
 جهعية اصدقاء نرضى السكر

 التقرير املالي 

 2022الربع االول لعام 



اعتماد املعاًير 

للمنشآت املحاسبية 

بناء على معيار 

 السالمة املالية 

ثم ثصنيف التبرعات 

مليدة الي ثبرعات 

.غير  مليدةوثبرعات   

ثم بناء ألاركام 

للمصروفات وفم 

الاستحلاق مبدأ 

.النلدي  

 نحددات التقرير  



 2021مقارهة بالربع الاول لعام  2022في الربع الأول من عام قائمة الاهشطة   

ارجفػث االىرادات يف الرةع : الايرادات والتبرعات 
 2021ملارهة ةالرةع االهل لػام  2022االهل لػام

رىال هىػود الستب إلى االغاهات  146121.2ةمتلؼ 
الحكومية لتػض الحاالت هجوكيع غلد مع 

مؤسسة غتدالله الراجحي الخيرىة ه مؤسسة 
هالكن هالحظ هجود اهخفاض .. اللؤلؤة الوكفية  

يف متيػات السلع هالخدمات غن الرةع الساةق 
رىال كما ارجفػث كيمة الحترغات  6861ةمتلؼ 

الػيوية لألدهىة الطتية غن الرةع االهل يف غام 
ةوستة كتيرة  هسوػرض جفاصيلها يف  2021

.ثواىا الحلرىر  
هالحظ ارجفاع : مصروفات البرامج والأنشطة

  2022كيمة االىرادات يف الرةع االهل لػام 
هةالحالي ان كيمة مصارىف الترامج هاألهشطة 

رىال غن الرةع االهل لػام  883043.3ارجفػث ةفرق 
هةالحالي اهخفاض ملحوظ يف كيمة  2021   

 250192املصرهفات اإلدارىة هالػمومية  ةفرق  
ةالطرىلة رىال هىػود ذلم الى مػالجة املصارىف 

. حسب الوظام هجلسيمها الصحيحة     
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مصروفات البرامج  االٌرادات والتبرعات
 واألنشطة

مصروفات عمومٌة 
 وإدارٌة

2022 

2021 

 2021عام  2022عام 

 نسبته الً االٌرادات المبلغ   نسبة النمو نسبته الً االٌرادات المبلغ  

االٌرادات 

 والتبرعات
718,035 - 26%  

االٌرادات 

 والتبرعات
571,914 - 

مصروفات البرامج 

 واألنشطة
1,180,094 164.35%  335%  

مصروفات 

 البرامج واألنشطة
271,522 47.48%  

مصروفات عمومٌة 

 وإدارٌة
117,875 16.42%  -68%  

مصروفات 

 عمومٌة وإدارٌة
368,067 64.36%  

التغٌر فً صافً 

 االصول
-579,935  -80.77%  757%  

التغٌر فً صافً 

 االصول
-67,675  -11.83%  



 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 واالدارية  المصاريف العموميةقائمة 

 31/03/2022 - 01/01/2022  الفتره

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   52970.6 الرواتب واألجور االساسٌة 

   40000 بدل السكن 

   7973.02 تأمٌنات اجتماعٌة 

        100,943.62  

       وحوافز مزايا 

   1300 تجدٌد إقامات  -مصارٌف حكومٌة 

   2765 رسوم  -مصارٌف حكومٌة 

      4065  

       التشغيلية التكاليف 

   145 مستلزمات مكتبٌة

   192.01 الوقود والمحروقات 

   5052.18 مطبوعات 

         5,389.19  

     الصيانة واإلصالح    

   66 السٌارات   -صٌانة وإصالح 

66    المنافع والخدمات والتأمين    

   573 الكهرباء

   333.92 الهاتف والفاكس واإلنترنت

   930 تكالٌف البرٌد والبرقٌات 

   5494.8 مكاتب -إٌجار ممتلكات 

     أخرى  تشغيله تكاليف  

   79.75 مصارٌف بنكٌة وعموالت

 117875.28 المجموع الكلي للمصاريف االدارية

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 واالدارية  قائمة المصاريف العمومية

 31/03/2021 - 01/01/2021  الفتره

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   227006 الرواتب واألجور االساسٌة 

   40000 بدل السكن 

   16870.28 تأمٌنات اجتماعٌة 

 32  مصارٌف العالج

283908.28 

     وحوافز مزايا 

   32403 تجدٌد إقامات  -مصارٌف حكومٌة 

   1500 وحوافز موسمٌة  مكافئات

    33903  

     التشغيلية التكاليف 

   297 مستلزمات مكتبٌة

   1228 الوقود والمحروقات 

   542 مطبوعات 

 7434 مستلزمات أنظمة المعلومات 

 1021.21 التنظٌف مواد

 52 مستلزمات المطبخ

 1119.38 مستهلكات اخرى 

  11693.59 

   الصيانة واإلصالح    

   1248.86 السٌارات   -صٌانة وإصالح 

   المنافع والخدمات والتأمين  

   1848.05 الكهرباء

   4354.36 الهاتف والفاكس واإلنترنت

   920 تكالٌف البرٌد والبرقٌات 

   30000 مكاتب -إٌجار ممتلكات 

   191 مصارٌف الضٌافة

38562.27 

 368067.14 المجموع الكلي للمصاريف االدارية



 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 المصاريف قائمة 

 31/03/2022 - 01/01/2022  الفتره

     مصاريف البرامج واالنشطة  

 719061.91 ادوٌة طبٌة –مصروفات عٌنٌة 

   79618.8 برنامج تثقٌف السكر 

   102295.00 برنامج العالج واالرشاد 

   32378.00 برنامج صرف االدوٌة 

   10087.87 مؤتمر التحول الرقمً 

   8928 دورة تثقٌف مثقفً السكري

   140353.6 الرواتب واألجور النقدٌة

   2507.45 المستهلكات 

   6289.65 الصٌانة واإلصالح

 9837 المنافع والخدمات والتأمٌن 

   49453.2 اٌجارات محملة علً النشاط 

   680 محروقات على النشاط

   18603.71 تأمٌنات اجتماعٌة محملة على النشاط

    1180094.19 

   مصاريف جمع األموال   

 45333.14 مصارٌف جمع األموال 

    45333.14 

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 المصاريف قائمة 

 31/03/2021 - 01/01/2021  الفتره

     مصاريف البرامج واالنشطة  

 149329.7 ادوٌة طبٌة –مصروفات عٌنٌة 

   7500 مصارٌف دورة التثقفٌة ـ غٌر مقٌدة 

   113042 الرواتب واألجور النقدٌة

   1650 مزاٌا وحوافز

  271521.7 

    الحوكمةمصاريف  

   220.85 المنافع والخدمات والتأمٌن   

      220.85  

   مصاريف جمع األموال   

   40000 مصارٌف جمع األموال 

         40000  
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 رسم بياني يوضح نسبة االختالف يف قائهة املصاريف العهونية واالدارية  
 2022 -2021خالل الربع االول لعام 



 رسم بياني يوضح نسبة االختالف يف قائهة نصاريف البرانج واألنشطة
 2022 -2021خالل الربع االول لعام 
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 2022-2021قائهة تفصيلية باإليرادات خالل الربع االول لعام 

 العام 2022 2021

 الزكاة   22000 67000

 الحالة االولى-المنصة الوطنٌة للتبرع 26452.88 0

 الحالة الثانٌة  -المنصة الوطنٌة للتبرع 26400.22 0

 مؤسسة عبدهللا الراجحً الخٌرٌة  143750 0

 مؤسسة اللؤلؤة الوقفٌة 50000 0

 ادوٌة طبٌة  -تبرعات عٌنٌة  109992.41 14634.4

 التبرع العام  230901.17 110230.1

 تبرع عبدهللا سعٌد بن زقر 30000 0

 تبرع شركة الصالحٌة 30000 0

 تبرعات تخفٌض التزام   20850 0

 االشتراكات  10500 10000

 مبٌعات السلع والخدمات  11188 18049

 اٌرادات دورات  6000 0

 رسوم برامج وأنشطة مخصصة  0 352000

 المجموع  718034.68 571913.5



   2022-2021 رسم بياني إليرادات خالل الربع االول لعام 
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2022 

2021 

 الزكاة العام
المنصة الوطنٌة 

 الحالة االولى-للتبرع

المنصة الوطنٌة 

 الحالة الثانٌة  -للتبرع

مؤسسة عبدهللا 

 الراجحً الخٌرٌة 

مؤسسة اللؤلؤة 

 الوقفٌة

 -تبرعات عٌنٌة 

 ادوٌة طبٌة 
 التبرع العام 

تبرع عبدهللا سعٌد بن 

 زقر

تبرع شركة 

 الصالحٌة

تبرعات تخفٌض 

 التزام 
 االشتراكات 

مبٌعات السلع 

 والخدمات 

اٌرادات 

 دورات 

رسوم برامج 

 وأنشطة مخصصة 

2022 22000 26452.88 26400.22 143750 50000 109992.41 230901.17 30000 30000 20850 10500 11188 6000 0 

2021 67000 0 0 0 0 14634.4 110230.1 0 0 0 10000 18049 0 352000 



 نعاير السالنة املالية 

 :  2022المالي لسوة الأداء مؤشرات 

   2021سنة 

 % 54.142 :نسبة المصارٌف اإلدارٌة

 2022سنة 

 % 8.775 :نسبة المصارٌف اإلدارٌة 

   2021سنة 

 %39.94: نسبة مصارٌف األنشطة 

 2022سنة 

 %87.85 :نسبة مصارٌف األنشطة 

   2021سنة 

 %  5.88: نسبة مصارٌف جمع التبرعات 

 2022سنة 

 %  3.37  :التبرعات نسبة مصارٌف جمع 

   2021سنة 

     0.069: جمع التبرعات كفاءة 

 2022سنة 

   0.063  :جمع التبرعات كفاءة 


