
م 2020/12/31القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

مشحوت حممد معوض آل خملوف /  حماسب 

مجعية بسمة معافى الصحية  مبحافظة حفر الباطن
 ( 1478)مسجلة  بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية  - حفر الباطن  



إيضاح
م2020

لاير سعودي

( 3 )917,342

( 4 )24,560

941,902

1,149,113

-62,406

( 5 )1,086,707

7,252( 6 )اصـــــــــول غير ملموســــــــة

1,093,959

2,035,861

877

( 7 )52,477

53,354

( 8 )365

365

1,074,018

908,124

0

1,982,142

2,035,861

:-االلتزمــــــــات غير  المتـــــــــــــداولة

:-اجمالي االلتزمــــــــات المتـــــــــــــداولة

:-اجمالي االلتزمــــــــات غير  المتـــــــــــــداولة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

مجمــــــــوع األصـــــــــــــــــــــول

:-االلتزمات وصافي األصــــــــول 

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية  - حفر الباطن 

م  2020/12/31قائمة المركز المالي كما في 

األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

مجمــــــع اإلهــــــــــــــــالك/ يخصم

األصــــــــــــــــــــــــــــول المتداولة

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

األرصـــــــــــــــــــــدة المدينة األخرى

إجمالي األصـــــــــــــــــول المتداولة

:-األصــــــــــــــــــــول غير المتداولة 

تكلفـــــــــة االصــــــــــــــول الثابتة

:-االلتزمــــــــات المتـــــــــــــداولة

االرصـــــــــــــــدة الدائنة االخرى

المـــــــــــــــــــــــــــــوردين

صــــافــي األصــــــــــــــول الثابته

إجمالي األصـــــول غير المتداولة

. جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (14 )وحتى رقم  ( 1 )اإليضاحات المرفقة من رقم    

:-صـــافــي األصـــــــــــــــــــول 

صافي األصــــــــول غير المقيدة

صافي األصـــــــول المقيــــــــدة

مجموع  صافي األصــــــــول

مجموع اإللتزامات وصافي األصول

صافي أصول األوقاف

 



إيضاح
أنشطة غير مقيدة

لاير سعودي

أنشطة مقيدة

لاير سعودي

أنشطة اوقاف

لاير سعودي

م2020

لاير سعودي

4,000004,000

( 9 )452,3881,070,21601,522,604

0573,0000573,000

( 10 )50,0000050,000

450,00000450,000تبرعات أصول ثابتة 

956,3881,643,21602,599,604

( 11 )-37,457-580,6110-618,068

154,481-154,4810-0( 12 )مصاريف محملة على النشاط 

47,385-47,38500-( 13 )مصاريف جمع األموال 

( 13 )-142,49400-142,494

-227,336-735,0920-962,428

0000

729,052908,12401,637,176

0000التسويات على صافي األصول

( 14 )344,96600344,966

1,074,018908,12401,982,142

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية  - حفر الباطن 

م2020/12/31قائمة األنشطة للفترة المالية المنتهية في  

اإليردات والمكاسب

إشتراكات األعضاء

التبرعات النقدية

تبرعات الزكاة 

اإلعانات 

المصروفات العمومية واإلدارية

إجمالي اإليرادات والمكاسب

. جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (14 )وحتى رقم  ( 1 )اإليضاحات المرفقة من رقم    

إجمالي المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول من االنشطة المستمرة

 صافي األصول في نهاية الفترة

 صافي األصول في بداية الفترة

التحويالت بين فئات األصول 

المصروفات والخسائر

مصاريف األنشطة 

 



م2020

لاير سعودي

1,637,176

16,494

1,673

3,951

-450,000

1,209,294

-24,560

877المـــــــــــــــــــــــوردين

52,477االرصـــــــــــــــــــــــــدة الدائنة االخرى

13,374-المنصرف من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

1,224,714

-538,121

8,925-إضافات أصول غير ملموسة 

-547,046

677,668

239,674

917,342

صافي التغير في رصيد النقدية خالل الفترة

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية  - حفر الباطن 

:-التدفق النقدي من األنشطة األستثمارية 

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األرصـــــــــــــــــــــدة المدينة األخرى

إضافات األصــول الثابتــــــــــة

صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

رصــــــــيد النـــــــــــــقدية أول الفترة

رصـــــــــــــيد النـــــــــــقدية آخر الفترة

. جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (14 )وحتى رقم  ( 1 )اإليضاحات المرفقة من رقم    

م2020/12/31قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في 

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

:-التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

التغير في صافي األصول بعد إضافة البنود في النقدية

أصول متبرع بها  (-)

مكافآت نهاية الخدمة غير نقدية  (+)

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

إستهالك األصـــول الثــــــابتة (+)

التغير في األصول وااللتزمات

التعديالت للبنود غيـــــــر النقدية

التغير في صافي األصــــــــــــول 

إطفاء األصول غير الملموسة (+)

 



م2020

لاير سعودي

421,133

496,209

917,342

م2020

لاير سعودي

482

11,765

12,313

24,560

(مشتريات  )ضريبة القيمة المضافة 

عهد وسلف

مصـــــــــرف الراجحي

بنك اإلنمـــــــاء 

المصــروفـــــات المقدمـــة

االرصدة المدينة االخرى (4 )    

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ( 3 )    

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

 



الرصيد

م2020/01/01
اإلضافات 

م2020/12/31م2020/12/31إهالك الفترةاالستهالك المستبعدم2020/01/01م2020/12/31االستبعادات

0900,0000900,0000000900,000  ـــ

0082,085082,085000082,085

0160,9926,0360167,02845,912016,49462,406104,622

160,992988,12101,149,11345,912016,49462,4061,086,707

األراضـــــــــــــــــي

السيـــــــــــــــارات

االثــــــــــــــــــــاث

المجـــمــــــــــــوع

البيــــان
نسبة

اإلهالك

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

مجمع االستهالك التكلفـــــــــــــــــــــــة

االصول الثابتة واالستهالكات ( 5 )    

 



م2020

لاير سعودي

8,925

8,925

-1,673

0مجمع اإلطفاء

7,252

م2020

لاير سعودي

52,477

52,477

م2020

لاير سعودي

0

365

0

365

االرصدة الدائنة االخرى (7)    

رصيد المخصص أول العام 

المخصص المكون خالل العام : يضاف 

المنصرف خالل العام : يخصم 

رصيد المخصص آخر  العام 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( 8 )    

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

اإلجمالي

:اإلطفـــــاء/ يخصم 

 { برنامج حسايات }

االصول غير الملموسة ( 6 )    

إطفاء العام 

صافي األصول غير الملموسة

 



مقيدةغير مقيدة
م2020

لاير سعودي

451,0680451,068

1,32001,320خصم ممنوح / تبرعات تخفيض التزام 

01,070,2161,070,216

000

452,38801,070,21601,522,604

مقيدةغيرمقيدة
م2020

لاير سعودي

50,000050,000

50,0000050,000

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

تبرعات مساعدة مرضى 

التبرعات النقدية (9 )    

تبرعات نقدية عامة

االعانات ( 10)    

إعانة الوزارة للتأسيس 

 



مقيدةغير مقيدة
م2020

لاير سعودي

0180,600180,600

04,5004,500

086,40086,400

015,50015,500

0124,074124,074

055,00055,000

069,05469,054

014,17014,170مساعدات تأمين تذاكر سفر للمرضى 

017,37017,370مساعدات مرضى  جراحة عامة 

013,94313,943

37,457037,457مساعدات مواجهة جائحة كورونا 

37,4570580,611618,068

م2020

لاير سعودي

143,938الـــــــرواتب ومافي حكمها

2,432كهربــــاء وميــــاه وغــــاز

1,724قــرطاسيـــة ومطبوعــــــات

421ضيـــافــــــة ونظــــافـــــــة

700محروقات ومصروفات السيارات

40صيــــانـــة واصـــــــالح عامة

4,124بريــــد وبـــــرق وهاتـــــــف

1,102اجور عمال ومصاريف شحن

154,481

مساعدات تأمين أجهزة طبية وتعويضية 

برنامج الطبيب الزائر 

برنامج الدواء الخيري 

مصارف محملة على النشاط (12 )    

مساعدات عيادات وتنويم بالمستشفى 

مساعدات مرضى العيون 

مساعدات مرضى النساء والوالدة واألطفال 

مساعدات مرضى القلب 

مساعدات مرضى الغسيل الكلوي

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

مصروفات البرامج واألنشطة ( 11)    

 



م2020

لاير سعودي

34,700الـــــــرواتب ومافي حكمها

60قــرطاسيـــة ومطبوعــــــات

12,625دعاية واعالن

47,385

م2020

لاير سعودي

85,315الـــــــرواتب ومافي حكمها

5,745التـــأمينــــات اإلجتماعيــــة

1,043التأمين الطبي 

3,951تعويضات نهاية الخدمة 

1,288كهربــــاء وميــــاه وغــــاز

3,257قــرطاسيـــة ومطبوعــــــات

1,116ضيـــافــــــة ونظــــافـــــــة

1,200محروقات ومصروفات السيارات

1,112صيــــانـــة واصـــــــالح عامة

3,865بريــــد وبـــــرق وهاتـــــــف

690مصاريف الدعايا واإلعالن 

15,735ايجارات 

10مصروفات بنكية

16,494استهالك االصول الثابتة

1,673إطفاء األصول غير الملموسة

142,494

المصروفات العمومية واالدارية (13)    

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

مصروفات جمع األموال ( 13 )    

 



م2020

لاير سعودي

344,966

344,966

صافي األصول المحولة من جمعية البر الخيرية 

االتسويات على صافي األصول ( 14 )    

جمعية بسمة معافى الصحية  بمحافظة حفر الباطن

 (1478)مسجلة بوزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

م2020/12/31إيضاحات حول القوائم المالية في 

 


