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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 الثالث لعام  2022في الربع الثالث من عام قائمة الاهشطة   

ًالحظ ارتفاع يف :  والتبرعات الايرادات 
بقيىة  2022إىرادات امربع امثامث وي عام 

امف رىال هىعود ذمك امى تعدد  716218.89
وصادر امدخل هامتسجيل يف املٌصات 

امحكووية كىا ان امجىعية حصنت ىلع 
وكافئة تطوو  هتٌىية املوارد املامية  

.  » امتىيز املؤسسي »  
: البرامج والأنشطةمصروفات      

بدأت  2021خالل امربع امثامث وي عام 
امجىعية يف تدارك حجه املصارىف االدارىة 

امى وصارىف امبراوج هاالًشطة هعهر 
خالل  امٌتائج امتغيرات امتي حصنت ىلع 

.  امفترة  

 2021عام  2022عام 

 المبلغ  
نسبته الي 

 االيرادات
 المبلغ   نسبة النمو

نسبته الي 

 االيرادات

 - 247,741.32 االيرادات والتبرعات 2.89 - 963,960.21 االيرادات والتبرعات

مصروفات البرامج 

 واألنشطة
1,530,537.73 158.78%  0.91 

مصروفات البرامج 

 واألنشطة
801,740.67 324%  

مصروفات عمومية 

 وإدارية
97,637.72 10.13%  -0.60  

مصروفات عمومية 

 وإدارية
241,577.35 98%  

التغير في صافي 

 االصول
-664,215.24  -68.90%  -0.17  

التغير في صافي 

 االصول
-795,576.70  -321%  
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 مصروفات عمومية وإدارية مصروفات البرامج واألنشطة االيرادات والتبرعات
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 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 قائمة المصاريف العمومية واالدارية 

 30/09/2022 - 01/07/2022الفترة  

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   40374 الرواتب واألجور االساسية 

   13844.95 تأمينات اجتماعية 

  54,218.95 

   مزايا وحوافز   

   7304.07 التأمين الطبي 

   3500 مكافات وحوافز موسمية 

   60.74 مصاريف الطعام 

   2550 تجديد إقامات  -مصاريف حكومية 

13414.81 

   التكاليف التشغيلية 

   176.68 مستلزمات مكتبية

   352.96 الوقود والمحروقات 

529.64 

   الصيانة واإلصالح

   1677.94 المباني  -صيانة وإصالح 

   3419.65 السيارات  -صيانة وإصالح 

   35 اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها  -صيانة وإصالح 

5132.59 

   المنافع والخدمات والتأمين  

   2388.28 الكهرباء

   168.74 الهاتف والفاكس واإلنترنت

   223.46 مصاريف الضيافة 

   18000 اإليجارات

20780.48 

   أخرى  تشغيلةتكاليف 

 2725 مصاريف التدريب والتاهيل 

   750 مصاريف اشتراكات وتصديقات 

 86.25 مصاريف بنكية وعموالت

3561.25 

 97637.72 المجموع الكلي للمصاريف االدارية

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 قائمة المصاريف العمومية واالدارية 

 30/09/2021 - 01/07/2021الفترة  

     المصاريف العمومية واإلدارية  

   51786.6 الرواتب واألجور االساسية 

   30824.52 تأمينات اجتماعية 

  82,611 

 28684 اإلجازات  -بدل اجازة 

   6296.52 التأمين الطبي 
   1500 مكافات وحوافز أخرى 

   29491 تجديد إقامات  -مصاريف حكومية 

   300 عمالة مؤقته  -تكاليف العاملين 

  66,272 

     التكاليف التشغيلية   

   1500 مستلزمات أنظمة المعلومات 

   1481.5 الوقود والمحروقات 

   389.67 مطبوعات 

   900.45 تعبئة وتغليف
4271.62 

     الصيانة واإلصالح  
   181 المباني -صيانة وإصالح 

   2078.41 السيارات -صيانة وإصالح 

    2259.41 

     المنافع والخدمات والتأمين

   4422.9 الكهرباء

   230 المياه ومصاريف الصرف الصحي

   2942.28 الهاتف والفاكس واإلنترنت

   260.45 مصاريف الضيافة 
   30000 مكاتب -إيجار ممتلكات 

   1000 رسوم مهنية 
   42400 مصاريف استشارات 

    81,255.63 

 4808.05 مصاريف اشتراكات وتصديقات 

 100 مصاريف بنكية وعموالت

4,908.05 

 المجموع الكلي للمصاريف االدارية

 241,577.35 



 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 قائمة المصاريف 

 30/09/2022 - 01/07/2022الفترة  

     مصاريف البرامج واالنشطة  

ادوية طبية –مصروفات عينية   874,727   

   135,919 مصاريف الزكاة الشرعية

   18,561 المنصة الوطنية للتبرعات
   1,458 برنامج تثقيف السكر 

   58,754 مصروفات  خدمات تطوعية 

   18,630 منصة شفاء

   72,404 برنامج تثقيف السكر 

   83,332 برنامج العالج واالرشاد 

   32,778 برنامج صرف االدوية 

  1,296,564 

     مصاريف التشغيل المحملة على النشاط   
   119,480 الرواتب واألجور النقدية    

   2,759 المستهلكات    

   2,391 الصيانة واإلصالح    

   25,407 المنافع والخدمات والتأمين    

   42,000 ايجارات محملة علي النشاط  

   705 محروقات على النشاط

   32,305 تأمينات اجتماعية محملة على النشاط
مصاريف الدورة التثقيفية لمثقفي 

 233,974 8,928 السكر

      

 1,530,537.73   المجموع الكلي للمصاريف

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 30/06/2021 - 01/04/2021الفترة   قائمة المصاريف 

     مصاريف البرامج واالنشطة  

   486233.3 ادوية طبية –مصروفات عينية 

   285413.4 الرواتب واألجور النقدية

   2700 مزايا وحوافز

   27394 المنافع والخدمات والتأمين    

 801,740.67   المجموع الكلي للمصاريف

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

 قائمة المصاريف 

 30/09/2022 - 01/07/2022الفترة  

    

 37562.5 مؤسسة الف زائد للخدمات التجارية 

 8492.62 مصاريف جمع االموال

 46055.12 المجموع



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

2022 2021 

 0 50000 مؤسسة عبدهللا الراجحي الخيرية 

 0 50000 مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

 0 25313.46 المنصة الوطنية

 100643.63 123,725.8 ادوية طبية  -تبرعات عينية 

 0 20000 التميز المؤسسي  -المنح الحكومي 

 0 368000 البحوث والمؤازرة -المنح الحكومي 

 81627.69 48035.91 التبرع العام 

 0 30000 تبرع عبدهللا سعيد بن زقر

 0 58754 خدمات تطوعية  -تبرعات وهبات غير مقيدة 

 0 7800 (  خصم ممنوح ) تبرعات تخفيض التزام 

 15470 22331 مبيعات السلع والخدمات 

 40000 100000 وقف عبدهللا طه بخش

0  60000 مؤسسة سليمان ابانمي  

 10000 0 ارباح بيع اصول ثابته 

 247,741.32 963,960.2 المجموع



   2022-2021الثالث لعام  رسم بياني إليرادات سالل الربع 
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 30/09/2022تاريز الشاصة بخهعية اصصقاء نرضى السكر ذتى ارصصة البنوك 

 املبلغ  البنك

 2,232847.76 البنك االهلي

 1,292,597.17 االنماءبنك 

 307,564.92 البنك الراجحي 

 3,833,009.85 المجموع



 نعاير السالنة املالية 

 :  2022للربع الثالث لعام  نؤشرات األداء املالي 

 2022 السوة/المعاير
 الثالث الربع

2021 
 الثالث الربع

%23.15 5.83% هسبة المصاريف الإدارية   

%76.85 91.42% هسبة مصاريف الأهشطة   

%0.00 2.75% هسبة مصاريف جمع التبرعات   


