ABDUL AL-JABBAR.A.AHMED
Public Accountant & Auditor

العدد:ش217/
التاريخ 2019 /6/ 18 :

الى /السادة منظمة اوروكم لالغاثة والتنمية المحترمون
م /تقرير مراقب الحسابات
بعد التحية ...
لقد فحصنا الميزانية العامة لمنظمة اوروكم لالغاثة والتنمية كما في /31كانون األول2018/
وحسابات نتيجة الن شاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للفترة المنتهية بذات التاريخ والتقرير
السنوي لها المعد بمقتضى أحكام قانون المنظمات رقم  12لسنة .2010
لقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي كانت برأينا ضرورية ألداء مهمتنا التي قمنا بها
وفقا ً إلجراءات التدقيق المعمول بها وطبقا ً للتشريعات النافذة ولدينا اإليضاحات والمالحظات
اآلتية-:
 -1بلغت المشاريع المنفذة خالل السنة بمبلغ  871,080,000دينار
 -2اعتمدنا محضر جرد النقود والمخزون واالثاث واالجهزة المقدم من قبل الشركة
والمصروفات االدارية االخرى المؤيده من قبل ادارتها .كما اعتمدنا ارصدة المصروفات
االدارية للشركة .
وحسب راينا وبقدر ما توصلنا أليه من خالل فحصنـــــــا لما هو مدون في سجالت الشركـــة
ووفقا للمعلومــــات واإليضاحات المعطاة لنا فان :ـ
 .1ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك
الدفــــ ــاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة العمليات المالية للشركة وان نظام
الرقابة الداخلية يتالئم مع طبيعة عمل الشركة .
 .2ان التقرير السنوي وما يتضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خالل
السنة موضوعة التدقيق وانه ال يتضمن مايخالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة .
 .3ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقــــــــا للقواعد المحاسبـيــــة والتشريعــــات
المرعيــــة وهي متفقة مع ما تظهره الحسابات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات
واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة .
 .4ان الميزانية العامة المرافقة تعبر بصورة واضحـــــة عن المركـــــز المالي للشركــــة
بتاريخ /31كانون األول 2018/وحسابات النتيجة تظهر خالصة نشاطها للسنة المنتهية
بذلك التاريخ .
مع التقديــــــــــــــر ...
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منظمة اوروكم لالغاثة والتنمية

الميزانية العامة كما هي عليه في  /31كانون االول2018/
رقم
الكشف

رقم الدليل
المحاسبي

1
2
3

11
118
12

6

18

7
8

2
22
26

السنة الحالية
دينار

اسم الحساب
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
النفقات االيرادية المؤجلة
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات الثابتة
الموجودات المتداولة
الصندوق
مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

السنة السابقة
دينار

21,600,000

21,600,000

871,080,000
892,680,000

475,763,000
497,362,000

7,873,000
7,873,000
900,553,000

5,738,000
5,738,000
503,100,000

مصادر التمويل
االحتياطيات
الدائنون

7,873,000
892,680,000

5,738,000
497,362,000

مجموع مصادر التمويل

900,553,000

503,100,000

رئيس المنظمة
بالل جزاع مزبان

خضوعا ً لتقريرنا المرقم ش217 /

والمؤرخ في 2018 /6 / 18
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منظمة اوروكم لالغاثة والتنمية

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في /31كانون األول 2018/
رقم
الكشف
-

رقم الدليل
المحاسبي
45-41

5
6
7

31
32
33
35
37

2 &1

اسم الحساب
أيراد النشاط الجاري
تنزل المصروفات الجارية
الرواتب واالجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
مشتريات بغرض التجهيز
االندثار واالطفاء
مجموع المصروفات
عجز  /العمليات الجارية

السنة الحالية
دينار
871,080,000

السنة السابقة
دينار
475,763,000

67,840,000
27,250,000
19,650,000
744,867,000
3,600,000
863,207,000

33,500,000
16,675,000
10,650,000
405,600,000
3,600,000
64,425,000

7,873,000

5,738,000

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

كشف رقم1

الموجودات الثابتة
رقم الدليل المحاسبي

أثاث و أجهزة
116

المجموع
دينار

الكلفة في 2018/1/1
اإلضافات
الكلفة في 2018/12/31
االندثار السنوي بقسط %10
االندثار المتراكم 2018/1/1
االندثار المتراكم 2018/12/31
القيمة الدفترية

36,000,000
000
36,000,000
3,600,000
10,800,000
14,400,000
21,600,000

36,000,000
000
36,000,000
3,600,000
10,800,000
14,400,000
21,600,000

كشف مشاريع قيد التنفيذ كما في 2018/12/31
رقم الدليل

اسم الحساب

122
123

مشاريع تحت التنفيذ /المعمل
االت ومعدات
االضافات
المجموع

السنة الحالية
دينار
871,080,000

كشف رقم 2
السنة السابقة
دينار
475,763,000

871,080,000

0
0
475,763,000
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فرع شركة جيكور للمقاوالت ش.ذ.م.م .االماراتية الجنسية
كشف الصندوق كما في 2018/12/31
رقم الدليل

اسم الحساب

181

نقد في فرع المنظمة
المجموع

السنة الحالية
دينار
7,873,000
7,873,000

كشف الدائنون كما في 2018/12/31
رقم الدليل

اسم الحساب

2642
2663

جاري المؤسسين
مصاريف مستحقة/
المجموع

السنة الحالية
891,780,000
900,000
892,680,000

كشف رقم 3
السنة السابقة
دينار
5,783,000
5,783,000

كشف رقم4
السنة السابقة
496,462,000
900,000
497,362,000
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منظمة اوروكم لالغاثة والتنمية
كشف الرواتب واالجور كما في 2018/12/31
رقم الدليل
312
313

اسم الحساب
الرواتب واالجور
مكافئات
المجموع
كشف المستلزمات السلعية كما في 2018/12/31

رقم الدليل

اسم الحساب

322
3252
3272

الوقود والزيوت
القرطاسية
الكهرباء
المجموع

السنة الحالية
دينار
67,840,000
0
67,840,000
السنة الحالية
دينار
12,260,000
9,250,000
5,740,000
27,250,000

المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31

رقم الدليل

اسم الحساب

333
334
3365
33681
33682
3369

طبع ودعاية وضيافة
نقل وايفاد واتصاالت
خدمات قانونية
خدمات محاسبية /تنظيم
خدمات محاسبية /تدقيق
م  .خدمية اخرى
المجموع

السنة الحالية
دينار
5,600,000
9,750,000
350,000
550,000
3,400,000
19,650,000

كشف رقم 5
السنة السابقة
دينار
33,500,000
0
33,500,000
كشف رقم 6
السنة السابقة
دينار
6,278,500
3,645,500
6,750,000
16,675,000
كشف رقم7

السنة السابقة
دينار
2,750,000
7,000,000
0
350,000
550,000
0
10,650,000

