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٥/٤قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م





شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــالإيضاحالموجودات

الموجودات المتداولة

     ٧,٧٠٦,٠٧١   ٣١٠,٩٦٠,١٥٤نقدية بالصندوق ولدى البنوك

             -         ٤٣٠,٠٠٠تأمينات خطابات ضمان 

        ٣١٥,٥٩٥     ٥٦,٧٧٧,٨٨٣ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

   ٣٣,٢٣٨,٨٧٥   ٦٣٩,٦٥٧,٦٨٩مستحق من أطراف ذوي عالقة

        ١٤٩,٧٧٦        ١٩٣,٤٣٢مصروفات مدفوعة مقدماً

   ٤١,٤١٠,٣١٧   ٥٧,٦١٩,١٥٨مجموع الموجودات المتداولة 

   ١٦,٩١٢,٥٠٠   ٧١٧,٨٥٠,٠٠٠إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

     ١,١٢٥,١٥٠     ٨٧,٧١٥,٨٦٨إستثمارات متاحة للبيع

             -     ٩٨,٠٥٠,٠٠٠إستثمارات عقارية

        ٧٤٨,١٨٦        ١٠٧٥٨,٥٥٤موجودات ثابتة

        ١٦٨,٨٨٦         ١١٣٣,٧٧٣موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية

   ٦٠,٣٦٥,٠٣٩   ٩٢,٠٢٧,٣٥٣إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

        ١٥٢,٥١٧     ١٢٢,٥٢٩,٤٩٧ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

         ٣٤,٩٤٥         ٥٧,٢٢١إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية قصيرة األجل

        ٩٤٤,٦٢٤     ١٣٢,٦٢٥,٩٢٠مصروفات مستحقة

     ١,٠٢٧,٢٠٨     ١,٣١٠,٠٢٦مخصص زكاة شرعية

     ٢,١٥٩,٢٩٤     ٦,٥٢٢,٦٦٤مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة 

        ١١٣,٩٤٤         ٨٠,١٢٤إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية طويلة األجل

        ٢٢٣,٦٧٨        ٣٧٣,٩٤١مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

        ٣٣٧,٦٢٢        ٤٥٤,٠٦٥مجموع المطلوبات غير المتداولة 

قائمة المركز المالي الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

١



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٤٣٨,٠٤٥,٩٥٧رأس المال

     ٤,٤٧٧,٩٦٨     ٨,٦٥٥,٥٢٤إحتياطي نظامي

   ٣٨,٠٤٥,٩٥٧   ٣٧,٥٩٨,٠٠٤أرباح مبقاة 

             -         ٤٧,٧٣١أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

             -         ٣١,٨٥٧حساب ترجمة عملة أجنبية

   ٥٧,٥٢٣,٩٢٥   ٨٤,٣٧٩,٠٧٣مجموع حقوق المساهمين

        ٣٤٤,١٩٨        ٦٧١,٥٥١حقوق األقلية

   ٥٧,٨٦٨,١٢٣   ٨٥,٠٥٠,٦٢٤مجموع حقوق الملكية

   ٦٠,٣٦٥,٠٣٩   ٩٢,٠٢٧,٣٥٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

تابع قائمة المركز المالي الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٢



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــالإيضاح

   ٤٧,٦٧٠,٣٨٣   ١٥٦٦,٢٧٦,٨٦١إيرادات

    (٢,٣٥٠,٠١٩)  (١٧,١٤٩,٨٠١)١٦تكلفة إيرادات

   ٤٥,٣٢٠,٣٦٤   ٤٩,١٢٧,٠٦٠مجمل ربح

يخصم:

     ٤,٠١٤,٧٢٩     ١٧٥,٨٠٥,٥٧٢مصروفات إدارية وعمومية

        ٣٠٧,٦٠٦        ٣٥٤,٣٥٩إستهالك موجودات ثابتة

        ١١٢,٨١٥        ١٥٨,١٥٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة

             -        ١٠٠,٠٠٠مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

         ١٠,١٨٧         ٢١,٠٢٤تكاليف تمويل

(٦,٤٣٩,١٠٥)    (٤,٤٤٥,٣٣٧)    

   ٤٠,٨٧٥,٠٢٧   ٤٢,٦٨٧,٩٥٥ربح النشاط

يضاف:

             -         ٥٣,١٨٨أرباح رأسمالية

        ١٢٠,٠٠٠        ٤٤٤,٨٠٢إيرادات أخرى

   ٤٠,٩٩٥,٠٢٧   ٤٣,١٨٥,٩٤٥ربح السنة قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية

يخصم:

    (١,٠٢٩,٧٠٨)    (١,٣٠٨,٠٣٢)٢/١٨مخصص الزكاة الشرعية

   ٣٩,٩٦٥,٣١٩   ٤١,٨٧٧,٩١٣ربح السنة قبل حقوق األقلية

يخصم:

        (١٠,١٢٠)       (١٠٢,٣٥٣)حصة حقوق األقلية في صافي ربح الشركة التابعة الموحدة

   ٣٩,٩٥٥,١٩٩   ٤١,٧٧٥,٥٦٠صافي ربح السنة

ربح السهم الواحد:

            ٦.٨١            ٧.١١ربح النشاط للسهم الواحد

            ٦.٦٦            ٦.٩٦صافي ربح السنة للسهم الواحد

قائمة الدخل الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٣



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

٢٠١٢م٢٠١٣م

 ريـــالريـــالالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

   ٤٠,٩٩٥,٠٢٧   ٤٣,١٨٥,٩٤٥ربح السنة قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية

        ٣٠٧,٦٠٦        ٣٥٤,٣٥٩إستهالك موجودات ثابتة

        ١١٢,٨١٥        ١٥٨,١٥٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة

             -        ١٠٠,٠٠٠مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

         ١٠,١٨٧         ٢١,٠٢٤تكاليف تمويل

             -        (٥٣,١٨٨)أرباح رأسمالية

   ٤١,٤٢٥,٦٣٥   ٤٣,٧٦٦,٢٩٠الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

             -        (٣٠,٠٠٠)تأمينات خطابات ضمان 

       (١١٨,٩١٢)    (٦,٥٦٢,٢٨٨)ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  (٢٨,٣٧٤,٧٢٦)    (٦,٤١٨,٨١٤)مستحق من أطراف ذوي عالقة

        (٦٦,٢١٣)        (٤٣,٦٥٦)مصروفات مدفوعة مقدماً

         ٣٧,٦٧٨     ٢,٣٧٦,٩٨٠ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

        ٨٥٤,٣٨٦     ١,٦٨١,٢٩٦مصروفات مستحقة

       (٢٦٥,٢٥٢)    (١,٠٢٥,٢١٤)المسدد من مخصص الزكاة الشرعية 

        (١٣,٢٦٤)          (٧,٨٨٧)المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

   ١٣,٤٧٩,٣٣٢   ٣٣,٧٣٦,٧٠٧صافي النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

    (٧,٧٧٠,٠٠٠)       (٩٣٧,٥٠٠)إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

    (١,١٢٥,١٥٠)    (٦,٥١١,١٣٠)إستثمارات متاحة للبيع

             -    (٨,٠٥٠,٠٠٠)إستثمارات عقارية

       (١٦٠,٦٨٨)       (٢٨٩,٤٧٦)مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 

             -        ١١٣,٠٥٠متحصالت من بيع موجودات ثابتة

        (٤٠,٦٣٣)        (١١,٥٤٤)مدفوعات مقابل عقود إيجار رأسمالية

    (٩,٠٩٦,٤٧١)  (١٥,٦٨٦,٦٠٠)صافي النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

تعديالت لتسوية الربح لصافي النقدية الناتجة من أنشطة           

التشغيل:

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٤



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

        (١٠,١٨٧)        (٢١,٠٢٤)تكاليف تمويل

    (٢,٢٥٥,٧٥٥)  (١٥,٠٠٠,٠٠٠)أرباح موزعة

        ٢٩٥,٠٠٠        ٢٢٥,٠٠٠تغيير في حقوق األقلية

    (١,٩٧٠,٩٤٢)  (١٤,٧٩٦,٠٢٤)صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

     ٢,٤١١,٩١٩     ٣,٢٥٤,٠٨٣صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

     ٥,٢٩٤,١٥٢     ٧,٧٠٦,٠٧١النقدية وما في حكمها في بداية السنة

     ٧,٧٠٦,٠٧١   ١٠,٩٦٠,١٥٤النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

تابع قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٥



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 أرباح مبقاة إحتياطي نظامي رأس المالالبيان

 أرباح غير

محققة عن 

إستثمارات متاحة 

للبيع

 حساب ترجمة 

عملة أجنبية

 مجموع حقوق 

 حقوق األقليةالمساهمين

 مجموع حقوق 

الملكية

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٦



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 أرباح مبقاة إحتياطي نظامي رأس المالالبيان

 أرباح غير

محققة عن 

إستثمارات متاحة 

للبيع

 حساب ترجمة 

عملة أجنبية

 مجموع حقوق 

 حقوق األقليةالمساهمين

 مجموع حقوق 

الملكية

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

سنة ٢٠١٣م

   ٥٧,٨٦٨,١٢٣        ٣٤٤,١٩٨   ٥٧,٥٢٣,٩٢٥             -             -   ٣٨,٠٤٥,٩٥٧    ٤,٤٧٧,٩٦٨  ١٥,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣م

  (١٥,٠٠٠,٠٠٠)             -  (١٥,٠٠٠,٠٠٠)             -             -  (١٥,٠٠٠,٠٠٠)            -            -أرباح موزعة

             -             -             -             -             -  (٢٣,٠٤٥,٩٥٧)            -  ٢٣,٠٤٥,٩٥٧المحول لرأس المال

   ٤١,٨٧٧,٩١٣        ١٠٢,٣٥٣   ٤١,٧٧٥,٥٦٠             -             -   ٤١,٧٧٥,٥٦٠            -            -صافي ربح السنة

             -             -             -             -             -    (٤,١٧٧,٥٥٦)    ٤,١٧٧,٥٥٦            -المحول لإلحتياطي النظامي

         ٧٩,٥٨٨             -         ٧٩,٥٨٨         ٣١,٨٥٧         ٤٧,٧٣١            -            -            -حركة خالل السنة

        ٢٢٥,٠٠٠        ٢٢٥,٠٠٠             -             -             -            -            -            -تغيير في حقوق األقلية

٢٠١٣م    ٨٥,٠٥٠,٦٢٤        ٦٧١,٥٥١   ٨٤,٣٧٩,٠٧٣         ٣١,٨٥٧         ٤٧,٧٣١   ٣٧,٥٩٨,٠٠٤    ٨,٦٥٥,٥٢٤  ٣٨,٠٤٥,٩٥٧الرصيد في ٣١ ديسمبر

تابع قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر للسنة المنتهية في
=========================

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

٧



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

-

-

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء المباني.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

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

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

والصناعة رقم ٢٢٧/ ق وتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٠هـ بإعالن تأسيس الشركة.

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  ٣ رمضان   ١٤٣٢هـ الصادر من فرع وزارة    

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

الشركة مسجلة لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم                    ٣-

٣٣-٢٠٠٨ في ١٣ شوال ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٠٨م وترخيص رقم ٣٠-٠٨١١٩.

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.

: ٧٦٢,٤٧٦ ريال ) وإجمالي المطلوبات  في  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣م بلغ إجمالي الموجودات الثابتة     ٥,٥٩٤,٩٧٥ ريال   (٢٠١٢م

٤,٥٧٩,٤٦٥ ريال  (٢٠١٢م: ٧٧٠,٤٩٣ ريال ) وبلغ صافي ربح الشركة التابعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ           ١,٠٢٣,٥٢٧

ريال (٢٠١٢م: ١٠١,٢٠٤ ريال).

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو وارد باإليضاح رقم (٣/١).

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.

 

٨



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

-

-

العرف المحاسبي٢/٢

السنة المالية٣/٢

إستثمارات متاحة للبيع٤/٢

إستثمارات عقارية٥/٢

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

تم إظهاره ضمن قائمة الدخل.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

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.

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

وإستمرارية النشاط.

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

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.

، وتدرج اإلستثمارات العقارية   اإلستثمارات العقارية عبارة عن عقارات ألغراض اإليجار أو زيادة رأس المال أو كالهما                

بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك ويتم إيقاف تحقق اإلستثمارات العقارية عند البيع أو عندما يتم سحب اإلستثمارات العقارية بشكل دائم                  

من اإلستخدام ويكون من غير المتوقع حدوث منافع إقتصادية مستقبلية من البيع ، وأن أية مكاسب أو خسائر تنشأ عن إيقاف                      

تحقق العقار   (بإحتساب الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل         ) تدرج في بند األرباح أو الخسائر في      

الفترة التي يجري فيها إيقاف العقار      ، وتتم بشكل دوري مراجعة عمر األصل وطريقة اإلستهالك للتأكد من أن الطريقة وفترة             

اإلستهالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع اإلقتصادية من هذا األصل.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

الموجودات الثابتة٦/٢

١٠%أثاث ومفروشات

٢٠%تحسينات على العقار المأجور

٢٥%أجهزة وبرامج حاسب آلي

٢٥%معدات مكتبية

٢٥%أجهزة تكييف

٣٣,٣٣%سيارات

عقود اإليجار٧/٢

-

-

-

-

-

مخصص الزكاة الشرعية٨/٢

مخصص مكافأة نهاية الخدمة٩/٢

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

باستخدام طريقة القسط الثابت.

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

النسب السنوية التالية :

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

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 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.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إحتياطي  نظامي١٠/٢

تحقق اإليراد١١/٢

-

-

مصروفات إدارية وعمومية١٢/٢

المعامالت بالعمالت األجنبية١٣/٢

-

-

قائمة التدفقات النقدية١٤/٢

نقدية بالصندوق ولدى البنوك٣)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

         ٢٠,٥٣٤             -نقدية بالصندوق

     ٧,٦٨٥,٥٣٧   ١٠,٩٦٠,١٥٤حسابات جارية لدى البنوك

٧,٧٠٦,٠٧١   ١٠,٩٦٠,١٥٤     

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.

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

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

يتم إثبات اإليرادات عن عقود اإلنشاءات على أساس طريقة نسبة اإلنجاز حسب طريقة حصر وتقدير األعمال التي تم                     

إنجازها.

يتم إثبات جميع اإليرادات األخرى عند تأدية الخدمة للعمالء.

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.

يتم ترجمة األرصدة المتعلقة باإلستثمارات المتاحة للبيع إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة                

المركز المالي ويتم تسجيل التسويات الناتجة عن هذه الترجمة كبند منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة.

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

البنوك والعهد النقدية.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تأمينات خطابات ضمان ٤)

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى٥)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

        ١٠٠,٠٠٠     ٤,١٤٦,٦٧٦مدينون تجاريون

             -       (١٠٠,٠٠٠)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

١٠٠,٠٠٠     ٤,٠٤٦,٦٧٦        

             -        ٤٣٢,٥١٦موردون دفعات مقدمة

        ١٧٥,١١٠     ١,٠٨٩,٦٨٨موظفون

             -         ١١,٣٠٠تأمينات لدى الغير

         ٤٠,٤٨٥     ١,١٩٧,٧٠٣أخرى

٣١٥,٥٩٥     ٦,٧٧٧,٨٨٣        

بلغت اإللتزامات المحتملة على المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مبلغ            ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال  (٢٠١٢م: صفر) وذلك مقابل 

خطابات الضمان المعطاة من البنك ويتمثل المبلغ الظاهر بقائمة المركز المالي في قيمة التأمين المحتجز من قبل البنك مقابل                    

إصدار تلك الخطابات.

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

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مستحق من أطراف ذوي عالقة٦)

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

دائنمديندائنمديندائنمدين

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

             -   ١٣,٩٢١,٠٠٠   ١٣,٨٦٠,٧٨٠   ٢٦,٠٧٨,٠٠٠             -    ١,٧٠٣,٧٨٠شركة شقيقةشركة مخازن جدة المحدودة

             -   ١٠,١١٤,١٣٨     ٧,٦٩٠,٠٠٠     ٩,٨٧٦,٧٠٤             -    ٧,٩٢٧,٤٣٤شركة شقيقةشركة ضيافة المتحدة للعقارات

             -     ٦,٠٦٣,١٠٩             -     ٦,٠٦٣,١٠٩             -            -شركة شقيقةشركة ديار النور المتميزة العقارات

             -     ٣,٤٨٥,٠٣١     ٣,٠٢٧,٠٠٠        ٦٥٨,١٥٠             -    ٥,٨٥٣,٨٨١شركة شقيقةشركة األندلسية المتطورة للعقارات المحدودة

             -     ٣,٠٧٠,٥٩٥   ١٢,١٦٥,٠٠٠         ٦٠,٠٠٠             -  ١٥,١٧٥,٥٩٥شركة شقيقةشركة ضاحية األندلسية للعقارات

             -     ٢,٥٦٣,٩٣٢   ١٩,١٧٢,١٥٠   ١٩,٧٥٤,٢٣٢             -    ١,٩٨١,٨٥٠شركة شقيقةشركة ديار للعقارات

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

             -        ١١٩,٦٤١     ٢,٤٧٠,٦٥٩     ٢,٢٤٣,٩٦٥             -       ٣٤٦,٣٣٥شركة شقيقةشركة ديار الهيفاء للعقارات

             -         ٣٦,٠٠٠             -         ٣٦,٠٠٠             -            -شركة شقيقةشركة عالم القصر

             -         ١٨,٠٠٠         ١٩,٠٠٠         ٣٧,٠٠٠             -            -شركة شقيقةشركة أوليو العربية المحدودة

             -         ١٦,٢٤٣        ٢٢٥,٦٤٧        ٢٤١,٨٩٠             -            -شركة شقيقةشركة إتحاد المعماريين ومشاركوهم

٦٥,٠٤٩,٠٥٠           -٣٣,٢٣٨,٨٧٥ إجمالي            -٣٩,٦٥٧,٦٨٩ ٥٨,٦٣٠,٢٣٦ 

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
====================

طبيعة العالقةالطرف ذو العالقة

٢٠١٣/٠١/٠١م ٢٠١٣/١٢/٣١مالحركة خالل السنةالرصيد في الرصيد في

١٣



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع مستحق من أطراف ذوي عالقة

١/٦

٢/٦

٣/٦

٤/٦

٥/٦

٦/٦

إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدما٧ً)

الرصيد في إضافاتالرصيد في

٢٠١٣/١٢/٣١م السنة٢٠١٣/٠١/٠١م

 ريـــال ريـــال ريـــالالمشروع

   ٨,٠٠٠,٠٠٠      ٩٣٧,٥٠٠   ٧,٠٦٢,٥٠٠مشروع الضيافة - قاعة القصر

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

   ٤,٨٥٠,٠٠٠            -   ٤,٨٥٠,٠٠٠مشروع الفندق - مكة المكرمة

١٧,٨٥٠,٠٠٠    ١٦,٩١٢,٥٠٠٩٣٧,٥٠٠اإلجمالي

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

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

تتضمن إيرادات السنة مبلغ ٦١,٤٧٢,١٨٣ ريال (٢٠١٢م: ٤٧,٦٢١,٤٤٥ ريال) مكتسبة نتيجة للعمليات مع األطراف ذوي العالقة.

تتضمن مصروفات السنة مبلغ ١,٠٢٠,٣١٢ ريال (٢٠١٢م: صفر) تم تكبدها نتيجة للعمليات مع األطراف ذوي العالقة.

تتضمن إستثمارات عقارية مبلغ ٨,٠٥٠,٠٠٠ ريال (٢٠١٢م: صفر) تكلفة إستثمارات عقارية تم شراؤها من أطراف ذوي عالقة.

بخالف ما ذكر أعاله فإن الطرف ذو العالقة والمجموعة يقومون بدفع مبالغ بالنيابة عن بعضهما البعض.

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

تتضمن إيرادات أخرى للسنة مبلغ ٤٠٢,٠٠٠ ريال (٢٠١٢م: ١٢٠,٠٠٠ ريال) مكتسبة نتيجة للعمليات مع األطراف ذوي العالقة.
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

١/٧

إستثمارات متاحة للبيع٨)

Sur La TableArchwayEsmalglass - ItacaFishnetGeorg JensenTyrrellsPaper SourceFitness Timeاإلجمالي

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

    ١,١٢٥,١٥٠             -             -             -             -             -            -            -   ١,١٢٥,١٥٠رصيد في ١ يناير ٢٠١٣م

    ٦,٥١١,١٣٠    ١,٠١٢,٦٨٩         ١٤,٠٠٧    ١,٠٩٨,٥١٥    ١,١٢٦,١٤٩    ١,٠١٣,٤٥٠   ١,١٢٠,٢٧٥   ١,١٢٦,٠٤٥            -إضافات السنة

         ٣١,٨٥٧            (١٨٩)               (٣)         ١٨,٢٧٣         (١,١٤٩)            (٩٥٠)        ١٧,٠٧٠        (١,٠٤٥)           (١٥٠)حساب ترجمة عملة أجنبية

    ٧,٦٦٨,١٣٧    ١,٠١٢,٥٠٠         ١٤,٠٠٤    ١,١١٦,٧٨٨    ١,١٢٥,٠٠٠    ١,٠١٢,٥٠٠   ١,١٣٧,٣٤٥   ١,١٢٥,٠٠٠   ١,١٢٥,٠٠٠رصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

         ٤٧,٧٣١             -               (١)             -      (١٥٣,٨٧٤)             -      ٦٥٤,٣٢٥     (٣٨٠,٣٤٠)       (٧٢,٣٧٩)أرباح (خسائر) غير محققة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر    ٧,٧١٥,٨٦٨  ١,٠١٢,٥٠٠      ١٤,٠٠٣  ١,١١٦,٧٨٨    ٩٧١,١٢٦ ١,٠١٢,٥٠٠ ١,٧٩١,٦٧٠    ٧٤٤,٦٦٠ ١,٠٥٢,٦٢١القيمة العادلة في

البيان

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

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.

تتمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع إستثمارات في أسهم خاصة وبيانها كالتالي:
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إستثمارات عقارية٩)

التكلفة (ر.س)مساحهارقم المحططرقم القطعةتاريخرقم الصكالموقع

    ٤٣٧.٥١,٦١٠,٠٠٠ متر مربع٤٣١/ج/س٦٣/ب١٤٣٥/٠١/٢٢هـ٣٢٠٢١٨٠٣٩٦٣حي المحمدية بمدينة جدة

    ٤٣٧.٥١,٦١٠,٠٠٠ متر مربع٤٣١/ج/س٥٧/ب١٤٣٥/٠١/٢٢هـ٣٢٠٢١٨٠٣٩٦٤حي المحمدية بمدينة جدة

    ٤٣٧.٥١,٦١٠,٠٠٠ متر مربع٤٣١/ج/س٦٥/ب١٤٣٥/٠١/٢٢هـ٣٢٠٢١٨٠٣٩٦٥حي المحمدية بمدينة جدة

    ٤٣٧.٥١,٦١٠,٠٠٠ متر مربع٤٣١/ج/س٦٣/أ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ٣٢٠٢١٨٠٣٩٦٦حي المحمدية بمدينة جدة

    ٤٣٧.٥١,٦١٠,٠٠٠ متر مربع٤٣١/ج/س٦٥/أ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ٣٢٠٢١٨٠٣٩٦٧حي المحمدية بمدينة جدة

  ٨,٠٥٠,٠٠٠اإلجمالي

موجودات ثابتة١٠)

صافي القيمة صافي القيمة مجمع اإلستهالكمجمع اإلستهالكالتكلفةالتكلفة

الدفترية فيالدفترية فيفي إستبعادات إستهالكفيفي إستبعادات إضافاتفي

٢٠١٢/١٢/٣١م٢٠١٣/١٢/٣١م٢٠١٣/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٣/٠١/٠١م٢٠١٣/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٣/٠١/٠١م

 ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال

      ٢٠٢,٠٦٨      ٢٦٥,٣٧٩      ١٣٠,٥٧٤            -        ٣٤,١١٣        ٩٦,٤٦١     ٣٩٥,٩٥٣           -       ٩٧,٤٢٤     ٢٩٨,٥٢٩أثاث ومفروشات

      ٢٥٤,٦٧٩      ١٨٥,٦٧٧      ٢٤٥,٢٧٧            -        ٨٥,٣٧١      ١٥٩,٩٠٦     ٤٣٠,٩٥٤           -       ١٦,٣٦٩     ٤١٤,٥٨٥تحسينات على العقار المأجور

      ١٤٤,٠٩٣      ١٤٠,٦٦٩      ٣٢٠,٥١١            -        ٨٤,٦٣٤      ٢٣٥,٨٧٧     ٤٦١,١٨٠           -       ٨١,٢١٠     ٣٧٩,٩٧٠أجهزة وبرامج حاسب آلي

        ٩٩,١٥١      ١٠٩,٣٢٥      ١٦٥,٦١٥            -        ٥٠,٩١٧      ١١٤,٦٩٨     ٢٧٤,٩٤٠           -       ٦١,٠٩١     ٢١٣,٨٤٩معدات مكتبية

        ٤٨,١٩٥        ٥٧,٥٠٤        ٦٧,٩٧٨            -        ٢٤,٠٧٣        ٤٣,٩٠٥     ١٢٥,٤٨٢           -       ٣٣,٣٨٢       ٩٢,١٠٠أجهزة تكييف

     ٧٤٨,١٨٦    ٧٥٨,٥٥٤   ٩٢٩,٩٥٥          -   ٢٧٩,١٠٨   ١,٦٨٨,٥٠٩٦٥٠,٨٤٧          -   ١,٣٩٩,٠٣٣٢٨٩,٤٧٦اإلجمالي

البيان

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية١١)

صافي القيمة صافي القيمة مجمع اإلستهالكمجمع اإلستهالكالتكلفةالتكلفة

الدفترية فيالدفترية فيفي إستبعادات إستهالكفيفي إستبعادات إضافاتفي

٢٠١٢/١٢/٣١م٢٠١٣/١٢/٣١م٢٠١٣/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٣/٠١/٠١م٢٠١٣/١٢/٣١م السنة السنة٢٠١٣/٠١/٠١م

 ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال ريـــال

      ١٦٨,٨٨٦        ٣٣,٧٧٣        ٧٧,٧٢٧        ٣٨,٠٨٨        ٧٥,٢٥١        ٤٠,٥٦٤     ١١١,٥٠٠       ٩٧,٩٥٠           -     ٢٠٩,٤٥٠سيارات

     ١٦٨,٨٨٦      ٣٣,٧٧٣     ٧٧,٧٢٧      ٣٨,٠٨٨     ٧٥,٢٥١     ٤٠,٥٦٤   ١١١,٥٠٠      ٩٧,٩٥٠         -   ٢٠٩,٤٥٠اإلجمالي

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

البيان

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى١٢)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

             -     ٢,٢٤٦,٨٤١دائنون تجاريون

        ١٥٢,٥١٧        ٢٨٢,٦٥٦أخرى

١٥٢,٥١٧     ٢,٥٢٩,٤٩٧        

مصروفات مستحقة١٣)

        ٨٥٧,١٤٦     ٢,٤٤٠,٧٣٥رواتب ومميزات أخرى للموظفين

         ٦٠,٠٠٠        ١٣١,٨٧٥أتعاب مهنية

         ٢٢,٤٤٦         ١٦,٦٦٨تأمينات إجتماعية

           ٣,٢١٨           ٣,٧٩٢كهرباء ومياه

           ١,٨١٤             -هاتف وفاكس وبريد

             -         ٣٢,٨٥٠أخرى

٩٤٤,٦٢٤     ٢,٦٢٥,٩٢٠        

رأس المال١٤)

١/١٤

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

تم تحديد 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)

٢/١٤

إيرادات١٥)

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

   ٤٥,٨٦٠,٧٤٩   ٤٨,٥٣٩,١٠٢خدمات الترتيب والمشورة

             -   ١٤,١٣٤,٥٢٢عقود اإلنشاءات

     ١,٤٩١,٢٩٦     ٢,٦٢٣,٨٦١خدمات إدارة المشروعات

        ٣١٨,٣٣٨        ٦١٩,٥٧٦خدمات إدارة تقنية المعلومات

             -        ٣٥٩,٨٠٠خدمات إدارة الجودة

٤٧,٦٧٠,٣٨٣   ٦٦,٢٧٦,٨٦١   

تكلفة إيرادات١٦)

     ١,١٩٦,٤٦٦     ١,١٨٤,٠٤٧(إيضاح ١/١٦)خدمات الترتيب والمشورة

             -   ١٣,٠٢٥,٢٧٣(إيضاح ٢/١٦)عقود اإلنشاءات

        ٣٩٠,٣٨٧     ١,٨٥٢,٠٥٤(إيضاح ٣/١٦)خدمات إدارة المشروعات

        ٧٠٠,٨٦٦        ٧١٦,١١٧(إيضاح ٤/١٦)خدمات إدارة تقنية المعلومات

         ٦٢,٣٠٠        ٣٧٢,٣١٠(إيضاح ٥/١٦)خدمات إدارة الجودة

٢,٣٥٠,٠١٩   ١٧,١٤٩,٨٠١     

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

قرر المساهمون في الشركة خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في           ٢٧ إبريل   ٢٠١٣م بتحويل كامل الرصيد في حساب     

األرباح المبقاة بعد توزيع األرباح عن عام        ٢٠١٢م كجزء من رأسمال الشركة غير المدفوع ووفقاً لذلك كما في             ٣١ ديسمبر 

٢٠١٣م فإن رأسمال الشركة تم تحديده 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

  ٢٠,٦٣٦,٨٠٠  ٣٥,٧٦٣,٢٠٠  ٥٦,٤٠٠,٠٠٠            ١٠ ٥,٦٤٠,٠٠٠خديجة علي بن عمر بايونس 

      ٤٣٩,٠٨١      ٧٦٠,٩١٩    ١,٢٠٠,٠٠٠            ١٠    ١٢٠,٠٠٠أحمد عبد اهللا أحمد باقبص

      ٤٣٩,٠٨١      ٧٦٠,٩١٩    ١,٢٠٠,٠٠٠            ١٠    ١٢٠,٠٠٠عبد الهادي محمد أحمد باقبص

      ٢١٩,٥٤١      ٣٨٠,٤٥٩      ٦٠٠,٠٠٠            ١٠     ٦٠,٠٠٠ياسر علوي علي فدعق 

      ٢١٩,٥٤٠      ٣٨٠,٤٦٠      ٦٠٠,٠٠٠            ١٠     ٦٠,٠٠٠محمد صالح محمد باقبص

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٣٨,٠٤٥,٩٥٧٢١,٩٥٤,٠٤٣        -٦,٠٠٠,٠٠٠اإلجمالي  

إسم المساهم
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شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

خدمات الترتيب والمشورة١/١٦

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

        ٧٨٠,٤٩٨        ٨٠٨,٦٦٨رواتب ومميزات أخرى للموظفين

        ١٤٥,١٥٠        ١٨٢,٥٠٠مصروفات دعاية وتسويق

         ٤٨,٠٢٧         ٦٦,١١٢تأمين طبي

        ١٥٣,٠٠٠         ٥٨,١١٠أتعاب مهنية

         ١٣,٧٦٥         ٣٣,٥٤١سفر وإنتقال

         ١٥,٦٢٥         ١٥,٧٥٠تعقيب 

         ١٤,٤٤٩         ١٢,٨٣٥تأمينات إجتماعية

           ٣,٨٧١           ٣,٧٦١رسوم وإشتراكات

         ١٣,٣٥٧           ٢,٧٧٠ضيافة

           ٧,٥٠٠             -مصروفات تدريب موظفين

           ١,٢٢٤             -قرطاسية ومطبوعات

١,١٩٦,٤٦٦     ١,١٨٤,٠٤٧     

عقود اإلنشاءات٢/١٦

             -   ١١,٩٥٢,٥٢٤تكلفة مواد ومقاولي الباطن

             -        ٧٠٧,٩٤٩رواتب ومميزات أخرى للموظفين

             -        ١٧٩,٤٤٥إيجارات

             -         ٨٢,٠٨٢تأشيرات وإقامات

             -         ٤١,٤٠٠سفر وإنتقال

             -         ٢٨,٩٨١صيانة وإصالح

             -         ١٥,٦٤٨قرطاسية ومطبوعات

             -         ١٠,٨٠٠عموالت

             -           ٥,٠١٩ضيافة

             -           ١,٤٢٥رسوم وإشتراكات

١٣,٠٢٥,٢٧٣   -             

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

 

٢٠



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

خدمات إدارة المشروعات٣/١٦

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

             -     ١,٧٨٨,٠٧١رواتب ومميزات أخرى للموظفين

         ١٦,١٥٠         ٢٦,١٤٢تأشيرات وإقامات

             -         ١٠,٣٦٠سفر وإنتقال

           ٤,٢٥٠           ٨,٠٠٠مصروفات تدريب موظفين

             -           ٧,٥٦٦قرطاسية ومطبوعات

             -           ٦,٣٦٥تأمين طبي

             -           ٥,١٠٠رسوم وإشتراكات

             -             ٤٥٠هاتف وفاكس وبريد

        ٣٦٩,٩٨٧             -أتعاب مهنية

٣٩٠,٣٨٧     ١,٨٥٢,٠٥٤        

خدمات إدارة تقنية المعلومات٤/١٦

        ٥٣٣,١٩٩        ٣٣٧,١٩٣رواتب ومميزات أخرى للموظفين

        ١٠١,٦٠٧        ١٢١,٦٥٤قرطاسية ومطبوعات

         ٣٠,٠٧٥         ٦٧,٨٥٠مصروفات تطوير العمل

             -         ٥٣,٣٥٠سفر وإنتقال

         ٣٥,٩٨٥         ٤٩,٩٧٩تأشيرات وإقامات

             -         ٣١,٣٧٩مصروفات حاسب آلي

             -         ١٢,٧٥٠أتعاب مهنية

             -           ٧,٣٧١تأمين طبي

             -           ٥,٩٤٦رسوم وإشتراكات

             -           ٤,٨٥٠مصروفات تدريب موظفين

             -             ٧٠٨هاتف وفاكس وبريد

             -             ١٣٥صيانة وإصالح

             -         ٢٢,٩٥٢متنوعة

٧٠٠,٨٦٦        ٧١٦,١١٧        

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

 

٢١



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

خدمات إدارة الجودة٥/١٦

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

           ٩,٤٠٠        ١٩٨,٣٢٥رواتب ومميزات أخرى للموظفين

             -         ٨٥,٦٦٠أتعاب مهنية

         ٣٤,٨٢٥         ٢٤,٠٢١مصروفات تدريب موظفين

             -         ١٨,٠٢٥مصروفات تطوير العمل

         ١٨,٠٧٥         ١٧,٢١٣سفر وإنتقال

             -         ١٤,٠٢٠تأشيرات وإقامات

             -         ١١,٨٢١رسوم وإشتراكات

             -           ١,٥٥٠ضيافة

             -             ٧٠٠مصروفات دعاية وإعالن

             -             ٦٠٠قرطاسية ومطبوعات

             -             ٣٧٥هاتف وفاكس وبريد

٦٢,٣٠٠        ٣٧٢,٣١٠         

مصروفات إدارية وعمومية١٧)

     ٢,٧٤٥,٢٥٥     ٣,٨٢٩,٤٩٤رواتب ومميزات أخرى للموظفين

        ٢٦١,٠٦٩        ٦٠٤,٣٩٧أتعاب مهنية

         ٨٠,٩٤٧        ١٧٩,٧٦٠تأمين طبي

           ٥,٨٦٤         ٢٧,١٦٩مصروفات حاسب آلي

        ١٠٩,٦١٩        ١٦٨,١٣٣رسوم وإشتراكات

        ١٥٣,٣٩٠        ١٥٠,٠٠٠إيجار المكتب

         ٦٥,١٨٦        ١١١,٠٩٤ضيافة

         ٥٢,٢٨٧        ١٢٣,٠٨٩تأمينات إجتماعية

         ١٩,٥٠٠        ١٢٢,٤٨٥تأشيرات وإقامات

     ٣,٤٩٣,١١٧     ٥,٣١٥,٦٢١ما بعده

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

٢٢



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع مصروفات إدارية وعمومية

٢٠١٢م٢٠١٣م

ريـــالريـــال

     ٣,٤٩٣,١١٧     ٥,٣١٥,٦٢١ما قبله

         ٧٣,٤٩٧         ٧٧,١٥٦سفر وإنتقال

         ٥٢,٧٤٢         ٧٢,٩١٧كهرباء ومياه

         ٣١,٩٢٥         ٥٨,٤٠٧مصروفات تدريب موظفين

         ٣٥,٨٥٠         ٦٤,٩١٠تعقيب 

         ٥٤,٥٣١         ٥٥,١٣٩صيانة وإصالح

         ٢٨,٨١٠         ٥٥,٠٧٧هاتف وفاكس وبريد

        ١١١,٥٠٧         ٢٥,٢٨١قرطاسية ومطبوعات

         ١٧,٩٨٨         ١٤,٦٦٤مصروفات مكتب

         ٢٥,١٢٨           ٣,٥٦٥مصروفات سيارات

           ٢,٨٢٠           ١,٥١٥بريد وشحن

           ١,٢٦١           ١,٤٠٠رسوم بنكية

         ٧٠,٢٦٩             -مصروفات دعاية وإعالن

         ١٥,٢٨٤         ٥٩,٩٢٠متنوعة

٤,٠١٤,٧٢٩     ٥,٨٠٥,٥٧٢     

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

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في

 

٢٣



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

الزكاة الشرعية١٨)

إحتساب الزكاة الشرعية١/١٨

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

   ٤٠,٨٩٧,٨١٢        ١٠٦,٥٧٣   ٤٠,٧٩١,٢٣٩   ٤٤,١٠٧,١١٩     ١,٠٥٣,٢٣٥  ٤٣,٠٥٣,٨٨٤ربح السنة قبل الزكاة الشرعية

يضاف:

        ١١٢,٨١٥         ٢٧,٦٩٩         ٨٥,١١٦        ١٥٨,١٥٠        ٦٧,٤٩٠        ٩٠,٦٦٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة

             -             -             -        ١٠٠,٠٠٠            -       ١٠٠,٠٠٠مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

         ٩٧,٢١٥             -         ٩٧,٢١٥       (٩٢١,١٧٤)            -      (٩٢١,١٧٤)حصة في أرباح (خسائر) الشركة التابعة 

   ٤١,١٠٧,٨٤٢        ١٣٤,٢٧٢   ٤٠,٩٧٣,٥٧٠   ٤٣,٤٤٤,٠٩٥     ١,١٢٠,٧٢٥  ٤٢,٣٢٣,٣٧٠ربح السنة المعدل

وعاء الزكاة الشرعية:

   ١٥,١٠٠,٠٠٠        ١٠٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣٨,١٤٥,٩٥٧       ١٠٠,٠٠٠  ٣٨,٠٤٥,٩٥٧رأس المال

        ٥٠١,٢٧٨             -        ٥٠١,٢٧٨     ٤,٤٧٧,٩٦٨            -    ٤,٤٧٧,٩٦٨إحتياطي نظامي

     ٢,٢٥٥,٧٤٧             -     ٢,٢٥٥,٧٤٧             -            -            -أرباح مبقاة 

   ١٧,٨٥٧,٠٢٥        ١٠٠,٠٠٠   ١٧,٧٥٧,٠٢٥   ٤٢,٦٢٣,٩٢٥       ١٠٠,٠٠٠  ٤٢,٥٢٣,٩٢٥ما بعده

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

٢٠١٢م٢٠١٣م

 

٢٤



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع وعاء الزكاة الشرعية:

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

   ١٧,٨٥٧,٠٢٥        ١٠٠,٠٠٠   ١٧,٧٥٧,٠٢٥   ٤٢,٦٢٣,٩٢٥       ١٠٠,٠٠٠  ٤٢,٥٢٣,٩٢٥ما قبله

             -             -             -         ٤٧,٧٣١            -        ٤٧,٧٣١أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

             -             -             -         ٣١,٨٥٧            -        ٣١,٨٥٧حساب ترجمة عملة أجنبية

        ١١٥,٢٠٩        ١١٥,٢٠٩             -        ١٣٧,٣٤٥       ١١٤,٥٧٥        ٢٢,٧٧٠إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالية

        ٢٨٠,٠٠٠        ٢٨٠,٠٠٠             -        ٥٠٨,٠٧٠       ٥٠٨,٠٧٠            -مستحق ألطراف ذوي عالقة

             -             -             -           ٢,٨٦٩          ٢,٨٦٩            -مخصص زكاة شرعية

        ١١٠,٨٦٣             -        ١١٠,٨٦٣        ٢١٥,٧٩١        ٢٣,١٧٧       ١٩٢,٦١٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

   ٤١,١٠٧,٨٤٢        ١٣٤,٢٧٢   ٤٠,٩٧٣,٥٧٠   ٤٣,٤٤٤,٠٩٥     ١,١٢٠,٧٢٥  ٤٢,٣٢٣,٣٧٠ربح السنة المعدل

   ٥٩,٤٧٠,٩٣٩        ٦٢٩,٤٨١   ٥٨,٨٤١,٤٥٨   ٨٧,٠١١,٦٨٣     ١,٨٦٩,٤١٦  ٨٥,١٤٢,٢٦٧إجمالي وعاء الزكاة الشرعية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

٢٠١٢م٢٠١٣م

 

٢٥



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تابع وعاء الزكاة الشرعية:

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

   ٥٩,٤٧٠,٩٣٩        ٦٢٩,٤٨١   ٥٨,٨٤١,٤٥٨   ٨٧,٠١١,٦٨٣     ١,٨٦٩,٤١٦  ٨٥,١٤٢,٢٦٧إجمالي وعاء الزكاة الشرعية

يخصم:

  (١٦,٢٤٠,٣٨١)             -  (١٦,٢٤٠,٣٨١)  (١٧,٨٥٠,٠٠٠)            - (١٧,٨٥٠,٠٠٠)إستثمارات عقارية طويلة األجل مدفوعة مقدماً

    (١,١٢٥,١٥٠)             -    (١,١٢٥,١٥٠)    (٧,٧١٥,٨٦٨)            -   (٧,٧١٥,٨٦٨)إستثمارات متاحة للبيع

             -             -             -    (٨,٠٥٠,٠٠٠)            -   (٨,٠٥٠,٠٠٠)إستثمارات عقارية

       (٧٤٨,١٨٦)       (٢٧٧,٨١٧)       (٤٧٠,٣٦٩)       (٧٥٨,٥٥٤)      (٣٤٠,٥٩٧)      (٤١٧,٩٥٧)موجودات ثابتة

       (١٦٨,٨٨٦)       (١٣٦,٨٩٨)        (٣١,٩٨٨)        (٣٣,٧٧٣)       (٢٣,٢٨٣)       (١٠,٤٩٠)موجودات ثابتة بعقود إيجار رأسمالية

             -             -             -       (١٠٨,٠١٧)      (١٠٨,٠١٧)            -خسائر متراكمة

   ٤١,١٨٨,٣٣٦        ٢١٤,٧٦٦   ٤٠,٩٧٣,٥٧٠   ٥٢,٤٩٥,٤٧١     ١,٣٩٧,٥١٩  ٥١,٠٩٧,٩٥٢صافي وعاء الزكاة الشرعية

     ١,٠٢٩,٧٠٨           ٥,٣٦٩     ١,٠٢٤,٣٣٩     ١,٣١٢,٣٨٧        ٣٤,٩٣٨    ١,٢٧٧,٤٤٩الزكاة الشرعية بواقع ٢,٥%

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

٢٠١٢م٢٠١٣م

 

٢٦



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مخصص الزكاة الشرعية٢/١٨

المجموعةالشركة التابعةالشركةالمجموعةالشركة التابعةالشركة

ريـــالريـــالريـــالريـــالريـــالريـــال

        ٢٦٢,٧٥٢             -        ٢٦٢,٧٥٢     ١,٠٢٧,٢٠٨          ٢,٨٦٩    ١,٠٢٤,٣٣٩رصيد في بداية السنة

     ١,٠٢٩,٧٠٨           ٥,٣٦٩     ١,٠٢٤,٣٣٩     ١,٣٠٨,٠٣٢        ٢٩,٧٠٨    ١,٢٧٨,٣٢٤مخصص مكون خالل السنة

       (٢٦٥,٢٥٢)          (٢,٥٠٠)       (٢٦٢,٧٥٢)    (١,٠٢٥,٢١٤)            -   (١,٠٢٥,٢١٤)زكاة شرعية مدفوعة خالل السنة

     ١,٠٢٧,٢٠٨           ٢,٨٦٩     ١,٠٢٤,٣٣٩     ١,٣١٠,٠٢٦        ٣٢,٥٧٧    ١,٢٧٧,٤٤٩رصيد في نهاية السنة

وضع الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل٣/١٨

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

صدر الربط الزكوي للشركة عن الفترة المالية من        ٧ يوليو   ٢٠٠٩م حتى   ٣١ ديسمبر  ٢٠١٠م والسنة المالية   ٢٠١١م وبلغت بموجبه الفروقات الزكوية      ٨٥٦,١٩٨ ريال وضريبة اإلستقطاع    ١٨,٢٥٥

ريال وقد قدمت الشركة إعتراضها على الربط المذكور خالل المدة النظامية ولم يتم تكوين مخصص عن الفروقات المذكورة حيث أنه حسب رأي إدارة الشركة سيتم قبول اإلعتراض من قبل فرع                               

المصلحة المذكور أعاله.

ما زال اإلقرار الزكوي للشركة عن السنة المالية ٢٠١٢م تحت الدراسة لدى فرع المصلحة المذكور أعاله.

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

٢٠١٢م٢٠١٣م

تم تقديم اإلقرارات الزكوية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٧ يوليو ٢٠٠٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م والسنتين الماليتين ٢٠١١م و٢٠١٢م لفرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة.

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في

 

٢٧



شركة مجموعة رؤيا المالية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

وضع الشركة التابعة مع مصلحة الزكاة والدخل٤/١٨

أرقام المقارنة١٩)

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

تم تسوية الوضع الزكوي مع فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة بشكل نهائي حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٢م.

تابع إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر في
====================

 

٢٨


