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 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 جمعية إسعاد لرعاية األرامل والمطلقات 

 )  1229 (تسجيل رقم 

 

 م   ٢٠٢٠   ٩   ٢٧ : التاريــــــخ 

 القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات  : المرفقات  

 ٦رقم  اجتماعمحضر   : الموضوع  

 
 

 

 محضر اجتماع مجلس االدارة 

 م والمصادقة عليها ٢٠١٩الخاص بمناقشة القوائم المالية للسنة المالية  

لرعاية   اسعاد  جمعية  ادارة  مجلس  والماجتمع    ٢٠٢٠ ٩ ٢٧  بتاريخطلقات  األرامل 
 : ما يليوتضمن جدول االعمال 

 : ويتضمن  ٢٠١٩مناقشة تقرير المسؤول المالي لنتائج أعمال الجمعية للسنة المالية  -١
x   من المعد  الحسابات  مراجع  تقرير  القانوني  قراءة  المراجع  مكتب  رياض  )قبل 

   (بليهد العتيبي
x   المراجع القانوني  القوائم المالية المعتمدة من  عرض رياض بليهد  ) قبل مكتب 

   (العتيبي
x المتبعةواالنظمة المالية والمحاسبية  ينالضوابط والقوان . 

 م ٢٠١٩المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية  -٢

 : م ٢٠١٩مناقشة تقرير المسؤول المالي للقوائم المالية  -١

 : م٢٠١٩تقرير مكتب مراجعة الحسابات ألعمال السنة المالية  -أواًل 

 : أعمال الجمعية حيث اورد فيه ما يلي تم قراءة تقرير مراجع الحسابات ورأيه في نتائج 

المركز المالي  , إن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية"
في   هي  كما  للسنة   , م٢٠١٩ديسمبر    ٣١للجمعية  المالية  وتدفقاتها  المالي  وأدائها 

المالي للمنشآت الصغيرة   روفقًا للمعيار الدولي للتقري  , المالية المنتهية في ذلك التاريخ  
المحاسبية   المعايير  بجانب  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  الحجم  ومتوسطة 

للربح الهادفة  غير  الهيئة    للمنشآت  عن  والمعاير  الصادر  القانونين  للمحاسبين  السعودية 
 ." واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
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ختم   بأنها  وقد  المالية  الجمعية  أعمال  بنتائج  تقريره  نظام   "المراجع  متطلبات  مع  تتفق 
يتع فيما  للجمعية  األساسي  والنظام  األهلية  والمؤسسات  وعرض الجمعيات  بإعداد  لق 

 ." القوائم المالية

 . م٢٠١٩عرض القوائم المالية للسنة المالية  –ثانيًا 

 : وتضمن ما يلي  : لمركز الماليا -١
x  رياًال موزعة الى (٨٢٬٨٤١)بلغ اجمالي الموجودات  : الموجودات : 

 رياال  (٧٦٬٨٨٦)وبلغ قيمتها  : موجودات متداولة  -
 رياال (٥٬٩٥٥)وقيمتها  : موجودات غير متداولة  -

x وتتضمن : وصافي األصول  اللتزاماتا : 
 ( صفر)قيمتها  : االلتزامات متداولة  -
 (صفر)قيمتها  : المتداولة االلتزامات غير  -
 : موزعة الى  . رياًال  (٨٢٬٨٤١)وقيمتها  : صافي األصول  -

x  رياالً  (٨٢٬٣٤١)بلغت قيمتها  : صافي االصول غير المقيدة 
x  رياالً  (٥٠٠)وقيمتها  : صافي االصول المقيدة . 

 : وتتضمن ما يلي : قائمة األنشطة -٢
x  االيرادات :   

 . رياال (٨٦٬٧٤٥)وبلغت  : ايرادات األنشطة غير المقيدة  -
 . رياال  (١٠٬٠٠٠)وبلغت  : ايرادات األنشطة المقيدة  -

x  المصروفات : 
 . رياالً  (٩٬٥٠٠)وبلغت  : مصروفات األنشطة المقيدة  -
 . رياالً  (٤٬٤٠٤)وبلغت  : وعمومية مصروفات ادارية  -
 : يلي  موزعة ما , رياًال  (٨٢٬٨٤١)وبلغت قيمتها  : صافي االصول في نهاية السنةالتغير  -

 . رياالً  (٨٢٬٣٤١)وبلغت  : صافي األصول غير المقيدة في نهاية السنة  -أ
 . رياالً  (٥٠٠)وبلغت  : صافي األصول المقيدة في نهاية السنة  -ب
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 : المعايير والمبادئ والسياسات واالنظمة المالية والمحاسبية المطبقة -ثالثاً 

 . االيرادات والمصروفاتالضوابط الشرعية والقانونية في  تحقيق -١
االفصاح   -٢ مبدأ  والسيما  المحاسبية  والمبادئ  الدولية  المعايير  ومبدأ  تطبيق  الشفافية 

 . االستحقاق
 . المتعارف عليهاالمالية  لألنظمة  وفقاً المالية   والتطبيقات استخدام االدوات  -٣
السعودية    تطبيق -٤ الهيئة  عن  الصادر  األهلية  بالجمعيات  الخاص  المحاسبي  النظام 

 . والمعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   ينللمحاسبين القانوني
في   -٥ الحديثة  والتقنيات  الوسائل  الصرف    حفظ استخدام  ومؤيدات  والمستندات  الوثائق 

 (. عمل بال ورق)لى النظام المحاسبي وربطها بالقيود المحاسبية وتحميلها ع
اعداد التقارير الدورية المنصوص عليها في النظام المحاسبي وارسلها الى مكتب مراجعة   -٦

 . الحسابات المعتمد 

حول نتائج القوائم المالية  على تقرير المسؤول المالي    اطالع مجلس االدارة بعد  
 : قرر المجلس مايلي  ٢٠١٩للسنة المالية  

رياض بليهد )المراجع القانوني  ى القوائم المالية المعتمدة من مكتب  المصادقة عل -١
 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في  (العتيبي

   . توجيه الشكر لإلدارة التنفيذية على جهودها  -٢

 م  ٢٠٢٠   ٩   ٢٧ تاريخو م ٦الساعة تمام في وختم االجتماع 

 التوقيع   االسم   م
  عبدهللا بن معروف الرشيد   1
  عبدهللا بن مبارك الدحيم   2
  ماهر بن عبدالرحمن السعيد  3
  جمعه الشامسي خالد بن  4
  فهد بن محمد الهاجري   5

 


