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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

قائمة المركز المالي

 2020 ديسمبر31كما في 

باللاير السعودي

20202019إيضاح

األصول

:األصول المتداولة 

        231,713        454,950    (4)نقد وما في حكمه

          29,166                    -    (5)الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

        260,879        454,950مجموع األصول المتداولة

:األصول غيــر المتداولة 

          30,000                -    (6)االستثمارات في رؤوس أموال

          51,438          59,892    (7)بالصافي- ممتلكات ومعدات 

        342,317        514,842مجموع األصول

 المطلوبات وصافي األصول

:المطلوبات المتداولة 

          49,524                -    (8)مستحقات ألطراف ذوي عالقة

          35,000                -    (9)مطلوبات متداولة أخرى

          84,524                -مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

صافي األصول

        151,394        384,271صافي األصول غير المقيدة

        106,399        130,571صافي األصول المقيدة

        257,793        514,842إجمالي صافي األصول

514,842        342,317        

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

مجموع المطلوبات وصافي األصول

٤



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

قائمة االنشطة

باللاير السعودي

مقيدةغير مقيدةإيضاحاإليرادات  والمكاسب

          333,213          723,748                     -       723,748إيرادات تبرعات عامة

            20,000                      -                     -                  -ايرادات افطار صائم 

                      -            22,705           22,705                  -(وقف الخير  )إيرادات أوقاف 

            66,320                      -                     -                  -ايرادات حج وعمرة 

              1,000            17,110           17,110                  -ايرادات زكاة 

            50,000                      -                     -                  -ايرادات المصلى المتنقل 

                      -            50,000           50,000                  -الدعوة االلكترونية 

                      -            10,012           10,012                  -طباعة كتب 

              5,675                     -           5,675ايراد استثمارات 

         470,533         829,250          99,827      729,423مجموع اإليرادات والمكاسب

المصروفات 

           (15,000)           (75,655)          (75,655)                  -  (10)مصاريف انشطة دعوية مقيدة 

           (89,777)           (56,766)                     -       (56,766)  (11)مصاريف انشطة دعوية غير مقيدة 

                      -         (156,129)     (156,129)  (12)مصروفات التشغيل لألتشطة الدعوية المحملة على النشاط 

                      -           (11,659)       (11,659)  (13)مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف

           (55,045)       (55,045)  (14)مصاريف جمع األموال والحوكمة 

         (334,317)         (197,363)                     -     (197,363)  (15)مصاريف إدارية وعمومية

             (8,520)           (19,584)                     -       (19,584)    (7)استهالكات ممتلكات ومعدات

         (447,614)         (572,201)          (75,655)     (496,546)مجموع المصروفات 

            22,919          257,049           24,172       232,877 صافي األصول للفترة

          234,874          257,793         106,399       151,394صافي األصول في بداية الفترة

         257,793         514,842        130,571      384,271صافي األصول في نهاية  الفترة

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة  من 

2019
2020 

اإلجمالي

٥



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

قائمة التدفقات النقدية 

باللاير السعودي

20202019

:التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

             22,919           257,049 صافي األصول للفترة

تعديالت لتسوية صافي أصول الفترة مع النقد الصافي من 

:األنشطة التشغيلية 

              8,520             19,584استهالك ممتلكات ومعدات

:التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية 

             20,834             29,166الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

             49,524           (49,524)مستحقات ألطراف ذوي عالقة

             29,000           (35,000)المطلوبات المتداولة األخرى

          130,797          221,275صافي التدفقات النقدية المتاحة من األنشطة التشغيلية

:التدفقات النقدية مـن األنشطة اإلستثمارية 

           (12,000)           (28,038)إضافات على الممتلكات والمعدات

           (30,000)             30,000إضافات على االستثمارات

األنشطة  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية المتاحة من  

اإلستثمارية
1,962              (42,000)           

            88,797          223,237صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل الفترة

           142,916           231,713النقـد وما في حكمه بدايـة الفترة

          231,713          454,950النقد وما في حكمه نهاية الفترة

-                -                
جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

٦



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 التكوين والنشاط 1

:-تهدف الجمعية الى تحقيق اآلتي 

تعليم المسلمين اصول دينهم وتعميق روابط االخوة في ما بينهم 1

 الدعوة المتخصصة للفئات االجتماعية2

 االهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم       3

المحافظة على الفطرة بدعوة الناس الى العقيدة االسالمية الصحيحة وحمايتها4

العمل على تحقيق الطاعة هلل والطاعة لرسوله صلي هللا عليه وسلم ثم لولي االمر  5

العمل على مكافحة االنحراف الفكري وبين اثاره واضراره6

العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها     7

حماية المجتمع من الغلو والتطرف واالفراط والتفريط8

 احياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وامانتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح9

نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة واخالق10

 تأصيل معنى الوالء والبراء الشرعيين لدى المسلمين وفق المنهج الصحيح11

دعوة غير المسلمين للدخول في االسالم وتعريفهم به وبيان محاسنة لهم12

استخدام التقنية الحديثة في الدعوة الى هللا تعالى ونشر العلم الشرعي13

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن االسالم ورد الشبهات المثارة عليه14

باللاير السعودي

هي منشأة غير هادفة للربح  (بشائر)إن جمعية الدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية بالخبر

 هـ صادرة من وكالة 1441/03/30 بتاريخ 3129مسجل بموجب  شهادة تسجيل جمعية أهلية  رقم 

التنمية االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  وذلك بناءا على نظام الجمعيات والمؤسسات 

 هـ  وقد كانت مسجلة من قبل باسم 1437/02/19وتاريخ  (8/م)االهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

الصادر بموجب  شهادة تسجيل  (بشائر)الجمعية التعاونى للدعوة واألرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية  

 هـ لمدة أربع سنوات  صادرة من وزارة الشئون اإلسالمية 1436/11/24 بتاريخ 506/28رقم 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووفقا لالئحة المنظمة ألعمال المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية 

الجاليات

2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

 ديسمبر من كل عام ميالدي باستثناء الترة 31 يناير وتنتهي في 1 ان السنة المالية للجمعية  تبدأ من 

 نتيجة للتحول من 2020 ديسمبر 31 وانتهت في 2019 سبتمبر 1المالية الحالية حيث بدأت من 

 هـ والذي يوافق 1440التقويم الهجري الى التقويم الميالدي في حين أن بيانات المقارنة تمثل  عام 

 .2019 أغسطس 31 حتى 2018 سبتمبر 12الفترة المالية من 

٧



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

العرف المحاسبي وأسس إعداد وعرض القوائم المالية2

 أسس اإلعداد  

 العرف المحاسبي   

 العملة الوظيفية وعملة العرض للجمعية

السياسات المحاسبية الهامه المتبعة3

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

3-2 النقد وما في حكمه   

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

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 الجمعية  للقوائم المالية للمنشآت غير 

.الهادفة للربح

2-2

تعد القوائم المالية للمكتب 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 

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 

3-2
.تم عرض القوائم المالية للجمعية باللاير السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض

٨



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

 المعامالت مع االطراف ذوي العالقة      

ممتلكات ومعدات بالصافي

%15

%10

%15

 االستثمارات     

االستثمارات في رؤوس أموال شركات  

مطلوبات متداولة أخرى المصاريف المؤجلة     

في رأس مال الشركات المستثمر فيها غير المتداول أسهمها % 20تظهر االستثمارات بنسبة أقل من 

في السوق بالتكلفة ، حيث ال تمارس  الجمعية أي تأثير جوهري عليها وتمثل التكلفة القيمة العادلة لها 

.في آخر العام 

4-3

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 أيهما 

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

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

:كما يلي 

5-3

معدات المصلى المتنقل

3-3

.يتم إعتماد أسعار وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفق اسعار السوق 

6-3

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت 

.المطالبة بها من قبل المورد أم ال

األثاث والمفروشات

األجهزة والمعدات المكتبية

٩



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

األصول غير المقيدة 

تحقق اإليرادات   مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى      

1

المصاريف

: االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة 

8-3

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

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

.ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة 

10-3

تشتمل المصاريف التشغيلية لألنشطة على التكاليف المباشرة وغير المباشرة ويتم تسجيل المصاريف 

الدعوية ضمن تكاليف األنشطة أما مصاريف الجمعية واإلدارة فتظهر ضمن المصروفات اإلدارية 

.والعمومية وفقا لمبادي المحاسبة المتعارف عليها 

تقوم الجمعية 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 

7-3

تعد األصول غير المقيدة من موجودات الجمعية وال تخضع لقيود وهي تقع تحت السيطرة الكاملة 

.الدارة الجمعية وقد تكون موجودات متداولة أو موجودات غير متداولة 

9-3

١٠



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

 العمالت األجنبية    

النقد وما في حكمه4

20202019
          151,127          395,539مصرف الراجحي 

            43,017            58,247مصرف  االنماء 

            24,157              1,164البنك األهلي التجاري 

            13,412                 -عهد نقدية 

454,950         231,713         

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى5

20202019
            29,166                 -مصاريف مدفوعة مقدما

-                 29,166           

 ديسمبر31النقد وما في حكمه في  

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى في 

 ديسمبر31

11-3

يتم تحويل وإثبات المعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة حسب السعر السائد لهذه العمالت باللاير 

السعودي بتاريخ حدوث المعاملة ، ويتم تقويم األصول والمطلوبات بعمالت أجنبية في نهاية السنة 

المالية باألسعار السائدة لهذه العمالت باللاير السعودي بذلك التاريخ ، ويتم معالجة الفروقات الناتجة 

.عن ذلك ضمن بنود قائمة الدخل 
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

اإلستثمارات6

20202019
            30,000                 -االستثمارات في رؤوس اموال  

           30,000                 - ديسمبر 31اإلستثمارات في 

  

:تتكون االستثمارات في رؤوس أموال شركات على النحو التالي 

20202019%نسبة الملكية 

15%-                 30,000            

           30,000                 - ديسمبر31إستثمار في رؤوس أموال في 

  

:كانت الحركة على االستثمارات في رؤوس أموال  على النحو التالي 

20202019
                 -            30,000رصيد بداية العام

            30,000                 -اإلضافات خالل العام 

                 -          (35,675)االستبعادات خالل العام

                 -              5,675مكاسب بيع محققة خالل العام

           30,000                 - ديسمبر 31إستثمار في رؤوس أموال في 

  

:تم تصنيف االستثمارات إلى غير متداولة على النحو التالي 

20202019االستثمارات غير المتداولة 

          30,000                   -االستثمارات في رؤوس أموال  

         30,000                   -المجموع

 االستثمار في متجر منصة 

سلسبيل لتقنية المعلومات
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

7

اإلجمالياإلجمالي

20202019

            34,562                   37,355                     -            71,917           59,917

                     -                      8,038            20,000           28,038           12,000

34,562          45,393                  20,000                      99,955           71,917

            13,339                     7,140                     -            20,479           11,959

              6,912                     7,339              5,333           19,584             8,520

20,251          14,479                  5,333                        40,063           20,479

            14,311                   30,914            14,667           59,892

            21,223                   30,215                     -            51,438

 

باللاير السعودي

بالصافي- ممتلكات ومعدات 

األجهزة والمعدات 

المكتبية

مجمع االستهالك  في نهاية الفترة:

التكلفة في بداية الفترة:

معدات مصلى 

متنقل

االضافات

اثاث ومفروشات

2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

صافي القيمة الدفترية

2020 ديسمبر  31في  

2019 اغسطس  31في  

التكلفة في نهاية الفترة

استهالك  الفترة

مجمع االستهالك  في بداية السنة:
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

مستحقات ألطراف ذوي عالقة  8

: كانت طبيعة و حجم  المعامالت مع أطراف ذوي عالقة دائنة خالل العام على النحو التالي

   حجم التعامل   

20202019الجهة ذات العالقة
       114,524               -منصة سلسبيل لتقنية المعلومات 

      114,524               -0المجموع

:نتج عن المعامالت مع اطراف ذوي عالقة في نهاية العام االرصدة الدائنة التالية 

20202019الجهة ذات العالقة
         49,524               -منصة سلسبيل لتقنية المعلومات 

        49,524               -المجموع

00

مطلوبات متداوله أخرى 9

20202019
         35,000               -مصاريف مستحقة 

        35,000               - ديسمبر31مطلوبات متداولة أخرى في 

2-8

 تتمثل المعامالت الدائنة  المستحقة الطراف ذوي عالقة بتلقي المنشأة لسلع أوخدمات من أطراف 

.ذوي عالقة و أو تلقي دعم تمويلي من تلك االطراف

1-8

طبيعة التعامل
خدمات متبادلة 

باللاير السعودي

طبيعة التعامل
مشاركة

2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

مصاريف األنشطة الدعوية المقيدة 10

20202019
16,000          -               

50,588          -               

9,067            -               

-               15,000         

        15,000         75,655المجموع

مصاريف األنشطة الدعوية غير المقيدة 11

20202019
5,154            1,100           

         29,952            9,820برامج دعوية 

17,782          5,126           

20,406          5,599           

         48,000            3,604 رحالت الحج والعمرة

        89,777         56,766المجموع

  

المكتبة  اإلسالمية وطباعه الكتب واالشرطة

مصارف الزكاة الشرعية

الدعوة االلكترونية

محاضرات دعوية

 برامج المسابقات

المصلى المتنقل

إفطار صائم
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

مصاريف التشغيل لألنشطة الدعوية  المحملة على النشاط 12

20202019
               -        111,825الرواتب واألجور النقدية 

               -          13,813تجديد اقامات- مصاريف حكومية 

               -          30,491التأمينات االجتماعية

156,129       -              

مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف 13

20202019
               -          10,999اوقاف-المستهلكات 

               -               660اوقاف-المنافع والخدمات والتأمين 

11,659         -              

مصاريف جمع االموال والحوكمة 14

20202019
               -          12,100الرواتب واألجور النقدية 

               -            1,165مزايا وحوافز 

               -            1,590المستهلكات 

               -            2,332الصيانة واإلصالح 

               -          22,656مصاريف تسويقية

               -          15,202حوكمة - المنافع والخدمات والتأمين 

          2,019         55,045المجموع
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

المصاريف اإلدارية والعمومية15

20202019
       216,683          35,210مكافات وأجور العاملين 

         90,834          99,166إيجارات 

           1,155            1,500رسوم حكومية 

           1,190            8,237صيانة واصالح 

         15,516          30,102كهرباء ومياه وهاتف وبريد وانترنت

           1,380               950تأمين سيارات

               -               390تأمين طبي وعالج

               -            3,782محروقات وزيوت وصيانة سيارات 

           4,909            6,655تأمينات اجتماعية

           1,207               -سفر وانتقاالت 

              480            5,005قرطاسية ومطبوعات

              888            2,489ضيافة وترفية ونظافة 

               -            2,927مصاريف بنكية 

                75               950مصاريف متنوعة

      334,317       197,363المجموع
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

 اعتماد القوائم المالية16

االحداث الالحقة17

األدوات المالية18

مخاطر اإلئتمان

.م2021/05/30تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة الجمعية  في 

1-18

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

ماليـة ، وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات أهمية تتحملها الجمعية حيث تقوم الجمعية بايداع 

.النقد لدى بنوك محلية ذات مستوى ائتماني مرتفع

 وانتشر على مستوى العالم 2020 في أوائل عام 19تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد كوفيد 

بما في ذلك المملكة العربية السعودية مما تسبب في تعطل الكثير من الشركات واألنشطة 

وتعتبر االدارة أن هذا التفشي حدثاً غير قابل للتعديل على القوائم المالية نظراً ألن . االقتصادية 

الوضع متغير بشدة وسريع التطور وال تعتبر االدارة أنه من الممكن تحديد تقدير كمي لألثر 

.المحتمل لهذا التفشي على البيانات المالية المستقبلية في هذه المرحلة 

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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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية 

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

باللاير السعودي
2020 ديسمبر 31 حتى 2019 سبتمبر 1للفترة من 

مخاطر سعر الفائدة 

مخاطر السيولة

مخاطر العمالت

عام19

−

−

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في اسعار الفائدة الجارية في 

السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للجمعية ولم يكن لدى الجمعية أصول هامة 

.تحمل بفوائد خالل العام المالي الحالي
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هي مخاطر عدم قدرة منشأة 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 وتقوم الجمعية 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 الجمعية 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 

 ديسمبر من كل عام ميالدي 31 يناير وتنتهي في 1 ان السنة المالية للجمعية  تبدأ من 

 2020 ديسمبر 31 وانتهت في 2019 سبتمبر 1باستثناء الترة المالية الحالية حيث بدأت من 

نتيجة للتحول من التقويم الهجري الى التقويم الميالدي في حين أن بيانات المقارنة تمثل  عام 

 .2019 أغسطس 31 حتى 2018 سبتمبر 12 هـ والذي يوافق الفترة المالية من 1440
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