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م2020 ديسمرب 31م2021 أكتوبر 31إيضاح
رايل سعوديرايل سعودياملوجودات 

:املوجودات املتداولة
 273,392 245,961 4النقدية وما حكمها

 442 442 أرصدة مدينة أخرى
246,403273,834إمجايل املوجودات املتداولة

:املوجودات غري املتداولة
 2,493 1,814ممتلكات واالت ومعدات ، ابلصايف

1,8142,493إمجايل املوجودات غرياملتداولة
 276,327 248,217 إمجايل املوجودات

املطلوابت وصاىف األصول
:املطلوابت املتداولة

 86,196 86,196 5دائنون وارصدة دائنة اخرى
86,19686,196إمجايل املطلوابت املتداولة

:املطلوابت غرياملتداولة
 4,5832,583خمصص هناية اخلدمة

4,5832,583إمجايل املطلوابت غري املتداولة
90,77988,779امجاىل املطلوابت

صايف األصول
 187,549 157,438صاىف األصول الغري مقيدة

 187,549 157,438إمجايل صايف االصول املقيدة
 276,327 248,217إمجايل املطلوابت وصايف االصول

 اإليضاحات  املرفقة تعترب جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021 أكتوبر 31قائمة املركز املايل كما يف 
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 م2020 ديسمرب 31م2021 أكتوبر 31غري مقيدةإيضاح
رايل سعوديرايل سعوديرايل سعودى

 6االيرادات والتربعات
                        -    0 0دعم اهليئة

 14,200 8,350 8,350إيرادات عضوايت
 26,925 13,837 13,837إيرادات دورات

 41,125 22,187 22,187امجاىل االيرادات والتربعات

:خيصم
(65,779)(51,618)(51,618) 7املصروفات اإلدارية والعمومية 

(15,550) 0 0مصروفات األنشطة
(680)(680)(680)استهالك ممتلكات واالت ومعدات

(82,009)(30,111)(30,111)إمجايل املصاريف واخلسائر

(40,884)(30,111)(30,111)التغري ىف صايف االصول
 228,433 187,549 187,549صاىف األصول بداية السنة
 187,549 157,438 157,438صاىف األصول هناية السنة

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

 اإليضاحات  املرفقة تعترب جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية

م2021 أكتوبر 31قائمة األنشطة للسنة املنتهية يف 
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 م2020 ديسمرب 31م2021 أكتوبر 31
رايل سعوديرايل سعوديالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(40,884)(30,111)التغري يف صاىف األصول
 0 0تعديالت على التغري يف صاىف األصول

 680 680استهالك ممتلكات و االت ومعدات
 2,000 2,000مصروف هناية اخلدمة

(38,204)(27,431)التغري يف صاىف األصول املعدل
التغريات يف رأس املال العامل

 0 0التغري يف األرصدة املدينة األخرى
 0 0التغري يف األرصدة الدائنة األخرى

(38,204)(27,431)صاىف النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية
:التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 0 0إضافات ممتلكات واالت ومعدات
 0 0صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(38,204)(27,431)صاىف التغري يف النقد لدى البنوك
 311,597 273,392النقد لدى البنوك بداية السنة

245,961273,392رصيد النقد يف هناية السنة

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021/10/31م ايل 2021/01/01قائمة التدفقات النقدية عن السنة املالية من 

اإليضاحات املرفقة تعترب جزأ ال يتجزأ من القوائم املالية
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 ، وقد مت تطبيق هذه السياسات بصوره منتظمة على كافه 3 إن السياسات احملاسبية الرئيسية املتبعه يف اعداد هذه القوائم املالية مبينه ابإليضاح رقم 
.السنوات املعروضة ، ما مل يذكر خالف ذلك

م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

النقد وما يف حكمة-  2.2

املسامهة يف دعم إدارات اهليئة الصحية للتخصصات الطبية- 5

يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملبدا التكلفة التارخيية واساس االستحقاق احملاسيب ومفهوم االستمرارية: أسس القياس 

مت إعداد القوائم املالية املرفقة وفقاً للمعايري احملاسبية للمنشآت الغري هادفة للربح وتفسرياهتا الصادره من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ابإلضافة اىل 
 .(IFRS for SMEs)متطلبات التقارير املالية الدولية للمنشات الصغرية واملتوسطة 

املسامهة يف تطوير مهارات املسامهني الصحيني وتنمية الفكر العلمى املهىن-2
تيسري تبادل اإلنتاج العلمى  واألفكار العملية واملهنية  وتقدمي املشورة العملية والقيام ابلدراسات الالزمة - 3
تقدمي املشورة الفنية للجهات الصحية  املختلفة-4

يشتمل النقد وما يف حكمة على النقد يف الصندوق ولدى البنوك والودائع حتت الطلب وغريها من االستثمارات قصرية االجل ذات السيولة العالية اليت 
تستحق خالل ثالثة اشهر أو اقل من اتريخ شرائها

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

مت انشاء اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية بقرار جملس األمناء يف اهليئة السعودية للتخصصات الصحية  ابملوافقة على إنشاء اجلمعية بقرار رقم 
. ه 23/11/1435  واتريخ 35/أ/19 

:هتدف اجلمعية اىل حتقيق األيت 

أساس االعداد-  2.1

متسك اجلمعية حساابت منتظمة على احلاسب االىل وابللغة العربية: الدفاتر احملاسبية 

ملخص ابهم السياسات احملاسبية املطبقة- 2

إاتحة  الفرصة للعاملني يف جماالت ختصص واهتمام اجلمعية يف االسهام يف حركة التقدم العلمى واملهىن يف هذه اجملاالت-1

معلومات اجلمعية والنشاطات- 1
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اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

تتضمن . يتم قياس املمتلكات واالالت واملعدات ابلتكلفة التارخيية بعد خصم االستهالك املرتاكم واخلسائر املرتاكمة لالختفاض يف القيمة إن وجدت 
.التكلفة التارخيية النفقات املباشرة لنقل األصل للموقع واحلالة الالزمة لعمل األصل ابلطريقة اليت حددهتا اإلدارة 

تقوم اإلدارة ابإلضافة تكلفة االستبدال جلزء ما عند تكبدها اىل القيمة الدفرتية لبند من بنود املمتلكات واالالت واملعدات إذا كان من املتوقع أن يوفر اجلزء 
كافة مصروفات الصيانة واالصالح االخري يتم حتميلها على . ويتم شطب القيمة الدفرتية للجزء املستبدل . املستبدل منافع مستقبلية إضافية للجمعية 

.االرابح واخلسائر ىف الفرتة الىت مت تكبدها فيها

 املمتلكات واالالت واملعدات2.3

يتم احتساب االستهالك بتوزيع تكلفة املمتلكات واالالت واملعدات انقصا قيمتها املتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة ابستخدام طريقة القسط 
:الثابت ، وقد مت تقدير االعمار اإلنتاجية هلا كما يلي 

%20األاثث املكتىب       
%15االت ومعدات      

يتم مراجعة القيم املتبقية لألصول واعمارها اإلنتاجية وطرق االستهالك وتعديلها أبثر الحق مىت كان ذلك مناسبا إذا كان هناك مؤشر على حدوث تغيري 
ويتم ختفيض القيمة الدفرتية لالصل فورا إىل قيمتة القابلة لالسرتداد إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل أكرب من قيمتة . جوهري منذ اتريخ التقرير السابق

.املقدرة القابلة لالسرتداد 
  االخنفاض يف قيمة املوجودات غري املالية خبالف املخزون2.4

يتم تسجيل املخصصات لالتزامات غري املؤكدة من انحية  املبلغ والتوقيت ، عندما يكون لدى اجلمعية التزام قانوين أو تعاقدي حايل انشىء كنتيجة حلدث 
عندما تكون القيمة الزمكنية للنقود ذات . سابق ، ومن احملتمل أن ينتج عنه تدفق منافع اقتصادية لسداد االلتزام، وميكن تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه

أمهية نسبية فيتم إظهارها ابلقيمة احلالية للمبلغ املتوقع لسداد االلتزام

عندما يكون هناك . بتاريخ كل تقرير يتم تقييم األصول اليت ختضع لالستهالك أو اإلطفاء لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االخنفاض يف قيمتها
يتم . مؤشر على أن أصل قد إخنفضت قيمتة يتم اختبار القيمة الدفرتية لالصل أو وحدة توليد النقد الت مت ختصيص األصل هلا لتحديد اخنفاض القيمة 

القيمة القابلة لالسرتداد هى القيمة العادلة . االعرتاف خبسارة االخنفاض ىف القيمة ابملبلغ الذى تزيد بة القيمة الدفرتية لالصل عن قيمتة القابلة لالسرتداد
وألغراض تقييم االخنفاض ىف القيمة يتم جتميع االصول ىف أصغر جمموعة . لالصل أو وحدة توليد النقد انقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام أيهما اعلى

ىف اتريخ كل تقرير يتم مراجعة االصول غري املالية خبالف الشهرة الىت تعرضت . قابلة للتحديد من االصول الىت ميكن أن تولد تدفقات نقدية بذاهتا
الخنفاض القيمة وذلك الحتمال عكس اختفاض القيمة

  املخصصات2.5
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وعادة . الىت تفرضها احلكومة مبوجب قانون العمل السعودي (مكافأة هناية اخلدمة )لدي اجلمعية خطة منافع حمددة وهى تتعلق مبدفوعات اخلدمة الطويلة 
الذي يستحصل عليه املوظف عند هناية اخلدمة  ويعتمد حتديد هذا االستحقاق على عامل واحد او عدة  (املكافأة )ما حتدد خطة املنافع احملددة مبلغ 

.عوامل مثل السن وسنوات اخلدمة والتعويض

 اإليرادات2.7

 التزامات منافع املوظفني2.6

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 (ان وجدت )يتم اثبات التزام املنفعة احملددة بقائمة املركز املاىل بصايف القيمة احلالية لاللتزام مبوجب خطط املنفعة احملددة انقصا القيمة العادلة الصول اخلطة 
.ويتم قياس التزام املنافع احملددة ابستخدام طريثة وحدة االئتمان املخططة. 

, وحتدد القيمة احلالية اللتزام املنافع احملددة خبصم الدفعات املستقبلية ابلرجوع اىل عائدات السوق ىف اتريخ التقرير على سندات الشركات عالية اجلودة 
تقيد االرابح واخلسائر .وحبيث تكون شروط استحقاقها مقاربة لشروط التزامات منافع املوظفني ذات الصلة, املقومة ابلعملة الىت ستدفع هبا االستحقاقات 

.ويتم اثبات اكاليف اخلدمات السابقة مباشرة ىف الربح أو اخلسارة. االكتوارية ضمن الدخل الشاكل االخر ىف الفرتة الىت ينشا فيها 

تتمثل االيرادات ىف ايرادات العضوايت والدورات  وكذلك كافة االيرادات االخري حيث يتم اثباهتا طبقا الساس االستحقاق وذلك عندا تتمتع اجلمعية 
بسلطة ادارة التربع او التصرف فيه ابى شكل من اشكال التصرف مبا يسمح هلا كيفية االستخدام ىف املستقبل وأن تتوقع اجلمعية احلصول على الدعم 

.وفيما عدا ذلك يتم االثبات طبقا لألساس النقدي. بدرجة معقولة من الثقة وأن يكون الدعم قابال للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية 
يتم اثبات ماتتلقاه اجلمعية من هبات ومنح ىف صورة خدمات او جتهيزات او منافع أو مرافق ضمن االيرادات وذلك عند امكانية قياسها حبيث تعكس 

.القيمة املقدرة لتلك التربعات القيمة العادلة لتلك اخلدمات أو املنافع أو التجهيزات 

 املصاريف2.8
متثل مصاريف االنشطة واملساعدات ىف املصاريف الناجتة عن جمهودات وظائف اجلمعية وكافة املصاريف االخري الىت يتم تصنيفها ضمن املصاريف العمومية 

واالدارية حيث يتم اثبات مصاريف االنشطة فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق ومصاريف املساعدات املتنوعة طبقا لألساس النقدي واملصاريف 
.العمومية واالدارية فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق

معلومات عن املصادر األساسية لالحكام والتقديرات- 3
يتطلب اعداد القوائم املالية وفقا ملعيار املنشأت الغري هادفة للربح ابالضافة اىل املعيار الدوىل للتقرير املاىل للمنشأت الصغرية ومتوسطة احلجم استخدام 

وكذلك , واالفصاح عن املوجودات واملطلوابت احملتملة كما ىف اتريخ القوائم املالية , تقديرات وافرتاضات تؤثر على املبالغ املعروضة للموجودات واملطلوابت 
يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر بناء على اخلربة السابقة وعوامل أخرى تتضمن , املبالغ املعروضة لاليرادات واملصاريف خالل فرتة التقرير 

.توقعات ابالحداث املستقبلية الىت يعتقد أن تكون مناسبة للظروف
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:نقد لدى البنوك -4
20212020البيـــــــــــــــــــان

رايل سعوديرايل سعودي
 0 0الصندوق

 273,392 245,961البنوك
 273,392 245,961اجملموع

:أرصدة مدينة أخري -5
20212020

رايل سعوديرايل سعودي
 442 442عهد نقدية

442 442 

:املوجودات غري املتداولة-  6
20212020

رايل سعوديرايل سعودي
 2,493 1,814ممتلكات أالت و معدات

1,814 2,493 
:دائنون وأرصدة دائنة أخرى -7

20212020البيـــــــــــــــــــان
رايل سعوديرايل سعودي

 86,196 86,196مستحقات الطراف خارجية
 86,196 86,196اجملموع

:خمصص هناية اخلدمة -8
20212020البيـــــــــــــــــــان

رايل سعوديرايل سعودي
 2,583 4,583خمصص هناية اخلدمة

4,583 2,583 

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 
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:اإليرادات   -9
20212020البيــــــــان

رايل سعوديرايل سعودي
 0 0دعم اهليئة

 14,200 8,350إيرادات عضوايت
 26,925 13,837إيرادات دورات

 41,125 22,187اإلمجاىل

:مصاريف عمومية وإدارية -10
20212020البيــــــــان

رايل سعوديرايل سعودي
 2,750 0دعاية و إعالن
 0 29مصاريف بنكية

 2,029 0مصاريف أخري متنوعة
 0 13,936مصروف رسوم و اشرتاكات

 2,000 2,000مصروف هناية اخلدمة
 59,000 35,654مصاريف رواتب

65,779 51,618اإلمجاىل

:مصاريف األنشطة - 11
15550 0مصاريف دورات

15550 0اإلمجاىل

:استهالك ممتلكات أالت و معدات - 12
680.04680.04مصروف اإلهالك

680.04680.04اإلمجاىل

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 
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13-

14-

االحداث الالحقة -15

إدارة المخاطر المالية-16

17-

18-

خالل العام لم تقم الجمعية في توقيع اية اتفاقيات او عقود قد ينتج عنها اصول او التزامات محتملة كما في 

م2021\10\31

تتم . ان مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية بسبب التقلبات في اسعار صرف العمالت االجنبية 

.معامالت الجمعية بشكل رئيسي باللاير السعودي ، لذا فإنه ليس للجمعية تركيز هام لمخاطر العملة 

 مخاطر القيمة العادلة

تعتقد االدارة بعدم وجود احداث الحقة جوهرية بعد نهاية السنة ، والتي قد يكون لها اثر جوهري على القوائم المالية 

م2021\10\31للجمعية كما في 

تتعرض انشطة الجمعية لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم إدارة الجمعية بوضع 

.السياسات الخاصة بإدارة هذه المخاطر ومنها

إن مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية بسبب التقلبات في اسعار الفائدة في السوق، في 

حال كانت الجمعية تقترض فإنها تقترض بأسعار فائدة على اساس شروط تجارية

 يتم ايداع الودائع قصيرة االجل بمعدالت الفائدة بالسوق ، تقوم ادارة الجمعية بمراقبة التغيرات في اسعار العمولة ،

.وتعتقد ان مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة المعرضة لها الجمعية غير جوهرية

مخاطر العملة

اجلمعية السعودية للخدمة االجتماعية الصحية

 م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

االصول وااللتزامات المحتملة 

االرتباطات الرأسمالية

م2021\10\31التوجد لدى الجمعية اية ارتباطات رأسمالية هامة تستوجب االفصاح عنها كما في 
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م2020 ديسمبر 31يشير التقييم الى ان القيمة العادلة لألدوات المالية للجمعية تقارب قيمتها الدفترية كما في 

.حيث ان االدوات المالية بطبيعتها قصيرة االجل وال تحمل فوائد

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضة من بيع اصل او دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منتظمة بين االطراف

المشاركة في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية او في حالة عدم وجودها ، في افضل سوق يكون متاحاً 

القيمة العادلة

تنشأ مخاطر اإلئتمان من النقد وما يعادله والتدفقات النقدية التعاقدية إلستثمارات الدين المحملة بالتكلفة المطفأة

وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، واالدوات المالية المشتقة

االيجابية والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، فضال عن العرضات اإلتمانية لعمالء الجملة والتجزئة، بما في 

اجلمعية السعودية للخدمة اإلجتماعية الصحية

 م2021 أكتوبر 31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

مخاطر اإلئتمان 

هي مخاطر تعرض قيمة االداء المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في اسعار السوق ، سواء كانت التغيرات ناتجة عن

عوامل محددة لالداة او مصدرها او عوامل تؤثر على جميع االدوات المتاجر بها في السوق ،إن الموجودات

.والمطلوبات المالية للجمعية ليست معرضة لمخاطر السعر

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند استحقاقها ، يتثمل منهج

الجمعية فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد، بقدر االمكان من ان الجمعية سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية

للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها ، في كل من الظروف العادية واإلستثنائية ، دون التعرض لخسائر غير مقبولة او 

مخاطر السيولة

مخاطر السعر
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