
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.

   وشركتها التابعة 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية  المعلومات

 )غير مدققة(  

 2020 يونيو 30
 



 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حول المراجعةتقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ع.شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المراجعة تقرير
 

  مقدمة

لشركة  )"ا ع.النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.شركة لجمع المرفق ملمكثف اللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي ا

ً بـا ميشار إليهتها التابعة )األم"( وشرك والدخل  األرباح أو الخسائر  وبياني، 2020 يونيو 30في "المجموعة"( كما  معا

، وبياني لك التاريخيتين بذالمنته والستة أشهري الثالثة أشهر لفترت المتعلقين به المرحليين المكثفين المجمعين الشامل

ذلك بأشهر المنتهية  الستةلفترة  به ينقمتعللا ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحليالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 

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

لمالية هذه المعلومات ال عتنااجمر نتيجة التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي رحليالتقرير المالي الم 34لي سبة الدوالمحالمعيار 

  المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة 

ً للمعيار الدولي باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية،  الية مراجعة المعلومات الم" 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
لمالية . تتمثل مراجعة المعلومات ااجعةهام المر" المتعلق بمللمجموعة ستقلات الممراقب الحسابة من قبل المرحلية المنفذ

لى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إ

ق الذي يتم وفقاً التدقينطاق  للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير مناإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى 

امة التي يمكن تحديدها في يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور اله لدولية وعليه، فإنه الاالتدقيق لمعايير 

 التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 المتحفظة ةالنتيجأساس 

رة ألنظمة الري ذ.م.م.، وهي  ظفالشركة  استثماراً في للمجموعة  ة المكثفة المجمعةالمالية المرحلي المعلومات نتتضم

دينار كويتي في بيان  116,352بمبلغ  ومدرج ،يتم المحاسبة عنها بواسطة طريقة حقوق الملكيةأجنبية ركة زميلة ش

 30ودينار كويتي  220,995: 2019ديسمبر  31) 2020 يونيو 30كما في  مرحلي المكثف المجمعالمركز المالي ال

المدرجة في  الزميلة  صلة في خسائر الشركةحصة المجموعة ذات البلغت و كويتي(دينار  260,077: 2019 يونيو

 يونيو 30تاريخ )أشهر المنتهية بذلك ال الستةدينار كويتي لفترة  108,949المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 دينار كويتي(. 108,987: 2019
 

المدرجة بالتكلفة المطفأة لغرض تحديد  ليةلماوداتها ابتقييم موجاريخ ذلك التكما في  لم تقم إدارة الشركة الزميلة األجنبية

ضرورة وبالتالي، لم نتمكن من تحديد مدى . الماليةاألدوات  – 9تقارير المالية لاالنخفاض في القيمة طبقاً للمعيار الدولي ل

ذات الصلة كما  ذه المبالغ بالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة واإلفصاحاتإجراء أي تعديالت على ه

 . 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة في ول
 

 للسنة السابقة. السابق  عبر عنها مراقب الحساباتلتي والنتيجة ا رأيالتعديل  من شأنه أن يؤدي إلىألمر وهذا ا
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة اجعةرالمتقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ع.شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.
 

 )تتمة( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المراجعة تقرير
 

 النتيجة المتحفظة
تنمو إلى علمنا لوال األمر المبين في كانت لالمرحلية المكثفة المجمعة والتي  ةباستثناء التعديالت على المعلومات المالي

تقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ب االعيستوج فإنه لم يرد إلى علمنا مافقرة السابقة، ال

 الي المرحلي. المالتقرير  – 34  لمعيار المحاسبة الدوليها، من جميع النواحي المادية، وفقاً إعداد
 

 آخرأمر 
ة  والمعلومات المالية المرحلي 2019ديسمبر  31تدقيق ومراجعة البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في تم 

عبر عن  والذي آخر  مراقب حساباتعلى التوالي من قبل  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالمكثفة المجمعة لفترة 

 على التوالي.  2019 أغسطس 21و 2020مارس  31لبيانات والمعلومات بتاريخ دلة حول تلك اعم ونتيجةمعدل  رأي
 

 القانونية والرقابية األخرى األمورتقرير حول 

فإن  ، "أساس النتيجة المتحفظة" في قسمتقريرنا  ر المبين فيوباستثناء األمضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، إ

المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما حلية رمالمعلومات المالية ال

عديالت والت 2016لسنة  1وصل إليه علمنا واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 

لشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وعقد تأسيس ا لنظام األساسيل الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة االم أو مركزها   2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةخالل فترة 

 لي. الما

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ   207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ ووي إرنست 

 العيبان والعصيمي وشركاهم

   

 

 2020 أغسطس 15
 

 الكويت



 كتها التابعة وشرعي ش.م.ك.ع. شركة النخيل لإلنتاج الزرا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو رباحاألبيان 
  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
 

  

 أشهر المنتهية في ةثالثال
  يونيو 30

 أشهر المنتهية في ستةال
 يونيو 30

 2019 2020  2019 2020 إيضاحات 

 
 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

       

  1,345,264 1,434,859  691,775 726,229 3 عقود مع العمالء المن اإليرادات 

 (815,614) (847,627)  (385,628) (348,124)  مقدمة خدمات مبيعات و تكلفة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 529,650 587,232  306,147 378,105  مجمل الربح

       

  6,944  3,248  1,947     -  من بيع ممتلكات ومعدات  حرب

 19,171 (15,724)  14,106 2,433 4 ( استثمار )خسائر إيراداتصافي 

  (268,948) (316,818)   (131,575) ( 172,539) 5 يقوتسوت بيع مصروفا

  (385,041) (321,602)   (221,667) (142,429) 6 مصروفات إدارية 

التغير في القيمة العادلة لموجودات 

 22,980 8,105  12,115 3,247  بيولوجية

 (108,987) (108,949)  (50,000) (49,179) 7 نتائج شركة زميلة  حصة في 

وقعة للمدينين مان المتئر االئتخسا

 (8,645) (251,998)      - (161,847) 3 دات العقودوموجو التجاريين

خسائر االئتمان المتوقعة 

     - (1,782) 9 لمحتجزات مدينة
 

(37,135) -     

 (10,076)     -  ىمصروفات أخر
 

-     (12,873) 

  
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 (79,003) (143,991)  ة الفترةارخس
 

(453,641) (205,749) 

  
═══════ ═══════ 

 
═══════ ═══════ 

 فلس( 1.51) فلس( 2.75) 8 اسية والمخففةألسالسهم ا خسارة
 

 فلس( 3.93) فلس( 8.67)

 
 

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

  2020 يونيو 30في المنتهية  رةللفت
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30

 أشهر المنتهية في ستةال 
 يونيو 30

 2020 2019  2020 2019 

 نار كويتييد دينار كويتي  نار كويتييد دينار كويتي 

   

   

 (205,749) (453,641)  (79,003) (143,991) الفترة خسارة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

      شاملة أخرىإيرادات )خسائر( 

  إلى يتم إعادة تصنيفها  قد  شاملة أخرى  إيرادات  ر(  )خسائ 
      الخسائر في فترات الحقة:   أو   رباح األ 

 (2,278) 4,306  (1,155) (467) أجنبية ناتجة من تحويل عمليات    أجنبية فروق تحويل عمالت  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (2,278) 4,306  (1,155) (467)  ترة ف للالشاملة األخرى    دات يرا ال   ر(الخسائ )   

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (208,027) (449,335)  (80,158) (144,458) ة فترالشاملة لل خسائرال إجمالي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 
 

 





 

 لتابعة وشركتها االزراعي ش.م.ك.ع.  اجشركة النخيل لإلنت
 

 

ا منت 18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   المجمعة.مكثفة ة الليالمرح مات الماليةالمعلو ذهه شكل جزء 
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 )غير مدقق( حلي المكثف المجمعي حقوق الملكية المربيان التغيرات ف
  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
  أسهم 

 أسهم 
  ةينخز

 احتياطي
  إجباري 

اطي احتي
 اري اختي

احتياطي تحويل 
 أجنبيةعمالت 

 خسائر
 متراكمة

 
 وعممجال

 دينار كويتي ويتيكدينار  نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         

 6,205,721 (807,893) 89,548 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 (مدقق) 2020 يناير 1في ا كم

 (453,641) (453,641)     -     -     -     -     -     - الفترة خسارة

 4,306     - 4,306     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترةات إيراد

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

 (449,335) (453,641) 4,306     -     -     -     -     - ترةالشاملة للف ()الخسائر اداتاإلير ليماإج
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,756,386 (1,261,534) 93,854 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2020 يونيو 30في 

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

         

 7,504,152 (35,141) 92,069 952,400 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 ( سبق إدراجه كما  )  2019يناير    1كما في  

 (698,540) (698,540)     -     -     -     -     -     -    9لمالية  رير ا للتقا الدولي  لمعيار  تأثير تطبيق ا 

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

 6,805,612 (733,681) 92,069 952,400 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 *  2019يناير   1في    ه ج ا ر إد رصيد معاد  

 (208,027) (205,749) (2,278)     -     -     -     -     - ةرفتال خسارة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (208,027) (205,749) (2,278)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة الخسائر إجمالي

 (523,158)     -     - (523,158)     -     -     -     - اح توزيعات أرب

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

 6,074,427 (939,430) 89,791 429,242 1,033,497 (3,573)  225,000 5,239,900 2019  يونيو   30في  

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

 .17اإليضاح رقم بالتفصيل في  وتعكس التعديالت المبينة 2019 يونيو 30كما في  ة المكثفة المجمعةض المبالغ المبنية أعاله ال تتوافق مع المعلومات المالية المرحليإن بع* 
 



 التابعة  وشركتها.م.ك.ع. شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش
 

 

ا منكتش 18 إلى  1المرفقة من إن اإليضاحات   ة المكثفة المجمعة.ت المالية المرحليذه المعلوماه ل جزء 
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 قق(د)غير م كثف المجمعالمرحلي الم لنقديةت ابيان التدفقا
 2020 ويوني 30المنتهية في  رةلفتل
 

 اتاحإيض  
 نتهية في  أشهر الم ستةال

  يونيو 30

 
 

2020 2019 

 
 

 دينار كويتي دينار كويتي

 لتشغيل أنشطة ا
 

  

  خسارة الفترة 
 

(453,641) (205,749) 

 : النقدية ات  بصافي التدفق   خسارة الفترة تعديالت لمطابقة  
 

  
   ومعداتتلكات ك مماستهال

 
91,735 79,140 

 ام  د االستخ ات حق  استهالك موجود 
 

22,063     18,281 
  (16,809) (6,595)  4   إيرادات مرابحة

 ومعداتممتلكات يع ب ربح من 
 

 (3,248) (6,944)  
 8,645 251,998 3   قودموجودات العو تجاريينالمدينين لخسائر االئتمان المتوقعة ل

     - 37,135 9 ت مدينةتجزا حلم توقعةئتمان المخسائر اال
 يء الحركة م وبطمتقادمخزون  مخصص

 
23,240 19,819 

 بيولوجية  لموجوداتالعادلة مة قي الالتغير في 
 

 (8,105) (22,980 ) 

 108,987 108,949 7 حصة في نتائج شركة زميلة  
 (2,362) 22,319 4 الخسائر   أو   باح ر األ ن خالل  مة العادلة م مدرجة بالقي   لية في القيمة العادلة لموجودات ما   التغير 
 4,570 4,196 6 وبات التأجيرلطلمة فائد

 يننهاية الخدمة للموظف  ة مكافأ مخصص  
 

36,178 32,790 
 

 
─────── ─────── 

 
 

126,224 17,388 

 تعديالت على رأس المال العامل: 
 

  
 مخزون 

 
 (100,893) (106,477) 

 ت بيولوجية ا دوجوم
 

37,847 24,368 
  ود عق ال جاريون وموجودات  ون ت مدين 

 
(84,073) 362,533 

  أخرون ومدينون  مقدما  مدفوعات  
 

(85,268) 1,733,377 
   تجاريون وأرصدة دائنة أخرىدائنون 

 
118,690 (160,340) 

 قود الع اتوب مطل
 

 (18,000) (35,912) 
ا لعقود دفعات م  قدم 

 
 (1,947) (19,326) 

 
 

─────── ─────── 

 لعمليات الناتجة من ا )المستخدمة في(  نقدية  ال  ت ا التدفق 
 

 (7,420) 1,815,611 
 دفوعة  نهاية الخدمة للموظفين م  فأة مكا 

 
 (15,813) (28,191) 

 
 

─────── ─────── 

 الناتجة من أنشطة التشغيل   (المستخدمة في) قدية الن فقاتلتدصافي ا 
 

 (23,233) 1,787,420 
 

 
─────── ─────── 

 مار  ستث ل أنشطة ا 
 

  
 ومعدات   ات ممتلك شراء  

 
 (257,280) (30,744) 

 ومعدات  ممتلكات    ود بن متحصالت من بيع  
 

3,250 23,750 
 16,809 6,595 4 مرابحة مستلمةرادات  ي إ 

 
 

─────── ─────── 

 تثمار  طة السأنش تجة منلناا (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
 

 (247,435) 9,815 
 

 
─────── ─────── 

 ل أنشطة التموي 
 

  
   دفوعةم أرباحت توزيعا

 
 (376) (13,427) 

 مطلوبات التأجير سداد  
 

 (5,091) (34,760) 
 

 
─────── ─────── 

 في أنشطة التمويل    ةالمستخدم ية النقدتدفقات لا في صا
 

 (5,467) (48,187) 
 

 
─────── ─────── 

 ادل  المع   في النقد والنقد   الزيادة )النقص(  ي  صاف 
 

 (276,135) 1,749,048 
 بداية الفترة د والنقد المعادل في نق ال 

 
3,221,442 1,888,057 

 
 

─────── ─────── 

 3,637,105  2,945,307 11 نهاية الفترة النقد والنقد المعادل في 

  
═══════ ═══════ 

 :معالمج المرحلي المكثف النقديةت لتدفقان ابيا تبعدة من نقدية مس  غير بنود 
   

   باحرأتوزيعات 
 

-     (523,158) 

 دائنون ومصروفات مستحقة  
 

-     523,158 



 التابعة  وشركتها.ع. زراعي ش.م.كل لإلنتاج النخيشركة ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير معلومات المالية المرحلية الت حول الإيضاحا
 2020 يونيو 30في للفترة المنتهية كما في و
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   معلومات حول الشركة 1
 

الشركة  )" م.ك.ع.المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.بإصدار  تصريحالتم 

وفق ا لقرار مجلس   2020 يونيو 30هية في منتال ستةال شهر"المجموعة"( لأل ـا بع  يشار إليهما مبعة )التا"( وشركتها األم

 .2020أغسطس  15 بتاريخإدارة الشركة األم 
 

 ةنويلجمعية العمومية السفي اجتماع ا 2019ديسمبر  31ة للمجموعة للسنة المنتهية في جمعالم البيانات الماليةاعتماد  تم

 .أرباحعات توزيعن  األم ركةن الشتعل. لم 2020 يولوي 7 بتاريخين المنعقد للمساهم
 

في بورصة  اعلن  أسهمها يتم تداول و ،الكويتة دولفي مقرها يقع و هاسيتأستم  عامةالشركة األم هي شركة مساهمة إن 

ي ريدبلوعنوانها ا 56القطعة رقم  ،عبارال الدائري الطريق ي،االرقة في منطسي الرئيلشركة األم ا مكتبالكويت. يقع 

 دولة الكويت. ،13020الصفاة  ،1976ص.ب  المسجل هو
 

 بأعمالقيام الو ،ةالزراعمستلزمات صدير وتاستيراد  ضطلع فيالكويت وتولة دتعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 ،هاروتعمي هاتميوتن اعيةألراضي الزراح واستصال ،والمزارعمشاتل وإنشاء وإدارة جميع أنواع ال ،الزراعيةالمقاوالت 

في  هللشركة األم من خالل استثمار وفرواالستفادة من الفائض المالي المت ، مدنالالعامة و ن األماكنزييوتنسيق الحدائق وت

وافتتاح  ،توكااللاات وعقد اتفاقي ،األدوية البيطريةوتوزيع واستيراد  متخصصة، جهاتشركات و ارة مندممحافظ 

 ،في سوق الكويت لألوراق المالية رةجاتموال ،يلبيطرطب امهنة ال سةراموم ،البيطريةادات والمراكز يل العيوتشغ

 .اتءإلنشاال ماأععقود  إبرامو ،الدجاج والبيضوالمتاجرة في وتربية 
 

 "(.كبرى)"الشركة األم ال م.ك.الشركة األم هي شركة تابعة لشركة بيان القابضة ش.إن 
 

 جموعةللم ةالمحاسبيات السياسالتغيرات في و ادأساس العد 2
 

  دادلعأساس ا 2.1

المالي   رالتقري" 34دولي ال وفقا  لمعيار المحاسبة  للمجموعةمجمعة لا المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  عداد تم إ

 ."(34اسبة الدولي محمعيار ال)" "حليالمر
 

 . مشركة األللة سية الرئي العملا  أيض لمجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثلرحلية المكثفة االمية تم عرض المعلومات المال 
 

إلعداد بيانات مالية مجمعة ة الزمال تاحفصاكافة المعلومات واإل مكثفة المجمعةية الالمعلومات المالية المرحل تتضمنال 

للسنة  موعةللمج السنويةية المجمعة البيانات المالب مقترنة هاليع العطاالويجب  لماليةرير اللتقايير الدولية وفق ا للمعا كاملة

 . 2019مبر ديس 31 فيية المنته
 

مبالغ علق بالفترة السابقة. تم إعادة تصنيف بعض تتعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلومات مقارنة ذه المتقدم ه

ملكية  لا قوى حقلعأي تأثير إعادة التصنيف هذه  م ينتج عن عملياتل لفترة الحالية.ل  ضعرال طابقتل سابقةالفترة ال

 ك التاريخ.لمنتهية بذلللفترة ا لة سابق امسجخسائر الوال
 

  من المجموعةة بقالمطجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2

في إعداد   المتبعة كتلل ثلةمما المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلومات إعدادفي  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

الجديدة  اييرالمع تطبيق باستثناء ،2019ر ديسمب 31في  السابقة لمنتهيةللسنة ا ةموعللمج السنوية ةجمعالم ةلماليالبيانات ا

اتباعالتي تسري    ولكن صادر خرآ لتعدي أو تفسير أور اي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع2020ير ينا 1 من ار 

  عد.سر بيلم 
 

ية المرحلية معلومات المالس لها تأثير على اللي نهاإال إ 2020ل مرة في سنة وألات ريالتفسسري العديد من التعديالت وت

 ة المجمعة للمجموعة. المكثف
 

  تعريف األعمال :3لية الدولي للتقارير المامعيار على ال تتعديال

ت لموجودااألنشطة وامن  ةتكامللكي يتم تصنيف أية مجموعة م هنأ 3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

المخرجات.  لىتتحقق قدرة الحصول عيتجمعان معا  ل ةجوهري اتى مدخالت وإجراءنتتضمن كحد أدبد وأن  عمال، الأك

وبة لطن األعمال قد تتحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلجراءات المافة إلى ذلك، أوضح التعديل أضباإل

د تؤثر ولكنها ق للمجموعة المجمعةالمالية  بياناتالأثير على ي تم يكن لها أت ليالعدتلاه إن هذللوصول إلى المخرجات. 

 أية عمليات دمج أعمال.  خول المجموعة في  د  على الفترات المستقبلية في حالة
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 ()تتمة المحاسبية للمجموعةات السياسالتغيرات في و أساس العداد 2
 

  ()تتمة وعةمجممن الالمطبقة ة يدجدال يالتوالتعدفسيرات لتعايير واالم 2.2
 

 الجوهرية اتتعريف المعلوم: 8عيار المحاسبة الدولي وم 1لمحاسبة الدولي تعديالت على معيار ا

ا كان حذفها أو  إذة "المعلومات تعتبر جوهرية في حالذي يبين أن رية الجوهال للمعلومات ا  جديد ا  التعديالت تعريف ذهه متقد

ا المستخدمون رات التي يتخذهيؤثر على القراعقولة أن ع بصورة متوقا من المأو إخفائه هانعبير ععدم صحة الت

ية عن جهة محددة ات ماللوممع المالية بما يقدمادا إلى تلك البيانات العام استن الغرضت ذا الماليةاألساسيون للبيانات 

 إلعداد التقارير". 
 

أو باالندماج مع فردية  واء بصورةت سوحجم المعلوما ةيعطب ىلتعتمد عأهمية المعلومات ت أن يالعدلتتوضح ا

المتوقع  ريا إذا كان منالمعلومات جوه عنلتعبير ا ويكون عدم صحةات األخرى في سياق البيانات المالية. المعلوم

 بياناتال لى ع ريثلم يكن لهذه التعديالت أي تأ .سيونرات التي يتخذها المستخدمون األساالقراعلى  ؤثرأن يبصورة معقولة 

   .المجموعةتأثير مستقبلي على يس من المتوقع أن يكون لها أي لو المجمعة يةالمال
 

 2018مارس  29لصادر في ارير المالية اتقالمفاهيمي للالطار 

ا  . إن ارعيم ييم أو المتطلبات الواردة في ألمفاهيتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه ا والال يمثل اإلطار المفاهيمي معيار 

ى علعدة القائمين حاسبة الدولية في إعداد المعايير، ومسامجلس معايير الم اعدةيمي هو مسار المفاهإلطالغرض من ا

معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على سات محاسبية متسقة متى ال يكون هناك أي طوير سيااإلعداد على ت

  .يير وتفسيرهاالمعافهم 
 

محدثة ومعايير االعتراف  اهيم الجديدة، ويقدم تعريفاتمفالته بعض اجعت مريمي الذي تماهمفال يتضمن اإلطار

المعلومات المالية   لىلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير ع يم الهامة.ضح بعض المفاهيوطلوبات كما بالموجودات والم

 .   عةللمجموالمرحلية المكثفة المجمعة 
 

 ءالعملع اد موقلعمن اة الناتجاليرادات  3
 

 ات ادت اليرمعلوما وزيعت   3.1

 مات:والخد اتمبيعالا إلى نوع لعمالء استناد  عقود مع اتجة من الفيما يلي توزيع إيرادات المجموعة النا
 

 
 المنتهية في أشهر   الثالثة 

 يونيو  30

 المنتهية في أشهر   ستة ال  
 يونيو  30

 2020 2019  2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين   تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  

      الخدمات  أو البضاعة    نوع 

 453,290 968,859  20,598  509,927  عة بيع بضا 

      تقديم خدمات

 891,974 466,000   671,177  216,302  ع را ز م ال مشروع   -

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

من العقود مع   الناتجة   دات إجمالي اليرا 
 691,775 726,229 ءمال لع ا 

 

1,434,859 1,345,264 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      األسواق الجغرافية 

 1,345,264 1,434,859  691,775 726,229 الكويت دولة  

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      ترادا ي توقيت العتراف بال

 453,290 968,859  20,598  509,927 معينةفترة زمنية  في    ة م قد موخدمات  عة  بضا 

 891,974 466,000   671,177  216,302 ة على مدار الوقتقدم مخدمات  اعة و ض ب 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 726,229  691,775  1,434,859 1,345,264 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ()تتمة ءعمالمن العقود مع الالناتجة اليرادات  3
 

 العقود أرصدةمدينون تجاريون و   3.2
 

 (هادراجمعاد إ)  قة(مدق)  

 
 يونيو  30

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

 يونيو 30
 2019 

 ينار كويتي د  ينار كويتيد ينار كويتي د 
    

 1,151,568 1,155,011  1,084,853 ون ريمدينون تجا 

 (548,694) (457,142) (701,431) ئتمان المتوقعة مخصص خسائر اال
 ─────── ─────── ─────── 
 383,422 697,869 602,874 

 232,755 182,521 336,752 دات العقودموجو

 (18,015) (12,984) (20,693) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ─────── ─────── ─────── 
 699,481 867,406 817,614 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 562 26,677 8,677 دوقعلامطلوبات 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

أرصدة  تباين نحو، ت. وعلى هذا الفيذالتند قيمشروعات الزراعة ادات المكتسبة من خدمات اإليرود بالعقتتعلق موجودات 

ثفة كملالمرحلية اية مالمات ال معلوالتاريخ في  فيذقيد التنمشروعات الزراعة خدمات لى عدد إ ستندهذا الحساب وت

 . المجمعة
 

ادفعات مقدال بات العقودتتضمن مطلو  .المزارع اتشروعة األجل المستلمة لتقديم خدمات مقصير م 
 

 للمدينين التجاريين وموجودات العقود:متوقعة مخصص خسائر االئتمان ال كة فيحرال فيما يلي
 

 
 المنتهية في أشهر   ستة ال 

 يونيو  30

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  

   

 558,064 470,126 ير ينا 1 كما في
 8,645 251,998 تمان المتوقعةئر االئساخصص خم
 ─────── ─────── 

 566,709 722,124 يونيو 30 فيكما 
 ═══════ ═══════ 
 

 إيرادات استثمار (خسائر)صافي  4
 

 
 المنتهية في أشهر   الثالثة 

 يونيو  30
 المنتهية في   أشهر  ستة ال  

 وين و ي   30

 2020 2019  2020 2019 

 تييكو   ر نا ي د  ر كويتيا دين   تييكو   ر نا ي د  ر كويتيا دين  

      

 16,809 6,595  8,319 1,370 إيرادات مرابحة 
ة لة لموجودات مالية مدرجلعادالتغير في القيمة ا

 2,362 (22,319)  5,787 1,063 سائرلخو اأ  رباحدلة من خالل األابالقيمة الع
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 2,433 14,106  (15,724)  19,171 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 سويقتوع ات بيمصروف  5

 

 المنتهية في أشهر   الثالثة 
 يونيو  30

 المنتهية في أشهر   ستة ال  
 يونيو  30

 2020 2019  2020 2019 

 يت يو ك   ر دينا  ر كويتيا دين   تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  
      

 226,463 259,274  110,628 140,060 ىأخرتكاليف موظفين رواتب و

 40,223 56,976  20,064 32,480 استهالك ممتلكات ومعدات

 2,262 568  883     - أخرى 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 172,540 131,575  316,818 268,948 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 يةراإد مصروفات 6
 

 

 المنتهية في أشهر   الثالثة 
 يونيو  30

 منتهية في ل اأشهر   ستة ال  
 يونيو  30

 2020 2019  2020 2019 

 تييكو   ر دينا  يتيكو ر  ا دين   تييكو   ر ا دين ر كويتيا دين  
      

 107,997 103,989  58,024  51,514 موظفين أخرىيف كالتب وتروا

 33,071 32,831  25,654 16,361 ات ومعدات استهالك ممتلك

  18,281    20,032  9,154 9,895 االستخدامق موجودات حاستهالك 

 25,041 21,766  12,662 6,934 حصيانة وإصال

 11,372 6,576  745  1,050 ينأم ت   اتمصروف 

 4,570 4,196  2,151 2,117 تأجيرت اللوبا لمط فائدة  

 184,709 132,212  113,277 54,528 أخرى 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 142,429 221,667  321,602 385,041 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 كات زميلةاستثمار في شر 7
 

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة:عة كما في تاريخ المعلوماة للمجموشركات الزميلاليلي  فيما 
 

 م الشركةاس 
 بلد 

 %ملكية ال  حصة  لتأسيسا 
شطة األن
 يةر القيمة الدفت  يسيةالرئ 

  
 يونيو 30

 2020 
 ديسمبر  31
 2019 

 يونيو 30
 2019  

 يونيو 30
 2020 

 ديسمبر  31
 2019 

 يونيو 30
 2019 

 دينار كويتي دينا ر كويتي دينار كويتي  كويتيدينار   ر كويتيدينا  تيويدينار ك   

الظفرة ألنظمة  شركة 
.م.م. الري ذ  227,077 220,995 116,352 الزراعة %33 %33 %33  تاالمارا 
ل  خي لن درة اشركة 

.م.م. العقارية ذ  33,000     -     - عقاراتال %33     -     - الكويت 
      ───── ───── ───── 
      116,352 220,995 260,077 
      ═════ ═════ ═════ 

 

 دفترية:الالقيمة  قةمطاب

  قة( )مدق  

 

 و ينوي 30
 2020 

 برديسم 31
 2019 

 يونيو 30
 2019 

 ينار كويتي د تي ينار كويد ينار كويتي د 
    

 371,342 371,342 220,995 فترة / السنةفي بداية ال 

      - (33,000)      - *مال رأس   رداد است 

 (108,987) (114,826) (108,949) رخسائ ال حصة في  

 (2,278) (2,521) 4,306 أجنبيةويل عمالت تعديالت تح
 ─────── ─────── ─────── 
 116,352  220,995 260,077 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()تتمة كات زميلةاستثمار في شر 7
 

.م )"شركة زميلة"( واستلمت ت تصفية شركة درة النخيل العقارية ذ.ممت ،2019ديسمبر  31هية في نة المنتخالل الس * 

أو  احربفي األ رئأو خسا أرباحي ألم تسجل ار كويتي. يند 33,000 بلغمبالنهائية  صفيةتلا حصالتمتم الشركة األ

 عند التصفية.  رئالخسا
 

 السهم )خسارة( 8
 

ين  العاديركة األم الخاص بمساهمي الش ةفترال( خسارة) ربح ةمسق حية السهم األساسية عن طريقبرمبالغ يتم احتسـاب 

 رباحاألفة بقسـمة خفلمربحية السهم ايتم احتساب  .الفترةقائمة خالل الالعادية  مهاألس ددلععلى المتوسط المرجح 

زائدا   رةفتالخالل  مةدية القائعاهم المرجح لعدد األسعلى المتوسط الالعاديين بمسـاهمي الشـركة األم  ةالخـاص( رئخساال)

أسهم  إلىة مخففة اللعادية المحتملسهم اة األفاك يلحوتم إصدارها عند تدد األسهم العادية التي سيالمتوسط المرجح لع

اعادية.   ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.فإن ائمة، ة قخففدوات م عدم وجود أل نظر 
 

 
 المنتهية في أشهر   الثالثة 

 يونيو  30

 المنتهية في أشهر   ستة ال  
 يونيو  30

 2020 2019  2020 2019 
      

 (205,749) (453,641)  (79,003) (143,992) (يتالفترة )دينار كوي خسارة

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

الل  القائمة خالعادية  ح لعدد األسهمالمتوسط المرج

 52,315,800 52,315,800 *ة )أسهم(الفتر

 

52,315,800 52,315,800 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 (3.93) (8.67)  (1.51) (2.75) (سلالسهم األساسية والمخففة )ف  خسارة

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 .الفترةخالل  لخزينةهم اي أسيرات فسهم المتوسط المرجح لتأثير التغاأل  رجح لعددلما توسطلم* يراعي ا
 

 التصريحوتاريخ  ةعمالمكثفة المجت المالية المرحلية معلومابين تاريخ الادية أسهم عتتضمن  معامالتأي جراء إيتم  مل

 .والمخففةاألساسية  السهم  ةيإعادة إدراج ربحب التي قد تتطل ة المرحلية المكثفة المجمعةالماليت ماهذه المعلوب
 

 دًما ت مقمدفوعامدينون و 9
 

  
   يونيو 30

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   

 )معاد إدراجها(
 يونيو 30
 2019 

 تييوكدينار  نار كويتييد كويتيار دين 

    ر متداولةغي 

 384,425 16,080 16,080 مدينة محتجزات 

      - (1,010) (1,010) توقعة لم ا   ن ما مخصص خسائر االئت 
 ─────── ─────── ─────── 
 

15,070 15,070 384,425 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    متداولة

 4,304 519,762 522,686 محتجزات مدينة 

 (69,537) (76,387) (113,522) ة ر االئتمان المتوقعئ مخصص خسا
 ─────── ─────── ─────── 
 409,164 443,375 (65,233) 

اوفات م مصر   32,576 28,739 35,574 دفوعة مقدم 

ا إلى موردين  85,647 90,105 72,468 دفعات مقدم 

 32,634 54,527 147,673 ونخر مدينون أ 
 ─────── ─────── ─────── 
 664,879 616,746 85,624 
 ─────── ─────── ─────── 
 679,949 631,816  470,049 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مة()تتدًما مدفوعات مقمدينون و 9
 

 ينة:عة للمحتجزات المدلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقي فيما

 

 المنتهية في أشهر   ستة ال 
 يونيو  30

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

   

 69,537 77,397 يناير 1كما في 

     - 37,135 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 
─────── ─────── 

 69,537 114,532 يونيو 30كما في 

 
═══════ ═══════ 

 

 ة ق ذات عالطراف ات األإفصاح 10
 

 سيين والشركاتيت المحاصة والمساهمين الرئشركامجموعة شركاتها الزميلة ولدى التتضمن األطراف ذات عالقة 
درجة  جموعة وأفراد عائالتهم من الذيين بالملين التنفيللسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤو الخاضعة

 سيطرة مشتركة. تتم أوالتي يمارسون عليها تأثيرا  ملموسا   أولتي يمثلون المالكين الرئيسيين لها لى والشركات اواأل
 بل إدارة المجموعة. الت من قوط هذه المعاموافقة على سياسات تسعير وشرالم
 

ديسمبر  31و 2020 يونيو 30ا في األطراف ذات العالقة كم ىلدألرصدة القائمة الغ مبالي إجمتوضح الجداول التالية 
 :2019 يونيو 30و 2019

 

 بيان المركز المالي المجمع

 
 شركة

 زميلة 
أطراف أخرى 

 ذات عالقة
   يونيو 30

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي تيوينار ك دي  تيكوي   دينار  دينا ر كويتي ويتيدينار ك  

      

 12,261 6,161 6,161     - 6,161 قة من أطراف ذات عالقة* تحغ مسالمب

يمة العادلة من  بالقموجودات مالية مدرجة 
 49,479 59,162 36,843 36,843     - أو الخسائر رباحل األخال

 

 كبرىم المن الشركة األ ستحقةم أرصدةلدى المجموعة كان ، مكثفة المجمعةت المالية المرحلية الالوممعا في تاريخ الكم * 

تمثل كويتي( و دينار 8,911: 2019 ونيوي 30ونار كويتي دي 8,911: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,911بمبلغ 

 30ويتي ينار كود 8,911: 2019 مبرديس 31ر كويتي )دينا 8،911بمبلغ سائر االئتمان المتوقعة مخصص خ صافي

 دينار كويتي(. 8,911: 2019 يونيو
 

 ي الدارة العلياالمعامالت مع موظف
ة سؤوليلديهم صالحية وم ممن اإلدارةالرئيسيين في  اءعضاألاإلدارة ومجلس أعضاء ن فو اإلدارة العليا ميتكون موظ

بموظفي اإلدارة العليا  مة المتعلقةائلمعامالت واألرصدة القا يمةقن إجمالي إشطة المجموعة. أنتخطيط وتوجيه ومراقبة 
 ما يلي:ككان 

 

  ثالثة أشهر 
  المعاملة للفترة المنتهية في قيمة 

 ستة أشهر 
 قيمة المعامالت للفترة المنتهية في 

 نيو  يو   30 يونيو    30  يونيو    30 يونيو    30 

 2020 2019  2020 2019 

 يتي  دينار كو  دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   
      

 24,000 27,452  12,000 13,726 جل ب ومزايا أخرى قصيرة األروات

 3,460 3,452  1,730 1,726 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 15,452 13,730  30,904 27,460 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(ة ق ات عالذطراف ات األإفصاح 10
 

 )تتمة( دارة العلياي الالمعامالت مع موظف
 

 قائمة كما في نهاية الفترة ال   األرصدة  

 

 يونيو    30
2020   

 دينار كويتي  

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2020   
 دينار كويتي  

 يونيو    30
2019   

 دينار كويتي  
 2020 2019 2019 
    

 38,836 39,403 41,471 ب ومزايا أخرى قصيرة األجل روات

 77,349 80,839 84,291 فين مكافأة نهاية الخدمة للموظ
 ─────── ─────── ─────── 
 125,762 120,242 116,185 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

للسنة  ةارأعضاء مجلس اإلدمكافأة صرف عدم ب 2020 يونيو 30منعقد بتاريخ الرة خالل اجتماعه س اإلدامجل صىأو

ة سنويمية المعية العموفي اجتماع الجمن قبل المساهمين التوصية  ههذفقة على تمت الموا. 2019سمبر دي 31 منتهية فيال

 2020 يوليو 7 بتاريخالمنعقد 
 

 ادلالنقد والنقد المع 11
 

 يلي:ا كون النقد والنقد المعادل مم، يتعمالمج ثفدية المرحلي المكنقلتدفقات الض بيان األغرا
 

  
   يونيو 30

2020 

دققة()م  
بر ديسم 31  

2019   

  يونيو 30

2019 

 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي 

    

 2,424,540 1,989,833 1,705,020 لدى البنوك  نقد 

 9,870 12,369 12,850 نقد في الصندوق

 1,191,941 1,208,524 1,216,755 رة األجل صي ودائع ق 

 10,754 10,716 10,682 افظ مدراةنقد محتفظ به في مح 
 ─────── ─────── ─────── 
 2,945,307 3,221,442 3,637,105 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ة الفورية لى المتطلبات النقديإد ا ناستا أشهر، ستةبين شهر و ما ة تتراوحباينتفترات معلى الودائع قصيرة األجل  سداديتم 

 الصلة.  األجل ذاتع قصيرة الودائ سب فائدة بمعدالتتوتك للمجموعة،
 

 أسهم خزينة 12
 

 
  ققة()مد 

 
 يونيو 30 ديسمبر  31 يونيو 30

 
2020 2019 2019 

    

 83,200 83,200 83,200 الخزينة أسهم  دد  ع 

 %0.16 %0.16 %0.043 المصدررأس المال  نسبة  

 3,573 3,573 3,573  دينار كويتي   - لفة ك الت 

 5,824 3,345 4,992 ر كويتيدينا   -السوقية  يمة  الق 
 

يمات فترة االحتفاظ بتلك األسهم وفقا  لتعلل خال غير قابلة للتوزيعالمحتفظ بها  سهم الخزينةأ لتكلفةئة افحتياطيات المكاال إن

 هيئة أسواق المال.
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 ة أخرىة دائنصددائنون تجاريون وأر 13
 

  

   يونيو 30

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   

  يونيو 30

2019 

 
 كويتي دينار تيدينار كوي كويتير دينا

 
   

 83,923 88,563 178,268 ن ن تجاريو ئنو دا 

 5,179 5,188 5,188 دائنةزات  محتج 

 364,930 349,584 365,450 مصروفات مستحقة 

 734,961 227,229 226,853 مستحقة أرباح يعات  توز

 210,060 154,797 167,916 آخرون   ن دائنو 

 
─────── ─────── ─────── 

 
943,675 825,361 1,399,053 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 مطلوبات محتملة 14
 

ار يند 2,544,550 بمبلغ بنكيةات ضمان األم ة شركلاالمتعاملة مع جهات المصرفية ال قدمت، 2020 يونيو 30في كما 
ر غيإلى طرف  (تيكوي دينار 2,405,832 :2019 يونيو 30و دينار كويتي 4,060,004 :2019ديسمبر  31)كويتي 

 ة.  جوهري مطلوباتأن ينشأ عنها أي ليس من المتوقع و من قبل الشركة األم مبرم عقديذ تنف مقابل ذي عالقة
 

 مات القطاعات  معلو 15
 

ه ضمن هذ الرئيسيةخدمات النشطة وإن األ .يسيةرئ أعمالطاعات ق على ثالثة المجموعنظيم تم تيدارة، ألغراض اإل
 كما يلي: هي طاعات الق
 

 الزينة باتاتنومشاتل ج وبيع النتاإ: ةيرتجا خدمات 

 خدمات البستنة والصيانة: اتعورمش 

  :سهمواأللشركات الزميلة االستثمار في ااستثمارات. 

 

 2020 يونيو 30

 

 لجماليا تثماراس  اتعشروم ت تجاريةخدما

 

  دينار كويتي ينار كويتي د  دينار كويتي ر كويتي دينا

 

    
 7,507,912 1,369,949 1,411,373  4,726,590 الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,751,526        - 519,383 1,232,143 المطلوبات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,321,539 (124,673) 274,530 1,171,682 اتاإليراد

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,775,180        - 482,449 1,292,731 مصروفاتال

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 (453,641) (124,673) (207,919) (121,049) خسائر القطاعات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     رى: أخات إفصاح

 91,735        - 2,813 88,922 ومعداتاستهالك ممتلكات 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 22,063        - 2,000 20,063 ستخداماالحق  داتوجوهالك ماست

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 257,280        -        - 257,280 مصروفات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(مات القطاعات معلو 15
 

 ( اإدراجهعاد م)  2019 يونيو 30

 

 اإلجمالي مارثتاس عاتشروم ت تجاريةخدما

 

 نار كويتي دي ينار كويتي د  دينار كويتي دينار كويتي 

 

    
 8,186,846 1,533,423 1,838,616 4,814,807 اتموجودال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,112,419        - 704,356 1,408,063 المطلوبات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,285,372 (89,816) 251,651 1,123,537 اإليرادات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,491,121        - 366,973 1,124,148 المصروفات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 (205,749) (89,816) (115,322) (611) ائر القطاعاتخس

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     ات أخرى: إفصاح
 79,140        - 22,690 56,450 كات ومعداتهالك ممتلاست

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 18,281        -        - 18,281 مستخداحق اال اتدهالك موجواست

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 30,744        -        - 30,744 مصروفات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2019 رديسمب 31 

 اإلجمالي تثماراس عاتشروم ت تجاريةخدما 

 ويتي ك دينار ينار كويتي د  دينار كويتي دينار كويتي  
     

 7,839,410 1,505,558 1,683,823 4,650,029 وداتالموج

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,633,689     - 625,251 1,008,438 المطلوبات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  القيمة العادلةياس ق  16
 

المشاركين في السوق   بين مةعاملة منظلنقل التزام ما في م لمدفوعا أويع أصل ما مستلم من بة هي السعر الإن القيمة العادل 

 في تاريخ القياس. 
 

  ةة العادلالجدول الهرمي للقيم

ضمن الجدول الهرمي للقيمة  فصاحاإل اس قيمتها العادلة أوالتي يتم قي المالية المالية وغيرتصنف كافة الموجودات 

 : ككل ادلةلعالقيمة ا ذي يمثل أهمية لقياسوالت المستوى من المدخأقل ، استنادا  إلى العادلة
 

  ت أو المطلوبات المماثلةللموجودا )غير المعدلة( في األسواق النشطة األسعار المعلنة - 1المستوى 

 بشكل ت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا المدخال نى مأقل مستو يم يكون بهاأساليب تقي - 2مستوى ال
 شرر مباغير أو مباش

  ملحوظ ا. لذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ن بها أقل مستوى من المدخالت وايكو اليب تقييم أسال - 3المستوى 
  

ر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد تكرعلى أساس م ة العادلةبالقيملوبات المدرجة بالنسبة للموجودات والمط

مدخالت ذي األهمية لى أقل مستوى من الا  إاد)استننيف قييم التصيق إعادة تي عن طرلجدول الهرمت احدثت بين مستويا

 مجمعة.  كثفةمية مرحل مالية معلوماتفترة  كلهاية لقياس القيمة العادلة ككل( في ن
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 )تتمة( القيمة العادلةياس ق  16
 

 ق التقييم والفتراضاتطر

 القيمة العادلة:  ام الطرق واالفتراضات التالية لتقديرم استخدت
 

 بيولوجية موجودات
اريخ  إلى ت لوصولوالتكاليف المتوقعة ل ،دةعائدات والجوة بالرجوع إلى الييولوجبة للموجودات التحديد القيمة العادلم يت

  مزارعيل سددلمحلية وسعر السوق المفي المنطقة ا اتموجودمن الار السوق لكل مجموعة متنوعة وأسع ،االستحقاق

. تصنف  رئأو الخسا رباحلة ضمن األن إعادة قياس القيمة العادم ائرأو خس رباحأأي  إدراج ستقلين. يتمالمالعنب 

 الهرمي. لجدومن ال 3المستوى  ضمنة بيولوجيمة العادلة للموجودات الالمجموعة القي
 

  ةمدرج في أسهمستثمار ا
ي  أراء إج وند مماثلةودات لمعلنة في سوق نشط لموجى أسعار السوق اإل  الة علن  وامتدسهم التستند القيمة العادلة لأل

 . رميهمن الجدول ال 1لمستوى هذه االستثمارات ضمن الالعادلة يمة لمجموعة القتعديالت. تصنف ا
 

القيمة العادلة   قياساتدمة في وأنواع المدخالت المستخ وأساليب التقييم التقييم للمجموعة يرات في عملياتتغ أي حدثلم ت

 رة.خالل الفت
 

 ية أخرىمالات ومطلوبات دموجو

المالية  معلوماتال ية في تاريخلدفترة عن قيمتها اجوهريتختلف بصورة الية األخرى ال لقيمة العادلة لألدوات الما إن

اد تسعيرها على الفور  يع أول األج ةاستحقاق قصيرفترة األدوات ذات  ن معظم هذهجمعة حيث إالمالمرحلية المكثفة 

ية الطلب  اصبات المالية ذات خالمالية والمطلوت االقيمة العادلة للموجودن إ السوق.ب ئدةفي أسعار الفاحركة الى استنادا إل

 سمية.قيمتها االتقل عن  ال
 

اس متكرر بخالف دلة على أسالعاالمقاسة بالقيمة ت المالية والموجودات غير المالية ملخص األدواالتالي ل الجدو يعرض
  رة معقولة:صوتقريب ا القيمة العادلة ب التي تعادلترية القيمة الدف

 

 استخدامبقياس القيمة العادلة  

 
ة في علنألسعار الما 2020 يونيو 30

 طةنش ق أسوا
 (1)المستوى 

خالت المد
رية غير هالجو

حوظة ملال
 المجموع (3)المستوى 

 يتيكودينار  يتينار كودي ويتيدينار ك 

    أدوات مالية: 

أو  باحرلقيمة العادلة من خالل األية مدرجة بامال موجودات

 36,843     - 36,843 الخسائر
 ══════ ══════ ══════ 

    مالية يرموجودات غ

 502,306 502,306     - ات بيولوجيةدموجو
 ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( القيمة العادلةياس ق  16
 

 )تتمة( ية أخرىمالات ومطلوبات دموجو

ء أي تحويالت جراإكما لم يتم ، ة خالل الفترةالقيمة العادل اتسلقيا 2وى ستمالو 1مستوى لحويالت بين اجراء أي تإلم يتم 

  .2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالة العادلة خالل  القيم اتقياس ضمن 3المستوى أو من  لىإ
 

 استخدامبقيمة العادلة قياس ال 

 
 2019ديسمبر  31كما في 

ة في ار المعلنألسعا
 شطةنق أسوا
 (1وى )المست

 المدخالت
رية غير الجوه

حوظة ملال
 المجموع (3 )المستوى

 
 دينار كويتي ر كويتينادي ويتيدينار ك

    أدوات مالية: 

أو  رباحجة بالقيمة العادلة من خالل األموجودات مالية مدر

 59,162     - 59,162 ائرالخس
 ══════ ══════ ══════ 

    ير ماليةات غموجود

 532,048 532,048     - يةدات بيولوجموجو
 ══════ ══════ ══════ 
 
 

 خداماستبقياس القيمة العادلة 

 
 2019 يونيو 30كما في 

ة في المعلنألسعار ا
 شطةنق أسوا

 (1)المستوى 

المدخالت 
رية غير الجوه
حوظة المل

 المجموع (3)المستوى 

 
 ار كويتيدين نار كويتيدي ويتيدينار ك

    ة: أدوات مالي

أو  احربة من خالل األلية مدرجة بالقيمة العادلماموجودات 

 49,479     - 49,479 الخسائر
 ══════ ══════ ══════ 

    ير ماليةغموجودات 

 509,179 509,179     - دات بيولوجيةموجو
 ══════ ══════ ══════ 
 

 يمة العادلة: لقرمي للهجدول اال من 3المستوى ة المصنفة ضمن ة المتكررادلعال ياسات القيمةق ابقة مط
 

 موجودات بيولوجية  

   يونيو 30 

2020 

بر ديسم 31  

2019   

  يونيو 30

2019 

 ويتيدينار ك ار كويتييند دينار كويتي 
    

 510,567 510,567 532,048 احيفتت اال رصيد  ال 

 22,980 45,154 8,105 لبيولوجيا   تحول ل من ا  الناتج العادلة  يمة  القالتغير في  

      - 17,674      - من التغيرات في األسعار تج ة الناالعادل   مة في القي ر  لتغيا 

 25,509 82,571 12,935 مشتريات

 (49,877) (123,918) (50,782) داتبع مست
 ─────── ─────── ─────── 

 509,179 532,048 502,306 ختاميال رصيد  ال 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ت القيمة  المستخدمة في قياسا لحوظةالجوهرية غير المالمدخالت  لحساسية لمجموعة ل اليقامت المجموعة بإجراء تح

 .المجمعة المكثفةومات المالية المرحلية ي على المعلجوهرتأثير  م ينتج أيل  ،لى هذا التحليلا إاستناد  العادلة خالل الفترة. 
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 رجعير بأثإعادة الدراج  17
 

المعيار  النخفاض في القيمة وفق ا لمتطلباتا تحديدللمجموعة لية وجودات المالالم يم، تم تقي2019ديسمبر  31كما في 

للمعيار الدولي للتقارير المالية   مبدئييق اللذي لم يتم تطبيقه مسبق ا على التطبوا ألدوات المالية""ا 9الدولي للتقارير المالية 

يناير  1و 2018ديسمبر  31ية في نة المنتهللس جلسالم رئمخصص الخساتقييم إلى الخطأ  هذا إدى. 2018يناير  1في  9

ى من أعل بمبلغ خرىينة األواألرصدة المد دينين التجاريينالمتقدير وفي المقابل تم تقييم الفعلية،  بأقل من قيمتهه 2018

لتعكس تأثير  2019 يووني 30في  رنة للفترة السابقة المنتهيةقاالمعلومات الم إدراج، تم إعادة . نتيجة لذلكالمبلغ الفعلي

 .مبدئيخ التطبيق المنذ تاري 9بيق المعيار الدولي للتقارير المالية تط
 

 لمجمع ي المرحلي المكثف ابيان المركز المال
 

 خطأتأثير تصحيح ال  

 بقكما س  
 تعديالت إدراجه 

 مكما ت
 إعادة إدراجه 

 دينار كويتي ر كويتيادين دينار كويتي 2019  يونيو  30ا في كم 

    داتالموجو

    اولة غير متد  موجودات 

ا وم م   384,425 1,046 383,379 روندينون آخ دفوعات مقدم 
 ─────── ─────── ─────── 

    متداولة   موجودات 

 12,261 (8,911) 21,172 ت عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذا 

 817,614 (512,439) 1,330,053 د و جاريون وموجودات العقون ت دين م 

ا وع مدف   85,624 (178,236) 263,860 رونومدينون آخ  ات مقدم 
 

─────── ─────── ─────── 
 

1,615,085 (699,586) 915,499 
 

─────── ─────── ─────── 
 

1,998,464 (698,540) 1,299,924 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

 المطلوباتة و حقوق الملكي 
   

 الملكية  قوق ح 
   

 (939,430) (698,540) (240,890) متراكمة خسائر 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ةثفالمك ة المرحليوبيان التدفقات النقدية لشامل الدخل او رئو الخساأ رباحاأل اتبيان إلدراج علىإعادة اعن تأثير  تج أيم ينل

 .2019 يونيو 30للفترة المنتهية في  ةجمعالم
 

 19-در كوفيثيأت 18
 

 عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أثرت قوعمع و 2020ي سنة طورات متسارعة فت 19-شهد تفشي فيروس كوفيد

 رق جوهرية.طبعدة  المجموعةالقتصادي وأعمال الى النشاط ع الحتواء الفيروس تلف الحكوماتالتدابير التي اتخذتها مخ
 

 :هو كما يلي مجموعةالعلى  19-لفيروس كوفيدلي ا معروف حاإن التأثير ال
 

 حدوث ن عكل أساسي بش ناتجة% 17بنسبة بعي تتابانخفاض  ،للفترة كويتي ناردي 1,434,859 مبلغب اإليرادات
 .19-فيدفيروس كونتيجة  متاجرةال أنشطةلقيمة وتراجع في امتكررة نخفاضات ا

 ولى  األ هرأشللستة أو الخسائر  رباحمن خالل األ بالقيمة العادلةالمدرجة القيمة العادلة للموجودات المالية  ضافانخ
ى تدهور األسواق المالية إل سيأساشكل بويرجع ذلك  ،2019ديسمبر  31منذ  %37.73بنسبة  2020 سنةمن 

   .ذي الصلةالسوق  ومؤشر

  289,133 بمبلغ 2020 سنةولى من األاألشهر الستة  اللخينين التجاريين للمدمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
في   اتعورلمشا فيذنتفي مخاطر االئتمان لبعض العمالء والتأخير في  ةيجوهر زيادةحدوث بسبب دينار كويتي 

 .لظروف االقتصادية الحاليةضوء ا
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 )تتمة( 19-دكوفيثير أت 18
 

فإن حالة عدم   نتيجة ذلك،المتخذة الحكومية  والتدابير 19-فيروس كوفيد لتفشيل عروفة بالفعاإلضافة إلى التأثيرات المب

أعمال  األجل على وال يمكن التعرف على التأثير طويل شاط االقتصادي، سبب تعطل في النكلي تالالتيقن بشأن االقتصاد 

 ، وبالتاليتعرض المجتمع حالة ت مختلفة. في في اتجاها 19-كوفيد فيروسوضع أن يتطور من المحتمل  .المجموعة

دوث ضغط على  سلبية مطولة وح نتائجى ، فقد يؤدي ذلك إلنية أطوللفترة زم 19-فيروس كوفيدجارية ألزمة الت األعمال

 . المجموعةالسيولة لدى  
 

 المجموعةفقد تتعرض  شاط االقتصادي،بي المستمر على الن، والتأثير السل19-كوفيد مةزالزمني أل اإلطارفي ضوء 

ا  . ن2020موجوداتها في سنة في قيمة  ضات جديدةتتكبد انخفالبية والقيود على السيولة، وقد ن النتائج السمزيد ملل ظر 

 في الفترة المتبقية المجموعةالفعلي على أنشطة ر أثيقع التالتيقن المستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن تولحالة عدم 

 .ةما بعدها في تلك المرحلو 2020من سنة 
 

ارة لتقدير قيم اإلد هاالهامة التي تطبق حكامالتقديرات واألو المجموعة تأثير تفشي الفيروس على عمليات يضاحين هذ اإليب

 .2020 يونيو 30الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 طرخاالمإدارة  18.1

 .19-كوفيدالمتعلقة بوضع لحالية ديثات المخاطر بناء  على التحوسياسات إدارة اإعادة تقييم أهداف تقوم اإلدارة بمراقبة و

ة المخاطر مقارنة بالبيانات اف وسياسات إدارفي أهد يةتغييرات جوهر تحدث أي، لم 2020 يونيو 30ة في للفترة المنتهي

 .2019ديسمبر  31ي دققة كما فالم المجمعة المالية
 

 خاطر الئتمانم 18.1.1

 ،2020 يونيو 30 فيكما د. ووموجودات العق نينين التجارييالمدن على يسي لمخاطر االئتماض المجموعة بشكل رئتتعر

، ئهامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالعلى العوا 19-يدكوف يروسف ثيرتأ اعتبارها المجموعة في أخذت

 دسدافي فترة اليرات تغ ث أيحدالعمالء. لم ت التي يعمل فيها دولةلبقطاع األعمال واة المرتبط ثرالتع مخاطر كي ذلبما ف

افر معلومات توفي حالة فردي ضع بشكل لوتقييم افي المجموعة  ستمرتوف س ذلك، ومع ،الفترةالممنوحة للعمالء خالل 

الالحقة.  المكثفة المجمعة ت المالية المرحليةمعلوماالترات ف يء فلبعض العمال سدادالوبالتالي قد تغير فترة ها موثوق في

ل المجموعة لتحديد خسائر االئتمان ستخدمة من قبللتعرف على التقديرات واالفتراضات الم 18.2اإليضاح رقم راجع 

 موجودات العقود. وقعة للمدينين التجاريين ومتال
 

  السيولةخاطر م 18.1.2

ر السيولة.  على العوامل التي قد تؤثر على مخاط 19-كوفيدثير تأساب حتبا مجموعةالقامت ، 2020 يونيو 30في  كما

-فيدفيروس كوتفشي  نعلناتج التأثير اكس لتعك وذلالسيولة  اطرمخإلدارة لديها  الطوارئخطط المجموعة بتعديل  قامت

ا أن كم .ةالمتوقعنقدية ى أساس التدفقات العلالكلي  ةكز السيولمريرات المتعلقة بدقالتتطوير وعة في تستمر المجم .19

 سيولة.للوفاء بمتطلبات ال إليها الوصول يمكن سهيالت ائتمانيةسيولة كافية وتة لديها المجموع
 

 ت والفتراضاتراالتقديام ستخدا 18.2

. جمعةالمالمكثفة المرحلية  لمعلومات الماليةوتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد ا  في افتراضاتها ةمجموعد التنتس

 القوى العاملة والتصنيفاتو واردعدم التيقن بشأن توقعات اإليرادات وتوافر الم حالة من 19-وفيدك فيروسنتج عن تفشي 

ار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت ث تقلبات في أسعحدوإلى ا ض  أيكما أدى ذلك،  لىوما إ نيةئتمااال

التغيرات في السوق على المدى  ر بسبب حدوثتغيياسات للد إلى مثل هذه القيع التقديرات التي تستناألجنبية. قد تخض

 .ةموعمجاشئة خارج نطاق سيطرة الالظروف الن أوالقريب 
 

ية المرحلية التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالسية وحاالت عدم ضات الرئيرامعلومات حول االفتالا يلي فيم

 :مة الدفترية للموجوداتي على القيء تعديل مادإجرادي إلى وهرية تؤط بمخاطر جالتي ترتب المجمعةثفة المك
 

 ات غير المالية(ودلموج)ا ونوالمخز ةزميل ةشركي ار ف تثمواس تخداموموجودات حق الس معداتوممتلكات 
 قتصاديةلبات االمحتمل للتقالالتأثير عة باحتساب قامت المجمو، معةالمكثفة المجاريخ المعلومات المالية المرحلية كما في ت

تخدام  ر الملحوظة باسيخالت غير المدويتم تطو مجموعةير المالية لل حديد المبالغ المسجلة للموجودات غتلغرض الحالية 

 في تاريخموجودات ي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه المتاحة حول االفتراضات التاللومات المعأفضل 

الغ المسجلة حساسة  المب ال تزالاألسواق متقلبة كما  ال تزالمع ذلك، و .جمعةفة المالمكثحلية مرالمعلومات المالية ال

 .ي السوقللتقلبات ف
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 )تتمة( 19-ثير كوفيدأت 18
 

 )تتمة( ت والفتراضاترالتقديا امستخدا 18.2
 

 تمة()ت ات غير المالية(لموجود)ا ونوالمخز ةزميل ةشركي ار ف تثمواس تخداموموجودات حق الس معداتوممتلكات 
 

. وفي ضوء عدم عة أن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تقع فيها هذه الموجودات قد تأثرت سلبيا  تقر المجمو

ذات الصلة  ات قعات السوق واستخدام االفتراضمراقبتها لتوفي  مجموعةسوف تستمر الالوضع، ف ي االستقرار المستمر ف

 ها.دوثعند حلمالية فور وغير ا جوداتفي عكس قيم هذه المو
 

 (ماليةال وداتموجال) دينةومحتجزات م جودات العقودومو تجاريونن مدينو
من خالل إنشاء مصفوفة   تجاريينالين مدينللن المتوقعة ماالحتساب خسائر االئت المبسط نموذجلا مجموعةتستخدم ال

بيئة ة بالمدينين والبلية خاصمستق ة مقابل عواملن، والمعدلاسائر االئتما السابقة بخرتهتند إلى خبمخصصات تس

عكس لين مناسب ا وقد يحتاج إلى المراجعة ي الفترات السابقة قد ال يكوق فلتصنيف المطبية. ومع ذلك، فإن ا قتصادالا

د تمديد سدا طمن خالل شروالعمالء )أي من اع مختلفة على أنو 19-الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد

 (.ينتجاريالمدينين ال
 

التالي ستحدد مدى  توفر بيانات أكثر تأكيدا  وبمع ة بشكل فردي التعرض الجوهريالت ييم حافي تق ةمجموعف تستمر السو

 .الالحقة عةلمكثفة المجماة ية المرحلير االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالي تعديل على خسائأ الحاجة إلى إجراء
 

 داث الالحقةاألح 18.3

التأثير الكلي  ال يمكن تحديد وبالتالي دث، الحنهائية لهذا تائج الن معرفة النال يمكداعية ومازالت مت 19-يديرات كوفن تأثإ

بشكل  مجمعةال المكثفةية المعلومات المالية المرحل لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخة بالنسب مجموعةعلى ال

  وعة مجمعلى ال 19-إدراج تأثير كوفيدسيتم  .لمجمعةالمكثفة ارحلية الية المت المبهذه المعلومايخ التصريح عقول في تارم

تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات ي الت مجموعةيد تقديرات وافتراضات الند معرفته في بند تحدفور وع

 مسجلة.ات الوالموجودات والمطلوب
 




