
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(

  2021 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. إلى 
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة 
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة  

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  يوبيان 2021 يونيو 30"المجموعة"(، كما في  كاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ األم"( وشر

التغيرات في حقوق الملكية  المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني 

أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي   الستةلفترة المتعلقين بها  ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحليالتدفقات النقدية و

"التقرير المالي : 34لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها  المسؤولة
 إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.". المرحلي

 

 نطاق المراجعة
المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل  مراجعة المعلومات" 2410وفقاً للمعيار الدولي لقد قمنا بمراجعتنا 

" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين للمجموعة

ة وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبي

بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة 

 إننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي ف
 

 النتيجة 
فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  استناداً إلى مراجعتنا، 

 . 34لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 المتطلبات القانونية والرقابية األخرى تقرير حول 

ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر باإل

  2016لسنة  1ركات رقم مخالفات لقانون الش  ةالمحاسبية للشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي

ة والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحق

  أو مركزها اً على نشاط الشركة األم يمادعلى وجه قد يكون له تأثيراً  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلهما، خالل فترة 

  المالي.

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة( 
  

 )تتمة(   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 32ة ألحكام القانون رقم  يمادلم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا،  

وألحكام   والتعليمات المتعلقة بهالمصرفية  عمالوبنك الكويت المركزي وتنظيم األ عملة البشأن والتعديالت الالحقة له  1968لسنة 

على   2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةهيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة بشأن    2010لسنة    7القانون رقم  

 اً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.يمادوجه قد يكون له تأثيراً 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2021 أغسطس 12

 الكويت
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 المجمعة. المعلومات المالية المرحلية المكثفة من هـذه  اتشـكل جزءً  13 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  الخسائر أواألرباح بيان 

   2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في للستة

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو   30

     2021 2020   2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

  
     

       اإليرادات 

 (1,580,969) 1,864,740  17,613 1,654,264 3 االستثمار  )خسائر(إيرادات  صافي

 250,393 265,306  118,175 150,266  أتعاب إدارة  

 875 5,965  (2,605)     -  إيرادات أخرى

     - 98,174      -     -  ربح من بيع عقار استثماري

 (2,868,315) (453,350)  (1,632,322) 58,478 5 حصة في نتائج شركات زميلة

 61,519 (75,644)  30,580 22,056  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,885,064 (1,468,559)  1,705,191 (4,136,497) 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       

       مصروفات ال

 (421,572) (477,848)  (218,262) (243,699)  تكاليف موظفين 

 (97,678) (131,741)  (36,444) (56,795)  مصروفات عمومية وإدارية

 (8,411) (8,483)  (4,333) (4,246)  مصروف استهالك

 (102,209)     -  (102,209)     -  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  (304,740) (361,248)  (618,072) (629,870) 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       

 (4,766,367) 1,087,119  (1,829,807) 1,580,324    ( قبل الضرائب خسارةالربح )ال

       

     - (25,084)      - (25,084)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

     - (10,038)      - (10,038)  الزكاة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (4,766,367) 1,051,997  (1,829,807) 1,545,202  ( الفترةخسارةربح )

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

السهم األساسية والمخففة   ( خسارةربحية )

   فلس   (3.13) فلس    2.64 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

    فلس   (8.15) فلس    1.80

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع بيان الدخل الشامل 

   2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في للستة
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو   30
 أشهر المنتهية في   الستة 

 يونيو   30

     2021 2020   2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

       

 (4,766,367) 1,051,997  (1,829,807) 1,545,202  الفترة ( خسارةربح )

  ────── ──────  ────── ────── 

    

 

  

    إيرادات )خسائر( شاملة أخرى:  

 

  

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يتم  إعادة  
في فترات إلى األرباح أو الخسائر  تصنيفها 

 :   الحقة
   

 

  

الشاملة  (الخسائراإليرادات ) حصة في

 886,106 244,363 5 األخرى لشركات زميلة

 

(293,338) 247,849 

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل 

 341,396 189,193  عمليات أجنبية

 

(621,978) 369,716 

  ────── ──────  ────── ────── 

شاملة أخرى قد يتم إعادة   ( خسائرإيرادات )

تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات  

 1,227,502 433,556  الحقة

 

(915,316) 617,565 

  ────── ──────  ────── ────── 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يعاد  
تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات 

    :الحقة

 

  

من أدوات حقوق   (خسائراألرباح )الصافي 

ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 5,668 91,857  اإليرادات الشاملة األخرى

 

77,350 (161,934) 

الشاملة )الخسائر( حصة في اإليرادات 

 (1,111,669) 4,919 5 األخرى لشركات زميلة

 

345,445 -     

  ────── ──────  ────── ────── 

شاملة أخرى لن يعاد  )خسائر( إيرادات 

تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات  

 (1,106,001) 96,776  الحقة

 

422,795 (161,934) 

  ────── ──────  ────── ────── 

       

 455,631 (492,521)  121,501 530,332  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى   

  ────── ──────  ────── ────── 

 (4,310,736) 559,476  (1,708,306) 2,075,534  شاملة للفترة ال  (الخسائراإليرادات )  إجمالي

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـ: 

 (4,310,793) 583,757  (1,708,246) 2,075,609  مساهمي الشركة األم

 57 (24,281)  (60) (75)  الحصص غير المسيطرة

  ────── ──────  ────── ────── 

  2,075,534 (1,708,306)  559,476 (4,310,736) 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس

 المال

 احتياطي

 إجباري

 احتياطي

 اختياري

 أسهم

 خزينة

احتياطي أسهم 

 خزينة

تأثير التغيرات 
في اإليرادات 

الشاملة األخرى 

 لشركات زميلة

 احتياطي
 تحويل عمالت

 أجنبية

احتياطي القيمة 

 العادلة

 خسائر  

 متراكمة

 اإلجمالي

 الفرعي

 الحصص 

 غير المسيطرة

 إجمالي

 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

             

 46,975,515 32,080 46,943,435 (24,915,149) (2,557,803) 4,011,527 (1,012,979) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 )مدقق(  2021يناير  1كما في  

 1,051,997     - 1,051,997 1,051,997     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة    ربح

 (492,521) (24,281) (468,240)     - 77,350 (891,035) 345,445     -     -     -     -     - خسائر(  شاملة أخرى للفترة )  إيرادات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة  

 559,476 (24,281) 583,757 1,051,997 77,350 (891,035) 345,445     -     -     -     -     - للفترة  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 47,534,991 7,799 47,527,192 (23,863,152) (2,480,453) 3,120,492 (667,534) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2021 يونيو 30في 

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

 

 55,123,126 32,343 55,090,783 (14,723,915) (2,439,501) 1,434,313 (597,953) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 )مدقق( 2020يناير  1كما في 

 (4,766,367)     - (4,766,367) (4,766,367)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة  خسارة

 455,631 57 455,574     - (161,934) 617,508     -     -     -     -     -     - إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

ــامـلة  ــائر( الشــ إجـمالي اإليرادات )الخســ

 (4,310,736) 57 (4,310,793) (4,766,367) (161,934) 617,508     -     -     -     -     -     - للفترة 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 50,812,390 32,400 50,779,990 (19,490,282) (2,601,435) 2,051,821 (597,953) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2020 يونيو 30في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع  ةبيان التدفقات النقدي

   2021 يونيو  30 أشهر المنتهية في للستة

  

 أشهر المنتهية في   الستة
   يونيو 30

     2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح  

    

    أنشطة التشغيل 

 (4,766,367) 1,087,119  ( قبل الضرائبخسارةالربح )ال

    

    بصافي التدفقات النقدية: ( قبل الضرائبخسارةالربح )التعديالت لمطابقة 

 2,868,315 453,350 5 حصة في نتائج شركات زميلة  

)أرباح( خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 1,676,240 (1,707,238) 3 من خالل األرباح أو الخسائر 

أرباح محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (34,452) (112,550) 3 األرباح أو الخسائر

     - (98,174)  ربح من بيع عقار استثماري

 (7,750) (11,911) 3 إيرادات توزيعات أرباح

 (53,069) (33,041) 3 إيرادات فوائد 

 (61,519)  75,644  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

 102,209     -  مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 8,411 8,483  مصروف استهالك

 23,503 35,122  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ────── ────── 

  (303,196) (244,479) 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 (158,907) (133,565)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 341,640 185,841  موجودات أخرى

 36,095 (13,659)  مطلوبات أخرى 

  ────── ────── 

 (25,651) (264,579)   العمليات  المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (32,241) (116,081)   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 (60,000)     -  ضرائب مدفوعة 

 7,750 9,588  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

  ────── ────── 

 (110,142) (371,072)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (315) (1,213)  شراء ممتلكات ومعدات  

     - 209,560  متحصالت من بيع عقار استثماري

 28,649 24,653  إيرادات فوائد مستلمة 

  ────── ────── 

 28,334 233,000  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

    ────── ────── 

 (81,808) (138,072)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل 

 (4,547) (9,492)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

 4,526,617 4,282,463  يناير 1كما في  والنقد المعادلالنقد 

  ────── ────── 

 4,440,262 4,134,899  يونيو   30في والنقد المعادل كما النقد 

  ══════ ══════ 
 

 

 

 

 



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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    معلومات حول الشركة       1
 

"(  األم  تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة

مجلس اإلدارة أعضاء وفقاً لقرار  2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستةوشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"( 

 . 2021 أغسطس 12بتاريخ 
 

في علنًا سهمها أ تداول ويتم  1975يوليو  29بتاريخ الكويت دولة في  ها سيتأستم  عامة هي شركة مساهمة  األم الشركةإن 

إلشراف هيئة أسواق المال   وهي تخضع  يةلدى بنك الكويت المركزي كشركة استثمار  األمالشركة  يتم تسجيل  .  بورصة الكويت

وإدارة الموجودات واالستثمارات الخاصة أنواع من أنشطة إدارة االستثمار مثل األسهم عدة ب األمالكويتية. تضطلع الشركة 

 المحلية والدولية.العقارية في األسواق 
 

، 13128، الصفاة 26755يقع مكـتب الشركة األم المسجل في شارع الشهداء، شرق وعنوانها البريدي المسجل هو ص.ب. 

المالية للشركة األم وشركاتها التابعة المملوكة  المعلوماتالمجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتدولة الكويت. تتضمن 

 بالكامل كما يلي: 
 

 األنشطة الرئيسية   حصة الملكية الفعلية  التأسيس  بلد اسم الشركة 

  

يونيو   30
2021 

ديسمبر   31
2020 

يونيو   30
2020  

      محتفظ بها بشكل مباشر  

 شركة الساحل المحدودة 
جزر العذراء  

 خدمات االستثمار   %100 %100 %100 البريطانية 

 مؤسسة الساحل القابضة 

الواليات  

المتحدة  

 خدمات االستثمار   %100 %100 %100 األمريكية  

   
 

  

محتفظ بها بشكل غير مباشر من خالل مؤسسة  
   الساحل القابضة  

 

  

 ونترز ستيت ذ.م.م. )"ونترز"(

الواليات  

المتحدة  

 خدمات عقارية   %80 %80 %80 األمريكية 
 

البيانات المالية المجمعة  2021 أبريل 28 بتاريخالمنعقد  العمومية السنوية الجمعية اجتماع  في األمالشركة  و مساهم اعتمد

 أرباح. أي عدم  توزيع واوقرر 2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 للمجموعة السياسات المحاسبية التغيرات في  و عدادأساس اإل 2
 

   عدادأساس اإل 2.1
 

  وفقاً لمعيار المحاسبة 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة  إعدادتم 

المجمعة على أساس أنها ستتابع    المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتقامت المجموعة بإعداد  .  المالي المرحلي  تقريرال  34الدولي  

أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ترى اإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم تيقن قد تثير شًكا جوهريًا بشأن هذا االفتراض. 

لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل أن هناك توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية وتشير تقديراتها إلى 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية لمعلوماتشهًرا من نهاية فترة ا 12القريب لفترة ال تقل عن 
 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية 

 .  2020ديسمبر  31سنوية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في المجمعة ال
 

   المجموعة  قبل مطبقة منالتعديالت ال تفسيرات وال والجديدة   معايير ال 2.2
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك    إعدادفي    االحتساب المستخدمة وطرق    إن السياسات المحاسبية المطبقة

 معاييرباستثناء تطبيق ال، 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة البيانات المالية المجمعة السنوية  إعدادة في تبعالم

در ولكن لم  ا معيار أو تفسير أو تعديل ص. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي 2021يناير  1الجديدة التي تسري اعتباًرا من 

 يسر بعد. 
 

إال أنه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    2021تسري العديد من التعديالت ألول مرة في سنة  

   للمجموعة.
 



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(  2
 

 المجموعة )تتمة( قبل المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من  2.2

والمعيار   7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39، ومعيار المحاسبة الدولي 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  : 16والمعيار الدولي للتقارير المالية   4الدولي للتقارير المالية 

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم استبدال معدل  

 )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر.
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية: 
 

  ،مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح

 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.

 تغييرات التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق دون  السماح بال

 توقف عالقة التحوط.

  تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل

 كتحوط لبند المخاطر.  معدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر
 

إال أنه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    2021تسري العديد من التعديالت ألول مرة في سنة  

   للمجموعة.
 

 صافي إيرادات )خسائر( االستثمار  3

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو   30  
 أشهر المنتهية في   الستة 

يونيو   30  

  2021  2020   2021  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي  

      

أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 34,452  112,550      - 56,477 من خالل األرباح أو الخسائر 

بيع موجودات مالية مدرجة  أرباح )خسائر( غير محققة من 

 (1,676,240)  1,707,238  (410) 1,568,688 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 7,750 11,911      - 11,911 إيرادات توزيعات أرباح 

 53,069 33,041  18,023 17,188 إيرادات فوائد 

 ────── ─────
─ 

 ────── ────── 
 1,654,264 17,613  1,864,740 (1,580,969) 

 ══════ ═════
═ 

 ══════ ══════ 
 

 السهم ربحية  4
 

على المتوسط المرجح   ن العادين للشركة األممساهميالالخاص بالفترة    (خسارةربح )  بقسمة تحتسب مبالغ ربحية السهم األساسية  

الخاص بالمساهمين الفترة  (خسارةربح ) بقسمة لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. بينما تحتسب ربحية السهم المخففة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية العادين للشركة األم 

عدم وجود أدوات مخففة قائمة، ل نظًراأسهم عادية.  إلىلتي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة ا

   فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
  



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(  ربحية السهم  4
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو   30

  2021 2020   2021 2020 
      

الفترة الخاص بمساهمي الشركة   (خسارةربح )

 (1,829,807) 1,545,202 األم )دينار كويتي(

 

1,051,997 (4,766,367) 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 584,473,066 584,473,066 )أسهم( الفترة 

 

584,473,066 584,473,066 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 (8.15) 1.80  (3.13) 2.64 السهم األساسية والمخففة )فلس(  ربحية 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

هذه  وتاريخ التصريح ب المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةأسهم عادية بين تاريخ  تضمنمعامالت ت ةيتم إجراء أيلم 

 تطلب إعادة إدراج ربحية السهم.ا يممالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 استثمار في شركات زميلة  5
 

 : للمجموعة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الشركات الزميلةفيما يلي 
 

 حصة الملكية % المقر االسم

 ةنشطاأل
 الدفتريةالقيمة  ةاألساسي

  

 يونيو 30
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 يونيو 30
 2021 يونيو 30    2020

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 يونيو 30
2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي كويتيدينار       

         

شركة ريكو جي أم بي  

 2,460,987 2,847,424 2,764,696 تصنيع 23.73 23.73 23.73 ألمانيا اتش 

الشركة الكويتية األلمانية  

القابضة ش.م.ك. )مقفلة(  

 15,544,976 13,562,128 13,058,441 استثمار 23.49 23.49 23.49 الكويت 1)كي.جي.اتش.( 

شركة واينج العالمية  

 16,138,168 13,155,628 12,730,922 تصنيع 12.37 12.37 12.37 ألمانيا أيه.جي.)"واينج"( 

      ────── ────── ────── 

      28,554,059 29,565,180 34,144,131 

      ══════ ══════ ══════ 
 

 % في شركة واينج.52القابضة ش.م.ك. )مقفلة( ملكية مباشرة بنسبة  األلمانيةلدى الشركة الكويتية   1
 

 مطابقة القيمة الدفترية: 
 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30

2021 

 ديسمبر   31

2020 

   يونيو 30

2020   

 
 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 36,392,709 36,392,709 29,565,180 رصيد افتتاحي

 (2,868,315) (2,697,627) (453,350) حصة في النتائج 

حصة في )خسائر( إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى  

 247,849 1,235,523 (293,338) األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

حصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى  

     - (415,026) 345,445 الخسائر في فترات الحقةاألرباح أو 

     - (6,291,915)     - خسائر انخفاض القيمة

 371,888 1,341,516 (609,878) تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 
─────── ─────── ─────── 

 34,144,131 29,565,180 28,554,059 في الشركات الزميلة القيمة الدفترية الستثمار المجموعة 

 
══════ ══════ ══════ 



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 أسهم خزينة  6

  
  )مدققة(  

 

   يونيو 30

2021 

 ديسمبر   31

2020 

   يونيو 30

2020   
 

   

 40,820,086 40,820,086 40,820,086 عدد أسهم الخزينة

 %6.53 %6.53 %6.53 النسبة المئوية إلجمالي األسهم القائمة )%( 

 1,232,767 1,979,774 3,020,686 السوقية )دينار كويتي(القيمة 

 4,775,819 4,775,819 4,775,819 التكلفة )دينار كويتي(

 33 36 53 )فلس( المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم 
 

هيئة  تعليمات  ل  وفقًا   األسهمهذه  حيازة  فترة    خاللللتوزيع    ةغير قابلالمحتفظ    لتكلفة شراء أسهم الخزينة  إن االحتياطيات المكافئة

 أسواق المال.
 

 ذات عالقة   طراف إفصاحات األ 7
 

المساهمين الرئيسيين والشركات التابعة والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة   ذات عالقة  طرافتمثل األ

  لموافقة علىيتم اتأثيراً ملموساً.  أويمارسون عليها سيطرةً مشتركةً  أوعليها  ونالعليا بالمجموعة والشركات التي يسيطر

 .  األممن قبل إدارة الشركة  سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت 
 

في  لستة أشهر المنتهية ات الثالثة واالجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة خالل فتر يوضح

يونيو    30و  2020  رديسمب  31و  2021يونيو    30وكذلك األرصدة لدى األطراف ذات عالقة كما في    2020و  2021يونيو    30

2020: 
  )مدققة(     

 أخرى شركات زميلة  

  يونيو 30
2021 

ديسمبر   31
2020 

 يونيو 30

2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      : المرحلي المكثف المجمعبيان المركز المالي  

 1,675,522 1,791,589 1,731,279     - 1,731,279 *)مدرجة ضمن موجودات أخرى(سندات إذنية 

)مدرجة ضمن موجودات   أتعاب إدارة مستحقة
 107,515 105,424 110,089 110,089     - أخرى(

 6,478,300 6,891,558 8,190,223 8,190,223     - استثمار في صندوق مدار
 

ديسمبر   31% )60.9فائدة بنسبة  وهي تكتسب تمويلي لشركة زميلة بغرض تمويل عملياتها  ترتيب السندات اإلذنيةتمثل  *

 سنويًا.  عن ثالثة أشهر يوريبورسعر فوق  %( 1.16: 2020 يونيو  30، و% 1.10: 2020
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو   30

 

 2021 2020   2021 2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

المدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي  
   المكثف المجمع:

   

 228,081 235,802  107,516 136,756 أتعاب إدارة 

 9,298 8,380  4,744 4,226 إيرادات فوائد )مدرجة في صافي إيرادات االستثمار(

 (1,243,447) 1,298,665  256,568 1,026,468 صافي إيرادات )خسائر( استثمار من صندوق مدار   
 

 اإلدارة العليا:  وموظف

وتوجيه    تخطيطسلطة ومسئولية    أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة ممن لديهم موظفو اإلدارة العليا    تضمني

 المجموعة.  أنشطة  ومراقبة
  



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة  7
 

 )تتمة(   موظفو اإلدارة العليا:

 كما يلي: كان المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا واألرصدة القائمة إجمالي قيمة المعامالت إن 

 
 Transaction values for the  Balance outstanding    القائمة كما في األرصدة   قيم المعامالت لفترة  

 
 الثالثة أشهر المنتهية

 يونيو 30في 

 أشهر المنتهية الستة
 يونيو  30  يونيو 30في 

  2021 2020  2021 2020   2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  

        اإلدارة العليا يمكافأة موظف

ومزايا أخرى قصيرة رواتب 

 73,235 88,537  134,318 168,728 70,544 84,364 األجل

 67,541 92,467  9,600 12,100 5,050 6,050 مكافأة نهاية الخدمة 

 ───── ────
─ 

───── ─────  ───── ───── 
 90,414 75,594 180,828 143,918  181,004 140,776 
 ═════ ════

═ 

═════ ═════  ═════ ═════ 
 

عضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية  ألبصرف أي مكافأة    2021مارس    28لم يوصي مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ  

المنعقد بتاريخ . تمت الموافقة على هذه التوصية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية  2020ديسمبر    31في  

 .2021أبريل  28

 

 معلومات القطاعات    8
 

القرار والتي يتم استخدامها  متخذيالتقارير التي يتم مراجعتها من قبل  إلىيتم تحديد قطاعات التشغيل لدى المجموعة استناداً 

التخاذ القرارات االستراتيجية. تتمثل هذه القطاعات في وحدات األعمال االستراتيجية التي تقدم مختلف المنتجات والخدمات. 

 نظراً الختالف طبيعة المنتجات والخدمات وفئة العمالء واستراتيجيات التسويق لتلك القطاعات.   نفصلويتم إدارتها على نحو م
 

دى القطاعات الجغرافية لب تتعلقل التالية معلومات واتضطلع المجموعة بصورة رئيسية بأنشطة االستثمار وتعرض الجد

 مجموعة:ال
 ( ة)غير مدقق 2021 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة 

 

الكويت ودول مجلس  
 روباأو الخليجي  التعاون

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي   ريكيةاألم

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

     

 1,705,191 94,968 476,627 1,133,596 إليرادات ا إجمالي

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (453,350)     - (63,218) (390,132) حصة في نتائج شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (8,483)     -     - (8,483) مصروف استهالك

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,051,997 93,897 476,627 481,473 ربح الفترة

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

 ( ة)غير مدقق 2020  يونيو 30المنتهية في    لفترة الستة 

 

الكويت ودول مجلس  
 أوروبا  الخليجي التعاون  

الواليات المتحدة  
 اإلجمالي   ريكية األم 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

     

 (4,136,497) (71,859) (1,682,647) (2,381,991) إجمالي الخسائر

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (2,868,315)     - (1,375,774) (1,492,541) حصة في نتائج شركات زميلة  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (8,411)     -     - (8,411) استهالكمصروف 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,766,367) (72,679) (1,682,647) (3,011,041) خسارة الفترة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( معلومات القطاعات          8
 

 

الكويت ودول مجلس  
 أوروبا  التعاون الخليجي 

الواليات المتحدة  
 اإلجمالي   األمريكية 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

)غير   2021 يونيو  30كما في 
     (ةمدقق

 48,899,754 168,763 20,579,635 28,151,356 الموجوداتإجمالي 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,364,763 7,110     - 1,357,653 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى: 

 28,554,059     - 15,495,618 13,058,441 استثمار في شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ( ة)مدقق 2020ديسمبر  31كما في 

 48,399,774 295,040 20,847,311 27,257,423 إجمالي الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,424,259 3,493     - 1,420,766 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى:

 29,565,180     - 16,003,052 13,562,128 استثمار في شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

الكويت ودول مجلس  
 أوروبا  التعاون الخليجي 

الواليات المتحدة  
 اإلجمالي   األمريكية 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

)غير   2020 يونيو 30كما في 
     مدققة( 

 52,221,320 508,099 23,214,480 28,498,741 إجمالي الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,408,930 3,546 1,378 1,404,006 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى:

 34,144,131     - 18,599,155 15,544,976 استثمار في شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 التزامات رأسمالية  9
 

دينار   110,316في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ كما 

فيما يتعلق برأس المال غير (  دينار كويتي132,824   :2020  يونيو   30دينار كويتي و  143,028:  2020ديسمبر    31كويتي )

 في بعض صناديق األسهم الخاصة المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ستدعىالم
  

   موجودات بصفة األمانة      10
 

من االستثمارات بصفة األمانة لصالح بعض العمالء. وال ترتبط موجودات العمالء بالموجودات العامة   اً تدير المجموعة عدد

ال يتم إدراج الموجودات قيد   للمجموعة حيث ال يحق الرجوع إلى المجموعة فيما يتعلق بالموجودات قيد اإلدارة. وبالتالي،

يونيو   30ة حيث إنها ال تمثل موجودات خاصة بالمجموعة. وكما في اإلدارة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع

دينار  93,677,974: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 98,235,561، بلغت قيمة المحفظة والصناديق قيد اإلدارة 2021

 كويتي(.   دينار 55,656,673: 2020يونيو  30كويتي و
 

يونيو   30دينار كويتي لفتر الستة أشهر المنتهية في  265,306بلغت قيمة اإليرادات المكتسبة من الموجودات بصفة األمانة 

 دينار كويتي(.   250,393:  2020) 2021

 

 



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 لألدوات المالية  قياس القيمة العادلة          11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة  
 إلىاإلفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، استناداً  أوالتي يتم قياس قيمتها العادلة  الماليةاألدوات تصنف كافة 

 أقل مستوى من المدخالت الذي يمثل تأثيراً جوهرياً على قياس القيمة العادلة ككل: 
 

  مطلوبات مماثلة أو األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات  -  1المستوى 

  أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل   - 2المستوى

 غير مباشر أومباشر 

  ملحوظ ت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة غيرأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخال -  3المستوى 
 

ة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات  سجلالم لألدواتبالنسبة 

أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة   إلىالجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً  

   . جمعةمرحلية مكثفة م معلومات ماليةكل ككل( في نهاية فترة 
 

أي تغيرات في إجراءات التقييم وأساليب التقييم وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قياس القيمة العادلة   حدثلم ت

 .خالل الفترة
 

  2021 يونيو 30كما في  القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرريعرض الجدول التالي 

 : 2020 يونيو 30و  2020ديسمبر  31و
 

 
   بواسطة القيمة العادلة قياس  

 
 المجموع 

األسعار المعلنة في  
أسواق نشطة  

 ( 1)المستوى  

المدخالت  
الجوهرية  
 الملحوظة 

 ( 2)المستوى  

المدخالت  
الجوهرية غير  

الملحوظة  
 ( 3)المستوى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    2021 يونيو   30
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 : * الخسائر أو األرباح 
    

     - 8,190,223     - 8,190,223 رأسمال متغيرذو صندوق 

 3,473,299     -     - 3,473,299 صناديق أسهم خاصة

     -     - 869,637 869,637 أسهم مسعرة  

 8,278     -     - 8,278 أسهم غير مسعرة  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,541,437 869,637 8,190,223 3,481,577 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     اإليرادات الشاملة األخرى: 

 504,802     -     - 504,802 أسهم غير مسعرة

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,986,379 8,190,223 869,637 13,046,239 استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة( 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(         11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

   بواسطة القيمة العادلة قياس  

 
 المجموع 

األسعار المعلنة في  
أسواق نشطة  

 ( 1)المستوى  

المدخالت الجوهرية  
 الملحوظة 

 ( 2)المستوى    

المدخالت الجوهرية  
غير الملحوظة  

 ( 3)المستوى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  )مدققة(   2020ديسمبر   31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 : * الخسائر أو خالل األرباح 
    

     - 6,891,558     - 6,891,558 رأسمال متغير  ذو صندوق

 3,176,271     -     - 3,176,271 صناديق أسهم خاصة

     -     - 512,710 512,710 أسهم مسعرة  

 7,545     -     - 7,545 أسهم غير مسعرة

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
10,588,084 512,710 6,891,558 3,183,816 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

 427,452     -     - 427,452 أسهم غير مسعرة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة  

 3,611,268 6,891,558 512,710 11,015,536 العادلة(

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   بواسطة القيمة العادلة قياس  

 المجموع  

األسعار المعلنة في  
أسواق نشطة  

 ( 1)المستوى  

المدخالت الجوهرية  
 الملحوظة 

 ( 2)المستوى  

المدخالت الجوهرية  
غير الملحوظة  

 ( 3)المستوى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  2020 يونيو  30

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     : * الخسائر أو خالل األرباح 

     - 6,478,300     - 6,478,300 رأسمال متغيرذو صندوق 

 3,274,703     -     - 3,274,703 صناديق أسهم خاصة

     -     - 96,800 96,800 أسهم مسعرة 

 8,245     -     - 8,245 أسهم غير مسعرة  

 ────── ────── ────── ────── 

 9,858,048 96,800 6,478,300 3,282,948 

 ────── ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

 383,820     -     - 383,820 أسهم غير مسعرة

 ────── ────── ────── ────── 

 3,666,768 6,478,300 96,800 10,241,868 استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة(

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(         11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المرحلي المكثف * يتم عرض الموجودات 

 المجمع كما يلي:
  )مدققة(   

   يونيو 30 
2021 

 ديسمبر   31
2020 

 يونيو 30

2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 9,761,248 10,075,374 11,671,800 غير متداولة

 96,800 512,710 869,637 متداولة

 ─────── ─────── ─────── 
 12,541,437 10,588,084 9,858,048 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة   3مطابقة قياس القيمة العادلة المتكرر المصنف ضمن المستوى 
 

 2021 يونيو 30 

 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 
من   العادلة األخرى

خالل األرباح أو  
 الخسائر 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 

من خالل  العادلة 
  اإليرادات الشاملة

 المجموع األخرى

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    

    

 3,611,268 427,452 3,183,816  2021يناير 1كما في 

 77,350 77,350     - القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرىإعادة 

 386,832     - 386,832 إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

 (89,071)     - (89,071) مبيعات  

 ────── ────── ────── 

 3,986,379 504,802 3,481,577 2021 يونيو  30كما في 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 )مدققة(   2020ديسمبر  31 

 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة العادلة  

من خالل   األخرى
 األرباح أو الخسائر 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة العادلة  

من خالل اإليرادات  
 المجموع  األخرى  الشاملة 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
   

 4,164,936 545,754 3,619,182  2020يناير  1كما في 

 (184,445)     - (184,445) إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

 (118,302) (118,302)     - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

 69,970     - 69,970 مشتريات 

 (320,891)     - (320,891) مبيعات
 ────── ────── ────── 

 3,611,268 427,452 3,183,816   2020ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(         11
 

 )تتمة(  من الجدول الهرمي للقيمة العادلة   3مطابقة قياس القيمة العادلة المتكرر المصنف ضمن المستوى 
 

 2020 يونيو 30 

 

موجودات مالية مدرجة  
 بالقيمة العادلة األخرى

من خالل األرباح أو  
 الخسائر 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
  اإليرادات الشاملة 

 المجموع  األخرى 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    
    

 4,164,936 545,754 3,619,182  2020يناير  1كما في 

 (398,163)     - (398,163) إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

 (161,934) (161,934)     - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

 61,929     - 61,929 مشتريات 

 
────── ────── ────── 

 3,666,768 383,820 3,282,948 2020 يونيو  30كما في 

 
══════ ══════ ══════ 

 

تتوافق أساليب ومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مع تلك المتبعة في إعداد  

 . 2020ديسمبر  31ة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في جمعالبيانات المالية الم
 

يتم قياسها في ظل بعض الظروف باستخدام أساليب تقييم تتضمن  3إن القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 

افتراضات لم يتم اثباتها بواسطة األسعار من معامالت السوق الملحوظة حاليا في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق 

لى نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حالة غياب ستند إتستعين المجموعة بأساليب تقييم تالملحوظة. 

السوق النشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل الوضع المالي للشركة المستثمر فيها والنتائج وقائمة المخاطر 

يرات الموجبة والسالبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة والعوامل األخرى. يتم تحديد التغ

ما يصلح منها للتقدير. تشير تقديرات اإلدارة إلى أن التأثير على األرباح  اختالف مستويات المؤشرات غير الملحوظة وتحديد

 في قياسمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة  عديلتحالة  ياً فيمادأو الخسائر أو اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون 

   .% 5بنسبة  وفقًا للقيمة العادلة 3المستوى  ضمنألدوات المالية المصنفة ا
 

تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن ال  المطفأة،  المدرجة بالتكلفة  المالية األخرى  والمطلوبات    المالية  للموجوداتبالنسبة  

تسعيرها مباشرة  يتم إعادةاستحقاق قصيرة األجل أو  ةن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترإحيث قيمتها العادلة 

 .  السوقب أسعار الفائدةفي حركة استنادًا إلى ال
 

 19-كوفيدتفشي تأثير       12
 

نتشار عبر المناطق الجغرافية العالمية مما يتسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية في اال 19-كوفيد جائحة ستمرت

في جميع أنحاء العالم مبادرات واسعة  الحكومية    هيئاتفي البيئة االقتصادية العالمية. أطلقت الجوهرية  قن  تيعدم  عوامل    وظهور

 يرة للجائحة.النطاق لمواجهة الفيروس مخصصة للتخفيف من التداعيات الخط
 

.  2020ديسمبر    31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعة  ة على البيانات المالية  جوهري  19-كوفيدجائحة    تأثيراتكانت  

آخر على عملياتها خالل  جوهري، لم تتعرض المجموعة ألي تأثير سلبي 2020ديسمبر  31وبالمقارنة مع السنة المنتهية في 

حساسة  موجوداتالدفترية لل ة. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال تزال القيم2021 يونيوأشهر المنتهية في  فترة الستة

 تقديرًيا وستواصل المجموعة وفقًا لذلك إعادة أمًراتأثير البيئة االقتصادية غير المؤكد بشكل كبير  ال يزالالسوق. في تقلبات لل

 .بانتظامبه  تعلقالم تأثيرتقييم مركزها وال

  



 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 )غير مدققة(  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح 

   2021يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
 

 

 

18 
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، اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية غير  الحقاً لتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 القرارات التالية: 2021يوليو  8العادية المنعقد بتاريخ 
 

دينار  46,502,690كويتي إلى  دينار 62,529,315تخفيض رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع من  ▪

إلطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل كما في ذلك  2020ديسمبر  31كويتي بما في ذلك إلغاء أسهم الخزينة كما في 

 دينار كويتي على النحو التالي:  24,915,149التاريخ بمبلغ 
 

  المتراكمة بشكل جزئي دينار كويتي إلطفاء الخسائر  1,991,146استغالل مبلغ االحتياطي االختياري بالكامل وقيمته

 كما في ذلك التاريخ
 

  دينار كويتي إلطفاء الخسائر المتراكمة بشكل جزئي  11,647,495استغالل مبلغ االحتياطي اإلجباري بالكامل وقيمته

 كما في ذلك التاريخ 

 ( 4,082,008فلس للسهم بإجمالي مبلغ  100سهم ذي قيمة اسمية بمبلغ  40,820,086إلغاء إجمالي عدد أسهم الخزينة  

دينار كويتي باإلضافة إلى رصيد  693,810دينار كويتي( وتحويل الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة االسمية وقدره 

 دينار كويتي إلى الخسائر المتراكمة.   25,702احتياطي أسهم الخزينة بمبلغ 

 فلس   100سهماً بقيمة  119,446,164دينار كويتي من خالل إلغاء  11,944,616ألم بمبلغ تخفيض رأسمال الشركة ا

 .لكل سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة األم بنفس المبلغ

 

دينار كويتي،  46,502,690رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع نتيجة لتخفيض رأس المال، ستبلغ قيمة 

 .  2021أغسطس  31فلس للسهم في نهاية تاريخ السجل المقرر  100سهم بقيمة  465,026,902مكوناً من 
 

(  32( و)14( و)5( و)4كذلك المواد رقم )( من عقد تأسيس الشركة األم فيما يتعلق باألغراض الرئيسية و5تعديل المادة ) ▪

 األم فيما يتعلق بحوكمة الشركات.  ( من النظام األساسي للشركة46( و)44( و)36و)

 




