
 حهعية اصصقاء نرضى السكر

 التقرير املالي 

 2022الربع الثاني لعام 

 الرا حديدية: اعداد محاسب الجمعية 



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  

 نرصدات التقرير  



 2021مقارهة بالربع الثاهي لعام  2022في الربع الثاهي من عام قائمة الاهشطة   

ارتفاع قيىة ىعود :  الايرادات والتبرعات 
امى  2021االىرادات يف امربع امثاًي وي سٌة 

ونيون  3دعه سٌد وحىد بي سنىان هقيىته 
يف املقابل زىادة يف ًسبة اىرادات الكي 
وي عقد امدفعة امثاًية موحود  2022سٌة 

امراححي ه حاالت ته عبدامنه وؤسسة 
، هأىضا دعىها وي املٌصة اموظٌية منتبرعات 

.اىرادات امتبرع امعام وقارًة بامعام املاضي    
ًالحغ : مصروفات البرامج والأنشطة
امثاًي معام ارتفاع قيىة االىرادات يف امربع 

ذمك مه ىٌعكس بشكل اىخابي هالكي 2021
ىلع وصارىف امبراوج هاالًشعة حيث ان 

ًسبة االىراد مي وصارىف امبراوج هاالًشعة  
اوا ًسبة اىرادات امربع امثاًي % 6.2تشكل 

  ملصارىف امبراوج هاالًشعة  2022وي عام 
هيف املقابل ًسبة املصارىف % 66.83فهي 

تىثل  2022االدارىة امى االىراد يف سٌة 
فهيا تىثل  2021اوا يف سٌة %  6.63فقط 

7.71 %  
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 2021عام  2022عام 

 نسبته الي االيرادات المبلغ نسبة النمو نسبته الي االيرادات المبلغ  

%48- - 2,273,839 االيرادات والتبرعات  4,360,065 - 

مصروفات البرامج 

 واألنشطة
1,519,544 66.83%  461%  270,814 6.21%  

مصروفات عمومية 

 وإدارية
150,729 6.63%  -55%  336,244 7.71%  

التغير في صافي 

 االصول
603,565 26.54%  -84%  3,753,007 86.08%  



 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 واالدارية  قائمة المصاريف العمومية

 30/06/2021 - 01/04/2021الفترة  

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   180204 الرواتب واألجور االساسية 

   20000 بدل السكن 

   26043.04 تأمينات اجتماعية 

 732  مصاريف العالج

الطبي التأمين  4484.5 

231,463.54 

     وحوافز مزايا 

   18590 تجديد إقامات  -مصاريف حكومية 

  18,590  

     التشغيلية التكاليف 

   239.06 مستلزمات مكتبية

   1458 الوقود والمحروقات 

   1679.75 مطبوعات 

 184.5 التنظيف مواد

 141 مستهلكات اخرى 

  3,702.31 

   الصيانة واإلصالح    

 677 677 السيارات   -صيانة وإصالح 

   المنافع والخدمات والتأمين  

   2519.65 الكهرباء

   2554.23 الهاتف والفاكس واإلنترنت

   505 تكاليف البريد والبرقيات 

   30000 مكاتب -إيجار ممتلكات 

 200 اجور تحميل وتنزيل

   30 مصاريف الضيافة

 39700 مصاريف استشارات

 6302 مصاريف تأمين سيارات

81,810.88 

 336,243.73 المجموع الكلي للمصاريف االدارية

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 واالدارية  المصاريف العموميةقائمة 

 30/06/2022 - 01/04/2022الفترة  

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   54872.6 الرواتب واألجور االساسية 

   23443.37 تأمين طبي

   12916.31 تأمينات اجتماعية 

    91,232.28 

       وحوافز مزايا 

   53884 تعويضات نهاية الخدمة

    53,884   

       التشغيلية التكاليف 

   120.9 الوقود والمحروقات 

    120.9  

     الصيانة واإلصالح    

   2250 السيارات   -صيانة وإصالح 

 570 مباني -صيانة وإصالح 

  2,820  

 المنافع والخدمات والتأمين  

   1508.34 الكهرباء

   678.69 الهاتف والفاكس واإلنترنت

  2,187.03  

 تكاليف تشغيله أخرى   

   86.25 مصاريف بنكية وعموالت

 399.03 سفريات عمل داخلية

485.28 

 150,729.49 المجموع الكلي للمصاريف االدارية



 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 المصاريف قائمة 

 30/06/2022 - 01/04/2022الفترة  

   مصاريف البرامج واالنشطة  

ادوية طبية –مصروفات عينية   990,257.57 

 41,000 مصاريف الزكاة الشرعية

 14,500 المنصة الوطنية للتبرعات

   66,299.1 برنامج تثقيف السكر 

   109,522 برنامج العالج واالرشاد 

   46,504 برنامج صرف االدوية 

   151,533.3 الرواتب واألجور النقدية

   3,746.57 المستهلكات 

   1,650 الصيانة واإلصالح

 63,527.1 المنافع والخدمات والتأمين 

   866.55 محروقات على النشاط

   30,138.07 تأمينات اجتماعية محملة على النشاط

    1,519,544.26 

   مصاريف جمع األموال   

 62,000 مؤسسة الف زائد للخدمات التجارية 

 1,591 مصاريف جمع االموال

 5000 برنامج تكوين

68,591 

 المجموع الكلي للمصاريف

 
1,588,135.26 

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 المصاريف قائمة 

 30/06/2021 - 01/04/2021الفترة  

     مصاريف البرامج واالنشطة  

 102,643.07 ادوية طبية –مصروفات عينية 

   165,021 الرواتب واألجور النقدية

   3,150 مزايا وحوافز

  270,814.07 

   مصاريف جمع األموال   

   70,450 مصاريف جمع األموال 

    70,450      

 341,264.07 المجموع الكلي للمصاريف



 رسم بياني يوضد نسبة االستالف يف قائهة املصاريف العهونية واالدارية  
 2022 -2021الثاني لعام سالل الربع 
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 رسم بياني يوضد نسبة االستالف يف قائهة نصاريف البرانج واألنشطة
 2022 -2021الثاني لعام سالل الربع 
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 2022-2021الثاني لعام قائهة تفصيلية باإليرادات سالل الربع 

  2022 2021 

 53,000 342,000 الزكاة   

 0 143,750 مؤسسة عبدهللا الراجحي الخيرية 

 0 1,425 الثالثة الحالة  -للتبرع المنصة الوطنية 

 248,902.9 103,077 ادوية طبية  -تبرعات عينية 

 1,040,820 1516213.11 التبرع العام 

 0 20,000 تبرع عبدهللا سعيد بن زقر

 0 3,330 عينية -تبرعات وهبات غير مقيدة 

 0 94,428.87 (  خصم ممنوح ) تبرعات تخفيض التزام 

 500 2000 االشتراكات 

 13,776 17,614.8 مبيعات السلع والخدمات 

 0 30000 ايرادات دورات 

 3,000,000 0 دعم معالي سمو ولي العهد

 3066 0 التبرعات واإليرادات المقيدة

 4,360,065 2,273,838.78 المجموع  



   2022-2021الثاني لعام  رسم بياني إليرادات سالل الربع 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

مؤسسة عبدهللا  الزكاة   
الراجحي 
 الخيرية 

المنصة الوطنية 
الحالة -للتبرع

 الثالثة 

 -تبرعات عينية 
 ادوية طبية 

تبرع عبدهللا  التبرع العام 
 سعيد بن زقر

تبرعات وهبات 
 -غير مقيدة 

 عينية

تبرعات تخفيض 
خصم ) التزام 

 (  ممنوح 

مبيعات السلع  االشتراكات 
 والخدمات 

دعم معالي سمو  ايرادات دورات 
 ولي العهد

لتبرعات 
وإإليرادات 

 المقيدة

2022 

2021 



 30/06/2022تاريز الشاصة بخهعية اصصقاء نرضى السكر ذتى ارصصة البنوك 

 املبلغ  البنك

 2,722,237.21 البنك االهلي

 1,420,135.98 االنماءبنك 

 290,432.85 البنك الراجحي 

 4,432,806.04 المجموع



 نعاير السالنة املالية 

 :  2022نؤشرات األداء املالي لسنة 

 2022 السوة/المعاير
 الاول   الربع

2022 
 الثاهي الربع

2021 
 الثاهي الربع

 %49.63 %8.67 %8.77 هسبة المصاريف الإدارية 

 %39.97 %87.39 %87.85 هسبة مصاريف الأهشطة 

 %10.40 %3.94 %3.37 هسبة مصاريف جمع التبرعات 


