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 املحترمين                      ادة/ املساهمـــــــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى الس

 الجمعية التعاونية الزراعية باالحساء   

 ( 87مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 اململكة العربية السعودية      –املنطقة الشرقية   –األحساء  
 

 الرأي املتحفظ 

واملسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  حساء  الجمعية التعاونية الزراعية باأل لقد راجعنا القوائم املالية  

م، قوائم الدخل الشامل والتغييرات في حقوق ملكية  2021ديسمبر    31، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في  (87)برقم  

املساهمين والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص  

 . للسـياسات املحاسبية املهمة
 

القوائم املالية   فإن "أساس الرأي املتحفظ" الواردة بتقريرنا هذا،ستثناء التأثير املحتمل لألمر املوضح بفقرة  اوفي رأينا ب  

 31كما في    باألحساءللجمعية التعاونية الزراعية   املالي الجوهرية، املركز الجوانب جميع بشكل عادل من املرفقة تعرض

 للمعيار الدوليخالتاريم وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك  2021ديسمبر  
ً
للتقرير املالي   ، وفقا

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

 . الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين
  

 أساس الرأي املتحفظ  

من أدلة املراجعة املناسبة عن صحة رصيد حساب األراض ى البالغ رصيدها    يما يكفعلى    قادرين على الحصول   نكن لم    -

كما أننا لم نتمكن من الوصول عن طريق وسائل بديلة إلى    ي( ريال سعود112,861,756م مبلغ )  2021ديسمبر    31في  

  . قناعة بشأن صحة هذا الرصيد

حال  في للمستشار القانوني  يدعاوى قضائية املمثلة في مبلغ مليون ريال سعودلم تقم إدارة الجمعية بتكوين مخصص  -

 املتعلقة بأراض ي الجمعية.  نجاح القضية

 

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

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

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

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

 . أساس إلبداء رأينا

 

 خر    آأمر  

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

 )متحفظ( بموجب تقريره املؤرخ بالرياض في 
ً
 هـ. 1442ذو القعدة   12م املوافق  2021 يونيو22 والذي قام بإبداء رأيا
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 تقرير املراجع املستقل  

   التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

 الجمعية التعاونية الزراعية باالحساء   

 ( 87االجتماعية برقم ) مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية 

 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية   

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

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

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

خالية من أي تحريف جوهري    الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية  وهي املسؤولة عن
 سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 

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

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

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

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

ً
العربية السعودية ستكشف دائما اململكة  املعتمدة في  الدولية للمراجعة   للمعايير 

ً
بها وفقا القيام  املراجعة التي تم 

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

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

 القوائم املالية. 

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

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

 

أو • غش  بسبب  سواًء  املالية،  القوائم  في  الجوهري  التحريف  مخاطر  وتقييم  وتنفيذ    تحديد  وتصميم  خطأ، 
إجراءات مراجعة تستجيب لتلك املخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وُيعد  

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

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

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

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

املستخدم • املحاسبية  السياسات  مناسبة  مدى  واإلفصاحات  تقويم  املحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  ة 
 املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.   

 

 
                                                                                                  -2 - 

 



 

- 3 - 

 

 

 تقرير املراجع املستقل  

   التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

 الجمعية التعاونية الزراعية باالحساء   

 ( 87مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 

 املالية )تتمة( مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم 

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

 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

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

تقرير   تاريخ  عليها حتى  الحصول  يتم  التي  املراجعة  أدلة  إلى  استنتاجاتنا  كافية.  وتستند  غير  اإلفصاحات  تلك 
 مستقبلية قد تتسبب في توقف الجم

ً
 أو ظروفا

ً
 عية عن البقاء كمنشأة مستمرة.   املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

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

 عن املعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

بينها نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما والنتائج  ونحن نتواصل مع املكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من 
 املهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء املراجعة. 

 

 التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى   

متطلبات نظام الجمعيات التعاونية املعتمد من قبل وزارة املوارد  ن القوائم املالية املشار اليها أعاله تتفق مع  إينا فأوفي ر   -

أن الجمعية  عداد وعرض القوائم املالية بخالف  إالبشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق ب

 عاونية.( من نظام الجمعيات الت14لم تقم بإحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يخالف املادة رقم )

 

 
 
 

 هـ   1443 شوال  24التـاريــخ: 
افــق:   م   2022 مايو  25املو
 اململكة العربية السعودية  –الرياض 
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 عن الـعـزق والزيلعي 

 قانونيون محاسبون ومراجعون 
 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  (14) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )

 يضاحإ 

 م 2021ديسمبر   31

أغسطس  31الفترة من 

ديسمبر    31حتى  2019

 م 2020

    املتداولة األصول 

 1,854,726   1,972,947  (3) البنوك ىالنقد لد

ـــــخــزون  ــمــ ـــ ـــ   263,882   329,779   الــ

 مقدم ةمصروفات مدفوع
ً
  71,245  76,061 (4) ى خر أمدينة  ةرصدأو  ا

 2,189,853 2,378,787  املتداولة األصول إجمالي 

    املتداولةغير األصول 

  30,000   30,000   ستثمارات املتاحة للبيع اال 

  113,260,144   113,255,316  (5) " يبالصاف“الت واملعدات املمتلكات واآل

  6,708   6,708   مشروعات تحت التنفيذ

 113,296,852 113,292,024  املتداولة غير إجمالي األصول 

 115,486,705 115,670,811     إجمالي األصول 

    امللكيةحقوق لتزامات و اال

     لتزامات املتداولةاال

  882  30,650  الذمم الدائنة التجارية  

ــات مـسـتـحـقـة و    349,740  321,495 (6) أخرى رصدة دائنة  أمــصــروفـــ

  31,297  42,513 (7) االجتماعيةخصص الخدمة م

  60,161  53,292 (8) الشرعية مخصص الزكاة 

 442,080 447,950  املتداولة لتزاماتإجمالي اال

    ة غير املتداوللتزامات الا

 179,574  193,773  (9) مزايا ومنافع املوظفينمخصص 

 179,574 193,773   ةغير املتداوللتزامات االإجمالي 

 621,654 641,723  لتزامات إجمالي اال

    حقوق امللكية 

  2,033,700   2,033,700   رأس املال

  112,357,440   112,357,440   خرى في رأس املالأمساهمات 

  116,284  151,335  حتياطي نظامي ا

  56,779  84,819  ارباح تحت التوزيع 

  300,848  401,794  أرباح مبقاة

 114,865,051 115,029,088  حقوق امللكيةمجموع 

 115,486,705 115,670,811  لتزامات وحقوق امللكيةاإل يإجمال
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 قائمة الدخل الشامل  

 (بالرياالت السعوديةاملبالغ م )2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 

  2019أغسطس  31الفترة من  م  2021ديسمبر   31 إيضاح 

 م 2020ديسمبر  31حتى 

  5,229,561   3,697,891   " ياملبيعات "بالصاف

 (4,258,999)  (3,528,409) (10) تكلفة البضاعة املباعة 

 970,562 169,482  مجمل الربح 

 (670,455)  ( 391,523) (11) مصاريف عمومية وإدارية  

 (38,493)  ( 33,992)  ستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات  ا

 (708,948) (425,515)  إجمالي املصروفات 

 261,614 ( 256,033)  الربح من النشاط الرئيس ي)الخسارة( مجمل 

 84,958 483,575  إيرادات أخرى 

 346,572 227,542  الزكاة صافي الربح قبل 

 ( 60,161) (52,289)  الزكاة 

 286,411 175,253  صافي الربح بعد الزكاة 

 286,411 175,253  صافي الدخل الشامل للعام 
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 قائمة التدفقات النقدية 

 املبالغ بالرياالت السعودية() م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 

 
 م  2021ديسمبر   31 

 

أغسطس  31الفترة من 

ديسمبر    31حتى  2019

    يليةالتشغ ةنشطأل االتدفقات النقدية من  م 2020

 286,411 175,253  ةالزكا بعدصافي الدخل للعام 

    التعديالت للبنود غير النقدية 
  38,493  33,992  الت ومعدات  آستهالك ممتلكات و ا

  63,574  38,376  للموظفين املكون خالل العام  ةالخدم ةمزايا نهاي
  60,161  52,289  املكون من مخصص الزكاة الشرعية  

 448,639 299,910  صول بعد التسوياتصافي األ في  التغير 

 (37,881)  (65,897)   املخزون 

 
ً
 (57,825)  (26,316)  خرى أرصدة مدينة أو  مصروفات مدفوعة مقدما

  87,149  29,769  ذمم دائنة تجارية 

  115,377  (28,245)   خرى أ رصدة دائنة أمصروفات مستحقة و 

 (286,979)  (24,177)   ةللموظفين املدفوع ةالخدم ةمزايا نهاي

 (74,428)  (59,158)   املسدد من مخصص الزكاة الشرعية 

 194,052 125,886  التشغيلية النقد الناتج من األنشطةصافي 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 ( 122,904) (29,165)  الت واملعدات املمتلكات واآل ةالنقد املدفوع الضاف

 ( 30,000) -  مشاريع تحت التنفيذ ةالنقد املدفوع الضاف

 ( 152,904) (29,165)  األنشطة االستثمارية في( منالنقد )املستخدم صافي 

  41,148  96,721  خالل السنة  لدى البنوكو النقد صافي التغير في رصيد 

  1,835,078  1,876,226  لدى البنوك أول السنة و النقد  رصيد

 خر السنةآلدى البنوك و النقد رصيد 
 

1,972,947 1,876,226 
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ً
 .تمثل جزءا
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 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

 )املبالغ بالرياالت السعودية(  م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 

 

 

 ي اإلجمال  ةاألرباح املبقا  رباح تحت التوزيعأ  احتياطي نظامي   خرى في رأس املال أت مامساه  رأس املال  

  114,596,970    135,875   10,953  59,002  112,357,440  2,033,700    2019 أغسطس 31 يالرصيد ف

  286,411    286,411   -  -   -  -  الشامل العام   صافي الدخل

 -  (57,282)   -  57,282  -  -  لى احتياطي نظاميإ املحول 

 -  (45,826)   45,826   -  -  -  رباح ألى توزيعات إ املحول 

 ( 18,330)  (18,330)   -  -  -  -  لى الخدمات االجتماعية إ املحول 

 114,865,051  300,848  56,779  116,284  112,357,440  2,033,700  م 2020ديسمبر   31 يالرصيد ف

 114,865,051  300,848  56,779  116,284  112,357,440  2,033,700  2021يناير  1الرصيد في 

 174,250  174,250  -  -  -  -   صافي الدخل

 -  ( 35,051)  -  35,051  -  -  لى احتياطي نظاميإ املحول 

 -  ( 28,040)  28,040  -  -  -  رباح ألى توزيعات إ املحول 

 ( 11,216)  ( 11,216)  -  -  -  -  االجتماعية لى الخدمات إ املحول 

 115,029,088  401,794  84,819  151,335  112,357,440  2,033,700  م  2021ديسمبر   31 يالرصيد ف
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 -  : التكوين والنشاط .1

ومسجلة    ه   21/3/1395وتاريخ  (  87وزراة العمل والتنمية االجتماعية برقم )  ىلد  ةمسجل  ة تعاوني  ةجمعي  حساء؛باأل   الزراعيةالجمعية التعاونية  

 السعودية. اململكة العربية  –املنطقة الشرقية  -حساء ومركزها األ    هـ  9/5/1435 ( وتاريخ2252056783بالسجل التجارى تحت رقم )

 . سعودي( ريال  100سهم القيمة االسمية للسهم  20337 )عدد يريال سعود 2,033,700يبلغ رأس مال الجمعية 
 

 أوتتمثل 
 
 :يلي  ماممها األساس ي النظ هداف الجمعية طبقا

 أعالف .... الخ "   مبيدات،توفير األدوات الزراعية " بذور،  -1

  .تلك املناحل إلدارةاالشراف على بعض مناحل املزارعين وإرشادهم باتباع أفضل األساليب  -2

 . تأجير بعض املعدات الزراعية ملن يرغب من املزارعين  -3

   .توفير جميع مستلزمات الزراعة والبيوت املحمية بأسعار منخفضة -4

   .وخدمة مصالحهم بما ال يتعارض مع أنظمة الجمعية ةم والتنسيق بين كافة أعضاء الجمعي العمل على بث ثقافة التعاو  -5

   .الجمعية بأهمية استخدام املبيدات واألدوات الزراعية االستخدام األمثل يى املزارعين مرتادنشر الوعي لد -6
 

 : السنة املالية

 .ديسمبر من نفس العام 31  ى يناير حت 1السنة املالية من  تبدأ

     : املحاسبيةملخص بأهم السياسات  .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  
ً
   معبرا

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

 

 :استخدام التقديرات   .2/2

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

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

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 لدى أعل  ةن هذه التقديرات مبنيأمن    السنة. وبالرغم

 التقديرات.  هتختلف عن هذ
 

 :في حكمه النقد وما    .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 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  ةالديون وخبر  عمارأ ىعل املشكوك في تحصيلها بناءً 

 الديون. هتحصيل هذ ةمكانيإمن عدم 
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 املمتلكات واآلالت واملعدات   . 2/2/3

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

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

 للمعدالت التالية :عمرها اال 
ً
     - نتاجي املقدر وفقا

 %15 بارآ

 %10 مباني

 %15 بيوت محمية 

 %10 سيارات 

 %5 الت آمعدات و 

 %5 أثاث وتجهيزات

 %15 ي أجهزة حاسب آل

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

 الدخل. ةضمن قائم

 

 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  

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

بشكل    ةغير مستقل  ةلم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدي  وتحدد لألصل املفرد ما  ىعلأهما  أي صل  قيد االستخدام لأل   ةلقيمو اأالبيع     ةتكلف

التدفقات املتولد القيمة الدفترية لألصل    خرى أ و مجموعات  أمن أصول    ةكبير عن  النقد قيمته   ةو وحدأمن األصول وعندما تتجاوز  توليد 

 القابلة لالسترداد.  هقيمت ىلإصل األ  ةالقابلة لالسترداد يتعين تخفيض قيم 
 

 ملوظفينومنافع امزايا    .2/2/6

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

توقعة في أنظمة اململكة العربية السعودية، كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة باستخدام طريقة وحدة اإلضافة امل

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

 

 والذمم الدائنه األخرى  ةاملصاريف املستحق  . 2/2/7

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

 

 ةالشرعيالزكاة    .2/2/8

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

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

 اقفال املخصص.
 

 االعتراف باإليرادات     .2/2/9

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

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

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

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

بين    ةجراء توزيع للمصروفات املشتركإويتم    ةداريإ و   ةعباء التمويل كمصروفات عموميأاإليرادات /املبيعات و   ةاملصروفات األخرى باستثناء تكلف

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

 رباح توزيع األ    . 2/2/11

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

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

 . االحتياطي العام

 املساهمة في راس املال. ةيصرف كربح بنسبمن باقي األرباح  (%20)لى مبلغ ال يزيد ع -2

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

بنسب -4 اإلدارة  العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس  الجمعية  )تال    ةماتقرره   %10زيد عن 
ً
وفقا األرباح  باقي  من  )ا للم  (  رقم  نظام 14دة  من   )

 الجمعيات التعاونية. 

  ىح للعائد علتخصص باقي األربا -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 التنفيذية   (52)املادة    هملا نصت علي  العمل والتنمية االجتماعية وفقا

 للجمعيات التعاونية.  
 

 التدفقات النقدية ةقائم   . 2/2/13

   ةعداد قائمإيتم  
ً
في حكمها في   التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما  ةللطريقة غير املباشرة وألغراض اعداد قائم  التدفقات النقدية وفقا

 بالصندوق والحسابات الجارية. أرصدة النقدية
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 البنوك   لدىالنقد  . 3

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                  

  950,489   1,070,560  بنك الرياض

  902,387   902,387  البنك العربي

  1,850  - بنك سامبا 

 1,972,947 1,854,726 

 

 خرى أ ةمدين وأرصدةمصروفات مدفوعة مقدما  .4

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

  ةمدفوعمصروفات 
ً
 16,644 24,193  مقدما

 6,000 - ذمم موظفين

  21,969   2,400  مدينون تجاريون 

  21,500   19,798  عهد نقدية 

 - 29,670 موردين دفعات مقدمة 

  5,132  - أخرى  رصدة مدينةأ

 76,061 71,245 
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 "بالصافي"واآلالت واملعدات  ملمتلكاتا .5

 

 اإلجمالي  ي أجهزة حاسب آل ثاث وتجهيزات أ معدات وتجهيزات  السيارات  بيوت محمية  المباني  بارآ األراضي  
          

  115,921,081   6,500   360,956  361,212 451,838 259,719 1,395,879 223,221 112,861,756   م2021يناير   يالتكلفة ف
  29,165   9,295   4,120  - - - 15,750 - - اإلضافات 

 (10,850)  -    -  - (10,850) - - - -  بعادات ت االس
 115,939,396 15,795 365,076 361,212 440,988 259,719 1,411,629 223,221 112,861,756 م2021ديسمبر 31التكلفة في 

  (2,660,938)   (867)   (338,692)   (280,424)   (451,820)  (259,714)  (1,106,207)  (223,214) - م 2021يناير  1مجمع اإلهالك 
  (33,992)   (759)   (4,461)   (8,570)   (3)  -  (20,199)  - -  هالك العام ا 

 10,850  - - -  10,850 - - - - اإلستبعادات  
 ) 2,684,080) (1,626)  (343,153) (288,994) (440,973) (259,714) (1,126,406) (223,214) - م2021ديسمبر31مجمع اإلهالك في 

 113,255,316 14,169 21,923 72,218 15 5 285,223 7 112,861,756 م2021ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
4113,260,14 5,633 22,264 80,789 18 5 292,839 7 112,861,756 م2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في   

 

 



 الجمعية التعاونية الزراعية باالحساء  

   (87)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 ة السعودي ةالعربي ةاململك – املنطقة الشرقية –اإلحساء 

 املالية اإليضاحات املتممة للقوائم 

 )املبالغ بالرياالت السعودية(  2021ديسمبر  31

- 13 - 

 

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   .6

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 يرادات مقدمة إ
75,073 169,535 

   مصروفات مستحقة
63,200 25,974 

 ضريبة القيمة المضافة 
- 27,496 

 سهم أرباح أتوزيعات 
18,806 18,806 

 أخرىرصدة دائنة أ
163,841  107,929  

 ذمم دائنة 
575 - 

 349,740 321,495 السنة خر آرصيد المخصص 

 

 

 جتماعيةمخصص الخدمة اال  .7

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 31,297 31,297 مخصص الخدمة االجتماعية 

 - 11,216 المكون خالل الفترة 

 - - المسدد من المخصص 

 31,297 42,513 السنة خر آرصيد المخصص 
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 ةالشرعي ةمخصص الزكا .8

 م  2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر  31                                     

  346,572   227,542  صافي الربح قبل الزكاة الشرعية  

  63,574   38,376  للموظفين المكون ةالخدم ةمزايا نهاي

 410,146 265,918 صافي الدخل المعدل 

     يضاف إليه: 

  2,033,700   2,033,700  س المال أر

  112,357,440   112,357,440  خرى في رأس المال أت مامساه

  135,875   300,848  أرباح مبقاة 

  59,002  116,284   احتياطي نظامي 

  128,967   187,697  ات مدورة من السنة السابقة مخصص
 - 75,585 وأرباح تحت التوزيع توزيعات أرباح أسهم 

 114,714,984 115,071,554 ة الموجب وي وعاء الزك ال إجمالي عناصر 

    :همن )يخصم (

 (113,260,144)  (113,255,316)  "صافي "بالالت والمعدات الممتلكات واآل

 (6,708)  (6,708)  مشروعات تحت التنفيذ 

 ( 113,266,852) (113,262,024)  إجمالي عناصر الوعاء الزكوي السالبة 

 1,448,132 1,809,530 الدخل المعدل  يبدون صاف وعاء الزكاة الشرعي

 1,858,278 2,075,448  يإجمالي الوعاء الزكو

 410,146 265,918 الدخل المعدل   يصاف

 60,161 53,292   ةالزكاة الشرعي

 

 الشرعية  ةمخصص الزكا ةحرك

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

  74,428   60,161  ة السن  ةالرصيد في بداي 

  60,161  52,289  ةالمكون خالل السن

 (74,428)  (59,158)  ة المسدد خالل السن

 53,292 60,161 
 

 مزايا ومنافع املوظفينمخصص  .9

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

  402,979   179,574  ة السن  ةالرصيد في بداي 

  63,574  38,376  ةالمكون خالل السن

 (286,979)  (24,177) ة المسدد خالل السن

  193,773 179,574 
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 تكلفة البضاعة املباعة  .10

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

  226,001  263,882 السنة المخزون أول 

  3,584,020   3,190,357  المشتريات 

  712,860   403,949  (1/10) مصروفات تشغيلية

 (263,882)  (329,779)  السنة خر آالمخزون 

 3,528,409 4,258,999 

 املصاريف التشغيلية املباشرة ( 1/10)

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

  271,736   189,513  في حكمها جور وماأرواتب و

  16,832   3,208  محروقات 

  26,074   3,040  صيانة وإصالح وترميم 

  14,814   8,600  مصاريف كهرباء ومياه 

  6,781   1,108  ت أمكاف

  12,252   1,113  انتقاالت وسفر

  13,074   10,023  تأمين طبي 

  58,631   44,432  بدالت 

  1,032   29  ضيافة ونظافة 

  3,149   1,984  ات مين سيارأت

  9,450   4,550  اقامات 

  967   384  ة كتابي أدواتقرطاسية و 

  24,278     -  ة نهاية الخدم تأمكاف

  109,656   58,028  رسوم

  1,590     -  جير معدات أت

  101,546   63,781  تحميل وتنزيل 

  40,998   14,156  ى مصروفات أخر

 403,949 712,860 
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 املصروفات العمومية واإلدارية  .11

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 وما في حكمها جور أرواتب و 
 167,852   332,021  

 يمصروفات تأمين طب
 -     6,772  

 تأمينات اجتماعية  
 70,916   81,874  

 شةبدالت وإعا
 61,767   61,560  

 ت  أمكاف
 8,438   13,822  

 تذاكر سفر  
 2,117   3,011  

 هاتف  و بريد 
 4,421   4,292  

 السياراتمحروقات 
 4,841   3,601  

 أدوات كتابية ومطبوعات
 2,207   3,022  

 رسوم حكومية  
 4,868   11,669  

 ضيافة ونظافة  
 973   1,416  

 ستشارات اأتعاب مراجعة و 
 16,000   41,200  

 صيانة واصالح  
 2,854   20,767  

 الكهرباء واملياه 
 19,696   22,170  

 تأشيرات واقامات 
 565   850  

 تأمينات سيارات
 1,854   3,274  

 مكافأة نهاية الخدمة
 14,041   39,296  

 متنوعة 
 8,113   19,838  

 391,523 670,455 

 

 لتزمات املحتملة  اال .12

في  - القانوني  في حال نجاح املستشار  إلتزام على الجمعية  توجد أتعاب محاماه بمبلغ مليون ريال عن قضية متعلقة باألرض ستصبح 

 كسب القضية. 

حتمال خسارتها منخفضة نتيجة قوة مركز الجمعية القانوني واملمثلة في منازعة لتعديل اتوجد دعاوى قضائية مرفوعة على الجمعية  -

 الخزان   يوجنوب يأرض الجمعية الواقعة شرق ةأبعاد ومساح
 

  ةتعديل أرقام املقارن . 13

 مع أرقام العام الحالي  ى لتتماش  ةتم تعديل أرقام املقارن -
 

 بعد التعديل   2020 التعديل  قبل التعديل  2020                                     

 النقدية لدى البنوك 
1,876,226 (21,500) 1,854,726 

 
ً
 وأرصدة مدينة أخرى  مصروفات مدفوعة مقدما

49,745 21,500 71,245 
 

 عام:  .14

 م. 2022 /25/3املوافق هـ 1443 /10 /24تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  -


