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١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

االصول

االصول المتداولة
٣١٤٢٬٧٢٥١٠٠٬١١٠النقد بالصندوق والبنوك

٤١٢٬١٣٤١٢٬١٣٤ارصدة مدينة أخرى
١٥٤٬٨٥٩١١٢٬٢٤٤مجموع  االصول المتداولة

االصول الغير   المتداولة

٥٦٬٦٧١٬٦٤٢٦٬٢٢٨٬٧١٥صافى اإلصول الثابتة
٦٬٦٧١٬٦٤٢٦٬٢٢٨٬٧١٥مجموع  االصول الغير متداولة

٦٬٨٢٦٬٥٠١٦٬٣٤٠٬٩٥٩مجموع االصول
االلتزامات وصافى االصول

االلتزامات :-
٥٬٢٥٠٥٬٠٠٠مصاريف مستحقة الدفع
٦١٩٣٬٥٨٥٢٧٤٬٩٧٦االرصدة الدائنة االخرى

١٩٨٬٨٣٥٢٧٩٬٩٧٦مجموع االلتزامات
صافى االصول

٥٬٦٠٧٬٦٨٩٥٬٤٤٥٬٨٩٦صافى األصول الغير مقيدة
٠١٥٬٠٨٧صافى االصول المقيدة
١٬٠١٩٬٩٧٧٦٠٠٬٠٠٠صافى اصول االوقاف
٦٬٦٢٧٬٦٦٦٦٬٠٦٠٬٩٨٣مجموع صافى االصول

٦٬٨٢٦٬٥٠١٦٬٣٤٠٬٩٥٩مجموع االلتزامات وصافى االصول

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما فى ٢٩ ذى الحجة ١٤٤٠هـ

إيضاح
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١٤٣٩/١٢/٣٠هـ١٤٤٠/١٢/٢٩هـاوقافانشطة  مقيدةانشطة غير مقيدةإيضاحالبيان 

االيرادات والمكاسب :-
١٬٣٢٥٬١٢٥٠٠١٬٣٢٥٬١٢٥١٬٢٥٣٬٦١٣( ٧ - ١ )تبرعات وهبات النقدية
٠٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠( ٧ - ٢ )تبرعات وهبات العينية

٠٠٤١٩٬٩٧٧٤١٩٬٩٧٧١٦٬٦٢٣إيرادات الوقف
٠٠٠٠٠مؤسسة الراجحى  الخيرية

١٬٣٢٥٬١٢٥٠٤١٩٬٩٧٧١٬٧٤٥٬١٠٢١٬٨٧٠٬٢٣٦اجمالى االيرادات والمكاسب
٠المصروفات والخسائر :-

٨٥١٠٬٩٦٨١٥٬٠٨٧٠٥٢٦٬٠٥٥٦٤٦٬٠٢٢مصاريف الخدمات المقدمة 
٩٦٥٢٬٣٦٤٠٠٦٥٢٬٣٦٤٥٩٧٬٢٦٣مصروفات العمومية واالدارية 

١٬١٦٣٬٣٣٢١٥٬٠٨٧٠١٬١٧٨٬٤١٩١٬٢٤٣٬٢٨٥اجمالي المصروفات 
٤١٩٬٩٧٧٥٦٦٬٦٨٣٦٢٦٬٩٥١(١٥٬٠٨٧)١٦١٬٧٩٣التغير في صافى االصول خالل العام

٥٬٤٤٥٬٨٩٦١٥٬٠٨٧٦٠٠٬٠٠٠٦٬٠٦٠٬٩٨٣٥٬٤٢٤٬٠٣٢صافى االصول اول الفترة 
٥٬٦٠٧٬٦٨٩٠١٬٠١٩٬٩٧٧٦٬٦٢٧٬٦٦٦٦٬٠٥٠٬٩٨٣التغير في صافى االصول  اخر العام

تعتبر اإليضاحات المرفقة  جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية 

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة الدخـل للسنة المالية المنتهية في٢٩ذى الحجة ١٤٤٠هـ
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١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

٥٦٦٬٦٨٣٦٣٦٬٩٥١التغير في صافى االصول

١٩١٬٧٦٣١٢٧٬٣٥٩إستهالك الممتلكات والمعدات

٢٧٤٬٩٧٦(٨١٬١٤١)التغير في االرصدة الدائنة

(١٢٬١٣٤)٠التغير في األرصدة المدينة

٦٧٧٬٣٠٥١٬٠٢٧٬١٥٢صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

(١٬٠٩٢٬٠٥٩)(٦٣٤٬٦٩٠)شراء االصول الثابتة

(١٬٠٩٢٬٠٥٩)(٦٣٤٬٦٩٠)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

٠٠صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(٦٤٬٩٠٧)٤٢٬٦١٥صاقى التغير في رصيد النقدية

١٠٠٬١١٠١٦٥٬٠١٧رصيد النقدية في بداية السنة

١٤٢٬٧٢٥١٠٠٬١١٠رصيد النقدية في نهاية السنة

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ
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المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

١-تعريف بالمكتب التعاونى للدعوة والرشاد وتوعية الجاليات  وطبيعة نشاطها :-

يعمل المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات  تحت إشراف وزارة الشئون االسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد تم تسجيلها في 
سجل المكاتب التعاونية  بالرقم ٣٠٢/٠٥ و تاريخ١٤٣٦/٧/٢١هـ حسب شهادة التسجيل صادرة من معالى وكيل  وزارة الشئوون االسالمية 

واالوقاف والدعوة واالرشاد لشئوون  المساجد والدعوة واالرشاد  .

الكيان القانوني :منشأةغير هادفه  للربح

السنة المالية :هجرية  تبدأ من أول محرم  وتنتهي بنهاية ذى الحجة  من كل عام .

٢- األسس والمبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة :

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية 
المتبعة .

 - العرف المحاسبى : 

يقوم المكتب  بتسجيل أصولة وخصومه بموجب التكلفة التاريخية ويتبع المكتب  قاعدة اإلستحقاق في تسجيل إيراداتة ومصروفاتة وكافة 
عملياتة المالية

 - إستخدام التقديرات : 

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات واالفتراضات التي 
تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي، 

ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها.

 - المدينون : 

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في 
تحصيلها عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

 -االصول الثابتة  : 

تظهر االصول الثابتة  بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية لالصول الثابتة 
  بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لالصول الثابتة  للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 
إمكانية إسترداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات 

إلى القيمة القابلة لإلسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية.

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل المعني.

 - الموجودات غير الملموسة : 

تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة أخرى، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بها. وتظهر 
في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم واإلنخفاض فى القيمة.
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المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

 - مخصص الزكاة الشرعية : 

حيث ان المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات  هى منشاة غير هادفة للربح هدفة تقديم المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين 
فإنها غير خاضعة للزكاة الشرعية .

 - قائمة األنشطة :-  

تتضمن قائمة االنشطة االيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويالت بين فئات االصول وتعرض قائمة االنشطة تفاصيل التغير 
في صافى االصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك اصول االوقاف كما يلى :-

أ  )االصول غير المقيدة هى االصول التى  التخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهى تقع تحت السيطرة الكاملة للمكتب وقد تكون 
االصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية .

ب )االصول المقيدة وهى االصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذة القيود مرتبطة باستخدام تلك االصول إلغراض محدودة سواء من 
حيث قيود االستخدام أو قيود التوقيت وقد يكون االصول غير المقيدة اصول مالية أو عينية .

ج  ) التغير في صافى االصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة او النقص الناتج من االتى :-

١-االيرادات والمصروفات التى التمثل تغير في صافى االصول المقيدة أو صافى أصول االوقاف .

٢-التحويالت واعادة التصنيف  من والى فئات صافى االصول االخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع او انقضاء القيد بمرور الوقت

د)التغير في صافى االصول المقيدة يمثل مثل مقدار الزيادة او النقص الناتج من االتى :-

١-التبرعات التى تخضع لقيود المتبرع والتى ترفع اما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية .

 - اإليرادات والمكاسب : 

تمثل االيرادات والمكاسب في التبرعات  والهبات والرسوم من اعضاء الجمعية  والجمعيات وكذلك كافة االيرادات االخرى المتنوعة 

 ويتم معالجتها كما يلى :-
١-يتم اثبات اإلعانات طبقا  ألساس االستحقاق في حالة ان تكون االعانة قابلة للقياس بدرجة معقولة 

٢- يتم اثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق لألساس النقدى .

٣- يتم اثبات التبرعات العينية والتى تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن االيرادات عند امكانية قياسها .

٤-يتم اثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في االصول الثابتة على صافى االصول المباشرة واليتم اعتبارها ضمن ايرادات  الجمعية .

المصروفات :-

يتم اثبات التى تتحملها الجمعية باسعارحيازة المنافع التى تم الحصول عليها ويتم اثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق .

عام :-

تم اعادة تبويب بعض بنود المقارنة لتتالئم مع بنود الفترة الحالية .
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٣ - نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك:

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

١٤٢٬٧٢٥١٠٠٬١١٠أرصدة  البنوك

١٤٢٬٧٢٥١٠٠٬١١٠اإلجمالي

٤ - ارصدة مدينة أخرى :

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

١٢٬١٣٤١٢٬١٣٤شركة مدار الدولية المحدودة 

١٢٬١٣٤١٢٬١٣٤

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ
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٥ - صافى الممتلكات والمعدات :

ارض الوقف

الدعوى الثانى

١٥%١٠%٢٥%٤%٥٠%نسب االهالك

٥٬٦٦١٬٤١٨٦١٦٬٠٠٠٨٩٬٨١٢٢٥٦٬٢٦٦٦٦٬١٥٢١٧٤٬٠٧٨٦٬٨٦٣٬٧٢٦التكلفة في ١٤٤٠/١/١هـ

١٨٬٧٠٠٠٠٠٤٧٠٬٠٧٢١٤٥٬٩١٨٦٣٤٬٦٩٠اإلضافات

٥٬٦٨٠٬١١٨٦١٦٬٠٠٠٨٩٬٨١٢٢٥٦٬٢٦٦٥٣٦٬٢٢٤٣١٩٬٩٩٦٧٬٤٩٨٬٤١٦التكلفة في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

اإلستهالكات

١١٣٬٢٢٨٠٤٢٬٦٠٩٢٤٨٬٧٦٥٦٤٬٤٠٢١٦٦٬٠٠٧٦٣٥٬٠١١مجمع االستهالك في ١٤٤٠/١/١هـ

١١٣٬٦٠٢٠٣٬٥٩٢٢٬٥٠٠٤٨٬٧٥٧٢٣٬٣١٢١٩١٬٧٦٣استهالك السنة

٢٢٦٬٨٣٠٠٤٦٬٢٠١٢٥١٬٢٦٥١١٣٬١٥٩١٨٩٬٣١٩٨٢٦٬٧٧٤مجمع االستهالك في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

٥٬٤٥٣٬٢٨٨٦١٦٬٠٠٠٤٣٬٦١١٥٬٠٠١٤٢٣٬٠٦٥١٣٠٬٦٧٧٦٬٦٧١٬٦٤٢صافى القيمة الدفترية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

٥٬٥٤٨٬١٩٠٦١٦٬٠٠٠٤٧٬٢٠٣٧٬٥٠١١٬٧٥٠٨٬٠٧١٦٬٢٢٨٬٧١٥صافي القيمة الدفترية  في  ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ

اإلجمــالي

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

مبانى على 
ارض الغير

االثاثاتالسيارات والباصات
االالت واالجهزة  

الكهربائية

مبانى ارض 
الوقف الدعوى 

األول
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٦-األرصدة الدائنة األخرى :

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

٠٢٧٤٬٩٧٦عيد معال العمرى 

١٩٣٬٥٨٥0شركة مدار الدولية

١٩٣٬٥٨٥٢٧٤٬٩٧٦

٧- التبرعات والهبات 

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

١٬٣٢٥٬١٢٥١٬٢٥٣٬٦١٣( ٧ - ١ ) التبرعات النقدية

٠٦١٠٬٠٠٠( ٧ - ٢ )  التبرعات العينية

١٬٣٢٥٬١٢٥١٬٨٦٣٬٦١٣اإلجمالي

٧-١ التبرعات النقديةـ :-

غير مقيدةمقيدةغير مقيدةمقيدةالبيان 

٠١٬٣٢٥٬١٢٥٠١٬٢٥٣٬٦١٣تبرعات نقدية

٠١٬٣٢٥٬١٢٥٠١٬٢٥٣٬٦١٣االجمالى

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ
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٨-مصروفات الخدمات المقدمة:

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

٨٥١٠٬٩٦٨٥٦٢٬١٢٢-١  مصروفات الخدمات  المقدمة غير المقيدة 

٨١٥٬٠٨٧٨٣٬٩٠٠-٢  مصروفات الخدمات  المقدمة المقيدة 

٥٢٦٬٠٥٥٦٤٦٬٠٢٢االجمالى 

٨-١-١  مصروفات الخدمات  المقدمة غير المقيدة 

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

٢٦٠٬٣١٠٢٧٢٬٢٦٧رواتب واجور

٣٢٬٠٦٤٦٠٬٦٥٧ضيافة الجاليات

٩٬٣٠٤١٦٬٩٢٨هدايا وحوافز جاليات

٣٬٦٩١١٠٬٠٢٣مطبوعات كتب واشرطة دعوية

٢٬٤٤٣٢٧٬٠٩٠موصالت وسكن داعية

١٩٦٬٨١١١٥٠٬٣٠٠دعم نشاطات ومشروعات دعوية

٦٬٣٤٥٢٠٬٣٦٨برانامج القسم النسائى

٠٤٬٤٨٩مصروفات تشغيل الوقف

٥١٠٬٩٦٨٥٦٢٬١٢٢االجمالى

٨-٢  مصروفات الخدمات  المقدمة المقيدة :-

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

مصروفات مشروع تبصرة- برعاية مؤسسة الراجحى 
الخيرية

١٥٬٠٨٧٨٣٬٩٠٠

١٥٬٠٨٧٨٣٬٩٠٠

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ
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٩-المصروفات العمومية واالدارية   :

١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ

١٦٩٬٥٠٠٢٠٥٬٣٩٥رواتب واجور 

٩٬٤٢٩٢٥٬٣٢٢صيانة وترميم ونظافة 

٥١٬٦٤٤٢٠٬٨٧٠دعاية واعالن 

٣٦١٨٤٠شحن وتحميل 

٦٬٢٩٧٧٬٨٢٦نثرية متنوعة 

٧٬٤٨٨٥٬٩١٦ادوات مكتبية 

٧٬٣٣٥١٠٬٢٧٧المحروقات 

٤٬٩٠٨٦٬٩٧٢تلفون وبريد 

١٣٦٬٢٢٤٩٣٬٧١٩ادارية 

٤٤٬٣٧٦٤٦٬١٨٠ايجار وكهرباء 

٠١٠٬٥٨٤عالج 

٥٬٢٥٠٥٬٠٠٠اتعاب مهنية 

١٩١٬٧٦٣١٢٧٬٣٥٩مصاريف اهالك االصول 

٥٬٦٢٩٧٬٤٥٤صيانة سيارات 

١٢٬١٦٠٢٣٬٥٤٩التامينات االجتماعية 

٦٥٢٬٣٦٤٥٩٧٬٢٦٣االجماليات

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠٢/٠٥

ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ
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