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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2020

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Notes
2020
SR

2019
SR

ASSETS

NON-CURRENT ASSETS
Property and equipment 6 13,173,341 11,584,979
Intangible assets 7 1,273,465 874,239
Right-of-use assets 12 3,846,108 5,471,442

──────── ────────
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 18,292,914 17,930,660

──────── ────────
CURRENT ASSETS
Investment held at fair value through profit and loss (FVTPL) 10 6,450,000 10,125,000
Accounts receivable and other assets 9 2,308,041 215,063
Prepayments 958,840 1,088,424
Cash and cash equivalents 8 40,234,323 64,769,750

──────── ────────
TOTAL CURRENT ASSETS 49,951,204 76,198,237

──────── ────────
TOTAL ASSETS 68,244,118 94,128,897

════════ ════════
SHAREHOLDER’S EQUITY AND LIABILITIES
SHAREHOLDER’S EQUITY
Share capital 13 90,000,000 90,000,000
Accumulated losses (35,682,095) (33,326,520)
Actuarial valuation reserve 11 146,582 175,973

──────── ────────
TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY 54,464,487 56,849,453

──────── ────────
LIABILITIES
NON-CURRENT LIABILITIES
Employees’ defined benefit liabilities 11 1,518,395 749,709
Lease liabilities - non-current portion 12 2,231,842 3,864,793

──────── ────────
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 3,750,237 4,614,502

──────── ────────
CURRENT LIABILITIES
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities 14 5,646,022 5,585,815
Amounts due to related parties 15 - 22,323,879
Zakat payable 16 2,750,422 3,307,618
Lease liabilities - current portion 12 1,632,950 1,447,630

──────── ────────
TOTAL CURRENT LIABILITIES 10,029,394 32,664,942

──────── ────────
TOTAL LIABILITIES 13,779,631 37,279,444

──────── ────────
TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY AND LIABILITIES 68,244,118 94,128,897

════════ ════════
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STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2020

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Notes
2020
SR

2019
SR

INCOME
Arrangement fee income 18,256,832 8,293,622

──────── ────────
OPERATING EXPENSES
Salaries and related costs (16,140,237) (15,059,260)
Commission fee expense (3,384,070) (1,529,641)
Depreciation of property and equipment 6 (2,602,425) (945,951)
Depreciation of right-of-use assets 12 (1,625,334) (1,625,334)
Employees' defined benefit liabilities 11 (810,921) (700,118)
Advisory fee expense 15 (548,963) (305,925)
Amortisation of intangible assets 7 (58,420) (32,749)
Other general and administration expenses 17 (4,844,405) (5,287,939)

──────── ────────
(30,014,775) (25,486,917)
──────── ────────

OPERATING LOSS (11,757,943) (17,193,295)

Special commission income 624,305 1,719,839
Other income 40,300 -
Foreign exchange gain (loss) 2,380 (50,796)
Finance costs 18 (105,969) (583,764)

──────── ────────
LOSS BEFORE ZAKAT (11,196,927) (16,108,016)

Zakat 16 (1,158,648) (1,715,844)
──────── ────────

LOSS FOR THE YEAR (12,355,575) (17,823,860)

OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
Item that will not be reclassified subsequently to profit or
loss:
Remeasurement (loss) gain on employees’ defined benefit
liabilities 11 (29,391) 175,973

──────── ────────
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR (12,384,966) (17,647,887)

════════ ════════



Watani Wealth Management Company
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER’S EQUITY
For the year ended 31 December 2020

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Share capital
Accumulated

losses

Actuarial
valuation

reserve Total
SR SR SR SR

(Note 11)

As at 1 January 2019 90,000,000 (15,502,660) - 74,497,340

Loss for the year - (17,823,860) - (17,823,860)
Other comprehensive income - - 175,973 175,973
Total comprehensive loss for the year - (17,823,860) 175,973 (17,647,887)

As at 1 January 2020 90,000,000 (33,326,520) 175,973 56,849,453

Loss for the year - (12,355,575) - (12,355,575)
Other comprehensive loss - - (29,391) (29,391)
Total comprehensive loss for the year - (12,355,575)  (29,391)   (12,384,966)

Waiver of liability by the Shareholder (note 15) - 10,000,000 -  10,000,000

As at 31 December 2020 90,000,000 (35,682,095) 146,582 54,464,487



Watani Wealth Management Company
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STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2020

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Notes
2020
SR

2019
SR

OPERATING ACTIVITIES
Loss before zakat (11,196,927) (16,108,016)

Adjustments for:
Depreciation of property and equipment 6 2,602,425 945,951
Depreciation of right-of-use assets 12 1,625,334 1,625,334
Provision for employees' defined benefit liabilities 11 810,921 700,118
Finance costs 18 105,969 583,764
Amortisation of intangible assets 7 58,420 32,749
Receivable written off 17 - 221,766
Income from rent concession 12 (40,300) -
Special commission income (624,305) (1,719,839)

───────── ─────────
Operating cash flows before movements in working capital (6,658,463) (13,718,173)

Changes in operating assets and liabilities
(Increase) decrease in accounts receivable and other assets (2,158,347) 15,488,762
Decrease (increase) in prepayments 129,584 (344,675)
Increase in accounts payable, accrued expenses and other liabilities 60,207 1,869,348

───────── ─────────
Cash (used in) from operating activities (8,627,019) 3,295,262

Special commission income received 689,674 1,854,059
Employee's terminal benefits paid 11 (71,626) -
Payment of interest portion of lease liabilities 12 (105,969) (95,624)
Zakat paid 16 (1,715,844) -

───────── ─────────
Net cash (used in) from operating activities (9,830,784) 5,053,697

───────── ─────────

INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property and equipment 6 (4,190,787) (3,203,775)
Additions to intangible assets 7 (457,646) (460,290)
Proceeds from disposal of financial assets held at FVTPL 10 255,637,500 73,726,900
Acquisitions of financial assets held at FVTPL 10 (251,962,500) (80,100,000)

───────── ─────────
Net cash used in investing activities (973,433) (10,037,165)

───────── ─────────
FINANCING ACTIVITIES
Movement in amounts due to related parties, net (12,323,879) 4,480,553
Payment of principal portion of lease liabilities 12 (1,407,331) (1,757,976)

───────── ─────────
Net cash (used in) from financing activities (13,731,210) 2,722,577

───────── ─────────
Decrease in cash and cash equivalents (24,535,427) (2,260,891)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 64,769,750 67,030,641
───────── ─────────

Cash and cash equivalents at the end of the year 40,234,323 64,769,750
═════════ ═════════

Significant non-cash transactions:
Waiver of liability by the Shareholder 15 10,000,000 -
Actuarial (loss) gain on employees’ defined benefit liabilities 11 (29,391) 175,973
Transfer of property and equipment to related parties 15 - 2,900,499
Right-of-use assets 12 - 7,096,776
Lease liabilities 12 - 7,021,711
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2020
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1.       INCORPORATION AND ACTIVITIES

Watani Wealth Management Company (the “Company”) is a single shareholder closed joint stock company,
established on 8 Jumad Awal 1439H (corresponding to 25 January 2018) pursuant to the rules and regulations of the
Companies’ Law issued by a Royal Decree No. M/3, dated 28 Muharram 1437H (corresponding to 10 November
2015). The Company is registered in the Kingdom of Saudi Arabia under commercial registration numbered
1010481235 dated 4 Rabi Thani 1440H (corresponding to 11 December 2018). The registered office is located at
Daman Building 2nd and 3rd floor, Al Muhammadiyah District, King Fahad Road, Riyadh 12363, Kingdom of Saudi
Arabia.

The Company also operates in the Kingdom of Saudi Arabia through the following branches:

Commercial Registration NumberCity
4030605432Jeddah
2051229687Al Khobar

The Company and its branches are licensed to deal as principal and as an agent, arranging, advising, and serving as a
custodian in the securities business, managing investment funds, and managing discretionary portfolios in accordance
with the license issued by the Capital Market Authority No. 17185-37 dated 19 Dhul Hijjah 1438H (corresponding to
10 September 2017).

2.      BASIS OF PREPARATION

2.1 Statement of compliance
These financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standards Board (IASB), as endorsed in the Kingdom of
Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Certified Public
Accountants (“SOCPA”) (collectively referred to as “IFRS as endorsed in KSA”).

2.2 Judgments and estimates
The preparation of the financial statements in conformity with the IFRS as endorsed in KSA requires the use of certain
critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the
Company’s accounting policies as discussed in note 5.

2.3 Basis of measurement, presentation and functional currency
The financial statements are prepared under the historical cost convention, using the accrual basis of accounting
except for investments held at fair value through profit or loss that are measured at fair value and the measurement of
the Employees' defined benefit that is determined at the present value of future liabilities using the expected unit
credit method. These financial statements are presented in Saudi Riyals (“SR”) which is the functional and
presentation currency of the Company.

2.4 New and amended standards and interpretations
Several amendments and interpretations apply for the first time in 2020, but do not have an impact on the financial
statements of the Company. The Company has not early adopted any standards, interpretations or amendments that
have been issued but are not yet effective.

Amendments to IAS 1 and IAS 8 Definition of Material
The amendments provide a new definition of material that states, “information is material if omitting, misstating or
obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial
statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific
reporting entity.” The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information,
either individually or in combination with other information, in the context of the financial statements. A misstatement
of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users. These
amendments had no impact on the financial statements of, nor is there expected to be any future impact to the
Company.
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2.       BASIS OF PREPARATION (continued)

New and amended standards and interpretations (continued)

Conceptual Framework for Financial Reporting issued on 29 March 2018
The Conceptual Framework is not a standard, and none of the concepts contained therein override the concepts or
requirements in any standard. The purpose of the Conceptual Framework is to assist the IASB in developing standards,
to help preparers develop consistent accounting policies where there is no applicable standard in place and to assist
all parties to understand and interpret the standards. This will affect those entities which developed their accounting
policies based on the Conceptual Framework. The revised Conceptual Framework includes some new concepts,
updated definitions and recognition criteria for assets and liabilities and clarifies some important concepts. These
amendments had no impact on the financial statements of the Company.

Amendments to IFRS 16 COVID-19 Related Rent Concessions
On 28 May 2020, the IASB issued COVID-19-Related Rent Concessions - amendment to IFRS 16 Leases. The
amendments provide relief to lessees from applying IFRS 16 guidance on lease modification accounting for rent
concessions arising as a direct consequence of the COVID-19 pandemic. As a practical expedient, a lessee may elect
not to assess whether a COVID-19 related rent concession from a lessor is a lease modification. A lessee that makes
this election accounts for any change in lease payments resulting from the COVID-19 related rent concession the
same way it would account for the change under IFRS 16, if the change were not a lease modification. The amendment
applies to annual reporting periods beginning on or after 1 June 2020. Earlier application is permitted. This
amendment had no material impact on the financial statements of the Company.

Amendments to IFRS 7, IFRS 9 and IAS 39 Interest Rate Benchmark Reform
The amendments to IFRS 9 and IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement provide a number of
reliefs, which apply to all hedging relationships that are directly affected by interest rate benchmark reform. A hedging
relationship is affected if the reform gives rise to uncertainty about the timing and/or amount of benchmark-based
cash flows of the hedged item or the hedging instrument. These amendments have no impact on the financial
statements of the Company as it does not have any interest rate hedge relationships.

3. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The new and amended standards that are issued, but not yet effective, up to the date of issuance of the Company’s
financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these new and amended standards, if
applicable, when they become effective.

Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current
In January 2020, the IASB issued amendments to paragraphs 69 to 76 of IAS 1 to specify the requirements for
classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:
- What is meant by a right to defer settlement;
- That a right to defer must exist at the end of the reporting period;
- That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right; and
- That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a

liability not impact its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2023 and must be applied
retrospectively. The amendments to the classification of liabilities as current or non-current is not expected to have a
significant impact on the Company’s financial statements in the period of initial application.

Onerous Contracts – Costs of Fulfilling a Contract – Amendments to IAS 37
In May 2020, the IASB issued amendments to IAS 37 to specify which costs an entity needs to include when assessing
whether a contract is onerous or loss-making. The amendments apply a “directly related cost approach”. The costs
that relate directly to a contract to provide goods or services include both incremental costs and an allocation of costs
directly related to contract activities. General and administrative costs do not relate directly to a contract and are
excluded unless they are explicitly chargeable to the counterparty under the contract. The amendments are effective
for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022. The Company will apply these amendments to
contracts for which it has not yet fulfilled all its obligations at the beginning of the annual reporting period in which
it first applies the amendments.
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3.     STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities
As part of its 2018-2020 annual improvements to IFRS standards process the IASB issued amendment to IFRS 9. The
amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified financial
liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include only those paid
or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on
the other’s behalf. An entity applies the amendment to financial liabilities that are modified or exchanged on or after
the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment. The amendment is
effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 with earlier adoption permitted. The
Company will apply the amendments to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning
of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the Company.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following are the significant accounting policies applied by the Company in preparing these financial statements.

Current versus non-current classification
The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current
classification. An asset is classified as current when it is:

 Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
 Held primarily for the purpose of trading;
 Expected to be realised within twelve months after the reporting period; or
 Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve

months after the reporting period.

The Company classifies all other assets as non-current.

A liability is classified as current when:

 It is expected to be settled in the normal operating cycle;
 It is held primarily for the purpose of trading;
 It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
 There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the

reporting period.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that
the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

 In the principal market for the asset or liability or
 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when
pricing an asset or a liability, if market participants act in their economic best interest.
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4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fair value measurement (continued)
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised
within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair
value measurement as a whole:

 Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
 Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement

is directly or indirectly observable.
 Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement

is unobservable.

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements at fair value on a recurring basis, the Company
determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on
the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Financial assets consist of FVTPL investment, cash and cash equivalent, account and other receivables. Financial
liabilities consist of accounts payable  and other current liabilities.

Fair values of these financial instruments have been assessed as being approximate to the carrying amounts due to
frequent re-pricing or their short-term nature.

Revenue from contracts with customers

Arrangement fees
The Company is in the business of conducting the activities of dealing, managing, and arranging services. Revenue
from contracts with customers is recognised at a point in time (when the services are provided to the customer at an
amount that reflects the consideration to which the Company is entitled in exchange for those services ). The Company
has concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Other income
Other income is recognised when earned.

Zakat
Zakat is provided for by the Company in accordance with Regulations of the General Authority of Zakat and Tax
(“GAZT”) prevailing in the Kingdom of Saudi Arabia and on an accrual basis. Provision for zakat is charged to profit
or loss.

Value added tax
Expenses and assets are recognised net of the amount of value added tax, except:

 When the value added tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation
authority, in which case, the sales tax is recognised as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the
expense item, as applicable; and

 When receivables and payables are stated with the amount of value added tax included .

The net amount of value added tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of
receivables or payables in the statement of financial position.

Foreign currency transactions and balances
Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company at their respective functional currency spot
rates at the date the transaction first qualifies for recognition.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency spot rates
of exchange at the reporting date.

Differences arising on settlement or translation of monetary items are recognised in profit or loss.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the
exchange rates at the dates of the initial transactions.
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4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Foreign currency transactions and balances (continued)

In determining the spot exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of
it) on the derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability relating to advance consideration, the date
of the transaction is the date on which the Company initially recognises the non-monetary asset or non-monetary
liability arising from the advance consideration. If there are multiple payments or receipts in advance, the Company
determines the transaction date for each payment or receipt of advance consideration.

Property and equipment
Property and equipment are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if
any. Such costs include the cost of replacing part of the equipment and borrowing costs for long-term construction
projects if the recognition criteria are met.

When significant parts of property and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates
them separately based on their specific useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is
recognised in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criteria are
satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss and other
comprehensive income as incurred.

Capital work-in-progress represents all costs relating directly or indirectly to the acquisition or construction of assets
where acquisition or construction is in progress and will be transferred to relevant category of property and equipment
once completed.

The cost less estimated residual value of property and equipment is depreciated on a straight-line basis over the
estimated useful lives of the assets, effective from the date when it was available for use.

The Company applies the following annual rates of depreciation to its property and equipment:

Description Number of years
Office equipment 4 to 5
Furniture and fixtures 5 to 10

An item of property and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal (i.e.,
at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.
Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income
when the asset is derecognised.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property and equipment are reviewed at each financial
year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys
the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Company as a lessee
The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases. The Company recognises lease
liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-use assets
The Company recognises right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset
is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment
losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of
lease liabilities recognised, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives
received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the
estimated useful lives of the assets.

Buildings are depreciated over the lease term of 2-4 years.
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4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Leases (continued)

ii) Lease liabilities
At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of
lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance
fixed payments) that depend on a rate.

After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and
reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a
modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting
from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option
to purchase the underlying asset.

Intangible assets
Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition,
intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever
there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method
for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the
expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are
considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting
estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the statement of profit or
loss and other comprehensive income in the expense category that is consistent with the function of the intangible
assets.

The Company applies an annual rate of amortization of 4 years to its computers’ software and accounted for on a
straight-line basis.

An intangible asset is derecognized on disposal (i.e., at the date the recipient obtains control), or when no future
economic benefits are expected from use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset,
(calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in
the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment of tangible and intangible assets
At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its tangible and intangible assets
to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication
exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if
any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the
recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis
of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise
they are allocated to the smallest Company of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation
basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the
estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current
market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future
cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the
carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is
recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
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4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Impairment of tangible and intangible assets (continued)
When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is
increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed
the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-
generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in the statement of profit
or loss and other comprehensive income.

Financial instruments
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity
instrument of another entity.

i) Financial assets

Initial recognition and measurement
Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through
other comprehensive income (OCI), and fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s contractual cash flow
characteristics and the Company’s business model for managing them. The Company initially measures a financial
asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs.

In order for a debt instrument to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to
give rise to cash flows that are ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’ on the principal amount outstanding.
This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level. Financial assets with cash
flows that are not SPPI are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business
model.

The Company’s business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to
generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash
flows, selling the financial assets, or both. Financial assets classified and measured at amortised cost are held within
a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows while financial
assets classified and measured at fair value through OCI are held within a business model with the objective of both
holding to collect contractual cash flows and selling.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or
convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company
commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement
For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified in two categories:

 Financial assets at amortised cost (debt instruments).
 Financial assets at fair value through profit or loss.

Financial assets at amortised cost (debt instruments)
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are
subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or
impaired. The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial
liability (or a group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense
over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through
the expected life of the financial instrument to or the amortised cost of the financial instrument. The EIR (and
therefore, the amortised cost of the financial asset) is calculated by taking into account transaction costs and any
discount or premium on the acquisition of the financial asset, as well as fees and costs that are an integral part of the
EIR.
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4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial instruments (continued)

Financial assets at amortised cost (debt instruments) (continued)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with a maturity of 90 days or
less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Account and other receivables
Account and other receivables are measured at amortized cost and comprise of account receivables, accrued income
and other assets.

Financial assets at fair value through profit or loss
Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with
net changes in fair value recognised in the statement of profit or loss. This category includes financial assets which
the Company had not irrevocably elected to classify at fair value through OCI.

Derecognition
A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is
primarily derecognised (i.e., removed from the Company’s statement of financial position) when:

 The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
 The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay

the received cash flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and
either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset; or (b) the Company
has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control
of the asset.

Impairment
For accounts receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Company
does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting
date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted
for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 30 days past due. However, in
certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information
indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account
any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation
of recovering the contractual cash flows.

ii) Financial liabilities

Initial recognition and measurement
All financial liabilities are recognised initially at fair value and, net of directly attributable transaction costs. At 31
December 2020, all Company’s financial liabilities are classified at amortised cost.

Subsequent measurement
After initial recognition, interest-bearing liabilities are subsequently measured at amortised cost using the EIR
method. Gains and losses are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the
liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking
into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR
amortisation is included as finance costs in the statement of profit or loss.

Trade payables, other payables and lease liabilities
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the
suppliers or not.
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4.           SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Derecognition
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or
the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the
derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying
amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

iii) Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position
if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a
net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past
event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation
and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a
provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate
asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the
statement of profit or loss net of any reimbursement.

Statutory reserve
In accordance with Saudi Arabian Regulations for Companies’ Law and the Company’s By-Laws, the Company must
set aside 10% of its income after deducting losses brought forward in each year until it has built up a reserve equal to
30% of the share capital. The Company has not recorded any transfer for the year due to the losses incurred.

5.       SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and
assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying
disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could
result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future
periods.

Judgments
In the process of applying the Company’s accounting policies, management has not made any judgements apart from
those involving estimation, which has the most significant effect on the amounts recognised in the financial
statements.

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that
have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the
next financial year are discussed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available
when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments,
however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such
changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for expected credit losses of account receivables
The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for accounts receivables. The provision rates are based on
days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the Company’s historical observed default rates. The Company calibrates
the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast
economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults,
the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and
changes in the forward-looking estimates are analysed.
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of account receivables  (continued)
The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs
is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic
conditions. The Company’s historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be
representative of customer’s actual default in the future.

Economic useful lives of property and equipment
The useful lives of property and equipment are estimated based on the economic lives of the property and equipment
and on the collective assessment of industry practice and experience with similar assets. The estimated useful lives
of the property and equipment are reviewed at each reporting date and are updated if expectations differ from previous
estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence. It is possible, however, that future
financial performance could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in any of
the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by
changes in these factors and circumstances.

Extension and termination options
In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive
to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options or periods after termination
options are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended or not terminated. The
Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The
Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a significant event or significant
change in circumstances within control.

Employees’ defined benefit liabilities
The cost of the defined benefit pension plan and other post-employment medical benefits and the present value of the
pension obligation are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various
assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount
rate, future salary increases, mortality rates and future pension increases. Due to the complexities involved in the
valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions.
All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. In determining the appropriate discount rate, management
considers the interest rates of government issued bonds in currencies consistent with the currencies of the post-
employment benefit obligation and extrapolated as needed along the yield curve to correspond with the expected term
of the defined benefit obligation. The underlying bonds are further reviewed for quality.  Those having excessive
credit spreads are excluded from the analysis of bonds on which the discount rate is based, on the basis that they do
not represent high quality corporate bonds.

The mortality rate is based on publicly available mortality tables for the specific countries. Those mortality tables
tend to change only at intervals in response to demographic changes. Future salary increases and pension increases
are based on expected future inflation rates for the respective countries.

Leases - Estimating the incremental borrowing rate
The Company cannot readily determine the implicit interest rate in the lease, therefore, it uses its incremental
borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay
to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to
the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Company ‘would have
to pay’, which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect
the terms and conditions of the lease (for example, when leases are not in the subsidiary’s functional currency). The
Company does not enter into financing transactions hence, therefore, it estimates the IBR using the IBR of the parent
company that is obtained from the centralized treasury which is adjusted for the Company’s specific and country’s
specific risk premium.
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5.       SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Going concern
The Company’s management has made an assessment of the Company’s ability to continue as a going concern and is
satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the
management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company’s ability to
continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

6.       PROPERTY AND EQUIPMENT

Office
equipment

SR

Furniture
and fixture

SR

Work in
progress

SR

Total
2020
SR

Cost:
At 31 December 2019 872,487 9,097,881 2,698,587 12,668,955
Additions 3,809,117 362,670 19,000 4,190,787
Transfers 2,698,587 - (2,698,587) -

────── ────── ────── ───────
At 31 December 2020 7,380,191 9,460,551 19,000 16,859,742

────── ────── ────── ───────

Accumulated depreciation:
At 31 December 2019 176,504 907,472 - 1,083,976
Charge for the year 1,576,124 1,026,301 - 2,602,425

────── ────── ────── ───────
At 31 December 2020 1,752,628 1,933,773 - 3,686,401

────── ────── ────── ───────
Net book values:
At 31 December 2020 5,627,563 7,526,778 19,000 13,173,341

══════ ══════ ══════ ═══════

Office
equipment

SR

Furniture
and fixture

SR

Work in
progress

SR

Total
2019
SR

Cost:
At 31 December 2018 428,918 2,072,623 9,864,138 12,365,679
Additions 443,569 2,760,206 - 3,203,775
Transfers - 4,265,052 (4,265,052) -
Transfer to a related party (note 15) - - (2,900,499) (2,900,499)

────── ────── ────── ──────
At 31 December 2019 872,487 9,097,881 2,698,587 12,668,955

────── ────── ────── ──────

Accumulated depreciation:
At 31 December 2018 17,244 120,781 - 138,025
Charge for the year 159,260 786,691 - 945,951

────── ────── ────── ──────
At 31 December 2019 176,504 907,472 - 1,083,976

────── ────── ────── ──────
Net book values:
At 31 December 2019 695,983 8,190,409 2,698,587 11,584,979

══════ ══════ ══════ ══════
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7.       INTANGIBLE ASSETS

Computer
software

SR

Work in
progress

SR

Total
2020
SR

Cost:
At 31 December 2019 142,027 766,453 908,480
Additions 123,036 334,610 457,646

────── ────── ──────
At 31 December 2020 265,063 1,101,063 1,366,126

────── ────── ──────
Accumulated amortisation:
At 31 December 2019 34,241 - 34,241
Charge for the year 58,420 - 58,420

────── ────── ──────
At 31 December 2020 92,661 - 92,661

────── ────── ──────
Net book values:
At 31 December 2020 172,402 1,101,063 1,273,465

══════ ══════ ══════

Computer
software

SR

Work in
progress

SR

Total
2019
SR

────── ────── ──────
Cost:
At 31 December 2018 66,045 382,145 448,190
Additions 57,289 403,001 460,290
Transfers 18,693 (18,693) -

────── ────── ──────
At 31 December 2019 142,027 766,453 908,480

────── ────── ──────
Accumulated amortisation:
At 31 December 2018 1,492 - 1,492
Charge for the year 32,749 - 32,749

────── ────── ──────
At 31 December 2019 34,241 - 34,241

────── ────── ──────
Net book values:
At 31 December 2019 107,786 766,453 874,239

══════ ══════ ══════
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8. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2020
SR

2019
SR

Bank balances 38,231,835 11,266,648
Short-term bank deposits 2,000,000 53,500,000
Petty cash 2,488 3,102

──────── ────────
40,234,323 64,769,750
════════ ════════

Short-term bank deposits represent time deposits with local banks with average original maturities of less than 3
months. The effective commission rate on time deposits during the year ended 31 December 2020 was 1.12% (2019:
2.33%).

9.       ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER ASSETS

2020
SR

2019
SR

Accounts receivable 2,255,375 62,291
Deposits 45,180 45,180
Accrued special commission 389 65,758
Other assets 7,097 41,834

──────── ────────
2,308,041 215,063

════════ ════════

10.       INVESTMENT HELD AT FAIR VALUE TRHOUGH PROFIT AND LOSS (FVTPL)

2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year      10,125,000 3,751,900
Additions during the year    251,962,500 80,100,000
Disposal during the year (255,637,500) (73,726,900)

──────── ────────
At the end of the year      6,450,000   10,125,000

════════ ════════

11.       EMPLOYEES’ DEFINED BENEFIT LIABILITIES

2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year 749,709 225,564
Service cost 778,834 686,177
Interest cost 32,087 13,941
Benefits paid during the year (71,626) -
Actuarial loss (gain) 29,391 (175,973)

──────── ────────
At the end of the year 1,518,395 749,709

════════ ════════

The most recent actuarial valuation was performed by an independent, qualified actuary using the projected unit
credit method.
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11.        EMPLOYEES’ DEFINED BENEFIT LIABILITIES (continued)

The principal assumptions used for the purpose of the actuarial valuation were as follows:

2020
SR

2019
SR

Discount rate 3.25% 4.50%
Withdrawal 5.00% 5.00%
Rate of salary increases 3.00% 4.00%

All movements in the employees’ defined benefit liabilities are recognized in profit or loss except for the actuarial
(loss) gain, which is recognized in other comprehensive income.

Movements in actuarial (loss) gain recognised in OCI are as follows:

2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year 175,973 -
Remeasurement (loss) gain - effect of experience adjustments and change in
financial assumptions (29,391) 175,973

──────── ────────
At the end of the year 146,582 175,973

════════ ════════

Sensitivity analysis
The sensitivity analysis presented below have been determined based on reasonably possible changes of the
respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. A
positive amount represents an increase in the liability whilst a negative amount represents a decrease in the liability.
The sensitivity analysis may not be representative of an actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely
that changes in assumptions would occur in isolation from one another.

2020
SR

2019
SR

Increase in discount rate of 1% 213,562 107,929
Decrease in discount rate of 1%          (258,189) (130,690)
Increase in rate of salary increase of 1% (256,143) (130,006)
Decrease in rate of salary increase of 1% 215,940 109,356

12.       LEASES

The Company has lease contracts for buildings used in its operations. Leases of buildings generally have lease terms
between 2 to 4 years. Generally, the Company is restricted from assigning and subleasing the leased assets. Set out
below is the carrying amount of right-of-use assets and the movements during the year:

2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year  5,471,442 7,096,776
Depreciation expense (1,625,334) (1,625,334)

──────── ────────
At the end of the year 3,846,108 5,471,442

════════ ════════
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12.        LEASES (continued)

The movements in lease liabilities during the year are as follows:
2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year  5,312,423 7,021,711
Interest on lease liabilities (note 18) 105,969 144,312
Payment of principal portion of lease liabilities (1,407,331) (1,757,976)
Payment of interest portion of lease liabilities (105,969) (95,624)
Lease liability waived due to rent concession (40,300) -

──────── ────────
At the end of the year 3,864,792 5,312,423

════════ ════════

Non-current portion 2,231,842 3,864,793
Current portion 1,632,950 1,447,630

──────── ────────
3,864,792 5,312,423

════════ ════════

The following are the amounts recognised in the profit or loss in relation to leases:

2020
SR

2019
SR

Depreciation expense of right-of-use assets 1,625,334 1,625,334
Interest on lease liabilities (note 18) 105,969 144,312

──────── ────────
At the end of the year 1,731,303 1,769,646

════════ ════════

13.       SHARE CAPITAL

The authorized, issued and fully paid share capital of the Company amounting to SR 90,000,000 is divided into
9,000,000 shares of SR 10 each (2019: SR 90,000,000 is divided into 9,000,000 shares of SR 10 each). The Company
is wholly owned by National Bank of Kuwait.

14.       ACCOUNTS PAYABLE, ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

2020
SR

2019
SR

Accrued expenses 3,891,845 3,987,930
Accounts payable 752,553 1,009,246
VAT payable 635,206 -
Others 366,418 588,639

──────── ────────
5,646,022 5,585,815

════════ ════════

Terms and conditions of the above financial liabilities
Accounts and other payables are non-interest bearing and have a term of three months.
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15. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

During the year the Company transacted with its related parties and the terms of those transactions are approved by
the Company’s management in the ordinary course of business. Following are the details of major related party
transactions during the year and related party balances at the reporting date:

Related party Nature of transaction
2020
SR

2019
SR

Shareholder Amounts paid to the Shareholder 10,229,010 149,207
Waiver of liability by the Shareholder (note i) 10,000,000 -

Affiliates Amounts paid on behalf of the Company  1,455,451 4,331,346
Amounts paid to affiliate (3,550,320) -
Transfer of property and equipment (note 6) -  (2,900,499)

Short term bank deposits (note ii) 15,391,768 16,131,250
Special commission income on short term bank deposits 274,633 1,042,911
Advisory fee paid 548,963 305,925
Interest charged - 439,452
Commission on services - 3,712,500

i. During the year ended 31 December 2020, National Bank of Kuwait (the sole Shareholder) in its capacity as sole
shareholder and owner of the Company has waived off a liability. The waiver of the liability is accounted for as
an equity transaction.

Amounts due to related parties are presented in the statement of financial position. The related party balances are
unsecured and interest free.

ii. During the year the Company placed deposits with an affiliate with an average amount of SR 15,391,768
(2019:16,131,250). The effective commission rate on time deposits for the year ended 31 December 2020 was
1.09% (2019: 2.33%). The short term deposit amounting to SR 13,391,768 matured during the year.

iii. Compensation paid to key management personnel as short-term benefits during the year amounted to SR
6,520,632 (2019: SR 5,487,904). Board of directors remuneration during the year amounted to SR 420,000 (2019:
SR 360,328) (note 17).

16.        ZAKAT

16.1 Charge for the year
The zakat charge for the year amounting to SR 1,158,648 consists of the provision for the current year (31 December
2019: SR 1,715,844).

16.2 Movements in provision
The movements in zakat provision are as follows:

2020
SR

2019
SR

Amounts due to related parties - 22,323,879
──────── ────────

- 22,323,879
════════ ════════

2020
SR

2019
SR

At the beginning of the year 3,307,618 1,591,774
Provided during the year 1,158,648 1,715,844
Payments during the year (1,715,844) -

──────── ────────
2,750,422 3,307,618

════════ ════════
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16.         ZAKAT (continued)

16.2 Movements in provision (continued)
The principal elements of the zakat base are as follows:

16.3 Status of assessments
The zakat declarations for the period ended 31 December 2018 and for the year ended 31 December 2019 have been
filed with the General Authority for Zakat and Tax (the “GAZT”). However, the assessments have not yet been raised
by the GAZT.

17.        OTHER GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

2020
SR

2019
SR

Software license expense 1,539,354 1,447,065
Professional fees 893,565 1,107,484
Communication services 795,400 621,675
Utilities 434,918 381,130
Board of Directors’ remuneration (note 15) 420,000 360,328
Transportation and travel expenses 114,977 415,637
Office supplies and printing 99,325 111,055
Withholding taxes 20,592 18,381
Receivable written off                   - 221,766
Others 526,274 603,418

──────── ────────
4,844,405 5,287,939

════════ ════════

18. FINANCE COSTS

2020
SR

2019
SR

Interest on lease liabilities (note 12) 105,969 144,312
Interest charged - 439,452

──────── ────────
105,969 583,764

════════ ════════

2020
SR

2019
SR

Shareholder’s capital 90,000,000 90,000,000
Allowances and other adjustments (3,888,583) 12,067,093
Book value of long term assets and other adjustments (41,619,435) (33,433,320)

──────── ────────
Zakat base as per the old regulations 44,491,982 68,633,773

──────── ────────
Zakat base as per the new regulations 46,345,921 -

──────── ────────
Zakat 1,158,648 1,715,844

════════ ════════
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19.       REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS AND CAPITAL ADEQUACY

The Capital Market Authority (CMA) has issued Prudential Regulations (the “Rules”) dated 30 December 2012
(corresponding to 17 Safar 1434H). According to the Rules, the CMA has prescribed the framework and guidance
regarding the minimum regulatory capital requirement and its calculation methodology as prescribed under Pillar I.
In accordance with this methodology, the Company has calculated its minimum capital required and capital adequacy
ratios as follows:

2020 2019
SR’000 SR’000

Capital base
Tier 1 capital 53,191 55,975
Tier 2 capital - -

──────── ────────
Total capital base (A) 53,191 55,975

──────── ────────

Minimum capital requirement
Credit risk 12,417 15,274
Operational risk 7,504 6,372
Market risk 865 847

──────── ────────
Total minimum capital requirement (B) 20,786 22,493

──────── ────────
Surplus (C=A-B) 32,405 33,482

════════ ════════
Capital adequacy (D=A/B) 2.56 times 2.49 times

════════ ════════

a) The capital base of the Company is comprised of:
Tier 1 - capital comprises paid up share capital and accumulated losses less intangible assets.

b) The minimum capital requirements for market, credit and operational risk are calculated as per the requirements
specified in Part 3 of the Rules issued by the CMA.

c) The Company’s business objective when managing capital adequacy is to comply with the capital requirements
set forth by the CMA to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern and to maintain a strong
capital base.
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20. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

20.1 Financial assets
2020
SR

2019
SR

Financial assets at amortised cost:
Accounts receivable (note 9) 2,255,375 62,291
Deposits (note 9) 45,180 45,180
Accrued special commission (note 9) 389 65,758
Other assets (note 9) 7,097 41,834

──────── ────────
2,308,041 215,063

Cash and cash equivalents 40,231,835 64,766,648
──────── ────────
42,539,876 64,981,711

Financial assets at fair value through profit or loss:
Investment held at fair value through profit and loss (FVTPL) (note 10) 6,450,000 10,125,000

──────── ────────
Total financial assets 48,989,876 75,106,711

════════ ════════

The management has conducted a review of expected credit loss as required under IFRS 9 and based on such
assessment, the management believes that there is no need for any significant impairment loss against the carrying
value of cash and cash equivalents, accounts receivables and other assets.

20.2 Financial liabilities

Interest rate Maturity
2020
SR

2019
SR

Current interest-bearing liabilities
Lease liabilities (note 12) 2.48% Less than 1 year 1,632,950 1,447,630
Amount due to related parties (note 15) Interest free Less than 1 year - 22,323,879
Accounts payable and other liabilities Interest free Less than 1 year 1,604,177 1,597,885

════════ ════════ ════════ ════════
Non-current interest-bearing
liabilities
Lease liabilities (note 12) 2.48% 2 years 2,231,842 3,864,793

════════ ════════ ════════ ════════

20.3 Fair values
At 31 December 2020, the fair values of the Company’s financial assets and financial liabilities approximate the
carrying value and are valued at fair value and classified as level 2 of the fair value hierarchy. There were no
transfers between various levels of fair value hierarchy during the current year or prior year.

20.4 Financial instruments risk management objectives and policies
The Company’s principal financial liabilities mainly comprise of accounts payable, other liabilities and due to related
parties. The Company’s financial assets include of cash and cash equivalents, account and other receivables and
FVTPL investments which are integral to and are directly derived out of its regular business.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company’s management oversees the
management of these risks. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks,
which are summarised below:

Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in market prices. The Company is exposed to three types of risk: interest rate risk, price risk and currency
risk. Financial instruments affected by market risk include deposits, and debt financial instruments. There were no
changes in these circumstances from the previous year.
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20.        FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

20.4 Financial instruments risk management objectives and policies (continued)

Market risk (continued)

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in market interest rates. The Company’s exposure to the risk of changes in market interest rates relates
primarily to the Company’s lease liabilities. The Company does not have any exposure to movements in interest rates
on its lease liability at the current or prior reporting date. Consequently, no interest rate sensitivity analysis has been
presented.

Price risk
Price risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, whether
those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issuer or factors affecting all
instruments traded in the market.

The Company is exposed to market risk with respect to its investments held at FVTPL. The Company limits price
risks by subscribing in funds and by continuously monitoring the developments in the price movement of the
underlying funds. In addition, the key factors that affect the market movements are monitored including analysis of
the operational and financial performance of investees.

As at the reporting date, the 1% movement in price would result in increase/decrease of amounting to SR 64,500 (31
December 2019: SR 101,250).

Foreign currency risk
Foreign currency risk is associated with the change in the value of the carrying value in the functional currency due
to the variation of the underlying foreign currency obligation or right by way of transaction or translation reasons.
The Company is subject to fluctuations in foreign exchange rates in the normal course of its business. The Company
neither has significant monetary assets/liabilities nor does it undertake significant transactions in currencies other than
Saudi Riyal and United States Dollar (with the exception of certain transactions and balances with its Shareholder in
Kuwaiti Dinar). Accordingly, management believes that the Company is only exposed to foreign currency risk relating
to its dealing with its Shareholder as denominated in Kuwaiti Dinars.

The table below indicates the Company’s foreign currency exposure at 31 December 2020 and 2019, as a result of its
monetary liabilities. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the Saudi Riyal against
Kuwaiti Dinar, with all other variables held constant, on profit or loss (due to the fair value of currency sensitive
liabilities):

100 bp increase
SR

100 bp decrease
SR

2020 - -
════════ ════════

2019 (8,293) 8,293
════════ ════════

Credit risk
Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer
contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily
account and other receivables and related parties balances) and deposits with banks and financial institutions, cash
at banks, foreign exchange transactions and other financial instruments.
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20.        FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

20.4 Financial instruments risk management objectives and policies (continued)

Credit risk (continued)
The table below shows the Company’s maximum exposure to credit risk for components of the statement of financial
position:

2020
SR

2019
SR

Cash and cash equivalents (note 8) 40,234,323 64,769,750
Accounts receivable (note 9) 2,255,375 62,291
Deposits (note 9) 45,180 45,180
Accrued special commission (note 9) 389 65,758
Other assets (note 9) 7,097 41,834

──────── ────────
42,542,364 64,984,813
════════ ════════

The management has conducted a review of expected credit losses as required under IFRS 9 and based on such
assessment, the management believes that there is no need for any significant impairment loss against the carrying
value of cash and cash equivalents, account and other receivables.

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The
Company’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet
its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking
damage to the Company’s reputation.

The table below summarises the maturity profile of the Company’s financial liabilities based on contractual
undiscounted payments:

31 December 2020
Within 3
months

3 months to
1 year 1 to 5 years

More than 5
years Total

SR SR SR SR SR

Accounts payable and other
liabilities 1,604,177 - - - 1,604,177
Lease liabilities 700,000 1,003,600 2,255,400 - 3,959,000

──────── ─────── ──────── ──────── ────────
2,304,177 1,003,600 2,255,400 - 5,563,177

════════ ════════ ════════ ════════ ════════

31 December 2019
Within 3
months

3 months to 1
year 1 to 5 years

More than 5
years Total

SR SR SR SR SR

Amounts due to related
parties 22,323,879 - - - 22,323,879
Accounts payable and other
liabilities 1,597,885 - - - 1,597,885
Lease liabilities 700,000 1,003,600 3,959,000 - 5,662,600

──────── ─────── ──────── ──────── ────────
24,621,764 1,003,600 3,959,000 - 29,584,364
════════ ════════ ════════ ════════ ════════
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21.       EVENTS SUBSEQUENT TO THE REPORTING DATE

No events have occurred subsequent to the reporting date and before the issuance of these financial statements, which
requires adjustment to, or disclosure, in these financial statements.

22.       CONTINGENT LIABILITIES

During the year, a lawsuit was filed against the Company by a third party in relation to services provided to the
Company. Based on the management’s assessment, the Company believes the outcome of the legal case is expected
to be favorable to the Company.

The Company had no other contingent liabilities in existence at the reporting date.

23.       ASSETS HELD IN FIDUCIARY CAPACITY

These represent assets held and invested by the Company on behalf of its customers and amounts to SR 1,061,000,081
at the reporting date (2019: SR 515,681,557). These include investments made and held on behalf of customers of the
Company at the reporting date.

24. IMPACT OF COVID-19 ON OPERATIONS AND FINANCIAL STATEMENTS

During March 2020, the World Health Organisation (“WHO”) declared the Coronavirus (“COVID-19”) outbreak as
a pandemic in recognition of its rapid spread across the globe. This outbreak has also affected the GCC region
including KSA. Governments all over the world took steps to contain the spread of virus. Saudi Arabia in particular
has implemented closure of borders, released social distancing guidelines and enforced country wide lockdown and
curfews.

In response to the rapid spread of the virus and the resulting disruption of some social and economic activities and
business continuity, the management has taken a series of preventive and precautionary measures, including activating
of remote work to ensure the safety of its employees and their families.

As of the date of preparation of the financial statements for the year ended 31 December 2020, the management has
not identified any significant impact on Company’s operations and financial results from the COVID-19 outbreak.
These developments could impact our future financial results, cashflows and financial condition and the management
will continue to assess the nature and extent of the impact on its business and financial results.

25.       APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements of the Company were authorised by the Board of Directors on 4 Sha’aban 1442H
(corresponding to 17 March 2021).
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شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

قائمة المركز المالي 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

من ھذه القوائم المالیة.اً جزء٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٦١٣٬١٧٣٬٣٤١١١٬٥٨٤٬٩٧٩ممتلكات ومعدات 
٧١٬٢٧٣٬٤٦٥٨٧٤٬٢٣٩موجودات غیر ملموسة 
١٢٣٬٨٤٦٬١٠٨٥٬٤٧١٬٤٤٢موجودات حق االستخدام

──────────────────
١٨٬٢٩٢٬٩١٤١٧٬٩٣٠٬٦٦٠إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

──────────────────
الموجودات المتداولة 

١٠٦٬٤٥٠٬٠٠٠١٠٬١٢٥٬٠٠٠استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٩٢٬٣٠٨٬٠٤١٢١٥٬٠٦٣مدینون وموجودات أخرى
٩٥٨٬٨٤٠١٬٠٨٨٬٤٢٤اً مصاریف مدفوعة مقدم

٨٤٠٬٢٣٤٬٣٢٣٦٤٬٧٦٩٬٧٥٠وشبھ نقدیة نقدیة
──────────────────

٤٩٬٩٥١٬٢٠٤٧٦٬١٩٨٬٢٣٧إجمالي الموجودات المتداولة 
──────────────────

٦٨٬٢٤٤٬١١٨٩٤٬١٢٨٬٨٩٧إجمالي الموجودات 
══════════════════

حقوق المساھم والمطلوبات 
حقوق المساھم 

١٣٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال
)٣٣٬٣٢٦٬٥٢٠()٣٥٬٦٨٢٬٠٩٥(خسائر متراكمة

١١١٤٦٬٥٨٢١٧٥٬٩٧٣كتوارياالیم تقیالاحتیاطي 
──────────────────

٥٤٬٤٦٤٬٤٨٧٥٦٬٨٤٩٬٤٥٣إجمالي حقوق المساھم 
──────────────────

المطلوبات 
المطلوبات غیر المتداولة 

١١١٬٥١٨٬٣٩٥٧٤٩٬٧٠٩التزامات المنافع المحددة للموظفین
١٢٢٬٢٣١٬٨٤٢٣٬٨٦٤٬٧٩٣جزء غیر متداول-التزامات إیجار 

──────────────────
٣٬٧٥٠٬٢٣٧٤٬٦١٤٬٥٠٢المتداولة إجمالي المطلوبات غیر 

──────────────────
المطلوبات المتداولة 

١٤٥٬٦٤٦٬٠٢٢٥٬٥٨٥٬٨١٥دائنون ومصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩-١٥مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

١٦٢٬٧٥٠٬٤٢٢٣٬٣٠٧٬٦١٨زكاة مستحقة
١٢١٬٦٣٢٬٩٥٠١٬٤٤٧٬٦٣٠جزء متداول-التزامات إیجار 

──────────────────
١٠٬٠٢٩٬٣٩٤٣٢٬٦٦٤٬٩٤٢إجمالي المطلوبات المتداولة 

──────────────────
١٣٬٧٧٩٬٦٣١٣٧٬٢٧٩٬٤٤٤إجمالي المطلوبات 

──────────────────
٦٨٬٢٤٤٬١١٨٩٤٬١٢٨٬٨٩٧إجمالي حقوق المساھم والمطلوبات 

══════════════════
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

من ھذه القوائم المالیة.اً جزء٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

الدخل 
١٨٬٢٥٦٬٨٣٢٨٬٢٩٣٬٦٢٢اتدخل أتعاب ترتیب

──────────────────
التشغیلیة روفات المص 

)١٥٬٠٥٩٬٢٦٠()١٦٬١٤٠٬٢٣٧(و مصاریف أخرى ذات عالقة موظفین رواتب 
)١٬٥٢٩٬٦٤١()٣٬٣٨٤٬٠٧٠(مصروف رسوم عمولة 

)٩٤٥٬٩٥١()٢٬٦٠٢٬٤٢٥(٦استھالك ممتلكات ومعدات 
)١٬٦٢٥٬٣٣٤()١٬٦٢٥٬٣٣٤(١٢استھالك موجودات حق االستخدام

)٧٠٠٬١١٨()٨١٠٬٩٢١(١١المنافع المحددة للموظفینالتزامات 
)٣٠٥٬٩٢٥()٥٤٨٬٩٦٣(١٥مصروف أتعاب المشورة

)٣٢٬٧٤٩()٥٨٬٤٢٠(٧إطفاء موجودات غیر ملموسة 
)٥٬٢٨٧٬٩٣٩()٤٬٨٤٤٬٤٠٥(١٧مصاریف عمومیة وإداریة أخرى

──────────────────
)٢٥٬٤٨٦٬٩١٧()٣٠٬٠١٤٬٧٧٥(

──────────────────

)١٧٬١٩٣٬٢٩٥()١١٬٧٥٧٬٩٤٣(الخسارة التشغیلیة 

٦٢٤٬٣٠٥١٬٧١٩٬٨٣٩دخل عمولة خاصة
- ٤٠٬٣٠٠إیرادات أخرى

)٥٠٬٧٩٦(٢٬٣٨٠مكاسب (خسائر) تحویل عمالت أجنبیة
)٥٨٣٬٧٦٤()١٠٥٬٩٦٩(١٨تكالیف تمویل

──────────────────
)١٦٬١٠٨٬٠١٦()١١٬١٩٦٬٩٢٧(الخسارة قبل الزكاة 

)١٬٧١٥٬٨٤٤()١٬١٥٨٬٦٤٨(١٦زكاة
──────────────────

)١٧٬٨٢٣٬٨٦٠()١٢٬٣٥٥٬٥٧٥(خسارة السنة 

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر 
الحًقا إلى الربح أو الخسارة: بند لن یعاد تصنیفھ 

١٧٥٬٩٧٣)٢٩٬٣٩١(١١أرباح إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة للموظفین(خسائر)
──────────────────

)١٧٬٦٤٧٬٨٨٧()١٢٬٣٨٤٬٩٦٦(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
══════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
قائمة التغیرات في حقوق المساھم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

من ھذه القوائم المالیة.اً جزء٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

رأس المال
خسائرال
متراكمةال

تقویم الاحتیاطي 
اإلجماليكتوارياال

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
)١١(إیضاح 

٧٤٬٤٩٧٬٣٤٠- )١٥٬٥٠٢٬٦٦٠(٢٠١٩٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١كما في 

)١٧٬٨٢٣٬٨٦٠(- )١٧٬٨٢٣٬٨٦٠(- خسارة السنة
١٧٥٬٩٧٣١٧٥٬٩٧٣- - الدخل الشامل اآلخر

)١٧٬٦٤٧٬٨٨٧(١٧٥٬٩٧٣)١٧٬٨٢٣٬٨٦٠(- إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

١٧٥٬٩٧٣٥٦٬٨٤٩٬٤٥٣)٣٣٬٣٢٦٬٥٢٠(٢٠٢٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١كما في 

)١٢٬٣٥٥٬٥٧٥(- )١٢٬٣٥٥٬٥٧٥(- خسارة السنة
)٢٩٬٣٩١()٢٩٬٣٩١(- - الخسارة الشاملة األخرى

)١٢٬٣٨٤٬٩٦٦()٢٩٬٣٩١()١٢٬٣٥٥٬٥٧٥(- إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

من قبل المساھم المطلوبالتنازل عن 
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠- ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠- )١٥(إیضاح 

١٤٦٬٥٨٢٥٤٬٤٦٤٬٤٨٧)٣٥٬٦٨٢٬٠٩٥(٢٠٢٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١كما في 



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

من ھذه القوائم المالیة.اً جزء٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
األنشطة التشغیلیة 
)١٦٬١٠٨٬٠١٦()١١٬١٩٦٬٩٢٧(الخسارة قبل الزكاة

التعدیالت لـ:
٦٢٬٦٠٢٬٤٢٥٩٤٥٬٩٥١ممتلكات ومعدات استھالك

١٢١٬٦٢٥٬٣٣٤١٬٦٢٥٬٣٣٤استھالك موجودات حق االستخدام
١١٨١٠٬٩٢١٧٠٠٬١١٨مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفین

١٨١٠٥٬٩٦٩٥٨٣٬٧٦٤تكالیف تمویل
٧٥٨٬٤٢٠٣٢٬٧٤٩إطفاء موجودات غیر ملموسة 

٢٢١٬٧٦٦- ١٧ذمم مدینة مشطوبة 
- )٤٠٬٣٠٠(١٢دخل من تخفیضات اإلیجار

)١٬٧١٩٬٨٣٩()٦٢٤٬٣٠٥(دخل عمولة خاصة
──────────────────

)١٣٬٧١٨٬١٧٣()٦٬٦٥٨٬٤٦٣(س المال العاملأفي رحركة الالتدفقات النقدیة التشغیلیة قبل 
والمطلوبات التشغیلیةالتغیرات في الموجودات 

١٥٬٤٨٨٬٧٦٢)٢٬١٥٨٬٣٤٧((الزیادة) النقص في المدینون والموجودات األخرى
)٣٤٤٬٦٧٥(١٢٩٬٥٨٤اً النقص (الزیادة) في المصاریف المدفوعة مقدم

٦٠٬٢٠٧١٬٨٦٩٬٣٤٨مستحقة الدفع والمطلوبات األخرىالمصاریف الالزیادة في الدائنون و
──────────────────

٣٬٢٩٥٬٢٦٢)٨٬٦٢٧٬٠١٩(النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة التشغیلیة
٦٨٩٬٦٧٤١٬٨٥٤٬٠٥٩خاصة مستلمةةدخل عمول

- )٧١٬٦٢٦(١١مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
)٩٥٬٦٢٤()١٠٥٬٩٦٩(١٢من التزامات اإلیجارالعمولةسداد جزء 

- )١٬٧١٥٬٨٤٤(١٦زكاة مدفوعة
──────────────────

٥٬٠٥٣٬٦٩٧)٩٬٨٣٠٬٧٨٤(صافي النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة التشغیلیة 
──────────────────

األنشطة االستثماریة 
)٣٬٢٠٣٬٧٧٥()٤٬١٩٠٬٧٨٧(٦ممتلكات ومعدات شراء 

)٤٦٠٬٢٩٠()٤٥٧٬٦٤٦(٧إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 
متحصالت من استبعاد موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

١٠٢٥٥٬٦٣٧٬٥٠٠٧٣٬٧٢٦٬٩٠٠خالل الربح أو الخسارة
العادلة من خالل الربح استحواذ على موجودات مالیة مدرجة بالقیمة 

)٨٠٬١٠٠٬٠٠٠()٢٥١٬٩٦٢٬٥٠٠(١٠أو الخسارة
──────────────────

)١٠٬٠٣٧٬١٦٥()٩٧٣٬٤٣٣(صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 
──────────────────

األنشطة التمویلیة 
٤٬٤٨٠٬٥٥٣)١٢٬٣٢٣٬٨٧٩(الجھات ذات العالقة، صافيالحركة في المبالغ المستحقة إلى 

)١٬٧٥٧٬٩٧٦()١٬٤٠٧٬٣٣١(١٢سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار
──────────────────

٢٬٧٢٢٬٥٧٧)١٣٬٧٣١٬٢١٠(صافي النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة التمویلیة 
──────────────────

)٢٬٢٦٠٬٨٩١()٢٤٬٥٣٥٬٤٢٧(النقص في النقدیة وشبھ النقدیة 

٦٤٬٧٦٩٬٧٥٠٦٧٬٠٣٠٬٦٤١النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة
──────────────────

٤٠٬٢٣٤٬٣٢٣٦٤٬٧٦٩٬٧٥٠النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة 
══════════════════

المعامالت غیر النقدیة الھامة: 
- ١٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠من قبل المساھمالمطلوبالتنازل عن

١٧٥٬٩٧٣)٢٩٬٣٩١(١١(خسائر) أرباح اكتواریة عن التزامات المنافع المحددة للموظفین
٢٬٩٠٠٬٤٩٩- ١٥تحویل ممتلكات ومعدات إلى جھات ذات عالقة

٧٬٠٩٦٬٧٧٦- ١٢موجودات حق االستخدام
٧٬٠٢١٬٧١١- ١٢التزامات إیجار



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٧

التأسیس واألنشطة -١
ھـ ١٤٣٩جمادى األول ٨إلدارة الثروات ("الشركة")، ھي شركة شخص واحد مساھمة مقفلة، تأسست في شركة الوطني 

ھـ ١٤٣٧محرم ٢٨وتاریخ ٣) وفقًا لقواعد ولوائح نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠١٨ینایر ٢٥(الموافق 
وتاریخ ١٠١٠٤٨١٢٣٥بیة السعودیة بالسجل التجاري رقم ).  إن الشركة مسجلة في المملكة العر٢٠١٥نوفمبر ١٠(الموافق 

).  یقع المكتب المسجل للشركة في مبنى ضمان، الدور الثاني والثالث، ٢٠١٨دیسمبر ١١ھـ (الموافق ١٤٤٠ربیع الثاني ٤
، المملكة العربیة السعودیة. ١٢٣٦٣حي المحمدیة، طریق الملك فھد، الریاض 

في المملكة العربیة السعودیة من خالل الفروع التالیة:اً ضأیكما تعمل الشركة 

رقم السجل التجاري المدینة 
٤٠٣٠٦٠٥٤٣٢جدة
٢٠٥١٢٢٩٦٨٧الخبر

یتمثل النشاط الرئیسي للشركة وفروعھا في التعامل في األوراق المالیة بصفة أصیل ووكیل، والترتیب، وتقدیم المشورة، والحفظ 
-١٧١٨٥المالیة، وإدارة صنادیق االستثمار، وإدارة محافظ العمالء وفقًا لترخیص ھیئة السوق المالیة رقم في أعمال األوراق 

).٢٠١٧سبتمبر١٠(الموافق ١٤٣٨ذو الحجة ١٩وتاریخ ٣٧

أسس اإلعداد-٢

بیان االلتزام ١-٢
عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة المالي الصادرةتم إعداد ھذه القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر 

في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا 
اییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). مجتمعة بـ "المع

األحكام والتقدیرات ٢-٢
ت یتطلب إعداد القوائم المالیة، طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، استخدام بعض التقدیرا

كما یتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة المفصح عنھا في االیضاح المحاسبیة الھامة.
)٥ .(

القیاس والعرض والعملة الوظیفیة أسس٣-٢
تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء االستثمارات المدرجة 

ددة للموظفین التي یتم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة وقیاس التزامات المنافع المح 
تحدیدھا بالقیمة الحالیة اللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر 

السعودي، والذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ٤-٢
، لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة للشركة. لم تقم الشركة ٢٠٢٠التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في عام یسري العدید من 

بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.

ھمیة النسبیة ) تعریف األ٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
لألھمیة النسبیة ینص على أن "المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول  جدیداً فاً تقدم التعدیالت تعری

وذلك یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة المعدة لغرض عامأن یؤثر إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي  
ت مالیة عن المنشأة الُمعدة للقوائم المالیة." توضح التعدیالت أن األھمیة على أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلوما 

النسبیة تتوقف على طبیعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سیاق القوائم 
على القرارات التي یتخذھا المستخدمون إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر  یاً المالیة. إن تحریف المعلومات یكون جوھر

.. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة للشركة ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مستقبلي علیھا الرئیسیون



روات شركة الوطني إلدارة الث
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٨

أسس اإلعداد (تتمة) -٢

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة (تتمة) 

٢٠١٨مارس ٢٩المفاھیمي للتقریر المالي الصادر بتاریخ اإلطار 
وال تُلغي المفاھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار آخر. یتمثل الغرض إن اإلطار المفاھیمي لیس معیاراً 

ة الُمعدِّین على تطویر سیاسات من اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في وضع المعاییر، ومساعد
محاسبیة متسقة في الحاالت التي ال یوجد فیھا معیار ساري، ومساعدة جمیع الجھات على فھم المعاییر وتفسیرھا. وسیؤثر ذلك 
یم على تلك المنشآت التي طورت سیاساتھا المحاسبیة بناًء على اإلطار المفاھیمي. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھ

الجدیدة، والتعریفات المحدثة ومعاییر إثبات الموجودات والمطلوبات، ویوضح بعض المفاھیم الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي 
أثر على القوائم المالیة للشركة.

" ١٩-"تخفیضات اإلیجار المتعلقة بجائحة كوفید)١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
تعدیالت على -١٩-، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تخفیضات اإلیجار المتعلقة بجائحة كوفید٢٠٢٠مایو ٢٨بتاریخ 

) "عقود اإلیجار". وتقدم ھذه التعدیالت إعفاءات للمستأجرین من تطبیق اإلرشادات الواردة ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
) بشأن المحاسبة عن تعدیالت عقد اإلیجار على تخفیضات اإلیجار الناتجة مباشرة عن ١٦الي (في المعیار الدولي للتقریر الم

-. كوسیلة عملیة، یجوز للمستأجر أن یختار عدم تقییم ما إذا كانت تخفیضات اإلیجار المتعلقة بجائحة كوفید١٩-جائحة كوفید 
لذي یقوم بھذا االختیار أن یحاسب عن أي تغییر في دفعات من المؤجر ُتعد تعدیال على عقد إیجار. یجب على المستأجر ا١٩

عقد اإلیجار نتیجة لتخفیضات اإلیجار بنفس الطریقة التي كان سیحاسب بھا عن التغییر بتطبیق المعیار الدولي للتقریر للمالي 
أو ٢٠٢٠یونیو  ١سنویة التي تبدأ في ) فیما لو لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار. تسري التعدیالت على الفترات المالیة ال١٦(

بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. إن ھذا التعدیل لیس لھ أي أثر جوھري على القوائم المالیة للشركة.

) "إحالل  ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
سعر الفائدة المرجعي" 

) األدوات المالیة: یوفر اإلثبات والقیاس عددًا ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
اة التغطیة من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطیة المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أد

إذا نتج عن اإلحالل حالة عدم تأكد من توقیت أو قیمة التدفقات النقدیة المستندة إلى المؤشرات المرجعیة للبند المغطى أو أداة 
ألنھا ال تمتلك أي أدوات تغطیة مخاطر مرتبطة اً رنظتغطیة المخاطر. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة للشركة 

بعمولة. 
المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد -٣

بالمعاییر الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة. تعتزم فیما یلي بیاناً 
الشركة تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھا.  

): تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ١معیار المحاسبة الدولي (التعدیالت على  
من معیار المحاسبة الدولي ٧٦إلى ٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات من ٢٠٢٠بتاریخ ینایر 

یالت ما یلي:) لتحدید المتطلبات الخاصة بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة. توضح التعد١(
؛السدادما المقصود بحق تأجیل -
ة؛المالیفي نھایة الفترة داً أن حق التأجیل یجب أن یكون موجو-
و ؛السدادأن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل -
حقوق ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام أنھ فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنیة في التزام قابل للتحویل ھي نفسھا أداة  -

على تصنیفھا.

لیس من المتوقع .، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي٢٠٢٣ینایر  ١تسري التعدیالت على الفترات السنویة المالیة التي تبدأ في أو بعد  
أن یكون للتعدیالت على تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة أثر جوھري على القوائم المالیة للشركة في فترة تطبیقھا 

األولي.

) ٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تكالیف الوفاء بالعقود - العقود المتوقع خسارتھا 
لتحدید التكالیف التي یتعین ٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠٢٠في مایو 

. تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". اً إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسرعلى المنشأة إدراجھا عند تقییم ما 
تشتمل التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة 

ة بشكل مباشر بالعقد، ویتم استبعادھا، مالم یتم تحمیل تلك التكالیف مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداری
. ٢٠٢٢ینایر ١صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد. تسري التعدیالت على الفترات السنویة المالیة التي تبدأ في أو بعد 

ایة الفترة السنویة المالیة التي تطبق فیھا ستطبق الشركة ھذه التعدیالت على العقود التي لم تستوِف بعد بكافة التزاماتھا في بد
التعدیالت ألول مرة.



روات شركة الوطني إلدارة الث
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٩

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد (تتمة) -٣

لغرض التوقف عن إثبات ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  -) األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
المطلوبات المالیة 

على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠٢٠-٢٠١٨التحسینات السنویة لألعوام  كجزء من  
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بتضمینھا عند إجراء تقویم للتأكد من  ٩تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 
لوبات المالیة الجدیدة أو المعدلة عن الشروط األصلیة للمطلوبات المالیة. تشتمل ھذه وجود اختالف جوھري في شروط المط

األتعاب على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بین الجھة المقترضة والجھة الُمقرضة، بما في ذلك أتعاب مدفوعة أو مستلمة  
طبق المنشأة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم إما من قبل الجھة المقترضة أو الجھة الُمقرضة نیابة عن اآلخر. ت

رات تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل. یسري ھذا التعدیل على الفت
كر لھ. ستطبق الشركة ھذه التعدیالت على المطلوبات ، مع السماح بالتطبیق المب٢٠٢٢ینایر  ١المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  

المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل.

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على الشركة.

المحاسبیة الھامة ملخص بالسیاسات -٤
بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة عند إعداد ھذه القوائم المالیة:فیما یلي بیاناً 

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة 
تصنف الموجودات كمتداولة  تقوم الشركة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غیر متداولة. 

:كوذل

؛عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفادھا خالل دورة العملیات العادیة
؛في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
وأ؛عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة
 قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك

اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.

تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

؛عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة
 ؛اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرةفي حالة
 وأالمالیة؛ عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة
.عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة

تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غیر متداولة.

قیاس القیمة العادلة 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة 
تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات 

قد تمت إما:
أو؛سي للموجودات أو المطلوباتفي السوق الرئی
.في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات

األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة.لسوقالرئیسي أو االسوقإن 

ین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو  تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعامل
المطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.
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قیاس القیمة العادلة (تتمة) 
العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة 

لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ١المستوى :
قابلة للمالحظة بصورة -الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٢وى المست

مباشرة أو غیر مباشرة.
 غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٣المستوى

والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فیما إذا تم بالنسبة للموجودات 
التحویل بین التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة 

ة كل فترة مالیة.لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھای
المدینةالذممالنقدیة وتتكون الموجودات المالیة من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والنقدیة وشبھ  

. بینما تتكون المطلوبات المالیة من الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى.واألخرىالتجاریة

العادلة لھذه األدوات المالیة بأنھا تقارب القیمة الدفتریة نظرًا إلعادة تسعیرھا المتكرر أو طبیعتھا طویلة األجل.تم تحدید القیمة  

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 
أتعاب الترتیب

العقود المبرمة مع العمالء عند یتم إثبات اإلیرادات من تعمل الشركة في مجال تنفیذ أنشطة تعامل وإدارة وترتیب الخدمات.
وقد تبین نقطة من الزمن (عند تقدیم الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس العوض الذي تستحقھ الشركة مقابل تلك الخدمات).

للشركة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا.

اإلیرادات األخرى
یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا.

الزكاة
یتم تجنیب مخصص للزكاة من قبل الشركة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") السائدة في المملكة العربیة 

السعودیة، وعلى أساس مبدأ االستحقاق. ویتم تحمیل مخصص الزكاة على الربح أو الخسارة.

ضریبة القیمة المضافة 
:ستثناء ما یليإ بمبلغ ضریبة القیمة المضافة، یتم اثبات المصاریف والموجودات بعد خصم

 عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة
وفي تلك الحالة، یتم اثبات ضریبة المبیعات كجزء من تكلفة شراء األصل او كجزء من البند المتعلق ،الضریبیة

و؛یثما ینطبق ذلكبالمصاریف، ح 
.عند إظھار الذمم المدینة والدائنة متضمنة مبلغ ضریبة القیمة المضافة

یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضریبیة كجزء من أرصدة 
المدینین أو الدائنین في قائمة المركز المالي.

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة 
یتم، في األصل، تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة من قبل الشركة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعینة بالتاریخ الذي 

تصبح فیھ المعاملة مؤھلة أوال لإلثبات.
ة بأسعار التحویل الفوریة للعملة الوظیفیة بتاریخ إعداد یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبی

القوائم المالیة.
یتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في الربح أو الخسارة.

یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعمالت أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة بتواریخ 
المعامالت األولیة.
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المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة (تتمة) 
عند تحدید أسعار التحویل الفوریة المستخدمة عند اإلثبات أألولي لألصل ذو العالقة أو المصاریف أو الدخل (او جزء منھ) عند 

إن تاریخ المعاملة ھو التوقف عن إثبات الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالعوض المدفوع مقدما، ف
التاریخ الذي قامت فیھ الشركة في األصل بإثبات الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة من العوض المدفوع 

اد  . وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم الشركة بتحدید تاریخ المعاملة الذي تم فیھ استالم أو سدمقدماً 
ا.العوض مقدمً 

الممتلكات والمعدات 
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل 

لك في حالة ھذه التكالیف على تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذ
الوفاء بمعاییر االثبات.

وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستھالكھا بصورة مستقلة على مدى 
للممتلكات والمعدات أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة 

كإحالل وذلك في حالة استیفاء معاییر إثباتھ. یتم إثبات كافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر عند تكبدھا.

ء أو إنشاء الموجودات حیث تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ كافة التكالیف المتعلقة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بشرا
تكون عملیة الشراء أو اإلنشاء تحت التنفیذ، ویتم تحویلھا إلى الفئة ذات العالقة من الممتلكات والمعدات بمجرد اكتمالھا.

قدرة تستھلك التكلفة ناقصًا القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكات والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الم
من تاریخ توفرھا لالستخدام.للموجودات اعتباراً 

تقوم الشركة بتطبیق معدالت االستھالك السنویة التالیة على الممتلكات والمعدات الخاصة بھا:
عدد السنوات الوصف 

٥إلى ٤المعدات المكتبیة
١٠إلى ٥األثاث والتركیبات

الممتلكات والمعدات وأي جزء ھام تم إثباتھ في البدایة وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود  
السیطرة إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج أیة أرباح 

حتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم ا
لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن اثبات األصل.

یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تعدیلھا بأثر 
مستقبلي، إذا كان ذلك مالئمًا.

عقود اإلیجار 
إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل ما تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحدید

نظیر مقابل لذلك.زمنیةلفترةالحق في السیطرة على استخدام أصل محدد 

الشركة كمستأجر
اإلیجار من أجل سداد تقوم الشركة بتطبیق طریقة واحدة إلثبات وقیاس كافة عقود اإلیجار. تقوم الشركة بإثبات التزامات 

اإلیجار، وإثبات األصل الذي یمثل الحق في استخدام األصل المعني.

موجودات حق االستخدام) أ
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل المعني لالستخدام). تقاس 

االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھا نتیجة إعادة قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً 
التزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قیمة التزامات اإلیجار المثبتة، ودفعات اإلیجار المسددة في أو 

موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك قبل تاریخ بدء اإلیجار، ناقصاً 
مدى فترة اإلیجار أو األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات، أیھما أقصر.  

سنوات.٤إلى ٢یتم استھالك المباني على مدى فترة عقد اإلیجار التي تتراوح بین 
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عقود اإلیجار (تتمة) 

التزامات اإلیجار) ب
لدفعات اإلیجار التي یتعین سدادھا على بتاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة 

مدى فترة اإلیجار. تشتمل دفعات اإلیجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) التي تعتمد على معدل ما.

جار المسددة.  وبعد تاریخ بدء اإلیجار، یتم زیادة قیمة التزامات اإلیجار لتعكس زیادة العمولة، وُتخفض لتعكس دفعات اإلی
إضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في 
دفعات اإلیجار (مثل تغییر دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید تلك الدفعات) أو 

في التقویم الخاص بخیار شراء األصل المعني.ریوجود تغ

الموجودات غیر الملموسة
تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید 

االنخفاض في القیمة المتراكمة.الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر 

عمراإلنتاجي المقدر لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من لعلى مدى اةمحددنتاجیةإرا عماتطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا 
وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات 

التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع عتباریؤخذ باإلعلى األقل في نھایة كل فترة مالیة.  الملموسة التي لھا عمر محدد مرةغیر
ما ھو  أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل محاسبیاً وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسب

بارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. تدرج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر انتاجي مالئم، ویتم اعت
محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر كمصروف وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. 

زة الحاسب اآللي ویتم احتسابھا على أساس القسط الثابت.سنوات على برامج أجھ٤تطبق الشركة معدل إطفاء سنوي یبلغ 

یتم التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي بتاریخ انتقال السیطرة إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم 
تجة عن التوقف عن إثبات أي وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر نا 

أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر.

االنخفاض في قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة 
القیمة الدفتریة للموجودات الملموسة وغیر الملموسة الخاصة بھا للتأكد فیما إذا تقوم الشركة، في نھایة كل فترة مالیة، بمراجعة  

كان ھناك دلیل یشیر إلى وقوع خسارة انخفاض في قیمة ھذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة 
وجدت). وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم خسارة االنخفاض في القیمة (إن  

التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. یةللنقددرةالمالقیمة القابلة لالسترداد للوحدة ر القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم الشركة بتقدی
یة للنقدالمدرةاتوحداللىالشركة عوعند إمكانیة تحدید أساس معقول ومتماثل للتخصیص، فإنھ یتم أیضا تخصیص موجودات

یمكن أن یحدد لھا أساس معقول ومتماثل التي  في الشركةیةللنقدمدرة، أو یتم بطریقة أخرى تخصیصھا إلى أصغر وحدة  الفردیة
للتخصیص.

الحالیة. وعند تحدید القیمة الحالیة، یتم تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصة تكالیف البیع والقیمة 
خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة الذي یعكس تقدیرات السوق 

النقدیة المستقبلیة.الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل والتي لم یتم بشأنھا تعدیل تقدیرات التدفقات

) بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض یةللنقددرةالموفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو الوحدة 
القیمة الدفتریة لذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا. یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة 

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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االنخفاض في قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة (تتمة) 
الوحدة المدرة للنقدیة) إلى وإذا ما تم الحقًا عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (أو 

القیمة المعدلة القابلة لالسترداد لھ، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض 
. یتم إثبات تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في قیمة ذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) في السنوات السابقة

عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

األدوات المالیة 
إن األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

الموجودات المالیة ) أ

األثبات األولي والقیاس 
تصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
اإلثبات األولي لھا على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند  

الشركة إلدارتھا. تقوم الشركة في األصل بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت في حال الموجودات 
خسارة.المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ال

ولتصنیف وقیاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یجب أن ینتج عنھا تدفقات 
نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. یشار إلى ھذا التقویم بـ "اختبار الدفعات فقط من 

لي والعمولة"، ویتم إجراؤه على مستوى األداة المالیة. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة المبلغ األص
التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج 

األعمال.
إدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارة ھذه الموجودات المالیة بھدف تحقیق التدفقات یشیر نموذج أعمال الشركة الخاص ب

النقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة 
والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بھدف اقتناء الموجودات أو كالھما. یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة

المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، بینما یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
دیة التعاقدیة والبیع.الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بھدف اقتناؤھا لتحصیل التدفقات النق

التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة –یتم إثبات عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة  
بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع –أو تلك المتعارف علیھا بالسوق (المعامالت االعتیادیة) 

اًألصل.

القیاس الالحق 
ألغراض القیاس الالحق لھا، تصنف الموجودات المالیة إلى فئتین ھما:

(أدوات الدین) وأ؛الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الدین) الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات 
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. الحقاً تقاس 

یتم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. تتمثل طریقة 
مطفأة لموجودات مالیة أو مطلوبات مالیة (أو مجموعة من الموجودات أو المطلوبات العمولة الفعلیة في احتساب التكلفة ال

المالیة) وتوزیع دخل أو مصروف العمولة على مدى الفترة المعنیة. یمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي یخصم بالضبط 
ألداة المالیة إلى التكلفة المطفأة لألداة المالیة. یتم الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع ل

احتساب معدل العمولة الفعلي (وبالتالي التكلفة المطفأة لألصل المالي) بعد األخذ بعین االعتبار تكالیف المعامالت وأي خصم 
عدل العمولة الفعلي.أو عالوة عن شراء األصل المالي، كذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من م
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األدوات المالیة (تتمة) 
الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) (تتمة) 

النقدیة وشبھ النقدیة
یوًما أو أقل ٩٠وفترات استحقاقھا تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصیرة األجل 

والقابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.

المدینون التجاریون واآلخرون
بالتكلفة المطفأة، وتشتمل على المدینون واإلیرادات المستحقة والموجودات األخرى.واألخرىالتجاریةالذمم المدینةتقاس 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
العادلة، ویدرج تقید الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقیمة 

صافي التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. تشتمل ھذه الفئة على الموجودات المالیة التي لم تصنفھا الشركة 
بشكل ال رجعة فیھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

التوقف عن اإلثبات 
یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو، إذ ینطبق ذلك، أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) 

بصورة رئیسیة (أي استبعادھا من قائمة المركز المالي للشركة) عند:
أو؛انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات
 ویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف قیام الشركة بتح

آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو 
والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.(ب) لم تقم بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع

االنخفاض في القیمة 
، تستخدم الشركة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. علیھ، ال تقوم الشركة لذمم المدینة التجاریةلبالنسبة 

بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على 
إلى الخبرة السابقة في خسائر داً استنا إنشاء مصفوفة مخصصات مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. وقامت الشركة ب

االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.
كن . لكن في بعض الحاالت، یموماً ی٣٠عندما تكون الدفعات التعاقدیة متأخرة السداد لمدة اً رمتعثتعتبر الشركة األصل المالي 

عندما تشیر المعلومات الداخلیة والخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تستلم الشركة راً متعثاعتبار األصل المالي  ضاً أیللشركة  
المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أیة تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل الشركة. یتم شطب األصل المالي 

ود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.عند عدم وج 

المطلوبات المالیة ) ب 

األثبات األولي والقیاس 
دیسمبر ٣١في یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة.

، تم تصنیف كافة المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.٢٠٢٠

القیاس الالحق 
المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إثبات بعد االثبات األولي لھا، تقاس المطلوبات  

األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة 
بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو إطفاء معدل العمولة الفعلي. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ

التكالیف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي. ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح 
أو الخسارة.

والتزامات عقود اإلیجارواآلخرونالدائنون التجاریون 
اللتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا  یتم إثبات ا

فواتیر من قبل الموردین.
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األدوات المالیة (تتمة) 
المطلوبات المالیة (تتمة) ) ب 

التوقف عن اإلثبات 
یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل االلتزامات 

، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة بشكل جوھري، عندئذ یتم یاً جوھرالمالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة  
دیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم إثبات الفرق بین القیم اعتبار مثل ھذا التب

الدفتریة المعنیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

مقاصة األدوات المالیة  )ج
قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في 

لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات 
في آن واحد.

المخصصات 
تجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على الشركة نا

یتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ.  
یتم إثبات وفي الحاالت التي تتوقع فیھا الشركة تعویض بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ

التعویض كأصل مستقل وذلك فقط عندما یكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعویض. یتم عرض المصروف 
المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة، بعد خصم أیة مبالغ مستردة. 

االحتیاطي النظامي 
من دخل السنة بعد خصم الخسائر ٪١٠للشركة، یجب على الشركة تحویل طبقًا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي 

من رأس المال. لم تقم الشركة بتسجیل أي تحویالت للسنة نظرًا ٪٣٠المدورة في كل سنة حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي 
للخسائر المتكبدة.

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥
وائم المالیة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإلیرادات یتطلب إعداد الق

والمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب عن عدم 
تطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیرات نتائج قد ت

المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلیة.

األحكام  
عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، لم تقم اإلدارة بإجراء أي أحكام بمعزل عن تلك المتضمنة في التقدیرات، والتي لھا أثر 

ة في القوائم المالیة.جوھري على المبالغ المثبت

التقدیرات واالفتراضات 
تم أدناه عرض االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد 
القوائم المالیة، والتي لھا تأثیر جوھري یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل 

ت الشركة ھذه االفتراضات والتقدیرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، قد تتغیر السنة المالیة القادمة. استخدم
الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سیطرة 

.الشركة. یتم إظھار ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا 

ة التجاریة بشأن الذمم المدینمخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
. یتم تحدید نسب المخصص التجاریةتستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة

.بناًء على أیام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لھا أنماط خسائر مماثلة
یتم في األصل تحدید مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا. وستقوم الشركة بمعایرة 
المصفوفة لتعدیل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كان من المتوقع تدھور األوضاع 
االقتصادیة على مدى السنة القادمة، مما قد یؤدي إلى زیادة عدد حاالت التعثر في السداد، فإنھ یتم تعدیل معدالت التعثر السابقة. 

مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا وإجراء تحلیل للتغیرات في التقدیرات وبتاریخ إعداد كل قوائم
المستقبلیة.



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٦

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٥

التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

(تتمة) ة التجاریةالمتوقعة بشأن الذمم المدینمخصص خسائر االئتمان  
إن عملیة تقویم العالقة المتداخلة بین معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان 
المتوقعة تمثل تقدیًرا ھاما. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة یتأثر بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. كما  

خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادیة المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي للعمیل في أن 
المستقبل.

األعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات 
على التقویم وبناًء أیضاً یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات بناًء على األعمار االقتصادیة للممتلكات والمعدات، 

الجماعي لممارسات القطاع، والخبرة بالموجودات المماثلة. یتم، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة 
للممتلكات والمعدات وتحدیثھا في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات السابقة نتیجة االستھالك العادي أو التقادم الفني والتجاري

للممتلكات والمعدات. وعلى الرغم من ذلك، فإنھ من المحتمل أن یتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة جوھریة بالتغیرات في 
التقدیرات الناتجة عن التغیرات في أي من العوامل المذكورة أعاله. وسوف تتأثر المبالغ وتوقیت المصاریف المسجلة ألي فترة 

الظروف.بالتغیرات في ھذه العوامل و

خیارات التجدید واإلنھاء 
عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزًا اقتصادیًا لممارسة خیار التجدید 

یجار وذلك فقط أو عدم ممارسة خیار اإلنھاء. یتم تضمین خیارات التجدید أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء في مدة عقد اإل
في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجدید عقد اإلیجار أو عدم إنھائھ. تقوم الشركة عند بدء اإلیجار بتقییم ما إذا كان 
من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیارات التجدید. تقوم الشركة بإعادة تقویم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة 

رات إذا كان ھناك حدث مھم أو تغییر مھم في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا.ھذه الخیا

التزامات المنافع المحددة للموظفین 
تحدد تكلفة برامج منافع التقاعد المحددة والمنافع الطبیة لما بعد التوظیف األخرى والقیمة الحالیة اللتزامات التقاعد وفق عملیات 

یم االكتواري إجراء العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تقویم إكتواریة. یتضمن التقو
وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات والزیادة المستقبلیة 

األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في المعاشات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم وطبیعتھ طویلة
في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة كافة االفتراضات بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة.

یعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغییر. وعند تحدید معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعین االعتبار أسعار 
موالت على سندات حكومیة المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بھا التزام منافع ما بعد التوظیف، ویتم استقراؤھا الع

عند الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما یتم أیضًا مراجعة جودة السندات المعنیة.  
التي لھا ھوامش ائتمان عالیة من تحلیل السندات الذي تم على أساسھ تحدید معدل الخصم، وذلك على یتم استبعاد تلك السندات 

اعتبار أنھا ال تمثل سندات ذات جودة عالیة.

یتم تحدید معدل الوفیات بناء على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في الدول المعنیة. تخضع جداول الوفیات ھذه إلى التغییر 
بناء على معدالت التضخم المستقبلیةتحدد زیادات الرواتب ومعاشات التقاعدوقت آلخر وفقًا للتغیرات الدیموغرافیة.فقط من 

.بلدان المعنیةالمستقبلیة المتوقعة لل

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي - عقود اإلیجار 
ال یمكن للشركة تحدید معدل العمولة الضمني في عقود اإلیجار بسھولة، وعلیھ تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقیاس 

الذي یتعین على الشركة دفعھ القتراض األموال الالزمة معدل العمولةالتزامات اإلیجار. یمثل معدل االقتراض اإلضافي 
بشروط مماثلة وضمان مماثل للحصول على أصل ذو قیمة مشابھة لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مشابھة. 

عدالت قابلة وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي یعكس ما یتعین على الشركة دفعھ، وھو ما یتطلب التقدیر عند عدم توفر م
للمالحظة أو عندما یتعین تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، الحاالت التي ال تكون فیھا عقود  
اإلیجار بالعملة الوظیفیة للشركة التابعة). ال تقوم الشركة بإجراء معامالت تمویلیة، وعلیھ تقوم بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي 

تم الحصول علیھ من الخزینة المركزیة والذي یتم تعدیلھ وفًقا یالذيم معدل االقتراض اإلضافي للشركة األموذلك باستخدا
لعالوة المخاطر المحددة للشركة والدولة.    



إلدارة الثروات شركة الوطني 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٧

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٥

التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

االستمراریة مبدأ 
قامت إدارة الشركة بإجراء تقویم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن الشركة 
لدیھا الموارد الكافیة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري قد 

حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. علیھ، تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس مبدأ یثیر شكوكًا 
االستمراریة.

الممتلكات والمعدات -٦

المعدات المكتبیة
لایر سعودي 

األثاث
والتركیبات

لایر سعودي 

أعمال تحت 
التنفیذ

لایر سعودي 

اإلجمالي 
٢٠٢٠

سعوديلایر 

التكلفة: 
٢٠١٩٨٧٢٬٤٨٧٩٬٠٩٧٬٨٨١٢٬٦٩٨٬٥٨٧١٢٬٦٦٨٬٩٥٥دیسمبر ٣١في 

٣٬٨٠٩٬١١٧٣٦٢٬٦٧٠١٩٬٠٠٠٤٬١٩٠٬٧٨٧إضافات
- )٢٬٦٩٨٬٥٨٧(- ٢٬٦٩٨٬٥٨٧تحویالت

─────────────────────────
٢٠٢٠٧٬٣٨٠٬١٩١٩٬٤٦٠٬٥٥١١٩٬٠٠٠١٦٬٨٥٩٬٧٤٢دیسمبر ٣١في 

─────────────────────────

االستھالك المتراكم: 
١٬٠٨٣٬٩٧٦- ٢٠١٩١٧٦٬٥٠٤٩٠٧٬٤٧٢دیسمبر ٣١في 

٢٬٦٠٢٬٤٢٥- ١٬٥٧٦٬١٢٤١٬٠٢٦٬٣٠١للسنةالمحمل 
─────────────────────────

٣٬٦٨٦٬٤٠١- ٢٠٢٠١٬٧٥٢٬٦٢٨١٬٩٣٣٬٧٧٣دیسمبر ٣١في 
─────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٠٥٬٦٢٧٬٥٦٣٧٬٥٢٦٬٧٧٨١٩٬٠٠٠١٣٬١٧٣٬٣٤١دیسمبر ٣١في 

═════════════════════════

المعدات المكتبیة
لایر سعودي 

األثاث
والتركیبات

لایر سعودي 

أعمال تحت 
التنفیذ

لایر سعودي 

اإلجمالي
٢٠١٩

لایر سعودي 

التكلفة: 
٢٠١٨٤٢٨٬٩١٨٢٬٠٧٢٬٦٢٣٩٬٨٦٤٬١٣٨١٢٬٣٦٥٬٦٧٩دیسمبر ٣١في 

٣٬٢٠٣٬٧٧٥- ٤٤٣٬٥٦٩٢٬٧٦٠٬٢٠٦إضافات
- )٤٬٢٦٥٬٠٥٢(٤٬٢٦٥٬٠٥٢- تحویالت

)٢٬٩٠٠٬٤٩٩()٢٬٩٠٠٬٤٩٩(- - )١٥محول إلى جھة ذات عالقة (إیضاح 
────────────────────────

٢٠١٩٨٧٢٬٤٨٧٩٬٠٩٧٬٨٨١٢٬٦٩٨٬٥٨٧١٢٬٦٦٨٬٩٥٥دیسمبر ٣١في 
────────────────────────

االستھالك المتراكم: 
١٣٨٬٠٢٥- ٢٠١٨١٧٬٢٤٤١٢٠٬٧٨١دیسمبر ٣١في 

٩٤٥٬٩٥١- ١٥٩٬٢٦٠٧٨٦٬٦٩١للسنةالمحمل 
────────────────────────

١٬٠٨٣٬٩٧٦- ٢٠١٩١٧٦٬٥٠٤٩٠٧٬٤٧٢دیسمبر ٣١في 
────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠١٩٦٩٥٬٩٨٣٨٬١٩٠٬٤٠٩٢٬٦٩٨٬٥٨٧١١٬٥٨٤٬٩٧٩دیسمبر ٣١في 

════════════════════════



إلدارة الثروات شركة الوطني 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٨

الموجودات غیر الملموسة-٧
برامج الحاسب 

اآللي
لایر سعودي 

أعمال تحت 
التنفیذ

لایر سعودي 

اإلجمالي 
٢٠٢٠

لایر سعودي

التكلفة: 
٢٠١٩١٤٢٬٠٢٧٧٦٦٬٤٥٣٩٠٨٬٤٨٠دیسمبر ٣١في 

١٢٣٬٠٣٦٣٣٤٬٦١٠٤٥٧٬٦٤٦إضافات
──────────────────

٢٠٢٠٢٦٥٬٠٦٣١٬١٠١٬٠٦٣١٬٣٦٦٬١٢٦دیسمبر ٣١في 
──────────────────

اإلطفاء المتراكم: 
٣٤٬٢٤١- ٢٠١٩٣٤٬٢٤١دیسمبر ٣١في 

٥٨٬٤٢٠- ٥٨٬٤٢٠للسنةالمحمل 
──────────────────

٩٢٬٦٦١- ٢٠٢٠٩٢٬٦٦١دیسمبر ٣١في 
──────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٠١٧٢٬٤٠٢١٬١٠١٬٠٦٣١٬٢٧٣٬٤٦٥دیسمبر ٣١في 

══════════════════

برامج الحاسب 
اآللي

لایر سعودي 

أعمال تحت 
التنفیذ

لایر سعودي 

اإلجمالي
٢٠١٩

لایر سعودي 

التكلفة: 
٢٠١٨٦٦٬٠٤٥٣٨٢٬١٤٥٤٤٨٬١٩٠دیسمبر ٣١في 

٥٧٬٢٨٩٤٠٣٬٠٠١٤٦٠٬٢٩٠إضافات
- )١٨٬٦٩٣(١٨٬٦٩٣تحویالت

──────────────────
٢٠١٩١٤٢٬٠٢٧٧٦٦٬٤٥٣٩٠٨٬٤٨٠دیسمبر ٣١في 

──────────────────
اإلطفاء المتراكم: 

١٬٤٩٢- ٢٠١٨١٬٤٩٢دیسمبر ٣١في
٣٢٬٧٤٩- ٣٢٬٧٤٩للسنةالمحمل

──────────────────
٣٤٬٢٤١- ٢٠١٩٣٤٬٢٤١دیسمبر ٣١في 

──────────────────
صافي القیمة الدفتریة: 

٢٠١٩١٠٧٬٧٨٦٧٦٦٬٤٥٣٨٧٤٬٢٣٩دیسمبر ٣١في 
══════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٩

النقدیة وشبھ النقدیة -٨
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٣٨٬٢٣١٬٨٣٥١١٬٢٦٦٬٦٤٨أرصدة لدى البنوك
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٬٥٠٠٬٠٠٠ودائع بنكیة قصیرة األجل

٢٬٤٨٨٣٬١٠٢مصاریف نثریة
────────────────
٤٠٬٢٣٤٬٣٢٣٦٤٬٧٦٩٬٧٥٠
════════════════

بلغ معدل  أشھر.٣تمثل الودائع البنكیة قصیرة األجل ودائع ألجل لدى بنوك محلیة وفترات استحقاقھا المتوسطة تكون أقل من 
).٪٢٫٣٣: ٢٠١٩(٪١٫١٢نسبة بواقع ٢٠٢٠دیسمبر ٣١العمولة الفعلي على الودائع ألجل خالل السنة المنتھیة في 

المدینون والموجودات األخرى-٩
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٢٬٢٥٥٬٣٧٥٦٢٬٢٩١لذمم المدینة التجاریةا
٤٥٬١٨٠٤٥٬١٨٠ودائع

٣٨٩٦٥٬٧٥٨خاصة مستحقةعمولة 
٧٬٠٩٧٤١٬٨٣٤موجودات أخرى

────────────────
٢٬٣٠٨٬٠٤١٢١٥٬٠٦٣
════════════════

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -١٠
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

١٠٬١٢٥٬٠٠٠٣٬٧٥١٬٩٠٠في بدایة السنة
٢٥١٬٩٦٢٬٥٠٠٨٠٬١٠٠٬٠٠٠إضافات خالل السنة
)٧٣٬٧٢٦٬٩٠٠()٢٥٥٬٦٣٧٬٥٠٠(استبعاد خالل السنة

────────────────────
٦٬٤٥٠٬٠٠٠١٠٬١٢٥٬٠٠٠في نھایة السنة

════════════════════

التزامات المنافع المحددة للموظفین -١١
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
٧٤٩٬٧٠٩٢٢٥٬٥٦٤في بدایة السنة
٧٧٨٬٨٣٤٦٨٦٬١٧٧تكلفة الخدمة
٣٢٬٠٨٧١٣٬٩٤١تكلفة عمولة

- )٧١٬٦٢٦(منافع مدفوعة خالل السنة
)١٧٥٬٩٧٣(٢٩٬٣٩١خسائر (مكاسب) اكتواریة

────────────────
١٬٥١٨٬٣٩٥٧٤٩٬٧٠٩في نھایة السنة

════════════════

تم إجراء أحدث تقویم اكتواري من قبل خبیر اكتواري مؤھل ومستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٠

التزامات المنافع المحددة للموظفین (تتمة) -١١

فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة ألغراض التقویم االكتواري:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٪٤٫٥٠٪٣٫٢٥معدل الخصم
٪٥٫٠٠٪٥٫٠٠معدل االستقاالت

٪٤٫٠٠٪٣٫٠٠معدل الزیادات في الرواتب

الربح االكتواریة (الخسارة) للموظفین في الربح أو الخسارة، فیما عدایتم اثبات كافة التغیرات في التزامات المنافع المحددة 
والتي یتم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر.

الربح االكتواریة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر:(الخسارة)فیما یلي بیان الحركة في
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

- ١٧٥٬٩٧٣في بدایة السنة
مبنیة على الخبرة والتغیر في التسویات الأثر -إعادة قیاسمكاسب)خسائر(

١٧٥٬٩٧٣)٢٩٬٣٩١(االفتراضات المالیة
────────────────

١٤٦٬٥٨٢١٧٥٬٩٧٣في نھایة السنة
════════════════

تحلیل الحساسیة 
التغیرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنیة التي تحدث في نھایة الفترة تم تحدید تحلیل الحساسیة المعروض أدناه وفق 

المالیة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. یمثل المبلغ الموجب زیادة في االلتزام، بینما یمثل المبلغ السالب نقص في 
في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر المحتمل أن االلتزام. إن تحلیل الحساسیة قد ال یكون مؤشرًا على وجود تغیر فعلي
تحدث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢١٣٬٥٦٢١٠٧٬٩٢٩٪١الزیادة في معدل الخصم بواقع 
)١٣٠٬٦٩٠()٢٥٨٬١٨٩(٪١النقص في معدل الخصم بواقع 

)١٣٠٬٠٠٦()٢٥٦٬١٤٣(٪١الزیادة في معدل الزیادة في الرواتب بواقع 
٢١٥٬٩٤٠١٠٩٬٣٥٦٪١النقص في معدل الزیادة في الرواتب بواقع 

عقود اإلیجار -١٢
وبشكل سنوات. ٤إلى ٢لدى الشركة عقود إیجار لمباني المستخدمة في عملیاتھا. وتكون مدة عقود إیجار المباني عادة ما بین 

عام، یحظر على الشركة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجیرھا من الباطن. فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لموجودات حق 
االستخدام والحركات خالل السنة:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٥٬٤٧١٬٤٤٢٧٬٠٩٦٬٧٧٦في بدایة السنة
)١٬٦٢٥٬٣٣٤()١٬٦٢٥٬٣٣٤(مصروف استھالك

────────────────
٣٬٨٤٦٬١٠٨٥٬٤٧١٬٤٤٢في نھایة السنة

════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢١

عقود اإلیجار (تتمة) -١٢

فیما یلي بیان الحركة في التزامات اإلیجار خالل السنة:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٥٬٣١٢٬٤٢٣٧٬٠٢١٬٧١١في بدایة السنة
١٠٥٬٩٦٩١٤٤٬٣١٢)١٨عمولة على التزامات إیجار (إیضاح 

)١٬٧٥٧٬٩٧٦()١٬٤٠٧٬٣٣١(سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار
)٩٥٬٦٢٤()١٠٥٬٩٦٩(التزامات اإلیجارعلىالعمولةجزء من سداد

- )٤٠٬٣٠٠(ارج التزام إیجار تم التنازل عنھ نتیجة تخفیضات اإلی
────────────────

٣٬٨٦٤٬٧٩٢٥٬٣١٢٬٤٢٣في نھایة السنة
════════════════

٢٬٢٣١٬٨٤٢٣٬٨٦٤٬٧٩٣جزء غیر متداول
١٬٦٣٢٬٩٥٠١٬٤٤٧٬٦٣٠جزء متداول

────────────────
٣٬٨٦٤٬٧٩٢٥٬٣١٢٬٤٢٣
════════════════

فیما یلي بیان بالمبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة فیما یتعلق بعقود اإلیجار:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

١٬٦٢٥٬٣٣٤١٬٦٢٥٬٣٣٤موجودات حق االستخداممصروف استھالك 
١٠٥٬٩٦٩١٤٤٬٣١٢)١٨عمولة على التزامات إیجار (إیضاح 

────────────────
١٬٧٣١٬٣٠٣١٬٧٦٩٬٦٤٦في نھایة السنة

════════════════

رأس المال -١٣
حصة، ٩٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من  ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠والمدفوع بالكامل البالغ  المصدر  والمصرح بھمال الشركةیتكون رأس

حصة، ٩٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من  ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠: یتكون رأس المال البالغ قدره  ٢٠١٩لایر سعودي (١٠قیمة كل حصة  
لایر سعودي). الشركة مملوكة بالكامل من قبل بنك الكویت الوطني.١٠قیمة كل حصة 

المصاریف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرىالدائنون و-١٤
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٣٬٨٩١٬٨٤٥٣٬٩٨٧٬٩٣٠مصاریف مستحقة
٧٥٢٬٥٥٣١٬٠٠٩٬٢٤٦تجاریةدائنةذمم

- ٦٣٥٬٢٠٦الدفع ضریبة قیمة مضافة مستحقة
٣٦٦٬٤١٨٥٨٨٬٦٣٩أخرى

────────────────
٥٬٦٤٦٬٠٢٢٥٬٥٨٥٬٨١٥
════════════════

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالیة أعاله
واألخرى غیر مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقھا ثالثة أشھر.التجاریةإن الذمم الدائنة



شركة الوطني إلدارة الثروات
مقفلة)(شركة شخص واحد مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٢

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -١٥
خالل السنة قامت الشركة بإجراء معامالت مع الجھات ذات العالقة بھا، وتعتمد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة للشركة 

األعمال العادیة. فیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة الرئیسیة خالل السنة وأرصدة الجھات ذات خالل دورة 
العالقة بتاریخ إعداد القوائم المالیة:

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٠٬٢٢٩٬٠١٠١٤٩٬٢٠٧مبالغ مدفوعة إلى المساھممساھمال

- ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)أمن قبل المساھم (إیضاح لمطلوبالتنازل عن ا
١٬٤٥٥٬٤٥١٤٬٣٣١٬٣٤٦مبالغ مدفوعة بالنیابة عن الشركةالجھات المنتسبة

- )٣٬٥٥٠٬٣٢٠(مبالغ مدفوعة إلى جھة منتسبة
)٢٬٩٠٠٬٤٩٩(- )٦تحویل ممتلكات ومعدات (إیضاح 

١٥٬٣٩١٬٧٦٨١٦٬١٣١٬٢٥٠)بودائع بنكیة قصیرة األجل (إیضاح 
٢٧٤٬٦٣٣١٬٠٤٢٬٩١١دخل عمولة خاصة عن ودائع بنكیة قصیرة األجل

٥٤٨٬٩٦٣٣٠٥٬٩٢٥أتعاب المشورة المدفوعة
٤٣٩٬٤٥٢- عمولة محملة

٣٬٧١٢٬٥٠٠- عمولة على الخدمات

والمالك ، تنازل بنك الكویت الوطني (المساھم الوحید) بصفتھ المساھم الوحید ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في )أ(
كمعاملة حقوق ملكیة. لمطلوب. یتم المحاسبة عن التنازل عن المطلوبفي الشركة عن ا

تم إظھار المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة في قائمة المركز المالي. إن أرصدة الجھة ذات العالقة بدون ضمانات 
وبدون عمولة. 

: ٢٠١٩لایر سعودي (١٥٬٣٩١٬٧٦٨نتسبة بمتوسط مبلغ قدره قامت الشركة خالل السنة بإیداع ودائع لدى جھة م) ب(
٪١٫٠٩نسبة بواقع ٢٠٢٠دیسمبر ٣١). بلغ معدل العمولة الفعلي على الودائع ألجل للسنة المنتھیة في ١٦٬١٣١٬٢٥٠

. لایر سعودي١٣٬٣٩١٬٧٦٨قیمتھا تبلغ). ُاستحقت الودائع قصیرة األجل السداد خالل السنة والتي ٪٢٫٣٣: ٢٠١٩(
لایر سعودي  ٦٬٥٢٠٬٦٣٢بلغت التعویضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة في شكل منافع قصیرة األجل خالل السنة قیمة  ) ج(

لایر سعودي  ٤٢٠٬٠٠٠لایر سعودي). وقد بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة قیمة  ٥٬٤٨٧٬٩٠٤:  ٢٠١٩(
).١٧لایر سعودي) (إیضاح ٣٦٠٬٣٢٨: ٢٠١٩(

الزكاة -١٦

المحملة للسنة ١-١٦
لایر سعودي) من مخصص ١٬٧١٥٬٨٤٤:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١لایر سعودي (١٬١٥٨٬٦٤٨للسنة وقدرھا  المحملةتتكون الزكاة  
السنة الحالیة.

حركات المخصص ٢-١٦
فیما یلي الحركات في مخصص الزكاة:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩- مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
────────────────

 -٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩
════════════════

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

────────────────
٣٬٣٠٧٬٦١٨١٬٥٩١٬٧٧٤في بدایة السنة

١٬١٥٨٬٦٤٨١٬٧١٥٬٨٤٤مجنب خالل السنة
- )١٬٧١٥٬٨٤٤(مدفوعات خالل السنة

────────────────
٢٬٧٥٠٬٤٢٢٣٬٣٠٧٬٦١٨
════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٣

الزكاة (تتمة) -١٦

حركات المخصص (تتمة) ٢-١٦
فیما یلي بیان بالبنود الرئیسیة للوعاء الزكوي:

الربوط الزكویة ٣-١٦
إلى الھیئة ٢٠١٩دیسمبر ٣١وعن السنة المنتھیة في ٢٠١٨دیسمبر ٣١تم تقدیم اإلقرارات الزكویة عن الفترة المنتھیة في 

من قبل الھیئة بعد. الربوطالعامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). ولم یتم إصدار 

المصاریف العمومیة واإلداریة األخرى -١٧
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

سعودي لایر 

١٬٥٣٩٬٣٥٤١٬٤٤٧٬٠٦٥مصروف تراخیص برامج حاسب آلي
٨٩٣٬٥٦٥١٬١٠٧٬٤٨٤أتعاب مھنیة

٧٩٥٬٤٠٠٦٢١٬٦٧٥خدمات االتصاالت
٤٣٤٬٩١٨٣٨١٬١٣٠منافع عامة

٤٢٠٬٠٠٠٣٦٠٬٣٢٨)١٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
١١٤٬٩٧٧٤١٥٬٦٣٧مصاریف سفر ومواصالت

٩٩٬٣٢٥١١١٬٠٥٥لوازم مكتبیة وطباعة
٢٠٬٥٩٢١٨٬٣٨١ضرائب استقطاع

٢٢١٬٧٦٦- ذمم مدینة مشطوبة 
٥٢٦٬٢٧٤٦٠٣٬٤١٨أخرى

────────────────
٤٬٨٤٤٬٤٠٥٥٬٢٨٧٬٩٣٩
════════════════

تكالیف التمویل -١٨
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

١٠٥٬٩٦٩١٤٤٬٣١٢)١٢عمولة على التزامات إیجار (إیضاح 
٤٣٩٬٤٥٢- ملةمح عمولة 

────────────────
١٠٥٬٩٦٩٥٨٣٬٧٦٤

════════════════

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠مال المساھمرأس
١٢٬٠٦٧٬٠٩٣)٣٬٨٨٨٬٥٨٣(مخصصات وتسویات أخرى

)٣٣٬٤٣٣٬٣٢٠()٤١٬٦١٩٬٤٣٥(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل وتسویات أخرى
──────────────────

٤٤٬٤٩١٬٩٨٢٦٨٬٦٣٣٬٧٧٣الوعاء الزكوي وفقاً لألنظمة القدیمة
──────────────────

- ٤٦٬٣٤٥٬٩٢١الوعاء الزكوي وفقاً لألنظمة الجدیدة
──────────────────

١٬١٥٨٬٦٤٨١٬٧١٥٬٨٤٤الزكاة
══════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٤

متطلبات رأس المال النظامیة وكفایة رأس المال  -١٩
ھـ). ووفقاً ١٤٣٤صفر ١٧(الموافق ٢٠١٢دیسمبر ٣٠أصدرت ھیئة السوق المالیة قواعد الكفایة المالیة ("القواعد") بتاریخ 

واإلرشادات المتعلقة بالمتطلبات النظامیة للحد األدنى لراس المال لھذه القواعد، قامت ھیئة السوق المالیة بتحدید إطار العمل 
ومنھجیة احتسابھ بموجب الركیزة األولى. ووفقاً لھذه المنھجیة، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى المطلوب لرأس المال ونسبة 

كفایة راس المال على النحو التالي:
٢٠٢٠٢٠١٩

لایر سعودي لایر سعودي
(باآلالف)(باآلالف) 

قاعدة رأس المال 
٥٣٬١٩١٥٥٬٩٧٥الشریحة األولى لرأس المال
- - الشریحة الثانیة لرأس المال

────────────────
٥٣٬١٩١٥٥٬٩٧٥إجمالي قاعدة رأس المال (أ) 

────────────────

متطلبات الحد األدنى لرأس المال 
١٢٬٤١٧١٥٬٢٧٤االئتمانمخاطر 

٧٬٥٠٤٦٬٣٧٢المخاطر التشغیلیة
٨٦٥٨٤٧مخاطر السوق

────────────────
٢٠٬٧٨٦٢٢٬٤٩٣إجمالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال (ب) 

────────────────
٣٢٬٤٠٥٣٣٬٤٨٢ب) -فائض (ج=أ

════════════════
ضعف٢٫٤٩ضعف٢٫٥٦كفایة رأس المال (د=أ/ب) 

════════════════

مال الشركة على ما یلي:تشتمل قاعدة رأس)أ(
الشریحة األولى لرأس المال وتشتمل على رأس المال المدفوع والخسائر المتراكمة ناقصًا الموجودات غیر الملموسة. 

االئتمان والمخاطر التشغیلیة وفقًا یتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال فیما یتعلق بمخاطر السوق ومخاطر ) ب(
) من قواعد الكفایة المالیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.٣للمتطلبات المنصوص علیھا في الجزء (

تتمثل أھداف الشركة عند إدارة كفایة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل ھیئة السوق المالیة ) ج(
لشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة والحفاظ على قاعدة رأسمال قویة.للحفاظ على مقدرة ا



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٥

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -٢٠

الموجودات المالیة ١-٢٠
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة: 

٢٬٢٥٥٬٣٧٥٦٢٬٢٩١)٩(إیضاح لذمم المدینة التجاریةا
٤٥٬١٨٠٤٥٬١٨٠)٩ودائع (إیضاح 

٣٨٩٦٥٬٧٥٨)٩(إیضاح عمولة خاصة مستحقة 
٧٬٠٩٧٤١٬٨٣٤)٩موجودات أخرى (إیضاح 

────────────────
٢٬٣٠٨٬٠٤١٢١٥٬٠٦٣

٤٠٬٢٣١٬٨٣٥٦٤٬٧٦٦٬٦٤٨نقدیة وشبھ نقدیة 
────────────────
٤٢٬٥٣٩٬٨٧٦٦٤٬٩٨١٬٧١١

المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات 
٦٬٤٥٠٬٠٠٠١٠٬١٢٥٬٠٠٠)١٠استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إیضاح 

────────────────
٤٨٬٩٨٩٬٨٧٦٧٥٬١٠٦٬٧١١إجمالي الموجودات المالیة 

════════════════

)، وبناًء على ھذه ٩قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لخسائر االئتمان المتوقعة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (
والذمم المدینة المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنھ ال داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوھریة في القیمة الدفتریة للنقدیة وشبھ النقدیة 

ات األخرى.والموجودالتجاریة 

المطلوبات المالیة ٢-٢٠

معدل العمولة 
تاریخ  

االستحقاق
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
المطلوبات المتداولة المرتبطة بعمولة 

١٬٦٣٢٬٩٥٠١٬٤٤٧٬٦٣٠أقل من سنة٪٢٫٤٨)١٢التزامات إیجار (إیضاح 
مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 

٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩- أقل من سنةبدون عمولة)١٥(إیضاح 
١٬٦٠٤٬١٧٧١٬٥٩٧٬٨٨٥أقل من سنةبدون عمولةدائنون ومطلوبات أخرى

════════════════════════════════
المطلوبات غیر المتداولة المرتبطة بعمولة 

٢٬٢٣١٬٨٤٢٣٬٨٦٤٬٧٩٣سنة٢٪٢٫٤٨)١٢(إیضاح التزامات إیجار 
════════════════════════════════

القیمة العادلة ٣-٢٠
، فإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الخاصة بالشركة تقارب قیمتھا الدفتریة، ویتم ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة. لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات ٢تقییمھا بالقیمة العادلة وتصنف ضمن المستوى  
للقیمة العادلة خالل السنة الحالیة أو السنة السابقة.   المختلفة للتسلسل الھرمي 

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة ٤-٢٠
تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة الخاصة بالشركة من الدائنون والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة. 

واالستثمارات األخرىالذمم المدینة  والتجاریةوالذمم المدینة  تشمل الموجودات المالیة الخاصة بالشركة على النقدیة وشبة النقدیة  
ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تعتبر جزء ال یتجزأ من أعمالھا العادیة وناتجة مباشرة عنھا.المدرجة بالقیم

تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة بالشركة باإلشراف على إدارة ھذه المخاطر. 
من ھذه المخاطر، والتي تم تلخیصھا أدناه:یراجع مجلس اإلدارة ویوافق على سیاسات إدارة كل

مخاطر السوق 
التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو 

األسعار السائدة في السوق. تتعرض الشركة لثالثة أنواع من مخاطر السوق: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار 
لیة. لم تكن ھناك أي ومخاطر العمالت. تشتمل األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق على الودائع وأدوات الدین الما 

تغییرات في ھذه الظروف عن السنة السابقة.



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٦

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة) -٢٠

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة) ٤-٢٠

مخاطر السوق (تتمة) 

مخاطر أسعار العموالت 
ُتمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة 
للتغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. یتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغیرات في أسعار العموالت في السوق  

لم تتعرض الشركة ألي تغیرات في أسعار العموالت على التزامات عقود الخاصة بالشركة.بصورة رئیسیة بالتزامات اإلیجار
وعلیھ، لم یتم عرض تحلیل الحساسیة بشأن أسعار العموالت.اإلیجار خالل فترة إعداد القوائم المالیة الحالیة أو السابقة.

مخاطر األسعار 
یمة العادلة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار السائدة في السوق، تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب الق

سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بأدوات مالیة فردیة أو الجھة المصدرة لھا أو عوامل تؤثر على كافة األدوات 
المالیة المتداولة في السوق.

ثمارات الخاصة بھا المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم تتعرض الشركة لمخاطر السوق فیما یتعلق باالست
الشركة بالحد من مخاطر األسعار من خالل االشتراك في الصنادیق وذلك بمراقبة التطورات بصورة مستمرة في تغیرات 

ثر على تغیرات أسواق األسھم، بما في ذلك األسعار في الصنادیق المعنیة. إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤ
تحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركات المستثمر فیھا.

ــبة  ــعار بنس ــیؤدي التغیر في األس ــعودي (٦٤٬٥٠٠٪ إلى الزیادة/النقصــان بمبلغ ١بتاریخ إعداد القوائم المالیة، س ٣١لایر س
لایر سعودي).١٠١٬٢٥٠: ٢٠١٩دیسمبر 

نبیة مخاطر العمالت األج
تمثل مخاطر العمالت األجنبیة المخاطر المصــاحبة لتغیر القیمة الدفتریة في العملة الوظیفیة نتیجة التغیر في االلتزام المســجل 
بالعملة األجنبیة المعنیة أو الحقوق المتعلقة بالمعاملة أو أسـباب التحویل. تخضـع الشـركة للتقلبات في أسـعار الصـرف األجنبي  

ا لم تقم ـبإجراء مـعامالت ـھاـمة خالل دورة  ا أنـھ ادـیة. ال یوـجد ـلدى الشـــــرـكة موجودات/مطلوـبات نـقدـیة ـھاـمة، كـم ا الـع الـھ أعـم
بعمالت غیر اللایر الـسعودي والدوالر األمریكي (باـستثناء بعض المعامالت واألرـصدة مع مـساھمھا بالدینار الكویتي). وعلیھ، 

العمالت األجنبیة المتعلقة بتعاملھا مع مساھمھا والمسجلة بالدینار الكویتي.تعتقد اإلدارة بأن الشركة تتعرض فقط لمخاطر 
نتیجة المطلوبات النقدیة ٢٠١٩و٢٠٢٠دیســــمبر  ٣١یوضــــح الجدول أدناه تعرض الشــــركة لمخاطر العمالت األجنبیة في 

الدینار الكویتي، مع بقاء كافة الخاصــــة بھا. یحتســــب التحلیل أثر التغیر المحتمل المعقول في ســــعر اللایر الســــعودي مقابل 
في الربح أو الخسارة (بسبب القیمة العادلة للمطلوبات التي تتأثر بالتغیرات في أسعار العمالت).،المتغیرات األخرى ثابتة

الزیادة بواقع 
نقطة أساس١٠٠

لایر سعودي 

١٠٠النقص بواقع 
نقطة أساس

لایر سعودي 

٢٠٢٠ - -
════════════════

٨٬٢٩٣)٨٬٢٩٣(٢٠١٩
════════════════

مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماتھ تجاه أداة مالیة ما أو عقد عمیل مما 

التجاریةالذمم المدینةیؤدي إلى تكبد خسارة مالیة. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة (وبصورة رئیسیة  
لعالقة) ومن ودائعھا لدى البنوك والمؤسسات المالیة، والنقد لدى البنوك ومعامالت الصرف وأرصدة الجھات ذات اواألخرى

األجنبي واألدوات المالیة األخرى.



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

القوائم المالیة (تتمة) إیضاحات حول 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٧

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة) -٢٠

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة) ٤-٢٠

مخاطر االئتمان (تتمة) 
یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٤٠٬٢٣٤٬٣٢٣٦٤٬٧٦٩٬٧٥٠)٨نقدیة وشبھ نقدیة (إیضاح 
٢٬٢٥٥٬٣٧٥٦٢٬٢٩١)٩(إیضاح التجاریةالذمم المدینة

٤٥٬١٨٠٤٥٬١٨٠)٩ودائع (إیضاح 
٣٨٩٦٥٬٧٥٨)٩عمولة خاصة مستحقة (إیضاح 

٧٬٠٩٧٤١٬٨٣٤)٩موجودات أخرى (إیضاح 
────────────────
٤٢٬٥٤٢٬٣٦٤٦٤٬٩٨٤٬٨١٣
════════════════

)، وبناًء على ھذه ٩قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لخسائر االئتمان المتوقعة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (
والذمم المدینة المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنھ ال داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوھریة في القیمة الدفتریة للنقدیة وشبھ النقدیة 

ات األخرى.والموجودالتجاریة 

مخاطر السیولة 
تمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة حال استحقاقھا. وتتمثل طریقة الشركة في إدارة السیولة 
و في التأكد، قدر المســـتطاع، من توفر الســـیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا حین اســـتحقاقھا، في ظل كل من الظروف العادیة أ

الظروف الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.
یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة:

أشھر ٣خالل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
أشھر  ٣من 

إلى سنة
٥إلى ١

سنوات
٥أكثر من 
اإلجمالي سنوات

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

١٬٦٠٤٬١٧٧---١٬٦٠٤٬١٧٧دائنون ومطلوبات أخرى
٣٬٩٥٩٬٠٠٠-٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٣٬٦٠٠٢٬٢٥٥٬٤٠٠التزامات إیجار 

──────────────────────────────────────
٥٬٥٦٣٬١٧٧-٢٬٣٠٤٬١٧٧١٬٠٠٣٬٦٠٠٢٬٢٥٥٬٤٠٠
═══════════════════════════════════════

أشھر ٣خالل ٢٠١٩دیسمبر ٣١
أشھر ٣من 

إلى سنة
٥إلى ١

سنوات 
٥أكثر من 

اإلجمالي سنوات 
لایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر لایر سعوديلایر سعودي

مبالغ مستحقة إلى جھات ذات  
٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩---٢٢٬٣٢٣٬٨٧٩عالقة

١٬٥٩٧٬٨٨٥---١٬٥٩٧٬٨٨٥دائنون ومطلوبات أخرى
٥٬٦٦٢٬٦٠٠-٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٣٬٦٠٠٣٬٩٥٩٬٠٠٠التزامات إیجار 

──────────────────────────────────────
٢٩٬٥٨٤٬٣٦٤-٢٤٬٦٢١٬٧٦٤١٬٠٠٣٬٦٠٠٣٬٩٥٩٬٠٠٠
═══════════════════════════════════════



شركة الوطني إلدارة الثروات 
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٨

األحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة -٢١
لم تكن ھناك أي أحداث الحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة وقبل إصدار ھذه القوائم المالیة والتي تتطلب إجراء تعدیالت أو تقدیم 

إفصاحات بشأنھا في ھذه القوائم المالیة.

االلتزامات المحتملة -٢٢
یتعلق بالخدمات المقدمة للشركة. بناًء على تقییم خالل السنة، تم رفع دعوى قضائیة ضد الشركة من قبل طرف ثالث فیما 

اإلدارة، تعتقد الشركة أن نتیجة الدعوى القضائیة من المتوقع أن تكون في صالح الشركة.

لم یكن لدى الشركة أي التزامات محتملة أخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة.

الموجودات المحتفظ بھا على سبیل األمانة -٢٣
١٬٠٦١٬٠٠٠٬٠٨١یمثل ھذا البند الموجودات المحتفظ بھا والمســـتثمر بھا من قبل الشـــركة بالنیابة عن عمالئھا، وبقیمة تبلغ 

ــتثمارات التي تمت والمحتفظ بھا ٥١٥٬٦٨١٬٥٥٧: ٢٠١٩بتاریخ إعداد القوائم المالیة ( ــمن تلك االسـ ــعودي). وتتضـ لایر سـ
القوائم المالیة.یابة عن عمالء الشركة بتاریخ إعداد النب

على العملیات والقوائم المالیة ١٩-األثر الناتج عن كوفید-٢٤
") بالجائحة اعتراًفا بانتشاره ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تصنیف تفشي فیروس كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل مارس 

عاون الخلیجي بما في ذلك المملكة العربیة السریع في جمیع أرجاء العالم. قد أثر تفشي الفیروس أیًضا على دول مجلس الت
السعودیة. واتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس. وقد نفذت المملكة العربیة السعودیة 

ق بوجھ خاص إغالق الحدود وأصدرت توجیھات بشأن التباعد االجتماعّي وفرضت إغالق االقتصاد وحظر التجول على نطا 
الدولة.

قامت ،ومواصلة العملواستجابة لالنتشار السریع للفیروس وما تسبب عنھ في تعطیل لبعض األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة
اإلدارة باتخاذ سلسلة من التدابیر الوقائیة واالحترازیة، بما في ذلك تفعیل العمل عن ُبعد لضمان سالمة موظفیھا وأسرھم. 

، لم تحدد اإلدارة أي تأثیر جوھري على عملیات ٢٠٢٠دیسمبر ٣١من تاریخ إعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في اعتباراً 
. قد تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي ١٩-الیة من تفشي كوفیدالشركة والنتائج الم

مستقبًال، وستستمر اإلدارة في تقویم طبیعة ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة والنتائج المالیة.

اعتماد القوائم المالیة -٢٥
ــ (الموافق ١٤٤٢شـعبان ٤القوائم المالیة للشـركة من قبل أعضـاء مجلس اإلدارة بتاریخ تمت اعتماد إصـدار  مارس ١٧ھــــ

٢٠٢١.(
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