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تقريراملراجع املستقل
إلى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  /املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين
الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
الرياض -اململكة العربية السعودية

املحترمين

الرأي
لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة للجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض واملسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية برقم ( ،)318والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2021م ،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.
وفي رأينا ،فإن القوائم املالية املرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية ،املركز املالي للجمعية التعاونية
ملنتجي البيض بالرياض كما في  31ديسمبر 2021م وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ،
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.
أساس الرأي
ً
تمت املراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب تلك املعايير
ً
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية " .إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك
وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربي ة السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا
ً
األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد .باعتقادنا فإن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء
رأينا.
أمرآخر
تمت مراجعة القوائم املالية للجمعية عن السنة املالية السابقة واملنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مراج ـ ـ ــع آخر
ً
والذي قام بإبداء رأيا غير معدل (نظيف) بموجب تقريره املؤرخ بالدمام في  24رمضان 1442هـ املوافق  6مايو 2021م.
مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
ً
للمراجعين واملحاسبين وطبقا ألحكام نظام الجمعيات التعاونية والئحته التنفيذية والالئحة األساسية للجمعية التعاونية
وهي املسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من أي تحريف جوهري
ً
سواء بسبب غش أو خطأ.
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تقريراملراجع املستقل
التقريرعن مراجعة القوائم املالية
الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية (تتمة)
وعند إعداد القوائم املالية ،فإن اإلدارة هي املسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن 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
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول ّ
عما إذا كانت القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهريً ،
سواء بسبب
عال من التأكيد ،لكنه ال يضمن أن
غش أو خطأ ،وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ً
ً
املراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف دائما عن
ُ
التحريف الجوهري عند وجوده .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وت َعد التحريفات جوهرية إذا كان من املتوقع
بدرجة معقولة أنها قد تؤثر ،منفردة أو في مجملها ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون على أساس هذه
القوائم املالية.
ً
وكجزء من املراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم املنهي،
ً
ونحافظ على نزعة الشك املنهي طوال عملية املراجعة .ونقوم أيضا بما يلي:
ً
سواء بسبب غﺵ أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
• تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية،
إجراءات مراجعة تستجيب لتلك املخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيناُ .ويعد
ً
خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،نظرا ألن الغش قد
ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• التوصل إ لى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة في ظل
الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
• تقويم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات
املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.
• التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في املحاسبة ،وما إذا كان هناك
ً ً
عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة
ً
استنادا إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،فإن علينا أن نلفت
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات ال عالقة 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 تقرير
ً
ً
املراجع .ومع ذلك ،فإن أحداثا أو ظروفا مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
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تقريراملراجع املستقل
التقريرعن مراجعة القوائم املالية
الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية (تتمة)
• 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
املهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء املراجعة.
التقريرعن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
 وفي رأينا فإن القوائم املالية املشار إليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات التعاونية املعتمد من قبل وزارة املواردالبشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
عن الـعـزق والزيلعي
محاسبون ومراجعون قانونيون
إبراهيم بن أحمد الـعزق
ترخيص رقم 402
(1429/5/9هـ)

التـاري ـ ـ ـ ــخ 25:شوال 1443ه
املو افــق 26 :مايو 2022م
الرياض – اململكة العربية السعودية
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318

قائمة املركزاملالي
كما في  31ديسمبر 2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
إيضاح

 31ديسمبر2021م

 31ديسمبر 2020م

األصول املتداولة
النقد لدى البنك

)(3

2,357,164

2,616,312

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)(4

31,108

1,808

2,388,272

2,618,120

إجمالي األصول املتداولة
األصول غيراملتداولة
)(5

املمتلكات واآلالت واملعدات “بالصافي "
إجمالي األصول غيراملتداولة
إجمالي األصول

36,040

-

36,040

-

2,424,312

2,618,120

اإللتزامات وحقوق امللكية
اإللتزامات املتداولة
157,347

95,584

)(6

مخصص الزكاة
إجمالي اإللتزامات املتداولة

157,347

95,584

إجمالي اإللتزامات

157,347

95,584

حقوق امللكية
راس املال

2,650,000

2,650,000

(خسائر) متراكمة

()383,035

()127,464

إجمالي حقوق امللكية

2,266,965

2,522,536

إجمالي اإللتزامات وحقوق امللكية

2,424,312

2,618,120

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (8جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318

قائمة الدخل الشامل
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
إيضاح

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

مصاريف عمومية وإدارية

)(7

)(422,047

()81,880

استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات

)(5

)(4,261

-

صافي دخل النشاط

()426,308

()81,880

إعانة الوزارة

225,000

50,000

إيردات أخرى

7,500

-

()193,808

()31,880

()61,763

()95,584

()255,571

()127,464

-

-

()255,571

()127,464

صافي الدخل قبل الزكاة
)(6

الزكاة
صافي الدخل بعد الزكاة
الدخل الشامل اآلخر
صافي الدخل الشامل للعام

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (8جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الزكاة
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
صافي التغيرفي صافي الدخل بعد التسويات

()193,808

()31,880

4,261

-

()189,547

()31,880

التغيرفي األصول واإللتزامات املتداولة
ً
مصروفات مدفوعه مقدما وأرصدة مدينة أخرى

()29,300

()1,808

صافي النقد (املستخدم في) األنشطة التشغيلية

()218,847

()33,688

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
املدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

()40,301

-

صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) األنشطة االستثمارية

()40,301

-

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
إضافة رأس املال

-

2,650,000

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

-

2,650,000

صافي التغير في رصيد النقد وما في حكمه خالل السنة

)(259,148

2,616,312

رصيد النقد وما في حكمه أول السنة

2,616,312

-

رصيد النقد وما في حكمه آخرالسنة

2,357,164

2,616,312

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ) (8تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318

قائمة التغيرات في حقوق املساهمين
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
رأس املال

خسائر (متراكمة)

اإلجمالي

البيان
الرصيد في  1يناير 2020م

2,650,000

-

2,650,000

صافي الدخل الشامل للعام

-

()127,464

()127,464

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

2,650,000

()127,464

2,522,536

الرصيد في  1يناير 2021

2,650,000

()127,464

2,522,536

صافي الدخل الشامل للعام

-

()255,571

()255,571

2,650,000

()383,035

2,266,965

الرصيد في  31ديسمبر2021م

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (8جزء ال يتجزأ من هذة القوائم املالية وتقرأ معها.
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318
الرياض– اململكة العربية السعودية
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .1التكوين والنشاط- :
الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ( )318بتاريخ  1440 / 12 / 03هـ  .وسجل تجاري
رقم ( )1010657152بتاريخ  1442/2/12ه .
بلغ رأس مال الجمعية مبلغ  2,650,000ريال سعودي (عدد  53سهم بقيمة اسمية بلغت  50,000ريال للسهم الواحد)
وتتمثل أهداف الجمعية طبقا لنظامها األساس ي فيما يلي:
تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها االقتصادية واالجتماعية عن طريق:
 تمثيل املنتجين لدى الجهات ذات العالقة. حماية املنتج الوطني. تطوير الصناعات التحويلية للبيض.ً
ً
 تسويق املنتجات داخليا وخارجيا. الشراء املوحد ملدخالت اإلنتاج. تكوين الفرق الفنية وفرق الصيانة لخدمة قطاع الدواجن. إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لخدمة قطاع الدواجن.السنة املالية
تبدأ السنة املالية في اليوم األول من شهر يناير من العام الحالي  2021م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر في العام الحالي  2021م
 .2ملخص بأهم السياسات املحاسبية:
ً
لقد تم إعداد القوائم املالية للجمعية وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات املحاسبية املتبعة. .1/2العرف املحاسبي
ً
ً
تم إعداد القوائم املالية معبرا عنها بالريال السعودي وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأي االستحقاق املحاسبي واستمرارية النشاط.
 .2/2استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير
واالصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد توثر على
مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم املحتملة في تاريخ القوائم املالية اضافة إلى اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل تلك
السنة .وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذة التقديرات.
 .1/2/2النقد وما في حكمه
يتضمن النقد بالصناديق واألرصدة والودائع البنكية واالستثمارات املالية قصيرة األجل عالية السيولة والتي تنطوي على مخاطر منخفضة تكاد
ً
تكون منعدمة عند تحويلها إلى سيولة نقدية وغالبا ما تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها (إن وجدت).
 .2/2/2الذمم املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى
يظهر املدينون بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم احتساب مخصص الديون املشكوك
في تحصيلها ً
بناء على أعمار الديون وخبرة الجمعية السابقة في تحصيلها ويتم إعداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من عدم امكانية
تحصيل هذه الديون.
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الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318
الرياض– اململكة العربية السعودية
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .3/2/2املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم االعتراف باملوجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية
ً
من الدقة ،ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك ،وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على
ً
عمرها اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت التالية -:
%15
أجهزة كمبيوتر
%10
أثاث ومفروشات
%10
أجهزة كهربائية
ويتم حذف األصول املباعة أو املستبعدة واستهالكها املتراكم من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها ويتم اثبات املكاسب أو الخسائر الناتجة
ضمن قائمة الدخل.
 .4/2/2االستثمارات طويلة األجل:
تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات املالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص
ً
الجمعية من صافي نتيجة االستثمارات ويتم إظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة االستثمارات كبند مستقل في قائمة الدخل وفقا ملعيار
املحاسبة عن االستثمارات وفق طريقة حقوق امللكية.
 .5/2/2املصاريف املستحقة والذمم الدائنه األخرى
ً
يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها مستقبال عن الخدمات املستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين.
 .6/2/2االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمحصل أو املستحق التحصيل وتظهر بالصافي بعد حسم الخصومات التجارية وتعجيل الدفع
وخصومات الكمية وبصورة عامة يتم االعتراف باإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثقة ومن املحتمل تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية للجمعية ويمكن قياس التكاليف التي تحملتها الجمعية أو ستتحملها بصورة موثوقة عند تحقق شروط االعتراف الخاصة ببيع
البضاعة وذلك عند تسليم البضاعة للعمالء وانتقال منافع ومخاطر امللكية للمشتري.
 .7/2/2املصروفات
املصروفات البيعية والتسويقية هي تلك املصروفات الناجمة عن جهود الجمعية التي تقوم بها إدارة البيع والتسويق ويتم تصنيف جميع
املصروفات األخرى باستثناء تكلفة اإليرادات /املبيعات وأعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية ويتم اجراء توزيع للمصروفات املشتركة بين
تكلفة اإليرادات /املبيعات واملصروفات البيعية والتسويقية واملصروفات العمومية واإلدارية عند الضرورة على أساس ثابت.
 .8/2/2توزيع األرباح
ً
وفقا للمادة رقم ( )28من نظام الجمعيات التعاونية الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية يتم توزيع أرباح الجمعية على النحو التالي:
 )%20( -1من األرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى رصيد االحتياطي النظامي مع راس املال وعندها يتم تحويل النسبة إلى
االحتياطي العام.
 -2مبلغ ال يزيد على ( )%20من باقي األرباح يصرف كربح بنسبة املساهمة في راس املال.
 -3مبلغ ال يزيد على ( )%10من باقي األرباح للخدمات االجتماعية.
ً
 -4ما تقرره الجمعية العمومية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن ( )%10من باقي األرباح وفقا للمادة رقم ( )14من نظام
الجمعيات التعاونية.
ً
 -5تخصص باقي األرباح للعائد على املعامالت وفقا للمادة رقم ( )49من الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية.
 .9/2/2اإلعانات والتسهيالت
ً
يتم معالجة اإلعانات التي تحصل عليها الجمعية من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية وفقا ملا نصت علية املادة ( )52من الالئحة التنفيذية
للجمعيات التعاونية.
 .10/2/2قائمة التدفقات النقدية
ً
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في
أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318
الرياض– اململكة العربية السعودية
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .3النقد لدى البنك

بنك الرياض

 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

2,357,164

2,616,312

2,357,164

2,616,312

 .4مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

17,943

1,743

عهد نقدية

30

65

تأمين إيجار

13,135

-

31,108

1,808

ضريبة القيمة املضافة
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مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()318
الرياض– اململكة العربية السعودية
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .5املمتلكات واآلالت واملعدات "بالصافي"
أجهزة كمبيوتر

أثاث ومفروشات

لوحات دعاية
وإعالن

اإلجمالي

-

-

-

-

اإلضافات

35,039

655

4,607

40,301

التكلفة في 31ديسمبر2021م

35,039

655

4,607

40,301

مجمع اإلهالك  1يناير 2021م

-

-

-

-

إستهالك العام

)(3,504

)(66

)(691

)(4,261

مجمع اإلهالك في 31ديسمبر2021م

)(3,504

)(66

)(691

)(4,261

صافي القيمة الدفترية في 31ديسمبر2021م

31,535

589

3,916

36,040

صافي القيمة الدفترية في 31ديسمبر 2020م

-

-

-

-

التكلفة في 1يناير 2021م

- 11 -

الجمعية التعاونية ملنتجي البيض بالرياض
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الرياض– اململكة العربية السعودية
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .6أ .مخصص الزكاة
 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

صافي صافي الدخل قبل الزكاة

()193,808

()31,880

صافي الدخل املعدل

()193,808

()31,880

االضافات الي الوعاء الزكوي
2,650,000

2,650,000

راس املال
مخصصات مدورة

95,584

-

اجمالي اإلضافات

2,551,776

2,618,120

الحسميات من الوعاء الزكوي
ممتلكات واالالت ومعدات بالصافي

()36,040

-

صافي الخسارة املدورة املعدلة

()127,464

-

اجمالي الحسميات

()163,504

-

الوعاء الزكوي

2,388,272

2,618,120

الوعاء الزكوي بدون صافي ربح أو خسارة دخل السنة املعدل
ً
الوعاء الزكوي املعدل مضافا إليه صافي دخل (خسارة) السنة املعدل

2,662,314

703,672

2,470,506

2,618,120

61,763

95,584

الزكاة املستحقة
ب .حركة مخصص الزكاة

 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

الرصيد في بداية السنة

95,584

-

املكون خالل السنة

61,763

95,584

املسدد خالل السنة

-

-

157,347

95,584
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 .7املصروفات العمومية واإلدارية
 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

234,065

63,233

بدالت

5,200

-

تأمين صحي

43,778

-

أتعاب مهنية واستشارات

6,000

-

محروقات

1,412

-

رسوم نشر

1,500

-

صيانة مباني

3,936

-

تبرعات

10,000

-

إيجارات

87,565

-

ضيافة ونظافة

1,699

-

2,351

-

-

17,819

رسوم حكومية واشتراكات

8,320

547

أدوات كتابية ومطبوعات

1,526

276

مصروفات ورسوم بنكية

114

5

14,581

-

422,047

81,880

رواتب وأجور وما في حكمها

مصروف تليفون
دعاية واعالن

مصاريف أخرى

 .8عام:
-

تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ 1443 /10 /25هـ املوافق 2022 /05 /26م.
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