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 تقرير املراجع املستقل

 

 املحترمين                    إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة / املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمين 

     الرياضجمعية الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة 

 (10002مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 اململكة العربية السعودية  - الرياضمنطقة  
 

 الرأي

واملسجلة  )الجمعية(الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة الرياض  لجمعيةلقد راجعنا القوائم املالية املرفقة 

م، 2021ديسمبر  31(، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في 10002بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

قوائم الدخل الشامل والتغييرات في حقوق ملكية املساهمين والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، 

 الية، بما في ذلك ملخص للسـياسات املحاسبية املهمة.واإليضاحات املرفقة بالقوائم امل
 

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

للسنة املالية م وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية 2021ديسمبر  31كما في  الظهيرة متعددة االغراض بشرق الرياض

 للمعيار الدولي
ً
للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية  املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. 
  

  أساس الرأي

 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 مستقلون عن الجمعية وفقا

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

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

 أساس إلبداء رأينا.
 

 خر   آأمر 

ـــــــع آخر 2020ديسمبر  31القوائم املالية للجمعية عن السنة املالية السابقة واملنتهية في  ةتمت مراجع م من قبل مراجــ

 
ً
 رمضان 16م املوافق 2021 إبريل 28في  بالرياضبموجب تقريره املؤرخ غير معدل )نظيف( والذي قام بإبداء رأيا

 . ه1442
 

   .قوائم املاليةمسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن ال

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

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

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

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

 تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ.
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 تقرير املراجع املستقل 

  التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

     جمعية الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة الرياض

 

 تتمة(املالية )مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم 

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

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.

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

 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية  

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

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

 عن 
ً
 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما

ً
أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا

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

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

 أساس هذه القوائم املالية.

 للمعايير الدولية للمراجعة امل
ً
عتمدة في اململكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم امليني، وكجزء من املراجعة وفقا

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

 

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

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

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

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

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

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

  تقويم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات

 قة بها التي أعدتها اإلدارة.  املتعل
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 تقرير املراجع املستقل 

  التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

  جمعية الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة الرياض

 

 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

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

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

 مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة تقري
ً
 أو ظروفا

ً
ر املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

   مستمرة.

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

 العرض العادل.عن املعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق 

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

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

 

 األخرى   التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية

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 ذو القعدة 28خ: ــــــــالتـاريــ
افــق:   م2022 يونيو 27املو
 اململكة العربية السعودية  –الرياض 
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 عن الـعـزق والزيلعي

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 أحمد الـعزق إبراهيم بن 

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

 بالرياالت السعودية( املبالغ) م 2021ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (11) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها ا

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 يضاحإ 

    املتداولةاألصول 

 198,020 788,687 (3)  النقد لدى البنك

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 - 8,053 (4) مصروفات مدفوعة مقدما

 198,020 796,740  املتداولة األصول إجمالي 

    املتداولةغير األصول 

 - 24,656 (5) املمتلكات واآلالت واملعدات "بالصافي"

 - 24,656  املتداولةغير إجمالي األصول 

 198,020 821,396    إجمالي األصول 

    امللكيةحقوق اإللتزامات و 

     اإللتزامات املتداولة

 931 40,941 (6) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 - 19,072 (7) ةمخصص الزكا

 - 90,195  للتوزيع أرباح األسهم

 - 36,078  مخصص الخدمة االجتماعية

 931 186,286  املتداولة إجمالي اإللتزامات

 931 186,286  لتزاماتإجمالي اإل

    حقوق امللكية 

 160,428 161,000  رأس املال

 7,332 120,077  حتياطي نظاميإ

 29,329 354,033  أرباح مبقاة

 197,089 635,110  امللكية إجمالي حقوق 

 198,020 821,396  إجمالي اإللتزامات وحقوق امللكية
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 الشامل والدخل قائمة الدخل 

 بالرياالت السعودية(املبالغ ) م2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 

  

 إيضاح

 

 م 2021ديسمبر  31

م 2020مايو  4للفترة من 

 م2020ديسمبر  31وحتى 

 38,609 7,110,958 (8) املبيعات 

 (32,400) (6,565,830) (9) تكلفة املبيعات  

 6,209 545,128  الدخل  مجمل

    املصروفات 

 (1,548) (128,244) (10) املصروفات العمومية واإلدارية

 - (2,346)  الت واملعداتاستهالك العقارات واآل

 (1,548) (130,590)  إجمالي املصروفات 

 4,661 414,538  من النشاط الرئيس ي الدخل صافي

 32,000 170,000  إعانة الوزارة

 36,661 584,538  الزكاة  الدخل قبلصافي 

 - (19,072)  الزكاة 

 36,661 565,466  بعد الزكاة  صافي الدخل

 - -  الدخل الشامل اآلخر 

 36,661 565,466  صافي الدخل الشامل للعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 جزء (11) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .معها وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ا
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 قائمة التدفقات النقدية

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

 

  

 م 2021ديسمبر  31

م 2020مايو  4للفترة من 

 م2020ديسمبر  31وحتى 

    ةلييالتشغ ةنشطاألالتدفقات النقدية من 

 36,661 584,538  الزكاة  قبل الدخلصافي 

 - 2,346   الت واملعداتإهالك العقارات واآل

 36,661 586,884  صول بعد التسوياتالتغير في صافي األ 

    املتداولة واإللتزامات األصول التغيرات في 

 مقدم ةمصروفات مدفوع
ً
  (8,053)  ى وأرصدة مدينة أخر  ا

 931 40,010  ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر 

 37,592 618,841  التشغيلية النقد الناتج من األنشطةصافي 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 - (27,002)   الت واملعداتشراء العقارات واآل

 - (27,002)  األنشطة االستثمارية في( منالنقد )املستخدم صافي 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - (1,744)  تسويات سنوات سابقة

 160,428 572  إضافات رأس املال

 160,428 (1,172)  من األنشطة التمويلية النقد الناتجصافي 

 198,020 590,667  ةومافي حكمها خالل السن ةصافي التغيرات في النقدي

 - 198,020  النقد لدى البنك أول السنة رصيد

 198,020 788,687  خر السنةآالنقد لدى البنك رصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية (11)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
 

 اإلجمالي  أرباح مبقاة  إحتياطي نظامي  رأس املال  البيان

 160,428  -  -  160,428  م2020مايو  4رصيد 

 -  (7,332)  7,332  -  االحتياطي النظامي ىلإمحول 

 36,661  36,661  -  -  صافي الدخل الشامل

 197,089  29,329  7,332  160,428  م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 197,089  29,329  7,332  160,428  2021يناير  1الرصيد في 

  572  -  -  572  اضافه رأس املال

 (1,744)  (1,744)  -  -   تسويات سنوات سابقة

  565,466   565,466  -  -   صافي الدخل الشامل

 -  (112,745)  112,745  -   النظامي اإلحتياطي ىاملحول إل

 (90,195)  (90,195)  -  -   أرباح األسهم ىاملحول إل

 (36,078)  (36,078)  -  -   مخصص الخدمة اإلجتماعية ىاملحول إل

 635,110  354,033  120,077  161,000  م 2021ديسمبر  31الرصيد في 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (11) ى( إل1ن اإليضاحات املرفقة من رقم )إ
ً
.معها وتقرأالقوائم املالية  ةال يتجزأ من هذ ا
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 - :التكوين والنشاط .1

 وتاريخ( 10002) االجتماعية برقمبوزارة املوارد البشرية والتنمية  مسجلة جمعية الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة الرياض

 .اململكة العربية السعودية- الرياضومقرها  ،هـ 12/9/1441

 ريال 100( سهم قيمة كل سهم 1,610) ىلإريال مقسم  161،000بلغ رأس مال الجمعية 

 يلي وتتمثل اهداف الجمعية طبقا لنظمها األساس ي فيما

     متعددة االغراض -

      تفصيليا بالنظام االساس ي للجمعيةغير ما تقدم من اهداف ذات صله موضحه توضيحا  -

 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 العربية إلقد تم 
ً
عداد القوائم املالية للجمعية وفقا

 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 
ً
 ةملبدأ التكلفة التاريخية وبأستخدام مبدأي االستحقاق املحاسبي واستمراري معبرا عنها بالريال السعودي وفقا

 النشاط.
 

 استخدام التقديرات   .2/2

 إ
ً
 السعودية واملعاييراملالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية  الدولي للتقريرللمعيار  ن إعداد القوائم املالية وفقا

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

اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل تلك  ىلإ ةاملحتملة في تاريخ القوائم املالية اضاف مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم

ن النتائج الفعلية قد أ اإلدارة حول االحداث واألنشطة اال ىفضل املعلومات املتوفرة لدأ ىعل ةن هذه التقديرات مبنيأمن  السنة. وبالرغم

 التقديرات. هتختلف عن هذ
 

 ومافي حكمهالنقد     .2/2/1

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

  ةنقدي ةسيول ىلإعند تحويلها  ةتكاد تكون منعدم
ً
 ن وجدت(. إشهر او اقل من تاريخ شرائها )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 

الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من عداد إالجمعية السابقة في تحصيلها ويتم  ةالديون وخبر  اعمار ىعل املشكوك في تحصيلها بناءً 

 الديون. هتحصيل هذ ةعدم امكاني
 

  ياملخزون السلع   .2/2/3

 أساس طريقة املتوسط املرجح. ىتحدد التكلفة عل 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  االستهالك،ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا

 للمعدالت 
ً
  -التالية: عمرها اإلنتاجي املقدر وفقا

    

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

 الدخل. ةضمن قائم ةالناتج
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 االستثمارات العقارية   .2/2/5

موهل  علىتقويم سنوي من قبل مقيم خارجي مستقل حاصل  علىيتم في األصل قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة تحدد القيمة العادلة بناء  

 العادلة في تاريخ كل ميزانية وأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة التققيم تدرج بقائمة العقارية بالقيمةميني معترف به تظهر االستثمارات 

 الدخل 
 

 ملوظفينومنافع امزايا    .2/2/6

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   . 2/2/7

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

 

 الزكاة    .2/2/8

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

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

 اقفال املخصص.
 

 االعتراف باإليرادات    .2/2/9

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

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

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

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

 املصروفات   . 2/2/10

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

 ةويتم اجراء توزيع للمصروفات املشترك ةداريإو  ةاإليرادات /املبيعات واعباء التمويل كمصروفات عمومي ةاملصروفات األخرى باستثناء تكلف

 أساس ثابت. علىرورة واإلدارية عند الض ةية واملصروفات العموميقاإليرادات/ املبيعات واملصروفات البيعية والتسوي ةبين تكلف
 

 رباحتوزيع األ    . 2/2/11

 
ً
 النحو التالي: علىالعمل والتنمية االجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية  ة( من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزار 28للمادة رقم ) وفقا

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

 س املال.أاملساهمة في ر  ةباقي األرباح يصرف كربح بنسب ن%( م20)على مبلغ ال يزيد  -2

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

 10زيد عن )تال  ةألعضاء مجلس اإلدارة بنسبماتقرره الجمعية العمومية كمكافأة  -4
ً
( من نظام 14ة رقم )ادللم %( من باقي األرباح وفقا

 الجمعيات التعاونية.

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

 

 اإلعانات والتسهيالت    . 2/2/12

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

 التنفيذية للجمعيات التعاونية. 
 

 التدفقات النقدية ةقائم   . 2/2/13

التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في  ةقائمعداد إالتدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض  ةعداد قائمإيتم 

 بالصندوق والحسابات الجارية. أرصدة النقدية
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 البنكلدى  النقد .3

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

 198,020 788,687 بنك الرياض

 788,687 198,020 
 

 وأرصدة مدينة أخرى  .4
 
 مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

 - 7,911 ايجار مقدم

 - 142 ذمم موظفين

 8,053 - 
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 "بالصافي"واآلالت واملعدات  ملمتلكاتا .5

 اإلجمالي أثاث ومفروشات أجهزة مكتبية ومطبوعات أجهزة ومكيفات البيان

 - - - - م  2021يناير  1تكلفة األصول في 

 27,002 14,149 5,157 7,696 إضافات خالل العام 

 27,002 14,149 5,157 7,696 م 2021ديسمبر  31تكلفة األصول في 

 - - - - م2021يناير  1مجمع اإلهالكات في 

 (2,346) (1,061) (515) (770) العام إهالكات

 (2,346) (1,061) (515) (770) م 2021ديسمبر  31مجمع اإلهالكات في 

 24,656 13,088 4,642 6,926  م 2021ديسمبر  31صافي قيمة األصول في 

 - - - -  م  2020ديسمبر  31صافي قيمة األصول في 
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 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  .6

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 -  2,100    ذمم موظفين دائنة 

 931  28,541   ضريبة القيمة املضافة 

 -  1,100   مصروفات مستحقة 

 -  9,200   الدائنون  

 931 40,941 رصيد املخصص في نهاية العام
 

  مخصص الزكاة  .7

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 36,661 584,538 قبل الزكاة  الدخلصافي 

 - - املكون مزايا ومنافع املوظفين مخصص 

 36,661 584,538 مجموع صافي دخل )خسارة( السنة املعدل  

   يضاف إليه 

 160,428 161,000  راس املال

 7,332 7,332 حتياطى نظامىإ

 - 29,328 رصيد األرباح املبقأة

 204,421 782,198 ةجمالي عناصر الوعاء الزكوي املوجبإ

   منه )يخصم (

 - (24,656)  الت واملعداتصافي املمتلكات واآل

 - (24,656) املخصومة جمالي عناصر الوعاء الزكوي إ

ـــاءال  204,421 757,542 الزكوي  وعـ

 - 19,072 املستحقةالزكاة 
 

 

 ب. حركة مخصص الزكاة 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 - - السنةول أرصيد املخصص 

 - 19,072 السنةخالل  املكون 

 - - السنةخالل  املسدد

 - 19,072 السنةخر آرصيد املخصص 
 

 

 

 

 املبيعات  .8

                                    
 

 م 2021ديسمبر  31

م 2020مايو  4للفترة من 

 م2020ديسمبر  31وحتى 

 38,609 7,110,958 مبيعات االعالف

 7,110,958 38,609 

 

 



 جمعية الظهيرة التعاونية متعددة األغراض بمنطقة الرياض
  (10002)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 ةالسعودي ةالعربي ةاململك –منطقة الرياض 

 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

 )املبالغ بالرياالت السعودية( 2021ديسمبر  31

- 13 - 

 

 

 

 

 

 تكلفة املبيعات  .9

                                    
 

 م 2021ديسمبر  31

م 2020مايو  4للفترة من 

 م2020ديسمبر  31وحتى 

 32,400 6,565,830 املشتريات  

 6,565,830 32,400 

 

 املصروفات العمومية واإلدارية  .10

                                    
 

 م 2021ديسمبر  31

م 2020مايو  4للفترة من 

 م2020ديسمبر  31وحتى 

  -  16,870   نقل وانتقال 

 -  30,000   مكافأة املدير التنفيذي 

 58  1,418   رسوم بنكية 

 -  4,800   أدوات مكتبية ومطبوعات 

 -  53,887   املكتب تأسيسمصاريف  

 -  1,269   صيانة ومحروقات السيارات 

 1,490  7,060   رسوم واشتراكات 

 -  7,910   ايجار 

 -  5,030   ى أخر  

 128,244 1,548 
 

 عام .11

 املقارنة لتتماش ى مع العرض الحالي.تم إعادة تبويب بعض أرقام  -

 م.2022/ 06/  27املوافق  ه1443/ 11/ 28تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  -

 

 


