
 

 

 

 برابغ جمعية البر الخيرية

 (273مسجمة بوزارة الشئون االجتماعية برقم )

 عوديةـة السـة العربيـالمممكمنطقة مكة المكرمة * 

 تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية
 م31/03/2018حتى  م01/12/3129لمفترة 
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 م42/14/3129وحتى  م01/01/3129تقرير مالي عن الفترة من 

 -بيانات عامة : :أواًل 

 : ( اسـم الجمعية1) برابغجمعية البر الخيرية 

 : الجمعية صافي أصول( 2) لاير553555134

 : ( النشــاط3) تقديم المساعدات العينية والنقدية لممحتاجين 

 : مقرهــا (4) رابغ –المكرمة مكة منطقة

 : ( السنة المالية لمجمعية5) ديسمبر من كل عاموتنتهي في نهاية  ينايرتبدأ في األول من 

 : ( تاريخ التأسيس6) ه19/7/1417

 :( رقم وتاريخ التسجيل 7) ه29/88/1428بتاريخ  162

 : ( العنـــوان8) ابغ ر  – المكرمة مكة منطقة

 :( رقـم الهـاتف 9) 24223814

 : ( رقـم الفاكس18) 24223588

 12911الرمز البريدي 248

Alber123rbg@gmail .com 

 :( ص . ب 11)

 ( االيميل :12)
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 -:والمستندات المستخدمة بالجمعية  السجالتثانيا:

 ال يوجد  غير منتظم  منتظم  

       :الســـــــــــــــجالت ) أ ( 

        ( دفتر يوميـــة1)

        ( دفتر األستاذ العام2)

       ) محاضر منفصمة نهاية العام(( دفتر الجـــرد3)

        األصول الثابتة دفتر( 4)

        الصنـدوق دفتر( 5)

        البنـــك دفتر( 6)

         العهــدة دفتر( 7)

        العمومية و اإلدارية المصاريف تحميل دفتر( 8)

        التبرعات العينية دفتر( 9)

        التبرعات النقدية دفتر( 18)

        العضـوية دفتر( 11)

) محاضــر  اجتماعــات مجمــس اإلدارة دفتــر( 12)
 منفصمة(

      

        االشتراكات دفتر( 13)
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 ال يوجد  غير منتظم  منتظم  
       : المســــــــــتندات)ب( 

       ( سند قبـض1)
       ( سند صـرف2)
       ( سند قيد يومية3)
       ( إيصال استالم تبرعات عيني ونقدي4)
       ( إيصال استالم اشتراكات5)
       ( إذن صرف عيني )إخراج(6)
       ( إذن إضافة )إدخال(7)

 -:ثالثا :اإليرادات والمصروفات 

 المقارنة فترة  الحالية الفترة  
     اإليرادات

 823,433  567,:42  التبرعات مالية
 -  561,111  اعانات الوزارة

 4,211  -  واشتراكات أعضاء 
 -  655,::  ايجارات و ايرادات اخري

 826,533  111,:97  اإليرادات إجمالي
     مصروفاتال:  يخصم

 2,278,723  7,136  مساعدات مالية
دارية  :39,:29  :347,95  مصروفات عمومية وا 

 12:,2,467  353,985  المصروفات إجمالي
 (:752,58)  737,237  /)العجز( الفائض
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 -:الحسابات مراجع توصيات و المالحظات أهمرابعا  : 

 -:الرقابية  و المالية المالحظات  -

 -: م42/14/3129م   حتي 12/12/3129االول من  الربع مراجعة عن مالحظات(  أ) 

تبين لنا من خالل المراجعة و االطالع عمى المستندات و فحص ميزان المراجعة ان االرصدة البنكية  .1
 لحين استكمال توقيعات مجمس االدارة الجديد.مجمدة البنك العربى لدى 
  نوصي بضرورة التأكيد عمى سرعة انهاء االجراءات البنكية واستكمال التوقيعات و المتطمبات

 .البنكية من كافة النواحي حتى تتمكن الجمعية من االستفادة من االرصدة البنكية
تبين لنا من خالل مراجعتنا و االطالع عمي المستندات و فحص ميزان المراجعة انخفاض المساعدات  .2

 م.2818المالية و ارتفاع المصروفات العمومية خالل الربع االول 
 . نوصي بضرورة التأكيد عمى صرف مساعدات لممستفدين بشكل دائم و مستمر 
 عمومية و االدارية .نوصي بضرورة التأكيد عمي ترشيد المصروفات ال 

 -: لمجمعية العام الوضع تقييم -

 ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  

         الداخمية الرقابة( 1)

         العمل سير انتظام( 2)

         والنظم القواعد تطبيق( 3)

         العام الجمعية وضع( 4)
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 : مع المالحظات مناقشة تم -

  عمران االسم /

 محاسب الجمعية الوظيفة /

 : المراجعة ميزان -
 . م31/83/2818حتى  م81/81/2818مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من

 : الصرف طريقة -
 طريق عن الصرف يتم

 الصندوق   العهدة النقدية  البنك 

 : وتقييمه الجمعية محاسب -

 عمران االسم /

 ضعيف   مقبول   جيد   جيد جدا  ممتاز 
 

 ,,,, تحياتنا خالص وتقبموا
 ,,,, وبركاته اهلل ورحمة عميكم والسالم

 عن الرويس وشريكه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 خالد سمطان الرويس
(471ترخيص رقم )  

 


