WATANI WEALTH MANAGEMENT COMPANY
(A SINGLE SHAREHOLDER CLOSED JOINT STOCK COMPANY)
FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITOR’S
REPORT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
For the year ended 31 December 2019

INDEX

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Independent auditor’s report

PAGE

ــــــــــــــــــــ

1-3

Statement of financial position

4

Statement of profit or loss and other comprehensive income

5

Statement of changes in shareholder’s equity

6

Statement of cash flows

7

Notes to the financial statements

8 – 26

Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2019
2019
SR
────────

2018
SR
────────

6
7
12

11,584,979
874,239
5,471,442
────────
17,930,660
────────

12,227,654
446,698
────────
12,674,352
────────

10
9

10,125,000
215,063
1,088,424
64,769,750
────────
76,198,237
────────
94,128,897
════════

3,751,900
16,059,811
818,814
67,030,641
────────
87,661,166
────────
100,335,518
════════

13

90,000,000
(33,326,520)
175,973
────────
56,849,453
────────

90,000,000
(15,502,660)
────────
74,497,340
────────

11
12

749,709
1,447,630
────────
2,197,339
────────

225,564
────────
225,564
────────

14
15
16
12

5,585,815
22,323,879
3,307,618
3,864,793
────────
35,082,105
────────
37,279,444
────────
94,128,897
════════

3,277,015
20,743,825
1,591,774
────────
25,612,614
────────
25,838,178
────────
100,335,518
════════

Notes
─────
ASSETS
NON-CURRENT ASSETS
Property and equipment
Intangible assets
Right-of-use assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
CURRENT ASSETS
Investment held at fair value through profit and loss (FVTPL)
Accounts receivable and other assets
Prepayments
Cash and cash equivalents

8

TOTAL CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS
SHAREHOLDER’S EQUITY AND LIABILITIES
SHAREHOLDER’S EQUITY
Share capital
Accumulated losses
Actuarial valuation reserve
TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY
LIABILITY
NON-CURRENT LIABILITY
Employee defined benefit liabilities
Lease liability – noncurrent portion
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities
Due to related parties
Zakat payable
Lease liability – current portion
TOTAL CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY AND LIABILITIES

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year/period from
2019
SR
────────
8,293,622

18 February 2018 to
31 December 2018
SR
────────
448,875

(15,059,260)
(700,118)
(1,529,641)
(305,925)
(945,951)
(32,749)
(1,625,334)
(5,287,939)
────────
(25,486,917)
────────

(8,283,339)
(225,564)
(2,728,747)
(93,798)
(18,750)
(138,025)
(1,492)
(3,916,915)
────────
(15,406,630)
────────

OPERATING LOSS

(17,193,295)

(14,957,755)

Special commission income
Foreign exchange (loss) gain
Finance costs

1,719,839
(50,796)
(583,764)
────────
(16,108,016)

973,409
73,460
────────
(13,910,886)

16

(1,715,844)
────────
(17,823,860)

(1,591,774)
────────
(15,502,660)

11

175,973
────────
(17,647,887)
════════

────────
(15,502,660)
════════

INCOME
Arrangement fee income
OPERATING EXPENSES
Salaries and related costs
Employees’ terminal benefits
Pre-operating expenses
Commission fee expense
Advisory fee expense
Depreciation of property and equipment
Amortisation expense
Depreciation of right-of-use assets
Other general and administration expenses

Notes
─────

17

14
6
7
12
18

19

LOSS BEFORE ZAKAT
Zakat
LOSS FOR THE YEAR / PERIOD
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items that will not be reclassified subsequently to profit or
loss:
Remeasurement gain on defined benefit liabilities
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER’S EQUITY
For the year ended 31 December 2019
Share
capital
SR

Accumulated
losses
SR

Actuarial
valuation reserve
(note 11)
SR

Total
SR

As at 1 January 2019
Loss for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive loss

90,000,000
-

(15,502,660)
(17,823,860)
(17,823,860)

175,973
175,973

74,497,340
(17,823,860)
175,973
(17,647,887)

As at 31 December 2019

90,000,000

(33,326,520)

175,973

56,849,453

Issuance of capital
Loss for the period
Other comprehensive income
Total comprehensive loss

90,000,000
-

(15,502,660)
(15,502,660)

-

90,000,000
(15,502,660)
(15,502,660)

(15,502,660)

-

74,497,340

As at 31 December 2018

90,000,000

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year/period from

Notes
────

2019
SR
─────────

18 February 2018 to
31 December 2018
SR
─────────

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Loss before zakat
Adjustments for:
Depreciation of right-of-use assets
Depreciation of property and equipment
Amortization of intangible assets
Receivable written off
Finance costs
Provision for employees' defined benefit liabilities
Special commission income

12
6
7
18
19

Operating cash flows before movements in working capital
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable and other assets
Prepayments
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities
Cash from (used in) operating activities
Special commission income received
Payment of interest portion of lease liabilities

12

Net cash from (used in) operating activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property and equipment
Additions to intangible assets
Proceeds from disposal of financial assets held at FVTPL
Acquisitions of financial assets held at FVTPL

6
7
10
10

Net cash used in investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Movement in due to related parties, net
Payment of principal portion of lease liabilities
Proceeds from issuance of capital

12
13

Net cash from financing activities
(Decrease) Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year
Non-cash flow information
Transfer of property and equipment to related parties
Right of use assets
Lease liability

The attached notes 1 to 25 form part of these financial statements.
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15
12
12

(16,108,016)

(13,910,886)

1,625,334
945,951
32,749
221,766
583,764
700,118
(1,719,839)
─────────
(13,718,173)

138,025
1,492
225,564
(973,409)
─────────
(14,519,214)

15,488,762
(344,675)
1,869,348
─────────
3,295,262

(15,859,833)
(818,814)
3,277,015
─────────
(27,920,846)

1,854,059
(95,624)
─────────
5,053,697
─────────

773,431
─────────
(27,147,415)
─────────

(3,203,775)
(460,290)
73,726,900
(80,100,000)
─────────
(10,037,165)
─────────

(12,365,679)
(448,190)
15,007,600
(18,759,500)
─────────
(16,565,769)
─────────

4,480,553
(1,757,976)
─────────
2,722,577
─────────
(2,260,891)

20,743,825
90,000,000
─────────
110,743,825
─────────
67,030,641

67,030,641
─────────
64,769,750
═════════

─────────
67,030,641
═════════

2,900,499
7,096,776
7,021,711

-

Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2019
1. INCORPORATION AND ACTIVITIES
Watani Wealth Management Company (the “Company”) is a single shareholder closed joint stock company, established on 8
Jumada Al-Ula 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 Commercial Registration number 1010481235 dated 4 Rabi’ al-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.
It works in the Kingdom of Saudi Arabia through the following branches:
City
Jeddah
AlKhobar

Commercial Registration Number
4030605432
2051229687

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 N0. 17185-37 dated 19 Thul-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”) (“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
The Company applied IFRS 16 Leases for the first time. The nature and effect of the changes as a result of adoption of this
new accounting standard is described below.
Several other amendments and interpretations apply for the first time in 2019, 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.
IFRS 16 – Leases
IFRS 16 replaces IAS 17 ‘Leases’ (“IAS 17”), IFRIC 4 ‘Whether an arrangement contains a lease’ (“IFRIC 4”), SIC-15
‘Operating leases - Incentives’ and SIC-27 ‘Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease’. The
standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to
account for most leases under a single on-balance sheet model.
The Company has adopted IFRS 16 from its mandatory adoption date 1 January 2019 using the modified simplified transition
approach as permitted under the specific transition provisions in the standard. As a result, comparatives have not been restated.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
2

BASIS OF PREPARATION AND STATEMENT OF COMPLIANCE (CONTINUED)

2.4

New and amended standards and interpretations (continued)

IFRS 16 – Leases (continued)
In adopting IFRS 16, the Company has applied the following practical expedients:
 not to reassess whether a contract contains a lease or not, allowing the standard to be applied only to contracts
that were previously identified as leases applying IAS 17 and IFRIC 4 at the date of initial application;
 the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
 exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
 the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate
the lease.
As at 1 January 2019, the Company has recognized lease liabilities amounting to SR 7,021,711. The amount has been
adjusted by prepayments amounting to SR 75,065 in order to recognize right-of-use assets amounting to SR 7,096,776
in relation to contracts that have been concluded as leases under the principles of IFRS 16. The liabilities were
measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s incremental
borrowing rate. The associated right-of-use assets are measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by
the amount of prepayments relating to that lease recognized in the statement of financial position at 1 January 2019.
The Company’s weighted average incremental borrowing rate applied to the lease liabilities was 2.48%.
The following table shows the reconciliation of operating lease commitments under IAS 17 to the lease liability under
IFRS 16 on 1 January 2019:
1 January 2019
SR
Operating lease commitments disclosed as at 31 December 2018
7,516,200
Discounted using the Company’s incremental borrowing rate
(494,489)
Lease liability recognized as at 1 January 2019
7,021,711
Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement
The amendments to IAS 19 address the accounting when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during
a reporting period. The amendments specify that when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during the
annual reporting period, an entity is required to determine the service cost for the remainder of the period after the
plan amendment, curtailment or settlement, using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit
liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event. An entity is also
required to determine the net interest for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or
settlement using the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan
assets after that event, and the discount rate used to remeasure that net defined benefit liability (asset). The
amendments had no impact on the financial statements of the Company as it did not have any plan amendments,
curtailments, or settlements during the period.
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 and IAS 8: Definition of Material
In October 2018, the International Accounting Standards Board (“IASB”) issued amendments to IAS 1 Presentation
of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors to align the
definition of ‘material’ across the standards and to clarify certain aspects of the definition. The new definition states
that, ’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 to the definition of material is not expected to have a significant impact on the Company’s financial
statements in the period of initial application.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
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.
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.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
4.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
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 is recognised when earned.
Zakat
Zakat is provided for 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.
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.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
4.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Property and equipment (continued)
The Company applies the following annual rates of depreciation to its property and equipment:
Office equipment
Furniture and fixtures

4 to 5 years
5 to 10 years

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.
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.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
4.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

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.
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 cashgenerating 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.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019

4.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial instruments (continued)
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 (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 effective interest rate (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).
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 accounts 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.
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4.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Financial instruments (continued)
i)

Financial assets (continued)

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 consolidated 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 2019, 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 payable, other payable 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.
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.
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4.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
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, 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 capital. The
Company has not recorded any transfer for the year due to the losses incurred.
5.

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 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.
Judgements
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 accounts 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.
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.
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5.

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

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.
Defined benefit plans
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 corporate bonds in currencies consistent with the currencies of the post-employment
benefit obligation with at least an ‘AAA’ rating or above, as set by an internationally acknowledged rating agency,
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.
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.
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6.

PROPERTY AND EQUIPMENT

Cost:
Additions
At 31 December 2018
Additions
Transfer
Transfer to a related party (note 15)
At 31 December 2019
Depreciation:
Charge for the year
At 31 December 2018
Charge for the year
At 31 December 2019
Net book value:
At 31 December 2019
At 31 December 2018

7.

Office
equipment
SR
──────

Furniture
and fixture
SR
──────

Work in
progress
SR
──────

Total
SR
──────

428,918
──────
428,918
443,569
──────
872,487
──────

2,072,623
──────
2,072,623
2,760,206
4,265,052
──────
9,097,881
──────

9,864,138
──────
9,864,138
(4,265,052)
(2,900,499)
──────
2,698,587
──────

12,365,679
──────
12,365,679
3,203,775
(2,900,499)
──────
12,668,955
──────

17,244
──────
17,244
159,260
──────
176,504
──────

120,781
──────
120,781
786,691
──────
907,472
──────

──────
──────
──────

138,025
──────
138,025
945,951
──────
1,083,976
──────

695,983
══════
411,674
══════

8,190,409
══════
1,951,842
══════

2,698,587
══════
9,864,138
══════

11,584,979
══════
12,227,654
══════

Computer
software
SR
──────

Work in
progress
SR
──────

Total
SR
──────

66,045
──────
66,045
57,289
18,693
──────
142,027
──────

382,145
──────
382,145
403,001
(18,693)
──────
766,453
──────

448,190
──────
448,190
460,290
──────
908,480
──────

1,492
──────
1,492
32,749
──────
34,241
──────

──────
──────
──────

1,492
──────
1,492
32,749
──────
34,241
──────

107,786
══════
64,553
══════

766,453
══════
382,145
══════

874,239
══════
446,698
══════

INTANGIBLE ASSETS

Cost:
Additions
At 31 December 2018
Additions
Transfer
At 31 December 2019
Amortization:
Charge for the year
At 31 December 2018
Charge for the year
At 31 December 2019
Net book value:
At 31 December 2019
At 31 December 2018
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8.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
2019
SR

Short term bank deposits
Bank balances
Petty cash

53,500,000
11,266,648
3,102
64,769,750

2018
SR
62,000,000
5,030,641
67,030,641

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 2019 was 2.33% (2018:
2.47%).
9.

ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER ASSETS
2019
SR

Financial assets at amortised cost:
Accrued special commission
Accounts receivable
Deposits
Other assets (see note “a” below)

a)

65,758
59,325
45,180
44,800
215,063

2018
SR
199,978
1,192,631
85,902
14,581,300
16,059,811

In 2018, other assets include an amount of SR 14,144,869, which represents proceeds from the sale of investment
held at FVTPL, which was deposited under the Company’s client money account.

10. FINANCIAL ASSETS HELD AT FVTPL
2019
SR
Opening Balance
Purchases during the year/period
Disposal during the year/period

3,751,900
80,100,000
(73,726,900)
10,125,000

2018
SR
18,759,500
(15,007,600)
3,751,900

11. EMPLOYEE DEFINED BENEFIT LIABILITIES
2019
SR
Balance at the beginning of the year/period
Service cost
Interest cost
Actuarial gain

225,564
686,177
13,941
(175,973)
749,709

2018
SR
225,564
225,564

The most recent actuarial valuation was performed by an independent, qualified actuary using the projected unit
credit method.
The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuation were as follows:
2019
SR
Discount rate
Withdrawal
Rate of salary increases

4.50%
5.00%
4.00%

2018
SR
4.50%
5.00%
4.00%

All movements in the employee defined benefit liabilities are recognized in profit or loss except for the actuarial loss,
which is recognized in other comprehensive income.
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11. EMPLOYEE DEFINED BENEFIT LIABILITIES (continued):
Movements in actuarial gains recognised in OCI are as follows:
2019
SR
175,973
175,973

At the beginning of the year
Remeasurement gain– effect of experience adjustments

2018
SR
-

Sensitivity analysis
The sensitivity analyses 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 analyses 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.
2019
2018
SR
SR
Increase in discount rate of 1%
55,697
107,929
Decrease in discount rate of 1%
(68,478)
(130,690)
Increase in rate of salary increase of 1%
(68,117)
(130,006)
Decrease in rate of salary increase of 1%
56,428
109,356
The following are the expected payments to the defined benefit in future years:
2019
SR
14,354
280,302
1,157,639

Within the next 12 months
Between 2 and 5 years
Beyond 5 years

2018
SR
1,287
174,459
838,701

12. LEASES
The Company has lease contracts for buildings used in its operations. Leases of buildings generally have lease terms
between 2 and 4 years. Generally, the Company is restricted from assigning and subleasing the leased assets.
Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the period:
Buildings
Total
SR
SR
As at 1 January 2019:
7,096,776
7,096,776
Depreciation expense
(1,625,334)
(1,625,334)
5,471,442
At 31 December 2019
5,471,442
The movements during the period are as follows:
Buildings
Total
SR
SR
As at 1 January 2019:
7,021,711
7,021,711
Interest on lease liabilities (note 19)
144,312
144,312
Payment of principal portion of lease liabilities
(1,757,976)
(1,757,976)
Payment of interest portion of lease liabilities
(95,624)
(95,624)
5,312,423
At 31 December 2019
5,312,423
Current
3,864,793
3,864,793
Non-Current
1,447,630
1,447,630
The following are the amounts recognised in profit or loss:
2019
SR
1,625,334
144,312
1,769,646

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest on lease liabilities (note 19)
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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. The Company is wholly owned by National Bank of Kuwait.
14. ACCOUNTS PAYABLE, ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

Accrued expenses
Accounts payable
Others
Analyzed between:
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Current accounts payable, accrued expenses and other liabilities

2019
SR
3,987,930
1,009,246
588,639
5,585,815

2018
SR
3,098,508
70,191
108,316
3,277,015

5,585,815
5,585,815

3,277,015
3,277,015

Terms and conditions of the above financial liabilities:
• Accounts and other payables are non-interest bearing and have a term of three months.
15. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
During the year/period, the Company transacted with its related parties and the terms of those transactions are
approved by Company’s management in the ordinary course of business. Following are the details of major related
party transactions during the year/period and related party balances at the reporting date:

Related party

Nature of transaction

Parent Company

Amounts paid on behalf of the Company

Affiliates

2019
SR

2018
SR

149,207

10,079,803

Amounts paid on behalf of the Company
Transfer of property and equipment (note 6)

4,331,346
(2,900,499)

10,664,022
-

Short term bank deposits (see below)
Special commission income on short term bank deposits
Advisory fee paid
Interest charged
Commission on services

16,131,250
1,042,911
305,925
439,452
3,712,500

29,444,444
812,572
18,750
-

2019
SR
Amounts due to related parties

22,323,879

2018
SR
20,743,825

Amounts due to related parties are presented in the statement of financial position. The related party balances are
unsecured, interest free and the settlement occurs in cash.
During the year/period, the Company placed deposits with an affiliate with an average amount of SR 16,131,250
(2018: 29,444,444). The effective commission rate on time deposits during the year ended 31 December 2019 was
2.33% (2018: 2.45%).
Compensation paid to key management personnel as short-term benefits during the year amounted to SR 5,487,904
(2018: SR 4,092,128). Board of directors remuneration during the year amounted to SR 360,328 (2018: SR Nil)
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16. ZAKAT
16.1 Zakat expense

2019
SR
1,591,774
1,715,844
3,307,618

Opening balance
Current zakat-current year/period

16.2 Charge for the period
The principal elements of the zakat base attributable to a Kuwaiti shareholder are as follows:
2019
SR
Shareholder’s capital
Allowances and other adjustments
Book value of long term assets and other adjustments
Zakatable results for the year “Zakat base”
Zakat @ 2.5%

2018
SR
1,591,774
1,591,774

2018
SR

90,000,000
12,067,093
(33,433,320)
68,633,773
1,715,844

90,000,000
(446,698)
(25,882,336)
63,670,966
1,591,774

2019
SR
11,503,025
3,556,235
15,059,260

For the period
from 18
February 2018
to 31 December
2018
SR
5,463,339
2,820,000
8,283,339

17. SALARIES AND RELATED EXPENSES

Salaries and related costs
Bonus
Balance at the end of the year/period
18. OTHER GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

2019
SR
1,447,065
1,107,484
621,675
415,637
381,130
360,328
221,766
152,819
111,055
18,381
450,599
5,287,939

Software license expense
Professional fees
Communication services
Transportation and travel expenses
Utilities
Board of directors remuneration
Receivable written off
Rent expense
Office Supplies and Printing
Withholding taxes
Others
Balance at the end of the year/period
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For the period
from 18
February 2018
to 31 December
2018
SR
870,295
739,871
124,915
374,580
45,672
1,376,571
25,546
104,100
255,365
3,916,915

Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
19. FINANCE COSTS

2019
SR
439,452
144,312
583,764

Interest charged
Interest on lease liabilities (note 12)
Balance at the end of the year/period

For the period
from 18
February 2018
to 31 December
2018
SR
-

20. 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:

Capital base
Tier 1 capital
Tier 2 capital
Total capital base (A)

2019
SR

2018
SR

55,975,214
55,975,214

74,050,642
74,050,642

Minimum capital requirement
Credit risk
15,273,775
Operational risk
3,851,658
Market risk
847,221
Total minimum capital requirement (B)
19,972,654
Surplus (C=A-B)
36,002,560
Capital adequacy (D=A/B)
2.80 times
a) The capital base of the Company comprised:
Tier 1 capital comprises paid up share capital and accumulated losses less intangible assets.

19,514,345
10,848,750
984,755
31,347,850
42,702,792
2.36 times

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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21. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
21.1 FINANCIAL ASSETS
2019
SR
Financial assets at amortised cost:
Accrued special commission
Accounts receivable
Deposits
Other assets (see note “a” below)

65,758
59,325
45,180
44,800
215,063
64,769,750

Cash and cash equivalents (note 8)
Financial assets at fair value through profit or loss
Investment held at FVTPL (note 10)
Total financial assets

10,125,000
75,109,813

2018
SR
199,978
1,192,631
85,902
14,581,300
16,059,811
67,030,641

3,751,900
86,842,352

The management has conducted a review 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.
a)

In 2018, others assets included an amount of SR 14,144,869 which represents proceeds from the sale of
investment held at FVTPL which was deposited under the Company’s client money account.

21.2 FINANCIAL LIABILITIES
Interest rate
Current interest-bearing liabilities
Lease liabilities
Amount due to related parties
Accounts payable and other liabilities
Non-current interest-bearing liabilities
Lease liabilities

2.48%
Interest free
Interest free
═══════

Maturity

2019
SR

2018
SR

Less than 1 year 3,864,793
20,743,825
Less than 1 year 22,323,879
178,507
Less than 1 year 1,597,885
═════════ ═══════ ═══════

2.48%
2 years
═══════ ═════════

1,447,630
═══════ ═══════

21.3 FAIR VALUES

At 31 December 2019, 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 measurement.
21.4 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, accounts and other assets 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 two types of risk: interest rate 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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21. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)
21.4 FINANCIAL INSTRUMENTS RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (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.
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 Parent
Company in Kuwaiti Dinar). Accordingly, management believes that the Company is only exposed to foreign
currency risk relating to its dealing with its Parent Company as denominated in Kuwaiti Dinars.
The table below indicates the Company’s foreign currency exposure at 31 December 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
(8,293)
(8,203)

100 bp decrease
SR
8,293
8,203

2019
2018
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
accounts receivables and related parties balances) and deposits with banks and financial institutions, cash at banks,
foreign exchange transactions and other financial instruments.
The table below shows the Company’s maximum exposure to credit risk for components of the statement of financial
position.
2019
SR
Cash and cash equivalents (note 8)
Accrued special commission
Accounts receivable
Deposits
Other assets

64,769,750
65,758
59,325
45,180
44,800
────────
64,984,813
════════

2018
SR
67,030,641
199,978
1,192,631
85,902
14,581,300
────────
83,090,452
════════

The management has conducted a review 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.
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Watani Wealth Management Company
(A Single Shareholder Closed Joint Stock Company)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the year ended 31 December 2019
21. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)
21.4 FINANCIAL INSTRUMENTS RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)
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 2019
Due to related parties
Accounts payable, accrued
expenses and other liabilities
Lease liabilities

31 December 2018
Due to related parties
Accounts payable, accrued
expenses and other liabilities

Within 3
months
SR
22,323,879

3 months to 1
year
SR
-

1 to 5 years
SR
-

More than 5
years
SR
-

Total
SR
22,323,879

5,585,815
700,000
────────
28,609,694
════════

1,003,600
───────
1,003,600
═══════

3,959,000
────────
3,959,000
════════

────────
════════

5,585,815
5,662,600
────────
33,572,294
════════

Within 3
months
SR
20,743,825

3 months to 1
year
SR
-

1 to 5 years
SR
-

More than 5
years
SR
-

Total
SR
20,743,825

3,277,015
────────
24,020,840
════════

───────
═══════

────────
════════

────────
════════

3,277,015
────────
24,020,840
════════

22. 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.
23. CONTINGENT LIABILITIES
The Company had no contingent liabilities in existence at the reporting date.
24. ASSETS HELD IN FIDUCIARY CAPACITY
These represent funds held and invested by the Company on behalf of its customers and amounts to SR 515,681,557
at the reporting date (2018: SR 21,762,000). These include investment made by the Company in funds and held on
behalf of its clients at the reporting date.
25. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements of the Company were authorized by the Board of Directors on 22 Rajab 1441H
(corresponding to 17 March 2020).
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شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الفهرس
تقرير المراجع المستقل

رقم الصفحة
2-1

قائمة المركز المالي

3

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

4

قائمة التغيرات في حقوق المساهم

5

قائمة التدفقات النقدية

6

إيضاحات حول القوائم المالية

26 – 7

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019
2019
إيضاح لاير سعودي
──── ─────────
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام

6
7
12

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
موجودات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مدينون وموجودات اخرى
مصاريف مدفوعة مقدما ً
نقدية وشبه نقدية

10
9
8

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق المساهم والمطلوبات
حقوق المساهم
رأس المال
خسائر متراكمة
احتياطي التقويم اكتواري

13

إجمالي حقوق المساهم
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التزامات إيجار -قسط غير متداول

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهم والمطلوبات
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية.
3

10.125.000
215.063
1.088.424
64.769.750
─────────
76.198.237
─────────
94.128.897
═════════

90.000.000
()33.326.520
175.973
─────────
56.849.453
─────────

12.227.654
446.698
─────────
12.674.352
─────────
3.751.900
16.059.811
818.814
67.030.641
─────────
87.661.166
─────────
100.335.518
═════════

90.000.000
()15.502.660
─────────
74.497.340
─────────

11
12

749.709
1.447.630
─────────
2.197.339
─────────

225.564
─────────
225.564
─────────

14
15
16
12

5.585.815
22.323.879
3.307.618
3.864.793
─────────
35.082.105
─────────
37.279.444
─────────
94.128.897
═════════

3.277.015
20.743.825
1.591.774
─────────
25.612.614
─────────
25.838.178
─────────
100.335.518
═════════

إجمالي المطلوبات الغير متداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
زكاة مستحقة
التزامات إيجار  -قسط متداول

11.584.979
874.239
5.471.442
─────────
17.930.660
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة  /الفترة من

2019
لاير سعودي
إيضاح
──── ─────────
الدخل
دخل أتعاب ترتيبات
المصروفات التشغيلية
رواتب موظفين ومصاريف أخرى ذات عالقة
مصاريف التزامات المنافع المحددة للموظفين
مصاريف ما قبل التشغيل
مصروف عمولة
مصاريف استشارات
مصروف استهالك ممتلكات ومعدات
مصروف إطفاء
إستهالك موجودات حق االستخدام
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى

8.293.622
17

14
6
7
12
18

 18فبراير 2018
حتى  31ديسمبر
2018
لاير سعودي
─────────
448.875

()8.283.339( )15.059.260
()225.564
()700.118
()2.728.747
()93.798( )1.529.641
()18.750
()305.925
()138.025
()945.951
()1.492
()32.749
()1.625.334
()3.916.915( )5.287.939
───────── ─────────
()15.406.630( )25.486.917
───────── ─────────

الخسارة التشغيلية

()14.957.755( )17.193.295

دخل عمولة خاصة
(خسائر) مكاسب تحويل عمالت أجنبية
تكاليف تمويل

973.409
1.719.839
73.460
()50.796
()583.764
───────── ─────────
()13.910.886( )16.108.016

19

الخسارة قبل الزكاة
الزكاة

16

خسارة السنة  /الفترة

()1.591.774( )1.715.844
───────── ─────────
()15.502.660( )17.823.860

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:
إعادة قياس الربح على التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي الخسارة الشاملة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية.
4

11

175.973
─────────
─────────
()15.502.660( )17.647.887
═════════ ═════════

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهم
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
رأس المال
لاير سعودي

الخسائر المتراكمة
لاير سعودي

احتياطي التقويم
االكتواري
(إيضاح )11
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

90.000.000
-

()15.502.660
()17.823.860
-

175.973

74.497.340
()17.823.860
175.973

()17.823.860

175.973

()17.647.887

كما في  31ديسمبر 2019

90.000.000

()33.326.520

175.973

56.849.453

رأس المال المصدر
خسارة الفترة
الدخل الشامل اآلخر

90.000.000
-

()15.502.660
-

كما في  1يناير 2019
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسارة الشاملة

إجمالي الخسارة الشاملة
كما في  31ديسمبر 2018

90.000.000

()15.502.660
()15.502.660

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية.
5

-

90.000.000
()15.502.660
()15.502.660
74.497.340

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة  /الفترة من

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة
التعديالت لـ:
استهالك موجودات حق االستخدام
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
شطب مدينون
تكاليف تمويل
التزامات المنافع المحددة للموظفين
دخل عمولة خاصة

إيضاح
────
12
6
7
18
19

التدفقات النقدية التشغيلية قبل حركة رأس المال العامل

2019
لاير سعودي
─────────
()16.108.016

 18فبراير 2018
حتى  31ديسمبر
2018
لاير سعودي
─────────
()13.910.886

1.625.334
945.951
32.749
221.766
583.764
700.118
()1.719.839
─────────
()13.718.173

138.025
1.492
225.564
()973.409
─────────
()14.519.214

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
15.488.762
()344.675
1.869.348
─────────
3.295.262

()15.859.833
()818.814
3.277.015
─────────
()27.920.846

مدينون وموجودات أخرى
مصاريف مدفوعات مقدمة
دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

1.854.059
()95.624
─────────
5.053.697
─────────

773.431
─────────
()27.147.415
─────────

6
7

()3.203.775
()460.290

()12.365.679
()448.190

10

73.726.900

15.007.600

10

()80.100.000
─────────
()10.037.165
─────────

()18.759.500
─────────
()16.565.769
─────────

4.480.553
()1.757.976
─────────
2.722.577
─────────
()2.260.891
67.030.641
─────────
64.769.750
═════════

20.743.825
90.000.000
─────────
110.743.825
─────────
67.030.641
─────────
67.030.641
═════════

التدفقات النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التشغيلية
دخل عمولة خاصة محصلة
دفع جزء الفائدة من التزامات اإليجار

12

صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة
متحصالت من استبعاد موجودات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
استحواذ على موجودات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
حركة المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ،صافي
دفع الجزء الرئيسي من التزامات اإليجار
متحصالت من اصدار رأس المال

12
13

صافي النقدية من النشاطات التمويلية
(النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية خالل السنة
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
معلومات التدفقات الغير نقدية:
نقل ممتلكات ومعدات الى جهات ذات عالقة
موجودات حق االستخدام
التزام إيجار
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية.
6

15
12
12

2.900.499
7.096.776
7.021.711

-

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-1

التأسيس والنشاطات
شركة الوطني إلدارة الثروات ("الشركة") ،شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ،تأسست في  8جمادى األول 1439هـ
(الموافق  25يناير  )2018وفقا ً لقواعد ولوائح نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ  28محرم 1437هـ
(الموافق  10نوفمبر  .)2015إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010481235
وتاريخ  4ربيع الثاني 1440هـ (الموافق  11ديسمبر  .)2018يقع المكتب المسجل للشركة في مبنى ضمان ،الدور الثاني والثالث،
حي المحمدية ،طريق الملك فهد ،الرياض  ،12363المملكة العربية السعودية.

تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية من خالل الفروع التالية:
المدينة
جدة
الخبر

رقم السجل التجاري
4030605432
2051229687

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ووكيل ،والترتيب ،وتقديم المشورة ،والحفظ في
أعمال األوراق المالية ،وإدارة صناديق االستثمار ،وإدارة محافظ العمالء وفقا ً لترخيص هيئة السوق المالية رقم -17185
 37وتاريخ  19ذو الحجة ( 1438الموافق  10سبتمبر.)2017
-2

أسس اإلعداد

1-2

بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ويشار إليها
مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

2-2

األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية ،طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،استخدام بعض
التقديرات المحاسبية الهامة .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .وقد تم
اإلفصاح عن ذلك في االيضاح (.)5

3-2

أسس القياس والعملة الوظيفية وعملة العرض
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستخدام أساس االستحقاق في المحاسبة باستثناء الموجودات المالية
المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة وقياس التزامات منافع الموظفين المحددة
بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي
والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

4-2

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16عقود اإلياار ،ألول مرة .تم أدناه تبيان طبيعة وأثر التغيرات نتياة اعتماد
هذا المعيار المحاسبي الاديد.
تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  ،2019ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للشركة.
لم تطبق الشركة مبكرا ً أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

المعيار الدولي للتقرير المالي  – 16عقود اإليجار
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل معيار المحاسبة الدولي ( :)17عقود اإليجار ،والتفسير ( )4الصادر عن
لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير ( )15الصادر
عن لجنة التفسير السابقة – عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،والتفسير ( )27الصادر عن لجنة التفسير السابق :تقويم
جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .ينص المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على مبادئ إثبات
وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ،ويتطلب من المستأجرين إثبات كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة
داخل قائمة المركز المالي.
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شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
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أسس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)

4-2

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي  – 16عقود اإليجار (تتمة)
اعتبارا من تاريخ تطبيقه اإللزامي في  1يناير  2019وذلك
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
ً
باستخدام طريقة التحول المبسطة المعدلة المسموح بها بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار .ونتيجة لذلك ،لم يتم تعديل
بيانات المقارنة.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:
 عدم إجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كان العقد ينطوي على عقد إياار أم ال ،مما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود
التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إياار تطبق المعيار المحاسبة الدولي  ،17والتفسير  4الصادر عن لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق األولي.
 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إياار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة.
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي.
 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإلياار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإلياار أو إنهائه.
وفي  1يناير  ،2019قامت الشركة بإثبات التزامات إيجار قدرها  7.021.711لاير سعودي .وقد تم تعديل المبالغ
بالمصاريف المدفوعة مقدما ً البالغة  75.065لاير سعودي من أجل إثبات موجودات حق استخدام قدرها 7.096.776
لاير سعودي بشأن العقود التي تم تحديدها كعقود إيجار وفقا ً لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)16تم قياس االلتزامات
بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالشركة .يتم قياس
موجودات حق االستخدام بمبلغ مساو اللتزامات اإلياار ،بعد تعديله بأية مصاريف إياار مدفوعة مقد ًما تتعلق بذلك اإلياار
المثبت في قائمة المركز المالي كما في  1يناير  .2019بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للشركة والمطبق
على التزامات اإلياار .%2.48
يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ( )17إلى التزامات اإليجار
وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )16كما في  1يناير :2019

 1يناير 2019
لاير سعودي
التزامات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في  31ديسمبر 2018
مبالغ مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة

7.516.200
()494.489

التزامات اإليجار المثبتة كما في  1يناير 2019

7.021.711

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)19تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته
تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )19المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل
الفترة المالية .تنص التعديالت على أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة المالية السنوية،
فإنه يتعين على المنشأة تحديد تك لفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته ،باستخدام
االفتراضات االكتوارية المستخدمة إلعادة قياس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة الذي يعكس المنافع المقدمة بموجب
البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.
كما يتعين على المنشأة تحديد صافي العمولة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته ،باستخدام صافي التزام
(أ صل) المنافع المحددة الذي يعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث ،ومعدل الخصم
المستخدم إلعادة قياس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة.
ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة لعدم وجود أي تعديل على البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة.
-3

المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد
تم أدناه االفصاح المعايير الجديدة والمعدلة وغير السارية المفعول بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .تعتزم الشركة
تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة ،إذ ينطبق ذلك ،عند سريانها.
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المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد (تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف "نسبي"
خالل شهر أكتوبر  ، 2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – 1عرض
القوائم المالية ،ومعيار المحاسبة الدولي  – 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،ليتوافق
مع تعريف "نسبي" في كافة المعايير ولتوضيح بعض نواحي التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات ذات
أهمية نسبية إذا كان حذفها أو سوء عرضها أو حجبها سيؤثر على قرارات المستخدمين األساسيين التي سيتخذونها على
أساس القوائم المالية للغرض العام والتي ستقدم معلومات المنشأة المعدة للقوائم المالية".
ال يتوقع بأن يكون للتعديالت على تعريق "نسبي" أي أثر هام على القوائم المالية للشركة أثناء فترة التطبيق األولي.

-4

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:
تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير متداولة"
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غير متداولة.
تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو إستنفاذها خالل دورة العمليات العادية،
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
 عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن
اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تُصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة
نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل
المطلوبات ستتم إما:



في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات
والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
تصنف كافة ا لموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل
الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:


المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعديل أو تجديد األسعار).



المستوى الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.



المستوى الثالث :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما
إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى
األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تتكون الموجودات المالية من الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والنقدية وشبه النقدية
والمدينون والموجودات األخرى .تتكون المطلوبات المالية من الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى.
تم تقييم القيم العادلة لهذه األدوات المالية على أنها تقريبية للقيمة الدفترية بسبب إعادة التسعير المتكررة أو طبيعتها قصيرة
األجل.
االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

أتعاب المشورة
تقوم الشركة بأنشطة الترتيب واالدارة وتقديم المشورة .يتم إثبات االيرادات من العقود مع العمالء في نقطة من الزمن وذلك
عند تقديم الخدمات للعمالء بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقه الشركة مقابل تلك الخدمات .تبين الشركة بأنها
تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها.
يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

الزكاة

يتم تقديم الزكاة للشركة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب السائد في المملكة العربية السعودية وعلى اساس
االستحقاق .يتم احتساب مخصص الزكاة على الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،فيما عدا:




عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة
الضريبية ،وفي هذه الحالة ،يتم إثبات ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف،
حيثما ينطبق ذلك ،و
الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من ،أو المستحقة الدفع إلى ،السلطة الضريبية كجزء من
الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي.
المعامالت بالعمالت األجنبية وأرصدتها
يتم ،في األصل ،تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل الشركة بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية المعنية
بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة أوال مؤهلة لإلثبات.
تحول الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد
القوائم المالية.
يتم إثبات الفروقات القائمة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة.
تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ
إجراء المعامالت األولية.
عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه عند اإلثبات األولي لألصل المعني ،أو المصاريف أو الدخل (أو أي جزء
منها) ،وعند التوقف عن إثبات أي موجودات غير نقدية أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالعوض مقدماً .فإن تاريخ المعامالت
سيكون التاريخ الذي تقوم فيه الشركة في البداية بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن
العوض مقدماً .وفي حالة وجود مدفوعات أو مقبوضات متعددة مقبوضة مقدماً ،تقوم الشركة بتحديد تاريخ كل مدفوعات
أو مقبوضات للعوض مقدماً.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات ،بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة ،إن وجدت .تشتمل
هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من المعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل .إذا ما تم
استيفاء ضوابط االثبات الخاصة بها.
وإذا كان مطلوب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل ،تقوم الشركة باستهالكها بصورة مستقلة على
أساس األعمار اإلنتاجية المحددة لها .وبالمقابل ،وعند إجراء كل فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها .يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.
يمثل االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكاليف المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر باقتناء أو إنشاء األصول التي
يجري فيها االستحواذ أو البناء وسيتم نقلها إلى فئة الممتلكات والمعدات ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.
تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية
المقدرة للموجودات اعتبارا ً من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام.
تقوم الشركة بتطبيق المعدالت السنوية التالية لغرض حساب االستهالك على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:
المعدات المكتبية
األثاث والتركيبات

 4إلى  5سنوات
 5إلى  10سنوات

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده (أي بتاريخ حصول المستلم على
السيطرة) أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن
التوقف عن إثبات أي أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن إثبات األصل.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ،وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديالها
بأثر مستقبلي حسبما ما هو مالئم.

اإليجارات

تقوم الشركة ،عند نشأة العقد ،بتقويم ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .يكون العقد إيجار أو ينطوي
على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض.

الشركة كمستأجر

تطبق الشركة طريقة إثبات وقياس واحدة لكافة عقود اإليجارات .تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات
اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق االستخدام لألصل المعني.
 ) 1موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإلياار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل المعني جاهزا ً
لالستعمال) .يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،بعد
تعديلها بأي إعادة قياس اللتزامات اإلياار .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ التزامات اإلياار المثبتة ودفعات
اإلياار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أية حوافز إياار مستلمة .تستهلك موجودات حق االستخدام على أساس
القسط الثابت أو على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة العقد أيهما أقصر.
تستهلك المباني على مدى فترة اإلياار البالغة  4-2سنوات
 ) 2التزامات اإلياار
بتاريخ بدء اإلياار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلياار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإلياار التي تتم على مدى فترة
اإلياار .تتضمن دفعات اإلياار دفعات ثابتة (بما في ذلك أية دفعات ثابتة في جوهرها) التي تعتمد على معدل ما.
وبعد تاريخ بدء العقد ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإلياار لعكس الزيادة في الفائدة ويخفض بدفعات اإلياار المسددة .إضافة
إلى ذلك ،يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإلياار إذا كان هناك تعديل أو تغير في مدة اإلياار ،أو تغير في دفعات
اإلياار (مثل تغير الدفعات المستقبلية الناتاة عن أي تغير في مؤشر أو معدل ما يتم استخدامه لتحديد دفعات اإلياار هذه)
أو تغير في التقويم لشراء األصل المعني.
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الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة والتي يتم شراؤها بصورة عند االثبات األولي لها مستقلة بالتكلفة .وبعد االثبات األولي،
تقاس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة على مدى العمر اإلنتاجي ويتم تقويمها للتأكد من وجود
انخفاض في قيمتها عند وجود دليل على وجود انخفاض في األصل غير الملموس .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد مرة واحدة على األقل نهاية كل فترة مالية .يؤخذ باالعتبار
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل من
أجل تعديل طريقة أو فترة اإلطفاء حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبرها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إثبات مصاريف
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن
فئة المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة المعنية.
تقوم الشركة بتطبيق معدالت إطفاء سنوي على مدى  4سنوات على برامج الحاسب اآللي ،وتتم المحاسبة عنه بطريقة
القسط الثابت.
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو عند عدم
توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها .يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات
الموجودات غير ال ملموسة (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ،في قائمة الربح
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
في نهاية كل فترة مالية ،تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة الخاصة بها للتأكد
من وجود دليل على وقوع خسائر انخفاض في قيمتها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) .وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد
للموجودات الفردية ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي تنتمي إليها تلك الموجودات.
وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع موجودات الشركة على الوحدات المدرة للنقدية الفردية أو
توزيعها بطريقة أخرى على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يمكن لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.
تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .وعند تقدير القيمة الحالية،
تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل التي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) عن قيمته الدفترية ،عندئذ يتم تخفيض
القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة القابلة لالسترداد له .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة
مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
وفي الحاالت التي يتم فيها عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المدرة
للنقدية) إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد ،بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل التي تمت زيادتها عن القيمة
الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لألصل (أو الوحدة المدرة
فورا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
للنقدية) في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا ً
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األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية
اإلثبات األولي والقياس
تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية ،عند اإلثبات األولي لها ،على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي
ونموذج أعمال الشركة إلدارتها .تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعامالت
في حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو ب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج
عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار
الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية .تصنف وتقاس الموجودات المالية التي
ال ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بصرف النظر عن
نموذج األعمال.
يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات
النقدية .يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات
المالية أو كالهما يتم اقتناء الموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء
الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،بينما يتم اقتناء الموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها
األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.

القياس الالحق
لغرض القياس الالحق ،تصنف الموجودات المالية الى قسمين:
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين).
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في
القيمة .يتم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
إن طريقة العمولة الفعلية هو طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو مطلوبات مالية (أو مجموعة من الموجودات
المالية والمطلوبات المالية) وتوزيع دخل العمولة أو مصاريف العمولة على مدة الفترة المعنية .معدل الفائدة الفعلي هو
السعر الذي يقوم بالتحديد بخصم المدفوعات أو اإليصاالت النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية
أو التكلفة المطفأة لألداة المالية .يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي (وبالتالي ،التكلفة المطفأة لألصل المالي) من خالل مراعاة
تكاليف المعامالت وأي خصم أو عالوة على اقتناء األصل المالي ،وكذلك الرسوم والتكاليف التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي.

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل 90
يوما ً أو أقل ،والقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لتغييرات غير هامة في القيمة.

المدينون والموجودات األخرى
يتم قياس المدينون والموجودات األخرى بالتكلفة المطفأة وتشتمل على المدينون وااليرادات المستحقة والموجودات
األخرى.

الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع صافي
التغييرات في القيمة العادلة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة .تشمل هذه الفئة الموجودات المالية التي لم تختارها
الشركة بشكل ال رجعة فيه لتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
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التوقف عن االثبات
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) (أي
استبعاده من قائمة المركز المالي للشركة) عند:
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات ،أو
 قيام الشركة بتحويل ح ق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى
طرف آخر دون أي تأخير وفق اتفاقية "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحويل معظم المخاطر والمنافع
المصاحبة لألًصل ،أو (ب) لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت
بتحويل السيطرة على األصل.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
بالنسبة للمدينون ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم الشركة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على
مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر
االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  30يو ًما .لكن في بعض الحاالت،
تعتبر الشركة األصل المالي
ً
متعثرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن
المالي
األصل
يمكن للشركة أيضًا اعتبار
ً
تستلم الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة .يتم
شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

ب ) المطلوبات المالية
االثبات األولي والقياس
يتم في األصل إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة .وكما في
 31ديسمبر  ،2019تم تصنيف كافة المطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة.

القياس الالحق
بالنسبة للمطلوبات المرتبطة بعمولة بعد اإلثبات األولي لها ،فإنه يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن إثبات
المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة والخصم عند الشراء وكذلك االتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزء
ال يتجزأ من طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إدراج معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر.

الدائنون والمطلوبات األخرى والتزامات اإليجار
يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ الواجب دفعها مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير
من قبل الموردين.

التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل
المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية،
عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم اثبات
الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

ج ) مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي
ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات
وسداد المطلوبات في آن واحد.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من
المحتمل ان يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام
بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب
عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً .يتم عرض
المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أية مبالغ مستردة.

االحتياطي النظامي
طبقا لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من دخل السنة بعد خصم الخسائر المدورة إلى االحتياطي
ونظرا للخسائر المتكبدة ،لم تقم الشركة بإجراء أي تحويل
النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال.
ً
خالل السنة.
-5

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة ،واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب
عن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية
للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.

األحكام
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،لم تقم اإلدارة بإجراء أية أحكام عدا تلك التي تتطلب التقدير والتي لها أثر
جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.

التقديرات واالفتراضات
تم أدناه تبيان التقديرات واالفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات
بتاريخ إعداد القوائم المالية ،والتي لها تأثير جوهري قد يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة .قامت الشركة بإجراء تلك التقديرات واالفتراضات على أساس المؤشرات المتاحة
عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات
السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة .وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينون
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينون .يتم احتساب المخصص على أساس
أيام التأخر في السداد لمجموعة من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسائر متشابهة.
يتم إعداد مصفوفة المخصص في األصل على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها .تقوم الشركة بمعايرة
المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور الظروف
االقتصادية المتوقعة خالل السنة القادمة مما يؤدي إلى تعديل العدد المتزايد بمعدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد كل
قوائم مالية ،يتم تعديل معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها ،والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر
االئتمان المتوقعة يمثل تقديرا ً هاماً .يتأثر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة بالتغيرات في األحوال والظروف االقتصادية
المتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة والظروف االقتصادية المتوقعة ال تعتبر مؤشرا ً على التعثر الفعلي في المستقبل.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بناء على األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات وعلى أساس التقويم
الجماعي لممارسات الصناعة والخبرة بشأن الموجودات المماثلة .يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات
وال معدات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ويتم تحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك
الفعلي أو التقادم الفني أو التجاري .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي بصورة جوهرية
بالتغيرات في التقديرات نتيجة حدوث تغير في أي من العوامل المذكورة أعاله .كما أن مبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة
ألي فترة قد تتأثر بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.

خيارات تمديد وإنهاء عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار
التمديد أو عدم ممارسة خيار االنهاء .يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات االنهاء) في مدة عقد
اإليجار في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أن يتم تمديده (أو لم يتم إنهائه) .تقوم الشركة ،عند بدء اإليجار،
بتقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد .تقوم الشركة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد
بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

منافع نهاية الخدمة للموظفين
تحدد تكلفة برامج منافع نهاية الخدمة والمنافع الطبية لما بعد التعيين والقيمة الحالية اللتزامات التقاعد باستخدام عمليات
التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم اإلكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في
المستقبل .تشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات
والزيادات المستقبلية في المعاشات .ونظرا للصعوبات المصاحبة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل،
كثيرا بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ إعداد كل
فإن التزام المنافع المحددة يتأثر
ً
قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم أكثر المؤشرات التي يخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار
أسعار العموالت على سندات الشركات المسجلة بعملة تتفق مع العملة المسجلة بها التزامات منافع ما بعد التعيين وذلك
على األقل بدرجة تصنيف (أأأ) ال صادرة عن وكالة تصنيف عالمية معترف بها ،والتي يتم استقراؤها عند الحاجة مع
منحى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة .كما يتم أيضا ً مراجعة جودة السندات المعنية ،مع استبعاد
تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم ،وذلك على اعتبار
أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى
التغيير فقط من وقت آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية .تحدد زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد المستقبلية بناء على
معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للبلدان المعنية.

اإليجارات – تقدير معدل االقتراض االفتراضي
ال يمكن للشركة أن تحدد فورا ً معدل العمولة الضمني المدرج في عقد اإليجار وأنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي
الخاص بها لقياس التزامات اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي ستدفعه الشركة القتراض األموال
على مدى فترة مماثلة وبضمانات مماثلة من أجل الحصول على نفس قيمة موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية
مماثلة.
وبالتالي ،يعكس معدل االقتراض اإلضافي المبلغ الذي يتعين على الشركة دفعه والذي يتطلب التقدير في حالة عدم وجود
معدالت قابلة للمالحظة أو عندما يجب تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار (مثل عندما تكون اإليجارات بغير
العملة الوظيفية للشركة التابعة).
لم تقم الشركة بإبرام معامالت تمويل وبالتالي تقوم بتقدير معدل االقتراض اإلضافي بأستخدام معدل االقتراض اإلضافي
للشركة األم الذي يتم الحصول عليه من إدارة الخزينة المركزية والذي يتم تعديله بعالوة المخاطر للشركة المعنية والبلد
المعني.

مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن
الشركة لديها الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بأي
حاالت عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم
إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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الممتلكات والمعدات

─────────

األثاث والتركيبات
لاير سعودي

─────────

األعمال اإلنشائية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

─────────

─────────

428.918
─────────
428.918
443.569

2.072.623
─────────
2.072.623
2.760.206
4.265.052

9.864.138
─────────
9.864.138
()4.265.052

12.365.679
─────────
12.365.679
3.203.775

─────────
872.487
─────────

─────────
9.097.881
─────────

()2.900.499
─────────
2.698.587
─────────

17.244
─────────
17.244
159.260
─────────
176.504
─────────

120.781
─────────
120.781
786.691
─────────
907.472
─────────

─────────

695.983
═════════
411.674
═════════

8.190.409
═════════
1.951.842
═════════

2.698.587
════════
9.864.138
════════

المعدات المكتبية
لاير سعودي

التكلفة:
اإلضافات
في  31ديسمبر 2018
اإلضافات
التحويالت
تحويالت الى جهات ذات عالقة
(إيضاح )15
في  31ديسمبر 2019

االستهالك:
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2018
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019
في  31ديسمبر 2018
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الموجودات غير الملموسة

التكلفة:
اإلضافات
في  31ديسمبر 2018

االضافات
التحويالت
في  31ديسمبر 2019

-

-

برامج الحاسب
اآللي
لاير سعودي

-

─────────

-

─────────

-

أعمال انشائية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

2.900.499
─────────
12.668.955
─────────
138.025
─────────
138.025
945.951
─────────
1.083.976
─────────
11.584.979
═════════
12.227.654
═════════

اإلجمالي
لاير سعودي

─────────

─────────

─────────

66.045
─────────
66.045
57.289
18.693

382.145
─────────
382.145
403.001
()18.693

448.190
─────────
448.190
460.290
-

─────────
142.027
─────────

─────────
766.453
─────────

─────────
908.480
─────────

اإلطفاء:
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2018

المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019
في  31ديسمبر 2018

1.492
─────────
1.492
32.749

─────────
-

─────────
34.241
─────────

─────────

107.786
═════════
64.553
═════════

766.453
═════════
382.145
═════════
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1.492
─────────
1.492
32.749

─────────
34.241
─────────

874.239
════════
446.698
════════
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النقدية وشبه النقدية
ودائع بنكية قصيرة األجل
أرصدة لدى البنوك
النقد في الصندوق

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

53.500.000
11.266.648
3.102
64.769.750

62.000.000
5.030.641
67.030.641

تمثل الودائع البنكية قصيرة األجل الودائع ألجل مع بنوك محلية ومتوسط فترات استحقاقها أقل من  3أشهر .بلغ معدل
العمولة الفعلي على الودائع ألجل  ٪2.33خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .)٪2.47 :2018( 2019
-9

المدينون والموجودات األخرى

عمولة خاصة مستحقة
مدينون
ودائع
موجودات أخرى (انظر إيضاح "أ" أدناه)

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

65.758
59.325
45.180
44.800
215.063

199.978
1.192.631
85.902
14.581.300
16.059.811

أ)

في عام  ،2018تشمل الموجودات األخرى على مبلغ  14.144.869لاير سعودي ،وهو ما يمثل متحصالت من بيع
الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم ايداعها ضمن حساب أموال العمالء الخاص
بالشركة.

-10

الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الرصيد في بداية السنة
مشتريات خالل السنة  /الفترة
تصريف خالل السنة  /الفترة
- 11

التزامات المنافع المحددة للموظفين
الرصيد في بداية السنة  /الفترة
تكلفة الخدمة
تكلفة العمولة
أرباح اكتوارية

18

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

3.751.900
80.100.000
()73.726.900
10.125.000

18.759.500
()15.007.600
3.751.900

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

225.564
686.177
13.941
()175.973
749.709

225.564
225.564
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التزامات المنافع المحددة للموظفين  -تتمة
تم إجراء آخر تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري مؤهل مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
فيما يلي بيان باالفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:
معدل الخصم
معدل االستقاالت
معدل زيادات الرواتب

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

%4.50
%5.00
%4.00

%4.50
%5.00
%4.00

تم إثبات كافة الحركات في التزامات المنافع المحددة للموظفين ضمن الربح او الخسارة ،فيما عدا الخسائر االكتوارية التي
تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر.
فيما يلي الحركة في األرباح االكتوارية المثبتة في الدخل الشامل اآلخر.

2019
لاير سعودي
في بداية السنة
أرباح إعادة القياس  -تأثير التعديالت المبينة على اساس الخبرة
الرصيد في نهاية السنة

175.973
175.973

2018
لاير سعودي
-

تحليل الحساسية
تم تحديد تحاليل الحساسية المعروضة أدناه على أساس التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث
في نهاية الفترة المالية ،مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة .يمثل المبلغ اإليجابي زيادة في االلتزام ،بينما يمثل المبلغ
السلبي نقص في االلتزام .إن تحاليل الحساسية ال تعتبر مؤشرا ً على التغير الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنه من غير
المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
زيادة في معدل الخصم بواقع ٪ 1
نقص في معدل الخصم بواقع ٪ 1
زيادة في معدل الزيادة في الرواتب بواقع ٪1
نقص في معدل الزيادة في الرواتب بواقع ٪1
فيما يلي الدفعات المتوقعة للمنافع المحددة في السنوات المقبلة:
خالل  12شهر القادمة
بين  2و 5سنوات
بعد خمس سنوات

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

107.929
()130.690
()130.006
109.356

55.697
()68.478
()68.117
56.428

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

14.354
280.302
1.157.639

1.287
174.459
838.701

 - 12اإليجارات
لدى الشركة عقود إياار للمباني المستخدمة في عملياتها .إن عقود إياار المباني تتراوح مدتها ما بين  2و 4سنوات .بشكل
عام ،تم تقييد الشركة من التنازل عن وتأجير الموجودات المؤجرة.
فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركات خالل الفترة:

كما في  1يناير :2019
مصروف االستهالك
في  31ديسمبر 2019
19

المباني
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

7.096.776
()1.625.334
5.471.442

7.096.776
()1.625.334
5.471.442

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 12اإليجارات (تتمة)
فيما يلي الحركات خالل الفترة:
كما في  1يناير 2019
الفوائد على التزامات اإليجار (إيضاح )19
دفع الجزء الرئيسي من التزامات اإليجار
دفع جزء الفائدة من التزامات اإليجار
في  31ديسمبر 2019
متداول
غير متداول

المباني
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

7.021.711
144.312
()1.757.976
()95.624
5.312.423
3.864.793
1.447.630

7.021.711
144.312
()1.757.976
()95.624
5.312.423
3.864.793
1.447.630

فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة:

2019
لاير سعودي
1.625.334
144.312
1.769.646

مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف فوائد على التزامات إيجار (إيضاح )19
في  31ديسمبر 2019
- 13

رأس المال
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل البالغ  90.000.000لاير سعودي من  9.000.000سهم ،قيمة
كل سهم  10لاير سعودي .إن الشركة مملوكة بالكامل لبنك الكويت الوطني.

- 14

الدائنون والمصاريف المستحقة والدائنون االخرون
مصاريف مستحقة
دائنون
دائنون اخرون
تحليل بين:
االلتزامات المتداولة
االلتزامات الغير متداولة
الدائنون والمصاريف المستحقة والدائنون االخرون

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

3.987.930
1.009.246
588.639
5.585.815

3.098.508
70.191
108.316
3.277.015

5.585.815

3.277.015

-

5.585.815

الشروط واالحكام لاللتزامات المالية أعاله:
ال تحمل أرصدة الدائنون والدائنون االخرون أي عمولة وتسدد عادة خالل ثالثة أشهر.

20

-

3.277.015

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
خالل السنة  /الفترة ،قامت الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها ،وتعتمد شروط هذه المعامالت من قبل
إدارة الشركة خالل دورة األعمال العادية .فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة /
الفترة وأرصدة الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية:

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

الشركة األم

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة

149.207

10.079.803

شركات منتسبة

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة
تحويل ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

4.331.346
()2.900.499

10.664.022
-

16.131.250

29.444.444

1.042.911

812.572

305.925
439.452
3.712.500

18.750
-

الجهة ذات العالقة طبيعة المعاملة

ودائع بنكية قصيرة األجل (انظر أدناه)
إيرادات عمولة خاصة على ودائع بنكية قصيرة
األجل
مصاريف استشارات
فوائد محملة
دخل من خدمات

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

22.323.879

20.743.825

تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة في قائمة المركز المالي .إن أرصدة الجهات ذات العالقة بدون
ضمانات ،وال تحمل عمولة وتسدد نقداً.
خالل السنة  /الفترة ،أودعت الشركة ودائع لدى شركة تابعة بمتوسط قدره  16.131.250لاير سعودي (:2018
 .)29.444.444بلغ متوسط معدل العمولة الفعلي على الودائع ألجل  ٪2.33خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(.)٪2.45 :2018
بلغ التعويض المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيسيين كمزايا قصيرة األجل خالل العام  5.487.904لاير سعودي (:2018
لاير سعودي  4.092.128لاير سعودي) .بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  360.328لاير ( :2018ال
شيء)
- 16

الزكاة

 1-16مصروف الزكاة
الرصيد االفتتاحي
الزكاة للسنة  /الفترة الحالية

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

1.591.774
1.715.844
3.307.618

1.591.774
1.591.774

 2-16المحملة للفترة
فيما يلي بيان البنود الرئيسية للوعاء الزكوي المتعلق بالمساهم الكويتي:
رأس مال المساهم
مخصصات وتسويات أخرى
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل وتسويات أخرى
النتائج الزكوية للسنة "الوعاء الزكوي"
الزكاة بواقع %2.5
21

2019
لاير سعودي
90.000.000
12.067.093
()33.433.320
68.633.773
1.715.844

2018
لاير سعودي
90.000.000
()446.698
()25.882.336
63.670.966
1.591.774

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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رواتب الموظفين ومصاريف أخرى ذات عالقة

تكاليف موظفين وتكاليف أخرى ذات عالقة
مكافآت
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة
- 18

11.503.025
3.556.235
15.059.260

5.463.339
2.820.000
8.283.339

المصاريف العمومية واإلدارية األخرى
2019
لاير سعودي
1.447.065
1.107.484
621.675
415.637
381.130
360.328
221.766
152.819
111.055
18.381
450.599
5.287.939

مصروف تراخيص برامج حاسب آلي
أتعاب مهنية
خدمات االتصاالت
مصاريف مواصالت وسفر
خدمات
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
شطب مدينون
مصروف إيجار
اللوازم المكتبية والطباعة
ضريبة اسقتطاع
مصاريف أخرى
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة
- 19

2019
لاير سعودي

للفترة من  18فبراير
 2018حتى 31
ديسمبر 2018
لاير سعودي

للفترة من  18فبراير
 2018حتى 31
ديسمبر 2018
لاير سعودي
870.295
739.871
124.915
374.580
45.672
1.376.571
25.546
104.100
255.365
3.916.915

التكاليف المالية

2019
لاير سعودي
439.452
144.312
583.764

فوائد المحملة
فوائد على التزامات اإليجار (ايضاح )12
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

22

للفترة من  18فبراير
 2018حتى 31
ديسمبر 2018
لاير سعودي
-

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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متطلبات رأس المال النظامية وكفاية رأس المال
أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية بتاريخ  30ديسمبر ( 2012الموافق  17صفر  1434هـ) .وطبقًا لهذه
القواعد ،وضعت هيئة السوق المالية أطار عمل وإرشادات بشأن متطلبات الحد األدنى لرأس المال النظامي المطلوب
وطريقة احتسابه وفقًا للركيزة األولى .وبموجب طريقة االحتساب هذه ،قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس المال
النظامي المطلوب ونسب كفاية راس المال على النحو التالي:

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

قاعدة رأس المال:
الشريحة األولى لرأس المال
الشريحة الثانية لرأس المال
إجمالي قاعدة رأس المال (أ)

55.975.214
55.975.214

74.050.642
74.050.642

متطلبات الحد األدنى لرأس المال
مخاطر االئتمان
المخاطر التشغيلية
مخاطر السوق
إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال (ب)
الفائض (ج = أ  -ب)
كفاية رأس المال (د = أ/ب)

15.273.775
3.851.658
847.221
19.972.654
36.002.560
 2.80ضعف

19.514.345
10.848.750
984.755
31.347.850
42.702.792
 2.36ضعف

أ)

تتكون قاعدة رأسمال الشركة من:
ً
الشريحة األولى وتشتمل على رأس المال والخسائر المتراكمة ناقصا الموجودات غير الملموسة.

ب)

تم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بشأن مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية وفقا ً للمادة 3
من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ج) تتمثل أهداف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل هيئة السوق المالية
للحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.
 - 21الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 1-21الموجودات المالية

2019
لاير سعودي
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
عمولة خاصة مستحقة
مدينون
ودائع
موجودات أخرى (أنظر إيضاح "أ" أدناه)
نقدية وشبه نقدية (إيضاح )8
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح
)10
إجمالي الموجودات المالية

2018
لاير سعودي

65.758
59.325
45.180
44.800
215.063
64.769.750

199.978
1.192.631
85.902
14.581.300
16.059.811
67.030.641

10.125.000
75.109.813

3.751.900
86.842.352

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9وبنا ًء على هذه المراجعة تعتقد اإلدارة
بانه ليس هناك حاجة إلثبات أي انخفاض في القيمة جوهري لقاء القيمة الدفترية للنقدية وشبه النقدية والمدينين
والموجودات األخرى.
أ) في عام  ،2018تشمل الموجودات األخرى على مبلغ  14.144.869لاير سعودي ،وهو ما يمثل متحصالت من
بيع الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم ايداعها ضمن حساب أموال
العمالء الخاص بالشركة.
23

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 21الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تتمة
 2-21المطلوبات المالية
2019

2018

معدل العمولة

تاريخ االستحقاق

لاير سعودي

لاير سعودي

مطلوبات متداولة بعمولة
التزامات إيجار
مبلغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
دائنون والتزامات اخرى

%2.48
بدون فوائد
بدون فوائد

اقل من  1سنة
اقل من  1سنة
اقل من  1سنة

3.864.793
22.323.879
1.597.885

20.743.825
178.507

مطلوبات غير متداولة بعمولة
التزامات إيجار

%2.48

 2سنة

1.447.630

-

 3-21القيمة العادلة
في  31ديسمبر  ،2019تقارب القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة القيمة الدفترية .تم تصنيفها جميعًا
ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 4-21أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الدائنون والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات
العالقة .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على النقدية وشبه النقدية والمدينون والموجودات األخرى
والموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تتحقق مباشرة من عملياتها.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم إدارة الشركة باإلشراف على إدارة هذه المخاطر.
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وقبول سياسات إدارة كل من هذه المخاطر والملخصة أدناه:

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات
في األسعار السائدة في السوق .تتعرض الشركة لنوعين من المخاطر :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت .تشتمل
األدوات المالية التي تأثرت بمخاطر السوق على الودائع وأدوات الدين .لم تطرأ أية تغيرات في هذه الظروف منذ السنة
السابقة.

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية أداة مالية ما نتيجة
للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق .تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة بالسوق
بشكل أساسي بالتزامات اإليجار الخاصة بالشركة .ال تتعرض الشركة لتغيرات في أسعار العموالت بشأن التزامات اإليجار
بتاريخ إعداد القوائم المالية للسنة الحالية أو السابقة .وبالتالي ،لم يتم عرض تحليل الحساسية ألسعار العموالت.

مخاطر العمالت األجنبية
ترتبط مخاطر العمالت األجنبية بالتغيير في قيمة القيمة الدفترية للعملة الوظيفية بسبب اختالف التزام العملة األجنبية عن
طريق المعاملة أو الترجمة .تخضع الشركة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية .ال تمتلك
الشركة موجودات  /مطلوبات نقدية كبيرة وال تقوم بمعامالت مهمة بعمالت أخرى غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي
(باستثناء بعض المعامالت واألرصدة لدى الشركة األم بالدينار الكويتي) .وفقًا لذلك ،تعتقد اإلدارة أن الشركة معرضة فقط
لمخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بالتعامل مع الشركة األم كما هو محدد بالدينار الكويتي.
يشير الجدول أدناه إلى تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية في  31ديسمبر  ،2019نتيجة اللتزاماتها النقدية .يحسب
التحليل تأثير الحركة المحتملة بشكل معقول لللاير السعودي مقابل الدينار الكويتي ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،
على الربح أو الخسارة (بسبب القيمة العادلة لاللتزامات الحساسة للعملة):

2019
2018
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الزيادة بواقع 100
نقطة أساس
لاير سعودي

الزيادة بواقع 100
نقطة أساس
لاير سعودي

()8.293
()8.203

8.293
8.203

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 21الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
 4-21أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل ما ،مما يؤدي إلى تكبد
خسارة مالية .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (وبشكل أساسي المدينين التجاريين وأرصدة الجهات
ذات العالقة) ومن األنشطة التمويلية لها ،بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالرصدة لدى البنوك
ومعامالت تحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرى.
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان لمكونات بيان المركز المالي.

نقدية وشبه النقدية (إيضاح )8
عموالت خاصة مستحقة
مدينون
ودائع
موجودات األخرى

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

64.769.750
65.758
59.325
45.180
44.800
64.984.813

67.030.641
199.978
1.192.631
85.902
14.581.300
83.090.452

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9وبنا ًء على هذه المراجعة تعتقد اإلدارة بانه
ليس هناك حاجة إلثبات أي انخفاض في القيمة جوهري لقاء القيمة الدفترية للمدينين وللنقدية وشبه النقدية والموجودات
األخرى.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .وتتمثل طريقة الشركة في إدارة
السيولة في التأكد ،قدر المستطاع ،من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها ،في ظل كل من الظروف
العادية أو الظروف الصعبة ،وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.
يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق االلتزامات المالية للشركة على أساس المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
اقل من  3أشهر

من  3أشهر
حتى  1سنة

لاير سعودي

لاير سعودي

 31ديسمبر 2019
المبالغ المستحقة إلى
جهات ذات عالقة
الدائنون والمصاريف
المستحقة وااللتزامات
األخرى
التزامات اإليجارات

22.323.879

-

5.585.815
700.000
28.609.694

1.003.600
1.003.600

اقل من  3أشهر

من  3أشهر
حتى  1سنة

لاير سعودي

لاير سعودي

 31ديسمبر 2018
المبالغ المستحقة إلى
جهات ذات عالقة
الدائنون والمصاريف
المستحقة وااللتزامات
األخرى

20.743.825
3.277.015
24.020.840

من  1سنة
حتى 5
سنوات
لاير سعودي
3.959.000
3.959.000
من  1سنة
حتى 5
سنوات
لاير سعودي

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

-

22.323.879

-

5.585.815
5.662.600
33.572.294

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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20.743.825
3.277.015
24.020.840

شركة الوطني إلدارة الثروات
(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - 22األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
لم تكن هناك أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم
إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.
 - 23االلتزامات المحتملة
لم يكن لدى الشركة التزامات محتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية.
 - 24الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة
يمثل هذا البند األموال المحتفظ بها والمستثمرة من قبل الشركة نيابة عن العمالء وقدرها  515.681.557لاير سعودي
بتاريخ إعداد القوائم المالية ( 21.762.000 :2018لاير سعودي) .وتشتمل على االستثمار من قبل الشركة في الصناديق
والمقتناة نيابة عن العمالء بتاريخ إعداد القوائم المالية.
-25

اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  22رجب 1441هـ (الموافق  17مارس .)2020
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