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  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

قائمة المركز المالي

 هـ1437 ذو الحجة 30كما في 

باللاير السعودي

1437إيضاح

األصول

:األصول المتداولة 

          60,406   (4)نقد وما في حكمه

          83,333   (5)أرصدة مدينة أخرى

        143,739مجموع األصول المتداولة

:األصول غيــر المتداولة 

        143,739مجموع األصول

صافي األصول

        143,739صافي األصول غير المقيدة

        143,739إجمالي صافي األصول

        143,739مجموع المطلوبات وصافي األصول

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (12)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٤



  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

قائمة االنشطة

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

باللاير السعودي

االجماليغير مقيدةإيضاحاإليرادات 

إيرادات تبرعات عامة
225,778        225,778          

         225,778       225,778أجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

           (82,039)        (82,039)    (6)مصاريف إدارية وعمومية

           (82,039)        (82,039)اجمالي المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول
143,739        143,739          

                     -                   -صافي األصول في بداية العام

         143,739       143,739صافي األصول في نهاية  العام

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (12)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

1437

٥



  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

مكتب تعاوني خيري

منشأة غير هادفة للربح

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

باللاير السعودي

1437

:التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

          143,739التغير في صافي األصول

:التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية 

           (83,333)أرصدة مدينة أخرى

            60,406صافي التدفقات النقدية المتاحة من األنشطة التشغيلية

            60,406صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل العام

                  -النقـد وما في حكمه بدايـة العام

            60,406النقد وما في حكمه نهاية العام

-                -                
جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (12)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٦



  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

 التكوين والنشاط 1

:يتمثل أنشطة المكتب فى التالى 

. دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم -

. نشر العقيدة اإلسالمية بين الوافدين-

.توعية الجاليات المسلمة بأمور دينهم -

.متابعة ورعاية وتعليم المسلمين الجدد فى المملكة وبعد عودتهم لبالدهم -

.إقامة المحاضرات وترجمة وطباعة الكتب وتوزيع األشرطة لعموم الجاليات -

. تعليم وترجمة اللغة العربية للوافدين -

العرف المحاسبي وأسس إعداد وعرض القوائم المالية2

 أسس اإلعداد  

 العرف المحاسبي   

 ذو الحجة  من كل عام هجرى 30 محرم وتنتهي بنهاية  1أن السنة المالية للمكتب  تبدأ في 

.هـ 1437 ذو الحجة 30هـ وحتى 1436 ذو القعدة 24باستثناء الفترة االولي من 

باللاير السعودي

منشأة غير هادفة للربح  (بشائر)إن المكتب التعاونى للدعوة واألرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

مسجل بموجب خطاب وموافقة وزير الشئون االسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد رقم 

 هـ لمدة أربع سنوات  صادرة 1436/11/24 بتاريخ 506/28س وشهادة تسجيل رقم 2834/2/1

من وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووفقا لالئحة المنظمة ألعمال المكاتب 

.التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات 

1-2

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ألهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المالية 

ومعيار العرض واإلفصاح للمعايير المحاسبية واألنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمالئمة لنشاط المكتب للقوائم المالية للمنشآت غير 

.الهادفة للربح

2-2

تعد القوائم المالية للجمعية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في إثبات أصولها ومطلوباتها وفقاً لمبدأ 

.االستحقاق فيما عدا اإليرادات وفقاً لألساس النقدي في حين أن العيني منها يتم قياسها بالقيمة العادلة 

٧



  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

باللاير السعودي

السياسات المحاسبية الهامه المتبعة3

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

 النقد وما في حكمه   

ممتلكات ومعدات بالصافي

15%األجهزة والمعدات

%10

تحقق اإليرادات   مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى      

يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمرابحات قصيرة األجل 

واالستثمارات قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد والتي تكون تواريخ استحقاقها 

.االصلية لمدة ثالثة أشهرأو أقل

3-3

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة بعد حسم االستهالك  المتراكم ، فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال 

تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف تشغيلية أما . اإلنشائية تحت التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة 

ويجري احتساب االستهالك  عليها على أساس . مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية 

.األعمار اإلنتاجية المقدرة لها بإستخدام طريقة القسط الثابت 

تستهلك تحسينات المباني المستأجره على مدى العمر االنتاجي المقدر لها أو فترة االيجار المتبقية 

تستهلك األصول المستأجرة المرسملة على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة . أيهما أقصر 

االيجار أيهما أقصر ، إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات األصول الرئيسة ألغراض حساب 

:االستهالك  هي كما يلي 

األثاث والديكور واألجهزة

1-3

يتطلب إعداد القوائم المالية ، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، إستخدام التقديرات واألحكام 

التي تؤثر على مبالغ األصول والمطلوبات التي يتم عرضها ، واإلفصاح عن األصول والمطلوبات 

المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ، ومبالغ اإليرادات والمصاريف التي تم عرضها خالل عام 

.اصدار القوائم المالية 

4-3

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن التبرعات والهبات والصدقات  عند إستالمها وايرادات األنشطة ذات 

العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب واالعانات الحكومية والوصايا واألوقاف وعائد استثمار 

.ممتلكات المكتب الثابتة والمنقولة 
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  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

باللاير السعودي

المصاريف

: االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة 

النقد وما في حكمه4

1437
            39,247مصرف الراجحي 

            13,831مصرف االنماء 

              2,700البنك األهلي التجاري 

              4,628عهد نقدية 

60,406           

أرصدة مدينة أخرى5

1437
            83,333مصاريف مدفوعه مقدما

83,333           

 ذو الحجة30النقد وما في حكمه في  

6-3

يتم تسجيل المصاريف الدعوية ضمن تكاليف األنشطة أما مصاريف المكتب واإلدارة فتظهر ضمن 

.المصروفات اإلدارية والعمومية 

يقوم المكتب دورياً بمراجعة القيمة الدفترية لألصول طويلة االجل للتأكد من وجود دليل على وقوع 

أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة لتلك األصول غير المتداولة ، وفي حالة وجود مثل هذا 

. الدليل يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتلك األصول غير المتداولة لتحديد حجم هذه الخسارة 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصول غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقدية 

بأقل من قيمته الدفترية ، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لتلك األصول غير المتداولة إلى القيمة القابلة 

.لالسترداد ، ويتم إثبات االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة في قائمة الدخل 

5-3

 ذو الحجة30أرصدة مدينة أخرى  في  
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  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

المصاريف اإلدارية والعمومية6

1437
         22,400مكافآت واجور العاملين 

         16,667إيجارات

475              

         29,000صيانة عامة 

         13,497مصاريف متنوعة

        82,039المجموع

 اعتماد القوائم المالية7

 االلتزامات المحتملة8

االرتباطات المالية9

االحداث الالحقة10

.م2020/10/29هـ الموافق 1442/03/12تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل اإلدارة  في 

ضيافة ونظافة 

باللاير السعودي

.هـ  يتطلب االمر االفصاح عنها 1437/12/30التوجد أي ارتباطات مالية كما في 

. هـ يتطلب االمر االفصاح عنها 1437/12/30التوجد أي التزامات محتملة كما في 

تعتقد اإلدارة بعدم وقوع أية أحداث هامة منذ أنتهاء السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري 

.علي المركز المالي للشركة والظاهر في هذه القوائم المالية 

١٠



  (بشائر)المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

هـ1437 ذو الحجة 30 هـ إلى 1436 ذو القعدة 26للفترة المالية من 

باللاير السعودي

األدوات المالية11

مخاطر اإلئتمان

مخاطر سعر الفائدة 

مخاطر السيولة

مخاطر العمالت

عام12

−

−

وهي عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يـؤدي إلى تكبيد الطرف اآلخر لخسـارة 

ماليـة ، وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات أهمية يتحملها المكتب حيث يقوم المكتب بايداع النقد 

.لدى بنوك محلية ذات مستوى ائتماني مرتفع

تتضمن األدوات المالية في قائمة المركز المالي النقد وما في حكمه والذمم المدينة واألصول 

.األخرى والذمم الدائنة والقروض من البنوك والمصاريف المستحقة وااللتزامات االخرى 
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هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في اسعار الفائدة الجارية في السوق 

على المركز المالي والتدفقات النقدية للمكتب ولم يكن لدى المكتب أصول هامة تحمل بفوائد 

.خالل العام المالي الحالي

3-11

هي مخاطر عدم قدرة شركة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة 

باألدوات المالية وقد تنتج هذه المخاطر من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ 

يقترب من قيمته العادلة ويقوم المكتب وبشكل مستمر بالتأكد من توفر السيولة الكافية لسداد 

.االلتزامات المستقبلية 
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هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت وان 

معامالت المكتب األساسية هي باللاير السعودي وبعض المعامالت غير الجوهرية بعمالت 

أخرى، تراقب االدارة تقلبات اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العمالت هي غير 

.جوهرية

.تم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي صحيح 

.هذه أول قوائم مالية مدققة تصدر للمكتب 
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