




كلمة الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ

عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي

الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ

عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي

بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات / أعضاء الجمعية العمومية                                               الموقرين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد ؛
في  كما  الختامي  الحسابات  مراقب  لتقرير  ملخصا  لكم  أقدم  أن  يسعدني 
2021/12/31م، والتي توضح أرقام الميزانية كما تشير بشكل واضح إلى حجم 

الجهود التي بذلتها الجمعية ولجانها المختلفة خالل الفترة الماضية.
ويشمل التقرير المالي ميزانية الجمعية للعامين الماضيين والبيانات الخاصة 
بها متطلعين في الجمعية إلى كريم مالحظاتكم ومقترحاتكم التي ستعمل 
بحول الله على أداء تطوير جمعيتكم ومساندتها في تحقيق رسالتها الخيرية 
وتنفيذ خططها الهادفة إلى تحقيق استراتيجياتها المعتمدة، ويسعد إدارة 
أو  معلومات  أي  األعضاء  من  يرغب  لمن  نوفر  أن  إدارتها  ومجلس  الجمعية 

بيانات ترتبط بالموقف المالي للجمعية لالطالع عليها .
وأؤكد على أن مجلس اإلدارة قد وضع ضمن أولوياته أن يكون هناك مصدر 
دخل دائم مستمر يكفل للجمعية الصرف على برامجها ومشاركاتها المختلفة 
الموارد  لتنمية  خطة  ووضع  لذلك  المتاحة  البدائل  من  عدد  دراسة  تم  حيث 
وأعضائها  المالية  الموارد  وتنمية  الوقف  لجنة  خالل  من  للجمعية  المالية 
كبرى  مع  تتالءم  التي  التنموية  والمشاريع  البرامج  يواكب  بما  الفاعلين 

الشركات الداعمة وتطلعاتها لمجاالت الدعم .
ومرفق طيه أيضا موجزا عن الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي (2022

م) الطالعكم.
هذه  في  الخاص  اجتماعها  في  العمومية  الجمعية  أعضاء  اطالع  آملين 

الموازنة.
لإلطالع عليها ،،، 

شاكرين ومقدرين كريم تفاعلكم ومساندتكم.
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الموازنة التقديرية للعام المالي 
1444 هـ -2022 م
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الموازنة التقديرية 
للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر 

للعام المالي 1444هـ -2022م

أوال: المقدمة: 

تعتبر الموازنة التقديرية للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر عن العام 
بعد  للجمعية  تقديرية  موازنة  عاشر  2021/12/31م  في  المنتهي  المالي 
اإليرادات  اجمالي  بلغ  (491) حيث  رقم  بترخيص  1430/5/10هـ  تأسيسها في 
التقديرية مبلغ وقدره (10,020,000) ريال، (عشرة مليون وعشرون الف ريال 
ال غير) وبلغ اجمالي المصروفات التقديرية (5.659.300) ريال، (خمسة مليون 
وستمائة وتسعة وخمسون وثالثمائة ريال ال غير) حيث بلغ اجمالي الموازنة 
التقديرية (4.360.700) ريال، (أربعة مليون وثالثمائة وستون الف وسبعمائة 
نفقاتها  الجمعية  وتغطي  األربعة  الموازنة  أبواب  على  موزع  غير).  ال  ريال 

المقدرة من مصادر إيراداتها المختلفة والمتمثلة فيما يلي: 

1-إيرادات (التبرعات النقدية) و(الهبات) و(الزكوات)و(المنح).
2-اشتراكات العضوية.

3-إيرادات المشاريع التنموية والبرامج ذات العائد المالي.    
4-إعانة ودعم منصة إحسان(المنصة الوطنية للعمل الخيري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-إعانة ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
6-الوصايا واألوقاف.

7-عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

وقد شكلت الجمعية خمسة لجان رئيسية تنفذ أعمالها وأنشطتها المختلفة 
الدعم  ولجنة  العلمية  واللجنة  التنفيذية  اللجنة  في  اللجان  تلك  وتتمثل 
االجتماعي ولجنة الوقف وتنمية الموارد المالية ولجنة التطوع إضافة إلى 
خالل  اهتماما  الجمعية  أولت  وقد  واالستشارية،  الفرعية  اللجان  من  عدد 
بتقديم  يتعلق  وما  تحديدا  واالجتماعي  العلمي  بالجانب  القادمة  المرحلة 
التوعية  جهود  إلى  إضافة  للمرضى  مباشرة  والغير  المباشرة  الرعاية 

والتثقيف والبرامج المتنوعة والمختلفة.

ثانًيا:

اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي 1444هـ - 2022م على ما 
يلي:

1-الباب األول: ويمثل الرواتب واألجور وما في حكمها.
2-الباب الثاني: ويمثل المصروفات اإلدارية والعمومية.

3-الباب الثالث: ويمثل مصروفات التشغيل واألنشطة.
4-الباب الرابع: ويمثل المصروفات الرأسمالية.

ثالًثا: تقديرات أبواب الموازنة: 

1) الباب األول: الرواتب واألجور وما في حكمها:
مليون  ثالثة  (فقط  ريال،   (3.303.000) وقدره  مبلغ  األول  الباب  تقديرات  بلغت 
وثالثمائة وثالثة ألف ريال ال غير) موزعة على بنود الباب األول وتغطي نفقات 
الرواتب واألجور، وأجور اإلجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وبقية البنود الخاصة 

بمستحقات موظفي الجمعية.

2) الباب الثاني: المصروفات اإلدارية والعمومية:
بلغت تقديرات الباب الثاني مبلغ وقدره (413.300) ريال، (فقط أربعمائة وثالثة 
بنود  وتغطي  الثاني  الباب  بنود  على  موزعة  غير)  ال  ريال  وثالثمائة  عشرألف 
واالتصاالت  والمطبوعات  والقرطاسية  المكتبية  والمستلزمات  اإليجارات 
واألتعاب االستشارية والبنود الخاصة بالتعريف بأنشطة الجمعية وأهدافها مثل 

الدعاية واإلعالن والمصاريف الخاصة بالخدمات.

3) الباب الثالث: مصروفات التشغيل واألنشطة:
مليون  (فقط  ريال   (1.765.000) وقدره  مبلغ  الثالث  الباب  تقديرات  بلغت 
الثالث،  الباب  بنود  على  موزعة  غير)  ال  ريال  ألف  وستون  وخمسة  وسبعمائة 
المختلفة،  الجمعية  ومناسبات  والمبادرات  البرامج  مصاريف  بنود  وتغطي 
نفقات  كذلك  وتغطي  والتدريبية،  التعليمية  المستلزمات  إلى  باإلضافة 
المستلزمات الطبية ونفقات رعاية المرضى والمطبوعات والنشرات التوعوية 

الخاصة باألنشطة.
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4) الباب الرابع: المصروفات الرأسمالية: 
وثمانية  مائة  (فقط  ريال،   (178.000) وقدره  مبلغ  الرابع  الباب  تقديرات  بلغت 
المكتبية  واألجهزة  واألثاث  السيارات  نفقات  لتغطية  غير)  ال  ريال  ألف  وسبعون 

وأجهزة الحاسب اآللي.

الخالصة: 

حرصت الجمعية من خالل مجلس إدارتها عند إعداد موازنتها التقديرية لعام 2022
موازنتها  في  تحديده  تم  لما  تبعا  وضبطتها  مصروفاتها  ترشيد  على  م 
التقديرية، حيث تسعى الجمعية من خالل ذلك باعتبارها جهة خيرية إلى العمل 
على ضغط مصروفاتها ومحاولة تحقيق وفورات مالية من إيراداتها دون إخالل 

بدورها الرئيسي لخدمة شرائحها المستهدفة.

وخيرية  حكومية  قطاعات  يشمل  الذي  االستراتيجية  الشراكات  برنامج  وحقق 
مع  الماضية  الفترة  خالل  المصروفات  ضبط  في  للجمعية  مساندا  دورا  وخاصة 
تمكن الجمعية من الوصول إلى شرائحها المستهدفة في عدد كبير من مناطق 
على  المصاريف  تصنيف  في  تساعد  وخدمية  عينية  خدمات  وتوفير  المملكة 
الجمعية ، وهو ما شجع مجلس إدارة الجمعية وإدارتها التنفيذية للعمل المضي 
وانتشار  التكاليف مع توسع  يتم من خالله خفض  بحيث  البرنامج  قدما في هذا 

خدمات الجمعية.

لجنتها  من  متواصلة  وبمتابعة  المختلفة  لجانها  خالل  من  الجمعية  وتعمل 
التطوعي  العمل  وبرامج  المتطوعين  استثمار  على  رئيسي  بشكل  التنفيذية 
المختلفة لتسهيل أدائها وعدم الحاجة إلى توفير وظائف في الجهاز اإلداري 

للجمعية تزيد في تكلفة التشغيل.

وتحقيقا لذلك قدر مجلس إدارة الجمعية إيراداتها للعام المالي 2022م بمبلغ 
كرقم  غير).  ال  ريال  ألف  وعشرون  مليون  عشرة  فقط  ريال   (10.020.000)
خالل  من  التنفيذية  إدارتها  الجمعية  إدارة  مجلس  يعمل  وسوف  مستهدف، 
التخطيط والبرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة، إضافة إلى 
العمل على استحداث برامج ومبادرات تنموية جديدة تساهم في زيادة إيرادات 
الجمعية، خاصة بعد تبني مجلس إدارة الجمعية لبرنامج أوقاف الجمعية الخيري.

تحليل إيرادات الجمعية
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