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 تقرير املراجع املستقل 
 

 املحترمين                      إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة / املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمين 

     الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرس 

 ( 232مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 اململكة العربية السعودية –الرس  -القصيم 
 

 الرأي  

املرفقة   املالية  القوائم  راجعنا  بالرس  للجمعية  لقد  األغراض  متعددة  املوارد    )الجمعية( التعاونية  بوزارة  واملسجلة 

( برقم  االجتماعية  والتنمية  في  232البشرية  كما  املالي  املركز  قائمة  والتي تشمل  الدخل  2021ديسمبر    31(،  م، قوائم 

الشامل والتغييرات في حقوق ملكية املساهمين والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة  

 بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسـياسات املحاسبية املهمة.
 

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

م وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ،  2021ديسمبر    31كما في  متعددة األغراض بالرس  

الدولي للمعيار   
ً
العرب وفقا اململكة  في  املعتمد  الحجم  الصغيرة ومتوسطة  للمنشآت  املالي  واملعايير  للتقرير  السعودية  ية 

 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.  
  

  أساس الرأي

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

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

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

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

 أساس إلبداء رأينا. 
 

 أمر أخر    

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

 
ً
 . هـ 1442شعبان  22م املوافق 2021 إبريل 4في  بالدمامبموجب تقريره املؤرخ  غير معدل )نظيف(والذي قام بإبداء رأيا

 

 حوكمة عن القوائم املالية   مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بال 

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

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

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

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من أي تحريف جوهري    وهي املسؤولة عن

 سواًء بسبب غش أو خطأ. 
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 تقرير املراجع املستقل  

   التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

     الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرس 

 

 تتمة( املالية ) مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم 

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

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. 

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

 

 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  

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

 للمعايير الدولية للمر
ً
 عن     املراجعة التي تم القيام بها وفقا

ً
اجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما

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

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

 القوائم املالية. 

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

 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 

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

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

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

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

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

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

 املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.   
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 تقرير املراجع املستقل  

   التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

  الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرس 

 

 املالية )تتمة( مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم 

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

 حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة  
ً
 كبيرا

ً
عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

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

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

أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير  كانت تلك اإلفصاحات غير كافية.  وتستند استنتاجاتنا إلى  

 مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة 
ً
 أو ظروفا

ً
    مستمرة.املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

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

 عن املعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

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

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

 

 التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى   

وفي رأينا فإن القوائم املالية املشار إليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات التعاونية املعتمد من قبل وزارة املوارد    -

 البشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية. 

 

 
 
 
 

 هـ 1443 رمضان 24التـاريــخ: 
افــق:   م 2022إبريل  25املو
 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  (15) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 يضاحإ 

    األصول 

    املتداولة األصول 

 964,816 675,248 (3) لدى البنوكالنقد 

 84,729 163,303 (4) ذمم مدينة تجارية

 284,594 448,481 (5) مخزون  

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 125,832 109,165 (6) مصروفات مدفوعة مقدما

 1,459,971 1,396,197  إجمالي األصول املتداولة

    املتداولةغير األصول 

 9,892 4,694 (7) "  يصاف"بال ممتلكات وآالت ومعدات

 50,000 50,000  االستثمارات املتاحة للبيع  

 59,892 54,694  املتداولة غير إجمالي األصول 

 1,519,863 1,450,891  إجمالي األصول 

    حقوق املساهمين الخصوم و 

    الخصوم املتداولة

 36,351 35,570 (8) مخصص الزكاه الشرعيه 

 53,497 16,149 (9) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 17,631 17,631 (10) مخصص الخدمة االجتماعية

 107,479 69,350  املتداولة االلتزاماتإجمالي 

    حقوق املساهمين  

 1,055,700 1,055,700  راس املال

 127,354 127,354  إحتياطي نظامى 

 11,945 11,945  عائد تعامالت 

 217,385 186,542  أرباح مبقاة 

 1,412,384 1,381,541  املساهمين  إجمالي حقوق 

 1,519,863 1,450,891  املساهمين االلتزامات وحقوق إجمالي 
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 قائمة الدخل الشامل  

 املبالغ بالرياالت السعودية( ) م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 إيضاح 

 4,354,275 5,063,141 (11) اإليرادات 

 (3,974,381) ( 4,657,207) (12) اإليرادات ةتكلف

 379,894 405,934  مجمل الربح   

    التكاليف واملصروفات 

 (418,582) (427,479) (13) مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 38,688) (21,545)  ةسييعمال الرئالدخل من األ 

 42,395 26,272 (14) إيرادات أخرى 

 3,707 4,727  صافي الدخل قبل الزكاه 

 (36,351) (35,570)  الزكاه الشرعيه 

 (32,644) ( 30,843)  )خسارة( / ربح العام 

 - -   خرال  الدخل الشامل

 (32,644) ( 30,843)  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  (15) ى( إل1رقم )إن اإليضاحات املرفقة من 
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  قائمة التدفقات النقدية 

 املبالغ بالرياالت السعودية( )  م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 3,707 4,727  صافي الدخل للعام قبل  الزكاه

    التعديالت على صافي الدخل

 8,861 5,198  الت واملعدات إستهالك املمتلكات وال

     ةاملوجودات واملطلوبات املتداول يالتغيرات ف

 (46,661) (78,574)  ذمم مدينة تجارية

 121,522 (163,887)  مخزون

 وأرصدة مدينة أخرى فات مدفوعة رو مص
ً
 99,995 16,667  مقدما

 (210) -  ذمم دائنة تجارية 

 (50,395) ( 36,351)  مخصص الزكاه الشرعيه 

 46,508 ( 37,348)  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 183,327 (289,568)  الناتج من األنشطة التشغيلية /  في()املستخدم صافي النقد 

 183,327 (289,568)   ةحكمها خالل السن يالنقد وما ف يالتغير ف يصاف

 781,489 964,816  بداية السنة  يالنقد بالصندوق ولدى البنوك ف

 964,816 675,248  نهاية السنة يالنقد بالصندوق ولدى البنوك ف

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية (15)رقم  ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
.تمثل جزءا
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 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين

 )املبالغ بالرياالت السعودية(  م2020ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 ي اإلجمال    ةأرباح مبقا  عائد تعامالت   ي إحتياطي نظام  رأس املال  البيان 

 يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود  

 1,445,028  250,029  11,945  127,354  1,055,700  م  2020يناير  1 يرصيد فال

 (32,644)  (32,644)  -  -  -  )خسائر( العام 

 1,412,384  217,385  11,945  127,354  1,055,700  م 2020ديسمبر   31الرصيد فى 

 1,412,384  217,385  11,945  127,354  1,055,700  2021يناير  1الرصيد في 

 ( 30,843)  ( 30,843)  -  -  -  )خسائر ( العام

 1,381,541  186,542  11,945  127,354  1,055,700  م  2021ديسمبر   31 يالرصيد ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  (15) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 -  : التكوين والنشاط .1

خر ربيع ال  16( بتاريخ 232لدي وزراة العمل والتنمية االجتماعية برقم ) ةمسجل ةتعاوني ةجمعي ؛بالرسالجمعية التعاونية متعددة األغراض 

 السعودية. اململكة العربية  –الرس  - ومركزها القصيم    1434

ر  الجمعية  أبلغ  مال  )عدد    1,055,700س  سعودي  بقيم10557ريال  بلغت    ةسهم  للسهم  تجاري  100اسميه  سجل  سعودي(  رقم  ريال 

(1132009603 )-   
 

 وتتمثل اهداف الجمعية طبقا لنظمها األساس ي فيمايلي

 عالف والبذور واألغراض االخري بيع األ  -

 السنة املالية

بعد ذلك اثني عشر شهرا    ةمالي  ةسن   وبناءا عليه تكون كل  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.  

 ية املتبعة. هم السياسات املحاسبوفيما يلي ملخصا أل     -
 

 العرف املحاسبي      .2/1

  ةعداد القوائم املاليإتم 
ً
  معبرا

ً
 النشاط.  ةستخدام مبدأي االستحقاق املحاسبي واستمرارياملبدأ التكلفة التاريخية وب عنها بالريال السعودي وفقا

 

 استخدام التقديرات   .2/2

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

 ىعليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد توثر عل  واالصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

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

التقديرات مبنيه علأوبالرغم من  ة  السن لدأ  ىن هذه  الفعلية قد أ   الإحداث واألنشطة  اإلدارة حول األ   ىفضل املعلومات املتوفرة  النتائج  ن 

 . تختلف عن هذه التقديرات
 

 ومافي حكمه النقد     .2/2/1

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

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

 

 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 املشكوك 

 ةعداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من عدم امكانيإالجمعية السابقة في تحصيلها ويتم    ةعمار الديون وخبر أ  ىفي تحصيلها بناء عل

 تحصيل هذه الديون. 
 

 املخزون    .  2/2/3

املتقادم  بتم تسعير املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة املحققة أيهما أقل وذلك بإتباع طريقة متوسط األسعار، ويتم أخذ مخصص للمخزون  

 .  وبطئ الحركة.
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  املمتلكات واآلالت واملعدات    .2/2/4

عمار األ   ىمد  ىاملركز املالي بالتكلفة بعد حسم االستهالك املتراكم ويجري احتساب االستهالك عليها عل  ةتظهر املمتلكات والالت واملعدات في قائم

الدخل في الفترة التي تكبدها فيها وفيما    ة مصاريف اإلصالح والصيانة في قائم  ة القسط الثابت وتقيد كاف  ةأساس طريق  ىنتاجية املقدرة لها علاال 

 رة للممتلكات والالت واملعدات التي يتم استهالكها:نتاجية املقديلي االعمار اال 

 5 سيارات 

 6 آالت ومعدات 

 6 أثاث ومعدات مكتبية

 7 كهربائية مكيفات وأجهزة 

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

 الدخل. ةضمن قائم
 

 ةاالنخفاض في قيمه املوجودات غير املالي   .2/2/5

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

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

بشكل    ةغير مستقل  ةلم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدي  وتحدد لألصل املفرد ما  ىعلأيهما  أصل  قيد االستخدام لأل   ةو 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  ةيض قيم القابلة لالسترداد يتعين تخف
 

 للموظفين  ةالخدم ةمزايا نهاي   .2/2/6

املركز املالي املتعلق  ةويتمثل االلتزام املعترف به في قائم ةنه برنامج منافع محددأ ىيتم تصنيف برنامج مزايا نهاية الخدمة الخاصة بالجمعية عل

ن احتساب  أير حيث  ببرنامج مزايا نهاية الخدمة ذو املنفعة املحددة بالقيمة الحالية اللتزام املنفعة املحددة في نهاية الفترة املالية املشمولة بالتقر 

 
ً
ال مبرر لهما فقد قامت الجمعية   ةوتكلف  سيكبد الجمعية جهد  مما  االئتمان املخطط لها  ةوحد  ةباستخدام طريق  التزام املنفعة املحددة سنويا

 ةثناء الخدمة للموظفين ويتم  االعتراف بتكلفأالرواتب املستقبلية املقدرة ومعدل الوفيات املحتمل    ةمن زياد  ةبإهمال االفتراضيات االكتواري

 الدخل. ةالخدمة في قائم

 

 األخرى  ةوالذمم الدائن ةاملصاريف املستحق  . 2/2/7

 يتم 
ً
 م لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين. أعن الخدمات املستلمة سواء قدمت  اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها مستقبال

 

 الزكاة     .2/2/8

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

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

 املخصص.
 

 االعتراف باإليرادات     .2/2/9

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

  ةومن املحتمل تدفق منافع اقتصادي  ةموثق  ةيتم االعتراف باإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصور   ةعام  ةوبصور   ةوخصومات الكمي

للجمعية  الجمعية    مستقبليه  تحملتها  التي  التكاليف  قياس  بصور أويمكن  ببيع    ة موثوق  ةو ستتحملها  الخاصة  االعتراف  شروط  تحقق  عند 

 البضاعة وذلك عند تسليم البضاعة للعمالء وانتقال منافع ومخاطر امللكية للمشتري.
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 املصروفات    . 2/2/10

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

بين    ةويتم اجراء توزيع للمصروفات املشترك ةداريإو   ةعباء التمويل كمصروفات عموميأاإليرادات /املبيعات و   ةاملصروفات األخرى باستثناء تكلف

 أساس ثابت.  ىية واملصروفات العموميه واإلدارية عند الضرورة علقاإليرادات/ املبيعات واملصروفات البيعية والتسوي ةتكلف

 

 رباح توزيع األ    . 2/2/11

 النحو التالي: ى( من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزاره العمل والتنمية االجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية عل28وفقا للمادة رقم )

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

 . االحتياطي العام

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

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

)   ما -4 للمأدة رقم )%10تقرره الجمعية العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسبه ال يزيد عن  باقي األرباح وفقا  ( من نظام  14( من 

 الجمعيات التعاونية. 

 . التنفيذية للجمعيات التعاونيةمن الالئحة  (49) املعامالت وفقا للمأدة رقم ىتخصص باقي األرباح للعائد عل -5

 

 اإلعانات والتسهيالت     . 2/2/12

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

 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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   لدى البنوكنقد  . 3

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

 964,816 675,248 النقد لدى البنوك

 675,248 964,816 

 

   ذمم مدينة تجارية  .4

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 84,729 163,303 تجاريةذمم مدينة 

 163,303 84,729 

 

 املخزون  .5

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

 284,594 448,481   بذور واسمدة ومبيدات ومعدات زراعية

 448,481 284,594 

 

6.  
 
 وذمم مدينة أخرى  مصروفات مدفوعة مقدما

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 125,832 109,165   مصروفات مدفوعه مقدما وذمم مدينه اخري 

 109,165 125,832 
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 ممتلكات وآالت ومعدات   .7

 ي جمالاإل   الت ومعداتآ  تبريد  ةجهز أمكيفات و   ثاث ومفروشاتأ  السيارات    

 يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود  يريال سعود   التكلفة

 105,269  25,000  14,605  14,815  50,849   م 2021يناير  1في التكلفة 

 105,269  25,000  14,605  14,815  50,849   م 2021ديسمبر 31التكلفة في 

            مجمع اإلهالك

 (95,377)  (23,188)  (12,841)  (8,500)  (50,848)   م 2021يناير  1مجمع اإلهالك 

 (5,198)  (1,811)  (1,763)  (1,624)  -    إهالك العام

 (100,575)  (24,999)  (14,604)  (10,124)  (50,848)   م 2021ديسمبر31مجمع اإلهالك في 

 4,694  1  1  4,691  1   م 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 9,892  1,812  1,764  6,315  1   م 2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
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 مخصص الزكاة أ.  .8

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                    

 3,707 4,727 قبل الزكاة)الخسارة(  /الدخل  يصاف

 - - املكون  مزايا ومنافع املوظفين مخصص 

 3,707 4,727 صافي الدخل املعدل  

   مكونات الوعاء الزكوي  

 1,445,028  1,412,384  رصيد حقوق املساهمين 

 17,631  17,631  املخصصات في بداية السنة

 3,707  4,727  صافي الدخل املعدل 

   منهيخصم 

 (59,892) (4,694) أصول غير متداولة 

 - (50,000) اإلستثمارات في منشآت داخل اململكة حسب شروطها 

 1,406,474 1,380,048 الوعاء الزكوي 

 للسنة الهجرية 
ً
 - 1,418,057 الوعاء املعدل بدون صافي دخل )خسارة( السنة املعدل طبقا

 إليه صافي دخل )خسارة( السنة املعد
ً
 1,406,474 1,422,784 الوعاء الزكوي املعدل مضافا

 36,351 35,570 الزكاة 
 

  ةالزكاحركة مخصص ب. 

 50,395 36,351   بداية السنة يالرصيد ف

 (50,395) (36,351) املسدد خالل السنة 

 36,351 35,570 املحمل للسنة 

 36,351 35,570 الرصيد في نهاية السنة 
 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  .9

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 53,497 16,149    ضريبة القيمة املضافة

 16,149 53,497 
 

 مخصص الخدمة االجتماعية  .10

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 17,631 17,631 بداية السنة يالرصيد ف

 - - املحمل خالل السنة

 - - خالل السنة املكون 

 17,631 17,631 نهاية السنة  يالرصيد ف
 

 اإليرادات   .11

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 4,354,275 5,112,072 بيعاتامل جماليإ

 - (48,931) مردودات املبيعات

 5,063,141 4,354,275 



 متعددة األغراض بالرس لجمعية التعاونية ا

 (232)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية 

 بالرياالت السعودية()املبالغ   2021ديسمبر  31
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 تكلفة اإليرادات .12

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 406,116 284,594 مخزون أول العام 

 3,781,888 4,723,454 صافي  املشتريات

 7,171 3,932 خصم مسموح به 

 (25,713) (5,688) خصم مكتسب 

 91,800 99,396 مصروفات التشغيل  

 (2,287) - بضاعة تالفة

 (284,594) (448,481) آخر العام   مخزون ) يخصم (

 4,657,207 3,974,381 

 داريةاملصروفات العمومية واإل  . 13

 م  2020ديسمبر  31 م   2021ديسمبر  31 

  108,870   115,842  رواتب واجور ومافي حكمها

  48,197   57,227  راتب مدير الجمعيه

  41,972   36,452  راتب محاسب الجمعيه 

  1,889   2,661  محروقات سيارات 

  1,906   782  بريد وبرق وهاتف

  8,861   5,198   استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

  886   2,316  قرطاسه ومطبوعات

  50   380  دعايه وإعالن

  6,570   7,266  صيانه وإصالح 

  500   1,000  رسوم مجلس جمعيات

  10,023   11,160  كهرباء ومياه 

  71,667   51,667  ايجارات

  67,175   69,058  اقامات العمال 

  6,594   1,535  اخري 

  6,230   2,710  سفر وانتقاالت 

  3,170  - نهايه الخدمه 

  1,028   1,988  ضيافه ونظافه 

  12,658   41,451  رسوم نقاط لبيع 

  20,336   18,786  تامينات اجتماعيه 

 427,479 418,582 

 خرى االيرادات األ  .14

 م  2020ديسمبر  31 م   2021ديسمبر  31 

 42,395 26,272 مبيعات بذور 

 26,272 42,395 

 عام:  .15

 م. 2022 /04 /25املوافق هـ 1443 /09 /24تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  -


