








كما يف كما يف 
 ديسمرب31 ديسمرب31

م2019م2020إيضـاح
:األصول 

:األصول املتداولة
4,043,7243,227,634(3)النقد لدى البنوك

10,830-(4)مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
4,043,7243,238,464إمجايل األصول املتداولة

:األصول غري املتداولة
933,642842,319(5)صايف, ممتلكات ومعدات 

-7,863(6)األصول غري امللموسة , صايف
941,504842,319إمجايل األصول غري املتداولة

4,985,2284,080,783إمجايل األصول

:اإللتزامات وصايف األصول 
:اإللتزامات غري املتداولة

30,59020,340(7)خمصص مكافأة هناية اخلدمة
30,59020,340إمجايل االلتزامات غري املتداولة

صايف األصول
2,546,1853,264,225صايف األصول غري املقيدة

1,047,302796,218(13)صايف األصول املقيدة
-1,361,151صايف ًاصول األوقاف
4,954,6384,060,443إمجايل صايف األصول

4,985,2284,080,783إمجايل اإللتزامات وصايف األصول

.تعترب اإليضاحات املرفقة  جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية 

مجعية أصدقاء بنوك الدم اخلريية مبنطقة القصيم
( 650 )مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية ابلرقم 

م2020 ديسمرب 31قائمة املركز املايل كما يف 
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي)

-1-

admin
Stamp



إيضاح
اإليرادات واملكاسب 

4,4004,400--4,400اشرتاكات االعضاء
465,034271,110--465,034التربعات النقدية 
-20,000--20,000التربعات العينية 

905,248138,350-905,248-(8)التربعات النقدية املقيدة 
-1,361,1511,361,151--تربعات أوقاف 

366,948520,755-366,948-(9)االعاانت احلكومية
صايف األصول احملررة من القيود 

--(1,021,112)1,021,112إعادة التصنيف لتحقق قيد اإلستخدام 
1,510,546251,0841,361,1513,122,781934,615إمجايل اإليرادات واملكاسب 

: املصروفات 
(562,114)(751,655)--(751,655)(10)مصروفات األنشطة 
-(743,273)--(743,273)(11)املصروفات املقيدة 

-(148,699)--(148,699)مصروفات مجع األموال 
(479,461)(584,959)--(584,959)(12)املصروفات العمومية واإلدارية 

(1,041,575)(2,228,586)--(2,228,586): إمجايل املصروفات 
(106,960)251,0841,361,151894,195(718,040)التغري يف صايف األصول خالل العام 

4,060,4434,167,403-3,264,225796,218صايف األصول يف بداية العام 
2,546,1851,047,3021,361,1514,954,6384,060,443صايف األصول يف هناية العام 

مجعية أصدقاء بنوك الدم اخلريية مبنطقة القصيم
( 650 )مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية ابلرقم 

م2020 ديسمرب 31قائمة األنشطة للسنة املنتهية يف 
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي)

.تعترب اإليضاحات املرفقة جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية 

م2019م2020أنشطة مقيدة أنشطة غري مقيدة أنشطة أوقاف 
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م2019م2020
:التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

(106,960)894,195التغري يف صايف األصول خالل العام
 :(اخلسارة)التعديالت على صايف الدخل 

295,482137,408إهالك ممتلكات ومعدات
1,38815,600إطفاء األصول غري امللموسة

10,2506,500خمصص مكافأة هناية اخلدمة املكون
:التغريات يف املوجودات واملطلوابت املتداولة 
(10,830)10,830مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

--األرصدة الدائنة األخرى
1,212,14541,718األنشطة التشغيلية (املستخدم يف)صايف التدفق النقدي الناتج من 

:التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 
(13,075)(386,805)(إضافات  )أصول اثبتة 

-(9,250)(إضافات  )أصول غري ملموسة 
(13,075)(396,055)األنشطة االستثمارية (املستخدم يف)صايف التدفق النقدي الناتج من 

816,09028,643التغري يف النقد وما يف حكمه خالل السنة
3,227,6343,198,991النقد وما يف حكمه  يف بداية السنة
4,043,7243,227,634النقد وما يف حكمه  يف هناية السنة

.تعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية 

مجعية أصدقاء بنوك الدم اخلريية مبنطقة القصيم
( 650 )مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية ابلرقم 

م2020 ديسمرب 31قائمة التدفق النقدي للسنة املنتهية يف 
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي)
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(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي)

 ديسمرب31 ديسمرب31:النقد لدي البنوك (3)
م2019م2020

4,043,7243,227,634نقد ابلبنوك
4,043,7243,227,634اإلمجــــــايل

 ديسمرب31 ديسمرب31:مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى (4)
م2018م2019

10,830-مصروفات مدفوعة مقدمًا
10,830-اإلمجــــــايل

مجعية أصدقاء بنوك الدم اخلريية مبنطقة القصيم
( 650 )مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية ابلرقم 

 م2020 ديسمرب 31إيضاحات حول القوائم املالية كما يف 
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