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كما في

م2021ديسمبر 31إيضاح

املوجوادت 

موجودات متداولة

537,149النقدبالصندوق ولدي البنوك 

17,474الذمم املدينة

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
692,407مصاريف مدفوعة مقدما

756,263املطلوب من أطراف ذات عالقة

203,293مجموع املوجودات املتداولة

موجودات غير متداولة

8112,925بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

112,925مجموع املوجودات غير املتداولة

316,218مجموع املوجودات

مطلوبات متداولة

68,458الذمم الدائنة

9106,235مصاريف مستحقة 

103,004مخصص الزكاة 

177,697مجموع املطلوبات املتداولة

177,697مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

125,000رأس املال

113,521أرباح مبقاة  

138,521مجموع حقوق امللكية

316,218مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  (16)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

قائمة املركز املالي

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)
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للسنة املنتهية في

 م2021ديسمبر 31إيضاح

937,402اإليرادات

(651,629)11تكلفة اإليرادات

285,773مجمل الربح

14,509إيرادات أخرى

(33,905)استهالك االت ومعدات

(149,852)12مصروفات عمومية إدارية 

116,525الربح قبل الزكاة الشرعية

(3,004)الزكاة 

113,521ربح السنة بعد الزكاة 

الدخل الشامل اآلخر

0بنود سيتم إضافتها من الدخل الشامل

113,521إجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة الدخل وقائمة الدخل  الشامل األخر

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  (16)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 
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م2021للسنة املنتهية في 

أرباح مبقاةرأس املال
مجموع حقوق 

امللكية

25,000025,000 م 2021 يناير 1الرصيد في 

0113,521113,521ربح السنة 

000الحركة خالل السنة

25,000113,521138,521 م 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

م2021 ديسمبر 31قائمة التغيرات في حقوق امللكية للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  (16)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 
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للسنة املنتهية في 

م2021 ديسمبر 31

األنشطة التشغيلية 

116,525الربح قبل الزكاة 

التسويات غير النقدية

33,905استهالك ممتلكات واآلالت ومعدات

:التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

(17,474)الذمم املدينة

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
(77,221)مصاريف مدفوعة مقدما

68,458الذمم الدائنة

106,235مصاريف مستحقة 

230,428صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

(20,026)شراء املمتلكات و اآلالت و املعدات 

(20,026)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 األنشطة التمويلية 

(116,990)املطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

(56,263)املطلوب من أطراف ذات عالقة

(173,253)صافي التدفقات النقدية  من األنشطة التمويلية  

37,149صافي التدفقات النقدية 

0النقد والنقد املعادل في بداية السنة 

37,149النقد و النقد املعادل في نهاية السنة	

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

م 2021 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  (16)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 
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1-

املطلوبات وحقوق امللكيةاملوجودات

116,990جارى املالك157,766ممتلكات وآالت ومعدات

30,962مجمعات االهالك15,186مدينون متنوعون

25,000حساب رأس املال

172,952املجموع172,952املجموع

2-

2-1-

عبدالعزيز بن ناصر بن الحميدي بن راشد ، تعمل / مؤسسة فالي لألمن والسالمة  هي مؤسسة فردية سعودية، لصاحبها

م  2020 مارس  27ه املوافق 1441 شعبان  03صادر من مدينة  الرياض  بتاريخ 1010633116بالسجل التجاري رقم 

. ريال25,000وبرأس مال يبلغ  

أسس اإلعداد

 للمعايير الدولية للتقرير املالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية 
ً
أعدت هذه القوائم املالية  وفقا

واملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين 

" .املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية"ويشار إليهم مجتمعين ب)القانونيين

أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية

تم إعداد البيانات املالية استنادا إلى طريقة التكلفة التاريخية باستثناء  األدوات املالية  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في 

تحدد التكلفة التاريخية عادة على أساس القيمة العادلة للعوض املدفوع مقابل البضاعة والخدمات . نهاية كل فترة مالية 

.بتاريخ املعاملة

.تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء   ، يتمثل نشاط املؤسسة في تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق 

فترة الحسابات 

.اململكة العربية السعودية- إن العنوان املسجل للمؤسسة  الرياض 

تبدأ السنة املالية فى بداية شهر يناير وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل سنه ميالدية وتغطي القوائم املالية نشاط املؤسسة 

.م2021 ديسمبر 31م إلى 2021 يناير 01عن الفترة املالية من ،والفروع املذكورة أعاله 

هذه أول قوائم مالية تصدر للمؤسسة، وقد تم حصر و اعتماد األرصدة اإلفتتاحية من قبل  مالك املؤسسة، حيث أن 

:األرصدة كما هي موضحة أدناه

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

معلومات حول املؤسسة 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)
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مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

-

-

-

2-2

3-

.في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة  (غير املعدلة  )األسعار املتداولة  :املستوي األول 

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة - الهامة لقياس القيمة العادلة - طرق تقويم تعتبر مدخالت املستوي األدني :  املستوي الثاني

.أو غير مباشرة

تحدد املؤسسة  العملة الوظيفية ، و .تم عرض القوائم املالية بالريال السعودي و الذي يعتبر العملة الوظيفية لل مؤسسة  

.يتم قياس البنود املدرجة في القوائم املالية  باستخدام تلك العملة الوظيفية 

تستند هذه التقديرات و االفتراضات علي الدوادمى ة و عوامل أخري مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف و تستخدم 

يتم مراجعة التقديرات و . لقياس القيم الدفترية للموجودات و املطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى 

يتم إثبات التعديالت علي التقديرات املحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل . االفتراضات املعنية بصورة مستمرة 

.التقديرات إذا كانت التقديرات املتغيرة تؤثر علي الفترات الحالية و الفترات املستقبلية 

يتطلب إعداد القوائم املالية لل مؤسسة  من اإلدارة إجراء األحكام و التقديرات و االفتراضات بتاريخ إعداد القوائم املالية ، 

و قد . التي قد تؤثر علي مبالغ اإليرادات و املصاريف و املوجودات و املطلوبات املسجلة و اإلفصاح عن اإللتزامات املحتملة 

يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات و التقدييرات إجراء تعديل جوهري في املستقبل على القيم الدفترية للموجودات 

.أو املطلوبات التي ستتأثر بذلك

التقديرات و االفتراضات و األحكام املحاسبية الهامة

القيمة العادلة هي السعر الدي سيتم إستالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عن تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 

 للمالحظة بصورة مباشرة أو غير 
ً
نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال

تأخذ بعين . وعند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات . مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تقويم أخرى 

أو اإلفصاح في هذه القوائم / وألغراض قياس القيمة العادلة و. اإلعتبار  عند تسعير املوجودات واملطلوبات بتاريخ القياس

فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي . تحدد القيمة العادلة وفق هذا األساس. املالية 

لكنها تعتبر قيمة عادلة مثل صافي . وأن لطرق القياس بعض الخصائص املماثلة للقيمة العادلة .  عقود اإليجار - (16)

وأن القيمة الحالية املذكورة في معيار املحاسبة الدولي . املخزون: 2القابلة للتحقق املذكورة في  معيار املحاسبة الدولي 

" .اإلنخفاض في قيمة املوجودات:"36

العمالت األجنبية

.غير القابلة للمالحظة- الهامة لقياس القيمة العادلة - طرق تقويم تعتبر مدخالت املستوي األدني :  املستوي الثالث

تصنف املؤسسة  موجوداتها و مطلوباتها املالية إلي ثالث مستويات للقيمة العادلة ، وذلك علي أساس مدخالت املستوي 

:األدني القابلة للمالحظة و أهمية املدخالت لقياس القيمة العادلة ككل و طبقا ملا هي مبينة أدناه 
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مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

3-1

3-1-1

3-1-3

تخصم التزامات املنافع املحددة بمعدل يحدد بالرجوع إلي عائدات السوق في نهاية الفترة املالية ، علي سندات الشركات 

يجب إبداء أحكام هامة عند وضع ضوابط و معايير للسندات الواجب إدراجها في العينة . عالية الجودة أو سندات الحكومة 

تشتمل أهم الضوابط و املعايير الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار السندات علي . الذي استخرج منه منحني العائد 

.حجم السندات و جودة سندات الشركات و تحديد االستثناءات املستبعدة ، إن وجدت

تمثل برامج منافع املوظفين املحددة ملا بعد انتهاء التوظيف وبرامج مكافأة نهاية الخدمة و التعويضات املدفوعة و 

مستحقات املوظفين طويلة األجل األخرى ، االلتزامات التي سيتم سدادها في املستقبل و تتطلب إجراء عمليات تقويم 

يتعين علي املؤسسة  إجراء افتراضات متعلقة باملتغيرات مثل معدالت الخصم و معدل . اكتواريه لتحديد هذه االلتزامات 

الزيادة في الرواتب و طول العمر و معدل دوران املوظفين و تكاليف الرعاية الصحية املستقبلية ، إذ ينطبق ذلك يمكن أن 

يتم . يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام علي التزامات املنافع املتوقعة و تكاليف منافع املوظفين املحددة 

.مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ  القوائم مالية للمؤسسة 

برامج منافع املوظفين املحددة

يحدث االنخفاض عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ، و التي تمثل 

يتم إحتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف . القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد أو القيمة الحاليه ، أيهما أعلي 

االستبعاد علي أساس البيانات املتاحة ملعامالت البيع امللزمة ، التي تتم بشروط تعامل عادل ، ملوجودات مماثلة أو أسعار 

تحدد القيمة الحالية علي أساس طريقة التدفقات . السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل 

تحدد التدفقات النقدية علي أساس املوازنة التقديرية وخطة العمل للسنوات الخمس القادمة و ال . النقدية املخصومة 

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها املؤسسة  بعد أو االستثمارات املستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء 

تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم املستخدم في . الوحدة املدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة 

طريقة التدفقات النقدية املخصومة و كذلك صافي التدفقات النقدية الواردة املستقبلية املتوقعة و معدل النمو املستخدم 

و قد تم اإلفصاح عن االفتراضات األساسية املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لإلسترداد ملختلف . ألغراض االستقراء 

.الوحدات املدرة للنقدية

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية

تم أدناه اإلفصاح عن االفتراضات األساسية املتعلقة باملستقبل و املصار الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 

إعداد القوائم املالية ، و التي لها تأثير هام قد يؤدي إلي إجراء تعديل جوهري علي القيمة الدفترية للموجودات و املطلوبات 

استخدمت املؤسسة  هذه االفتراضات و التقديرات املتاحة عند إعداد القوائم املالية ، ومع ذلك . خالل الفترة املالية التالية 

قد تتغير الظروف و االفتراضات القائمة و املتعلقة بالتطورات املستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ 

.تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها . خارجة عن سيطرة املؤسسة  

التقديرات و االفتراضات
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مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

4-

*

*

-

-

-

-

-

-

-

*

*

النقد ومعادالت النقد

ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة  

يتم تسجيل املمتلكات و اآلالت و املعدات في بيان املركز املالي بالتكلفة مطروحا منها االستهالك املتراكم ، بعد االعتراف املبدئي

يتم االعتراف بنفقات االستهالك في كل فترة في بيان الدخل . و أي انخفاض متراكم في القيمة، أما األراض ي فال تستهلك

و يتم احتساب االستهالك على اساس القسط الثابت والذي يتوقع أن تستهلك املؤسسة  املنافع االقتصادية . الشامل

:املستقبلية املتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي لألصول والتي هي كما يلي

يتم االعتراف مبدئيا باملمتلكات واآلالت و املعدات املحتفظ بها لالستخدام خالل عملية اإلنتاج أو تزويد البضائع أو 

بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا إليه أي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل املعدات إلى ، الخدمات أو ألغراض إدارية

.املوقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة

املمتلكات واآلالت واملعدات

يتم جباية الزكاة علي أساس الدخل املعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي ، أيهما أعلي ، وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة و 

يحمل مخصص . تقوم املؤسسة  باحتساب الزكاة علي أساس الوعاء الزكوي . في اململكة العربية السعودية  ("الهيئة")الدخل 

يتم تسوية الفروقات ، إن وجدت ، الناتجة عن الربوط النهائية خالل الفترة التي يتم فيها إصدار . الزكاة علي قائمة الدخل 

.هذه الربوط 

الزكاة

 بعد الفترة املالية ؛ أو 
ً
.عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا

. عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية

تعتبر املوجودات متداولة و ". غير متداولة/ متداولة "تقوم املؤسسة  بإظهار املوجودات و املطلوبات في قائمة املركز املالي ك

:ذلك 

تصنيف بنود املركز املالي كمتداولة و غير متداولة

. ألغراض قائمة التدفقات النقدية ، يتضمن النقد ومعادالت النقد من النقد في الصندوق واألرصدة املدينة لدى البنوك

.تصنف موجودات و مطلوبات الضريبة املؤجلة كموجودات و مطلوبات غير متداولة 

تصنف املؤسسة  كافة . تعتبر املطلوبات متداولة و ذلك عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة املالية 

.املطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة 

تصنف كافة املوجودات األخرى كـموجودات غير متداولة

".غير متداولة"تصنف كافة املوجودات األخرى كـ

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات ملدة ال تقل عن 

 بعد الفترة املالية
ً
.اثني عشر شهرا
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مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

عدد السنوات فئة املمتلكات واآلالت واملعداتعدد السنوات فئة املمتلكات واآلالت واملعدات

 سنوات 8أثاث ومفروشات سنوات 8عدد وأدوات

 سنوات 8أجهزة كهربائية سنوات 8سيارات

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املتداولة*

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة يتم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل علي أن خسائر 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، تقوم املؤسسة  بتقدير . االنخفاض في القيمة املثبتة سابقا لم تعد موجودة أو أنها نقصت 

يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة املثبتة سابقا فقط . القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية 

في حالة وجود تغير في االفتراضات املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في 

.يتم إثبات عكس القيد هذ في قائمة الدخل. القيمة 

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة للعمليات املستمرة بما في ذلك اإلنخفاض في قيمة رأس املال العامل ، إذا انطبق ذلك 

.، في قائمة الدخل ضمن فئات املصاريف و بما يتماش ي مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته 

تقوم املؤسسة  باحتساب االنخفاض في القيمة علي أساس املوازنات التفصيلية و التوقعات و التي يتم إعدادها بصورة 

تغطي هذه املوازنات و . منفصلة لكل وحدة من الوحدات املدرة للنقدية باملؤسسة  التي خصصت إليها املوجودات الفردية 

يتم احتساب معدل النمو للمدي الطويل األجل و تطبيقه علي التدفقات النقدية . التوقعات عادة فترة خمس سنوات

.املستقبلية بعد فترة املوازنة باستخام القيمة النهائية

و عند تقدير القيمة الحالية ، تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلي القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم ملا 

.بعد الضريبة و الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود و املخاطر املالزمة لألصل 

وفي . تقوم املؤسسة ، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل علي وقوع إنخفاض في قيمة أصل ما 

حالة وجود مثل هذا الدليل ، أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل ، و التي تمثل القيمة األعلي بين القيمة العادلة لألصل أو الوحدة املدرة 

للنقدية ناقصة تكاليف البيع و القيمة الحالية ، و يتم تحديدها لألصل بشكل فردي ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية 

و في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل . واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن املوجودات األخري أو مجموعات من املوجودات 

، أو الوحدة املدرة للنقدية ، عن القيمة القابلة لالسترداد ، فإن األصل أو الوحدة املدرة للنقدية ، يعتبر منخفض القيمة و 

.يخفض إلي القيمة القابلة لالسترداد له 
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مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

*

*

-أ

-ب

-ج

-د

-هـ 

*

توزع . تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة ليست على وجه التحديد مرتبطة بتكلفة املبيعات 

.إذا لزم األمر. املصاريف على أساس ثابت فيما بين مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات

مصاريف عمومية وإدارية

فانه يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات فقط بالحد الذي ، عندما ال تستوفى املعايير أو الشروط السابقة

.يمكن من استرداد املصاريف املعترف بها

.يكون من املمكن قياس التكاليف املتكبدة، أو التي سيتم تكبدها، ذات العالقة بالعمليات بطريقة موثوقة

.يكون من املمكن قياس نسبة اإلنجاز في تاريخ بيان املركز املالي بطريقة موثوقة

.يكون من املمكن قياس حجم  اإليرادات بطريقة موثوقة

و من . يتم االعتراف باإليراد الناتج من عقود تقديم الخدمات بالرجوع إلى نسبة انجاز العمليات  في تاريخ  بيان املركز املالي

:املمكن قياس نتائج العمليات بطريقة موثوقة عند استيفاء الشروط التالية

وال تعتبر عمليات تبادل البضائع و الخدمات . تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املالي املستلم أو املستحق القبض

وتخفض اإليرادات بمرتجعات العمالء املحتملة و الخصومات و . التي لها نفس النوع و القيمة بعمليات إنتاج اإليرادات

.املخصصات املشابهة

(من تقديم خدمات  )إثبات اإليرادات  

علي املجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ، و أنه من  (قانونية أو متوقعة  )يتم إثبات املخصصات عند وجود إلتزامات حالية 

املحتمل أن يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي علي منافع اقتصادية لسداد االلتزام و أنه يمكن تقدير مبلغ هذا االتزام 

و إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ، فإنه يتم خصم املخصصات باستخدام معدل ما قبل . بشكل موثوق به 

و عند استخدام الخصم ، يتم . الضريبة الحالي و الذي يعكس ، عندما يكون ذلك مالئما ،  املخاطر املصاحبة لذلك االلتزام 

.إثبات الزيادة في املخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل

املخصصات

.يكون من املحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى املؤسسة
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كما فيالنقد بالصندوق ولدي البنوك -5

 م 2021 ديسمبر 31

1,801النقد بالصندوق

35,348النقد لدى البنوك

37,149املجموع 

 وأرصدة مدينة أخرى -6
ً
كما فيمصاريف مدفوعة مقدما

 م 2021 ديسمبر 31
ً
37,815مصاريف مدفوعة مقدما

12,984سلف موظفين 

41,608أرصدة مدينة أخرى

92,407املجموع 

7-

-أ

-ب

-جـ

اإلسم

طبيعة 

م2021الحركةالعالقةالتعامل

(116,990)رصيد أول املدةاملالكتمويلي عبدالعزيز بن ناصر بن الحميدي بن راشد

(325,166)اإليداعات

498,419املسحوبات

56,263رصيد أخر املدة

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

رصيد اإلقفال

:-التعامالت مع الجهات ذات العالقة واألرصدة الهامة ضمن الذمم الدائنة األخرى

تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء وموظفي اإلدارة الرئيسين بها واملنشأت التي تسيطر عليها من قبل هذه الجهات أو 

 عليها وقد أرصدة تلك املعامالت في بنود املركز املالي بحسب طبيعتها مدينون أو دائنون
ً
 هاما

ً
.التي تمارس نفوذا

املعامالت مع الجهات ذات العالقة

إن شروط وأسعار املعامالت قد ال تعكس بالضرورة شروط وأسعار املعامالت التي قد تسود فيما لو تمت املعامالت 

.مع جهات ليست ذات عالقة
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ممتلكات واآلالت ومعدات -8

التكلفة

سياراتأجهزة كهربائيةمعدات

أثاث 

اإلجماليومفروشات

00131,00026,766157,766الرصيد في بداية السنة

13,71890005,40820,026إضافات خالل السنة

13,718900131,00032,174177,792 م2021 ديسمبر 31كما في 

اإلهالك املتراكم

0026,1474,81530,962الرصيد في بداية السنة

2,74413526,2004,82633,905إضافات خالل السنة

2,74413552,3479,64164,867 م2021 ديسمبر 31كما في 

صافي القيمة الدفترية

 م2021 ديسمبر 31كما في 
10,97476578,65322,533112,925

كما فيمصاريف مستحقة -9

2,200عهد موظفين

48,350مصاريف مستحقة

29,500عمالء دفعات مقدمه

26,185ضريبة القيمة املضافة 

املجموع 

 م 2021 ديسمبر 31

106,235

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)
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للسنة املنتهية فيمخصص الزكاة  -10

م2021 ديسمبر 31التعديل على نتيجة النشاط-أ

116,525الربح قبل الزكاة 

0مخصص نهاية الخدمة املكون خالل العام :يضاف

116,525صافي الدخل املعدل

3,004الزكاة من صافى الدخل املعدل

اإلضافات إلى الوعاء -ب

25,000رأس املال 

25,000إجمالي اإلضافات إلى الوعاء 

الحسميات من الوعاء -ج

(112,925)موجودات غير متداولة 

(87,925)وعاء الزكاة 

(2,267)مخصص الزكاة الشرعية طبقا للوعاء 

3,004الزكاة املستحقة 

الوضع الزكوي-د

كما في حركة مخصص الزكاة -هـ

م2021 ديسمبر 31

0أول املدة 

3,004املكون 

0املسدد
3,004آخر املدة 

هـ   و حصلت على 1442/09/30قدمت املؤسسة  القوائم املالية واالقرار الزكوي للفترة املنتهية في  

.2300849945شهادة الزكاة من الهيئة العامة للزكاة و الدخل رقم 

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)
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للسنة املنتهية في تكلفة اإليرادات-11

 م2021 ديسمبر 31

140,491مصروفات تشغيل 

480,266مشتريات مواد

25,084مصاريف تسويقية وبيعية

5,788أخري

651,629املجموع

للسنة املنتهية في مصاريف إدارية وعمومية-12

 م2021 ديسمبر 31

53,795رواتب واجور

11,916ايجارات

42,413تأمينات اجتماعية 

10,057بريد وهاتف

1,797تأمين طبي

3,840كهرباء ومياه

9,377مصاريف حكومية 

4,547قرطاسية ومطبوعات

767مصاريف بنكية

11,343مصاريف متنوعة

149,852املجموع

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

 ـ16ـ 



اعتماد القوائم املالية-13

اإللتزامات واإلرتباطات املحتملة-14

األحداث الالحقة-15

 األدوات املالية وإدارة املخاطر-16

وفقا ملعيار العرض واالفصاح فإنه لم تقع أحداث بين تاريخ القوائم املالية  وتاريخ اصدار تلك القوائم أو مايستوجب 

.إجراء تعديالت على القوائم املالية أو على الوحده املحاسبية في املستقبل

مخاطر رأس : و تتضمن هذه املخاطر . توجه املؤسسة  و تدير املخاطر املالية املتعلقة بعملياتها و نشاطاتها التجارية

و مخاطر ، مخاطر السيولة ، مخاطر االئتمان ،  (متضمنة مخاطر العملة و مخاطر السعر )مخاطر السوق ، املال

.التدفقات النقدية من سعر الفائدة

و تحتفظ املؤسسة  أيضا . و تسعى املؤسسة  إلى تقليل آثار و نتائج هذه املخاطر عن طريق تنويع مصادر رأس املال

بتقارير تتعلق بوظائف إدارة املخاطر و تقوم بإدارة ومراقبة ومعالجة املخاطر والسياسات التي تتبعها املؤسسة  بهدف 

.تقليل احتمال التعرض للمخاطر

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

.م2022 فبراير 23ه املوافق 1443رجب  22تم اعتماد القوائم املالية من قبل اإلدارة في 

م ال توجد دعاوى قضائية مرفوعة من قبل موظفين ومقاولين وموردين تمثل املؤسسة  2021 ديسمبر  31كما في 

.الطرف املدعي عليها وفي الوقت الحالي
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*

*

*

*

*

*

مخاطر سعر الفائدة

و تتم إدارة املخاطر عن طريق املحافظة على الجمع ما بين . تتعرض املؤسسة  ملخاطر سعر الفائدة الناتجة من عمليات االقتراض

.أرصدة أسعار الفائدة املتقلبة و الثابتة في بداية السنة املالية بطريقة مالئمة

 مخاطر األسعار

على الرغم من . تتعرض املؤسسة  ملخاطر تتعلق بأسعار أدوات حقوق امللكية التي تنتج من االستثمارات في أدوات حقوق امللكية

.  ال تعتبر هذه املخاطر ذات أهمية طاملا  أن املؤسسة  ال تقوم باملتاجرة الفعلية بهذه االستثمارات، ذلك

.لم تظهر أي مؤشرات على عمليات استبعاد هامة أو تدني قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع، باإلضافة إلى ذلك

مخاطر  السيولة

.يتبنى مجلس إدارة املؤسسة  إطار عام إلدارة مخاطر السيولة و ذلك الن مجلس إدارة املؤسسة  مسئول عن إدارة مخاطر السيولة

و تحتفظ املؤسسة   باحتياطي مناسب و تسهيالت بنكية و تسهيالت االقتراض من خالل مراقبة التدفقات النقدية ومطابقتها مع 

.تواريخ استحقاق األصول املالية و االلتزامات

مخاطر اإلئتمان

تشير مخاطر االئتمان إلى تلك املخاطر التي تظهر عندما  يتخلف املدين عن التزاماته التعاقدية مما ينتج عنه خسائر مالية 

و تملك املؤسسة  سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة على سداد الديون و الحصول على .  للشركة

وتراقب املؤسسة  . كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر املالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون، ضمانات مالئمة عند اللزوم

و يتم القيام بتقييم مستمر . السنة/ بانتظام بمعدالت االئتمان للجهات املدينة و حجم املعامالت مع هذه الجهات خالل املدة 

و . ال تعتبر أخطار االئتمان ذات أهمية،  على الرغم من ذلك. لالئتمان من ناحية األوضاع و الظروف االقتصادية للجهة املدينة

بدون ، تمثل القيم التي تظهر بها األصول املالية في البيانات املالية الحد األقص ى من  نسب  تعرض املؤسسة   ملخاطر  االئتمان

.األخذ بعين االعتبار  قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها

تقوم املؤسسة  بتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت 

.و تملك املؤسسة  سياسات و إجراءات  إلدارة املخاطر املتعلقة بأسعار الصرف األجنبي . السنة/ خالل املدة

مؤسسة فالي لألمن والسالمة  

  مؤسسة فردية سعودية 

 م 2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم املالية  للسنة املنتهية في 

(كافة املبالغ  بالريال السعودي)

 مخاطر رأس املال

تراجع املؤسسة  بشكل منتظم مكونات رأس املال التي تتضمن أدوات الدين و أوراق حقوق امللكية و تأخذ بعين االعتبار تكلفة رأس 

و تتحكم املؤسسة  برأس املال لضمان  استمرارية أعمالها و زيادة عوائد . املال و املخاطر املرتبطة بكل فئة من فئات رأس املال

.املساهمين من خالل تحقيق الرصيد األمثل للديون و حقوق امللكية

 مخاطر الصرف األجنبي
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