
الجمعية التعاوهية متعددة ألاغراض ملنسوبي جامعة طيبة باملدينة املنورة

302جمعية تعاوهية مسجلة برقم 

اململكة العربية السعودية - املدينة املنورة 

م2018/12/31القوائم املالية في 

فهرس املحتويات

املحتويات

قائمة املركز املالي

قائمة الدخل 

قائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

إلايضاحات املتممة للقوائم املالية 

رقم الصفحة
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قائمة التدفقات النقدية 

5قائمة الدخل الشامل 







 هـ1441/5/2: التاريخ

م2018/12/31إًضاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

املوجودات املتذاولة

44,960,264النقذًة وما في حكمها

5210,000أرصذة مذًنة أخرى

5,170,264مجموع املوجودات املتذاولة

5,170,264مجموع املوجودات

حقوق امللكية

15,167,319رأس املال 

(155,659)املبقاه (الخسائر)ألارباح 

5,011,660مجمــــــــــوع حقوق امللكيـــــــــة

املطلوبات املتذاولة

630,100ألارصذة الذائنة ألاخرى

7128,504مخصص الزكاة الشرعية

158,604إجمالي املطلوبات املتذاولة

5,170,264مجمــوع املطـــلوبـات وحقــوق امللكيــة 

3

بالريال السعودي

الجمعية التعاوهية متعذدة ألاغراض ملنسوبي جامعة طيبة باملذًنة املنورة

302جمعية تعاوهية مسجلة برقم 

اململكة العربية السعودًة - املذًنة املنورة 

م2018/12/31قائمة املركز املالي في 

.جزء ال ًتجزأ من القوائم املالية   (13)الى رقم  (1)إلاًضاحات املرفقة من رقم * 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

م2018/12/31إًضاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

                             -        8 إلاًرادات

: ًخصم 

                             -        9 ثكلفة إلاًرادات

                             -(الخسارة) مجمل الذخل 

:مصروفات ألاعمال الرئيسية:  ًخصم 

                   (27,155)     10 املصروفات العمومية والادارية

                   (27,155) إجمالي مصروفات ألاعمال الرئيسية

                   (27,155)من ألاعمال الرئيسية (الخسارة) الذخل 

                   (27,155)الفترة قبل الزكاة (خسارة) صافي دخل 

                 (128,504)        7  الزكاة الشرعية

                 (155,659)الفترة بعذ الزكاة (خسارة) صافي دخل 
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بالريال السعودي

م2018/12/31قائمة الذخل عن الفترة املالية املنتهية في 

الجمعية الحعاوهية محعذدة ألاغراض ملنسوبي جامعة طيبة باملذًنة املنورة

.جزء ال ًحجزأ من القوائم املالية   (13)الى رقم  (1)إلاًضاحات املرفقة من رقم * 

اململكة العربية السعودًة - املذًنة املنورة 

302جمعية جعاوهية مسجلة برقم 



 هـ1441/5/2: التاريخ

م2018/12/31البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

             (155,659) صافي دخل الفترة

                         - الذخل الشامل آلاخر للفترة

             (155,659) إجمالي الذخل الشامل للفترة

بالريال السعودي
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الجمعية التعاوهية متعذدة ألاغراض إلانسوبي جامعة طيبة باإلاذًنة اإلانورة

302جمعية تعاوهية مسجلة برقم 

اإلاملكة العربية السعودًة - اإلاذًنة اإلانورة 

م2018/12/31قائمة الذخل الشامل عن الفترة اإلاالية اإلانتهية في 

.جزء ال ًتجزأ من القوائم اإلاالية   (13)الى رقم  (1)ؤلاًضاحات اإلارفقة من رقم * 



الاجمالىاملبقاه (الخسائر)ألارباح رأس املالالبــــــــــــــــــــيــــــــان

                                     -                                                -                                    -م2017/5/11الرصيذ في 

                      5,167,319                                                -                     5,167,319إًذاع رأس املال خالل الفترة

                        (155,659)                                   (155,659)                                    -الفترة (خسارة)صافي دخل 

                      5,011,660                                   (155,659)                     5,167,319م2018/12/31الرصيذ فى  

 هـ1441/5/2: التاريخ

.جزء ال ًتجزأ من القوائم املالية   (13)الى رقم  (1)إلاًضاحات املرفقة من رقم * 
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اململكة العربية السعودًة - املذًنة املنورة 

6

م2018/12/31قائمة التغيرات في حقوق املساهمين عن الفترة املالية املنتهية في 

بالريال السعودي



 هـ1441/5/2: الحاريخ

م2018/12/31البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

:الحذفقات الىقذًة مً ألاوشطة الخشغيلية 

            (155,659)الفترة (خصارة)صافي دخل 

:الخصــــويات و البىود غير الىقذًة 

              128,504مخصص الزكاة الشرعية املكون

(27,155)               

:الحذفقات مً الحغير في رأس املال العامل  

            (210,000)الىقص في ألارصذة املذًىة ألاخرى (الزيادة)

                 30,100في الارصذة الذائىة الاخرى (الىقص)الزيادة 

                         -املصذد مً مخصص الزكاة  الشرعية

(179,900)            

            (207,055)(1)صافي الىقذ مً ألاوشطة الخشغيلية  

:الحذفقات الىقذًة مً ألاوشطة الاشخثمارية 

-                         

                         -(2)صافي الىقذ مً ألاوشطة الاشخثمارية  

:الحذفقات الىقذًة مً ألاوشطة الحمويلية 

          5,167,319اًذاع راس املال خالل الفترة

          5,167,319(3)صافي الىقذ مً ألاوشطة الحمويلية  

          4,960,264(3+2+1)صافي الحذفقات الىقذًة الىاثجة خالل الفترة 

                         -الىقذ والىقذ املماثل في بذاًة الفترة

          4,960,264الىقذ والىقذ املماثل في نهاًة الفترة
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302جمعية جعاوهية مسجلة برقم 

الجمعية الحعاوهية محعذدة ألاغراض مليصوبي جامعة طيبة باملذًىة املىورة

بالريال الصعودي

اململكة العربية الصعودًة - املذًىة املىورة 

م2018/12/31قائمة الحذفقات الىقذًة عً الفترة املالية املىتهية في 

.جزء ال ًحجزأ مً القوائم املالية   (13)الى رقم  (1)إلاًضاحات املرفقة مً رقم * 



خ :   ٨                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

–––

















غــراض  عاونيــة متعــددة  جمعيــة 

ـــــة  ــــــة طيبـــ ي جامعــ ــــــو ســ ـــــة مل باملدينـــ

ـــــورة ـــــ ـــرخيص وزارة  املنــ ـــــ ـــــــب تــــ بموجـــــ

جتماعيـــة رقــــم  العمـــل و التنميــــة 

خ  ٣٠٢ ــــار ـــ ١/٩/١٤٣٩و تــ ـــــك ـــــ وذلــ

ـــــواد  ــــاجر للمـ ـــذ متــ ــــق تنفيـــ ــ عــــــن طر

اتــب خــدمات  –الغذائيــة  شــاء م ا

ــــديم خــــــدمات النقــــــل و  –عامــــــة  تقــ

ــر  ـــــ ـــــ شـ ـــــــز  ـــــ ــــــاء مركـ ـــــ شــ ـــــالت ا ـــــ املواصـــ

عليميـة او أي  الثقافات و مكتبات 

ــــمن  ـــــ ـــدخل ضـــ ـــــ ـــرى تــــ ـــــ ـــدمات اخــــ ـــــ خــــ

معية اختصاص ا



–

 



####



خ :   ٩                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



















 













 

















خ :   ١٠                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا















































–



خ :   ١١                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



















































خ :   ١٢                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



















































خ :   ١٣                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا





 











































خ :   ١٤                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا

























––



 



















خ :   ١٥                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



















 































خ :   ١٦                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



















































خ :   ١٧                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا



























 





















خ :   ١٨                                           ه                            ٢/٥/١٤٤١التار

ي جامعة طيبة باملدينة املنورة سو غراض مل معية التعاونية متعددة   ا

لة برقم  عاونية م  ٣٠٢جمعية 

ية السعودية -املدينة املنورة   اململكة العر

ية   يضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املن ع :   م٣١/١٢/٢٠١٨تا

 















 





 







 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

:النقذية وما في حكمها في نهاية الفترة املالية  (4)إيضاح رقم  

م2018/12/31

246,005

5000068201601455000103,510/حساب مصرف إلاهماء حـ

4,610,749

4,960,264

:ألارصذة املذينة ألاخرى في نهاية الفترة املالية  (5)إيضاح رقم  

م2018/12/31

210,000

210,000 الرصيذ في نهاية الفترة املالية 

 عهذ املوظفين

999124402280002/  بنك البالد حـ

294608010405095/ حساب مصرف الراجحي حـ

الرصيذ في نهاية الفترة املالية 

البيان

البيان
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بالريال السعودي
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اململكة العربية السعودية - املذينة املنورة 

م2018/12/31إلايضاحات املحممة للقوائم املاليةعن الفترة املالية املنتهية في : ثابع 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

:ألارصذة الذائنة ألاخرى في  نهاية الفترة املالية  (6)إيضاح رقم 

م2018/12/31

30,100

30,100

البيان

الرصيذ في نهاية الفترة املالية 

 ارصذة دائنة بالبنوك ثحد الخسوية
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الجمعية الحعاوهية محعذدة ألاغراض ملنسوبي جامعة طيبة باملذينة املنورة

302جمعية جعاوهية مسجلة برقم 

اململكة العربية السعودية - املذينة املنورة 

بالريال السعودي

م2018/12/31إلايضاحات املحممة للقوائم املالية عن الفترة املالية املنتهية في : ثابع 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

:الزكاة الشزعية في نهاية الفترة املالية  (7)إيضاح رقم  

م2018/12/31

                   (27,155)صافي خسارة الفترة قبل الزكاة الشزعية 

5,167,319م2017/12/31رأس املال املسذد الذي حال عليه الحىل حتى : يضاف 

5,140,164وعاء الزكاة

128,504

م2018/12/31

0

128,504

0

128,504

:املىقف الزكىي / ج

.لم ثقذم الجمعية أي اقزارات للهيئة العامة للزكاة و الذخل 

الزصيذ في نهاية الفترة املالية 

 املسذد خالل العام

اقع   % 2.5الزكاة بى

وعاء الزكاة الشزعية  (أ)

مخصص الزكاة الشزعية (ب)

 الزصيذ أول املذة

 املكىن خالل العام

البيان

البيان

بالزيال السعىدي
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الجمعية الحعاوهية محعذدة ألاغزاض ملنسىبي جامعة طيبة باملذينة املنىرة

302جمعية جعاوهية مسجلة بزقم 

اململكة العزبية السعىدية - املذينة املنىرة 

م2018/12/31إلايضاحات املحممة للقىائم املالية عن الفترة املالية املنتهية في : ثابع 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

:م 2018/12/31إلايرادات عن الفترة املالية املنتهية في   (8)إيضاح رقم 

م2018/12/31

-                                

-                                

:م 2018/12/31ثكلفة إلايرادات عن الفترة املالية املنتهية في  (9)إيضاح رقم 

م2018/12/31

-                                

-                               

بالريال السعودي

إلايرادات

22
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اململكة العربية السعودية - املذينة املنورة 

302جمعية جعاوهية مسجلة برقم 

م2018/12/31إلايضاحات املحممة للقوائم املالية عن الفترة املالية املنتهية في : ثابع 

البيان

إلاجمالي حتى نهاية الفترة املالية 

البيان

إلاجمالي حتى نهاية الفترة املالية 

ثكلفة إلايرادات



م2018/12/31

27,055

100

27,155 املصروفاث العموميت حتى نهايت الفترة املاليت

:م 2018/12/31املصروفاث العموميت و إلاداريت للفترة املاليت املنتهيت في  (10)إيضاح رقم 

البيان

رواجب و أجور وما في حكمها

مصروفاث بنكيت 

 هـ1441/5/2: الخاريخ
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بالريال السعودي

م2018/12/31إلايضاحاث املخممت للقوائم املاليتعن الفترة املاليت املنتهيت في : جابع 

الجمعيت الخعاوهيت مخعذدة ألاغراض ملنسوبي جامعت طيبت باملذينت املنورة

اململكت العربيت السعوديت - املذينت املنورة 

302جمعيت حعاوهيت مسجلت برقم 



 هـ1441/5/2: الحاريخ

:املخاطر املالية ومخاطر العمليات  (11)إيضاح رقم 

:ألاحذاث بعذ نهاية الفترة املالية  (12)إيضاح رقم 

:اعحماد القوائم  (13)إيضاح رقم 

:هقذ لذى البنوك 

إنذخماطرذاالئمؿانذيفذأرصدةذاؾلـوكذحمدودةذحقثذتمعاؿلذاجلؿعقةذذؿعذبـوكذذاتذتصـقػاتذإئمؿاـقةذعاؾقةذحمددةذؿنذؼللذوؽاالت

تصـقفذإئمؿانذدوؾقةذحقثذأنذاألرصدةذاؾلـؽقةذحممػظذبفاذؾدىذبـوكذيفذاملؿؾؽةذذاتذمسعةذإئمؿاـقةذعاؾقةذػالذتموؼعذاإلدارةذإخػاقذفذه

.اؾلـوكذيفذإؾمزاؿاتفاذاملاؾقةذ

ذوخبالفذذؾكذتعمؼدذاالدارةذباـه4650211317/مذمتذتدجقلذاجلؿعقةذباؾدجلذاؾمجاريذرؼمذ2019/5/15فـذاملواػقذ1440/9/10بمارقخذ

مذؼدذقؽونذهلاذذأثرذجوفريذعؾىذاملرؽزذاملاؾيذؾؾجؿعقةذؽجزءذؿنذفذهذاؾؼوائمذاملاؾقة2018/12/31ملذتطرأذأقةذاحداثذالحؼةذفاؿةذبعدذ

.فـذ1441/5/2مذبمارقخذ2018/12/31واػقذرئقسذجمؾسذإدارةذاجلؿعقةذعؾىذإصدارذاؾؼوائمذاملاؾقةذؾؾجؿعقةذؾؾػرتةذاملاؾقةذاملـمفقةذيفذ

بالريال السعودي

تشؿلذخماطرذأدعارذاؾػائدة)خماطرذاؾدوقذ:ذتمعرضذاجلؿعقةذؿنذخاللذأـشطمفاذجملؿوعةذؿمـوعةذؿنذاملخاطرذاملاؾقةذواؾمشغقؾقةذوفيذ

تعؿلذاإلدارةذعؾىذاحلدذؿنذفذهذاملخاطرذبصورة.ذوخماطرذاالئمؿانذوخماطرذاؾدقوؾةذ(ؾؾؼقؿةذاؾعادؾةذواؾمدػؼاتذاؾـؼدقةذوخماطرذاألدعارذ

قمم.ذتممذإدارةذخماطرذاؾدقوؾةذوخماطرذاؾدوقذؽجزءذؿنذأـشطةذاإلدارةذاملاؾقةذ.ذؿدمؿرةذؿنذأجلذتؼققؿفاذوإدارةذأثارفاذاهلاؿةذعؾىذاجلؿعقةذ

.تـػقذذعؿؾقاتذاالدارةذاملاؾقةذضؿنذإطارذؿنذاؾدقاداتذواإلجراءاتذاملعمؿدةذ

:مخاطر إلائحمان 

خماطرذاالئمؿانذفيذخماطرذػشلذأحدذطريفذأداةذؿاؾقةذيفذاؾوػاءذباؾمزاؿاتهذاملاؾقةذؿدللاذخدارةذؾؾجؿعقةذذتمعرضذاجلؿعقةذملخاطرذاالئمؿان

.عنذطرققذاؾؼقؿةذاؾدػرتقةذألصوهلاذواؾيتذتشمؿلذعؾىذاالرصدةذؾدىذاؾلـوكذواؾذؿمذاملدقـةذاألخرىذواملدمحقذؿنذأطرافذذاتذعالؼةذ

:رمم مذينة 

ؽؿاذقممذاؾؼقامذبمؼققمذإئمؿاـيذؾؽلذاؾعؿالءذاؾذقنذقرغلون.ذؾدىذاجلؿعقةذذدقادةذإئمؿانذقممذمبوجلفاذؿراؼلةذخماطرذاالئمؿانذبشؽلذؿدمؿرذ

باؾمعاؿلذباالئمؿانذوقممذإعدادفاذؿنذؼللذاالدارةذاؾعؾقاذوقممذتؼققمذاالخنػاضذيفذاؾذؿمذاؾرئقدقةذبشؽلذؿـػردذقممذجتؿقعذعددذؽلريذؿن

.اؾذؿمذاملدقـةذغريذاؾرئقدقةذيفذػكاتذؿمجاـدةذوقممذتؼققمذاالخنػاضذيفذؼقؿفاذبشؽلذمجاعيذإدمـاداذإىلذبقاـاتذتارخيقةذػعؾقةذذذ
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302جمعية جعاوهية مسجلة برقم 

اململكة العربية السعودية - املذينة املنورة 

م2018/12/31إلايضاحات املحممة للقوائم املالية عن الفترة املالية املنتهية في : ثابع 




