


















جمعية اصدقاء مرضى السكر

التقرير املالي 

2021الربع االول لعام 



اعتماد املعايير 

املحاسبية 

للمنشآت الغير 

هادفة للربح

تم تصنيف 

ت التبرعات الي تبرعا

(  الزكاة)مقيدة 

.وتبرعات غير  مقيدة

تم بناء األرقام 

للمصروفات وفق 

مبدأ االستحقاق 

.النقدي

محددات التقرير 



2020مقارنة بالربع االول لعام 2021قائمة االنشطة في الربع األول من عام 

ارتفعت االيرادات يف الربع : االيرادات والتبرعات 
2020مقارنة بالربع االول لعام 2021لعاماالول 

أي ان نسبة التغير بين الربعين 51253بمبلغ 
فقط % 10

ارتفاع نالحظ : البرامج واألنشطةمصروفات 
ريال 38109يف قيمة البرامج واألنشطة بقيمة 

يف زيادة عدد بداتحيث ان الجمعية قد 
ويفللمستفيديناملقدمةاألنشطة والبرامج

قيمة املصروفات العمومية انخفتاملقابل
100,000-ريال 235883واإلدارية بقيمة 
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االيرادات والتبرعات مصروفات البرامج واألنشطة مصروفات عمومية وإدارية

2021 2020

20212020

نسبته الي االيراداتنسبة النمونسبته الي االيرادات

-520,661االيرادات والتبرعات%10-571,914االيرادات والتبرعات

%233,41344.83مصروفات البرامج واألنشطة%16%271,52247.48مصروفات البرامج واألنشطة

%603,950116.00مصروفات عمومية وإدارية%39-%368,06764.36مصروفات عمومية وإدارية

%60.83-316,702-التغير في صافي االصول%79-%11.83-67,675-التغير في صافي االصول



جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

واالدارية قائمة المصاريف العمومية

31/03/2021-01/01/2021الفتره

المصاريف العمومية واإلدارية 

227006الرواتب واألجور االساسية 

40000بدل السكن 

16870.28تأمينات اجتماعية 

32مصاريف العالج

283908.28

وحوافزمزايا

32403تجديد إقامات -مصاريف حكومية 

1500وحوافز موسمية مكافئات

33903

التشغيليةالتكاليف

297مستلزمات مكتبية

1228الوقود والمحروقات 

542مطبوعات 

7434مستلزمات أنظمة المعلومات 

1021.21التنظيفمواد

52مستلزمات المطبخ

1119.38مستهلكات اخرى 

11693.59

الصيانة واإلصالح   

1248.86السيارات  -صيانة وإصالح 

المنافع والخدمات والتأمين  

1848.05الكهرباء

4354.36الهاتف والفاكس واإلنترنت

920تكاليف البريد والبرقيات 

30000مكاتب-إيجار ممتلكات 

191مصاريف الضيافة

38562.27

368067.14المجموع الكلي للمصاريف االدارية

جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف اإلدارية والعمومية

31/03/2020الى 01/01/2020الفترة 

الرواتب واألجور النقدية  304,536.02 

مزايا وحوافز  122,873.26 

المستهلكات  9,720.91 

الصيانة واإلصالح   10,518.00 

المنافع والخدمات والتأمين   126,258.31 

مصاريف اشتراكات وتصديقات  3000

مصاريف الدعاية واالعالن  27000

مصاريف غرامات ومخالفات  15.5

مصاريف بنكية وعموالت 28.49

المجموع الكلي  603950.49



جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف 

31/03/2020الى 01/01/2020الفترة 

مصاريف البرامج واالنشطة 

233413الرواتب واألجور النقدية

233413

جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف 

31/03/2021-01/01/2021الفتره

مصاريف البرامج واالنشطة 

149329.7ادوية طبية –مصروفات عينية 

7500مصاريف دورة التثقفية ـ غير مقيدة 

113042الرواتب واألجور النقدية

1650مزايا وحوافز

271521.7

الحوكمةمصاريف 

220.85المنافع والخدمات والتأمين   

220.85

مصاريف جمع األموال  

40000مصاريف جمع األموال 

40000



2020-2021قائمة تفصيلية باإليرادات خالل الربع االول لعام 

2020 2021 العام

0 67000 الزكاة  

65353 14634.4 ة ادوية طبي-تبرعات عينية 

427404.93 110230.1 التبرع العام 

1603.1 0 تبرعات تخفيض التزام  

9500 10000 االشتراكات 

16800 18049 مبيعات السلع والخدمات 

0 352000
رسوم برامج وأنشطة 

مخصصة 

520661.03 571913.5 المجموع 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

الزكاة   -تبرعات عينية
ادوية طبية 

التبرع العام  ض تبرعات تخفي
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جمعية اصدقاء مرضى السكر

التقرير املالي 

1202الربع الثاني لعام 



اعتماد املعايير 

املحاسبية للمنشآت

بناء على معيار 

السالمة املالية 

تم تصنيف التبرعات

مقيدة الي تبرعات 

.غير  مقيدةوتبرعات 

تم بناء األرقام 

للمصروفات وفق 

مبدأ االستحقاق 

.النقدي

محددات التقرير 



2020مقارنة بالربع الثاني لعام 1202قائمة االنشطة في الربع الثاني من عام 

يعود ارتفاع قيمة :  االيرادات والتبرعات 
الى 2021االيرادات يف الربع الثاني من سنة 

3دعم سند محمد بن سلمان وقيمته 
.مليون

الثاني من عام الربعخاللانهيالحظ
لم يتم تسجيل أي من االيراد او 2020

.مصاريف بسبب جائحة كرونا 

2020عام 2021عام 

المبلغنسبته الي االيراداتالمبلغ

0-4,360,065االيرادات والتبرعات

0%270,8146.21مصروفات البرامج واألنشطة

0%336,2447.71مصروفات عمومية وإدارية

%3,753,00786.08التغير في صافي االصول



جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

واالدارية قائمة المصاريف العمومية

30/06/2021-01/04/2021الفترة  

المصاريف العمومية واإلدارية 

180204الرواتب واألجور االساسية 

20000بدل السكن 

26043.04تأمينات اجتماعية 

732مصاريف العالج

4484.5الطبيالتأمين

231,463.54

وحوافزمزايا

18590تجديد إقامات -مصاريف حكومية 

18,590

التشغيليةالتكاليف

239.06مستلزمات مكتبية

1458الوقود والمحروقات 

1679.75مطبوعات 

184.5التنظيفمواد

141مستهلكات اخرى 

3,702.31

الصيانة واإلصالح   

677677السيارات  -صيانة وإصالح 

المنافع والخدمات والتأمين  

2519.65الكهرباء

2554.23الهاتف والفاكس واإلنترنت

505تكاليف البريد والبرقيات 

30000مكاتب-إيجار ممتلكات 

200اجور تحميل وتنزيل

30مصاريف الضيافة

39700مصاريف استشارات

6302مصاريف تأمين سيارات

81,810.88

336,243.73المجموع الكلي للمصاريف االدارية



جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف 

30/06/2021-01/04/2021الفترة  

مصاريف البرامج واالنشطة 

102,643.07ادوية طبية –مصروفات عينية 

165,021الرواتب واألجور النقدية

3,150مزايا وحوافز

270,814.07

مصاريف جمع األموال  

70,450مصاريف جمع األموال 

70,450

341,264.07المجموع الكلي للمصاريف



2021قائمة تفصيلية باإليرادات خالل الربع الثاني لعام 

2021

53,000الزكاة   

0مؤسسة عبدهللا الراجحي الخيرية 

0الحالة الثالثة -المنصة الوطنية للتبرع 

248,902.9ادوية طبية -تبرعات عينية 

740,820التبرع العام 

0تبرع عبدهللا سعيد بن زقر

300,000تبرع الشيخ سلطان سالم الجفري 

0عينية-تبرعات وهبات غير مقيدة 

0(  خصم ممنوح ) تبرعات تخفيض التزام 

500االشتراكات 

13,776مبيعات السلع والخدمات 

0ايرادات دورات 

3,000,000دعم معالي سمو ولي العهد

3066التبرعات واإليرادات المقيدة

4,360,065المجموع 



جمعية اصدقاء مرضى السكر

التقرير املالي 

2021لعام الرابع الربع 



اعتماد املعايير 

املحاسبية 

للمنشآت الغير 

هادفة للربح

تم تصنيف 

ت التبرعات الي تبرعا

(  الزكاة)مقيدة 

.وتبرعات غير  مقيدة

تم بناء األرقام 

للمصروفات وفق 

مبدأ االستحقاق 

.النقدي

محددات التقرير 



2020لعام الرابع مقارنة بالربع 2021من عام الرابع قائمة االنشطة في الربع 

يعود ارتفاع : البرامج واألنشطةمصروفات 
الى دعم معالي سمو ولي 2021االيراد يف عام 

العهد ويف املقابل ارتفعت قيمة مصاريف 
ىلع الجمعيهالبرامج واألنشطة كما حرصت 

تقليص املصاريف العمومية واإلدارية بشكل 
.كبير 

20212020

تنسبته الي االيراداالمبلغنسبة النموتنسبته الي االيراداالمبلغ

-813,451%539-5,194,719االيرادات والتبرعات

%811,20299.72%69%1,367,21526.32مصروفات البرامج واألنشطة

%407,69550.12%41-%240,9924.64مصروفات عمومية وإدارية

%49.84-405,446-%985-%3,586,51269.04التغير في صافي االصول
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االيرادات والتبرعات مصروفات البرامج واألنشطة مصروفات عمومية وإدارية
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جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

واالدارية قائمة المصاريف العمومية

31/12/2021-01/10/2021الفتره

المصاريف العمومية واإلدارية 

75936الرواتب واألجور االساسية 
بدل السكن 

37158.36تأمينات اجتماعية 
16782.55مصاريف العالج

وحوافزمزايا

27115.2تجديد إقامات -مصاريف حكومية 

84000ايجار مكاتب
240992.11المجموع الكلي للمصاريف االدارية

جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

واالدارية قائمة المصاريف العمومية

31/12/2020–01/10/2020الفتره

المصاريف العمومية واإلدارية 

147310الرواتب واألجور االساسية 

بدل السكن 

32842.64تأمينات اجتماعية 

141099تعويضات نهاية الخدمة 

وحوافزمزايا

1400تجديد إقامات -مصاريف حكومية 

6600وحوافز موسمية مكافئات

التشغيليةالتكاليف

1503.54مستلزمات مكتبية

1118الوقود والمحروقات 

1402.97مطبوعات 

10476.52مستلزمات أنظمة المعلومات 

2016.69التنظيفمواد

95مستلزمات المطبخ

447.5مستهلكات اخرى 

الصيانة واإلصالح   

2794السيارات  -صيانة وإصالح 
4440.75المباني-صيانة وإصالح 

المنافع والخدمات والتأمين  

3942.2الكهرباء

3210.95الهاتف والفاكس واإلنترنت

640تكاليف البريد والبرقيات 

2650اجور تحميل وتنزيل 
6161.2ودعاية واعالن مصاريف اشتراكات 

37543.82مصاريف اهالك

407694.78المجموع الكلي للمصاريف االدارية



جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف 

31/12/2021-01/10/2021الفتره

مصاريف البرامج واالنشطة 

585593.07ادوية طبية –مصروفات عينية 

وفات برامج وأنشطة غير مقيدة
35750

384496.5الرواتب واألجور النقدية

7190مزايا وحوافز

179575.47اليات برنامج التثقيف العالجي والغذائي وأنشطة الفع

7190مزايا وحوافز

169196.11المنافع والخدمات والتأمين   

4179.24المستهلكات

1235.21حواالصالالصيانة

1367215المجموع الكلي 

جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية

قائمة المصاريف 

31/12/2020-01/10/2020الفتره

مصاريف البرامج واالنشطة 

ادوية طبية –مصروفات عينية 
639393.87

الرواتب واألجور النقدية
165468.00

مزايا وحوافز
4900

الصيانة واالصالح
1440

811201.87المجموع الكلي 



2020-2021قائمة تفصيلية باإليرادات خالل الربع االول لعام 

20202021

195265.77364180.95ادوية طبية -تبرعات عينية 

51000352000رسوم برامج وأنشطة مخصصة 

548350.211272677.79التبرع العام 

50010500االشتراكات 

1463547295مبيعات السلع والخدمات 

370025000ارباح استثمارات 

03000000دعم معالي سمو ولي العهد

0120000الزكاة  

813450.985191653.74المجموع
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الزكاة  

2020 2021


