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 م01/19/8111وحتى  م1/11/8111تقخيخ مالي عؽ الفتخة مؽ 

 -بيانات عامة : :أواًل 

 : ( اسـؼ الجسعية1) .لجعخانةجسعية البخ الخيخية با

 (صافي أصؾل الجسعية:2) ريال719131588 

 : ( الشذــاط3) .تقجيؼ السداعجات الشقجية والعيشية لألسخ السدتحقة 

 : ( مقخهــا4) .مشظقة مكة السكخمة – الجعخانة

 : ( الدشة السالية لمجسعية5) .ديدسبخوتشتهي في نهاية  يشايخمؽ  األولتبجأ في 

 : ( تاريخ التأسيذ6) .ه27/8/1435

 :( رقؼ وتاريخ التدجيل 7) .ه16/11/1428بتاريخ  659

 : العشـــؾان( 8) .مكة السكخمة -امام جامع الجعخانة – الجعخانة

 :( رقـؼ الهـاتف 9) 1125589111

 : ( رقـؼ الفاكذ11) 1125581111

 :( ص . ب 11) 21955مكه –الخمد البخيجي   12288
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 -:والسدتشجات السدتخجمة بالجسعية  الدجالتثانيا:

 ال يؾجج  غيخ مشتغؼ  مشتغؼ  

       :الدـــــــــــــــجالت ) أ ( 

       "لي"أ ( دفتخ يؾميـــة1)

       "ألي" ( دفتخ األستاذ العام2)

       "ألي" ( دفتخ الجـــخد3)

       "ألي" ( سجل األصؾل الثابتة4)

       "ألي" ( دفتخ الرشـجوق 5)

       "ألي" ( دفتخ البشـــػ6)

       "ألي" ( سجل العهــجة7)

 والعسؾميــة اإلداريــة السرــاري   تحميــل دفتــخ( 8)
 "ألي"

      

       "ألي" ( سجل التبخعات العيشية9)

       ( سجل التبخعات الشقجية11)

       ( سجل العزـؾية11)

       ( سجل اجتساعات مجمذ اإلدارة12)

       ( سجل االشتخاكات13)
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 ال يؾجج  غيخ مشتغؼ  مشتغؼ  : السدــــــــــتشجات)ب( 

       ( سشج قبـض1)

       ( سشج صـخف2)

       ( سشج قيج يؾمية3)

       ( إيرال استالم تبخعات عيشي ونقجي4)

       ( إيرال استالم اشتخاكات5)

       ( إذن صخف عيشي )إخخاج(6)

       ( إذن إضافة )إدخال(7)

 -ثالثا  : اإليخادات والسرخوفات :

 السقارنة فتخة  الحالية الفتخة  
     اإليخادات

  -  -  تبخعات نقجية وعيشية واوقاف
  -  -  الؾزارةإعانة 

  -  -  ايخادات اخخي متشؾعة
  -  -  اإليخادات إجسالي

  -  -  السداعجات
  -  -  مرخوفات عسؾمية و إدارية

  -  -  السرخوفات إجسالي
  -  -  الفائض او )العجد(
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 -:الحدابات مخاجع وتؾصيات السالحغات أهؼرابعا  : 

 -:والخقابية  السالية السالحغات  -

 -:ولؼ تدتؾفها الجسعية  دابقةالتقاريخ ال وردت فيمالحغات )أ( 

 االجتساعية. التأميشاتتبيؽ لشا مؽ خالل السخاجعة عجم ادراج السؾعفيؽ لجي مؤسدة  .1
  نؾصي بزخورة ادراج السؾعفيؽ لجي مؤسدة التأميشات االجتساعية وفقا لقانؾن العسل والعسال

 بالسسمكة العخبية الدعؾدية.
 خالل السخاجعة عجم وجؾد مدتؾدع لمجسعية.تبيؽ لشا مؽ  .2

 . نؾصي بزخورة تؾفيخ مدتؾدع لمجسعية ليتؼ اضافة وصخف التبخعات مؽ خالله 
تبيؽ لشا مؽ خالل السخاجعة ومشح ان قامت الجسعية بذخاء السبشي الخاص بها وكانت قج دفعت الجسعية  .3

 وحتىيه الجسعية بزخورة استخجاع السبمغ ريال وقسشا بتؾج 511111ايجار خالل العام قبل الذخاء بسبمغ 
ريال ولؼ يتؼ  151111ه بسبمغ 1438االن لؼ يتؼ استخجاع السبمغ وتؼ دفع جدء مؽ ايجار السبشي لعام 

استخجاع السبمغ حتي االن ولؼ يتؼ خرؼ السبمغ عشج شخاء السبشي وهحا هجر ألمؾال الجسعية التي يجب 
 .استخجامها لسداعجة السدتفيجيؽ

 بزخورة استخجاع جسيع السبالغ لمجسعية والسحافغة عمي أمؾال الجسعية . نؾصي 
تبيؽ لشا مؽ خالل السخاجعة وزيارتشا لمجسعية ولؼ نجج عقج الستئجار السحالت التابعة لمسبشي وتؼ مشاقذة   .4

مؽ السالػ االول لمسبشي وعقج  مدتأجخةمع مجيخ الجسعية االستاذ جسعان حيث افادنا بأن السحالت  االمخ
ه ولؼ يتؼ خرؼ ثسؽ االيجار عشج شخاء الجسعية لمسبشي ولؼ يتؼ تحخيخ عقج 1439االيجار مستج لعام 

السحالت وذلػ يعتبخ عقج ايجار السحالت القجيؼ مع السالػ األول  ومدتأجخايجار ججيج بيؽ الجسعية 
ج الجسعية مؽ استئجار السحالت او مؽ خرؼ السبمغ ولؼ تدتفي الغي بسجخد قامت الجسعية بذخاء السبشي

 مؽ السالػ األول لمسبشي وهحا يعتبخ هجر ألمؾال الجسعية.
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  مؽ ايخاد السحالت وهحا يعتبخ نؾصي بزخورة تحخيخ عقج مع مدتأجخ السحالت واستفادة الجسعية
 حق لمجسعية ويجب السظالبة به وفقا لمقانؾن .

 بالغ لمجسعية والسحافغة عمي أمؾال الجسعية .نؾصي بزخورة استخجاع جسيع الس 
 تبيؽ لشا مؽ خالل السخاجعة عجم تؾقيع جسيع القيؾد السحاسبية . .5

  واإلدارةنؾصي بزخورة تؾقيع جسيع القيؾد السحاسبية مؽ قبل الحدابات. 
 تبيؽ لشا عجم انتغام التدمدل الدمشي لمقيؾد والسعامالت السحاسبية. .6

  التدمدل الدمشي لجسيع السعامالت السحاسبية التي تتؼ بالجسعية وتدجيمها نؾصي بزخورة انتغام
 أول بأول.

ريال قيسة مداعجات زكاة الحج 51م بسبمغ 11/1/2118( بتاريخ 1تبيؽ لشا مؽ خالل مخاجعة القيج رقؼ ) .7
 السدتفيجيؽ .

 .نؾصي بزخورة تؾضيح هحا االمخ مؽ مجمذ االدارة 
ريال قيسة مداعجات زكاة 111م بسبمغ 11/1/2118( بتاريخ 2ج رقؼ )تبيؽ لشا مؽ خالل مخاجعة القي .8

 ( ؟؟؟؟؟؟.414الحج السدتفيجيؽ بذيػ رقؼ )
 .نؾصي بزخورة تؾضيح هحا االمخ مؽ مجمذ االدارة 

م وجؾد رصيج مخحل لحداب الدكاة بسبمغ 2117تبيؽ لشا مؽ خالل اقفال الحدابات الختامية لعام  .9
ريال عمسا بأنه ال يؾجج رصيج بحدابات البشكية لمجسعية أي تؼ صخف جسيع التبخعات عمي  4131667

 السراري  العسؾمية وهحا ال يتساشى مع الذخيعة ومخالف لمشغام.
  نؾصي بزخورة صخف الدكاة في وقتها وعجم تخحيمها وذلػ لسا فيها مؽ جانب شخعي ونغامي

 العسؾمية.ويجب عجم صخف التبخعات عمي السراريف 
ريال قيسة سجاد فؾاتيخ 81488م بسبمغ 7/5/2118( بتاريخ 19تبيؽ لشا مؽ خالل مخاجعة القيج رقؼ ) .11

االتراالت ولؾحظ بانه تؼ كتابة الذيػ باسؼ ا/ وفاء معخوف الدويهخي لتقؾم بعسمية الدجاد وليذ مؽ 
 حدابات الجسعية.
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 دابات البشكية لمجسعية.نؾصي بزخورة ان تتؼ جسيع عسميات الدجاد مؽ خالل الح 
ريال قيسة مرخوفات 511111م بسبمغ 6/6/2118( بتاريخ 25تبيؽ لشا مؽ خالل مخاجعة القيج رقؼ ) .11

 افظار صائؼ ولؾحظ عجم وجؾد عخوض اسعار عجم وجؾد كامل السعاممة وتؼ االكتفاء بالقيج فقط.
  ف وذلػ لكي يتؼ نؾصي بزخورة ارفاق جسيع السرؾغات والسدتشجات السؤيجة لعسمية الرخ

 االطالع  عميها ومخاجعتها والتأكج مؽ صحتها وذلػ لتحقيق الخقابة عمي السرخوفات.
  نؾصي بزخورة الحرؾل عمي ثالث عخوض اسعار عمي االقل والسفاضمة فيسا بيشهسا واختيار

 االفزل وذلػ لتحقيق اقري استفادة لمجسعية.

 -:م01/19/1118لىم ا11/10/1118مؽالثاني  الخبع مخاجعة عؽ مالحغات)ب( 

م وتؼ التؾاصل مع السحاسب  2118لعام   الثالثمؽ حدابات الخبع  الجسعيةتبيؽ لشا عجم إنتهاء  .1
وذلػ بدبب انتهاء فتخة السجمذ ولؼ يتؼ االستظاعة بالحرؾل عمي  ولؼ يتؼ انهاء الحدابات
 .الحدابات البشكية لمجسعية 

 حتى م1118 لعامالثالث  بالخبع الخاصه الحدابات إعجاد مؽ اإلنتهاء بدخعة التشبيه بزخورة نؾصى 
 . السخاجعة مؽ نتسكؽ

 بتاريخ 01705 بخقؼ االجتساعية الذؤون  وزارة مؽ الرادر بالتعسيؼ األلتدام بزخورة نؾصى 
 . وقتها في الخبعية الحدابات أقفال بدخعة والخاص هـ10/10/1000

 -: والتشغيسية اإلدارية السالحغات  

 -)أ( مالحغات وردت في التقاريخ الدابقة ولؼ تدتؾفها الجسعية :

 يتعارض مسا هحاالعتساد القؾائؼ السالية لمجسعية  تقخيخنا تاريخ حتى العسؾمية الجسعية انعقاد تبيؽ لشا عجم .1
 عاديا اجتساعا   العسؾمية الجسعية تعقج" والتي تشص عمي  الجسعيات الئحة مؽ( 21) السادة نصما  مع
 .لمجسعية السالية الدشة انتهاء تاريخ مؽ أشهخ ثالثة تتجاوز ال مجة خالل سشة كل مخة
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 ( مؽ الئحة الجسعيات والسؤسدات الخيخية 11نؾصى بزخورة االلتدام بسا ورد في السادة )
 الجسعية العسؾمية في فتخة ال تتجاوز ثالثة اشهخ مؽ نهاية العام السالي . دوالخاص  بانعقا

 لشا مؽ خالل السخاجعة عجم االنتغام في سجاد اشتخاكات اعزاء الجسعية العسؾمية . تبيؽ .2
 .نؾصي بزخورة التدام مجمذ االدارة  بتحريل رسؾم اشتخاكات االعزاء 

 -:أنذظة الجسعية  عؽ مالحغات  -

 -)أ( مالحغات وردت في التقاريخ الدابقة ولؼ تدتؾفها الجسعية :

ريال 641511بسبمغ  رخف مداعجات لمسدتفيجيؽ بم 2118الخبع االول لعام تبيؽ لشا مؽ خالل مخاجعة  .1
 لؾحظ ضعف التبخعات الؾاردة لمجسعية. وأيزا ريال 931642بسبمغ وتؼ صخف مراري  عسؾمية فقط 
 .نؾصي بزخورة تشسية السؾارد حتي تدتظيع الجسعية تقجيؼ السداعجات لمسراريف 
 إلدارية وتؾجيه أمؾال الجسعية لخجمة السدتفيجيؽ بذكل نؾصى بالحج مؽ السرخوفات العسؾمية وا

أكبخ وهحا ما انذات مؽ اجمه الجسعية وهؾ مداعجة السدتفيجيؽ وليدت السراريف العسؾمية 
 .واإلدارية

 -: لمجسعية العام الؾضع تقييؼ -

 ضعيف  متؾسط  جيج  مستاز  

         الجاخمية الخقابة( 1)

         العسل سيخ انتغام( 2)

         والشغؼ القؾاعج تظبيق( 3)

         العام الجسعية وضع( 4)
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 : مع السالحغات مشاقذة تؼ -

 محاسب الجسعية . – حسادي أحسج / األستاذ

 : السخاجعة ميدان -
 غيخ مخفق.

 طخيق عؽ الرخف يتؼ: الرخف طخيقة -

 الرشجوق   العهجة الشقجية  البشػ 

 : وتقييسه الجسعية محاسب -

 أحسج حسادي االسؼ /
 

 ضعيف   مقبؾل   جيج   جيج ججا  مستاز 
 

 ,,,, تحياتشا خالص وتقبمؾا
 ,,,, وبخكاته هللا ورحسة عميكؼ والدالم

عؽ الخويذ وشخيكه   

 محاسبؾن ومخاجعؾن قانؾنيؾن 

 

سمظان الخويذخالج   

(091تخخيص رقؼ )  

                     


