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١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

االصول

االصول المتداولة
٣٤٬٧٠٤٬٢٥٨٦٬٠٥٣٬١٢٠النقد بالصندوق والبنوك

٤١٣٥٬٩٣٨١٥٬٤٠٥ارصدة مدينة أخرى

٤٬٨٤٠٬١٩٦٦٬٠٦٨٬٥٢٥مجموع  االصول المتداولة

االصول الغير   المتداولة

٥٦٬٧٥٣٬٨٥٣٦٬٩٠٦٬٦٦٠صافى اإلصول الثابتة
٦٦٬٣٨٩٬٤٥٠٦٬٧٥١٬٩٥٠صافي أصول األوقاف

٧١٬٢٤٤٢٬٨٣٧صافي األصول غير الملموسة
٨٣٬٧٤٨٬٨٦٦٢٬٣٨٩٬٨٦٩مشروعات تحت التنفيذ

١٦٬٨٩٣٬٤١٣١٦٬٠٥١٬٣١٦مجموع  االصول الغير متداولة

٢١٬٧٣٣٬٦٠٩٢٢٬١١٩٬٨٤١مجموع االصول

االلتزامات وصافى االصول

االلتزامات المتداولة  :-
١٠٬٠٠٠٢٧٬٠٠٠موردون

٩٧٣٤٬٥٩٧٩٣٠٬٨١٢االرصدة الدائنة االخرى

٧٤٤٬٥٩٧٩٥٧٬٨١٢مجموع االلتزامات  المتداولة

االلتزامات  غير المتداولة  :-

١٠٤٣٬٣٨١٢٦٬٧٦٤مخصص نهاية الخدمة

٤٣٬٣٨١٢٦٬٧٦٤مجموع االلتزامات  المتداولة

صافى االصول

٨٬٧٩٧٬٠٠٠٨٬٨٨٩٬٤٢٦صافى األصول الغير مقيدة
٤٬٩٤١٬٣٢١٥٬٧٧٠٬٢٦٩صافى االصول المقيدة
٧٬٢٠٧٬٣١٠٦٬٤٧٥٬٥٧٠صافى اصول االوقاف

٢٠٬٩٤٥٬٦٣١٢١٬١٣٥٬٢٦٥مجموع صافى االصول

٢١٬٧٣٣٬٦٠٩٢٢٬١١٩٬٨٤١مجموع االلتزامات وصافى االصول

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 
مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

إيضاح
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١٤٤٠/١٢/٢٩هـ٢٠٢٠/١٢/٣١ماوقافانشطة  مقيدةانشطة غير مقيدةإيضاحالبيان 

االيرادات والمكاسب :-
١١٥٧٩٬١٩٣٥٥٦٬١٥٧١٬١٨٣٬٥٢٤٢٬٣١٨٬٨٧٤٢٬٩٠٥٬٧١٤تبرعات وهبات النقدية
٠٠٠٠٥٬٨٠٠٬٠٠٠تبرعات الوقف العينية

١٢٠١٬١٠٦٬٧٩٦٠١٬١٠٦٬٧٩٦١٬٤٤٧٬٦٩٥ايردات أنشطة
١٣٦١٢٬٤٠٠٠٠٦١٢٬٤٠٠٣٨٧٬١٨٥إيرادات الوقف

١٬١٩١٬٥٩٣١٬٦٦٢٬٩٥٣١٬١٨٣٬٥٢٤٤٬٠٣٨٬٠٧٠١٠٬٥٤٠٬٥٩٤اجمالى االيرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر :-

١٤٠٢٬٤٩١٬٩٠١٠٢٬٤٩١٬٩٠١٢٬٩٦٩٬١٨٧مصاريف االنشطة و الخدمات المقدمة 
٠٠٤٥١٬٧٨٤٤٥١٬٧٨٤٣٨٣٬٤٣٣مصروفات األوقاف

١٥١٬٢٨٤٬٠١٩٠٠١٬٢٨٤٬٠١٩٨٠١٬٤٨٣مصروفات العمومية واالدارية 
١٬٢٨٤٬٠١٩٢٬٤٩١٬٩٠١٤٥١٬٧٨٤٤٬٢٢٧٬٧٠٤٤٬١٥٤٬١٠٣اجمالي المصروفات 

٦٬٣٨٦٬٤٩١(١٨٩٬٦٣٤)٧٣١٬٧٤٠(٨٢٨٬٩٤٨)(٩٢٬٤٢٦)التغير في صافى االصول خالل العام
٨٬٨٨٩٬٤٢٦٥٬٧٧٠٬٢٦٩٦٬٤٧٥٬٥٧٠٢١٬١٣٥٬٢٦٥١٤٬٧٤٨٬٧٧٤صافى االصول اول الفترة 

٨٬٧٩٧٬٠٠٠٤٬٩٤١٬٣٢١٧٬٢٠٧٬٣١٠٢٠٬٩٤٥٬٦٣١٢١٬١٣٥٬٢٦٥التغير 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 ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة الدخـل عن الفترة من ٣١  أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
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١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

٦٬٣٨٦٬٤٩١(١٨٩٬٦٣٤)التغير في صافى االصول

٥١٦٬٩٠٠٤٣٥٬١٨٢إستهالك الممتلكات والمعدات

(٢٠٢٬٩٣٨)١٦٬٦١٧مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢٤٣٬٢٢٨(٢١٣٬٢١٥)التغير في االرصدة الدائنة

٥١٬٨٤٢(١٢٠٬٥٣٣)التغير في األرصدة المدينة

١٠٬١٣٥٦٬٩١٣٬٨٠٥صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

(٥٬٨٠٠٬٠٠٠)٠شراء االصول الثابتة

(٣٧٣٬٨٥٠)(١٬٣٥٨٬٩٩٧)مشروعات تحت التنفيذ

(٦٬١٧٣٬٨٥٠)(١٬٣٥٨٬٩٩٧)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٧٣٩٬٩٥٥(١٬٣٤٨٬٨٦٢)صاقى التغير في رصيد النقدية

٦٬٠٥٣٬١٢٠٥٬٣١٣٬١٦٥رصيد النقدية في بداية السنة

٤٬٧٠٤٬٢٥٨٦٬٠٥٣٬١٢٠رصيد النقدية في نهاية السنة

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
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المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

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

يعمل المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات  في المدينة المنورة تحت إشراف وزارة الشئون االسالمية واالوقاف والدعوة 
واإلرشاد تم تسجيلها في سجل المكاتب التعاونية  بالرقم ٣٠١/١٦ و تاريخ١٤٢٨/١٠/٠٨هـ حسب شهادة التسجيل صادرة من معالى نائب 

الوزير  لوزارة الشئوون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد لشئوون  المساجد والدعوة واالرشاد  .

الكيان القانوني :منشأةغير هادفه  للربح

السنة المالية : ميالدية ، تبدأ من ٣١ أغسطس ٢٠١٩ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

سنة المقارنة  : هجرية ، تبدأ من أول محرم  وتنتهي بنهاية ذى الحجة  من كل عام ، وهي غير قابلة للمقارنة بشكل تام  .

٢- األسس والمبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة :

يتم  عرض القوائم المالية المرفقة باللایر السعودي وتم العرض وإعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح 
الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باإلضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 

المعتمد في المملكة العربية السعودية وذلك للمعالجات المحاسبية التي ليست في معيار المنشآت غير الهادفة للربح 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 ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

 - مخصص الزكاة الشرعية : 

حيث ان المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات  هى منشاة غير هادفة للربح هدفة تقديم المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين 
فأنها غيرخاضعة 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 للجمعية 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 أو 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 أو 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 .
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٣ - نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك:

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٢٦٬٢٤١١٩٬٩١٥الصندوق

٤٬٦٧٨٬٠١٧٦٬٠٣٣٬٢٠٥أرصدة  البنوك

٤٬٧٠٤٬٢٥٨٦٬٠٥٣٬١٢٠اإلجمالي

٤ - ارصدة مدينة أخرى :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٣١٬٩٤٥٠مصروفات مدفوعة مقدما

٤٥٬٢٨٩٠موردين دفعات مقدمة 

١٨٢٠مدينون متنوعون

٥١٬٣٩٠١٤٬١٢٣سلف عاملين

٧٬١٣٢١٬٢٨٢عهد ماليه

١٣٥٬٩٣٨١٥٬٤٠٥

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦
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٥ - صافى الممتلكات والمعدات :

١٥%١٠%٢٠%٠نسب االهالك

٦٬٥٩٢٬٦٨٨١٬٤٠٩٬٤٧٥٤٢٠٬٢٤٣١٬٠٤٩٬٨٣٢٩٬٤٧٢٬٢٣٨التكلفة في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

٠٠٠٠٠اإلضافات

٦٬٥٩٢٬٦٨٨١٬٤٠٩٬٤٧٥٤٢٠٬٢٤٣١٬٠٤٩٬٨٣٢٩٬٤٧٢٬٢٣٨التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

اإلستهالكات

٠١٬٤٠٣٬٧٧٨٣٠٤٬٤٧٧٨٥٧٬٣٢٣٢٬٥٦٥٬٥٧٨مجمع االستهالك في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

٠٥٬٦٩٦٢٥٬٠٦٩١٢٢٬٠٤٢١٥٢٬٨٠٧استهالك السنة

٠١٬٤٠٩٬٤٧٤٣٢٩٬٥٤٦٩٧٩٬٣٦٥٢٬٧١٨٬٣٨٥مجمع االستهالك في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٦٬٥٩٢٬٦٨٨١٩٠٬٦٩٧٧٠٬٤٦٧٦٬٧٥٣٬٨٥٣صافى القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٦٬٥٩٢٬٦٨٨٥٬٦٩٧١١٥٬٧٦٦١٩٢٬٥٠٩٦٬٩٠٦٬٦٦٠صافى القيمة الدفترية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

٦ - األصول الثابتة االوقاف:

٠%٥%نسب االهالك

٥٬٨٠٠٬٠٠٠١٬٢٤١٬٩٥٠٧٬٠٤١٬٩٥٠التكلفة في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

٠٠٠اإلضافات

٥٬٨٠٠٬٠٠٠١٬٢٤١٬٩٥٠٧٬٠٤١٬٩٥٠التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

اإلستهالكات

٢٩٠٬٠٠٠٠٢٩٠٬٠٠٠مجمع االستهالك في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

٣٦٢٬٥٠٠٠٣٦٢٬٥٠٠استهالك السنة

٦٥٢٬٥٠٠٠٦٥٢٬٥٠٠مجمع االستهالك في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٥٬١٤٧٬٥٠٠١٬٢٤١٬٩٥٠٦٬٣٨٩٬٤٥٠صافى القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٥٬٥١٠٬٠٠٠١٬٢٤١٬٩٥٠٦٬٧٥١٬٩٥٠صافى القيمة الدفترية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

٧- صافى األصول غير الملموسة :

١٥%نسب االهالك

١٢٬٥٠٠١٢٬٥٠٠التكلفة في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

٠٠اإلضافات

١٢٬٥٠٠١٢٬٥٠٠التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

اإلستهالكات

٩٬٦٦٣٩٬٦٦٣مجمع االستهالك في ٢٠١٩/٠٨/٣١م

١٬٥٩٣١٬٥٩٣اإلطفاء خالل السنة

١١٬٢٥٦١١٬٢٥٦مجمع االطفاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

١٬٢٤٤١٬٢٤٤صافى القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٢٬٨٣٧٢٬٨٣٧صافى القيمة الدفترية في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

اإلجمــالياألراضيمباني

اإلجمــاليبرنامج كمبيوتر

اإلجمــالي

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
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السيارات
االثاثات  

والمفروشات
األجهزة واالالت  األراضي
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٨- مشروعات تحت التنفيذ :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٢٬٣٨٩٬٨٦٩٢٬٠١٦٬٠١٩الرصيد اول العام

١٬٣٥٨٬٩٩٧٣٧٣٬٨٥٠إضافات خالل العام

٣٬٧٤٨٬٨٦٦٢٬٣٨٩٬٨٦٩الرصيد اخر العام

٩-األرصدة الدائنة األخرى :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

١٣٬٨٠٠٢٣٤٬٣٤٣مصروفات مستحقة الدفع

٦٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠دائنون متنوعون ( قرض حسن)

٤٬٤٠٩٠ذمم موظفين

٦٦٬٣٨٨٤٦٬٤٦٩ضمان حسن تنفيذ

٧٣٤٬٥٩٧٩٣٠٬٨١٢

١٠- مخصص نهاية الخدمة:

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٢٦٬٧٦٤٢٢٩٬٧٠٢رصيد المخصص اول العام

٣١٬٨٢٦٣١٬٥٨٠يضاف / المكون خالل العام

(٢٣٤٬٥١٨)(١٥٬٢٠٩)يخصم /المنصرف خالل العام
٤٣٬٣٨١٢٦٬٧٦٤الرصيد اخر العام

١١- التبرعات والهبات 
١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

١٬١٣٥٬٣٥٠٢٬٣٤٥٬٣١٠ ١١-١التبرعات النقدية

١٬١٨٣٬٥٢٤٥٦٠٬٤٠٤تبرعات الوقف نقدية

٢٬٣١٨٬٨٧٤٢٬٩٠٥٬٧١٤اإلجمالي

١١-١ التبراعات النقديةـ :-

مالحظات

غير مقيدةمقيدةغير مقيدةمقيدةالبيان 

٠٥٧٩٬١٩٣٠٥٥٩٬٠٤٤تبرعات نقدية

٥٥٦٬١٥٧٠٣٥٠٬٠٤١٠تبرعات زكاة

دعم  مؤسسة سليمان عبد العزيز 
الراجحي الخيرية

٠٠١٬٤٣٦٬٢٢٥٠

٥٥٦٬١٥٧٥٧٩٬١٩٣١٬٧٨٦٬٢٦٦٥٥٩٬٠٤٤االجمالى

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦
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١٢-ايرادات االنشطة  :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٣٧٨٬١٩٨١٣٥٬١٠٠برنامج الدعوة العامة

١٦٠٬١٣٦٠برامج المتابعة والتطوير

٥٦٨٬٤٦٢٥٤٧٬٨٠٠برنامج توعية الجاليات

٠٧٦٤٬٧٩٥برامج موسمية

١٬١٠٦٬٧٩٦١٬٤٤٧٬٦٩٥اإلجمالي

١٣-ايرادات الوقف :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٦١٢٬٤٠٠٣٨٧٬١٨٥ايرادات ايجارات

٦١٢٬٤٠٠٣٨٧٬١٨٥اإلجمالي

١٤-مصروفات الخدمات المقدمة:

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

١٤٢٬٠٨١٬٨٥٣١٬٦٣٤٬٧٣٠-١  مصروفات األنشطة  المقدمة غير المقيدة 

١٤٤١٠٬٠٤٨١٬٣٣٤٬٤٥٧-٢  مصروفات الخدمات  المقدمة المقيدة 

٢٬٤٩١٬٩٠١٢٬٩٦٩٬١٨٧االجمالى 

١٤-١-١ مصروفات الخدمات  المقدمة غير المقيدة 

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٣٨٦٬٦٩٥٤٣٬٨٨٧برنامج إدارة الدعوة العامة

٢١٬٤٦٠٠برامج تنمية الموارد المالية

٨٩٠٬٥٩٥١٧٦٬٩٧٦برامج نوعية الجاليات

٠٥٩٦٬٩٣٨برامج موسمية

٧٨٣٬١٠٣٨١٦٬٩٢٩مصاريف تشغيل برامج

٢٬٠٨١٬٨٥٣١٬٦٣٤٬٧٣٠االجمالى

١٤-٢-١  مصروفات الخدمات  المقدمة المقيدة :-

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٠١٬١٩٢٬٤٣٠مصروفات مشروع  دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحى الخيرية

٤١٠٬٠٤٨١٤٢٬٠٢٧مصروفات زكاة

٤١٠٬٠٤٨١٬٣٣٤٬٤٥٧

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

 13



١٥-المصروفات العمومية واالدارية   :

١٤٤٠هـ٢٠٢٠م

٦١٥٬٤٦٢٢٩٢٬٥٦١رواتب واجور  ومكافأت

٣٨٬٠٥٥٣٥٬٠٠٠ايجارات

٣٬٤٢٧٥٬٥٩١أدوات كتابية ومطبوعات

٢٠٬٧٠١٦٬٢٥٩بريد وبرق وهاتف

٥٠٬١٠٧٢٨٬٨٦٤كهرباء ومياه

٤٠٬٧٥٧٥٨٬٠٠٩مكافأة نهاية الخدمة

١٣٩٬٠٦٩١٠٢٬٤٦١رسوم حكومية واشتراكات

٥٬٣٤٠٦٬٩٠٤ضيافة ونظافة

٣٨٬١٥٨٤٬٩٠٢مصاريف سيارات

٣٠٬١٤٨٢١٬٤٠٧صيانة واصالحات

٥٤٬٩٨٨٦٣٬٦٦٢تأمين طبي

٥٧٬٠٩٣٢١٬٢٣٠تامينات اجتماعية

١٣٬٨٠٠٩٬٤٥٠اتعاب مهنية

١٤٬٤٦٩٠متنوعة

١٥٤٬٤٠١١٤٥٬١٨٣استهالك األصول الثابتة

٨٬٠٤٤٠دعاية وإعالن

١٬٢٨٤٬٠١٩٨٠١٬٤٨٣االجماليات

المكتب التعاونى للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات 

مسجلة بوزارة الشئون اإلسالمية برقم ٣٠١/١٦

بالمدينة المنورة- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
االيضاحات المكملة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
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