
1

التقرير
المالي

1438هـ -  1439هـ
2017م-2018م



2



3

القوائم المالية
كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م
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كلمة الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
عضو مجلس اإلدارة والمشرف المالي
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بسم الله الرحمن الرحيم

 اإلخوة واألخوات / أعضاء الجمعية العمومية

الموقرين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد؛

يسعدني أن أقدم لكم ملخصا لتقرير مراقب الحسابات الختامي كما في 2017/12/31م 
، 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 إستراتيجياتها المعتمدة، ويسعد إدارة الجمعية التنفيذية أن نوفر لمن يرغب 
من األعضاء أي معلومات أو 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 أنشطتها المختلفة حيث تم دراسة عدد من البدائل 
المتاحة لذلك ووضع خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية من خالل لجنة الوقف وتنمية 
الموارد المالية وأعضائها الفاعلين بما يواكب البرامج والمشاريع التنموية التي تتالءم 

مع كبرى الشركات الداعمة وتطلعاتها لمجاالت الدعم.

ومرفق طيه أيضا موجزا عن الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي )2018م ( 
الطالعكم.

آملين أن يقر أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الحالي هذه الموازنة.
شاكرين ومقدرين كريم تفاعلكم ومساندتكم.
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تقرير مراجعي الحسابات
٢٠١٧م
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قائمة المركز المالي
٢٠١٧م
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قائمة األنشطة
٢٠١٧م
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قائمة التدفقات النقدية
٢٠١٧م
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صورة من مصادقات البنوك لحسابات 
الجمعية عن العام المنتهي

٢٠١٧م
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الموازنة التقديرية للعام المالي 
١4٣9هـ - ٢٠١8م



21

الموازنة التقديرية 
للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر 

للعام المالي 1439هـ - 2018م

أوال: المقدمة : 
تعتبــر الموازنــة التقديريــة للجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض الزهايمــر عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 
2018/12/31م ثامــن موازنــة تقديريــة للجمعيــة بعــد تأسيســها فــي 1430/5/10هـــ  بترخيــص رقــم )48083( حيث 
ــف  ــون أل ــة وخمس ــون وثماني ــان ملي ــط ) اثن ــال ، فق ــدره ) 2,058,596( ري ــغ وق ــة مبل ــي الموازن ــغ إجمال بل
ــة  ــي الجمعي ــة وتغط ــة األربع ــواب الموازن ــى أب ــوزع عل ــر ( . م ــال ال غي ــعون ري ــتة و تس ــة وس ــس مائ وخم

نفقاتهــا المقــدرة مــن مصــادر إيراداتهــا المختلفــة والمتمثلــة فيمــا يلــي : 

إيرادات التبرعات النقدية والهبات والزكوات .. 1
اشتراكات العضوية .. 2
إيرادات المشاريع التنموية والبرامج ذات العائد المالي .. 3
إعانة وزارة العمل والتنمية االجتماعية .. 4
الوصايا واألوقاف.. 5
عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.. 6

وقــد شــكلت الجمعيــة خمســة لجــان رئيســية تنفــذ أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة وتتمثــل 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 خــالل المرحلــة 
ــرة  ــر مباش ــرة والغي ــة المباش ــم الرعاي ــق بتقدي ــا يتعل ــدا وم ــي تحدي ــي واالجتماع ــب العلم ــة بالجان القادم

للمرضــى إضافــة إلــى جهــود التوعيــة والتثقيــف والبرامــج المتنوعــة والمختلفــة .
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ثانيا :
اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي 1439هـ - 2018م على ما يلي:

الباب األول: ويمثل الرواتب واألجور وما في حكمها .. ١
الباب الثاني: ويمثل المصروفات اإلدارية والعمومية .. ٢
الباب الثالث: ويمثل مصروفات التشغيل واألنشطة .. ٣
الباب الرابع: ويمثل المصروفات الرأسمالية .. 4

ثالثا: تقديرات أبواب الموازنة : 
١( الباب األول : الرواتب واألجور وما في حكمها:

بلغــت تقديــرات البــاب األول مبلــغ وقــدره )2,242,870( ريــال ، ) فقــط اثنــان مليــون ومئتــان واثنــان واربعــون 
ــور ،  ــب واألج ــات الروات ــي نفق ــاب األول وتغط ــود الب ــى بن ــة عل ــال ( موزع ــبعون ري ــة وس ــان مائ ــف وثم أل

ــة . ــود الخاصــة بمســتحقات موظفــي الجمعي ــة البن ــة الخدمــة ، وبقي وأجــور اإلجــازات ، ومكافــأة نهاي

٢( الباب الثاني : المصروفات اإلدارية والعمومية:
بلغت تقديرات الباب الثاني مبلغ وقدره )370,200( ريال ، ) فقط ثالث مائة وسبعون ألف ومئتان

ــية  ــة والقرطاس ــتلزمات المكتبي ــارات والمس ــود اإليج ــي بن ــي وتغط ــاب الثان ــود الب ــى بن ــة عل ــال ( موزع ري
والمطبوعــات واالتصــاالت واألتعــاب االستشــارية والبنــود الخاصــة بالتعريــف بأنشــطة الجمعيــة وأهدافهــا 

مثــل الدعايــة واإلعــالن والمصاريــف الخاصــة بالخدمــات .

٣( الباب الثالث : مصروفات التشغيل واألنشطة:
ــبعة  ــة وس ــع مائ ــون وتس ــة ملي ــط ثالث ــال ) فق ــدره )3,957,341( ري ــغ وق ــث مبل ــاب الثال ــرات الب ــت تقدي بلغ
وخمســون ألــف وثــالث مائــة وواحــد وأربعــون ريــال فقــط ال غيــر( موزعــة علــى بنــود البــاب الثالــث ، وتغطــي 
بنــود مصاريــف حفــالت ومناســبات الجمعيــة المختلفــة ، باإلضافــة إلــى المســتلزمات التعليميــة والتدريبيــة ، 
وتغطــي كذلــك نفقــات المســتلزمات الطبيــة ونفقــات رعايــة المرضــى والمطبوعــات والنشــرات التوعويــة 

الخاصــة باألنشــطة.
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4( الباب الرابع : المصروفات الرأسمالية: 
بلغــت تقديــرات البــاب الرابــع مبلــغ وقــدره )245,068( ريــال ، )فقــط مائتــان وخمســة وأربعــون ألــف وثمانيــة 

وســتون ريــال ال غيــر( لتغطيــة نفقــات الســيارات واألثــاث واألجهــزة المكتبيــة وأجهــزة الحاســب اآللــي.

الخالصة: 
ــيد  ــى ترش ــام 2018م عل ــة لع ــا التقديري ــداد موازنته ــد إع ــا عن ــس إدارته ــالل مجل ــن خ ــة م ــت الجمعي حرص
مصروفاتهــا وضبطهــا تبعــًا لمــا تــم تحديــده فــي موازنتهــا التقديريــة، حيــث تســعى الجمعيــة مــن خــالل 
ذلــك باعتبارهــا جهــة خيريــة إلــى العمــل علــى ضغــط مصروفاتهــا ومحاولــة تحقيــق وفــورات ماليــة مــن 

ــتهدفة. ــرائحها المس ــة ش ــي لخدم ــا الرئيس ــالل بدوره ــا دون إخ إيراداته

ــاندا  ــة دورا مس ــة وخاص ــة وخيري ــات حكومي ــمل قطاع ــذي يش ــتراتجية ال ــراكات اإلس ــج الش ــق برنام وحق
للجمعيــة فــي ضبــط المصروفــات خــالل الفتــرة الماضيــة مــع تمكــن الجمعيــة مــن الوصــول إلــى شــرائحها 
ــا  ــة وإدارته ــس إدارة الجمعي ــجع مجل ــا ش ــو م ــة، وه ــق المملك ــن مناط ــر م ــدد كبي ــي ع ــتهدفة ف المس
ــع  ــع توس ــف م ــض التكالي ــه خف ــن خالل ــم م ــث يت ــج بحي ــذا البرنام ــي ه ــا ف ــي قدم ــل المض ــة للعم التنفيذي

ــة. ــات الجمعي ــار خدم وانتش

وتعمــل الجمعيــة مــن خــالل لجانهــا المختلفــة وبمتابعــة متواصلــة مــن لجنتهــا التنفيذيــة بشــكل رئيســي 
علــى اســتثمار المتطوعيــن وبرامــج العمــل التطوعــي المختلفــة لتســهيل أدائهــا وعــدم الحاجــة إلــى توفير 

وظائــف فــي الجهــاز اإلداري للجمعيــة تزيــد فــي تكلفــة التشــغيل.

وتحقيقــا لذلــك قــدر مجلــس إدارة الجمعيــة إيراداتهــا للعــام المالــي 2018م بمبلــغ ) 8,874,075( ريــال فقــط 
الغيــر )ثمانيــة مالييــن وثمــان مائــة وأربعــة وســبعون ألــف وخمســة وســبعون ريــال الغيــر (. كرقم مســتهدف، 
وســوف يعمــل مجلــس إدارة الجمعيــة إدارتهــا التنفيذيــة مــن خــالل التخطيــط والبرامــج المختلفــة إلــى جلــب 
ــادة  ــدة تســاهم فــي زي ــة المقــدرة، إضافــة إلــى العمــل علــى اســتحداث برامــج جدي ــك المــوارد المالي تل

إيــرادات الجمعيــة، خاصــة بعــد تبنــي مجلــس إدارة الجمعيــة لبرنامــج أوقــاف الجمعيــة الخيــري.
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م2018الموازنة التقديرية للعام   
 مصروفات التشغيل واألنشطة

 الباب الثالث
 

م2018المقترح    البيان 
 1 مستلزمات طبية ومصاريف رعاية للمرضى)زكاة( 1,389,580.00
الجمعية مطبوعات 140,872.55  2 
اعالمية مصاريف 256,251.45  3 
 4 صيانة 10,500.00
واشتراكات رسوم 5,000.00  5 

الزهايمر مؤتمر مصاريف 117,802.25  6 
للزهايمر العالمي اليوم مصاريف 444,070.00  7 

البرامج مصاريف 1,503,264.44  8 
الوقف عمارة مصاريف 50,000.00  9 
متنوعة أخرى 40,000.00  10 

إلجماليا 3,957,340.69   
 

 
 

 

م2018الموازنة التقديرية للعام   
 المصروفات الرأسمالية 

 الباب الرابع
 

2018المقترح    البيان 
 1 السيارات 26,109.00
 2 األثاث واألجهزة المكتبية  12,500.00
 3 أجهزة الحاسب اآللي 29,218.27

 4 إطفاء أصول غير ملموسة  0
 5 استهالك أصول ثابتة 177,240.00
إلجماليا 245,068.27   
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