




 

 
 
 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 

  أعضاء مجلس إدارة/ السـادة 

 المحترمین   جمعیة البر الخیریة بالمنطقة الشرقیة   

 السعودیةالمملكة العربیة  – قة الشرقیةالمنط –الدمام 

 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة

 

  الرأي

ئم المالیة المرفقة تي تشمل قائمة المركز المالي كما في ")الجمعیة(" لجمعیة البر الخیریة بالمنطقة الشرقیة لقد راجعنا القوا  ٣١وال

) ٢٠(إلى ) ١(المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة من وقوائم األنشطة والتدفقات النقدیة للسنة  م٢٠١٧دیسمبر 

 .المعتبرة جزءًا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة

 

 : وفي رأینا، أن القوائم المالیة ككل

ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في  للجمعیةتظھر بعدل من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي  -١

ً لمعاییر المحاسبة النقد المتعارف علیھا في المملكة للمنشآت الغیر ھادفة للربح یة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقا

 .الجمعیةالعربیة السعودیة المالئمة لظروف 

 .الیةتتفق مع متطلبات نظام الجمعیات والمؤسسات األھلیة والنظام األساسي للجمعیة فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم الم -٢
 

   أساس الرأي

ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم . لقد قمنا بالمراجعة وفقا

وفقاً لقواعد سلوك  الجمعیةونحن مستقلون عن . توضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة في تقریرنا

داب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً بمتطلبات سلوك وآداب وآ

 .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس لرأینا في المراجعة. المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد
 

 رة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیةمسئولیة اإلدا

ً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  ه القوائم المالیة بشكل عادل وفقا تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض ھذ

دارة ضروریاً إلعداد وكذلك عن نظام الرقابة الداخلیة الذي تعتبره اإلوالمؤسسات األھلیة وفقاً لنظام الجمعیات  العربیة السعودیة

كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات . قوائم مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ

 . واإلیضاحات التي طلبناھا للقیام بمراجعة ھذه القوائم المالیة

١/٢٠ 

 

 

 



 

 

 

على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب  الجمعیةتقدیر قدرة وعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن 

مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، مالم تكن ھناك نیة لتصفیة 

 .، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلكاأو إیقاف عملیاتھ الجمعیة

 .الجمعیةالمسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في  والمكلفون بالحوكمة ھم
 

 مسئولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة

ء بسبب غش أو  ا إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سوا تتمثل أھدافنا في الوصول إلى تأكید معقول عم

ً على أن  .خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا والتأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانا

ً عن تحریف  اً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما المراجعة التي تم القیام بھا وفق

د جوھریة إذا كان یمكن بشكل متوقع أنھا ستؤثر ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتع. جوھري عندما یكون موجوداً 

 .بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه القوائم

 

ني كجزء من عملیة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ، نقوم بممارسة االجتھاد المھ

 :والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك المھني خالل التدقیق، باإلضافة الى
 

  ذ تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، وكذلك تصمیم وتنفی

إن خطر عدم . فر أساساً لرأیناإجراءات تدقیق مستجیبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتو

اكتشاف األخطاء الجوھریة الناتجة عن احتیال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حیث أن االحتیال قد یشتمل على 

 .للرقابة الداخلیة التواطؤ، التزویر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو تجاوز
 

 غایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، ولیس الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق ل

 .الجمعیةلغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة في 
 

  ل ة من قب تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات العالقة المعد

 .اإلدارة
 

 إلدارة ألساس االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، االستنتاج حول مالئمة استخدام ا

 الجمعیةفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكاً جوھریا حول قدرة 

البون أن نلفت االنتباه في تقریر إذا استنتجنا عدم وجود تیقن جوھري، فإننا مط. على االستمرار كمنشأة مستمرة

ه المعلومات غیر مالئم، فسنقوم  المراجعة إلى اإلیضاحات ذات العالقة في القوائم المالیة، وإذا كان اإلفصاح عن ھذ

ومع ذلك، . إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مراجعتنا. بتعدیل رأینا

 .على االستمرار كمنشأة مستمرة الجمعیةالممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في توقف فإنھ من 
 

  ٢/٢٠ 

 

 



 

 

 

 

 

 

  تقییم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالیة بما فیھا اإلفصاحات وفیما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت

 .واألحداث بشكل یحقق العرض العادل

 

 ل المتطلبات التنظیمیة والنظامیة االخرىتقریر حو

 . وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع القوائم المالیة المرفقة على الحاسب اآلليبسجالت محاسبیة منظمة  تحتفظ الجمعیة

  

 شركة أحمد تیسیر إبراھیم وشریكھ/ عن 

 محاسبون ومراجعون قانونیون

 

 

ـــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 حمد تیسیر ابراھیمأ

 ٢١٣ترخیص رقم 

 ھـ١٤٣٩ جمادى اآلخرة ٥

 م٢٠١٨فبرایر ٢١الموافـق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣/٢٠ 
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٢٠١٧ م
لایر سعودي

٢٠١٦ م
لایر سعودي

٢,٩٤٣,٣٧١٣,٧٧٩,٥٤٠

٢٣٥,٠٠٠٤٠٣,٠٠٠

٢٩٢,٠٠٠٤٧٠,٠٠٠

٣٥,٤٥٠٦,٤٠٠

٢٧,٠٦٧٧٢,٢١٥

٧٨,٠٦٠٣٦,٢٥٤

٢٠٠,٦٨١١٨١,٤٤٦

٢٨,٨٥١٢٢,٠٧٦

١٣٠,٢٦٨١٧٢,٢٢٧

٢٣٠,٣٥١٣٦٥,٤٣٠

١٩,٨١٠٣٣,٨٢٢

١٢٦,٩٦٩١٤٩,٠٢٦

٤,٠٠٠٩٥٠

٣٦٥٣٨,٥٥٠

٠٧,٩٠٠

٠٧,٣٠٠

٠٨,٦٤٩
٤,٣٥٢,٢٤٣٥,٧٥٤,٧٨٥

٢٠١٧ م
لایر سعودي

٢٠١٦ م
لایر سعودي

٢,١٠٦,٩٨٨٤,٠٣٥,٦٤٥الـرواتب وما في حكمھا

٢٣٥,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠تأمینات إجتماعیة

٢٦٦,٠٠٠٤٤٤,٨٥٠إیجارات

٧٥,٦٠٥٥٨,٠٣٨مكافــــــأة نھایة الخدمـــة

١١٤,٦٢٤٨٢,٢٤٦كھربــاء ومیــــاه وغــــاز

٣٢,٩١٨٢٢,٤٩٦مكتبیة ومطبوعــــــات

١٩٠,٤٥٠٤٩٤,٦٨٠دعــــایــــــة وإعـالن

٥٨,٠٦٩٨١,٨٧٦ضیافة ونظافة

٢٢٢,٤٦٧٢٢٦,٠١٢محروقات ومصروفات السیارات

٣٣,٢٦٨٢٦٥,٥٩٧صیــــانـــة واصــــــــــــــالح 

٩٦,٢٠٩١٠٦,٦٤٥بریــــد وبـــــرق وھاتـــــــف

١,٧٠٠٣,٧٩٠تذاكر سفر ومصاریف استقدام

١٩٢,٦٩٠١٩٧,١٧٦مصاریف حراسة امنیة

٤٩,٨٦٥٣٥,٠٨٠نقل وتحمیل

٣٤,٩٠٠٤٦,٩٥٨مصاریف الجوازات

٦٥٥٣٩,٤٦٦عالج ودواء

٤,٩٠٠٩٩,٣٩٧مصاریف تدریب

١٤,٥٠٠٧٣,٠٠٠وسائل ایضاح

١٠,٠٠٠١٢,٩٢٦جوائز وھدایا

٠١٢,٧١٨متنوعة
٣,٧٤٠,٨٠٨٦,٦٠٨,٥٩٦

تأمینات إجتماعیة

مصاریف حراسة امنیة

مصاریف الجوازات

عالج ودواء

٣/٢٠- مصروفات دار الخیر

ایجارات

مكافأة نھایة الخدمـــة

كھربـاء ومیـاه وغــــاز

مكتبیة ومطبوعــــــات

صیـانـــة وإصـالح 

جمعیة البر الخیریة بالمنطقة الشرقیة

مسجلة بوزارة العمل والتنمیة اإلجتماعیة برقم (٢٤) 

الدمام - المنطقة الشرقیة  - المملكة العربیة السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة في ٢٠١٧/١٢/٣١م

٢/٢٠- مصروفات مبرة اإلحسان 

الـرواتب وما في حكمھا

نقل وتحمیل

ھدایا وجوائز

متنوعة

محروقات ومصروفات السیارات

دعــــایــــــة وإعــالن

ضیافة ونظافة

بریــــد وھاتــف

٢٠/٢٠




