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معلومات حول الشركة1

الشركة  ("م.ك.ع. المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لشركة النخیل لإلنتاج الزراعي ش.بإصدار تصریحالتم 
وفًقا لقرار مجلس 2020سبتمبر30ھیة في منتاللفترة التسعة"المجموعة") ـا بعً ا ممإلیھیشار (بعةالتا ") وشركتھا األم

.2020نوفمبر12بتاریخالصادر إدارة الشركة األم 

ةنویلجمعیة العمومیة السفي اجتماع ا2019دیسمبر 31ة للمجموعة للسنة المنتھیة في جمعالمالبیانات المالیةاعتماد تم
.أرباحعات توزیعن األمركةلشن اتعل. لم 2020یولوی7بتاریخقد لمنعین امھا للمس

في بورصة ا علنً أسھمھا یتم تداول و، الكویتة دولفي مقرھا یقع وھا سیتأستم عامةالشركة األم ھي شركة مساھمة إن 
ي ریدبلعنوانھا او56رقم قطعة لا،عبارالالدائريالطریقي،االرقة في منطسي الرئیلشركة األم امكتب الكویت. یقع 
دولة الكویت. ،13020الصفاة ،1976ص.ب المسجل ھو

المقاوالت بأعمالقیام الو،ةالزراعمستلزمات صدیر وتاستیراد بضطلع الكویت وتولة د تعمل المجموعة بشكل أساسي في 
وتنسیق  ،ھا روتعمیھا تمیوتناعیةرزلألراضي ااح واستصال،والمزارعمشاتل وإنشاء وإدارة جمیع أنواع ال،الزراعیة
في محافظ هللشركة األم من خالل استثماروفرواالستفادة من الفائض المالي المت،مدنالالعامة ون األماكنزییوتالحدائق 

یل وافتتاح وتشغ،توكااللاات وعقد اتفاقی،األدویة البیطریةوتوزیع واستیراد متخصصة،جھاتشركات وارة مندم
تربیة الو،في سوق الكویت لألوراق المالیةرةجا تموال،يطرلبیطب امھنة السةرا موم،بیطریةلاكز مراوالاداتالعی

.اتءإلنشا ال ما أععقود إبرامو،الدجاج والبیضوالمتاجرة في 

"). كبرى("الشركة األم الم.ك.الشركة األم ھي شركة تابعة لشركة بیان القابضة ش.إن 

جموعةللمةالمحاسبیات اسالسیي ت فارالتغیوادأساس اإلعد2

دادإلعاأساس2.1
"حليالمالي المررالتقری"34دولي الوفقًا لمعیار المحاسبة للمجموعة مجمعة لاالمكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة عدادتم إ
.")34اسبة الدولي مح معیار ال("

.  مشركة األللة سیة الرئی العملاً أیضلمثالذي ییتي،الكوینار دلمجمعة با لرحلیة المكثفة االمیة تم عرض المعلومات المال

إلعداد بیانات مالیة مجمعة  ة الزمالتا ح فصاكافة المعلومات واإلمكثفة المجمعةیة الالمعلومات المالیة المرحلتتضمنال 
للسنة  موعةللمج السنویة عة مجمالةیالمالالبیاناتبمقترنةھا لیعالعطاالویجب لمالیةریر اللتقا ییر الدولیة وفًقا للمعا كاملة
.  2019مبر دیس31فيیة تھالمن

مبالغ الفترة علق بالفترة السابقة. تم إعادة تصنیف بعض تتعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة معلومات مقارنة المتقدم 
خسائر ملكیة واللاقوى حقلعیرأثتأيھذه إعادة التصنیفم ینتج عن عملیاتللفترة الحالیة.لضعرالطابقتلسابقةال
ك التاریخ.لمنتھیة بذلللفترة الة سابًقا مسج ال

الجدیدةملخص السیاسات المحاسبیة للمعامالت واألحداث 2.2

منح حكومیة 
ا. ة بھمتعلقلاالشروط ُتسجل المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكیدات معقولة بإنھ سیتم استالم ھذه المنح وااللتزام بكافة 

تعلق المنحة ببند مصروفات فیتم االعتراف بھا كإیرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي یتم فیھا تسجیل ندما تع
. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، فیتم االعتراف بھا مقابلھاالتعویضوالتي سیتم التكالیف ذات الصلة كمصروفات

متوقع لألصل ذي الصلة.اجي الإلنتمر اى العدمیة على كإیرادات بمبالغ متساو

عندما تستلم المجموعة منًحا للموجودات غیر النقدیة، یتم تسجیل األصل والمنحة بمبالغ اسمیة وإدراجھا في األرباح أو 
ویة نساألساسي على أقساط الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استنادًا إلى نمط استھالك مزایا األصل 

یة. تساوم

من المجموعةة بقالمطوالتعدیالت فسیرات لتواجدیدة العاییر الم2.3

في إعداد البیانات المتبعة كتللثلةمما المرحلیة المكثفة المجمعة المالیةالمعلوماتإعدادفي المطبقةإن السیاسات المحاسبیة 
الجدیدة التي اییرالمعتطبیقباستثناء، 2019ر مبیس د31في السابقةلمنتھیة للسنة اةموعمج للالسنویة ةجمعالمةلمالیا

عد. سر بیلم ولكنصادرلتعدیأو تفسیرأور ا ی. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي مع2020یر ینا 1مناًراتباعتسري 




























