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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــالإيضاحالموجودات

الموجودات المتداولة

     ٥,٢٩٤,١٥٢     ٣٧,٧٣٠,٦٧٨نقدية بالصندوق ولدى البنوك

        ١٩٦,٦٨٣        ٤٢٩٠,٩٨٨ذمم مدينة

     ٤,٨٦٤,١٤٩   ٥٣٣,٢٣٨,٨٧٥مستحق من أطراف ذوي عالقة

         ٨٣,٥٦٣        ١٤٩,٧٧٦مصروفات مدفوعة مقدماً

   ١٠,٤٣٨,٥٤٧   ٤١,٤١٠,٣١٧مجموع الموجودات المتداولة 

             -     ٦١,١٢٥,١٥٠إستثمارات متاحة للبيع

     ٩,١٤٢,٥٠٠   ٧١٦,٩١٢,٥٠٠إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

        ٨٦١,١١٤        ٨٧٤٨,١٨٦موجودات ثابتة

         ٥٧,٩٢٦        ٩١٦٨,٨٨٦موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية

   ٢٠,٥٠٠,٠٨٧   ٦٠,٣٦٥,٠٣٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

        ١١٤,٨٣٩        ١٥٢,٥١٧ذمم دائنة

         ١٠,٩٠٨         ٣٤,٩٤٥إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية قصيرة األجل

         ٩٠,٢٣٨        ٩٤٤,٦٢٤مصروفات مستحقة

        ٢٦٢,٧٥٢     ١,٠٢٧,٢٠٨مخصص زكاة شرعية

        ٤٧٨,٧٣٧     ٢,١٥٩,٢٩٤مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة 

         ٣٣,٦٦٤        ١١٣,٩٤٤إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية طويلة األجل

        ١٢٤,١٢٧        ٢٢٣,٦٧٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

        ١٥٧,٧٩١        ٣٣٧,٦٢٢مجموع المطلوبات غير المتداولة 

قائمة المركز المالي الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

١



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــال

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٠١٥,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

        ٥٠١,٢٧٨     ٤,٤٧٧,٩٦٨إحتياطي نظامي

     ٤,٣٢٣,٢٠٣   ٣٨,٠٤٥,٩٥٧أرباح مبقاة 

   ١٩,٨٢٤,٤٨١   ٥٧,٥٢٣,٩٢٥مجموع حقوق المساهمين

         ٣٩,٠٧٨        ٣٤٤,١٩٨حقوق األقلية

   ١٩,٨٦٣,٥٥٩   ٥٧,٨٦٨,١٢٣مجموع حقوق الملكية

   ٢٠,٥٠٠,٠٨٧   ٦٠,٣٦٥,٠٣٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

====================

تابع قائمة المركز المالي الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٢



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــالإيضاح

     ٧,٦٦٥,٣٦٩   ٤٧,٦٧٠,٣٨٣إيرادات

       (٧٢٣,٦٦١)    (٢,٤٨٤,٥٤٢)١١تكلفة إيرادات

     ٦,٩٤١,٧٠٨   ٤٥,١٨٥,٨٤١مجمل ربح

يخصم:

     ٢,٢٨٩,٩٢٣     ١٢٣,٨٨٠,٢٠٦مصروفات إدارية وعمومية

        ١٨٧,٨٢٧        ٣٠٧,٦٠٦إستهالك موجودات ثابتة

         ٦٧,٦٧٦        ١١٢,٨١٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة

           ٣,٣٠٢         ١٠,١٨٧تكاليف تمويل

(٤,٣١٠,٨١٤)    (٢,٥٤٨,٧٢٨)    

     ٤,٣٩٢,٩٨٠   ٤٠,٨٧٥,٠٢٧ربح النشاط

يضاف:

             -        ١٢٠,٠٠٠إيرادات أخرى

     ٤,٣٩٢,٩٨٠   ٤٠,٩٩٥,٠٢٧ربح السنة قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية

يخصم:

       (٢٨٨,١٥٣)    (١,٠٢٩,٧٠٨)١٣مخصص الزكاة الشرعية

     ٤,١٠٤,٨٢٧   ٣٩,٩٦٥,٣١٩ربح السنة قبل حقوق األقلية

(يخصم): / يضاف

         ٢٠,٩٢٢        (١٠,١٢٠)حصة حقوق األقلية في صافي (ربح) خسارة الشركة التابعة الموحدة

     ٤,١٢٥,٧٤٩   ٣٩,٩٥٥,١٩٩صافي ربح السنة

            ٠.٦٩            ٦.٦٦ربحية السهم

قائمة الدخل الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٣



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

 ريـــالريـــال

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

     ٤,٣٩٢,٩٨٠   ٤٠,٩٩٥,٠٢٧ربح السنة قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية

-             -             

        ١٨٧,٨٢٧        ٣٠٧,٦٠٦إستهالك موجودات ثابتة

         ٦٧,٦٧٦        ١١٢,٨١٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة

           ٣,٣٠٢         ١٠,١٨٧تكاليف تمويل

     ٤,٦٥١,٧٨٥   ٤١,٤٢٥,٦٣٥الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

        (٦٧,٣٥٣)        (٩٤,٣٠٥)ذمم مدينة

    (٥,٥٤٩,٥١١)  (٢٨,٣٧٤,٧٢٦)مستحق من أطراف ذوي عالقة

        (٧٣,٨٨٠)        (٦٦,٢١٣)مصروفات مدفوعة مقدماً

         ٨٨,٦٧٤         ٣٧,٦٧٨ذمم دائنة

         ٧١,٧٣٢        ٨٥٤,٣٨٦مصروفات مستحقة

        (٣١,٦٩٨)       (٢٦٥,٢٥٢)المسدد من مخصص الزكاة الشرعية 

          (١,٠٧٤)        (١٣,٢٦٤)المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

أنشطة التشغيل        (٩١١,٣٢٥)   ١٣,٥٠٣,٩٣٩صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في)

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

             -    (١,١٢٥,١٥٠)إستثمارات متاحة للبيع

     ٦,٠٠٠,٠٠٠    (٧,٧٧٠,٠٠٠)إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

       (٤٠٩,١٨٣)       (١٦٠,٦٨٨)مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 

        (١٩,٩٢٨)        (٤٠,٦٣٣)مدفوعات مقابل عقود إيجار رأسمالية

     ٥,٥٧٠,٨٨٩    (٩,٠٩٦,٤٧١)صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة اإلستثمار

تعديالت لتسوية الربح لصافي النقدية الناتجة من         (المستخدمة

في) أنشطة التشغيل:

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٤



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــال

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

          (٣,٣٠٢)        (١٠,١٨٧)تكاليف تمويل

             -    (٢,٢٥٥,٧٥٥)أرباح موزعة

         ٦٠,٠٠٠        ٢٩٥,٠٠٠تغيير في حقوق األقلية

         ٥٦,٦٩٨    (١,٩٧٠,٩٤٢)صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

     ٤,٧١٦,٢٦٢     ٢,٤٣٦,٥٢٦صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

        ٥٧٧,٨٩٠     ٥,٢٩٤,١٥٢النقدية وما في حكمها في بداية السنة

     ٥,٢٩٤,١٥٢     ٧,٧٣٠,٦٧٨النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

تابع قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٥



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 أرباح مبقاة إحتياطي نظامي رأس المال

 مجموع حقوق

 حقوق األقليةالمساهمين

 مجموع حقوق 

الملكية

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

سنة ٢٠١١م

   ١٥,٦٩٨,٧٣٢             -   ١٥,٦٩٨,٧٣٢        ٦٢٨,٨٥٩        ٦٩,٨٧٣  ١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١١م

     ٤,١٠٤,٨٢٧        (٢٠,٩٢٢)     ٤,١٢٥,٧٤٩     ٤,١٢٥,٧٤٩            -            -صافي ربح السنة

             -             -             -       (٤٣١,٤٠٥)       ٤٣١,٤٠٥            -المحول لإلحتياطي النظامي

         ٦٠,٠٠٠         ٦٠,٠٠٠             -             -            -            -تغيير في حقوق األقلية

٢٠١١م    ١٩,٨٦٣,٥٥٩         ٣٩,٠٧٨   ١٩,٨٢٤,٤٨١     ٤,٣٢٣,٢٠٣       ٥٠١,٢٧٨  ١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في ٣١ ديسمبر

سنة ٢٠١٢م

   ١٩,٨٦٣,٥٥٩         ٣٩,٠٧٨   ١٩,٨٢٤,٤٨١     ٤,٣٢٣,٢٠٣       ٥٠١,٢٧٨  ١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢م

    (٢,٢٥٥,٧٥٥)             -    (٢,٢٥٥,٧٥٥)    (٢,٢٥٥,٧٥٥)            -            -أرباح موزعة

   ٣٩,٩٦٥,٣١٩         ١٠,١٢٠   ٣٩,٩٥٥,١٩٩   ٣٩,٩٥٥,١٩٩            -            -صافي ربح السنة

             -             -             -    (٣,٩٧٦,٦٩٠)    ٣,٩٧٦,٦٩٠            -المحول لإلحتياطي النظامي

        ٢٩٥,٠٠٠        ٢٩٥,٠٠٠             -             -            -            -تغيير في حقوق األقلية

٢٠١٢م    ٥٧,٨٦٨,١٢٣        ٣٤٤,١٩٨   ٥٧,٥٢٣,٩٢٥   ٣٨,٠٤٥,٩٥٧    ٤,٤٧٧,٩٦٨  ١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في ٣١ ديسمبر

البيان

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٦



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

عام١)

١/١

٢/١

-

-

-

-

٣/١

٤/١

أهم السياسات المحاسبية٢)

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة١/٢

-

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

شركة مجموعة رؤيا المالية    (شركة مساهمة سعودية مقفلة   ) مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم        

٤٠٣٠١٩١٦٢٣ وتاريخ   ١٤٣٠/٠٧/١٨ هـ الصادر من فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة بعد قرار معالي وزير التجارة              

والصناعة رقم  ٢٢٧/ ق وتاريخ  ١٤٣٠/٠٧/١٤هـ بإعالن تأسيس الشركة لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال          

األوراق المالية بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم           ٣-٣٣-٢٠٠٨ في   ١٤٢٩/١٠/١٣هـ الموافق   ٢٠٠٨/١٠/١٣م

وترخيص رقم ٣٠-٠٨١١٩.

- ٢٥٤,٩٤٠ ريال ) وإجمالي المطلوبات  في  ٢٠١٢/١٢/٣١م بلغ إجمالي الموجودات الثابتة      ٧٦٢,٤٧٦ ريال  (٢٠١١م 

٧٧٠,٤٩٣ ريال   (٢٠١١م - ٣٦٤,١٦١ ريال ) وبلغ صافي ربح الشركة التابعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ          ١٠١,٢٠٤ ريال 

(٢٠١١م - صافي خسارة ٢٠٩,٢٢١ ريال).

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو وارد باإليضاح رقم (٢/١).

الشركة التابعة هي منشأة تم السيطرة عليها بواسطة المجموعة وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة المقدرة على التحكم                  

في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ولتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت المحتملة                

التي تمارس حاليا يتم أخذها في الحسبان ويتم إدارج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدأ                     

السيطرة حتى تاريخ توقفها.

بدأت الشركة التابعة بمزاولة نشاطها التشغيلي في       ١٤٣٢/٠٩/٠٣هـ الموافق   ٢٠١١/٠٨/٠٣م ولكن تم توحيدها ألول مرة في      

القوائم المالية للسنة الحالية ووفقاً لذلك تم تعديل أرقام المقارنة لتتضمن حسابات الشركة التابعة.

لدى الشركة إستثمارات في شركة تابعة      (تعرف مجتمعة بالمجموعة  ) و هي شركة رؤيا اإلدارية للخدمات التجارية مسجلة في        

المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم         ٤٠٣٠٢١٥٤٧٨ وتاريخ  ١٤٣٢/٠٩/٠٣ هـ الصادر من فرع وزارة     

التجارة والصناعة بجدة بنسبة ملكية ٩٠% وهي مسجلة لمزاولة األنشطة التالية:

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء المباني.

أعمال المقاوالت والديكورات الخارجية والصرف الصحي وأعمال اإلتصاالت والطرق وتنسيق الحدائق وصيانتها.

أعمال مقاوالت المصانع.

مقاوالت مشاريع نظم المعلومات واإلتصاالت بالتوريد والتركيب والصيانة وإدارة وإنشاء المشاريع.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

-

-

العرف المحاسبي٢/٢

السنة المالية٣/٢

إستثمارات متاحة للبيع٤/٢

الموجودات الثابتة٥/٢

% ١٠ أثاث ومفروشات

% ٢٥ أجهزة وبرامج حاسب آلي

% ٢٥ أجهزة تكييف

% ٢٥ معدات مكتبية

% ٢٠ تحسينات على العقار المأجور

% ٣٣,٣٣ سيارات

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

يتم تصنيف اإلستثمارات في األوراق المالية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة أو ليست للمجموعة أي تأثيرات هامة أو                    

سيطرة عليها كإستثمارات متاحة للبيع وتسجل هذه اإلستثمارات بشكل أولي بالتكلفة ثم يعاد قياسها لتدرج في قائمة المركز                    

المالي بالقيمة العادلة ويتم تحديد القيمة العادلة بواسطة الرجوع للقيمة السوقية في سوق مفتوحة إن وجدت وفي حالة غياب                     

سوق مفتوحة وحيث ال يمكن تقدير القيمة العادلة تقديراً موثوقاً بواسطة وسائل أخرى تعتبر التكلفة القيمة العادلة لتلك                      

اإلستثمارات ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن تغير في القيمة العادلة كبند منفصل ضمن حقوق المساهمين إلى أن                      

تستعبد اإلستثمارات أو تنخفض قيمتها وعند إستبعاد اإلستثمارات فإن األرباح والخسائر المتراكمة التي أثبتت سابقاً ضمن حقوق                

المساهمين تدرج في قائمة الدخل ويتم تسجيل عائدات توزيعات األرباح الناتجة من هذه اإلستثمارات عند اإلعالن عنها.

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة معبراً عنها بالريال السعودي بإستخدام مفهوم التكلفة التاريخية ومبدأي اإلستحقاق المحاسبي                 

وإستمرارية النشاط.

كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة وشركتها التابعة يتم إستبعادها عند                 

إعداد القوائم المالية الموحدة أيضاً أية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من معامالت داخلية في المجموعة يتم إستبعادها عند                   

توحيد القوائم المالية الموحدة.

تم إحتساب حقوق األقلية بإجمالي حقوقهم في الملكية الظاهرة بقائمة المركز المالي الموحدة ونصيبهم في صافي دخل السنة                  

تم إظهاره ضمن قائمة الدخل.

تبدأ السنة المالية للمجموعة في األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

يتم تسجيل الموجودات الثابتة بالتكلفة وتتبع المجموعة طريقة القسط الثابت إلستهالك كل أصل على مدى عمره المقدر بإستخدام                 

النسب السنوية التالية :
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

عقود اإليجار٦/٢

-

-

-

-

-

مخصص الزكاة الشرعية٧/٢

مخصص مكافأة نهاية الخدمة٨/٢

إحتياطي  نظامي٩/٢

تحقق اإليراد١٠/٢

مصروفات إدارية وعمومية١١/٢

يتم إثبات اإليرادات عند تأدية الخدمة للعمالء.

تتمثل المصروفات اإلدارية والعمومية في مصروفات السنة المالية التي تتعلق بشكل مباشر باإلدارة والتي ال تعتبر من تكلفة                   

اإليرادات.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية في القوائم المالية ويتم إحتسابه على أساس صافي الوعاء الزكوي أو الربح المعدل أيهما                    

أعلى وعند الربط النهائي من قبل مصلحة الزكاة والدخل يتم إقفال المخصص ومعالجة أية فروقات قد تنشأ في قائمة الدخل.

يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية وذلك لتعويض العاملين                  

عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

طبقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية فإنه يتم تجنيب        ١٠% من صافي األرباح السنوية كإحتياطي نظامي ويجوز وقف       

هذا التجنيب متى بلغ هذا اإلحتياطي نصف رأس المال.

تصنف عقود اإليجار إلى عقود إيجار رأسمالية إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة                  

باألصل موضوع العقد إلى المستأجر ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى إلى عقود إيجار تشغيلية.

إن الموجودات الثابتة المملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالية يتم إثباتها أصالً بالمجموعة بالقيمة الحالية للحد األدنى                  

لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار أيهما أقل.

إن تكاليف التمويل التي تمثل الفرق بين مجموع إلتزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة                   

السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار أيهما أقل يتم تحميلها على قائمة الدخل خالل فترة اإليجار للوصول إلى معدل                   

تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لإللتزامات لكل فترة محاسبية.

تستهلك عقود اإليجار الرأسمالية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة أو فترة اإليجار أيهما أقل.

يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك                   

باستخدام طريقة القسط الثابت.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المعامالت بالعمالت األجنبية١٢/٢

قائمة التدفقات النقدية١٣/٢

نقدية بالصندوق ولدى البنوك٣)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــال

           ٢,٦٤٥         ٤٠,١٤١نقدية بالصندوق

     ٥,٢٩١,٥٠٧     ٧,٦٨٥,٥٣٧حسابات جارية لدى البنوك

             -           ٥,٠٠٠عهد نقدية

٥,٢٩٤,١٥٢     ٧,٧٣٠,٦٧٨     

ذمم مدينة٤)

        ١٠٠,٠٠٠        ١٠٠,٠٠٠عمالء

         ٩١,٧٣٠        ١٧٥,١١٠موظفون

           ٤,٩٥٣         ١٥,٨٧٨أخرى

١٩٦,٦٨٣        ٢٩٠,٩٨٨        

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت حدوث المعاملة وبتاريخ قائمة المركز المالي يتم إعادة تقويم                 

الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويتم تسجيل صافي ربح                

أو خسارة إعادة التقويم في قائمة الدخل.

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى                    

البنوك والعهد النقدية.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مستحق من أطراف ذوي عالقة٥)

١/٥

٢/٥

٣/٥

إستثمارات متاحة للبيع٦)

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

األطراف ذوي العالقة المذكورة أعاله هم شركات شقيقة لرئيس مجلس إدارة المجموعة.

تتضمن إيرادات السنة مبلغ     ٤٧,٦٢١,٤٤٥  ريال    (٢٠١١ - ٧,٥٥٠,٣٦٩ ريال ) مكتسبة نتيجة للعمليات مع األطراف ذوي     

العالقة.

تقوم المجموعة من خالل عملياتها العادية بإجراء بعض المعامالت مع أطراف ذوي عالقة وفيما يلي بيان يوضح طبيعة العالقة                  

ونوع ومبالغ هذه المعامالت:

تعتمد أسعار وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.

تتمثل في قيمة عدد    ٣ حصص من رأسمال شركة سور ال تيبل         ، شركة مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية      ، قيمة كل حصة  

١٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.

الرصيد في الرصيد المعدل في

٢٠١٢/١٢/٣١م٢٠١٢/٠١/٠١م

مدين دائن مدين مدين

 ريـــال  ريـــال  ريـــال  ريـــال 

    ١,٧٠٣,٧٨٠             -             -    ١,٧٠٣,٧٨٠مخازن جدة

       ٢٥٠,٠٠٠             -             -       ٢٥٠,٠٠٠شركة الضيافة للخدمات المحدودة  

    ١,٩٨١,٨٥٠    ٥,٤٩٦,٩٢٣    ٤,٥٦٨,٤٠٤    ٢,٩١٠,٣٦٩شركة ديار للعقارات 

   ١٥,١٧٥,٥٩٥    ٥,٥١٦,٢٩٦   ٢٠,٦٩١,٨٩١             -شركة ضاحية األندلسية للعقارات   

    ٥,٨٥٣,٨٨١    ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٧,٨٥٣,٨٨١             -شركة األندلسية المتطورة للعقارات المحدودة   

    ٧,٩٢٧,٤٣٤    ٤,٧٥٠,٠٠٠   ١٢,٦٧٧,٤٣٤             -شركة ضيافة المتحدة للعقارات  

       ٣٤٦,٣٣٥    ١,٥٠٠,٠٠٠    ١,٨٤٦,٣٣٥             -شركة ديار الهيفاء العقارات 

٤٧,٦٣٧,٩٤٥١٩,٢٦٣,٢١٩٣٣,٢٣٨,٨٧٥ ٤,٨٦٤,١٤٩اإلجمالي  

الحركة خالل السنة 

الطرف ذو العالقة  
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدما٧ً)

١/٧

تتمثل في مبالغ مدفوعة مقدماً من قبل الشركة مقابل شراء أراضي بغرض التطوير واإلستثمار طويل األجل في المشروعات                   

التالية:

بدأت الشركة مشروع الضيافة    - قاعة القصر ومشروع الفندق بالشراكة مع الغير وحصة الشركة في هذه المشاريع مسجلة              

بإسم رئيس مجلس إدارة الشركة بالنيابة عن الشركة لحين إتمام عملية نقل ملكيتها بإسم الشركة.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

الرصيد في  إضافاتالرصيد في

٢٠١٢/١٢/٣١م السنة٢٠١٢/٠١/٠١م

 ريـــال  ريـــال  ريـــال 

    ٧,٠٦٢,٥٠٠    ١,٩٢٠,٠٠٠    ٥,١٤٢,٥٠٠مشروع الضيافة  - قاعة القصر 

    ٤,٨٥٠,٠٠٠       ٨٥٠,٠٠٠    ٤,٠٠٠,٠٠٠مشروع الفندق 

    ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠             -مشروع ضيافة المتحدة العقارات 

١٦,٩١٢,٥٠٠  ٧,٧٧٠,٠٠٠ ٩,١٤٢,٥٠٠اإلجمالي  

المشروع 
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

موجودات ثابتة٨)

صافي القيمة صافي القيمة مجمع اإلستهالكمجمع اإلستهالكالتكلفةالتكلفة المعدلة

الدفترية المعدلة فيالدفترية فيفي إستبعادات إستهالكفيفي إستبعادات إضافاتفي

٢٠١١/١٢/٣١م٢٠١٢/١٢/٣١م٢٠١٢/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٢/٠١/٠١م٢٠١٢/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٢/٠١/٠١م

 ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال

        ٢١٥,١٤٠      ٢٠٢,٠٦٨        ٩٦,٤٦١            -        ٢٩,١١٢        ٦٧,٣٤٩     ٢٩٨,٥٢٩           -       ١٦,٠٤٠     ٢٨٢,٤٨٩أثاث ومفروشات

        ١٧٩,٢٧٠      ١٤٤,٠٩٣      ٢٣٥,٨٧٧            -        ٩٢,٣٦٣      ١٤٣,٥١٤     ٣٧٩,٩٧٠           -       ٥٧,١٨٦     ٣٢٢,٧٨٤أجهزة وبرامج حاسب آلي

         ٧١,٢٥٣        ٤٨,١٩٥        ٤٣,٩٠٥            -        ٢٣,٠٥٨        ٢٠,٨٤٧       ٩٢,١٠٠           -           -       ٩٢,١٠٠أجهزة تكييف

        ١٠٠,٢٦٠        ٩٩,١٥١      ١١٤,٦٩٨            -        ٥٠,٧١٦        ٦٣,٩٨٢     ٢١٣,٨٤٩           -       ٤٩,٦٠٧     ١٦٤,٢٤٢معدات مكتبية

        ٢٩٥,١٩١      ٢٥٤,٦٧٩      ١٥٩,٩٠٦            -        ٧٨,٣٦٧        ٨١,٥٣٩     ٤١٤,٥٨٥           -       ٣٧,٨٥٥     ٣٧٦,٧٣٠تحسينات على العقار المأجور

      ٨٦١,١١٤    ٧٤٨,١٨٦   ٦٥٠,٨٤٧          -   ٢٧٣,٦١٦   ١,٣٩٩,٠٣٣٣٧٧,٢٣١         -   ١,٢٣٨,٣٤٥١٦٠,٦٨٨اإلجمالي

موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية٩)

صافي القيمة صافي القيمة مجمع اإلستهالكمجمع اإلستهالكالتكلفةالتكلفة

الدفترية فيالدفترية فيفي إستبعادات إستهالكفيفي إستبعادات إضافاتفي

٢٠١١/١٢/٣١م٢٠١٢/١٢/٣١م٢٠١٢/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٢/٠١/٠١م٢٠١٢/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٢/٠١/٠١م

 ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال

         ٥٧,٩٢٦      ١٦٨,٨٨٦        ٤٠,٥٦٤            -        ٣٣,٩٩٠         ٦,٥٧٤     ٢٠٩,٤٥٠           -     ١٤٤,٩٥٠       ٦٤,٥٠٠سيارات

        ٥٧,٩٢٦    ١٦٨,٨٨٦     ٤٠,٥٦٤          -     ٣٣,٩٩٠       ٦,٥٧٤   ٢٠٩,٤٥٠         -   ١٤٤,٩٥٠     ٦٤,٥٠٠اإلجمالي

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

البيان

البيان
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

رأس المال١٠)

تكلفة إيرادات١١)

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــال

        ٥٣٦,٦٦٠     ١,٣٢٣,٠٩٧رواتب وبدالت

         ١٣,٨٧٠        ٦١٩,٢١٢أتعاب مهنية 

        ١٠٦,٧١٤        ١٤٥,١٥٠مصروفات دعاية وتسويق

             -        ١٠١,٦٠٧مصروفات حاسب آلي

             -         ٦٧,٧٦٠تعقيب 

             -         ٤٨,٠٢٧تأمين طبي

         ٢٢,٨١١         ٤٦,٥٧٥مصروفات تدريب موظفين

           ٢,٠٤٦         ٣٥,٠٢٢قرطاسية ومطبوعات

             -         ٣٤,٥٧٥مصروفات ترويج نشاط

           ٨,٩٦٠         ٣١,٨٤٠سفر وإنتقال

         ١٣,٢٦٤         ١٤,٤٤٩تأمينات إجتماعية

         ١٦,٥٦٠         ١٣,٣٥٧ضيافة

           ٢,٧٧٦           ٣,٨٧١رسوم وإشتراكات

٧٢٣,٦٦١     ٢,٤٨٤,٥٤٢        

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

حدد رأسمال الشركة بمبلغ     ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى      ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي متساوي ، قيمة كل سهم عشرة         

ريال سعودي وموزعة على المساهمين كالتالي:

المبلغ المتبقيالمبلغ المدفوع اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصص 

ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال النقدية 

  ٤٢,٣٠٠,٠٠٠  ١٤,١٠٠,٠٠٠  ٥٦,٤٠٠,٠٠٠            ١٠ ٥,٦٤٠,٠٠٠خديجة علي بن عمر بايونس  

      ٩٠٠,٠٠٠      ٣٠٠,٠٠٠    ١,٢٠٠,٠٠٠            ١٠    ١٢٠,٠٠٠أحمد عبد اهللا أحمد باقبص

      ٩٠٠,٠٠٠      ٣٠٠,٠٠٠    ١,٢٠٠,٠٠٠            ١٠    ١٢٠,٠٠٠عبد الهادي محمد أحمد باقبص

      ٤٥٠,٠٠٠      ١٥٠,٠٠٠      ٦٠٠,٠٠٠            ١٠     ٦٠,٠٠٠ياسر علوي علي فدعق 

      ٤٥٠,٠٠٠      ١٥٠,٠٠٠      ٦٠٠,٠٠٠            ١٠     ٦٠,٠٠٠محمد صالح محمد باقبص

٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠          ٦,٠٠٠,٠٠٠١٠اإلجمالي  

إسم المساهم
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مصروفات إدارية وعمومية١٢)

معدلة

٢٠١١م٢٠١٢م

ريـــالريـــال

     ١,٥٥٣,٢٣٣     ٢,٧٤١,٤٣٠رواتب وبدالت

        ١٨٦,٦٩٩        ١٦٤,٨٤٤أتعاب مهنية

        ١٥٤,٦٦١        ١٥٣,٣٩٠إيجار المكتب

         ٤٢,١٧٤        ١٠٩,٦١٩رسوم وإشتراكات

             -         ٨٤,٧٧٢تأمين طبي

         ٢٨,٨٧٢         ٧٧,٧٠٩قرطاسية ومطبوعات

         ١١,٠٧١         ٧٣,٤٩٧سفر وإنتقال

         ١٦,٧٤٠         ٦٥,٧٦٩مصروفات دعاية وإعالن

         ٣٩,٠٤١         ٦٥,١٨٦ضيافة

         ٤٦,٦٩٤         ٥٥,٣٥٠تعقيب 

         ٣٠,٧١٣         ٥٤,٥٣١صيانة وإصالح

         ٢٦,٧٨٠         ٥٢,٧٤٢كهرباء ومياه

         ٢٥,٦٢٦         ٥٢,٢٨٧تأمينات إجتماعية

         ٥٣,٧١٤         ٣١,٩٢٥مصروفات تدريب موظفين

         ١٧,٠٠٢         ٢٨,٨١٠هاتف وفاكس

           ٤,٣٥٥         ٢٥,١٢٨مصروفات سيارات

           ٨,٤٩٢           ٥,٨٦٤مصروفات حاسب آلي

           ١,١٥٠           ٢,٨٢٠بريد وشحن

             -           ١,٢٦١رسوم بنكية

         ٤٢,٩٠٦         ٣٣,٢٧٢متنوعة

٢,٢٨٩,٩٢٣     ٣,٨٨٠,٢٠٦     

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

الزكاة الشرعية١٣)

إحتساب الزكاة الشرعية١/١٣

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

     ٤,٦٠٢,٢٠١             -     ٤,٦٠٢,٢٠١   ٤٠,٨٩٧,٨١٢       ١٠٦,٥٧٣  ٤٠,٧٩١,٢٣٩ربح السنة قبل الزكاة الشرعية

             -             -             -             -            -            -يضاف:

         ٦٧,٦٧٦             -         ٦٧,٦٧٦        ١١٢,٨١٥        ٢٧,٦٩٩        ٨٥,١١٦مخصص مكافأة نهاية الخدمة

             -             -             -         ٩٧,٢١٥            -        ٩٧,٢١٥حصة في خسائر الشركة التابعة 

     ٤,٦٦٩,٨٧٧             -     ٤,٦٦٩,٨٧٧   ٤١,١٠٧,٨٤٢       ١٣٤,٢٧٢  ٤٠,٩٧٣,٥٧٠ربح السنة المعدل

وعاء الزكاة الشرعية:

   ١٥,٠٠٠,٠٠٠             -   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٥,١٠٠,٠٠٠       ١٠٠,٠٠٠  ١٥,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

         ٦٩,٨٧٣             -         ٦٩,٨٧٣        ٥٠١,٢٧٨            -       ٥٠١,٢٧٨إحتياطي نظامي

        ٦٢٨,٨٥٩             -        ٦٢٨,٨٥٩     ٢,٢٥٥,٧٤٧            -    ٢,٢٥٥,٧٤٧أرباح مبقاة 

             -             -             -        ١١٥,٢٠٩       ١١٥,٢٠٩            -إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية

   ١٥,٦٩٨,٧٣٢             -   ١٥,٦٩٨,٧٣٢   ١٧,٩٧٢,٢٣٤       ٢١٥,٢٠٩  ١٧,٧٥٧,٠٢٥ما بعده

٢٠١١م٢٠١٢م

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع وعاء الزكاة الشرعية:

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

   ١٥,٦٩٨,٧٣٢             -   ١٥,٦٩٨,٧٣٢   ١٧,٩٧٢,٢٣٤       ٢١٥,٢٠٩  ١٧,٧٥٧,٠٢٥ما قبله

             -             -             -        ٢٨٠,٠٠٠       ٢٨٠,٠٠٠            -مستحق ألطراف ذوي عالقة

         ٥٦,٤٥١             -         ٥٦,٤٥١        ١١٠,٨٦٣            -       ١١٠,٨٦٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

     ٤,٦٦٩,٨٧٧             -     ٤,٦٦٩,٨٧٧   ٤١,١٠٧,٨٤٢       ١٣٤,٢٧٢  ٤٠,٩٧٣,٥٧٠ربح السنة المعدل

   ٢٠,٤٢٥,٠٦٠             -   ٢٠,٤٢٥,٠٦٠   ٥٩,٤٧٠,٩٣٩       ٦٢٩,٤٨١  ٥٨,٨٤١,٤٥٨إجمالي وعاء الزكاة الشرعية

يخصم:

        (٩٠,٠٠٠)             -        (٩٠,٠٠٠)             -            -            -إستثمارات في شركات تابعة

             -             -             -    (١,١٢٥,١٥٠)            -   (١,١٢٥,١٥٠)إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً (في 

    (٩,١٤٢,٥٠٠)               -       (٩,١٤٢,٥٠٠)  (١٦,٢٤٠,٣٨١)               -     (١٦,٢٤٠,٣٨١)حدود حقوق المساهمين)

       (٦٢٤,٥٤٤)             -       (٦٢٤,٥٤٤)       (٧٤٨,١٨٦)      (٢٧٧,٨١٧)      (٤٧٠,٣٦٩)موجودات ثابتة

        (٥٧,٩٢٦)             -        (٥٧,٩٢٦)       (١٦٨,٨٨٦)      (١٣٦,٨٩٨)       (٣١,٩٨٨)موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية

   ١٠,٥١٠,٠٩٠             -   ١٠,٥١٠,٠٩٠   ٤١,١٨٨,٣٣٦       ٢١٤,٧٦٦  ٤٠,٩٧٣,٥٧٠صافي وعاء الزكاة الشرعية

        ٢٦٢,٧٥٢             -        ٢٦٢,٧٥٢     ١,٠٢٩,٧٠٨          ٥,٣٦٩    ١,٠٢٤,٣٣٩الزكاة الشرعية بواقع ٢,٥%

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

٢٠١١م٢٠١٢م
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مخصص الزكاة الشرعية٢/١٣

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

           ٦,٢٩٧             -           ٦,٢٩٧        ٢٦٢,٧٥٢            -       ٢٦٢,٧٥٢الرصيد في بداية السنة

مخصص مكون خالل السنة

         ٢٥,٤٠١             -         ٢٥,٤٠١             -            -            -فروقات زكوية عن سنوات سابقة

        ٢٦٢,٧٥٢             -        ٢٦٢,٧٥٢     ١,٠٢٩,٧٠٨          ٥,٣٦٩    ١,٠٢٤,٣٣٩مخصص للسنة الحالية

        (٣١,٦٩٨)             -        (٣١,٦٩٨)       (٢٦٥,٢٥٢)         (٢,٥٠٠)      (٢٦٢,٧٥٢)زكاة شرعية مدفوعة خالل السنة

        ٢٦٢,٧٥٢             -        ٢٦٢,٧٥٢     ١,٠٢٧,٢٠٨          ٢,٨٦٩    ١,٠٢٤,٣٣٩الرصيد في نهاية السنة

وضع المجموعة مع مصلحة الزكاة والدخل٣/١٣

لم يتم تقديم القوائم المالية واإلقرار الزكوي للشركة التابعة عن الفترة من ٢٠١١/٠٨/٠٣م حتى ٢٠١١/١٢/٣١م لفرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة.

أرقام المقارنة١٤)

تم تقديم اإلقرارات الزكوية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من             ٢٠٠٩/٠٧/٠٧م حتى  ٢٠١٠/١٢/٣١م والسنة المالية المنتهية في     ٢٠١١/١٢/٣١م لفرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة وما      

زالت قيد الدراسة لدى فرع المصلحة المذكور.

تم إعادة  تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٢م ٣١ ديسمبر في
====================

٢٠١١م٢٠١٢م
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