل السنة 

 34,400 48,150 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

 املبيعات  . 13

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  6,155,775  8,982,493  مبيعات

 (10,810)     -  خصم نقدي مسموح به

 8,982,493 6,144,965 

 

 املبيعات  ةتكلف .14

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  989,121  1,329,705  أول السنة املخزون 

  5,625,169   8,363,085  خالل السنة  املشتريات

 (1,329,705)  (1,624,774) ةالسنخر آاملخزون 

 8,068,016 5,284,585 
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 املصروفات العمومية واالدارية .15

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  327,432  323,761 في حكمها جور وماأرواتب و 

  42,053  39,659 التأمينات االجتماعية 

  6,797  9,953 مصروفات سفر وإنتقال

  7,417  11,880 أدوات كتابية ومطبوعات

  742  1,684 مصاريف بريد وهاتف 

  78,488  107,391 مصاريف كهرباء ومياه

  119,371  102,245 رسوم تجديد إقامات وتأشيرات

  1,788  5,607 ضيافة ونظافة 

  4,941  - بضاعة تالفة

  14,571  16,935 صيانة وإصالح وترميم 

  12,500  13,750 مزايا ومنافع املوظفين

  2,275  2,380 مصاريف رسوم وإشتراكات 

  4,940  897 دعاية وإعالن

  10,127  1,478 تأمين

  3,940  8,608 محروقات

  16,843  9,814 ى مصروفات أخر 

    -  12,680 مصروفات اليوم الوطني

    -  10,350  تحميل وتنزيل

    -  8,308  وتغليفتعبئة 

 687,380 654,225 

 خرى االيرادات األ  .16

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  8,000     -  إيجارات

    -   15,460  املوارد البشرية 

    -   79,000   ى خر أايرادات 

 94,460 8,000 

 

 عام:  .17

 م. 2022 /05 /30هـ املوافق 1443 / 10 /29تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  -

 


