
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

   2020 يونيو 30



 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

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

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تقرير حول 
 

 مقدمة
ركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. المرفق لشف المجمع ثكلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الم

 األرباح أو الخسائر وبياني ،2020 يونيو 30كما في "المجموعة"(،  )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ

التاريخ، بذلك تين لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي المتعلقين به المجمعين المكثفين المرحليين والدخل الشامل

المنتهية  أشهر الستةة ترلف به ينعلقمتال ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحليالنقدية  التدفقاتوالتغيرات في حقوق الملكية  وبياني

ها إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرض بذلك التاريخ.

رحلية إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية الم .2مبين في إيضاح اإلعداد ال وفقاً ألساس

  المجمعة. ثفةالمك
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   ت مراقب الحساباالمرحلية المنفذة من قبل  المالية مراجعة المعلومات" 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  "عةجموللم المستقل

ؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى  ظفين المسلموإلى ا يةيسرئ

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا ق الذي التدقي نطاق للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

ً يتعلق هاماألمور ال الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة ة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

 النتيجة 
المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة  ا يستوجب االعتقاد بأن لم يرد إلى علمنا م فإنهاستناداً إلى مراجعتنا، 

 .2د المبين في إيضاح اإلعداوفقاً ألساس لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

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

 األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

تناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر لك، واسإضافة إلى ذ

 1مخالفات لقانون الشركات رقم  أيوجود واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا  ه علمناالمحاسبية للشركة األم. حسبما وصل إلي

، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة  والتعديالت الالحقة لها ةلتنفيذيا تهوالئحلالحقة له والتعديالت ا 2016لسنة 

 اً جوهري اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةاألم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

 ً   1968لسنة  32ألحكام القانون رقم  ةجوهري لى علمنا وجود أية مخالفاتم يرد إل مراجعتنا،أنه خالل نبين أيضا

وألحكام  لوائح ذات الصلة مصرفية واللا عمالوبنك الكويت المركزي وتنظيم األ ملةعالب فيما يتعلقوالتعديالت الالحقة له 

 30المنتهية في  أشهر الستةفترة ل به خال ات المتعلقةهيئة أسواق المال والتعليمب ما يتعلقفي 2010لسنة  7القانون رقم 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. اً جوهري اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2020 يونيو

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بدالجادرعادل الع بدر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 

 2020 أغسطس 12

 لكويتا



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

 

 المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المكثفة من هـذه  اتشـكل جزء   10 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  الخسائر أواألرباح بيان 

  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في الستة
   يونيو 30

     2020 2019   2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

       

       اإليرادات 

 937,836 (1,580,969)  291,933 17,613  إيرادات االستثمار )خسائر( صافي

 261,782 250,393  133,372 118,175  أتعاب إدارة  

     - 875      - (2,605)  إيرادات أخرى 

 (1,081,173) (2,868,315)  (496,502) (1,632,322) 4 حصة في نتائج شركات زميلة

 (27,174) 61,519  15,364 30,580  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

  
────── ──────  ────── ────── 

  
(1,468,559) (55,833)  (4,136,497) 91,271 

  
────── ──────  ────── ────── 

  
     

       المصروفات

 (447,253) (421,572)  (218,218) (218,262)  تكاليف موظفين 

 (140,092) (97,678)  (55,559) (36,444)  مصروفات عمومية وإدارية

 (6,766) (8,411)  (3,663) (4,333)  مصروف استهالك

      - (102,209)       - (102,209)  مخصص خسائر ائتمان متوقعة

  
────── ──────  ────── ────── 

  
(361,248) (277,440)  (629,870) (594,111) 

  
────── ──────  ────── ────── 

  
     

 (502,840) (4,766,367)  (333,273) (1,829,807)  خسارة الفترة  

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

  
     

السهم األساسية والمخففة  خسارة

 فلس  (0.86) فلس  (8.15)  فلس  (0.57) فلس  (3.13) 3 الخاصة بمساهمي الشركة األم  

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المكثفة من هـذه  اتشـكل جزء   10 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع بيان الدخل الشامل  

  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في الستة
   يونيو 30

    
 2020 2019   2020 2019 

  
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

       

 (502,840) (4,766,367)  (333,273) (1,829,807)  الفترةخسارة 

  ────── ──────  ────── ────── 

       

       إيرادات )خسائر( شاملة أخرى:

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

 235,574 247,849  191,801 886,106  حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

 (122,602) 369,716  186,077 341,396  اجنبيةفروق تحويل ناتجة من تحويل عمليات 

  
────── ──────  ────── ────── 

شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى  إيرادات

 112,972 617,565  377,878 1,227,502  األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

  
────── ──────  ────── ────── 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى 
       :الحقة ت األرباح أو الخسائر في فترا

صافي أرباح )خسائر( من أدوات حقوق ملكية  

مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  

 (260,171) (161,934)  (291,865) 5,668    الشاملة األخرى

 (626,693)    -  (321,186) (1,111,669)    حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة 

  
────── ──────  ────── ────── 

شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى األرباح  خسائر

 (886,864) (161,934)  (613,051) (1,106,001)  أو الخسائر في فترات الحقة

  
────── ──────  ────── ────── 

  
     

 (773,892) 455,631  (235,173) 121,501  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى 

  ────── ──────  ────── ────── 

 (1,276,732) (4,310,736)  (568,446) (1,708,306)  شاملة للفترةإجمالي الخسائر ال

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـ:

 (1,276,316) (4,310,793)  (568,435) (1,708,246)  مساهمي الشركة األم

 (416) 57  (11) (60)  الحصص غير المسيطرة

  
────── ──────  ────── ────── 

  
(1,708,306) (568,446)  (4,310,736) (1,276,732) 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 





 

  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 

 المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المكثفة من هـذه  اتشـكل جزء   10 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
 

   الخاص بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس
 المال

 احتياطي

 إجباري
 احتياطي
 اختياري

 أسهم
 خزينة

احتياطي 
 أسهم خزينة

 احتياطي 
 أخر 

 احتياطي
تحويل 
 عمالت
 أجنبية

احتياطي 
 القيمة العادلة

خسائر  
 متراكمة

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
غير 

 المجموع المسيطرة

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

             

 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 )مدققة(  2020يناير  1كما في 

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

خسائر(  شاملة أخرى  )  إيرادات

 455,631 57 455,574     - (161,934) 617,508     -     -     -     -     -     - للفترة

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

إجمالي اإليرادات )الخسائر(   

 (4,310,736) 57 (4,310,793) (4,766,367) (161,934) 617,508     -     -     -     -     -     - الشاملة 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 2020يونيو  30في كما 

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

             

 56,033,290 32,546 56,000,744 (15,310,408) (1,854,616) 1,676,847 71,082 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 )مدققة(  2019يناير  1في كما 

 (502,840)     - (502,840) (502,840)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة   خسارة

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى  

 (773,892) (416) (773,476)     - (260,171) 113,388 (626,693)     -     -     -     -     - للفترة 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

 (1,276,732) (416) (1,276,316) (502,840) (260,171) 113,388 (626,693)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

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

 54,756,558 32,130 54,724,428 (15,813,248) (2,114,787) 1,790,235 (555,611) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2019يونيو  30في كما 

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

 



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 

ا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 10 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل  تشـكل جزء 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  ةبيان التدفقات النقدي

  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
 

 
 

 أشهر المنتهية في الستة
   يونيو 30

   
 2019 2020  إيضاح

 
 دينار كويتي دينار كويتي 

    

    أنشطة التشغيل

 (502,840) (4,766,367)   خسارة الفترة

  
 ────── ────── 

    بصافي التدفقات النقدية:الفترة تعديالت لمطابقة خسارة 

 1,081,173 2,868,315 4 حصة في نتائج شركات زميلة 

غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   (أرباحخسائر )

 (761,050) 1,676,240  األرباح أو الخسائر 

أرباح محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

      - (34,452)  الخسائر

      - (7,750)  إيرادات توزيعات أرباح

 (72,982) (53,069)  إيرادات فوائد  

 6,766 8,411  مصروف استهالك

      - 102,209  مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 24,872 23,503  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  
 ────── ────── 

  
(182,960) (224,061) 

 التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 
   

 38,197 (158,907)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 368,336 280,121  موجودات أخرى

 (35,536) 36,095  مطلوبات أخرى 

  
 ────── ────── 

 146,936 (25,651)   التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من العمليات 

      - (32,241)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 (224,279) (60,000)  ضرائب مدفوعة  

      - 7,750  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 72,982 28,649  إيرادات فوائد مستلمة 

  
 ────── ────── 

 (4,361) (81,493)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

  
 ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (858) (315)  شراء معدات 

  
 ────── ────── 

 (858) (315)  أنشطة االستثمار  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  
────── ────── 

    

 في النقد والنقد المعادل صافي النقص
 

(81,808) (5,219) 

 صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 
 

(4,547) (270) 

 يناير  1كما في  والنقد المعادلالنقد 
 

4,526,617 3,268,369 

  
────── ────── 

 يونيو 30في كما والنقد المعادل النقد 
 

4,440,262 3,262,880 

  
══════ ══════ 

 

 

 

 

 



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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   معلومات حول الشركة    1
 

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

مجلس  أعضاء وفقا  لقرار  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستةوشركاتها التابعة )يشار إليها معا  بـ "المجموعة"( 

 .2020 أغسطس  12اإلدارة بتاريخ 
 

سهمها في بورصة أ تداولويتم  1975يوليو  29بتاريخ الكويت دولة في  هاسيتأستم  عامةهي شركة مساهمة  األم الشركةإن 

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

وإدارة الموجودات واالستثمارات العقارية الخاصة بأنواع مختلفة من أنشطة إدارة االستثمار مثل األسهم  األمتضطلع الشركة 

 في األسواق المحلية والدولية. 
 

،  13128الصفاة ، 26755 .هو ص.بشرق وعنوانها البريدي المسجل ، في شارع الشهداءالمسجل  األم تب الشركة ـمكيقع 

 تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل كما يلي:  دولة الكويت.

 

 النشاط الرئيسي  حصة الملكية الفعلية  التأسيس بلد اسم الشركة 

  2020 2019  

     المحتفظ بها مباشرة 

 خدمات االستثمار  % 100 100% جزر العذراء البريطانية المحدودة"(شركة الساحل المحدودة )"شركة الساحل 
     

 خدمات االستثمار  % 100 100% الواليات المتحدة األمريكية  مؤسسة الساحل القابضة  
     

     محتفظ بها من خالل مؤسسة الساحل القابضة 

 خدمات عقارية  %80 %80 األمريكيةالواليات المتحدة  ونترز ستيت ذ.م.م. )"ونترز"(
 

البيانات المالية المجمعة  2020 يونيو 17 بتاريخالمنعقد  العمومية السنويةالجمعية اجتماع  في األمالشركة  ومساهم اعتمد

 أرباح. أي توزيعات سداد عدم  واوقرر 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 الهامة السياسات المحاسبية و عدادأساس اإل 2
 

  عدادأساس اإل 2.1
 

وفقا  لمعيار  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةللشركة لفترة المجمعة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة  إعدادتم 

 باستثناء المبين أدناه: "التقرير المالي المرحلي  34الدولي  المحاسبة
  

الصادرة من بنك الكويت المركزي فيما يتعلق   وائح وفقا  لل  2019ديسمبر    31البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في    إعدادتم  

التمويلية قياس خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت  لوائح بمؤسسات الخدمات المالية في دولة الكويت. تتطلب هذه ال

لتعليمات وفقا  الزمةالمخصصات ال أوبنك الكويت المركزي  بتعليماتالتزاما  9قارير المالية وفقا للمعيار الدولي للت ةالمحتسب

على اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الالحق بنك الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأثيرها 

ولية )يشار إليها معا  بــ "المعايير الدولية للتقارير المالية"  الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الد

 المطبقة في دولة الكويت"(.  
 

بعض عمليات  إجراءالمعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة. وقد تم  المجمعة تعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 ات حولها بالعرض للفترة الحالية. يضاحالمعلومات المالية للفترة السابقة واإل تتوافق مع عرضإعادة التصنيف بحيث 
 

البيانات المالية  عدادفصاحات المطلوبة إلإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإل

ترى  . 2019ديسمبر  31للمجموعة كما في  السنوية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية المجمعة

كافة التعديالت التي تعتبر ضرورية للعرض العادل في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  ه قد تم إدراجاإلدارة أن

للسنة المنتهية   يمكن توقعهاال تعتبر بالضرورة عن النتائج التي    2020يونيو    30التشغيل لفترة الستة أشهر المنتهية في    إن نتائج

 . 2020ديسمبر  31في 
 

 . األم تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي والذي  يمثل أيضا  العملة الرئيسية للشركة
 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 مطبقة من المجموعة التعديالت التفسيرات والو الجديدة معاييرال 2.2
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك   إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة وطرق االحتساب المستخدمة في  

باستثناء تطبيق التعديالت الجديدة ، 2019ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في  إعدادة في ستخدمالم

ا من  معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكن . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي 2020يناير  1التي تسري اعتبار 

 لم يسر بعد.
 

إال أنه ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية  2020 سنة تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في

 ة.   مجموعالمرحلية المكثفة المجمعة لل
 

 تعريف األعمال: 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لغرض أخذ األعمال في االعتبار، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة   3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

من األنشطة والموجودات مدخالت وعمليات جوهرية كحد أدنى والتي تساهم مع ا في القدرة على تحقيق مخرجات بشكل 

التعديل أن األعمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. جوهري. عالوة على ذلك، أوضح  

لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة، ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت 

  .ة بتنفيذ أي دمج لألعمالمجموعال
 

 تعريف المعلومات الجوهرية: 8ومعيار المحاسبة الدولي  1المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 

أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها من   إلىتقدم التعديالت تعريف ا جديد ا للمعلومات يشير 

المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  على تلك البيانات المالية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في 

 ها.". إعدادشأة التي قامت بإطار الغرض العام من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول المن
 

معلومات دمج مع طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو بال إلىتوضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند 

ا جوهري ا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  أخرى، وذلك ضمن سياق البيانات المالية. يشكل وقوع الخطأ في المعلومات أمر 

، بيانات المالية المجمعةيؤثر على القرارات المتخذة من المستخدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على ال

 .وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة
 

  2018مارس  29إطار تصوري للتقارير المالية الصادر في 

ا أو أي من المفاهيم الواردة فيه التي تتجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض  ال يمثل  اإلطار التصوري  إن   معيار 

ِّين على تطوير سياسات   إعدادمن اإلطار التصوري هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في   المعايير، ومساعدة الُمعد 

يتضمن اإلطار   .على فهم المعايير وتفسيرها  طراف، وكذلك لمساعدة جميع األفي حالة عدم توافر معايير ساريةمحاسبية متسقة  

المطلوبات كما التصوري الذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعتراف بالموجودات و

 يوضح بعض المفاهيم الهامة.
 

 لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

 السهم خسارة 3
 

ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. )خسارة(    بقسمةتحتسب مبالغ ربحية السهم األساسية  

ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة )خسارة(  بقسمةبينما تحتسب ربحية السهم المخففة 

أسهم   إلىكافة األسهم العادية المحتملة المخففة  زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل

اعادية.   عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. ل نظر 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( السهمخسارة  3

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستة 
  يونيو 30

  2020 2019   2020 2019 
      

خسارة الفترة الخاصة بمساهمي الشركة األم )دينار 

 (502,840) (4,766,367)  (333,273) (1,829,807) كويتي(
 

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 584,473,066 584,473,066  584,473,066 584,473,066 )أسهم(
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
      

 فلس  (0.86) فلس  (8.15)  فلس  (0.57) فلس  (3.13) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

المعلومات المالية هذه وتاريخ التصريح بالبيانات المالية المجمعة معامالت تشمل أسهم عادية بين تاريخ  يتم إجراء أيلم 

 تطلب إعادة إدراج ربحية السهم. ما يالمرحلية المكثفة المجمعة 
 

 استثمار في شركات زميلة         4
 

 الشركات الزميلة:  حول تفاصيل فيما يلي 
 

 المقر  االسم

 حصة الملكية  
% 

  ةنشطاأل
 الدفترية القيمة   ة األساسي 

  
  يونيو 30

2020 

 )مدققة(
31  

 ديسمبر 
2019 

  يونيو 30
2019    

   يونيو 30
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
   يونيو 30

2019   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي       

         

 2,502,403 2,543,366 2,460,987 تصنيع 23.73 23.73 23.73 ألمانيا شركة ريكو جي أم بي اتش

الشركة الكويتية األلمانية القابضة 

 16,390,411 16,743,524 15,544,976 استثمار  23.41 23.49 23.49 الكويت 1)كي.جي.اتش.( ش.م.ك. )مقفلة(

 17,282,495 17,105,819 16,138,168 تصنيع  12.37 12.37 12.37 ألمانيا  *شركة واينج العالمية أيه.جي.

      
─────── ─────── ─────── 

      
34,144,131 36,392,709 36,175,309 

      
═══════ ═══════ ═══════ 

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

 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30

2020 

 ديسمبر  31

2019 

  يونيو 30

2019   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  
    

 37,769,857 37,769,857 36,392,709 رصيد افتتاحي

      - 13,273      - إضافات 

 (1,081,173) 28,636 (2,868,315) )الخسارة( الربح حصة في 

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

 235,574 175,740 247,849 األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

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

 (626,693) (669,035)      - الخسائر في فترات الحقةاألرباح أو 

      - (507,444)      - مستلمة توزيعات أرباح

 (122,256) (418,318) 371,888 تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 ─────── ─────── ─────── 

 36,175,309 36,392,709 34,144,131 في حقوق الملكيةحصة المجموعة  

 ══════ ══════ ══════ 
 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 أسهم خزينة 5
  )مدققة(   

 

   يونيو 30

2020 

 ديسمبر  31

2019 

  يونيو 30

2019   
 

   

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

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

 1,502,179 1,632,803 1,232,767 القيمة السوقية )دينار كويتي(

 4,775,819 4,755,819 4,755,819 التكلفة )دينار كويتي(

 36 35 33 )فلس(المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم 
 

تعليمات على  بناء   هذه األسهمحيازة فترة  خاللللتوزيع  ةغير قابلالمحتفظ  لتكلفة شراء أسهم الخزينة إن االحتياطيات المكافئة

 هيئة أسواق المال.

 

 ذات عالقة  طرافإفصاحات األ 6
 

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

يتم اعتماد سياسات تأثيرا  ملموسا .  أويمارسون عليها سيطرة  مشتركة   أوعليها  ونالعليا بالمجموعة والشركات التي يسيطر

 .  األممن قبل إدارة الشركة  وشروط تسعير هذه المعامالت
 

  )مدققة(    

 أخرى شركات زميلة 

  يونيو 30
2020 

ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30
2019   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:

 1,649,917 1,634,598 1,675,522     - 1,675,522 1أخرى()مدرجة ضمن موجودات  أوراق الدفع

)مدرجة ضمن موجودات  أتعاب إدارة مستحقة
 122,510 126,463 107,515 107,515     - أخرى(

 7,372,472 7,721,747 6,478,300 6,478,300     - استثمار في صندوق مدار
 

: 2019ديسمبر  31% )61.1فائدة بنسبة تحقيق تمويلي لشركة زميلة بغرض تمويل عملياتها و ترتيب أوراق الدفعتمثل  1

 سنوي ا. عن ثالثة أشهر يوريبورسعر %( فوق 1.19: 2019 يونيو 30 ، و1.15%
 

 ذات عالقة أطرافشروط وبنود المعامالت مع 

ن األرصدة القائمة  إعلى شروط مماثلة للمعامالت القائمة على أساس متكافئ.  ذات عالقة بناءا أطرافيتم تنفيذ المعامالت مع 

و الحصول على أي ضمانات لألرصدة المستحقة أ. ولم يتم تقديم  دفعالأوراق  المالك مقابل تقديم    إلى تستحق التسوية في أي وقت  

سجلت المجموعة مخصص بقيمة ال شيء دينار  ، 2020 يونيو 30ذات العالقة. خالل الفترة المنتهية في  طراف من او الى األ

جراء هذا إذات عالقة حيث تتعرض لمخاطر تعثر منخفضة. تم  أطرافكويتي لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحقة من 

 . التقييم في تاريخ البيانات المالية المجمعة من خالل مراجعة المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل به

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو  30
 أشهر المنتهية في الستة 

   يونيو 30

  2020 2019   2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

مدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 
 المكثف المجمع: 

   

  

 240,884 228,081  122,510 107,516 أتعاب إدارة )إيرادات(

 10,345 9,298  5,172 4,744 إيرادات فوائد )مدرجة في صافي إيرادات االستثمار(

 1,029,478 (1,243,447)  389,060 256,568 إيرادات استثمار من صندوق مدار )خسائر( صافي 
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

تنفيذ الرقابة المباشرة او غير المباشرة على  و تخطيطسلطة ومسئولية الالذين لديهم  هؤالء األفراد موظفو اإلدارة العليا  يمثل

 .وموظفيها المجموعة أنشطة 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( ذات عالقة  طرافإفصاحات األ 6
 

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

 الرصيد القائم    قيمة المعامالت لـ 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو  30

 
 يونيو 30كما في 

  2020 2019  2020 2019   2020 2019 

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

        مكافأة موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومزايا أخرى قصيرة 

 53,237 73,235  127,548 134,318 63,774 70,544 األجل

 48,842 67,541  9,100 9,600 4,550 5,050 مكافأة نهاية الخدمة  

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

 75,594 68,324 143,918 136,648  140,776 102,079 

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

 معلومات القطاعات   7
 

التقارير التي يتم مراجعتها من قبل صانعي القرار والتي يتم استخدامها  إلىيتم تحديد قطاعات التشغيل لدى المجموعة استنادا  

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

 قل نظرا  الختالف طبيعة المنتجات والخدمات وفئة العمالء واستراتيجيات التسويق لتلك القطاعات. ويتم إدارتها على نحو مست
 

دى  ل التالية معلومات حول القطاعات الجغرافية لواتضطلع المجموعة بصورة رئيسية بأنشطة االستثمار وتعرض الجد

 مجموعة: ال
 

 2020 يونيو 30

 

الكويت ودول مجلس 
 روباأو الخليجي التعاون

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي  ريكيةاألم

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
    

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

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

 (8,411)     -     - (8,411) استهالك

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

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

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

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

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 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 شركات زميلةاستثمار في 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(معلومات القطاعات  7

 2019 يونيو 30 

 

الكويت ودول مجلس 
 أوروبا التعاون الخليجي

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي  ريكيةاألم

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
    

 91,271 13,444 (234,029) 311,856 )الخسارة( الدخلإجمالي 

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

 (6,766)      -      - (6,766) استهالك

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

 (1,081,173)      - (369,250) (711,923) نتائج شركات زميلة حصة  في

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

 (502,840) 12,371 (234,029) (281,182)  الفترةربح )خسارة(  

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

 56,092,882 554,147 24,812,828 30,725,907 إجمالي  الموجودات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,336,324 3,492 1,371 1,331,461 إجمالي المطلوبات 

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

     

 إفصاحات أخرى 
    

 36,175,309      - 19,784,898 16,390,411 استثمار في شركات زميلة

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

 التزامات رأسمالية 8
 

دينار كويتي  132,824في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 

فيما يتعلق برأس المال غير المدرج دينار كويتي(  297,736 :2019 يونيو 30دينار كويتي و 200,607: 2019ديسمبر  31)

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

 

 لألدوات المالية قياس القيمة العادلة         9
 

المدفوع لتحويل التزام في معامالت منتظمة بين المشاركين في السوق في   أوالسعر المستلم لبيع أصل هي القيمة العادلة إن 

 تاريخ القياس.
 

 أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة 9.1
 

 االستثمار المدرج في األسهم  
أسعار السوق المعلنة في سوق نشط لموجودات مماثلة دون أي  في حالة أن تستند القيمة العادلة لألسهم المتداولة علنا  إلى 

 وتقوم المجموعة بتقييم هذه االستثمارات وفقا  لسعر الشراء.  من الجدول الهرمي.  1تعديالت، يتم إدراج األدوات ضمن المستوى  
 

 الصناديق المدارة غير المدرجة
األسهم الخاصة والتي هي غير مسعرة في سوق نشط وقد تخضع تستثمر المجموعة في صناديق مدارة بما في ذلك صناديق 

االسترداد وضوابط فصل الموجودات غير السائلة عن الموجودات  والقيود على لقيود حول االستردادات مثل فترات اإلغالق

كجزء من العناية الواجبة    اآليات التقييم ومدخالت التقييم المستخدمة في تقييم هذه الصناديق في اعتباره   المجموعة   تضع السائلة.  

قبل االستثمار للتأكد من أنها معقولة ومؤيدة. بالتالي، قد يتم استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه الصناديق كمدخالت لقياس 

قيمتها العادلة. وعند قياس قيمتها العادلة، يتم تعديل صافي قيمة موجودات الصناديق عند الضرورة لكي يعكس القيود على  

تردادات وااللتزامات المستقبلية وغيرها من العوامل المرتبطة بالصندوق ومدير الصندوق. وعند قياس القيمة العادلة، يتم االس

وحسب طبيعة ومستوى التعديالت المطلوب إجراؤها على صافي قيمة   الصندوق. أسهم/أيضا  مراعاة أية معامالت في وحدات

أو المستوى   2بتصنيف هذه الصناديق ضمن المستوى  مستثمر فيه، تقوم المجموعة  الموجودات ومستوى التداول في الصندوق ال

3. 
 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(لألدوات المالية قياس القيمة العادلة         9
 

 )تتمة( أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة 9.1
 

 االستثمارات في األسهم غير المدرجة
تستثمر المجموعة في شركات أسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط. وال تتم المعامالت في مثل هذه االستثمارات بصورة 

لهذه  منتظمة. تستعين المجموعة بكل من أسلوب التقييم على أساس صافي قيمة الموجودات وأسلوب التقييم على أساس السوق 

السيولة استنادا إلى الحقائق والظروف المرتبطة بالشركة. تصنف المجموعة المراكز مع خصمها بما يعكس اعتبارات مثل نقص  

 . 3القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة  9.2

اإلفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، المبين كما  أوالتي يتم قياس قيمتها العادلة  األدوات الماليةتصنف كافة 

 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا  جوهريا  على قياس القيمة العادلة ككل: إلىيلي، استنادا  
 

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

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

 غير مباشر أو

  ملحوظ أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة غير - 3المستوى 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت 

تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة  

 . مرحلية مكثفة مجمعة القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة معلومات مالية
 

القيمة لم تكن هناك أي تغييرات في إجراءات التقييم وأساليب التقييم وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قياس 

 العادلة خالل الفترة.
 

كما في  المقاسة وفقا  للقيمة العادلة مجموعة دى الالمالية ل لألدواتيعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة 

 :2019 يونيو 30و  2019ديسمبر  31و 2020 يونيو 30
 

 القيمة العادلة باستخدام قياس   

 المجموع 

المعلنة في األسعار  
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 خالل 

 الخسائر:  أو األرباح  
    

     - 6,478,300     - 6,478,300 صندوق رأسمال متغير

 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(

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

 

 

 



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(لألدوات المالية قياس القيمة العادلة         9
 

 )تتمة(الجدول الهرمي للقيمة العادلة  9.2
 

 

 
 القيمة العادلة باستخدام 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   2019ديسمبر    31
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 :الخسائر   أو األرباح  
    

     - 7,721,747     - 7,721,747 صندوق رأسمال متغير 

 3,610,937     -     - 3,610,937 صناديق أسهم خاصة 

 8,245     -     - 8,245 أسهم غير مسعرة 

 
────── ────── ────── ────── 

 
11,340,929 -     7,721,747 3,619,182 

 
────── ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     اإليرادات الشاملة األخرى:

 545,754     -     - 545,754 أسهم غير مسعرة

 
────── ────── ────── ────── 

 4,164,936 7,721,747     - 11,886,683 العادلة( استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 القيمة العادلة باستخدام 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 2019  يونيو   30
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 :الخسائر   أو األرباح  
    

     - 7,372,472     - 7,372,472 صندوق رأسمال متغير

 3,728,977     -     - 3,728,977 صناديق أسهم خاصة 

 1,058,245     -     - 1,058,245 أسهم غير مسعرة 

 ────── ────── ────── ────── 

 12,159,694 -     7,372,472 4,787,222 

 ────── ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     اإليرادات الشاملة األخرى:

 870,468     -     - 870,468 أسهم غير مسعرة

 ────── ────── ────── ────── 

 5,657,690 7,372,472     - 13,030,162 استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى 9.3

المدرجة وفقا  للتكلفة المطفأة، تعتبر القيمة الدفترية تقديرا  مقاربا  للقيمة  بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى 

 العادلة. 
 

 التحويالت بين مستويات الجدول الهرمي 9.4

من أي تحويالت  يتم إجراءقياسات القيمة العادلة خالل الفترة ولم من  2والمستوى  1 أي تحويالت بين المستوى يتم إجراءلم 

 . 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةقياسات القيمة العادلة خالل ضمن  3المستوى  إلى أو
 

  



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(لألدوات المالية قياس القيمة العادلة         9
 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة 3مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى   9.5
 

 2020 يونيو 30

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 المجموع الخسائر أواألرباح 

  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

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

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

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

 61,929 61,929      - مشتريات / مبيعات )بالصافي(

 
────── ────── ────── 

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

 
══════ ══════ ══════ 

 
   

 

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 المجموع األرباح أو الخسائر

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    2019ديسمبر  31 

    

 6,193,343 5,062,704 1,130,639  2019يناير  1كما في 

 (584,885)      -   (584,885) إعادة القياس المسجل في اإليرادات الشاملة األخرى 

 (450,723) (450,723)      -   إعادة القياس المسجل في األرباح أو الخسائر

 (992,799) (992,799)      -   )بالصافي(مشتريات / مبيعات 

 

────── ────── ────── 

 4,164,936 3,619,182 545,754  2019ديسمبر  31كما في 

 

══════ ══════ ══════ 

 

   

 

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

خالل العادلة من 
 المجموع األرباح أو الخسائر

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   2019 يونيو 30 

 
   

 6,193,343 5,062,704 1,130,639  2019يناير  1كما في 

 (260,171)      -   (260,171) إعادة القياس المسجل في اإليرادات الشاملة األخرى 

 (268,444) (268,444)      -   األرباح أو الخسائرإعادة القياس المسجل في  

 (7,038) (7,038)      -   مشتريات / مبيعات )بالصافي(

 

────── ────── ────── 

 5,657,690 4,787,222 870,468 2019 يونيو 30كما في 

 

══════ ══════ ══════ 
 

 المدخالت الجوهرية غير الملحوظة لتقييم االستثمارات غير المسعرة تفاصيل  9.6
قياسات القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى في  يعرض الجدول التالي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة  

المرحلية المكثفة  جانب تحليل الحساسية الكمية كما في تاريخ المعلومات المالية إلىمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة،  3
 : المجمعة

 

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة   المعدل   مدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة 
   

إن الزيادة )النقص( في معدل الخصم  لضعف التسويق  ستؤدي  % 30  - %  20 معدل الخصم لضعف التسويق 
 إلى نقص )زيادة( القيمة العادلة. 

 

أن المشاركين في السوق سوف يقومون بمراعاتها  إلىالخصم لضعف التسويق يمثل المبالغ التي توصلت المجموعة معدل إن 
 عند تسعير االستثمارات.



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2020يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 19-تأثير كوفيد      10
 

مناطق جغرافية على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل األنشطة عدة عبر  "(19-انتشر وباء فيروس كورونا )"كوفيد

تيقن حول الوضع  العدم عوامل إال أنه أدى الى ظهور التجارية واالقتصادية. من المتوقع أن يكون االضطراب مؤقت ا، 

 .صاعدلتعلى االقتصاد في ا19-كوفيد الحالية والمتوقعة لتفشي تأثيراتمن المتوقع أن تستمر الو. االقتصادي
 

عن تنفيذ عدة تدابير دعم في جميع أنحاء العالم لمواجهة  ،الهيئات المالية والنقدية على المستويين المحلي والدولي أعلنت 

 سهمإلى عدد من األ شركة استثمارية تمتد استثماراتها تمثلباإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة التأثيرات السلبية المحتملة. 

غير المسبوق للعمليات التجارية في جميع أنحاء العالم ، ونقص الطلب الشامل  لتعطل  ل  ونظرا.  العالم  في جميع انحاء  صناديقالو

أو كانت على   عمال التجاريةالعديد من الشركات واألتوقفت فقد واالستهالك والتدابير الوقائية المتخذة في جميع أنحاء العالم ، 

 .عملالف اقإي وشك
 

وقد قامت بتفعيل مخطط استمرارية أعمالها وممارسات إدارة المخاطر األخرى  ، بتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كث

 .والذي قد يؤثر على استثماراتها وأدائها المالي 19-إلدارة تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي فيروس كوفيد
 

يث التقديرات واالفتراضات تحدبالمجموعة  ألزمتأسعار النفط  ات فيتقلبالو 19-كوفيدتسبب فيها يقن التي تإن أوجه عدم ال

 :ما يليكالمستخدمة 
 

 االستثمار في الشركات الزميلة قيمة انخفاض 

كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية 

تحديد المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل    عندالحالية  

االفتراضات التي يتخذها المشاركين في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ المعلومات  المعلومات المتاحة حول

كما تضع اإلدارة في اعتبارها توقع األداء والعمليات التجارية لدول مجلس التعاون لتحديد ما   المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

المؤيدة بما في ذلك التوقعات واسترداده استنادا  إلى االفتراضات المعقولة إذا كانت القيمة الدفترية ال تتجاوز المبلغ الممكن 

 المعتمدة من قبل اإلدارة )كجزء  من  الموازنة المعدلة(.   

 

بأن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد بها هذه الموجودات ربما قد تأثرت بشكل سلبي، ومع  المجموعةتعترف 

في تقييم التأثيرات األخرى على التدفقات النقدية  ومدخالت التقييم في  المجموعة سوف تستمر استمرار الوضع في االنتشار،

 يدة ينبغي وضعها في االعتبار. معلومات جد توجدالفترات الربع سنوية التالية عندما 
 

  األخرى للموجوداتخسائر االئتمان المتوقعة 

تستخدم المجموعة نموذج مبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات األخرى والذي ال يتضمن بند تمويل جوهري 

السابقة بخسائر االئتمان، وتعديلها مقابل عوامل مستقبلية خاصة   خبرتهاتستند إلى عن طريق وضع مصفوفة مخصصات 

االنكشافات الجوهرية على أساس فردي عندما تتوفر بيانات  تقييم موعة فيسوف تستمر المجبالمدينين والبيئة االقتصادية. 

إجراء أية تعديالت على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات  من الضروريما إذا كان  تحديدوبالتالي  فيهاموثوق 

 الالحقة.   المرحلية المكثفة المجمعة المالية
 

عكس السيناريوهات يي ذال برنامجهاات السيولة والتمويل واالستجابة لها من خالل تواصل المجموعة مراقبة جميع متطلب

 التعويضات تدابير توفير تكاليفاتخاذ االقتصادية الحالية. اتخذت المجموعة عدة خطوات لحماية التدفقات النقدية من خالل 

مالية. تهدف المجموعة إلى ال   تهاالرأسمالية التقديرية. عالوة على ذلك، تواصل المجموعة الحفاظ على قو  مصروفاتوخفض ال

 .متطلبات السيولةب لوفاءالحفاظ على مستوى سيولة كاٍف ل
 

 المسجلة تحديد المبالغ  عنداالقتصادية الحالية في األوضاع المحتملة للتقلبات التأثيرات  في اعتبارهاالمجموعة  أخذت

ال . ومع ذلك، ملحوظةإلدارة بناء  على معلومات أجرته اأفضل تقييم  مثل هذهللموجودات المالية وغير المالية للمجموعة، وت

 ق.اسواألفي تقلبات لالمبالغ المسجلة حساسة ل ال تزالاألسواق متقلبة و تزال




