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:تمهيد 

يعكس هذا التقرير تحليالت وإيضاحات مالية لإليرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة 

وكذلك األصول والخصوم ورأس المال لجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض  وذلك 

 ولمزيد من اإليضاحات يرجى 2018 سبتمبر 30 وحتى 2018 يناير 1عن الفترة من 

..مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير 

التقرير المالي لجمعية المكفوفين الخيرية بالرياض

2018/09/30 وحتى 2018/01/01للفترة من 



:اإليرادات 

30/09/201831/12/2017اسم الحساب

                4,718,514                1,578,883التبرعات واإلعانات النقدية

                1,774,294                   416,961التبرعات العامة

                2,454,620                   816,800تبرعات دعم المشروعات

                     79,000                     26,900اشتراكات العضوية

                   410,600                   248,222تبرعات الزكاة النقدية

                           -                     70,000تبرعات مشروع الوقف

                     86,383                1,460,200اإلعانات الحكومية

                           -                1,450,000إعانات الوزارة السنوية

                     86,383                     10,200دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

                     10,000                           -التبرعات واإلعانات العينية

                     10,000                           -التبرعات العينية

                     19,910                     41,346اإليرادات األخرى

                     19,910                     41,346مطابع برايل وايرادات متنوعة

                4,834,807                3,080,429إجمالي اإليرادات الفعلية

                7,100,000                6,500,000اإليرادات المتوقعة
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:قائمة الداعمين 

المبلغالجهه الداعمة

1,450,000وزارة العمل والتنمية االجتماعية - دعم ألنشطة وبرامج الجمعية 

300,000أرامكو السعودية  - قيمة شراء اجهزة خاصة بالمكفوفين 

159,766تبرعات نقدية من فاعلي خير 

125,000دعم نقدي من مؤسسة حجاج احمد الزهراني 

124,200تبرع من شركة السعودية للصناعات الدوائية سبيماكو لمشروع تحجيج المكفوفين

100,000مجموعة سامبا المالية - دعم االنشطة االجتماعيه واالعمال الخيريه

100,000مؤسسة الؤلؤة الوقفية - تبرع زكاة نقدية 

80,000فوزية بنت ابراهيم الجفالي- دعم برنامج ايجار 

70,000مجموعة الربيعة والنصار - قيمة مصعد لمبني وقف جمعية المكفوفين الخيرية 

69,000تبرع من الشركة العالمية للبتروكيماويات لدعم مشروع تحجيج المكفوفين

60,000صدقه نقدية ورثة سمو االميرة لولوه بنت عبدالعزيز ال سعود  

40,000احمد عبدهللا السلطان- تبرع زكاة نقدية 

34,500تبرع من شركة الصحراء للبتروكيماويات لمشروع تحجيج المكفوفين

32,500شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجيستية- تبرع نقدي لدعم برنامج مناسك الحج لتحجيج المكفوفين 

29,000شركة راشد عبدالرحمن الراشد واوالدة - هـ1439قيمة حفل معايدة عيد الفطر المبارك لعام 

27,600تبرع من الشيخ عبدالقادر محمود حسين لمشروع تحجيج المكفوفين

25,000صالح راشد الراشد - قيمة افطار في شهر رمضان للمكفوفين والمكفوفات 

20,150مدارس المملكة - تبرع نقدي 

20,000 تبرع نقدي من صاحب السمو الملكى خالد فيصل

20,000علي حسين بن حمران- تبرع زكاة نقدية 

20,000عبدالعزيز علي الشويعر - تبرع زكاة نقدية 

20,000ابراهيم عبدهللا الخراشي- تبرع زكاة نقدية 

11,267تبرع نقدي من شركة األول لتقنية المعلومات

10,000يحيى علي أحمد الجبر - قيمة شراء اجهزة خاصة بالمكفوفين 

10,000مؤسسة محمد بن سليمان النملة الخيرية- تبرع نقدي لدعم برنامج مناسك الحج لتحجيج المكفوفين 

10,000شركة الحياة الطبية- تبرع نقدي لدعم برنامج مناسك الحج لتحجيج المكفوفين 

10,000سليمان راشد بن حويدر- تبرع زكاة نقدية 



:قائمة الداعمين 

10,000الجوهرة بنت فيصل بن تركي ال سعود/ صاحبة السمو - تبرع زكاة نقدية 

10,000فاديه الشواف - تبرع زكاة نقدية 

4,000 تبرع نقدي من شركة الجبر القابضة



:المصروفات 

30/09/201831/12/2017اسم الحساب

                        530,146                          49,870الفعاليات الثقافية واإلجتماعية

                          27,010                          16,386المشاركات الخارجية

                        192,065                          33,484المهرجانات والحفالت والندوات

                        311,071                                -الفعاليات االجتماعية

                     1,649,314                        464,410المساعدات النقدية

                        415,314                        314,410مساعدات الزكاة النقدية

                     1,234,000                        150,000المساعدات النقدية

                          10,275                                -المساعدات العينية

                          10,275المساعدات العينية

                        162,200                        124,300برامج التدريب والتأهيل

                        162,200                        124,300مصروفات التدريب والتأهيل

                        317,217                        183,207مصروفات اإلهالك

                        317,217                        183,207مصروفات إهالك األصول الثابتة

                     2,969,363                     2,294,180المصروفات العمومية واإلدارية

                     2,969,363                     2,294,180مصروفات عمومية وإدارية

                     5,638,515                     3,115,967إجمالي المصروفات الفعلية

                     7,000,000                     6,360,000المصروفات المتوقعة
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:المصروفات العمومية واإلدارية 

30/09/201831/12/2017اسم الحساب

                       1,695,824                     1,550,756الرواتب والبدالت وما في حكمها

                            19,933                          25,299محروقات وصيانة سيارات

                              4,814                            5,582نقل وأجور عمال

                            43,582                          20,524بريد وهاتف وانترنت

                            22,912                          14,858مياه وكهرباء

                            34,036                          35,988مصاريف الصيانة واإلصالح

                          258,141                          32,518مكتبة ومطبوعات

                            27,430                          64,541ضيافة ونظافة

                          113,640                          89,000دعاية وإعالن

                          387,413                        123,489اإليجارات واإلشتراكات

                          118,213                         111,010مصاريف التأمينات اإلجتماعية

                            28,893                          16,833مصاريف تأمين السيارات

                            33,752                          83,381مصاريف حكومية وبنكية

                            55,466                          76,839مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

                          125,314                          43,563مصاريف التأمين والرعاية الطبية

                       2,969,363                     2,294,180اإلجمالي العام

                       3,200,000                     3,320,000المصروفات المتوقعة

 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

الرواتب والبدالت وما في حكمها

محروقات وصيانة سيارات

نقل وأجور عمال

بريد وهاتف وانترنت

مياه وكهرباء

مصاريف الصيانة واإلصالح

مكتبة ومطبوعات

ضيافة ونظافة

دعاية وإعالن

اإليجارات واإلشتراكات

مصاريف التأمينات اإلجتماعية

مصاريف تأمين السيارات

مصاريف حكومية وبنكية

مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

مصاريف التأمين والرعاية الطبية

المصروفات العمومية واإلدارية 



:األصول الثابتة والمتداولة 

30/09/201831/12/2017اسم الحساب

                         4,149,083                             8,292,983صافي األصول الثابتة

                         2,859,750                             2,859,750األراضي

                            190,368                             2,002,086األجهزة والعدد واألدوات

                            323,384                                810,150السيارات

                                6,733                                156,318المفروشات واالثاث

                              71,628                                670,703أنظمة وبرامج حاسب

                            697,220                             1,793,976(وقف الجمعية)مشروعات تحت التنفيذ 

                         6,608,688                             5,396,761النقد لدى البنوك

                         3,251,148                             3,392,456(مخصص للوقف) 999300000650008/ بنك البالد 

                              47,852                                    5,622(مساعدات الزكاة) 999300000650019/ بنك البالد 

                              92,145                                282608010630936172,147/ مصرف الراجحي 

                            436,779                                  002015925100020818,700/البنك األهلي 

                         2,780,764                             682006005000001,807,836/ مصرف اإلنماء 

                              70,163                                254,570العهد النقدية وذمم العاملين

                            152,485                                152,485المستودعات

ً                               72,845                                192,748مصروفات مدفوعة مقدما

                       11,053,264                           14,289,547إجمالي األصول

3,392,456 

5,622 

172,147 

18,700 

1,807,836 

النقد لدى البنوك

(مخصص للوقف)999300000650008/ بنك البالد  (مساعدات الزكاة)999300000650019/ بنك البالد 

282608010630936/ مصرف الراجحي  0020159251000208/البنك األهلي 

68200600500000/ مصرف اإلنماء 



:الخصوم وحقوق الملكية 

30/09/201831/12/2017اسم الحساب

                                167,909                               226,409مخصص مكافأة نهاية الخدمة

                                    3,526                                   3,738الدائنون

                           10,881,828                          10,846,291رأس المال

                           11,685,536                          10,881,829مال الجمعية

                                        -                                       -فائض اإليرادات عن المصروفات

                                -803,708                                 -35,538عجز اإليرادات عن المصروفات* 

                           11,053,263                          11,076,438إجمالي الخصوم وحقوق الملكية

--
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اإلجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
اإليرادات الفعلية

للفترة

اإليرادات التقديرية

للفترة
(العجز)الفائض 

880,000            1,655,000         2,300,000          1,665,000          6,500,000     3,080,429        4,835,000          1,754,571-      

      -2,621,117          4,200,000        1,578,883     5,420,000          1,220,000          1,950,000         1,410,000            840,000التبرعات واإلعانات النقدية1

         870,200              590,000        1,460,200     1,020,000             430,000             330,000            230,000              30,000اإلعانات الحكومية2

           -10,000                10,000                   -          10,000                     -               10,000                    -                    -التبرعات واإلعانات العينية3

             6,346                35,000             41,346          50,000               15,000               10,000              15,000              10,000إيرادات أخرى4

اإلجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
المصروفات الفعلية

للفترة

المصروفات التقديرية

للفترة
(العجز)الفائض 

1,137,500         1,507,500         1,983,500          1,731,500          6,360,000     4,029,517        4,628,500          598,983-         

         -890,130              940,000             49,870     1,280,000             340,000             440,000            340,000            160,000الفعاليات الثقافية واإلجتماعية1

         408,410                56,000           464,410        120,000               64,000               56,000                    -                    -المساعدات النقدية2

         -280,000              280,000                   -        440,000             160,000             160,000            120,000                    -المساعدات العينية3

         -155,700              280,000           124,300        400,000             120,000             120,000              80,000              80,000برامج التدريب والتأهيل4

         -218,320          2,512,500        2,294,180     3,320,000             807,500             807,500            807,500            897,500مصروفات عمومية وإدارية5

         536,756              560,000        1,096,756        800,000             240,000             400,000            160,000                    -مشروعات تحت التنفيذ6

اإليرادات التقديريةالباب األول

المصروفات التقديريةالباب الثاني

2018/09/30 حتى 2018/01/01انحرافات ميزانية اإليرادات والمصروفات التقديرية للفترة من من 
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اإلجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
اإليرادات الفعلية

للفترة

اإليرادات التقديرية

للفترة
(العجز)الفائض 

880,000                1,655,000             2,300,000              1,665,000              6,500,000   3,080,429    4,835,000      1,754,571-      

       -2,621,117      4,200,000    1,578,883   5,420,000              1,220,000              1,950,000             1,410,000                840,000التبرعات واإلعانات النقدية1

      -1,083,039      1,500,000       416,961   2,000,000                 500,000                 700,000                500,000                300,000التبرعات العامة1/1

      -1,183,200      2,000,000       816,800   2,400,000                 400,000                 800,000                700,000                500,000تبرعات دعم المشروعات1/2

           -53,100           80,000         26,900      100,000                   20,000                   30,000                  30,000                  20,000اشتراكات العضوية1/3

         188,222           60,000       248,222      120,000                   60,000                   20,000                  20,000                  20,000تبرعات الزكاة النقدية1/4

         -490,000         560,000         70,000      800,000                 240,000                 400,000                160,000                        -تبرعات مشروع الوقف1/5

         870,200         590,000    1,460,200   1,020,000                 430,000                 330,000                230,000                  30,000اإلعانات الحكومية2

                 -                 -               -      400,000                 400,000                         -                        -                        -إعانات الوزارة السنوية2/1

                 -                 -               -              -                         -                         -                        -                        -إعانات الوزارة الطارئة2/2

                 -                 -               -              -                         -                         -                        -                        -إعانات الوزارة التأثيثية2/3

         -500,000         500,000               -      500,000                         -                 300,000                200,000                        -إعانات الوزارة اإلنشائية2/4

      1,450,000                 -    1,450,000              -                         -                         -                        -                        -إعانات الوزارة لألنشطة2/5

           -79,800           90,000         10,200      120,000                   30,000                   30,000                  30,000                  30,000دعم صندوق تنمية الموارد البشرية2/6

           -10,000           10,000               -        10,000                         -                   10,000                        -                        -التبرعات واإلعانات العينية3

           -10,000           10,000               -        10,000                         -                   10,000                        -                        -مواد وأجهزة وبرامج ومعينات بصرية3/1

             6,346           35,000         41,346        50,000                   15,000                   10,000                  15,000                  10,000إيرادات أخرى4

             6,346           35,000         41,346        50,000                   15,000                   10,000                  15,000                  10,000إيرادات مطابع برايل وأخرى4/1

اإليرادات التقديرية الباب األول

2018/09/30 حتى 2018/01/01انحرافات ميزانية اإليرادات التقديرية للفترة من 



اإلجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
المصروفات الفعلية

للفترة

المصروفات التقديرية

للفترة
(العجز)الفائض 

1,137,500              1,507,500              1,983,500               1,731,500               6,360,000        4,029,517       4,628,500          598,983-        

        -890,130              940,000             49,870        1,280,000                  340,000                  440,000                 340,000                 160,000الفعاليات الثقافية واإلجتماعية1

        -846,516              880,000             33,484        1,200,000                  320,000                  400,000                 320,000                 160,000المهرجانات والحفالت والندوات1/1

          -43,614                60,000             16,386             80,000                    20,000                    40,000                   20,000                         -المشاركات الخارجية1/2

        408,410                56,000          464,410           120,000                    64,000                    56,000                         -                         -المساعدات النقدية2

        282,410                32,000          314,410             80,000                    48,000                    32,000                         -                         -مساعدات الزكاة النقدية2/1

        126,000                24,000          150,000             40,000                    16,000                    24,000                         -                         -المساعدات النقدية 2/2

        -280,000              280,000                  -           440,000                  160,000                  160,000                 120,000                         -المساعدات العينية3

        -280,000              280,000                  -           440,000                  160,000                  160,000                 120,000                         -مواد وأجهزة وبرامج ومعينات بصرية3/1

        -155,700              280,000          124,300           400,000                  120,000                  120,000                   80,000                   80,000برامج التدريب والتأهيل4

        -155,700              280,000          124,300           400,000                  120,000                  120,000                   80,000                   80,000مصروفات التدريب والتأهيل4/1

        -218,320          2,512,500       2,294,180        3,320,000                  807,500                  807,500                 807,500                 897,500مصروفات عمومية وإدارية5

        100,756          1,450,000       1,550,756        1,950,000                  500,000                  500,000                 500,000                 450,000الرواتب والبدالت وما في حكمها5/1

            7,299                18,000             25,299             24,000                      6,000                      6,000                     6,000                     6,000محروقات وصيانة سيارات5/2

            -1,918                  7,500               5,582             10,000                      2,500                      2,500                     2,500                     2,500نقل وأجور عمال5/3

          -15,476                36,000             20,524             48,000                    12,000                    12,000                   12,000                   12,000البريد والهاتف واإلنترنت5/4

            -3,142                18,000             14,858             24,000                      6,000                      6,000                     6,000                     6,000المياه والكهرباء5/5

            8,988                27,000             35,988             36,000                      9,000                      9,000                     9,000                     9,000الصيانة5/6

        -177,482              210,000             32,518           280,000                    70,000                    70,000                   70,000                   70,000األدوات المكتبية والمطبوعات5/7

          43,541                21,000             64,541             28,000                      7,000                      7,000                     7,000                     7,000الضيافة والنظافة5/8

            -4,000                93,000             89,000           124,000                    31,000                    31,000                   31,000                   31,000الدعاية واإلعالن5/9

        -176,511              300,000          123,489           400,000                  100,000                  100,000                 100,000                 100,000اإليجارات واإلشتراكات5/10

          15,010                96,000           111,010           128,000                    32,000                    32,000                   32,000                   32,000التأمينات االجتماعية5/11

            -7,167                24,000             16,833             32,000                      8,000                      8,000                     8,000                     8,000تأمين السيارات5/12

          -96,437              140,000             43,563           140,000                          -                          -                         -                 140,000التأمين الطبي5/13

          31,839                45,000             76,839             60,000                    15,000                    15,000                   15,000                   15,000مكافأة نهاية الخدمة5/14

          56,381                27,000             83,381             36,000                      9,000                      9,000                     9,000                     9,000مصاريف حكومية وبنكية5/15

        536,756              560,000       1,096,756           800,000                  240,000                  400,000                 160,000                         -مشروعات تحت التنفيذ6

        536,756              560,000       1,096,756           800,000                  240,000                  400,000                 160,000                         -مصروفات مشروع الوقف6/1

المصروفات التقديريةالباب الثاني

2018/09/30 حتى 2018/01/01انحرافات ميزانية المصروفات التقديرية للفترة من من 



:المالحظات والتوصيات 
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 من خالل الفحص الحظنا وجود رسوم بنكية تخصم من حساب الجمعية بمصرف اإلنماء عقب تحويل الرواتب الشهرية 

 لاير تقريبا سنويا ويمكن تعديل إتفاقية تحويل الرواتب وإعفاء الجمعية من تلك الرسوم 4.000وهي تكلف الجمعية مبلغ 

.خصوصا أن بنك البالد لم يكن يخصم أي مبالغ من الجمعية عند تحويل الرواتب سابقا

العمل على إسترداد الجمعية لضريبة القيمة المضافة المدفوعة وذلك من خالل تفعيل حساب الجمعية بالهيئة العامة للزكاة 

.والدخل والبدء في إدخال الفواتير والمطالبة بإسترداد مبالغ الضريبة المضافة المدفوعة

 لاير ، 1.754.571 لاير وبفارق 4.835.000 لاير والتقديرية 3.080.429بلغت اإليرادات الفعلية للفترة الحالية مبلغ 

 598.983 لاير وبفارق 4.628.500 لاير والتقديرية 4.029.517كما بلغت المصروفات الفعلية للفترة الحالية مبلغ 

 لاير مقارنة بعجز وقدره 35.538لاير ، وانخفض عجز اإليرادات عن المصروفات خالل الفترة الحالية إلى مبلغ 

2017 لاير في نهاية عام 803.708

نوصي بالعمل على تفعيل خدمات السداد اإللكتروني عن طريق البنك ، األمر الذي سيوفر الوقت والجهد الالزمين إلتمام 

.المعامالت ويقلل العهد المالية بشكل كبير ويضبط عملية سداد فواتير الخدمات والمرافق والرسوم الحكومية

 الحظنا وجود عدد من العهد الغير مسددة والمستلمة منذ فترات طويلة ، نوصي بضرورة تصفية تلك العهد بشكل عاجل 

.وذلك قبل إنتهاء العام الحالي وذلك حسب توجيهات مراقب الحسابات

 ضرورة متابعة وتحريك حسابات الجمعية المختلفة بالبنوك وذلك من خالل إجراء عمليات إيداع وسحب شهري 

.وخصوصا حسابات البنك األهلي والراجحي حرصا على عدم تجميد الحسابات

 نوصي بتوجيه قسم الموارد البشرية للعمل على معالجة األخطاء والسلبيات التي تم اإلشارة إليها بالتفصيل في تقرير 

2018 سبتمبر 17التدقيق والمراجعة الداخلي المرفوع لسعادة مدير عام الجمعية بتاريخ 

نوصي بمراجعة بيان اإلجازات لكل موظف والتأكد من صحة األرصدة المتاحة مع التأكيد على التعميم السابق بعدم 

ترحيل اإلجازات من عام إلى أخر إال بموافقة اإلدارة خطياً وضرورة أن يتمتع الموظف بإجازته في عام إستحقاقها وعدم 

.صرف قيمة اإلجازة نقداً إال في حالة إنتهاء الخدمة وذلك حسب نظام العمل والعمال

نوصي بضرورة التعاقد مع وكالة للسفر والسياحة لسداد قيمة تذاكر السفر مباشرة إليها وكذلك على وضع نظام لمتابعة 

.الحضور واإلنصراف اليومي وضبط أليه التكليف بالعمل اإلضافي

العمل على تقليل مبالغ العهد ، حيث أنه حسب توجيهات مراقب الحسابات وتعميمات الوزارة أن ال تتجاوز العهد مبلغ 

 لاير بشيك باسم المستفيد مباشرة وال يصرف من العهدة وكذلك 5.000 لاير وأن يتم صرف أي مبلغ أعلى من 10.000

.وضع نظام لمتابعة وتصفية العهد النقدية أوالً بأول ومراجعة وختم الفواتير المسددة

التعميم على موظفي الجمعية لتوريد وإيداع المبالغ النقدية المحصلة وسندات القبض المعتمدة بشكل فوري وبدون تأخير 

.وفرض نظام رقابي لمتابعة حركة الصندوق أوالً بأول

القيام بعملية جرد ألصول الجمعية ومحتويات مستودع مركز التدريب والتأهيل من أجهزة ومعينات بصرية وأدوات وذلك 

.قبل نهاية العام الحالي ومطابقته مع األرصدة الدفترية المقيدة بالحسابات

وضع خطه فعالة لتنمية الموارد المالية وجذب المزيد من الداعمين والعمل على إنجاز مشروع الوقف لما يوفرة للجمعية 

من إستدامة مالية ولتنفيذ ذلك تحتاج الجمعية إلى التعامل مع األفراد والمؤسسات المتخصصه والتي لديها الخبرة في  

مجال تنمية الموارد المالية مع التركيز على الجانب اإلعالمي والتعريفي للجمعية ودورها الرائد في مجال التدريب 

.والتأهيل ومساعده ذوي اإلعاقة البصرية
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وهللا الموفق ،، 

إتباع الجمعية لسياسة تقليص النفقات والمصروفات وذلك بإستخدام الميزانية التقديرية للمصروفات المرفقة على أن ال يتم 

الصرف إال في ضوء وحدود ما ورد في تلك الميزانية من مخصصات ومبالغ وبنود ويطلب من رؤساء األقسام إعداد 

.البرامج وفقاً لتلك المخصصات

التواصل مع الجهات الداعمة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية للحصول على الدعم النقدي والعيني للبرامج واألنشطة 

ومشروعات اإلستدامة كمشروع الوقف وترميم وتشغيل مقر الجمعية الجديد بحي السفارات ومن الممكن التعاون مع 

المكاتب اإلستشارية ودور الخبرة لتصميم الحمالت الدعائية وتقديم الدراسات وملفات المشروعات والبرامج بشكل 

.إحترافي ومتميز


