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كلمة الدكتور /

عبدالعزي�ز بن عبدالرحمن الشامخ
عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي
اإلخوة واألخوات  /أعضاء الجمعية العمومية

الموقري�ن

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ....وبعد ؛
يســعدني أن أقــدم لكــم ملخصــا لتقريــ�ر مراقــب الحســابات الختامــي كمــا فــي
2019/12/31م ،والتــي توضــح أرقــام الميزانيــة كمــا تشــر بشــكل واضــح إلــى حجــم
الجهــود التــي بذلتهــا الجمعيــة ولجانهــا المختلفــة خــال الفــرة الماضيــة.
ويشــمل التقريـ�ر المالــي ميزانيــة الجمعيــة للعامــن الماضيـ�ي والبيانــات الخاصة
بهــا متطلعــن فــي الجمعيــة إلــى كريــم مالحظات�كــم ومقرتحات�كــم التــي ســتعمل
بحــول اهلل علــى أداء تطويـ�ر جمعيت�كــم ومســاندتها فــي تحقيق رســالتها الخريية
وتنفيــذ خططهــا الهادفــة إلــى تحقيــق اســراتيجياتها المعتمــدة ،ويســعد إدارة
الجمعيــة التنفيذيــة أن نوفــر لمــن يرغــب مــن األعضــاء أي معلومــات أو بيانــات
ترتبــط بالموقــف المالــي للجمعيــة لالطــاع عليهــا .
وأؤكــد علــى أن مجلــس اإلدارة قــد وضــع ضمــن أولوياتــه أن يكــون هنــاك مصــدر
دخــل دائــم مســتمر يكفــل للجمعيــة الصــرف على برامجهــا ومشــاركاتها المختلفة
حيــث تــم دراســة عــدد مــن البدائــل المتاحــة لذلــك ووضــع خطــة لتنميــة المــوارد
الماليــة للجمعيــة مــن خــال لجنــة الوقــف وتنميــة المــوارد الماليــة وأعضائهــا
الفاعلــن بمــا يواكــب الربامــج والمشــاريع التنمويــة التــي ت�تــاءم مــع كــرى
الشــركات الداعمــة وتطلعاتهــا لمجــاالت الدعــم .
ومرفــق طيــه أيضــا موجــزا عــن الموازنــة التقديريــة للجمعيــة للعــام المالــي
(2020م) الطالعكــم.
آملــن اطــاع أعضــاء الجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا الخــاص فــي هــذه
الموازنــة الــذي تــم ت�أخــر رفــع القوائــم الماليــة التــي واكبــت جائحــة كورونــا
( )19-COVIDممــا تســبب ت�أخــر اعتمادهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة والمكتــب
الممثــل لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة «حمانــا اهلل وإياكــم»
شاكري�ن ومقدري�ن كريم تفاعلكم ومساندت�كم .
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أوال :المقدمة
تعتــر الموازنــة التقديريــة للجمعيــة الســعودية الخرييــة لمــرض ألزهايمــر عــن العــام
المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31م تاســع موازنــة تقديريــة للجمعيــة بعــد ت�أسيســها
فــي 1430/5/10هـــ برتخيــص رقــم ( )491حيــث بلــغ اجمالــي اإليــرادات التقديريــة مبلــغ وقــدره (
 )6866239ريــال (،ســتة مليــون وثمانمائــة وســتة وســتون الــف ومئ�تــان وتســعة وثالثــون
ريــال ال غــر) وبلــغ اجمالــي المصروفــات التقديريــة ( )8869592ريــال (،ثمانيــة مليــون
وثمانمائــة وتســعة وســتون الــف وخمســمائة واثنــان وتســعون ريــال ال غــر) حيــث بلــغ
اجمــال الموازنــة التقديريــة ( )2003353ريــال( ،مليونــان وثالثــة االف وثالثمائــة وثالثــة
وخمســون ريــال ال غــر) .مــوزع علــى أبــواب الموازنــة األربعــة وتغطــي الجمعيــة نفقاتهــا
المقــدرة مــن مصــادر إي�راداتهــا المختلفــة والمتمثلــة فيمــا يلــي:

الموازنة التقديرية
للجمعية السعودية الخريية
لمرض ألزهايمر
للعام المالي 1441هـ 2020-م

-1إي�رادات التربعات النقدية والهبات والزكوات .
-2اشرتاكات العضوية.
-3إي�رادات المشـــاريع التنمـــوية والربامـــــج ذات العـــــائد المــــــالي.
-4إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
-5الوصايا واألوقاف.
-6عائدات است�ثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
وقــد شــكلت الجمعيــة خمســة لجــان رئيســية تنفــذ أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة وت�تمثــل
تلــك اللجــان فــي اللجنــة التنفيذيــة واللجنــة العلميــة ولجنــة الدعــم االجتماعــي ولجنــة
الوقــف وتنميــة المــوارد الماليــة ولجنــة التطــوع إضافــة إلــى عــدد مــن اللجــان الفرعيــة
واالستشــارية ،وقــد أولــت الجمعيــة اهتمامــا خــال المرحلــة القادمــة بالجانــب العلمــي
واالجتماعــي تحديــدا ومــا يتعلــق بتقديــم الرعايــة المباشــرة والغــر مباشــرة للمرضــى
إضافــة إلــى جهــود التوعيــة والت�ثقيــف والربامــج المتنوعــة والمختلفــة.

ثانيا :
اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي 1441هـ 2020 -م على ما يلي :
-1الباب األول :ويمثل الرواتب واألجور وما في حكمها .
-2الباب الثاني :ويمثل المصروفات اإلدارية والعمومية .
-3الباب الثالث  :ويمثل مصروفات التشغيل واألنشطة .
-4الباب الرابع :ويمثل المصروفات الرأسمالية .
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ثالثا :تقديرات أبواب الموازنة:

الخالصة:

 )1الباب األول  :الرواتب واألجور وما في حكمها :
بلغــت تقديــرات البــاب األول مبلــغ وقــدره ( )3114278.47ريــال ( ،ثالثــة مليــون ومائــة وأربعــة
عشــر الــف ومئ�تــان وثمانيــة وســبعون ريــال وســبعة واربعــون هللــة ال غــر) موزعــة علــى
بنــود البــاب األول وتغطــي نفقــات الرواتــب واألجــور  ،وأجــور اإلجــازات  ،ومكافــأة نهايــة
الخدمــة  ،وبقيــة البنــود الخاصــة بمســتحقات موظفــي الجمعيــة .

حرصــت الجمعيــة مــن خــال مجلــس إدارتهــا عنــد إعــداد موازنتهــا التقديريــة لعــام 2020م
علــى ترشــيد مصروفاتهــا وضبطتهــا تبعــا لمــا تــم تحديــده فــي موازنتهــا التقديريــة ،حيــث
تســعى الجمعيــة مــن خــال ذلــك باعتبارهــا جهــة خرييــة إلــى العمل على ضغــط مصروفاتها
ومحاولــة تحقيــق وفــورات ماليــة مــن إي�راداتهــا دون إخــال بدورهــا الرئيســي لخدمــة
شــرائحها المســتهدفة.
وحقــق برنامــج الشــراكات االســراتيجية الــذي يشــمل قطاعــات حكوميــة وخرييــة وخاصــة
دورا مســاندا للجمعيــة فــي ضبــط المصروفــات خــال الفــرة الماضيــة مــع تمكــن الجمعيــة
مــن الوصــول إلــى شــرائحها المســتهدفة فــي عــدد كبــر مــن مناطــق المملكــة ،وهــو مــا
شــجع مجلــس إدارة الجمعيــة وإدارتهــا التنفيذيــة للعمــل المضــي قدمــا فــي هــذا الربنامــج
بحيــث يتــم مــن خاللــه خفــض الت�كاليــف مــع توســع وانتشــار خدمــات الجمعيــة.
وتعمــل الجمعيــة مــن خــال لجانهــا المختلفــة وبمتابعــة متواصلــة مــن لجنتهــا التنفيذيــة
بشــكل رئيســي علــى اس ـت�ثمار المتطوعــن وبرامــج العمــل التطوعــي المختلفــة لتســهيل
أدائهــا وعــدم الحاجــة إلــى توفــر وظائــف فــي الجهــاز اإلداري للجمعيــة تزيــد فــي ت�كلفــة
التشــغيل.
وتحقيقــا لذلــك قــدر مجلــس إدارة الجمعيــة إي�راداتهــا للعــام المالــي 2020م بمبلــغ
( )6866239ريــال فقــط (ســتة مليــون وثمانمائــة وســتة وســتون ومائ�تــان وتســعة وثالثــون
ريــال ال غــر ) .كرقــم مســتهدف ،وســوف يعمــل مجلــس إدارة الجمعيــة إدارتهــا التنفيذيــة
مــن خــال التخطيــط والربامــج المختلفــة إلــى جلــب تلــك المــوارد الماليــة المقــدرة ،إضافــة
إلــى العمــل علــى اســتحداث برامــج جديــدة تســاهم فــي زيــادة إيـ�رادات الجمعيــة ،خاصــة بعــد
تبنــي مجلــس إدارة الجمعيــة لربنامــج أوقــاف الجمعيــة الخــري.

 )2الباب الثاني  :المصروفات اإلدارية والعمومية:
بلغــت تقديــرات البــاب الثانــي مبلــغ وقــدره ( )287523.33ريــال( ،فقــط مليونــان و ثمانمائــة
وخمســة وســبعون وثالثــة وعشــرون ريــال وثالثــة وثالثــون هللــة ال غــر) موزعــة علــى بنــود
البــاب الثانــي وتغطــي بنــود اإليجــارات والمســتلزمات المكتبيــة والقرطاســية والمطبوعات
واالتصــاالت واألتعــاب االستشــارية والبنــود الخاصــة بالتعريــف بأنشــطة الجمعية وأهدافها
مثــل الدعايــة واإلعــان والمصاريــف الخاصــة بالخدمات.
 )3الباب الثالث :مصروفات التشغيل واألنشطة:
بلغــت تقديــرات البــاب الثالــث مبلــغ وقــدره ( )5135087.09ريــال (فقــط خمســة مليــون ومائــة
وخمســة وثالثــون الــف وســبعة وثمانــون ريــال تســعة هللــة ال غــر) موزعــة علــى بنــود
البــاب الثالــث  ،وتغطــي بنــود مصاريــف حفــات ومناســبات الجمعيــة المختلفــة  ،باإلضافــة
إلــى المســتلزمات التعليميــة والتدري�بيــة  ،وتغطــي كذلــك نفقــات المســتلزمات الطبيــة
ونفقــات رعايــة المرضــى والمطبوعــات والنشــرات التوعويــة الخاصــة باألنشــطة .
 )4الباب الرابع :المصروفات الرأسمالية:
بلغــت تقديــرات البــاب الرابــع مبلــغ وقــدره (  ) 332703.44ريــال ( ،فقــط ثالثمائــة واثنــان
وثالثــون الــف وســبعمائة وثالثــة ريــال وأربعــة وأربعــون هللــة ال غــر) لتغطيــة نفقــات
الســيارات واألثــاث واألجهــزة المكتبيــة وأجهــزة الحاســب اآللــي .
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