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 تقرير املراجع املستقل
 

 املحترمين                    إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة / املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمين 

     الجمعية التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض )نحال(

 (282م )جتماعية برقمسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية ال 

 اململكة العربية السعودية  – منطقة الرياض
 

 املتحفظ  الرأي

واملسجلة  )الجمعية(التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض )نحال( للجمعية لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة 

م، 2021ديسمبر  31كما في  (، والتي تشمل قائمة املركز املالي282جتماعية برقم )بوزارة املوارد البشرية والتنمية اإل 

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

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

القوائم املالية  فإن ، وضح بفقرة )أساس الرأي املتحفظ( الوارد بتقريرنا هذا بإستثناء التأثير املحتمل لألمر امل وفي رأينا

التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض للجمعية  املالي الجوهرية، املركز الجوانب جميع بشكل عادل من املرفقة تعرض

 للمعيار م وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة 2021ديسمبر  31كما في )نحال(
ً
املالية املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات  الدولي

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. 
  

 املتحفظ  أساس الرأي

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

 .الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية والذي ينص على أن تقوم املنشأة بقياس وإثبات مصروف الزكاة

وهي مبالغ مدورة من سنوات سابقة ولم تقم إدارة الجمعية  لينا املصادقات الخاصة باملدينون التجاريون إلم يرد  -

 . بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

( من املعيار الدولي 28لم تقم إدارة الجمعية بإحتساب مخصص مزايا ومنافع املوظفين وذلك بما يخالف القسم رقم ) -

 .للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

رة الجمعية بأساس اإلستحقاق فيما يخص إثبات إيرادات مشروع اإلستشارية ومشروع التدريب والتوطين لم تلتزم إدا -

 . 2021ديسمبر  31وكذا التكاليف املتعلقة بهما كما في 
 

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

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

لتزمنا إكما أننا  املالية،سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم 

 لتلك القواعدبمسؤولياتنا األ 
ً
عتقادنا فإن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير إب ،خالقية األخرى وفقا

 أساس إلبداء رأينا.
 

 

 أمر أخر   

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

 
ً
 .هـ 1442 ذو القعدة 20م املوافق 2021 يونيو 30في  بالدمامبموجب تقريره املؤرخ )متحفظ( والذي قام بإبداء رأيا
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 تقرير املراجع املستقل 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية  

 الجمعية التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض )نحال(
 

 مسؤوليات الدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية  

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

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

 ألحكام نظام الجمعيات التعاونية والئحت
ً
التنفيذية والالئحة األساسية للجمعية    هللمراجعين 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.

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

ستمرارية في املحاسبة، ما لم تكن هناك إل ستخدام أساس اإستمرارية، و إل مور املتعلقة بابحسب مقتض ى الحال، عن األ 

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

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

 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 

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

 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
ُ
ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت

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

 أساس هذه القوائم املالية.

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

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

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

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

 ألن الغش إدم وُيعد خطر ع
ً
كتشاف 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.

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

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

  تقويم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات

 املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.  
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 تقرير املراجع املستقل 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية  

 الجمعية التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض )نحال(
 

 

 تتمة( املالية )مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم 

  ستمرارية في املحاسبة، وما إذا كان هناك ستخدام اإلدارة ألساس اإل إستنتاج بشأن مدى مناسبة إالتوصل إلى

 حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة 
ً
 كبيرا

ً
عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

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

أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت  نا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم املاليةنتباه في تقرير اإل 

ستنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير إوتستند ، تلك اإلفصاحات غير كافية

 مستقبلية قد تتسبب في  ،املراجع
ً
 أو ظروفا

ً
   مستمرة.توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة 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.

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

  كتشفناها أثناء املراجعة.إاملهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية 
 

 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  -

بخالف أن إدارة  جتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املاليةالبشرية والتنمية اإل 

 التعاونية.( من نظام الجمعيات 28ي النظامي وذلك باملخالفة ملتطلبات املادة رقم )الجمعية لم تقم بالتحويل لإلحتياط
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ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

 عن الـعـزق والزيلعي

 محاسبون ومراجعون قانونيون 

 حمد الـعزق إبراهيم بن أ

 402ترخيص رقم 

 هـ(9/5/1429)
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 قائمة املركز املالي 

 بالرياالت السعودية( املبالغ) م 2021ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14) رقم ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها ا

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 يضاحإ 

    املتداولةاألصول 

  4,382,787   2,996,953  (3) النقد بالصندوق ولدي البنك

  570,282   570,282   املدينون التجاريون 

  ةمصروفات مدفوع
ً
  25,524   681,742  (4) ى رصدة دائنة أخر أو  مقدما

 -  7,538,999  (5) أعمال تحت التنفيذ

 4,978,593 11,787,976  املتداولة األصول إجمالي 

    املتداولةغير األصول 

 26,143 50,453 (6) املمتلكات واآلالت واملعدات "بالصافي"

 26,143 50,453  املتداولةغير إجمالي األصول 

 5,004,736 11,838,429    إجمالي األصول 

    امللكيةحقوق اللتزامات و 

     املتداولةاللتزامات 

  173,408   385,569   الدائنون التجاريون 

  269,082   261,082  (7) طراف ذات عالقةأ إلىمستحق 

  3,944,715   10,980,141  (8) ى وأرصدة دائنة أخر  ةمستحق مصروفات

  15,851   10,602  (9)  ةمخصص الزكا

 4,403,056 11,637,394  املتداولة إجمالي اللتزامات

 4,403,056 11,637,394  إجمالي اللتزامات

    حقوق امللكية 

  245,000   245,000   رأس املال

  38,896   38,896   حتياطي نظاميإ

  317,784  (82,861)   )خسائر( متراكمة

 601,680 201,035  إجمالي حقوق امللكية

 5,004,736 11,838,429  إجمالي اللتزامات وحقوق امللكية
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 قائمة الدخل والدخل الشامل

 املبالغ بالرياالت السعودية() م2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 إيضاح 

  1,623,755   31,504  (10) املبيعات  

 (1,600,526)  (193,136)  (11)   املبيعات  تكلفة 

 23,229 (161,632)  )الخسارة( الدخل مجمل

    املصروفات 

 (339,571) (292,533) (12) املصروفات العمومية واإلدارية

 (339,571) (292,533)  إجمالي املصروفات 

 (316,342) (454,165)  من النشاط الرئيس ي )الخسارة( الدخل صافي

    األخرى عمال نتائج األ 

 446,846 53,520 (13) خرى أإيرادات 

 130,504 (400,645)  الزكاة  قبل)الخسارة( الدخل صافي 

 (15,851) - (9) الزكاة 

 114,653 (400,645)  بعد الزكاة  )الخسارة( صافي الدخل

 - -  الدخل الشامل اآلخر 

 114,653 (400,645)  الشامل للعام)الخسارة( صافي الدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14) رقم ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 معها وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ا
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 قائمة التدفقات النقدية

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

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31  

    ةلييالتشغ ةنشطاألالتدفقات النقدية من 

  130,504  (400,645)   الزكاة  قبل)الخسارة( الدخل صافي 

  9,627   6,251   واآلالت واملعداتإهالك العقارات 

 140,131 (394,394)  صول بعد التسوياتالتغير في صافي األ 

    املتداولة واللتزامات األصول التغيرات في 

  133,223     -   املدينون التجاريون 

  ةمصروفات مدفوع
ً
  41,990  (656,218)   ى وأرصدة مدينة أخر  مقدما

  27,676   212,161   الدائنون التجاريون 

  3,607,586   7,035,426   ى خر أ ةدائن ةرصدأو  ةمصروفات مستحق

 (14,626)  (5,249)   املسدد من الزكاة 

 - (7,538,999)   أعمال تحت التنفيذ

 3,935,980 (1,347,273)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    الستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

  149,000  -  مشروعات تحت التنفيذ

 (3,258)  (30,561)  تال مدفوعات لشراء معدات واآل

 145,742 (30,561)  الستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 168,000 (8,000)  مستحق من جهات ذات عالقة

 168,000 (8,000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  4,249,722  (1,385,834)   ةومافي حكمها خالل السن ةصافي التغيرات في النقدي

  133,065   4,382,787   لدى البنك أول السنةبالصندوق و النقد  رصيد

 4,382,787 2,996,953  لدى البنك أخر السنةبالصندوق و النقد رصيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية (14)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
 

 الجمالي  )خسائر( متراكمة إحتياطي نظامي رأس املال البيان

 487,027  226,062 15,965 245,000 م 2020يناير  1الرصيد في 

 - (22,931) 22,931 - حتياطي النظامياإل  إلىاملحول 

 114,653  114,653 - -  صافي الدخل الشامل

 601,680 317,784 38,896 245,000 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 601,680 317,784 38,896 245,000 2021يناير  1الرصيد في 

 (400,645) (400,645) - -  صافي الدخل الشامل

 201,035 (82,861) 38,896 245,000 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14)رقم  ى( إل1اإليضاحات املرفقة من رقم )ن إ
ً
معها وتقرأالقوائم املالية  ةال يتجزأ من هذ ا
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 - :التكوين والنشاط .1

 ، هـ1438/ 02/3وتاريخ ( 282) جتماعية برقماإل بوزارة املوارد البشرية والتنمية  مسجلة الجمعية التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض )نحال(

.لاريا 100م ( سهم قيمة كل سه2450) إلىريال مقسم 245،000بلغ رأس مال الجمعية   اململكة العربية السعودية  –   الرياضالرئيس ى : ومركزها 
  

 أوتتمثل 
 
 :يلي لنظمها األساس ي فيما هداف الجمعية طبقا

     .املساهمة في تطوير سالالت النحل البلدي عن طريق دعم األبحاث العلمية -

      . نظمة الغذائية والعالجيةمستوي الوعي لدي املجتمع باأل رفع  -

      . توفير كافة مستلزمات رعاية وتربية النحل ووسائل إنتاج النحل -

 أغير ما تقدم من  -
ً
  هداف ذات صله موضحه توضيحا

ً
     .ساس ي للجمعيةبالنظام األ  تفصيليا

     

 :السنة املالية

 من كل عام ميالدييناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر بداية املالية في  السنة أتبد
 

     :املحاسبيةملخص بأهم السياسات  .2

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

 . راجعين واملحاسبينالتي تعتمدها من الهيئة السعودية للمالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى 

-     
 
 هم السياسات املحاسبية املتبعة.أل  وفيما يلي ملخصا

 

 :العرف املحاسبي    .2/1

  ةعداد القوائم املاليإتم  
ً
  معبرا

ً
 ةستمراريإستحقاق املحاسبي و ستخدام مبدأي اإل إملبدأ التكلفة التاريخية وب عنها بالريال السعودي وفقا

 النشاط.
 

 : ستخدام التقديراتإ   .2/2

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

 ىثر علؤ فتراضات التي قد تستخدام التقديرات واإل إعليها يتطلب ، راجعين واملحاسبينصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمواإل 

اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل تلك  إلى ةضافإمبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم املحتملة في تاريخ القوائم املالية 

ن النتائج الفعلية قد أ الإاإلدارة حول االحداث واألنشطة  ىلدفضل املعلومات املتوفرة أ ىعل ةن هذه التقديرات مبنيأمن  وبالرغم، السنة

 التقديرات. هتختلف عن هذ
 

 النقد ومافي حكمه    .2/2/1

تكاد  ةمخاطر منخفض ىجل عالية السيولة والتي تنطوي علاأل  ةستثمارات املالية قصير يتضمن النقد بالصناديق واألرصدة والودائع البنكية واإل 

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

 

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

حتساب مخصص الديون إيظهر املدينون بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم 

عداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من إالجمعية السابقة في تحصيلها ويتم  ةالديون وخبر  عمارإ على املشكوك في تحصيلها بناءً 

 الديون. هتحصيل هذ ةمكانيإعدم 
 

 :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

قتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية إستخدامها تدفق منافع إعتراف باملوجودات الثابتة عندما يترتب على إل يتم ا

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

 للمعدالت 
ً
  -التالية: عمرها اإلنتاجي املقدر وفقا

 %15 أجهزة كمبيوتر  %10 خاليا النحل

 %10 أثاث ومفروشات %10 أجهزة كهربائية

 ةو الخسائر الناتجأبات املكاسب إثستبعادها ويتم إ أوستهالكها املتراكم من الحسابات بتاريخ بيعها إو املستبعدة و أويتم حذف األصول املباعة 

 الدخل. ةضمن قائم
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 :ستثمارات العقاريةال    .2/2/5

هل ؤ م علىتقويم سنوي من قبل مقيم خارجي مستقل حاصل  على ستثمارات العقارية بالتكلفة تحدد القيمة العادلة بناءً يتم في األصل قياس اإل  

  .ة الدخليم تدرج بقائميالعادلة في تاريخ كل ميزانية وأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة التق العقارية بالقيمةستثمارات منهي معترف به تظهر اإل 
 

 ملوظفينومنافع امزايا    .2/2/6

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

ستخدام طريقة وحدة اإلضافة املتوقعة إفي أنظمة اململكة العربية السعودية، كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة ب

 .من املعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 28جميع التبسيطات املسموح بها في القسم ستخدام إمع 
 

 األخرى  ةاملصاريف املستحقه والذمم الدائن  . 2/2/7

 ثبات اإلإيتم 
ً
 املوردين.م لم تقدم بها فواتير من قبل أقدمت  عن الخدمات املستلمة سواءً  لتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها مستقبال

 

 الزكاة    .2/2/8

 إل ا السعودية ويتمفي اململكة العربية  هيئة للزكاة والضريبة والجماركتخضع الجمعية لتعليمات 
ً
ستحقاق ويتم ملبدأ اإل  ستدراك للزكاة وفقا

 إ
ً
عتماد الربط النهائي حيث يتم إفروقات بين املخصص والربط النهائي عند  ةيأتسجيل  الزكوي ويجري للوعاء  حتساب مخصص الزكاة وفقا

 قفال املخصص.إ
 

 عتراف باليراداتال     .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 ةمبلغ اإليرادات بصور عتراف باإليرادات عندما يمكن قياس يتم اإل  ةعام ةوبصور  ةوخصومات الكمي

عتراف الخاصة عند تحقق شروط اإل  ةموثوق ةللجمعية ويمكن قياس التكاليف التي تحملتها الجمعية او ستتحملها بصور  ةمستقبلي ةقتصاديإ

 نتقال منافع ومخاطر امللكية للمشتري.إببيع البضاعة وذلك عند تسليم البضاعة للعمالء و 
 

 املصروفات   . 2/2/10

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

بين  ةللمصروفات املشتركجراء توزيع إويتم  ةداريإو  ةعباء التمويل كمصروفات عموميإاإليرادات /املبيعات و  ةستثناء تكلفإاملصروفات األخرى ب

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

 رباحتوزيع األ    . 2/2/11

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

 إلىس املال وعندها يتم تحويل النسبة أحتياطي النظامي مع ر رصيد اإل  ى ن يتساو أ إلىحتياطي نظامي للجمعية إ%( من األرباح لتكوين 20) -1

 .حتياطي العاماإل 

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

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

 10زيد عن )تال  ةماتقرره الجمعية العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسب -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

 
 

 العانات والتسهيالت    . 2/2/12

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

 للجمعيات التعاونية. 
 

 التدفقات النقدية ةقائم   . 2/2/13

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

 بالصندوق والحسابات الجارية. أرصدة النقدية
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 بالصندوق ولدي البنك النقد  .3

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                               

  4,326  1,131 النقد بالصندوق 

  4,378,461  2,995,822 نماءبنك اإل 

 2,996,953 4,382,787 
 

 وأرصدة مدينة أخر  .4
 
  ى مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

  11,451  14,886 عهد

  8,800  8,800 يرادات مستحقةإ

 -  558,056  مؤسسة خلية للتجارة

 -  100,000  جمعية النحالين بالباحة

 5,273 - ى خر أ

 681,742 25,524 
 

 أعمال تحت التنفيذ  .5

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                 

 -  6,030,041  *مشروع التدريب والتوطين

 -  1,508,958 **ةستشاريمشروع اإل  

 7,538,999 - 
 

الشباب المتهان حرفة تربية النحل( ويشمل  )دراسات بناء القدرات والوطنية بتأهيلب تعاقدت الجمعية مع وزارة البيئة واملياة والزراعة بالقيام   *

ت املؤقتة ذلك تقديم الخدمات واألفراد واملوظفين واملواد وجميع األشياء الالزمة لتنفيذ وإتمام وصيانة األعمال املبينة في العقد وكذلك الخدما

 لشروط العقد ووثائقه. وذلك خالل مدة القيا)الجمعية( واإلضافية والتكميلية والتعديالت التي يطلب صاحب العمل من االستشاري 
ً
م بها وفقا

( تسري هذه املدة ابتداء من تاريخ اإلشعار باملباشرة.  18)
ً
سعودي، ( ريال 33,303,007.50مبلغ وقدره )وبلغت القيمة اإلجمالية للعقد شهرا

 لألعمال الفعلية التي يقوم األستش
ً
 للعقد وتبعا لألعمال وتخضع هذه القيمة اإلجمالية للزيادة والنقص تبعا

ً
اري )الجمعية( بتنفيذها طبقا

 اإلضافية والتكميلية والتعديالت التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نظاق الحدود املنصوص عليها في شروط العقد.

 

( ويشمل ذلك برنامج تربية امللكات وإنتاج الطرودتقديم الخدمات االستشارية لتعاقدت الجمعية مع وزارة البيئة واملياة والزراعة بالقيام ب )* *

ؤقتة تقديم الخدمات واألفراد واملوظفين واملواد وجميع األشياء الالزمة لتنفيذ وإتمام وصيانة األعمال املبينة في العقد وكذلك الخدمات امل

 لشروط العقد ووثائقه.
ً
 3)وذلك خالل مدة  واإلضافية والتكميلية والتعديالت التي يطلب صاحب العمل من االستشاري )الجمعية( القيام بها وفقا

( ريال سعودي، 5,196,860.55. وبلغت القيمة اإلجمالية للعقد مبلغ وقدره )مباشرة العمل ( تسري هذه املدة ابتداء من تاريخسنوات ميالدية

 لل
ً
 لألعمال الفعلية التي يقوم األستشاري )الجمعية( بتنفيذها طبقا

ً
عقد وتبعا لألعمال وتخضع هذه القيمة اإلجمالية للزيادة والنقص تبعا

  اإلضافية والتكميلية والتعديالت التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نظاق الحدود املنصوص عليها في شروط العقد.
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 "بالصافي"واآلالت واملعدات  ملمتلكاتا .6

 الجمالي تحسينات على مباني  مكيفات ومراوح أجهزة كمبيوتر وطابعات أثاث ومفروشات أجهزة كهربائية خاليا النحل البيان

 47,720 - - 13,885 11,945 15,772 6,118 م  2021يناير  1تكلفة األصول في 

 30,561 7,347 15,391 7,823 - - - إضافات خالل العام 

 78,281 7,347 15,391 21,708 11,945 15,772 6,118 م 2021ديسمبر  31تكلفة األصول في 

 (21,577) - - (6,432) (7,648) (5,967) (1,530) م2021يناير  1اإلهالكات في مجمع 

 (6,251) (20) - (2,784) (1,195) (1,640) (612) إهالكات العام

 (27,828) (20) - (9,216) (8,843) (7,607) (2,142) م 2021ديسمبر  31مجمع اإلهالكات في 

 50,453 7,327 15,391 12,492 3,102 8,165 3,976  م 2021ديسمبر  31صافي قيمة األصول في 

 26,143 - - 7,453 4,297 9,805 4,588  م  2020ديسمبر  31صافي قيمة األصول في 
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 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  .7

 م 2020ديسمبر  31 م 2021 ديسمبر 31 نوع املعاملة طبيعه العالقة                                    

  129,500   121,500  تمويلي  عضو  خالد العنقري  

  73,082   73,082  تمويلي  عضو  سعود الجوير 

  31,500   31,500  تمويلي  عضو  فواز الدرع 

  35,000   35,000  تمويلي  عضو  ستاذ الصبيحياإل  

   261,082 269,082 
 

 
 

 ى دائنة أخر  مصروفات مستحقة وأرصدة .8

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  60,000     -   يجارات املستحقةاإل  

  269,627   278,537   ضريبة القيمة املضافة 

  3,509,096   3,509,096   دفعات مقدمة من العمالء 

  10,800   10,800   مصنع بيوت العجوه 

  11,654   11,654   شركة العسل البري للتجارة 

  80,000   80,000   مجموعه رواحب للتجارة 

    -   5,763,179    مشروع التدريب والتوطين - ةدفعات مقدم 

    -   1,323,304   ةستشاريمشروع اإل  - ةدفعات مقدم 

  3,538   3,538   شركة موجه الوسائط 

    -   33   ى خر أ 

 10,980,141 3,944,715 
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  مخصص الزكاة  .9

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

 130,504 - قبل الزكاة  الدخلصافي 

 - - مزايا ومنافع املوظفين )املكون(مخصص 

   يضاف إليه 

  245,000 - رأس املال

  26,143 - ى خر الديون األ 

  15,965 - النظامي حتياطياإل 

  226,062 - ةأرباح مبقا

 643,674 - جمالي عناصر الوعاء الزكوي املوجبهإ

   منه) يخصم (

 (26,143) - الت ومعداتممتلكات واآل

 (26,143) - السالبةجمالي عناصر الوعاء الزكوي إ

 617,531 - وعــــاء الزكاة

 15,851 - الزكاة املستحقة
 

 

 ب. حركة مخصص الزكاة 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  14,626 15,851 السنةول أرصيد املخصص 

  15,851 - السنةخالل  املكون 

 (14,626) - تسويات سنوات سابقة

  14,626 (5,249) السنةخالل  املسدد

 15,851 10,602 السنةخر آرصيد املخصص 
 

 

 

 

 املبيعات  .10

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  1,546,495  -  يرادات اإلستشاريةإ 

  600  31,504  يرادات بيع ملكات ونحلإ 

  76,660  -  يرادات صيانة وادي نمارإ 

 31,504 1,623,755 
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     املبيعاتتكلفة  .11

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  178,822     -   مصروفات صيانة وتشغيل املختبر 

  5,774   2,450   مستلزمات املناحل 

  1,137,417     -   ستشاريةإمصاريف  

  40,005     -    الدورة النسائية 

  108,521     -   صيانة وادي نمار 

  129,987   190,686   ى خر أمصاريف تشغيلية  

 193,136 1,600,526 

 

 املصروفات العمومية والدارية  .12

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  285,320   232,416   مرتبات وأجور وما في حكمها 

  8,500   1,000   يجاراتإ

  8,983   1,995   قرطاسية ومطبوعات 

  3,250   38,839   شتراكاتإو  ةرسوم حكومي 

  3,183   8,962   كهرباء ومياه وهاتف وبريد 

  580   510   ضيافة ونظافة 

  526     -   نقل وترحيل 

  420     -   معارض ومؤتمرات 

  213   2,460   مصاريف بنكية 

  9,627   6,251   ومعداتالت ستهالك اآلإ 

  15   ى خر أمصاريف  

  7,500     -   بدل سكن 

  7,114     -   جتماعات املجلس والهيئة العامةإ 

  2,591     -   عمالي لدفع الرسومأبوابة  

  1,749   100   صالحإصيانة و  

 292,533 339,571 
 

 خرى أ إيرادات .13

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                    

  103,181  53,520  ى خر أيرادات إ

  343,665  -  عانة فنيةإ

 53,520 446,846 
 

 عام: .14

 م.2022/  10/  13املوافق  ه1444/ 03/  17تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  -


