
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

   2021مارس   31



 ات المالية المرحلية المكثفة المجمعةعة حول المعلومتقرير المراج

 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. مرفق لشلاف المجمع ثكلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الم

ً بـ األرباح أو  اتوبيان 2021مارس  31كما في "المجموعة"(،  )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا

الثالثة ة ترلف اعلقة بهمتال ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية ووالتدفقات النقدية والدخل الشامل  الخسائر

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة  المنتهية بذلك التاريخ. أشهر

ً ها المجمعة وعرض إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة . "المرحلي رير الماليالتق": 34ار المحاسبة الدولي يلمعوفقا

 المجمعة. ةفثرحلية المكمالية الملمراجعتنا لهذه المعلومات ا
 

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

رات بصفة االمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفس "للمجموعة المستقل

ؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى  ظفين المسوملا إلى يةيسرئ

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

ً يتعلق ماهلااألمور  ى علم بكافةلالحصول على تأكيد بأننا ع ة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

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

 ".المرحلي يرير المالالتق": 34ار المحاسبة الدولي يلمعوفقاً لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

جعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في  تناداً إلى مراسلك، واضافة إلى ذباإل

مخالفات لقانون الشركات  أي وجود ه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا م. حسبما وصل إليالدفاتر المحاسبية للشركة األ

، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي لالحقة لهاوالتعديالت ا ةيلتنفيذا  تهوالئحلالحقة له والتعديالت ا 2016لسنة  1رقم 

  اً على وجه قد يكون له تأثير  2021رس ما 31لمنتهية في ا الثالثة أشهرللشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة 

ً يماد    المالي. على نشاط الشركة األم أو مركزها ا
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 ة المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلي

 )تتمة( إدارة شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. دة أعضاء مجلساإلى حضرات الس
  

 (تتمة) األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

 ً ألحكام  ةيدما وجود أية مخالفاتلى علمنا إم يرد لادنا، واعتقنا ا وصل إليه علمحسبم مراجعتنا،أنه خالل نبين أيضا

لمصرفية  ا عمالوبنك الكويت المركزي وتنظيم األ ملةعالب يما يتعلقفوالتعديالت الالحقة له  1968لسنة  32القانون رقم 

فترة ل به خال ات المتعلقةهيئة أسواق المال والتعليمب ما يتعلقفي 2010لسنة  7وألحكام القانون رقم لوائح ذات الصلة وال

ً يماد اً تأثيرعلى وجه قد يكون له   2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر  الشركة األم أو مركزها المالي. على نشاط ا
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 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  الخسائر أواألرباح بيان 

  2021مارس  31 للثالثة أشهر المنتهية في
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  مارس 31

     2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

  

  

    اإليرادات 

 (1,598,582) 210,476  االستثمار  )خسائر(إيرادات  صافي

 132,218 115,040  أتعاب إدارة  

 3,480 5,965  إيرادات أخرى 

 - 98,174  ربح من بيع عقار استثماري

 (1,235,993) (511,828) 4 حصة في نتائج شركات زميلة

 30,939 (97,700)   أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 

  ────── ────── 

  (179,873) (2,667,938) 

  ────── ────── 

    

    مصروفات

 (203,310) (234,149)  تكاليف موظفين 

 (61,234) (74,946)  مصروفات عمومية وإدارية

 (4,078) (4,237)  مصروف استهالك

  ────── ────── 

  (313,332) (268,622) 

  ────── ────── 

    

 (2,936,560) (493,205)  خسارة الفترة  

  ══════ ══════ 

    

 فلس  (5.02) فلس  (0.84) 3 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  خسارة

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

  2021مارس  31 للثالثة أشهر المنتهية في
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31

    2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 

 
  

 (2,936,560) (493,205) الفترةخسارة 

 ────── ────── 

   

   إيرادات شاملة أخرى: ئر( )خسا

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

 (638,257) (537,701) األخرى لشركات زميلةحصة في الخسائر الشاملة 

 28,320 (811,171) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

 ────── ────── 

 (609,937) (1,348,872) األرباح أو الخسائر في فترات الحقة إلىخسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها 

 ────── ────── 

األرباح أو الخسائر في فترات  إلىإيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها 
 :الحقة

  

لقيمة العادلة من خالل اإليرادات صافي خسائر من أدوات حقوق ملكية  مصنفة با

 (167,602) (14,507) األخرى الشاملة 

 1,111,669 340,526 حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

 ────── ────── 

 944,067 326,019 األرباح أو الخسائر في فترات الحقة إلىإيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها 

 ────── ────── 

   

 334,130 (1,022,853) )خسائر( إيرادات شاملة أخرى  

 ────── ────── 

 (2,602,430) (1,516,058) شاملة للفترةإجمالي الخسائر ال

 ══════ ══════ 

   الخاص بـ:

 (2,602,547) (1,491,852) مساهمي الشركة األم

 117 (24,206) الحصص غير المسيطرة

 ────── ────── 

 (1,516,058) (2,602,430) 

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

  2021مارس  31 للثالثة أشهر المنتهية في
 

   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  

 خسائر متراكمة   العادلة 
 اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص  
غير 

 المسيطرة 
 إجمالي 

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  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 

 (493,205)     - (493,205) (493,205)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة  خسارة

 (1,022,853) (24,206) (998,647)     - (14,507) (1,324,666) 340,526     -     -     -     -     - خسائر(  شاملة أخرى للفترة) إيرادات

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

 (1,516,058) (24,206) (1,491,852) (493,205) (14,507) (1,324,666) 340,526     -     -     -     -     - إجمالي اإليرادات )الخسائر(  الشاملة للفترة 

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

 45,459,457 7,874 45,451,583 (25,408,354) (2,572,310) 2,686,861 (672,453) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2021مارس  31كما في 

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

 

 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 

 (2,936,560)     - (2,936,560) (2,936,560)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة  خسارة

 334,130 117 334,013     - (167,602) (610,054) 1,111,669     -     -     -     -     - فترة  إيرادات )خسائر(  شاملة أخرى لل

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

 (2,602,430) 117 (2,602,547) (2,936,560) (167,602) (610,054) 1,111,669     -     -     -     -     - إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة 

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

 52,520,696 32,460 52,488,236 (17,660,475) (2,607,103) 824,259 513,716 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2020مارس  31كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  ةالتدفقات النقديبيان 

  2021مارس  31 للثالثة أشهر المنتهية في
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سمار 31

     2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاح 

 
   

 أنشطة التشغيل
   

 (2,936,560) (493,205)   خسارة الفترة

    

    لمطابقة خسارة الفترة بصافي التدفقات النقدية:تعديالت 

 1,235,993 511,828 4 حصة في نتائج شركات زميلة 

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

 1,675,830 (138,550)  ل األرباح أو الخسائر من خال

أرباح محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (34,452) (56,073)  األرباح أو الخسائر

     - (98,174)  ربح من بيع عقار استثماري

 (7,750)     -  إيرادات توزيعات أرباح

 (35,046) (15,853)  إيرادات فوائد  

 4,078 4,237  مصروف استهالك

 8,662 16,405  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ────── ────── 

  (269,385) (89,245) 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 (157,922) (263,433)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية مدرجة 

 144,643 45,258  موجودات أخرى

 7,688 (11,890)  مطلوبات أخرى 

  ────── ────── 

 (94,836) (499,450)   التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (32,247) (116,081)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 (60,000)     -  ضرائب مدفوعة  

 7,750     -  ت أرباح مستلمةتوزيعا إيرادات

  ────── ────── 

 (179,333) (615,531)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (258) (528)  شراء ممتلكات ومعدات 

     - 209,560  متحصالت من بيع عقار استثماري

درجة بالقيمة بالعادلة من خالل موجودات مالية ممتحصالت من بيع 

 42,426 145,143  األرباح أو الخسائر

 21,441 15,970  إيرادات فوائد مستلمة

  ────── ────── 

 63,609 370,145  النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار صافي التدفقات 

   ────── ────── 

 (115,724) (245,386)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل

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

 (5,216) (9,787)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

  ────── ────── 

 4,405,677 4,027,290  مارس 31في والنقد المعادل كما النقد 

  ══════ ══════ 
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   معلومات حول الشركة    1
 

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

مجلس اإلدارة  أعضاء  وفقا  لقرار    2021مارس    31  للثالثة أشهر المنتهية فيوشركاتها التابعة )يشار إليها معا  بـ "المجموعة"(  

 .2021 مايو 11بتاريخ 
 

في علن ا سهمها أ تداولويتم  1975يوليو  29بتاريخ الكويت دولة في  هاسيتأستم  عامةهي 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 رة االستثمار مثل األسهم أنشطة إداأنواع من عدة ب األم الكويتية. تضطلع الشركة 

 والدولية.العقارية في األسواق المحلية 
 

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

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

  ةالرئيسي ةنشطاأل حصة الملكية الفعلية التأسيس بلد اسم الشركة

  2021 2020  

     مباشر بشكل محتفظ بها 

 خدمات االستثمار  % 100 100% جزر العذراء البريطانية شركة الساحل المحدودة 

 خدمات االستثمار  % 100 100% الواليات المتحدة األمريكية  القابضة   الساحلمؤسسة 

     

من خالل مؤسسة الساحل   بها بشكل غير مباشرمحتفظ 
       القابضة 

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

البيانات المالية المجمعة  2021 أبريل 28 بتاريخالمنعقد  العمومية السنويةة معيالجاجتماع  في األمالشركة  ومساهم اعتمد

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

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في و عدادأساس اإل 2
 

  عدادأساس اإل 2.1
 

 وفقا  لمعيار المحاسبة 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة المجمعة ية المكثفة المعلومات المالية المرحل إعدادتم 

 باستثناء المبين أدناه: المالي المرحلي تقريرال 34الدولي 
  

ركزي الصادرة من بنك الكويت الم وائح وفقا  لل 2020ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في المجمعة البيانات المالية  إعدادتم 

لخسائر االئتمان   وفق اقياس خسائر االئتمان المتوقعة    لوائحخدمات المالية في دولة الكويت. تتطلب هذه الفيما يتعلق بمؤسسات ال

 أوويت المركزي بنك الك بتعليماتالتزاما  9ا للمعيار الدولي للتقارير المالية طبق   ةالمحتسبالتمويلية تسهيالت المتوقعة من ال

على اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة الالحق بنك الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأثيرها لتعليمات قا المخصصات وف

 المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية )يشار إليها معا  بالمعايير الدولية 

 في دولة الكويت(.تخدام لغرض االسالمالية المطبقة  للتقارير
   

قامت المجموعة بإعداد البيانات المالية المجمعة على أساس أنها ستتابع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ترى اإلدارة أنه 

يقضي بأن هناك توقع معقول بأن ال توجد عوامل عدم تيقن قد تثير شك ا جوهري ا بشأن هذا االفتراض. وقد توصلوا إلى حكم 

ا من نهاية فترة   12لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن  لمجموعة لديها الموارد الكافية  ا شهر 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية لمعلوماتا
 

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

 . 2020ديسمبر  31ة للمجموعة كما في المجمعة السنوية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوي
 

   مطبقة من المجموعة الالجديدة ت تعديالالتفسيرات والو معاييرال 2.2
 

البيانات  إعدادة في تبعمماثلة لتلك المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية الم إعدادفي إن السياسات المحاسبية المطبقة 

ا  معاييرباستثناء تطبيق ال، 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة المالية المجمعة السنوية الجديدة التي تسري اعتبار 

 در ولكن لم يسر بعد.ا. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل ص2021يناير  1من 
 



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

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2
 

 المطبقة من المجموعة )تتمة(الجديدة المعايير والتفسيرات والتعديالت  2.2
 

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

 للمجموعة. 
 

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  4ارير المالية الدولي للتق

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

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

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 ة أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح، م تغيرات تعاقديمبرر عملي يستلز

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

 إليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل ا

 دون توقف عالقة التحوط.

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

 معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

تزم المجموعة استخدام المبررات ة المكثفة المجمعة للمجموعة. تععلى المعلومات المالية المرحلي  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير

 العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
 

 السهمربحية  3
 

لمرجح لعدد  على المتوسط ا  ن العادين للشركة األم مساهميالالخاصة بالفترة خسارة  بقسمةتحتسب مبالغ ربحية السهم األساسية 

الخاصة بالمساهمين العادين للشركة  الفترة  خسارة    بقسمةسهم العادية القائمة خالل الفترة. بينما تحتسب ربحية السهم المخففة  األ

يتم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي ساألم 

اأسهم عادية.  إلى األسهم العادية المحتملة المخففة  ند تحويل كافةإصدارها ع عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية  ل نظر 

  السهم األساسية والمخففة متماثلة.
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

  2021 2020 
   

 (2,936,560) (493,205) )دينار كويتي(خسارة الفترة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 ═══════ ═══════ 

 584,473,066 584,473,066 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )أسهم(

 ═══════ ═══════ 

   (5.02)   (0.84) )فلس(السهم األساسية والمخففة  ربحية

 ═══════ ═══════ 
 

هذه وتاريخ التصريح ب لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمعالأسهم عادية بين تاريخ  تضمنمعامالت ت يتم إجراء أيلم 

 تطلب إعادة إدراج ربحية السهم.ما يالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

  



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

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 استثمار في شركات زميلة 4
 

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

 حصة الملكية %  المقر  االسم

  ةنشطاأل
 الدفترية القيمة   ة األساسي 

  

مارس   31
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

مارس   31
2020    

مارس   31
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 مارس  31
2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي       

         

 2,491,254 2,847,424 2,704,389 تصنيع 23.73 23.73 23.73 ألمانيا شركة ريكو جي أم بي اتش

الشركة الكويتية األلمانية القابضة 

 16,298,005 13,562,128 12,829,579 استثمار 23.49 23.49 23.49 الكويت 1ش.م.ك. )مقفلة( )كي.جي.اتش.(

شركة واينج العالمية 

 16,871,655 13,155,628 12,523,264 تصنيع 12.37 12.37 12.37 ألمانيا أيه.جي.)"واينج"(

  

   

 ────── ────── ────── 

  

   

 28,057,232 29,565,180 35,660,914 

  

   

 ══════ ══════ ══════ 
 

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

 مطابقة القيمة الدفترية:
 

  )مدققة( 

 

 مارس  31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 مارس   31

2020   

 
 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

    

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

 (1,235,993) (2,697,627) (511,828) حصة في النتائج 

 إلىحصة في )خسائر( إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها 

 (638,257)  1,235,523 (537,701) خسائر في فترات الحقةاألرباح أو ال

 إلىحصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها 

 األرباح أو الخسائر في فترات الحقة
 

340,526 (415,026) 1,111,669 

 - (6,291,915) - خسائر انخفاض القيمة

 30,786 1,341,516 (798,945) تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 
─────── ─────── ─────── 

 35,660,914 29,565,180 28,057,232 المجموعة   الدفترية الستثماراتالقيمة 

 
══════ ══════ ══════ 

 

 أسهم خزينة 5

  
  )مدققة( 

 

 مارس  31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 مارس   31

2020   
    

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

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

 1,102,142 1,979,774 1,571,573 القيمة السوقية )دينار كويتي(

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

 36 36 41 )فلس(المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم 
 

هيئة تعليمات  ل  وفق ا  هذه األسهمحيازة  فترة    خاللللتوزيع    ةغير قابلالمحتفظ    لتكلفة شراء أسهم الخزينة  تياطيات المكافئةإن االح

 أسواق المال. 
 

 

  



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

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 ذات عالقة  طرافإفصاحات األ 6
 

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

  لموافقة على يتم اتأثيرا  ملموسا .  أويمارسون عليها سيطرة  مشتركة   أوعليها  ونالعليا بالمجموعة والشركات التي يسيطر

 . األم من قبل إدارة الشركة سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت
 

  )مدققة(    

 أخرى شركات زميلة 

مارس  31
2021 

ديسمبر  31
2020 

 مارس  31

2020   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:

 1,641,767 1,791,589 1,705,629     - 1,705,629 *)مدرجة ضمن موجودات أخرى(سندات إذنية 

)مدرجة ضمن موجودات  أتعاب إدارة مستحقة
 120,565 105,424 118,527 118,527     - أخرى(

 6,221,732 6,891,558 7,163,755 7,163,755     - استثمار في صندوق مدار
 

: 2020ديسمبر  31% )0.95فائدة بنسبة تحقيق تمويلي لشركة زميلة بغرض تمويل عملياتها و ترتيب السندات اإلذنيةتمثل  *

 سنوي ا. عن ثالثة أشهر بوريوريسعر فوق %( 1.16: 2020مارس  31 ، و1.10%
 

 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  أحكامشروط و

ن األرصدة القائمة تستحق التسوية في أي إ.  السائدة في السوقلتلك  شروط مماثلة  بذات عالقة    أطرافالمعامالت مع    إجراءيتم  

القبض مستحقة المدينين أو الدائنين أرصدة قابل مأي ضمانات  استالمو أ. لم يتم تقديم سندات إذنيةالمالك مقابل تقديم  إلىوقت 

مقابل ، سجلت المجموعة مخصص بقيمة ال شيء    2021مارس    31ذات العالقة. خالل الفترة المنتهية في    طراف ألل  أو السداد

لمحددة غير أن خسائر االنخفاض في القيمة اذات عالقة حيث  أطرافلمبالغ المستحقة من المتعلقة باخسائر االئتمان المتوقعة 

المركز المالي للطرف ذي العالقة    فحص مجمعة من خالل    مرحلية مكثفة  ةماليكل معلومات    فترةجراء هذا التقييم في  إتم    مادية.

 والسوق الذي يعمل به. 

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  مارس 31

 

 2021 2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي

   ئر المرحلي المكثف المجمع:مدرج ضمن بيان األرباح أو الخساال

 120,565 99,046 أتعاب إدارة 

 4,554 4,154 إيرادات فوائد )مدرجة في صافي إيرادات االستثمار(

 (1,500,015) 272,197 صافي إيرادات )خسائر( استثمار من صندوق مدار  
 

 اإلدارة العليا: وموظف

وتوجيه   تخطيطسلطة ومسئولية    ألعضاء الرئيسيين في اإلدارة ممن لديهمأعضاء مجلس اإلدارة واموظفو اإلدارة العليا    تضمني

 المجموعة.  أنشطة  ومراقبة
 

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

 

 لثالثة أشهر المنتهيةا
  مارس 31 في

 

 كما في
 مارس  31

 

 2021 2020 
 

 2021 2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي
 

 دينار كويتي كويتيدينار 

   اإلدارة العليا ومكافأة موظف
 

  

 63,774 84,364 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 

81,202 63,424 

 4,550 6,050 مكافأة نهاية الخدمة  
 

85,759 62,542 

 
───── ───── 

 

───── ───── 

 
90,414 68,324 

 

166,961 125,966 

 
═════ ═════ 

 

═════ ═════ 
 

بصرف أي مكافأة من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  2021مارس  28لم يوصي مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

جمعية العمومية السنوية . تمت الموافقة على هذه التوصية من قبل المساهمين في اجتماع ال2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 .2021أبريل  28المنعقد بتاريخ 



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

 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح

  2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 معلومات القطاعات   7
 

القرار والتي يتم استخدامها  متخذيالتقارير التي يتم مراجعتها من قبل  إلى يتم تحديد قطاعات التشغيل لدى المجموعة استنادا  

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

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

دى ت الجغرافية لالقطاعاب تتعلقل التالية معلومات واتضطلع المجموعة بصورة رئيسية بأنشطة االستثمار وتعرض الجد

 مجموعة: ال
 (ة)غير مدقق 2021مارس  31للفترة المنتهية في  

 

الكويت ودول مجلس 
 روباأو الخليجي التعاون

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي  ريكيةاألم

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

     

 (179,873) 99,362 (115,072) (164,163) إجمالي )الخسائر( اإِليرادات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (511,828) - (174,652) (337,176) حصة في نتائج شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,237) - - (4,237) استهالكمصروف 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (493,205) 94,279 (115,072) (472,412) )خسارة( ربح الفترة

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

 (ة)غير مدقق 2020مارس  31للفترة المنتهية في  

 

الكويت ودول مجلس 
 أوروبا التعاون الخليجي

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي  ريكيةاألم

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

     

 (2,667,938) (15,521) (665,304) (1,987,113) مالي الخسائر إج

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (1,235,993)     - (571,884) (664,109) حصة في نتائج شركات زميلة 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,078)     -     - (4,078) استهالكمصروف 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (2,936,560) (19,635) (665,304) (2,251,621) خسارة الفترة

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

 

الكويت ودول مجلس 
 أوروبا التعاون الخليجي

الواليات المتحدة 
 اإلجمالي  األمريكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     (ة)غير مدقق 2021ارس م 31

 46,772,150 384,106 19,781,111 26,606,933 إجمالي الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,312,693 12,441     - 1,300,252 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى:

 28,057,232     - 15,227,653 12,829,579 استثمار في شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     (ة)مدقق 2020ديسمبر  31

 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 شركات زميلةاستثمار في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةات حول إيضاح
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13 

 

 

 )تتمة(معلومات القطاعات   7
 

 

الكويت ودول مجلس 
 أوروبا التعاون الخليجي

الواليات المتحدة 
 لي اإلجما األمريكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     )غير مدققة( 2020مارس  31

 53,886,372 562,896 22,441,711 30,881,765 إجمالي الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,365,676 3,490     - 1,362,186 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى: 

 35,660,914     - 19,362,909 16,298,005 استثمار في شركات زميلة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 التزامات رأسمالية 8
 

دينار كويتي    108,944غ  في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلكما  

فيما يتعلق برأس المال غير ( دينار كويتي  173,375 :2020مارس  31دينار كويتي و 143,028: 2020ديسمبر  31)

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

 لألدوات المالية ة قياس القيمة العادل        9
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
أقل    إلىاإلفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، استنادا     أوالتي يتم قياس قيمتها العادلة    األدوات الماليةتصنف كافة  

 مستوى من المدخالت الذي يمثل تأثيرا  جوهريا  على قياس القيمة العادلة ككل: 
 

  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 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 

بة لقياس القيمة العادلة  أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنس إلىالجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  

  . مرحلية مكثفة مجمعة 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
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 العادلة لألدوات المالية )تتمة( قياس القيمة        9
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 2021مارس  31كما في  القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرريعرض الجدول التالي 

 :2020مارس  31و  2020ديسمبر  31و
 

 
 القيمة العادلة باستخدام قياس  

 
 المجموع

سعار المعلنة في األ
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة

 (2)المستوى  

المدخالت 
الجوهرية غير 

الملحوظة 
 (3)المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2021مارس   31
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 ر:الخسائ  أو األرباح  
    

 - 7,163,755 - 7,163,755 صندوق رأسمال متغير

 2,968,457 - - 2,968,457 صناديق أسهم خاصة 

 - - 761,240 761,240 أسهم مسعرة 

 7,545 - - 7,545 أسهم غير مسعرة 

 
────── ────── ────── ────── 

 
10,900,997 761,240 7,163,755 2,976,002 

 
────── ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     اإليرادات الشاملة األخرى:

 412,945 - - 412,945 أسهم غير مسعرة

 
────── ────── ────── ────── 

 3,388,947 7,163,755 761,240 11,313,942 استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة(

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 
 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 )مدققة( 2020ديسمبر    31

     

ات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  موجود 

 :الخسائر   أوخالل األرباح  
    

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

 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

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,611,268 6,891,558 512,710 11,015,536 رات في أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة( استثما

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
 

 

 

15 

 

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(        9
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 القيمة العادلة باستخدام قياس   

 المجموع 

نة في األسعار المعل 
أسواق نشطة 
 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة 

 (3)المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 2020مارس    31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 :الخسائر   أوخالل األرباح  
    

     - 6,221,732     - 6,221,732 ق رأسمال متغيرصندو

 3,468,149     -     - 3,468,149 صناديق أسهم خاصة 

     -     - 117,150 117,150 أسهم مسعرة

 8,245     -     - 8,245 أسهم غير مسعرة 

 ────── ────── ────── ────── 

 9,815,276 117,150 6,221,732 3,476,394 

 ────── ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 378,152     -     - 378,152 أسهم غير مسعرة

 ────── ────── ────── ────── 

استثمارات في أسهم )مدرجة بالقيمة 

 3,854,546 6,221,732 117,150 10,193,428 العادلة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

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

 2021مارس  31 

 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

ن خالل العادلة م
 المجموع األرباح أو الخسائر

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

    

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

 (14,507) - (14,507) اإليرادات الشاملة األخرى إعادة القياس المسجلة في 

 (118,744) (118,744) - إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

 (89,070) (89,070) - مبيعات 

 ────── ────── ────── 

 3,388,947 2,976,002 412,945 2021مارس  31كما في 

 ══════ ══════ ══════ 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(        9
 

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

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 المجموع الخسائر

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

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

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

 (184,445) (184,445)     - المسجلة في األرباح أو الخسائرإعادة القياس 

 69,970 69,970     - مشتريات 

 (320,891) (320,891)     - مبيعات

 
────── ────── ────── 

 3,611,268 3,183,816 427,452  2020ديسمبر  31كما في 

 
══════ ══════ ══════ 

 

 2020مارس  31 

 

مدرجة موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 المجموع األرباح أو الخسائر

  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

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

 (167,602)     - (167,602) اإليرادات الشاملة األخرى إعادة القياس المسجلة في 

 (161,601) (161,601)     - إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

 26,787 26,787     - مشتريات 

 (7,974) (7,974)     - مبيعات

 
────── ────── ────── 

 3,854,546 3,476,394 378,152 2020مارس  31كما 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 جمعلبيانات المالية الما
 

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

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

نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حالة غياب لى ستند إالملحوظة. تستعين المجموعة بأساليب تقييم ت

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

مالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة والعوامل األخرى. يتم تحديد التغيرات الموجبة والسالبة في قيمة األدوات ال

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

 في قياسمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة  عديلتيا  في حالة مادالخسائر أو اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون  أو

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

تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن ال  ة،  المطفأالمدرجة 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 استناد ا إلى ال
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 19-كوفيدتفشي تأثير       10
 

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

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

 يرة للجائحة.الخطالنطاق لمواجهة الفيروس مخصصة للتخفيف من التداعيات 
 

. 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 

تقلبات لحساسة ل  وجوداتمالدفترية لل   ة. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال تزال القيم2021لمنتهية في مارس  أشهر ا الثالثة  

اتأثير البيئة االقتصادية غير المؤكد بشكل كبير  ال يزالالسوق. في  تقديري ا وستواصل المجموعة وفق ا لذلك إعادة تقييم  أمر 

 .بانتظامبه  تعلقالم تأثيرمركزها وال




