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 تقرير مراجع الحسابات املستقل 
 

 املوقرين    الجمعية العمومية  أعضاء /  لة والسعادةيأصحاب الفض

 اجيالنا الشبابية ةجمعي

 

 الرأي 

(، والتي 1118برقم )املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  بوزارةواملسجلة  اجيالنا الشبابية ةجمعيللقد راجعنا القوائم املالية املرفقة 

م، وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ، 2020ديسمبر  31تشتمل على قائمة املركز املالي في 

 قوائم املالية.وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة بما في ذلك اإليضاحات املرفقة مع ال

 

 م وأداءها2020ديسمبر  31للجمعية في  املالي الجوهرية، املركز الجوانب جميع بعدل من تعرض القوائم املالية املرفقة فإن وفي رأينا

 ملعايير املنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة  التاريخ، ذلك في املنتهية النقدية للسنة وتدفقاتها املالي
ً
السعودية للمحاسبين وفقا

الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واالصدارات  واملتوسطة الصغيرة للمنشآت املالي للتقرير الدولي القانونيين واملعيار

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي 

 
ً
 توضيحها فيتلك املعايير تم  بموجبمسؤوليتنا إن اململكة العربية السعودية. للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في تمت مراجعتنا وفقا

 لقواعد سلوكجمعية مستقلون عن الاملالية " إننا راجع عن مراجعة القوائم امل يات"مسؤول قسم
ً
اململكة  فياملعتمدة  ةاملهن وآداب وفقا

 لتلك كما  املالية،ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم  العربية السعودية
ً
بإعتقادنا أن  القواعد.أننا التزمنا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى وفقا

 رأينا.أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء 
 

ائم املالية  مسؤوليات اإلدارة عن القو

 ملعايير املنشآت غير الهادفة للربح الصادر اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل إن 
ً
من الهيئة السعودية  ةوفقا

املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير  الحجم واملتوسطة الصغيرة للمنشآت املالي للتقرير الدولي للمحاسبين القانونيين واملعيار

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية  وهي املسؤولة عن القانونيين.الصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين وا

 إلعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ .

 ملبدأ االستمرارية واالفصاح  على اإلستمرار  الجمعيةاإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة  فإنعند إعداد القوائم املالية ، 
ً
في العمل وفقا

تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو ما لم  في املحاسبةاإلستمرارية  أمبد وتطبيقباإلستمرارية  األمور ذات العالقة، عن حسبما هو مالئم 

 اإلشراف على عملية إعداد التقرير املالي في الجمعية .. إن اإلدارة مسئولة عن إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير مراجع الحسابات املستقل 

 اجيالنا الشبابية ةجمعي

 

 عن مراجعة القوائم  املاليةراجع املمسؤوليات 

جوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من أي أخطاء 

 بأن عملية 
ً
وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضمانا

 بإكتشاف األ 
ً
 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستقوم دائما

ً
خطاء الجوهرية عند املراجعة التي تتم وفقا

وجودها. قد تنشأ األخطاء من غش أو خطأ وتعتبر جوهرية منفردة أو مجتمعة، إذا، كان من املمكن ان تؤثر بشكل جوهري على القرارات 

 االقتصادية للمستخدمين املتخذة على أساس هذه القوائم املالية.

 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة
ً
نزعة على  حافظاملنهي ونلحكم ، فإننا نمارس ا اململكة العربية السعودية في كجزء من املراجعة وفقا

 :ما يلي نقوم ب كمااملراجعة.  خاللالشك املنهي 

  وتصميم وتنفيذ أغش أو خط كانت ناتجة عنسواء وتقديرها الجوهرية في القوائم املالية،  تحريفاتمخاطر التحديد ،

. إن ناأير لتوفير أساس إلبداء  الئمةول على أدلة مراجعة كافية وملتلك املخاطر، والحص استجابة لتلكإجراءات مراجعة 

خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد يتضمن الغش تواطؤ أو 

 تزوير أو إغفال متعمد أو تحريفات أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية املتعلقة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة للظروف، ولكن

 .للجمعيةليس لغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية 

 صلة املعدة من تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات ال

 قبل اإلدارة.

  تقييم مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس االستمرارية املحاسبي، وبناًء على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا

كانت هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك جوهرية على قدرة املنشأة على اإلستمرار كمنشأة 

صلنا إلى وجود حالة شك جوهري، يكون مطلوب منا لفت اإلنتباه في تقرير مراجعي الحسابات إلى مستمرة. إذا و 

إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند إستنتاجاتنا على  -اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم املالية، أو لتعديل رأينا 

الحسابات الخاص بنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجع

 عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة. الجمعيةتوقف  فيالالحقة قد تتسبب 

  تقييم العرض العام والهيكل واملحتوى للقوائم املالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية تمثل املعامالت

. ذات العالقةواألحداث 
ً

 بطريقة تحقق عرًضا عادال
 

من بين عدة أمور ، نطاق وتوقيت ونتائج املراجعة الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية  اجيالنا الشبابية ةجمعيدارة إنقوم بإبالغ 

 في الرقابة الداخلية التي نكتشفها أثناء املراجعة.

 

 املتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

القوائم املالية املشار إليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات واملؤسسات الخيرية املعتمد من قبل وزارة العمل وفي رأينا فإن 
 والتنمية االجتماعية والنظام االساس للجمعية وهي مطابقة للدفاتر والسجالت املحاسبية املحتفظ بها .

 
 
 

 ه1442... /..../ التـاريــخ: 
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   اململكة العربية السعودية – الرياض
 

ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــ
 عن الـعـزق والزيلعي

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 إبراهيم بن أحمد الـعزق 

 402ترخيص رقم 
 هـ(9/5/1429)



٢٠٢٠/١٢/٣١ مايضاحاألصـــــــــــــــــــــــــــــــول 

األصـــــــــــول املتـــداولــة

٣٢٠٬٨٩١(٣)النقد لدي البنــوك

٣٢٠٬٨٩١إجما املوجودات املتداولة 

األصــــــــــول غ املتداولة

ــا أصــــول ثابتـــة ــ ــ ــ ــ ــ ٤٬٦٦٧(٤)صـ

٤٬٦٦٧إجما األصول غ املتداولة

٣٢٥٬٥٥٨إجمـــــــــا األصـــــــــــول 

صـــــــــا األصــــــــــــــول 

٢٩٠٬٠٥٩صا األصول غ املقيدة

٣٥٬٥٠٠(٥)صــافــي األصــول املـقيـدة

٣٢٥٬٥٥٨إجمــا صـــــا األصـــــول 

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

عس جمعية أجيالنا الشبابية 

ة و التنميه االجتماعيه برقم (١١١٨) شر مســـــجلة بوزارة املوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

ال السعودى املبالغ بالر

ص١



إجمــــــــــامــقيــــــــــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح

اسب اإليرادات وامل

عات النقدية العامة ٣٣١٬١٨٢   -                                   ٣٣١٬١٨٢الت

عات النقدية املقيدة ١٩٩٬٥٥٦١٩٩٬٥٥٦   -                                   الت

٢٢٬٠٠٠   -                                   ٢٢٬٠٠٠(٦)إيرادات خصومات

٦٬٠٠٠   -                                   ٦٬٠٠٠(٦)إيرادات جائزة

٥٠٬٠٠٠   -                                   ٥٠٬٠٠٠إعانات وزارة العمل والتنميه 

ررة من القيود  صا األصول ا

ــــدام ــ ــ ــ ــ ــ ـــد اإلستخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق قيـ يـــف لتحقـ ــادة التص ــ ــ ــ ــ                                -(١٦٤٬٠٥٦)١٦٤٬٠٥٦إعــ

يـــــــــــف عــــــــــــادة التص ٥٧٣٬٢٣٨٣٥٬٥٠٠٦٠٨٬٧٣٨إجما اإليرادات واملكــــــاسب و

سائر املصروفات وا

شطه ٢١٨٬٢٥٠   -                                   ٢١٨٬٢٥٠(٧)مصــــروفــــات اال

ة ٦٤٬٥٩٦   -                                   ٦٤٬٥٩٦(٨)املصروفات العمومية واإلدار

ــــالك األصـول الثابتة ــ ــ ــ ــ ــ ـ ٣٣٣   -                                   ٣٣٣إ

ســــائر ٢٨٣٬١٧٩                               -٢٨٣٬١٧٩إجما املصـــروفات وا

ــــر  صا االصول  ــ ٢٩٠٬٠٥٩٣٥٬٥٠٠٣٢٥٬٥٥٨التغيــ

                               -                               -                               -صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٢٩٠٬٠٥٩٣٥٬٥٠٠٣٢٥٬٥٥٨صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

عس جمعية أجيالنا الشبابية 

ة و التنميه االجتماعيه برقم (١١١٨) شر مســـــجلة بوزارة املوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٢٠٢٠/١٢/٣١ م  شطة للسنة املن قــائمة األ

ص٢



شغيلية  شطة ال ٢٠٢٠/١٢/٣١ مالتدفقات النقدية من األ

ــ  صا االصول  ٣٢٥٬٥٥٨التغـ

ــــالك األصـول الثابـتة ــ ـ ٣٣٣إ

ات ســو عد ال ٣٢٥٬٨٩١التغيــــــــــر  صا االصـــول 

شغيلية شطة ال ٣٢٥٬٨٩١صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ـــول ثابــــتة ــراء أصــ ــ ــ ــ ــ ــ (٥٬٠٠٠)شـ

                                        -اضافات مشروعات تحت التنفيذ

ة ثمار شطة االس (٥٬٠٠٠)صا التدفقات النقدية من األ

٣٢٠٬٨٩١صا التغ  رصيد النقدية

   -                                             رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة ٣٢٠٬٨٩١رصيدة النقدية  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

عس جمعية أجيالنا الشبابية 

ة و التنميه االجتماعيه برقم (١١١٨) شر مســـــجلة بوزارة املوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٢٠٢٠/١٢/٣١ م قائمة التدفقات النقدية للسنة املن

ال السعودى املبالغ بالر

ص٣



 جمعية أجيالنا الشبابية بعسير

 (1118برقم )مســـــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 م2020ديسمبر  31املنتهية في  االيضاحات املتممة للقوائم املالية للسنة

 بالريال السعودياألرقام 

- 4 - 

 جمعية أجيالنا الشبابية بعسير (  معلومات عن الجمعية:1)

 هاأب -عسير ( املركز الرئيس ى :  1/1)

 ( 1118برقم )  مســـــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  رقم التسجيل :( 2/1)

 :  جمعيةالأهداف (3/1)

    خدمه املجتمع السعودي من خالل انشطه الجمعيه الخيريه املتعدده -

 خيريه اخري متنوعه ملستحقيها  تقديم املساعدات العينيه والنقديه والزكاه وكفاله االيتام وكفاله االسر وانشطه -

 للمستحقين من املجتمع السعودي تقديم اموال الزكاه واملساعدات االجتماعيه املتنوعه واملختلفه -

  قديم خدمات افضل وتوسيع دائره نشاطها الخيري املشاركه بفعاليات ودورات تدريبيه لتطوير اداء الجمعيه لت -

 بالنظام األساس ي ير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحغ 
ً
 تفصيليا

ً
  للجمعية.ة توضيحا

  . وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام م2020تبدأ السنة املالية في األول من يناير : السنة املالية  4/1

 املتبعة :هم السياسات املحاسبية أسس العرض وأ .2

 عنها بالريال السعودى
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها للمنشأت الغير هادفة للربح فى اململكة  أ

ً
و طبقا

العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وفيما يلى ملخص ألهم السياسات املحاسبية املتبعة من خالل 

 -: الجمعية

 : استخدام التقديرات 1/2        

 للمعايير املحاسبية للمنشأت الغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراض
ً
ات التى إن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله فى تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفا
ُ
ت قد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

سجلة خالل تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن
ُ
 امل

 النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات . 

 العرف املحاسبي  2/2

 ملبدأ التكلفة الفعلية 
ً
 ملا يليعتد حدوثها ويتم تسجيل اال تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
 : يرادات واملصروفات طبقا

  اإليرادات: ( أ)

يتم اثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا الساس االستحقاق وذلك (1)

 توفر الشروط التالية : عند

بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية  الجمعية/أ(  ان تتمتع 1/1) 

 اإلستخدام فى املستقبل .

 الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة . الجمعية/أ(  ان تتوقع 1/2)

 للقياس بدرجة معقولة من املو 1/3) 
ً
 ضوعية ./أ(  ان يكون التبرع قابال

 لألساس 
ً
وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

 النقدى .

( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها 2)

   .بحيث تعكس القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزات 

 املصروفات: ( ب)

 يتم اثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق  -

 يتم اثبات مصروفات األنشطة فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق  -

 يتم اثبات مصروفات املساعادات املتنوعة والزكاة طبقا لالساس النقدي  -
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 -النقدية وشبه النقدية:

 ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك 

    الذمم املدينة:

الديون املعدومة عند تثبت الذمم املدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون املشكوك في تحصيلها , وتخصم  

 تكبدها .

 -األصول الثابتة :

عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة الثابتة  باملوجوداتيتم االعتراف 

تهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت و عالية من الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك 

 :االتية  على عمرها اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت

 معدل االهالك  

ـــروشات  %10%:2.5 أثاث ومفـ

 -مكافأة نهاية الخدمة :

 لم تقم الجمعية بعمل مخصص نهاية الخدمة

 الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:

 يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

 -االستثمارات املالية :

 وال يتم إثبات االيرادات الخاصة بها إال عند أستالمها فعليا . تقوم الجمعية بتسجيل أستثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها

 -التبرعات العينية :

للتحقق  يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة املحاسبية التى تم اإلستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة

 تبرعات إلى حين بيعها .لتلك السلع فإنه يجب تأجيل اإلعتراف بتلك ال

 قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في 

 أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 لنقدية لدى البنوك ا .3

  م2020 

   249,390  بنك الراجحي

   49,001  بنك البالد

   22,500  بنك الجزيرة

 320,891  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الـبـيـان
إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠٢٠/١٢/٣١

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠٢٠/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠٢٠/١٢/٣١

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠٣٣٣٣٣٣٤٬٦٦٧أثاث ومفــــروشات

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠٣٣٣٣٣٣٤٬٦٦٧اإلجما

عس جمعية أجيالنا الشبابية 

ة و التنميه االجتماعيه برقم (١١١٨) شر مســـــجلة بوزارة املوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح : (٤) صا األصول الثابتة : -

ص٧
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 األصــول املـقيـدةصــافــي  .5

  م2020 

  35,500 الحبيب الخيرية مشروع اكادمية املربين

 35,500  

 إيرادات اخرى  .6

  م2020 

  6,000 ايراد جائزة

  22,000 ايراد خصومات

 28,000  

 ةاالنشط مصروفات البرامج و  .7

  م2020 

   6,000  حملة رمضانية

   1,200  برنامج ركائز

   12,100  مشروع تمكين

   9,700  مشروع مهارات

   16,200  تصميم مشاريع تنموية وتسويقية

   12,000  مكافاءات

   50,000  برنامج همة

   800  مطبوعات

   60,000  مشروع مهارة

   10,000  اليوم العالمي للتطوع

   30,000  البناء االستراتيجي

   10,250  تصاميم ملوقع الجمعية

 218,250  

 مصروفات عمومية وإدارية  .8

  م2020 

  1,750 قرطاسية أدوات مكتبية

  333 مصروف االهالك

  4,096 مطبوعات

  55,800 رواتب

  325 انترنت

  125 أخرى 

  2,500 مكافاءات

 64,929  

 


