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 املراجع املستقلتقرير 
 

 املحترمين                    ـــــــــاهمين        إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة / املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الجمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم )حرفة(

 (215ة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )مسجلة بوزار 

 اململكة العربية السعودية   -القصيم  
 

 املتحفظالرأي 

، (215برقم ) جمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم )حرفة(املالية املرفقة لللقد راجعنا القوائم 

التغييرات في حقوق ملكية املساهمين و الدخل الشامل  قوائم، م2021ديسمبر  31في كما والتي تشمل قائمة املركز املالي 

ياسات ـسللملخص واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك لسنة املنتهية في ذلك التاريخ، لالتدفقات النقدية و 

 املهمة. املحاسبية 
 

 القوائم املالية املرفقة تعرض فإن بإستثناء التأثير املحتمل لألمر املوضح بفقرة ) أساس الرأس املتحفظ ( ، وفي رأينا  

للجمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم  املالي الجوهرية، املركز الجوانب جميع من بشكل عادل

  ،تدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخم وأداءها املالي و 2021ديسمبر  31  فيكما  )حرفة(
ً
للمعيار وفقا

صدارات املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإل الحجم  ومتوسطة صغيرةال للمنشآت املالي للتقرير الدولي

  للمراجعين واملحاسبين. الهيئة السعوديةالصادرة عن  األخرى 
 

 أساس الرأي املتحفظ

( من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت 11خالفت إدارة الجمعية في معالجة القروض متطلبات القسم رقم ) -

 الصغيرة ومتوسطة الحجم 

بما يخالف القسم رقم  2021ديمسبر  31لم تقم إدارة الجمعية بإحتساب مخصص مزايا ومنافع املوظفين كما في  -

 ( من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . 28)

ولم تقم  500,000هناك مبالغ مدورة من سنوات سابقة ضمن املصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخري بمبلغ  -

 . إدارة الجمعية بإحتساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك 
ً
لقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد املعايير تم توضيحها في قسم " مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية ". إننا م
ً
ستقلون عن الجمعية وفقا

سلوك وآداب املهنة املعتمدة في املمكلة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية، كما أننا التزمنا 

 لتلك القواعد. باعتقادنا فإن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير 
ً
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 ساس إلبداء رأينا.أ
  

 أمر آخر   

ــــع آخر 2020ديسمبر  31تمت مراجعة القوائم املالية للجمعية عن السنة املالية السابقة واملنتهية في  ــ ــ م من قبل مراجـ

 
ً
 م 2021 إبريل 29هـ املوافق  1442 رمضان 17( بموجب تقريره املؤرخ بالدمام في نظيف)غير معدل والذي قام بإبداء رأيا
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 راجع املستقل املتقرير 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية  

  الجمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم )حرفة(
 

  انتباهلفت 

 .اإلستمرار  ىصف رأس املال مما يلقي شكوك جوهرية حول قدرة الجمعية علنبلغت الخسائر املتراكمة 
 

 

  عن القوائم املالية واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات اإلدارة 

  عادلبشكل  وعرضهاسؤولة عن إعداد القوائم املالية ماإلدارة إن 
ً
 للمنشآت الصغيرة املالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

السعودية  عن الهيئةاألخرى الصادرة  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في الحجم املعتمد ومتوسطة

 ألحكام نظام الجمعيات التعاونية والئحته التنفيذية والالئح للمراجعين واملحاسبين
ً
األساسية للجمعية  ةوطبقا

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من أي  هي املسؤولة عنالتعاونية و 

 غش أو خطأ.تحريف جوهري سواًء بسبب 
 

البقاء كمنشأة مستمرة وعن  سؤولة عن تقييم قدرة الجمعية علىهي املاإلدارة  فإن املالية،عند إعداد القوائم و 

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

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

 بذلك.

 .املسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير املالي في الجمعية، هم اإلدارةلحوكمة، أي أعضاء مجلس با واملكلفون  
 

   القوائم املاليةراجع عن مراجعة املمسؤوليات 

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

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

 
ً
  املعتمدة في اململكة العربية السعودية للمعايير الدولية للمراجعةأن املراجعة التي تم القيام بها وفقا

ً
عن ستكشف دائما

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

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

 املالية.أساس هذه القوائم 

 للمعايير الدولية للمر 
ً
 املنهي،فإننا نمارس الحكم  السعودية،اجعة املعتمدة في اململكة العربية وكجزء من املراجعة وفقا

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

 

  خطأ، وتصميم وتنفيذ غش أو ، سواًء بسبب الماليةتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم

رأينا. للتلك املخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس تستجيب إجراءات مراجعة 

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

 .أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية تزويرأو  تواطؤقد ينطوي على 

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

  .للجمعية إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخليةلغرض ، وليس الظروف القائمة
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 راجع املستقل املتقرير 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية  

  الجمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم )حرفة(

 

 )تتمة(  القوائم املاليةراجع عن مراجعة املمسؤوليات 

 حاتتقويم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصا 

  . املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة

  ما إذا كان هناك و ، ألساس االستمرارية في املحاسبة مدى مناسبة استخدام اإلدارة بشأن استنتاجالتوصل إلى

 حول قدرة عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شك
ً
 كبيرا

ً
  على البقاء كمنشأة مستمرة لجمعيةاا

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

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

تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير ياجعة التي وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة املر  تلك اإلفصاحات غير كافية. 

 ماملراجع. ومع ذلك، فإن 
ً
 أو ظروفا

ً
   . عن البقاء كمنشأة مستمرةجمعية ستقبلية قد تتسبب في توقف الأحداثا

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

 عامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.عن امل

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

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

 

 والتنظيمية األخرى   التقرير عن املتطلبات النظامية

املعتمد من قبل وزارة املوارد  التعاونيةليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات إن القوائم املالية املشار إينا فأوفي ر  -

بخالف أن إدارة املالية ، وعرض القوائم  بإعدادفيما يتعلق  للجمعيةالبشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي 

 ( من نظام الجمعيات التعاونية28الجمعية لم تلتزم بمتطلبات املادة رقم )

 

 
 
 
 
 

 هـ   1443القعدة ذو  08 ــخ:ـــــــالتـاري
افــق:   هـ  2022يونيو  07املو
 اململكة العربية السعودية  – الرياض

 

 

ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــ
 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 (18) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها ا

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 يضاحإ 

    املتداولةاألصول 

  3,395,879   1,786,154  (3) البنوك ىالنقد لد

 مقدم ةمصروفات مدفوع
ً
  1,918,911   1,372,944  (4) وأرصدة مدينة أخرى  ا

  183,904   71,880  (5) املخزون

 5,498,694 3,230,978  إجمالي األصول املتداولة

    األصول غير املتداولة

  225,000  - (6) مشروعات تحت التنفيذ

  5,958,756  6,404,618 (7) بالصافي "“الت واملعدات املمتلكات واآل

  22,925   32,234  (8) بالصافي "“ملموسة صول الغير األ 

 6,206,681 6,436,852  إجمالي األصول غير املتداولة

 11,705,375 9,667,830  إجمالي األصول  

    اإللتزامات وحقوق امللكية

     اإللتزامات املتداولة

ـــات مـسـتـحـقـة و    23,228   3,021  (9) دائنة أخرى  رصدةأمــصــروفــ

  1,287,670   1,159,991  (10) الجزء املتداول من القروض والتسهيالت

  844,769  354,116 (11)   مخصص الزكاة

 2,155,667 1,517,128  إجمالي اإللتزامات املتداولة

    اإللتزامات غير املتداولة

 3,015 3,015 (12) مزايا ومنافع املوظفينمخصص 

 3,015 3,015  إجمالي اإللتزامات غير املتداولة 

 2,158,682 1,520,143  إجمالي اإللتزامات

    حقوق امللكية 

  605,800   581,050   س املالأر 

  604,100   604,100   إحتياطي نظامي

  20,182   20,182   إحتياطي عام

  2,144,329  1,630,658    احتياطي إعانة مركز التدريب

  448,000   588   احتياطيات مقيدة

  5,626,000   5,626,000   راض يأاحتياطي تقييم 

  22,000   22,000   احتياطي إعانة مجلس االدارة

  4,800   4,800   سهم املرحلةأرباح األ 

  71,482  (341,691)  مبقاة أرباح )خسائر(

 9,546,693 8,147,687  مجموع حقوق امللكية

 11,705,375 9,667,830  اإللتزامات وحقوق امللكية يإجمال
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 الشامل  والدخل قائمة الدخل

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

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 إيضاح 

 669,655 377,417 (13) املبيعات

 (2,221,652) (1,048,441) (14) املبيعات تكلفة 

 (1,551,997) (671,024)  الخسارة(مجمل )

 (164,009) (91,580) (15) مصاريف بيع وتسويق

 (1,171,063) (1,560,388) (16) مصاريف عمومية وإدارية 

 (1,335,072) (1,651,968)  مجموع املصروفات

 (2,887,069) (2,322,992)  من النشاط الرئيس ي )الخسارة(مجمل 

 168,898 687,224  أرباح رأسمالية

 2,116,648 1,669,269 (17) ى خر أايرادات 

 - (225,000)  خسائر مشروعات تحت التنفيذ

 (601,523) (191,499)  قبل الزكاة  )الخسارة(صافي 

 - (81,674)  الزكاة 

 (601,523) (273,173)  بعد الزكاة  )الخسارة(صافي 

 - -  الدخل الشامل األخر

 (601,523) (273,173)  صافي الدخل )الخسارة( الشامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (18) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها ا
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 قائمة التدفقات النقدية

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

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (601,523)  (191,499)  قبل الزكاة  )الخسارة( صافي الربح

  313,076  237,128  واآلالت واملعداتإهالك العقارات 

  13,866   13,866   لموسةاملصول غير إطفاء األ 

  97,583     -   مخصص مزايا ومافع املوظفين املكون 

 - 225,000  خسائر مشروعات تحت التنفيذ

 - (687,224)  أرباح رأسمالية

 (176,998) (402,729)  صول بعد التسوياتالتغير في صافي األ 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  662,427   112,024   املخزون

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
  158,092   545,967   مصروفات مدفوعة مقدما

    -  (572,327)   املسدد من مخصص الزكاة 

  20,386  (20,207)   مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 (231,882)     -   مكافأة نهاية الخدمة املسدد

 432,025 (337,272)  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (11,899)  (25,766)   ومعدات وآالتمدفوعات لشراء ممتلكات 

  5,252   30,000   واملعدات التاملحصل من بيع ممتلكات واآل

    -  (23,175)   لموسةاملاالصول غير 

 (6,647) (18,941)  األنشطة االستثمارية في( منصافي النقد )املستخدم 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  448,000  (447,412)   احتياطي تبرعات مقيدة

  500,000     -   القروض والتسهيالت االئتمانية

 (1,552,330)  (127,679)   القروض والتسهيالت االئتمانية املستخدم

 (247,669)  (140,000)   تسويات مصروفات سابقة

  2,144,329  (513,671)   إحتياطي إعانة مركز التدريب

  18,500  (24,750)   رأس املال

 1,310,830 (1,253,512)  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 1,736,208 (1,609,725)  صافي التغير في رصيد النقد لدى البنوك

 1,659,671 3,395,879  رصيد النقد لدى البنوك أول السنة

 3,395,879 1,786,154  رصيد النقد لدى البنوك آخر السنة

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية (18)رقم  ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
.تمثل جزءا
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 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين

 )املبالغ بالرياالت السعودية( م2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 رأس املال البيان
إحتياطي 

 نظامي

احتياطي 

 عام

احتياطي إعانة 

 مركز تدريب

احتياطي 

 اعانة فنية

احتياطي 

 مقيد

احتياطي 

 تقييم أراض ي

 احتياطي اعانة 

 مجلس االدارة

أرباح 

 األسهم

خسائر 

 ةمبقا
 اإلجمالي

  8,120,009 (5,599,523) 4,800 22,000 5,626,000 - 5,000,000 1,855,150 20,182 604,100 587,300 م 2020يناير  1رصيد 

  18,500 - - - - - - - - - 18,500 رأس املال ىلإإضافة 

  450,000 - - - - 450,000 - - - - - احتياطي تبرعات مقيدة

 (2,000) - - - - (2,000) - - - - - اطفاء مصروفات اعانات مقيدة

  3,479,180 - - - - - - 3,479,180 - - - التدريباعانة مركز 

 (1,334,851) - - - - - - (1,334,851) - - - املستخدم من احتياطي اعانة مركز تدريب

 -  5,000,000 - - - - (5,000,000) - - - - تسويات سنوات سابقة اعانة فنية

 -  1,855,150 - - - -  (1,855,150) - - - تسويات سنوات سابقة اعانة مركز تدريب

 (476,438) (476,438) - - - - - - - - - تسويات مصروفات سابقة

 (707,707) (707,707) - - - - - - - - - لخسارة للعامصافي ا

 9,546,693 71,482 4,800 22,000 5,626,000 448,000 - 2,144,329 20,182 604,100 605,800 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 9,546,693 71,482 4,800 22,000 5,626,000 448,000 - 2,144,329 20,182 604,100 605,800 م2021يناير  1رصيد 

 (24,750) - - - - - - - - - (24,750) انخفاض رأس املال

 330,463 - - - - - - 330,463 - - - احتياطي اعانة مركز تدريب

 (844,134) - - - - - - (844,134) - - - املستخدم من احتياطي اعانة مركز تدريب

 (447,412) - - - - (447,412) - - - - - احتياطات مقيدة

 (140,000) (140,000) - - - - - - - - - تسويات سنوات سابقة

 (273,173) (273,173) - - - - - - - - - الخسارة للعامصافي 

 8,147,687 (341,691) 4,800 22,000 5,626,000 588 - 1,630,658 20,182 604,100 581,050 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

.القوائم املالية وتقرأ معها هجزء ال يتجزأ من هذ (18) ى( إل1ن اإليضاحات املرفقة من رقم )إ



 الجمعية التعاونية النسائية متعددة االغراض بمنطقة القصيم )حرفة(

  (215)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 ةالسعودي ةالعربي ةاململك – القصيممنطقة 

 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

 )املبالغ بالرياالت السعودية( 2021ديسمبر  31

- 8 - 

 - :التكوين والنشاط .1

 بتاريخ( 215وزراة العمل والتنمية االجتماعية برقم ) ىلد ةمسجل ةتعاوني جمعية التعاونيه النسائية متعددة االغراض )حرفة(الجمعية 

 السعودية.اململكة العربية  – القصيم - البريدةومركزها  م 2008يوليو  2هــ املوافق 1429جمادي االخر  28 

 .ريال سعودي(100للسهم بلغت  ةاسمي ةبقيم سهم 6058سعودي )عدد  ريال 605,800الجمعية بلغ راس مال 

 أوتتمثل 
 
 :يلي ماممها األساس ي النظ هداف الجمعية طبقا

 .متعددة األغراض -

  ةموضح ةهداف ذات صلأغير ما تقدم من  -
ً
  توضيحا

ً
    .بالنظام األساس ي للجمعية تفصيليا

 السنة املالية

 .ديسمبر من نفس العام 31يناير وتنتهي في  1السنة املالية في  أتبد

     :املحاسبيةملخص بأهم السياسات  .2

 للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة الع
ً
ربية لقد تم اعداد القوائم املالية للجمعية وفقا

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

 املحاسبية املتبعة. وفيما يلي ملخصا الهم السياسات    -
 

 العرف املحاسبي     .2/1

ة تم اعداد القوائم املالية معبرا عنها بالريال السعودي وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وبأستخدام مبدأي االستحقاق املحاسبي واستمراري

 النشاط.
 

 استخدام التقديرات   .2/2

 السعودية واملعاييراملالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية  للتقريرالدولي ان إعداد القوائم املالية وفقا للمعيار 

 علىثر ؤ عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد ت القانونيين.واالصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين 

ك مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم املحتملة في تاريخ القوائم املالية اضافة الي اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل تل

ن النتائج الفعلية قد أ الإاملعلومات املتوفرة لدي اإلدارة حول االحداث واألنشطة  أفضل علىمن ان هذه التقديرات مبنية  السنة. وبالرغم

 التقديرات.تختلف عن هذة 
 

 النقد ومافي حكمه    .2/2/1

مخاطر منخفضة  علىيتضمن النقد بالصناديق واألرصدة والودائع البنكية واالستثمارات املالية قصيرة االجل عالية السيولة والتي تنطوي 

  (.او اقل من تاريخ شرائها )ان وجدت أشهرتكاد تكون منعدمة عند تحويلها الي سيولة نقدية وغالبا ما تستحق خالل ثالثة 
 

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

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

الديون وخبرة الجمعية السابقة في تحصيلها ويتم اعداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من  اعمار على املشكوك في تحصيلها بناءً 

 الديون. هعدم امكانية تحصيل هذ
 

 املخزون السلعى    .2/2/3

 أساس طريقة املتوسط املرجح. علىتحدد التكلفة  أقل،يظهر املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية املقدرة أيهما  -
 

 .   املمتلكات واآلالت واملعدات 2/2/4

ة يتم االعتراف باملوجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالي

 منها مجمع  الدقة،من 
ً
وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على  ستهالك،اال ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا

 للمعدالت 
ً
  -التالية: عمرها اإلنتاجي املقدر وفقا

 سنوات 10 أثاث ومعدات مكتبية سنوات 5 السيارات

 سنوات 10 العدد واألدوات واألجهزة سنة 25 املباني

 سنة  25 مظالت سنوات 10 اآلالت واملعدات

ويتم حذف األصول املباعة او املستبعدة واستهالكها املتراكم من الحسابات بتاريخ بيعها او استبعادها ويتم اثبات املكاسب او الخسائر 

 الدخل.الناتجه ضمن قائمة 
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 ملوظفينومنافع امزايا    .2/2/7

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

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. 28جميع التبسيطات املسموح بها في القسم املتوقعة مع استخدام 
 

 املصاريف املستحقه والذمم الدائنه األخرى   . 2/2/8

 ردين.يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها مستقبال عن الخدمات املستلمة سواء قدمت ام لم تقدم بها فواتير من قبل املو 
 

 الزكاة   . 2/2/9

االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق ويتم  السعودية ويتمفي اململكة العربية  تخضع الجمعية لتعليمات هيئة للزكاة والضريبة والجمارك

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

 اقفال املخصص.
 

 االعتراف باإليرادات    .2/2/10

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمحصل او املستحق التحصيل وتظهر بالصافي بعد حسم الخصومات التجارية وتعجيل الدفع 

ومن املحتمل تدفق منافع  ةموثق ةيتم االعتراف باإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصور  ةعام ةوبصور  الكميةوخصومات 

اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن قياس التكاليف التي تحملتها الجمعية او ستتحملها بصورة موثوقة عند تحقق شروط االعتراف الخاصة 

 وانتقال منافع ومخاطر امللكية للمشتري. ببيع البضاعة وذلك عند تسليم البضاعة للعمالء
 

 املصروفات   . 2/2/11

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

كمصروفات عمومية وادارية ويتم اجراء توزيع للمصروفات املشتركة املصروفات األخرى باستثناء تكلفة اإليرادات /املبيعات واعباء التمويل 

 أساس ثابت. علىية واملصروفات العمومية واإلدارية عند الضرورة قبين تكلفة اإليرادات/ املبيعات واملصروفات البيعية والتسوي
 

 رباحتوزيع األ    . 2/2/12

 النحو التالي: على( من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية 28وفقا للمادة رقم )

س املال وعندها يتم تحويل النسبة أرصيد االحتياطي النظامي مع ر  ى ن يتساو أ إلى%( من األرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية 20) -1

 .االحتياطي العام إلى

 باقي األرباح يصرف كربح بنسبة املساهمة في راس املال. ن%( م20)على مبلغ ال يزيد  -2

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

 10زيد عن )تماتقرره الجمعية العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال  -4
ً
( من نظام 14دة رقم )اللم %( من باقي األرباح وفقا

 الجمعيات التعاونية.

  علىتخصص باقي األرباح للعائد  -5
ً
 .للجمعيات التعاونيةمن الالئحة التنفيذية  (49)رقم دة اللم املعامالت وفقا

 

 اإلعانات والتسهيالت    . 2/2/13

 يتم معالجة اإلعانات التي تحصل عليها الجمعية من قبل وزارة العمل والتنمية 
ً
من الالئحة  (52)املادة  هملا نصت علي االجتماعية وفقا

 التنفيذية للجمعيات التعاونية. 
 

 قائمة التدفقات النقدية   . 2/2/14

 
ً
للطريقة غير املباشرة وألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في  يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا

 بالصندوق والحسابات الجارية. النقديةأرصدة 
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 البنوك  لدىالنقد  .3

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

 3,395,879 1,786,154 البنوك ىنقد لدال

 

 
1,786,154 3,395,879 

 

 وأرصدة مدينة أخرى  .4
 
 مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

  10,528  21,494 ذمم وعهد موظفين

 -  54,519 مصروفات مدفوعه مقدما )تأمين طبي(

  405,184  134,083 قروض حرفيات بنك التسليف

  81,190  76,573 ذمم حرفيات قروض بنك الجزيرة

  81,830  77,830 الجمعيةذمم قروض حرفيات 

  363,400  407,460 ذمم مقترضات محفظة تمويل بنك التنمية االجتماعية الثالثة

  234,918  79,818  حرفيات بنك االجفند االهلي-ذمم قروض 

  500,000  500,000 إيرادات مستحقة

  241,861  17,443 مقترضات محفظة تمويل الجزيرة الثانية

 -  3,724 مدينون متنوعون 

 1,372,944 1,918,911 

 

 املخزون .5

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

 183,904 71,880 مواد غذائية ومالبس وقماش وخيوط

 71,880 183,904 

 

 مشروعات تحت التنفيذ .6

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

 225,000 - مقر الجمعية

 - 225,000 
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 "بالصافي":واآلالت واملعدات  ملمتلكاتا .7

 

 

 

اقبة مصروفات التأسيس أجهزة ومعدات أثاث ومفروشات سيارات أرض الغير علىمباني  ياألراض     ياإلجمال كاميرات مر

 9,137,885 19,743 216,253 663,761 1,659,436 277,400 675,292 5,626,000  2021يناير  1التكلفة في 

 700,914 2,241 - 11,391 4,634 - 7,500 675,148  اإلضافات خالل العام

 (93,500) - - - - (93,500) - - االستبعادات خالل العام  

 9,745,299 21,984 216,253 675,152 1,664,070 183,900 682,792 6,301,148  م 2021ديسمبر  31التكلفـــــــة في 

 (3,179,129) (19,743) (216,253) (538,980) (1,504,638) (224,223) (675,292) -  2021يناير 1اإلهالك مجمع 

 (237,128) - - (67,435) (155,055) (14,638) - -  إهالك العام

 75,576 - - - - 75,576 - - مجمع اإلهالك املستبعد

 (3,340,681) (19,743) (216,253) (606,415) (1,659,693) (163,285) (675,292) - 2021ديسمبر 31مجمع اإلهالك في 

 6,404,618 2,241 - 68,737 4,377 20,615 7,500 6,301,148 م 2021ديسمبر 31في صافي القيمة الدفترية 

 5,958,756 - - 124,781 154,798 53,177 - 5,626,000 م 2020ديسمبر 31في صافي القيمة الدفترية 
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  لموسةاملغير األصول  .8

  ياإلجمال برامج  

 170,474 170,474 2021يناير  1 يالتكلفة ف

 23,175 23,175  اإلضافات خالل العام

 193,649 193,649 2021 ديسمبر 3يالتكلفة ف

 (147,549) (147,549) 2021يناير 1 يمجمع اإلطفاء ف

 (13,866) (13,866) إطفاء العام

 (161,415) (161,415)  2021ديسمبر 31في  اإلطفاءمجمع 

 32,234 32,234 م 2021ديسمبر  31 يصافي القيمة الدفترية ف

 22,925 22,925 م 2020ديسمبر  31 يصافي القيمة الدفترية ف

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  .9

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 21,259 3,021 ضريبة القيمة املضافة

 1,969 - ى أرصدة دائنة أخر 

 3,021 23,228 
 

 قروض متداولة  .10

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

  413,786  -  البنك السعودي للتسليف 

  373,884   99,991   بنك الجزيرة 

  500,000   1,060,000   بنك التنمية االجتماعية 

 1,159,991 1,287,670 
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 زكاة المخصص  .11

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 (601,523) (191,499) قبل الزكاة   خسارةصافي ال

 97,583 - مخصص مزايا ومنافع املوظفين 

 -   إليه:يضاف  

 8,093,532 2,528,115 رصيد حقوق املساهمين

 787,670 1,425,214 الديون املستحقة طويلة األجل  

 738,585 275,457 املخصصات في بداية السنة

 5,626,000 5,626,000 التغيير في القيمة العادلة 

 15,245,787 9,854,786 جمالي عناصر الوعاء الزكوي إ

    :همن )يخصم (

 (5,958,756) (6,404,618) أصول غير متداولة

 (225,000) - اإلنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ 

 (22,925) (32,234) األصول غير امللموسة حسب شروطها

 (503,940) (191,499) صافي الدخل املعدل

 (5,599,523) (63,718) صافي الخسارة املدورة املعدلة

 (12,310,144) (6,692,069) اجمالي العناصر املخصومة

 2,935,643 3,162,717 وعاء الزكاة 

 للسنة الهجرية 
ً
 4,751,288 3,458,443 الوعاء املعدل بدون صافي دخل )خسارة( السنة املعدل طبقا

 إليه صافي دخل )خسارة( السنة املعدل
ً
 4,247,348 3,266,944  الوعاء الزكوي املعدل مضافا

 106,184 81,674 الزكاة  

 ب. حركة مخصص الزكاة 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 738,585 844,769 السنةول أرصيد املخصص 

 106,184 81,674 السنةاملكون خالل 

 - (572,327) السنةخالل  املسدد

 844,769 354,116 السنةخر آرصيد املخصص 
 

 مزايا ومنافع املوظفين  .12

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  137,314 3,015 م2021يناير  1الرصيد في 

  97,583 - السنةاملكون خالل 

 (231,882) - السنةخالل  املسدد

 3,015 3,015 م2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 املبيعات .13

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  58,731  -  ايرادات املهرجات واملعارض 

  86,332  -  رسوم دورات 

  240,000  -  إيرادات تأجير أراض ي 

  135,604   34,852   إيرادات الكوفي 

  148,988   343,265   إيرادات الجمعية 

 - (700)   مردودات مبيعات 

 377,417 669,655 
 

  املبيعات تكلفة  .14

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  846,331   183,904   مخزون أول املدة 

  53,291   5,128    املشتريات 

  1,170,842  752,554  14/1مصروفات االنشطة    

  335,092   178,735   14/2مصروفات مباشرة       

 (183,904)  (71,880)   خر املدةآمخزون  

 1,048,441 2,221,652 
 

 مصروفات األنشطة 14/1

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  194,807  28,466  مصروفات الخياطة 

  87,385  -  مصروفات املطبخ 

  11,802  -  مصروفات التغليف 

  279,882   223,864   مصروفات الحرفيات 

  469,796   376,904   مصروفات مركز التدريب 

  127,170   123,320   ةسر املنتجمصروفات األ  

 752,554 1,170,842 
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 مباشرة أخرى  ( مصروفات14/2)

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 335,092 178,735 مصروفات الكوفي

 178,735 335,092 

 

 مصروفات بيع وتسويق  .15

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  152,271   77,242   مصروفات بيع وتوزيع الجمعية 

  11,738   14,338   مصروفات املشتريات 

 91,580 164,009 
 

 املصروفات العمومية واإلدارية  .16

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  456,504   732,887   أجور ومرتبات وما في حكمها 

  132,756   209,775   التأمينات االجتماعية 

    -   59,773   بدل اجازة وانتداب 

  25,578   114   سفر وسكن 

  6,556   15,570   قرطاسية ومطبوعات 

  313,076  237,128  واملعدات وآالتاستهالك ممتلكات  

  13,866   13,866   لموسةاملصول غير إطفاء األ  

  6,111   12,381   كهرباء ومياه 

  12,301   8,520   بريد وبرق وهاتف وانترنت 

  11,231   9,126   ضيافة ونظافة 

  29,917   16,408   واصالح وقطع غيار ومحروقاتصيانة  

  2,600   3,812   تأمين طبي وعالج 

  43,600   62,227   اتعاب محامي واستشارات 

 -  16,424   عامة صيانة 

  1,600     -   مكافأت 

  580   2,135   رسوم بنكية 

  1,725   9,670   رسوم واشتراكات 

  97,583   91,704  مزايا ومنافع املوظفين 

 -  5,509   مصروفات ديكور  

 -  30,181   غرامات ومخالفات 

 - -  نقل وشحن 

    -   8,000   تصميم املوقع االلكتروني 

    -   2,150   ايجارات 

  15,479   13,028   ى أخر  

 1,560,388 1,171,063 
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 اإليرادات األخرى  .17

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  255,250   231,468   دعم بنوك 

  71,392   6,587   العشاء والفطور الخيري  

 -  164,590   برنامج الخليج العربي 

  447,603   389,023   تبرعات 

  1,334,851     844,134  عانة مصاريف االنشطة والتسويقإ 

    -   27,403   حرفيات املعارض 

  7,552   6,064   ى خر أيرادات إ 

  1,669,269 2,116,648 

 

 

 عام: .18

 م.2022 /06/ 07املوافق هـ 1443 /11/ 08 تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ -


