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 مكتبال نشاطتكوين و -1

بموجب موافقة  –منشأة غير هادفة للربح  –تم تأسيس المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالروضة  -

/د(  9/ 1399هـ وموافقة فضيلة مدير عام الدعوة برقم )7/1413/ 25د( في تاريخ  2/ 1769/1سماحة الرئيس العام رقم )

للدعوة في الداخل التابعة لوكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة  وتم تسجيله في سجل المكاتب التعاونية لإلدارة العامة

 هـ. 1428/ 18/4( وتاريخ  12/101األوقاف والدعوة واإلرشاد برقم )وواإلرشاد تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية  

خيرية لها شخصيتها االعتبارية المستقلة تعمل في    منشأةهو  المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالروضة   -

يقوم المكتب بجمع إيراداته من طرق  ، ومجال اإلرشاد والدعوة تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

 خيرية لكي يتم صرفها في سبيل اإلرشاد والدعوة وتوعية المسلمين ودعوة غير المسلمين.

 .الرياض –في المملكة العربية السعودية  مكتبيقع المركز الرئيس لل -

 . هـ1440ذو الحجة  30 وتنتهي في هـ 1440  محرم 1تاريخ  من مكتبتبدأ السنة المالية لل -

 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

 االلتزام بالمعايير المحاسبية ( 2-1)

للربح باإلضافة إلى المعيار الدولي للتقرير  وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة القوائم المالية أعدت هذه 

وهي تعد المعايير المتعارف عليها   والمطبق في المملكة العربية السعودية  المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

  المعايير واإلصدارات في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح باإلضافة إلى 

 .األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هـ  1439ذو الحجة  30لجميع الفترات حتى وبما يشمل السنة المنتهية في قامت المنشأة بإعداد أول قوائمها المالية 

حيث قامت المنشأة   ،نيوفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها محلياً الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

ً للمعيار الدولي 1440ذو الحجة  30 بإعداد أول قوائمها المالية للسنة المنتهية في للتقرير المالي للمنشآت هـ وفقا

وعند    ،غيرة ومتوسطة الحجم والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينصال

هـ، وبذلك يعتبر 1439ذو الحجة  30كما في  للمنشأةإعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية إعداد القوائم المالية تم 

المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقسم   ىلتحول إلاهو تاريخ ـ ه 1440محرم  01

مالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  من المعايير الدولية للتقرير ال 35رقم 

 والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 أسس القياس ( 2-2)

 وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المالي

 العرض وعملة التعامل عملة ( 2-3)

 وعملة عرض القوائم المالية.  مكتبيمثل عملة التعامل لل والذي باللاير السعوديتم عرض القوائم المالية 
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(بعتي) أسس إعداد القوائم - 2  

 التغييرات في السياسات المحاسبية ( 2-4)

أصبحت التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم سارية المفعول للفترات  

أظهرت القوائم ، ونتيجة للتحول في فترة التقرير الحالية بالمنشأة، وقد تم تطبيقها 2017يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

ة بمنافع الموظفين، حيث قامت المنشأة في سنوات التقرير السابقة وفقاً الخاصالمحاسبية  ةالمالية تغيرات في السياس

وفقا لمتطلبات منافع الموظفين كمخصص نهاية للخدمة  تبالتزاماالمتعلقة  لتزاماتلمعايير محاسبة سابقة بإثبات اال

  قائمة المركز المالي كما في تاريخ  منشآةنظام العمل السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة ال

( بالمعيار 28دون األخذ في االعتبار التقويم األكتواري لمنافع الموظفين طويلة األجل كما هو مذكور بالقسم رقم )

الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والذي يعتمد على كل من معدالت الخصم ومعدالت دوران  

وعليه قامت المنشأة بإعادة قياس التزام المنافع المحددة بالقيمة  ، ذات الصلة الموظفين وبعض المعدالت األخرى

الحالية اللتزامات المنشأة والتي تعكس المبلغ المقدر للمنافع التي يكتسبها الموظفون مقابل خدماتهم كما في تاريخ 

( والخاص بالتزمات منافع 14)  ( " منافع الموظفين " وكما هو ظاهر بااليضاح رقم28التحول وذلك بموجب القسم )

 الموظفين.

 التقديراتو الشخصي الحكم استخدام ( 2-5)

وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح باإلضافة إلى المعيار الدولي للتقرير  يتطلب إعداد القوائم المالية،  

وهي تعد المعايير المتعارف عليها   والمطبق في المملكة العربية السعودية  المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

المعايير واإلصدارات في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح باإلضافة إلى 

استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على أرصدة    ،األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المحتملة بتاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات   لتزاماتواال  صولالمسجلة، واإلفصاح عن األ  لتزاماتواال  صولاأل

رة لألحداث  والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة. وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام وفقاً لمعرفة اإلدا

 والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات.
 

مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في   مستمر،تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس 

 .فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها

 

 سبيةأهم السياسات المحا -3

 السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة في هذه القوائم المالية.

 

 وما في حكمهاالنقدية  ( 3-1)

، النقد والودائع تحت الطلب، واالســــتثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية وفترة وما في حكمهاتتضــــمن النقدية 

 األصلية ثالثة أشهر أو أقل.استحقاقها 

 المخزون ( 3-2)

تحدد تكلفة ويظهر المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل  كما   للمخزون  استخدام نظام الجرد الدورييتم 

ــلعة  ــتمل تكلفة المخزون على تكلفة الس ــك. تش ــاا طريقة المتوس ــي، على أس ــكل رئيس ــتراة بش المواد المش

 وتجهيزها حتى تكون جاهزة للبيع.المشتراة ومصاريف شحنها 
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(بعتيأهم السياسات المحاسبية ) - 3  

 األصول الثابتة ( 3-3)

بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، فيما عدا األراضي المملوكة  صول الثابتةتظهر األ

واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة والتستهلك. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف  

ك عليها على أساس األعمار  تشغيلية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية، ويجري احتساب االستهال

 اإلنتاجية المقدرة لها باستخدام طريقة القسط الثابت. 

  تستهلك تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.

 ي:الرئيسية ألغراض حساب االستهالك هي كما يل صولالمقدرة لفئات األ هالكستنسب اال وكانت
 

   

 النسبة  صول الثابتةاألببيان 

 % 3  مباني

 % 10  أثاث مكتبي ومنزلي

 % 10  أجهزة ومعدات كهربائية

 % 10  أجهزة حاسب آلي 

 % 12.5  آالت ومعدات

 % 25  مكيفات هواء

 % 25  سيارات ووسائل مواصالت

 % 15  مباني جاهزة

 

 لألوقاف األصول الثابتة ( 3-4)

جزءاً من أصول المنشأة غير الهادفة للربح؛ تخضع لقيود دائمة من جانب المتبرع، وتلك القيود تعد أصول األوقاف 

 قد تكون مرتبطة باستخدام تلك األصول ألغراض محددة، مع المحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل. 

  ريقة األنسب الستهالك هذه األصول، ها الطيتم احتساب نسبة استهالك هذه األصول وفقا لطريقة القسط الثابت باعتبار

 ة.بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيم تظهرو

ً  %3ألغراض حساب االستهالك  لمباني األوقاف وذلكالمقدرة  هالكستنسب اال وكانت  .سنويا

 غير الملموسة   صولاأل ( 3-5)

 مج حاسب آليناتكاليف تشغيل بر

 .من تاريخ بداية التشغيل %20 بنسبةيتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت 

 غير المتداولة    صولاالنخفاض في قيمة األ ( 3-6)

طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأكد من وجود أي دليل    صولدورياً بمراجعة القيمة الدفترية لأل   مكتبقوم الي

. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة صول على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك األ

ة القابلة لالسترداد  القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيم

 بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.  مكتبالقوم يلذلك األصل، 

  ئذوفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عند

تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات االنخفاض 

 .  قائمة األنشطةفي قيمة األصل في 
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(بعتيأهم السياسات المحاسبية ) - 3  

 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع   ( 3-7)

الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ 

 فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات. 

 عقود اإليجار ( 3-8)

 التشغيلية اتاإليجار

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد    قائمة األنشطةتحمل دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على  

 يجار التشغيلي.اإل

 منافع الموظفين ( 3-9)

نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية   منشاةلدى ال

يتم إثبات االلتزام فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة في قائمة األنشطة    ، حيثبناًء على أخر راتب وعدد سنوات الخدمة

 .تقريربالقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في تاريخ ال

 

ً دفعات المستقبلية المقدرة لوتحدد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة من خالل خصم ا   باستخدم معدالت خصم طبقا

دفع  م بالعملة التي سوف تُ يوالتي تق  كما في تاريخ التقرير  سندات الشركات عالية الجودة لمعدالت الخصم المستخدمة ل

 الصلة.  اتات استحقاق تقارب فترات التزام المنافع المحددة ذفترعلى أن يكون لها بها المنافع، 

 

تم ، كما يضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيها –  إن وجدت – يتم تحميل األرباح والخسائر االكتوارية

في الربح أو الخسارة  م  االنظ  تخفيضإثبات التغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو  

مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت   يتم اعتماد  ، وأيضاً خدمة سابقةكتكاليف  

 وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

 إيرادات التبرعات ( 3-10)

وعند استالم تلك  ى ضمن قائمة األنشطة طبقا لألساس النقدية واإليرادات األخريتم إثبات إيرادات التبرعات النقدي

 اإليرادات، فيما عدا التبرعات العينية المقررة من قبل المتبرعين والتي يتم تسجيلها وفقاً ألساس االستحقاق.

 

 المنقضية من العقد. يتم إثبات إيرادات اإليجار وفقاً للعقد المبرم مع المستأجرين وحسب فترة اإليجار

 التبرعات المقيدة ( 3-11)

الصرف على مشاريع بعينها  ضصلة من التبرعات النقدية بغرالتبرعات المقيدة في قيمة المبالغ المحيتمثل رصيد 

 وإعادة صرفها على األغراض والمشاريع المحددة لها.  ااإلشراف عليهبحيث يقوم المكتب 

 المصروفات ( 3-12)

امج واألنشطة المقدمة، تعرض المصروفات في قائمة األنشطة على أساس وظيفي، طبقا لألنواع المختلفة من البر

 .ولكن يعد اإلفصاح عن المصروفات على أساس طبيعي

 المقيدةغير التغير في صافي األصول  ( 3-13)

يمثل التغير في صافي األصول غير المقيدة مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن اآلتي: )أ( كل اإليرادات، 

تغييراً في صافي األصول المقيدة، أو صافي أصول األوقاف.  والمصروفات، والمكاسب، والخسائر التي ال تمثل 

)ب( التحويالت وإعادة التصنيف من )أو إلى( فئات صافي األصول األخرى؛ نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع، أو 

 انقضاء القيد بمرور الوقت، أو استيفاؤه من قبل المنشأة.
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(بعتيأهم السياسات المحاسبية ) - 3  

 صافي األصول المقيدةالتغير في  ( 3-14)

يمثل التغير في صافي األصول المقيدة مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن اآلتي: )أ( التبرعات والتدفقات الداخلة  

األخرى من األصول، التي تخضع لقيود المتبرع، وترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل المنشأة. )ب( 

)أو من( فئات صافي األصول األخرى؛ نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع، أو التحويالت وإعادة التصنيف إلى 

 انقضاء القيد بمرور الوقت، أو استيفائه من قبل المنشأة. 

  التغير في صافي أصول األوقاف ( 3-15)

يمثل التغير في صافي أصول األوقاف مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن اآلتي: )أ( التبرعات والتدفقات الداخلة  

األخرى من األصول التي تخضع لقيود المتبرع، والتي ال ترفع بمرور الوقت، أو باستيفائها من قبل المنشأة. )ب( 

 فئات صافي األصول األخرى نتيجة للقيود المفروضة من قبل المتبرع. يالت وإعادة التصنيف من )أو إلى(التحو

 تحويل العمالت األجنبية ( 3-16)

 .جنبية أولياً باستخدام أسعار الصرف في تاريخ حدوث المعاملةيتم إثبات المعامالت بالعمالت األ

 

يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ القوائم  

 .قائمة األنشطةالمالية، ويتم إدراج كافة فروق العملة ب

 

وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية يتم ترجمة األصول 

 .باستخدام أسعار الصرف في تاريخ االعتراف األولي

 

باستخدام  يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 أسعار الصرف في التاريخ الذي تحددت فيه القيمة العادلة. 

 أرقام المقارنة ( 3-17)

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية 

 

 التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية -4

 التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم اسأس ( 4-1)

، وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة  د القوائم المالية المرفقة  اإعد   تم،  1- 2كما هو مبين في اإليضاح رقم  

الصغيرة ومتوسطة الحجم والمطبق في المملكة العربية  للربح باإلضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت  

السعودية وهي تعد المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم المالية للمنشآت غير 

 حيث  ،الهادفة للربح باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ً لمبادئ المحاسبة السابقة للسنة المالية المنتهية في  هـ  1439ذو الحجة  30تم إعداد القوائم المالية األخيرة وفقا

هـ،  1440محرم  01وكان تاريخ التحول إلى المعيار الدولى للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو 

ي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تم إعداد قائمة المركز  عند إعداد أول قوائم مالية وفقاً للمعيار الدولو

 هـ. 1439ذو الحجة  30كما في  ةأمنشالمالي االفتتاحية لل
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(بعتي) إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالتحول  –4  

وفقاً للمعايير المحاسبية  اقائمة المركز المالي المصرح عنهبنود تسوية إلجمالي  عمليةيوضح الجدول التالي  ( 4-2)

المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت 

 الصغيرة ومتوسطة الحجم.

 تسوية إجمالي قائمة المركز المالي:
الرصيد طبقاً للمعايير   

المحاسبية المتعارف  

عليها الصادرة عن  

الهيئة السعودية  

 للمحاسبين القانونيين 

إعادة تبويب نتيجة   

تطبيق المعيار الدولي  

للتقرير المالي  

للمنشآت الصغيرة  

 ومتوسطة الحجم 

التسويات نتيجة   

تطبيق المعيار الدولي  

للتقرير المالي  

للمنشآت الصغيرة  

 ومتوسطة الحجم 

 
الرصيد طبقاً للمعيار  

الدولي للتقرير المالي  

الصغيرة  للمنشآت 

 ومتوسطة الحجم 
 

 هـ  1439  هـ  1439  هـ  1439  هـ  1439

        األصول

        األصول المتداولة 

 38,341,014  -  -  38,341,014 النقدية وما في حكمها 

ً  مصاريف  470,846  -  -  470,846 أخرى أرصدة مدينةو  مدفوعة مقدما

 1,266,321  -  -  1,266,321 المخزون 

 40,078,181  -  -  40,078,181 مجموع األصول المتداولة 
 

       

        األصول غير المتداولة 

 590,133  -  -  590,133 بالصافي  – ملموسةالصول غير األ

 2,422,069  -  -  2,422,069 بالصافي  –األصول الثابتة 

 3,012,202  -  -  3,012,202 األصول غير المتداولة جموع م
 

       

        أصول األوقاف 

 1,113,819  -  -  1,113,819 مشروعات تحت التنفيذ

 56,400,565  -  -  56,400,565 بالصافي  – صافي األصول الثابتة

 11,300,000  -  -  11,300,000 استثمارات عقارية طويلة األجل

 68,814,384  -  -  68,814,384 مجموع أصول األوقاف 

 111,904,767  -  -  111,904,767 مجموع األصول 
        

        صافي األصولااللتزامات و

        االلتزامات المتداولة 

 774,968  -  -  774,968 أوراق دفع 

 2,403,850  -  -  2,403,850 أخرى أرصدة دائنةمستحقة الدفع و  مصاريف

 3,178,818  -  -  3,178,818 مجموع االلتزامات المتداولة 
        

        االلتزامات غير المتداولة 

 -  -  ( 2,235,005)  2,235,005 مخصص نهاية الخدمة 

 1,864,530  -  1,864,530  - التزامات منافع الموظفين 

 1,864,530  -  ( 370,475)   2,235,005 مجموع االلتزامات غير المتداولة 

 5,043,348  -  ( 370,475)   5,413,823 مجموع االلتزامات 
 

       

        صافي األصول 

 ( 28,515,879)  -  370,475  ( 28,886,354)  صافي األصول غير المقيدة

 58,743,142  -  -  58,743,142 صافي األصول المقيدة

 76,634,156  -  -  76,634,156 صافي أصول األوقاف 

 106,861,419  -  370,475  106,490,944 مجموع صافي األصول

  111,904,767  -  -  111,904,767 مجموع االلتزامات وصافي األصول
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 حكمهاوما في النقدية  -5

 هـ 1439 هـ 1440 

   

 - 197 نقدية بالصندوق

 26,843,577 3,107,007 مصرف الراجحي 

 1,084,951 741,754 بنك البالد

 2,660,785 1,759,248 البنك األهلي

 1,871,578 753,497 سامبا

 5,880,123 2,126,453 بنك االنماء

 8,488,156 38,341,014 

 وأرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً  -6

 هـ 1439 هـ 1440 

   

 186,653 262,729 سلف العاملين 

ً  ريفمصا  184,193 261,393 مدفوعة مقدما

 - 195,833 إيرادات مستحقة

 100,000 - مؤسسة خيال للتقنية

 719,955 470,846 

 

 المخزون -7

 هـ 1439 هـ 1440 

   

 1,219,717 930,399 مخزون المستودع

 46,604 34,426 مخزون االستقبال

 964,825 1,266,321 

 

 أصول األوقاف –مشروعات تحت التنفيذ   -8

 هـ 1439 هـ 1440 

   

 1,113,819 1,149,419 إعادة بناء عقار حي الملك فيصل 

 1,149,419 1,113,819 
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 بالصافي –األصول الثابتة  -9

 
 

وسائل نقل   مباني جاهزة مباني وإنشاءات أراضي 

 انتقالو

أثاث  معدات

 ومفروشات 

أجهزة  

 كهربائية

 أجهزة حاسب آلي  أجهزة تكييف
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
           التكلفة

 4,871,076 1,508,442 258,353 92,900 335,005 96,765 1,624,100 107,450 415,061 433,000 هـ 1438ذو الحجة  30التكلفة في 

 34,130 20,324 2,926 - 10,880 - - - - - عام اإلضافات خالل ال

 4,905,206 1,528,766 261,279 92,900 345,885 96,765 1,624,100 107,450 415,061 433,000 هـ 1439ذو الحجة  30التكلفة في 
           

 34,694,967 75,632 - 19,335 - - - - 13,924,655 20,675,345 عام اإلضافات خالل ال

 39,600,173 1,604,398 261,279 112,235 345,885 96,765 1,624,100 107,450 14,339,716 21,108,345 هـ 1440ذو الحجة  30التكلفة في 

           

           مجمع اإلهالك 

 1,776,818 416,681 171,098 26,449 94,521 36,288 946,071 48,354 37,356 - هـ  1438ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 706,319 151,497 64,649 9,290 34,192 12,096 406,025 16,118 12,452 - اإلهالك خالل العام 

 2,483,137 568,178 235,747 35,739 128,713 48,384 1,352,096 64,472 49,808 - هـ  1439ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 581,109 155,559 23,399 10,740 34,589 12,096 272,004 16,118 56,604 - اإلهالك خالل العام 

 3,064,246 723,737 259,146 46,479 163,302 60,480 1,624,100 80,590 106,412 - هـ  1440ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 36,535,927 880,661 2,133 65,756 182,583 36,285 - 26,860 14,233,304 21,108,345 هـ  1440ذو الحجة    30الرصيد في  

 2,422,069 960,588 25,532 57,161 217,172 48,381 272,004 42,978 365,253 433,000 هـ 1439ذو الحجة  30الرصيد في 

 3,094,258 1,091,761 87,255 66,451 240,484 60,477 678,029 59,096 377,705 433,000 هـ 1438ذو الحجة  30الرصيد في 
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 )يتبع( بالصافي –األصول الثابتة   -9

 

 . األصول الثابتة  ى يوجد رهن علال -

   إهالك الفترة تم تحميله على قائمة األنشطة على النحو التالي:  -

 هـ 1439 هـ 1440 

   

 706,319 581,109 وإداريةمصروفات عمومية 

 581,109 706,319 

   

 بالصافي -األصول الثابتة لألوقاف  -10
 

 اإلجمالي  مباني وإنشاءات أراضي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

    التكلفة

 59,959,015 59,307,498 651,517 هـ 1438ذو الحجة  30التكلفة في 

 59,959,015 59,307,498 651,517 هـ 1439ذو الحجة  30التكلفة في 
    

 59,959,015 59,307,498 651,517 هـ 1440ذو الحجة  30التكلفة في 

    

    مجمع اإلهالك 

 1,779,225 1,779,225 - هـ  1438ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 1,779,225 1,779,225 - اإلهالك خالل العام 

 3,558,450 3,558,450 - هـ  1439ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 1,779,225 1,779,225 - اإلهالك خالل العام 

 5,337,675 5,337,675 - هـ  1440ذو الحجة  30مجمع اإلهالك في 

 54,621,340 53,969,823 651,517 هـ  1440ذو الحجة    30الرصيد في  

 56,400,565 55,749,048 651,517 هـ  1439ذو الحجة    30الرصيد في  

 58,179,790 57,528,273 651,517 هـ 1438ذو الحجة  30الرصيد في 

 

 

 كما يلي:  هـ 1440ذو الحجة   30في  لألوقافاألصول الثابتة تتمثل و

 

 استثمارات أخرى -حي اشبيليا  أرض ومبنىوقف  -

 .لبن أرض ومبنى وقف -

 .قرطبة أرض ومبنى وقف -

 .السلى وقف أرض ومبنى -

 .النهضة يح ومبنىوقف أرض  -

 .الفالح يح وقف أرض ومبنى -

 وقف أرض حي الملك فيصل.  -
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 غير الملموسة  صولاأل -11

 

  

  
  

 2,782,636 هـ 1438ذو الحجة  30التكلفة في 

 9,105 العاماإلضافات خالل 

 2,791,741 هـ 1439ذو الحجة  30التكلفة في 

 6300 العاماإلضافات خالل 

 2,798,041 هـ 1440ذو الحجة  30التكلفة في 

  

 1,645,081 هـ 1438ذو الحجة  30مجمع االستهالك في 

 556,527 استهالك العام

 2,201,608 هـ 1439ذو الحجة  30مجمع االستهالك في 

 559,398 استهالك العام

 2,761,006 هـ 1440ذو الحجة  30مجمع االستهالك في 

 37,035 هـ 1440ذو الحجة  30الصافي في 

 590,133 هـ 1439ذو الحجة  30الصافي في 

 1,137,555 هـ 1438ذو الحجة  30الصافي في 

 

 .شئون العاملينخاصة بالحسابات وامج الالبرفي  هـ 1440ذو الحجة  30كما في غير الملموسة  صولتتمثل األو

 األجلاستثمارات عقارية طويلة  -12

 هـ 1439 هـ 1440 

   
   

 6,000,000 6,000,000 شركة درة اإلزدهار –مساهمة استثمارات 

 2,800,000 2,550,000 مؤسسة ملتقى األعمال –مساهمة استثمارات 

 2,500,000 2,500,000 استثمار شركة الطاقات العمرانية

 11,050,000 11,300,000 

 

  2,550,000ساهمة مكتب الدعوة مع كل من مؤسسة ملتقى األعمال بقيمة تتمثل االستثمارات العقارية طوية األجل في قيمة م

لاير   2,500,000بقيمة  شركة الطاقات العمرانيةو لاير سعودي 6,000,000وشركة درة اإلزدهار بقيمة  لاير سعودي

ر وذلك  المبالغ المذكورة في شراء عقارات وبيعها في مشاريع عقارية قليلة المخاطوذلك حتى يقوم كال منهم باستثمار  سعودي

 مقاسمة باألرباح.

 مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى -13

 هـ 1439 هـ 1440 

   
   

 566,000 528,000 رسوم حج ةذمم دائن

 1,435,000 - دائنون متنوعون

 6,766 15,549 مينات اجتماعية مستحقةأت

 10,000 10,000 أتعاب مهنية مستحقة

 386,084 249,599 إيراد مقدم

 - 1,750 مؤسسة الكوادر االمنية للتجارة

 804,898 2,403,850 



 الجاليات بالروضة )منشأة غير هادفة للربح(المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 هـ  1440ذو الحجة   30للسنة المنتهية في 

18 
 

 التزامات منافع الموظفين -14

العربية السعودية، يتم احتساب المبالغ المسددة تطبق المؤسسة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة  

عند نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساا رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم، كما هو موضح في 

إن خطك منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطك غير ممولة ويتم استيفاء التزمات نظام العمل في المملكة العربية السعودية  

 سداد المنافع عند استحقاقها.

 هـ 1439 هـ 1440 

   
   

 1,864,530 1,814,396 التزامات منافع الموظفين

 1,814,396 1,864,530 

 

 :كالتالي العاموكانت حركة المخصصات خالل 

 هـ 1439 هـ 1440 

   
   

 1,677,612 1,864,530 عامرصيد أول ال

 172,655 150,127 التكلفة العادية **

 61,987 64,381 تكلفة الفوائد **

 (23.897) (309,204) المنافع المدفوعة

 (23,827) 44,562 الربح / الخسارة األكتوارية **

 1,864,530 1,814,396 عام ال آخررصيد 

 

 بالتزمات منافع الموظفين مثبتة في الربح والخسارة ضمن بند تكلفة منافع الموظفين.مبالغ متعلقة **

على أساا عوائد الصكوك والسندات الحكومية  %3.5تم تحديد معدل الخصم المستخدم للتدفقات النقدية بمعدل ثابت 

 م. 2018الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام  

 التبرعات والهبات إيرادات -15

 المنتهية في السنةعن  

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 9,872,664 6,734,794 غير مقيدة -تبرعات وهبات 

 1,155,270 6,368,811 *مقيدة –تبرعات وهبات 

 8,555,978 2,796,258 أوقاف -تبرعات وهبات 

 15,899,863 19,583,912 

 جحي الخيرية بيانها كالتالي:امقيدة على تبرعات من مؤسسة سليمان الر –*يتضمن بند تبرعات وهبات 

مشروع  -لاير سعودي لإلنتاج الرقمي  165,000لاير سعودي لمشروع موقع دين اإلسالم ومبلغ  200,000مبلغ 

 تمكين.
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 مقيدة - الزكاة والحج والعمرة وتفطير صائمإيرادات  -16

 المنتهية في السنةعن  

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 3,718,603 3,473,276 زكاة

 3,165,873 3,289,980 حج

 2,083,290 1,988,702 تفطير صائم ودعوته

 837,813 533,824 عمرة

 9,285,782 9,805,579 

 مبيعات منتجات دعوية -17

 المنتهية في السنةعن  

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 174,238 185,585 مبيعات استقبال

 - 68,078 مطبوعات

 - 3,407 نسائي -حقيبة المسلم الجديد 

 52,834 - كتب الجاليات

 30,000 - إيراد تراجم تفسير العشر األخير

 9,125 - المكتبة الشاملة

 257,070 266,197 

 عقاراتإيرادات  -18

 المنتهية في السنةعن  

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 853,833 1,043,042 إيرادات مبنى الفالح

 - 656,250 محطه الوقودإيراد 

 390,000 572,543 إيرادات مبنى النهضة

 457,500 450,000 إيرادات مبنى إشبيلية

 418,279 437,182 إيرادات مبنى السلى

 - 275,000 إيرادات مبنى قرطبة

 40,200 2,000 إيرادات مبنى ضاحية لبن

 3,436,017 2,159,812 
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 تشغيلية مصروفات خدمات  -19

 

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 4,876,731 3,601,196 حج وعمرة

 1,700,723 1,963,972 تفطير صائم

 440,077 322,167 لقاءات ترويجية

 238,617 221,090 تطبيقات وموقع ومنتدى

 176,211 209,024 دعوة الجالية المسلمة

 193,929 193,973 الخدمة المجتمعية

 49,361 170,631 دعوة غير المسلمين

 - 145,413 دعوة تقنية

 111,280 116,595 المسلم الجديد

 30,465 70,454 موقع المكتب اإللكتروني

 51,345 49,272 هدايا دعوية

 32,556 36,224 يلكترونالنشر اإل

 29,430 34,685 زيارة المدينة

 30,000 30,000 الرحالت الدعوية

 40,900 26,429 هدية مسلمة

 24,975 19,115 الجلسات والمصليات

 93,514 13,349 الكلمات والدروا

 26,762 7,359 الدعوة الميدانية

 - 3,043 حفالت

 27,281 2,813 الوالء وتكريمصناعة 

 2,843 2,520 الدعوة عبر البالتوك

 2,523 1,787 وجبات تعليم

 10,668 1,615 أخرى

 - 1,585 هيل دعاة الشبابأت

 8,913 1,031 مسابقات

 97,810 - برامج رسالة المسجد

 11,630 - ملتقيات ومعارض

 9,570 - عالميةالتوعية اإل

 7,245,342 8,318,114 
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 مبيعات منتجات دعويةتكلفة  -20

 

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 156,674 426,632 منتجات دعوية

 100,800 35,000 سطوناتأشرطة وأ

 2,994 - نتاج مواد مرئيةإ

 - - نسخ سيديهات

 - - األخيرالعشر 

 461,632 260,468 

 

 والهبات مصروفات جمع التبرعات -21

 

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 1,774,632 1,506,405 العالقات العامة -مرتبات وأجور 

 447,057 470,748 العالقات العامة -ركان أيجارات إ

 604,336 193,041 وإعالن ةدعاي

 18,660 190,444 العالقات العامة -مطبوعات 

 152,347 82,925 العالقات العامة - ىخرأمصروفات 

 234,128 63,250 العالقات العامة -األركان التعريفية 

 32,296 - جواالت دعوية 

 2,506,813 3,263,456 

 مصروفات مباني األوقاف -22

 

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 140,007 92,689 صيانة عقارات الوقف

 84,720 90,105 مالك عقارات الوقفأدارة إ

 182,794 224,727 
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 لعمومية واإلدارية مصاريف اال -23

 

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 6,838,084 6,936,161 رواتب ومكافآت

 2,485,544 2,360,334 إهالكات أصول ثابتة

 1,173,592 743,319 متنوعة

 556,527 559,398 إطفاءات غير ملموسة

 544,996 534,943 برمجة وتصميم

 369,563 357,566 رسوم حكومية

 443,983 333,663 أجور مقطوعة

 187,977 317,043  تأمين طبي

 210,815 259,070 تكلفة منافع الموظفين

 267,952 238,587  بدل سكن

 211,517 229,667 جازاتإبدل 

 321,210 206,266 مينات االجتماعيةأالت

 172,031 191,832 أدوات مكتبية

 350,632 190,978 وإصالحاتصيانة 

 132,254 130,827 هكهرباء وميا

 175,306 124,251 نقل وانتقاالت

 70,928 116,958 بريد وهاتف وإنترنت

 105,699 85,783 وجبات دراسية

 80,108 58,436 تكريم وتحفيز للموظفين

 54,187 54,146 خدمات بنكية

 65,900 41,000 دراسات واستشارات

 24,003 25,867 إعاشات وضيافة ونظافة

 25,611 24,056 مصروفات سيارات

 416,685 19,000 اللجنة العليا

 13,718 2,280 تدريب وتطوير

 12,000 - بدالت

 8,464 - انتداب

 14,141,431 15,319,286 

 تسويقيةالمصروفات ال -24

 
 

  

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 4014ذو الحجة  30

 المنتهية في السنةعن 

 هـ 1439ذو الحجة  30
 

  
   

 986,729 893,779 وإعالن ةدعاي

 30,133 - أخرى

 893,779 1,016,862 
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 مخاطر اإلئتمان -25

تمثل مخاطر االئتمان، عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. ال يوجد  

 ئتماني جيد.اجوهري لدى بنوك وطنية ذات تصنيف  تركيزات هامة لمخاطر االئتمان. يتم االحتفاظ بالنقدية بشكل    مكتباللدى  

 

 مخاطر السيولة  -26

المتعلقة باألدوات المالية. تحدث   توفير األموال للوفاء بالتزاماتهفي  مكتبال ة، الصعوبات التي تواجهالسيول تمثل مخاطر

مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي ما خالل فترة قصيرة، بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة  

 التزامات مستقبلية.   ة للوفاء بأيكافيوذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة ال

 مخاطر العمالت -27

ضع خي ،تقلبات في أسعار الصرف األجنبيتمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لل

بمراقبة التغيرات في  مكتبقوم الي ،عماله االعتياديةأعار الصرف االجنبي من خالل دورة سألمخاطر التقلبات في  مكتبال

 األجنبية.بتغطية مخاطر أسعار العمالت  مكتبقوم الي ،وفقاً لذلك تحمل آثارها على القوائم الماليةأسعار الصرف األجنبي و

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -28

ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل  التزاماتما أو سداد  أصولالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة   ث أنه يتم إعداد القوائم الماليةعادل. وحي وفقا

 المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية. لتزاماتواال صولة بأن القيمة العادلة لأل العادلة. تعتقد اإلدار

 اعتماد القوائم المالية -29
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