
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.

   وشركتها التابعة 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية  المعلومات

 )غير مدققة(  

 2020مارس   31
 



 ول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةح 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

والدخل األرباح أو الخسائر  اتوبيان، 2020مارس  31في "المجموعة"( كما  معاً بـا ميشار إليهتها التابعة )األم"( وشرك

أشهر المنتهية  الثالثةلفترة  هقة بمتعلة الالمجمع ةالمكثف ةالمرحليالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والشامل 

وعرضها  هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد ب

هذه المعلومات ل عتنااجرم نتيجة التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي رحليالتقرير المالي الم 34لي سبة الدولمعيار المحاوفقا 

  المرحلية المكثفة المجمعة. ليةلماا
 

 نطاق المراجعة 

ً للمعيار الدولي باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية،  مراجعة المعلومات المالية  " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
لمالية ومات اعة. تتمثل مراجعة المعلاجرمهام الم" المتعلق بللمجموعة ستقلات الممراقب الحسابالمرحلية المنفذة من قبل 

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

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

امة التي يمكن تحديدها في يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور اله إنه الالدولية وعليه، ف التدقيق لمعايير

 التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 المتحفظة النتيجةأساس 

  ي ذ.م.م.، وهيرة ألنظمة الرظفلاي شركة استثماراً ف للمجموعة ة المكثفة المجمعةالمالية المرحلي المعلومات نتتضم

دينار كويتي في بيان  165,998بمبلغ  ومدرج ،يتم المحاسبة عنها بواسطة طريقة حقوق الملكيةأجنبية ركة زميلة ش

 31دينار كويتي و 220,995: 2019ديسمبر  31) 2020مارس  31مرحلي المكثف المجمع كما في المركز المالي ال

المدرجة في  الزميلة  صلة في خسائر الشركةموعة ذات الالمجحصة بلغت يتي( وودينار ك 311,232: 2019مارس 

مارس   31أشهر المنتهية بذلك التاريخ ) دينار كويتي لفترة الثالثة 59,770المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 دينار كويتي(. 58,987: 2019
 

المدرجة بالتكلفة المطفأة لغرض تحديد  ليةلماوداتها اموج بتقييم التاريخ كا في ذلمكلم تقم إدارة الشركة الزميلة األجنبية 

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

الصلة كما  ذه المبالغ بالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة واإلفصاحات ذاتإجراء أي تعديالت على ه

 . 2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في في ول
 

 للسنة السابقة. السابق  مراقب الحسابات عبر عنهالتي والنتيجة ا رأيالتعديل  من شأنه أن يؤدي إلىألمر وهذا ا
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة راجعةمالتقرير 

 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 الدوليإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

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

عبر والذي آخر  مراقب حساباتعلى التوالي من قبل  2019مارس  31المكثفة المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 على التوالي.  2019مايو  22و 2020مارس  31لبيانات والمعلومات بتاريخ معدلة حول تلك ا ونتيجة معدل ن رأيع
 

 القانونية والرقابية األخرى األمورتقرير حول 

فإن  ، في قسم "أساس النتيجة المتحفظة"في تقريرنا وباستثناء األمر المبين ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، إ

المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما رحلية مت المالية العلوماالم

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 للنظام األساسي حقة لها، أوت الالالالحقة له والئحته التنفيذية والتعديال

ً على نشاط الشركة االم أو  2020مارس  31 أشهر المنتهية في الثالثةخالل فترة  على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ   207 سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ يووإرنست 

 العيبان والعصيمي وشركاهم

   

 

 2020 أغسطس 15
 

 الكويت



 كتها التابعة وشر.ع. ش.م.كعي شركة النخيل لإلنتاج الزرا
 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.المالية جزًءا من هذه المعلومات  تشكل 18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو رباحاألبيان 
  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

  

 أشهر المنتهية في ةثثالال
 مارس  31

 2019 2020 إيضاحات 

  
 دينار كويتي دينار كويتي

    

 653,489 708,630 3 عقود مع العمالء المن اإليرادات 

 (429,986) (499,503)  مقدمة خدمات مبيعات و تكلفة 

  ────── ────── 

 223,503 209,127  مجمل الربح

    

 5,065 (18,157) 4  ارماستثإيرادات  (خسائر)صافي 

 4,997    3,248  ربح من بيع بنود ممتلكات ومعدات

 (137,373) (144,279) 5 مصروفات بيع وتسويق

 (163,374) (179,173) 6 مصروفات إدارية 

 10,865 4,858  التغير في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية

 (58,987) (59,770) 7 نتائج شركة زميلة  حصة في 

 (8,645) (90,151) 3 دات العقودوموجو ئر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريينخسا صصخم

     - (35,353) 9 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمحتجزات مدينة

 (2,797)     -  ىمصروفات أخر

  ────── ────── 

 (126,746) (309,650)  خسارة الفترة

  ══════ ══════ 

 فلس (2.42) فلس (5.92) 8 اسية والمخففةسألالسهم ا خسارة

  ══════ ══════ 
 
 

 
  

 

 



 كتها التابعة وشر.ع. ش.م.كعي شركة النخيل لإلنتاج الزرا
 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.المالية جزًءا من هذه المعلومات  تشكل 18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

4 
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 

 أشهر المنتهية في ثالثةال
 مارس  31

 2020 2019 

 نار كويتييد دينار كويتي 
   

 (126,746) (309,650) الفترة خسارة

 ────── ────── 
   

   )خسائر( شاملة أخرىإيرادات 

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

 (1,123) 4,773 أجنبية ناتجة من تحويل عمليات    أجنبية فروق تحويل عمالت  

 ────── ────── 

 (1,123) 4773  ترة ف لل رى ة األخالشامل   ر( )الخسائ  اإليرادات 
 ────── ────── 

 (127,869) (304,877) ة فترالشاملة لل خسائرال إجمالي

 ══════ ══════ 
 
 

 

 

 
 

 





 

 لتابعة وشركتها اشركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع. 
 

 

 مكثفة المجمعة.ة الليمات المالية المرحالمعلو ذهه تشكل جزًءا من 18 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق(ي حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع بيان التغيرات ف
  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
  أسهم 

 أسهم 
  ةينخز

 احتياطي
  إجباري 

اطي احتي
 اري اختي

احتياطي تحويل 
 أجنبيةعمالت 

 خسائر
 متراكمة

 
 وعممجال

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا

 
        

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

 (309,650) (309,650)     -     -     -     -     -     - الفترة خسارة

 4,773     - 4,773     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترةات إيراد

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

 (304,877) (309,650) 4,773     -     -     -     -     - ترةالشاملة للف ()الخسائر اداتاإلير ليماإج

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

 5,900,844 (1,117,543) 94,321 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2020مارس  31في 

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

 
        

 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)     -     -     -     -     -     -  9لمعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير تطبيق ا 

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

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

 (126,746) (126,746)     -     -     -     -     -     - ةفترال خسارة

 (1,123)     - (1,123)     -     -     -     -     - ى للفترةة أخرشامل خسائر

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

 (127,869) (126,746) (1,123)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة الخسائر إجمالي

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

 6,677,743 (860,427) 90,946 952,400 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2019  مارس   31في  

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

 
 

 .17اإليضاح رقم بالتفصيل في  وتعكس التعديالت المبينة 2019مارس  31ة المكثفة المجمعة كما في ض المبالغ المبنية أعاله ال تتوافق مع المعلومات المالية المرحليإن بع* 

 



 التابعة  وشركتهاك.ع. .م.شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش
 

 

 ة المكثفة المجمعة.ت المالية المرحليل جزًءا من هذه المعلوماكتش 18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( ثف المجمعالمرحلي المك يةدلنقت ابيان التدفقا
 2020مارس  31المنتهية في  رةلفتل
 

 
 اتاحإيض 

 نتهية في  أشهر الم الثالثة
 مارس    31

  
2020 2019 

  
 دينار كويتي دينار كويتي

 أنشطة التشغيل 
 

  

  خسارة الفترة 
 

(309,650) (126,746) 
 : دية ق الن ات  بصافي التدفق   خسارة الفترة تعديالت لمطابقة  

   

 ومعدات  كات ك ممتلاستهال
 

42,227 39,888 
 ام  د االستخ ات حق  استهالك موجود 

 
11,137 9,127 

 (8,490) (5,225) 4   إيرادات مرابحة
 ومعدات ممتلكات بنود يع ب ربح من 

 
(3,248) (4,997) 

 8,645 90,151 3  قودموجودات العو تجاريينالمدينين لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل 
     - 35,353 9 لمحتجزات مدينة  وقعةالئتمان المت مخصص خسائر ا

 7,794 10,320  متقادم وبطيء الحركة مخزون مخصص 

 (10,865) (4,858)  بيولوجية  لموجوداتالعادلة مة قي الالتغير في 
 58,987 59,770 7 حصة في نتائج شركة زميلة  

 3,425 23,382 4 الخسائر   أو   رباح األ   دلة من خالل القيمة العاجة ب ر مد   لية في القيمة العادلة لموجودات ما   التغير 
 2,419 2,079 6 طلوبات التأجيرلمة فائد

 يننهاية الخدمة للموظف  ة مكافأ مخصص  
 

17,085 18,150 

  
────── ────── 

  
(31,477) (2,663) 

 تعديالت على رأس المال العامل: 
 

  
 مخزون 

 
(171,495) 20,696 

 ولوجية بي  تودا جوم
 

36,377 50,075 
 عقود ال مدينون تجاريون وموجودات  

 
21,233 766,743 

  أخرون ومدينون  مقدما  مدفوعات  
 

(141,662) 20,974 
   تجاريون وأرصدة دائنة أخرىدائنون 

 
61,708 (37,425) 

 قود الع اتوب مطل
 

(18,000) (34,926) 
 قدًما لعقود دفعات م

 
(21,767) (8,307) 

  
────── ────── 

 الناتجة من العمليات )المستخدمة في(  ية  ت النقد التدفقا 
 

(265,083) 775,167 
 دفوعة  نهاية الخدمة للموظفين م  فأة مكا 

 
(13,845) (13,261) 

  
────── ────── 

 الناتجة من أنشطة التشغيل   (المستخدمة في) قدية الن فقاتصافي التد
 

(278,928) 761,906 

  
────── ────── 

 شطة االستثمار  ن أ 
   

 ومعدات ات  ممتلك بنود  شراء  
 

(195,850) (29,188) 
 ومعدات  ممتلكات    ود بن متحصالت من بيع  

 
3,250 21,800 

 مرابحة مستلمةإيرادات  
 

5,225 8,490 

  
────── ────── 

 طة االستثمار  أنش منة جتلناا (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
 

(187,375) 1,102 

  
────── ────── 

 أنشطة التمويل 
   

   دفوعةم أرباحتوزيعات 
 

(376) (2,826) 
 مطلوبات التأجير سداد  

 
(2,361) (1,020) 

  
────── ────── 

 (3,846) (2,737)  في أنشطة التمويل    ةالمستخدم ية النقدتدفقات لا في صا

  
────── ────── 

 759,162 (469,040)  في النقد والنقد المعادل    الزيادة )النقص(  في  ا ص 

 1,888,057 3,221,442  ناير ي  1النقد والنقد المعادل في  

  
────── ────── 

 2,647,219 2,752,402 11   مارس 31النقد والنقد المعادل في 

  
══════ ══════ 

 :المجمع المرحلي المكثف يةدالنق ت بيان التدفقاتبعدة من نقدية مس  غير بنود 
   

 16لية لتقارير المانتيجة تطبيق المعيار الدولي ل تخدامحق االس جوداتموعلى تعديل ال
 

-     212,331 

   16التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  التزاماتعلى تعديل ال
 

-     (212,331) 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
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   معلومات حول الشركة 1
 

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

وفقًا لقرار   2020مارس  31"المجموعة"( لألشهر الثالثة المنتهية في  يشار إليهما معًا بـبعة )األم"( وشركتها التا

 .2020أغسطس  15 بتاريخمجلس إدارة الشركة األم 
 

 ةلجمعية العمومية السنويفي اجتماع ا 2019ديسمبر  31 ة للمجموعة للسنة المنتهية فيجمعالم البيانات الماليةماد عتا تم

 .أرباحعن توزيعات  ن الشركة األمتعل. لم 2020يوليو  7 بتاريخين المنعقد للمساهم
 

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

وعنوانها البريدي  56القطعة رقم  ،عبارالالدائري  الطريق ي،االرقة في منطسي الرئياألم كة لشرا مكتبالكويت. يقع 

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

  بأعمال قيام الو ، ةالزراعمستلزمات  صديروتاستيراد  ضطلع فيالكويت وتولة دتعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 هاتميوتن اعيةألراضي الزراواستصالح  ،والمزارعمشاتل دارة جميع أنواع الاء وإوإنش ،الزراعيةالمقاوالت 

للشركة األم من خالل  وفرواالستفادة من الفائض المالي المت ،وتنسيق الحدائق وتزيين األماكن العامة والمدن ،هاوتعمير

ات وعقد اتفاقي ،البيطريةاألدوية وتوزيع واستيراد  متخصصة، جهاتشركات و ارة مندمافظ حفي م هاستثمار

في سوق الكويت  رةجاتموال ،لبيطريوممارسة مهنة الطب ا ،البيطريةادات والمراكز وافتتاح وتشغيل العي ،توكااللا

 .اتءإلنشاال ماأععقود  إبرامو ،الدجاج والبيضوالمتاجرة في وتربية  ،لألوراق المالية
 

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

 المحاسبية للمجموعةات السياسالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

ً لمعيار المحاسبة  للمجموعةمجمعة لا المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية  المالي  رالتقري" 34 دولي الوفقا

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

ً مجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضرحلية المكثفة الالمية تم عرض المعلومات المال   . للشركة األمسية ة الرئي العملا
 

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

  للمجموعة  السنويةية المجمعة البيانات المالب مقترنة هالي ع العطاالويجب  لماليةرير اللتقاية يير الدولوفقًا للمعا كاملة

 . 2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 

ة السابقة. تم إعادة تصنيف بعض الفتربعلق تتعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلومات مقارنة ذه المتقدم ه

ى حقوق الملكية لعأي تأثير إعادة التصنيف هذه  م ينتج عن عملياتل لفترة الحالية.ل ضعرال طابقتل سابقةمبالغ الفترة ال

 والخسائر المسجلة سابقًا للفترة المنتهية بذلك التاريخ.
 

  جموعةالم منة بقالمطجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2

في إعداد   المتبعةك تلل ثلةمما المالية المرحلية المكثفة المجمعة تالمعلوما إعدادفي  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

 اييرالمع تطبيق باستثناء ،2019ر ديسمب 31في  السابقة للسنة المنتهية للمجموعة السنوية المجمعةلمالية البيانات ا

 خرآ لتعدي أو تفسير أور اي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع2020ير ينا 1 من اًراتباعالجديدة التي تسري 

  عد.سر بيلم  ولكن صادر
 

ية المرحلية  معلومات المالنها ليس لها تأثير على الإال إ 2020ل مرة في سنة والتفسيرات ألسري العديد من التعديالت وت

 ة المجمعة للمجموعة. المكثف
 

  تعريف األعمال :3لية الدولي للتقارير المامعيار ال على تتعديال

تكاملة من األنشطة نه لكي يتم تصنيف أية مجموعة مأ 3لى المعيار الدولي للتقارير المالية تعديل عيوضح ال

ً ل ةجوهري اتى مدخالت وإجراءنكأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدوالموجودات  تتحقق قدرة الحصول يتجمعان معا

فة المدخالت  دون أن تشتمل على كان األعمال قد تتحقق افة إلى ذلك، أوضح التعديل أ ضباإل رجات.خالم لىع

  المجمعة المالية  بياناتالم يكن لها أي تأثير على عديالت له التإن هذطلوبة للوصول إلى المخرجات. واإلجراءات الم

 أية عمليات دمج أعمال. عة في لمجموا خول د د تؤثر على الفترات المستقبلية في حالةولكنها ق للمجموعة
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 ()تتمة المحاسبية للمجموعةات السياسات في غيرالتو أساس اإلعداد 2
 

  )تتمة( من المجموعةالمطبقة جديدة اليالت والتعدفسيرات لتعايير واالم 2.2
 

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

ً التعديالت تعريف ذهه متقد ة إذا كان حذفها  "المعلومات تعتبر جوهرية في حالذي يبين أن ال ريةجوهال للمعلومات اً جديد ا

ا المستخدمون رات التي يتخذهيؤثر على القرابير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن عأو عدم صحة الت

ية عن جهة محددة مالات لوممع المالية بما يقدمادا إلى تلك البيانات العام استن ضالغرت ذا الماليةاألساسيون للبيانات 

 إلعداد التقارير". 
 

وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع  طبيعةتعتمد على أهمية المعلومات ت أن لتعديالتوضح ا

المتوقع  ريا إذا كان منالمعلومات جوه عنر يلتعبا ويكون عدم صحة ات األخرى في سياق البيانات المالية. المعلوم

على   لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير .رات التي يتخذها المستخدمون األساسيونالقراعلى  ؤثريأن بصورة معقولة 

   .المجموعةتأثير مستقبلي على وليس من المتوقع أن يكون لها أي  المجمعة المالية بياناتال
 

 2018مارس  29لصادر في ية االمال اريرتقالمفاهيمي للاإلطار 

عيار. إن  يم أو المتطلبات الواردة في أي ميتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاه والعياًرا ال يمثل اإلطار المفاهيمي م

ى  علعدة القائمين حاسبة الدولية في إعداد المعايير، ومساالغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير الم

يار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على  عمسات محاسبية متسقة متى ال يكون هناك أي طوير سياعلى تعداد اإل

  .يير وتفسيرهافهم المعا
 

محدثة ومعايير االعتراف  ت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفاتمفاهيمي الذي تميتضمن اإلطار ال

انات المالية  يباللى لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير ع يم الهامة.فاهض المعضح بيوطلوبات كما بالموجودات والم

 .  للمجموعة المجمعة
 

 ءالعمد مع اللعقومن اة الناتجاإليرادات  3
 

 معلومات اإليرادات  وزيعت   3.1

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

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 مارس   31

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا ن ي د 

   الخدمات  أو البضاعة    نوع 

 432,692 458,932  عة بيع بضا 
   تقديم خدمات

 220,797 249,698 ت الدعم وخدما  ع را ز م ال مشروع   -

 
────── ────── 

 653,489 708,630 مالءلع ا   من العقود مع   الناتجة   دات إجمالي اإليرا 
 ══════ ══════ 

   األسواق الجغرافية 

 653,489 708,630 الكويت ة  دول 

 
══════ ══════ 

   ترادا ي توقيت االعتراف باإل

 432,692 458,932 فترة زمنية معينةفي    ة م قد موخدمات  عة  بضا 

 220,797 249,698 ة على مدار الوقتقدم خدمات مبضاعة و 

 
────── ────── 

 
708,630 653,489 

 
══════ ══════ 
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 ()تتمة عمالءالعقود مع ال نمالناتجة اإليرادات  3
 

 العقود أرصدةمدينون تجاريون و   3.2
 

 (هادراجمعاد إ)  قة()مدق  

 
 مارس 31

 2020 
 ديسمبر 31

 2019 
 مارس  31

 2019 

 ينار كويتي د  ينار كويتيد ينار كويتي د 
    

 1,213,387 1,155,011 1,088,988 ون ريمدينون تجا 

 (548,694) (457,142) (546,961) عة ئتمان المتوقمخصص خسائر اال
 ────── ────── ────── 
 542,027 697,869 664,693 

 173,606 182,521 227,311 دات العقودموجو

 (18,015) (12,984) (13,316) مان المتوقعةمخصص خسائر االئت

 
────── ────── ────── 

 
756,022 867,406 820,284 

 
══════ ══════ ══════ 

 1,548 26,677 8,677 قودعالبات مطلو
 ══════ ══════ ══════ 

 

نحو، تتباين أرصدة . وعلى هذا الفيذتنالد قيمشروعات الزراعة خدمات  كتسبة منادات الماإليرود بالعقتتعلق موجودات 

كثفة ية المالمرحلية مالمات المعلوالتاريخ في  فيذقيد التنمشروعات الزراعة خدمات لى عدد إ ستندهذا الحساب وت

 . المجمعة
 

 .المزارع اتشروعت مة األجل المستلمة لتقديم خدماقصير دفعات مقدًماتتضمن مطلوبات العقود ال
 

 للمدينين التجاريين وموجودات العقود:مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  يكة فحرال فيما يلي
 

 

 المنتهية في أشهر ثة  الثال 
 مارس   31

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 558,064 470,126 يناير  1كما في 
 8,645 90,151 تمان المتوقعةئر االئخصص خسام

 
────── ────── 

 566,709 560,277 سمار 31 فيكما 
 

══════ ══════ 
 

 إيرادات استثمار (خسائر)صافي  4
 

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 مارس   31

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر نا ي د  ر كويتيا دين 

 
  

 8,490 5,225 إيرادات مرابحة 
و أ رباحدلة من خالل األاعيمة الة بالقلة لموجودات مالية مدرجالتغير في القيمة العاد

 (3,425) (23,382) رسائلخا
 

────── ────── 
 

(18,157) 5,065 
 

══════ ══════ 
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 سويقتوع ات بيمصروف  5

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 مارس   31

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  
   

 113,486 119,215 ىأخرتكاليف موظفين رواتب و

 20,159 24,496 كات ومعداتك ممتلاستهال

 3,728 568 أخرى 
 ────── ────── 
 144,279 137,373 
 ══════ ══════ 

 

 يةراإدمصروفات  6
 

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 مارس   31

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  
   

 49,973 52,475 كاليف موظفين أخرىتب وتروا

 16,542 16,470 ات ات ومعداستهالك ممتلك

 9,127 10,137 االستخدام قموجودات حاستهالك 

 2,674 510 ر قصيرة األجلجيعقود تأ

 6,793 14,832 صيانة وإصالح

 10,627 5,526 تأمين مصروف 

 2,419 2,079 تأجيرت اللوبا لمط فائدة  

 65,219 77,144 أخرى 
 ────── ────── 
 179,173 163,374 
 ══════ ══════ 

 

 كات زميلةاستثمار في شر 7
 

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة:عة كما في تاريخ المعلوماة للمجموشركات الزميللافيما يلي  
 

 م الشركةاس 
 بلد 

 حصة الملكية % لتأسيسا 
شطة األن

 يةالقيمة الدفتر  رئيسيةل ا 

  
 مارس 31

 2020 
 ديسمبر  31

 2019 
 مارس   31

 2019  
 مارس 31

 2020 
 ر يسمبد 31

 2019 
 مارس   31

 2019 

 دينار كويتي دينا ر كويتي دينار كويتي  كويتيدينار   ر كويتيدينا  تييو دينار ك   

الظفرة ألنظمة  شركة 
.م.م. الري ذ  278,232 220,995 165,998 الزراعة %33 %33 %33 االمارات  
لنخيل  درة اشركة 

.م.م. العقارية ذ  33,000     -     - عقاراتال %33     -     - الكويت 
      ───── ───── ───── 
      165,998 220,995 311,232 
      ═════ ═════ ═════ 

 

 دفترية:الالقيمة  قةمطاب

  قة( )مدق  

 

 مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
 2019 

 ينار كويتي د ينار كويتي د ينار كويتي د 
    

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

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

 (58,987) (114,826) (59,770) رخسائ ال حصة في  

 (1,123) (2,521) 4,773 أجنبيةويل عمالت تعديالت تح
 ────── ────── ────── 
 165,998 220,995 311,232 
 ══════ ══════ ══════ 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
 

 

12 
 

 

 (ة)تتم كات زميلةاستثمار في شر 7
 

ت تصفية شركة درة النخيل العقارية ذ.م.م )"شركة زميلة"( واستلمت مت ،2019بر ديسم 31خالل السنة المنتهية في  * 

أو  رباحفي األ رئأو خسا أرباحي ألم تسجل كويتي. دينار  33,000 بلغمبالتصفية النهائية  حصالتمتالشركة األم 

 عند التصفية.  رئالخسا
 

 ربحية السهم 8
 

ين  العاديالخاص بمساهمي الشركة األم  ةفترال( خسارة) ربح ةمسق ريقربحية السهم األساسية عن طمبالغ تسـاب يتم اح

 رباحاألفة بقسـمة خفلمربحية السهم اتساب . يتم احالفترةقائمة خالل األسهم العادية ال ددلععلى المتوسط المرجح 

زائداً  رةفتالخالل  مةقائال ديةعاى المتوسط المرجح لعدد األسهم اللعالعاديين بمسـاهمي الشـركة األم  ةالخـاص( رئخساال)

أسهم  ىلإة المخففة لعادية المحتملكافة األسهم ا يلحوالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند ت

 ة.ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقخففة قائمة، فإن دوات م عدم وجود أل نظًراعادية. 
 

 
 المنتهية في أشهر الثالثة  

 س مار   31

 2020 2019 
   

 (126,746) (309,650) الفترة )دينار كويتي( خسارة

 ══════ ══════ 

 52,315,800 52,315,800 *ة )أسهم(الفترل الالقائمة خالعادية المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ══════ ══════ 

 (2.42) (5.92) (ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس

 ══════ ══════ 
 

 .الفترةخالل  ي أسهم الخزينةيرات فسهم المتوسط المرجح لتأثير التغرجح لعدد األ لما توسطلميراعي ا * 
 

 التصريحوتاريخ  ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةمعلومابين تاريخ الادية عأسهم تتضمن  معامالتأي جراء إم يتم ل

 .والمخففةاألساسية  ية السهم إعادة إدراج ربحب لقد تتطالتي  ة المرحلية المكثفة المجمعةماليلات ماهذه المعلوب
 

 ون أخروندًما ومدينمدفوعات مق 9

  

 مارس  31

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   

 راجها(د إد)معا
 ارس م 31

 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي كويتيار دين

 ر متداولةغي 
   

 380,606 16,080 16,080 ة ين مد محتجزات 

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

 
────── ────── ────── 

 
15,070 15,070 380,606 

 
══════ ══════ ══════ 

 متداولة
   

 1,220,299 519,762 523,295 ينة ات مد محتجز 

 (69,536) (76,387) (111,740) ر االئتمان المتوقعة مخصص خسائ 

 
────── ────── ────── 

 
411,555 443,375 1,150,763 

 30,101 28,739 5,721 دفوعة مقدًماوفات م مصر 

 159,525 90,105 80,341 دفعات مقدًما إلى موردين

 54,577 54,527 225,438 ونخر مدينون أ 

 
────── ────── ────── 

 
723,055 616,746 1,394,966 

 
────── ────── ────── 

 
738,125 631,816 1,775,572 

 
══════ ══════ ══════ 
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 مة()تت ون أخروندًما ومدينمدفوعات مق 9
 

 عة للمحتجزات المدينة:يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوق فيما

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 مارس   31

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 69,536 77,397 يناير 1كما في 

     - 35,353 قعةمخصص خسائر االئتمان المتو

 
────── ────── 

 69,536 112,750 مارس 31كما في 

 
══════ ══════ 

 

 ة ق ذات عالطراف ات األإفصاح 10
 

 سيين والشركاتيمجموعة شركاتها الزميلة وشركات المحاصة والمساهمين الرئلدى الاف ذات عالقة تتضمن األطر
درجة  جموعة وأفراد عائالتهم من اللين التنفيذيين بالموالمسؤوسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة الخاضعة لل

ً  التي يمارسون أولى والشركات التي يمثلون المالكين الرئيسيين لها واأل سيطرة مشتركة. تتم  أوعليها تأثيراً ملموسا
 إدارة المجموعة. الت من قبل وط هذه المعامالموافقة على سياسات تسعير وشر

 

ديسمبر  31و 2020مارس  31األطراف ذات العالقة كما في  ىلدألرصدة القائمة الغ مبالي إجملية توضح الجداول التا
 :2019 مارس 31و 2019

 
 شركة

 زميلة 
 كةالشر

 األم الكبرى 
أطراف أخرى 

 ذات عالقة*
 مارس  31

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   
 مارس   31

2019 

 دينار كويتي ويتينار ك دي  تيكوي   نار دي  دينا ر كويتي ار كويتيدين ويتير ك دينا  

       المجمعلي بيان المركز الما

تحقة من أطراف  غ مسالمب
 12,261 6,161 6,161     -     - 6,161 ذات عالقة* 

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل  

 43,692 59,162 35,780 35,780     -     - أو الخسائر رباحاأل
 

من الشركة األم   ستحقةم أرصدةلدى المجموعة كان ، ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةالوممعيخ الا في تار* كم
دينار كويتي(  8,911: 2019مارس  31ونار كويتي دي 8,911: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,911بمبلغ  كبرىال
ينار كويتي د 8,911: 2019 مبرديس 31)ر كويتي دينا 8،911ن المتوقعة بمبلغ مخصص خسائر االئتما صافيتمثل و
 دينار كويتي(. 8,911(: اإدراجه)معاد  2019مارس  31و
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
لية سؤولديهم صالحية وم ممناإلدارة الرئيسيين في  اء عضاألمجلس اإلدارة وأعضاء ن فو اإلدارة العليا من موظيتكو

بموظفي اإلدارة العليا  ائمة المتعلقةلمعامالت واألرصدة القا يمةقن إجمالي إموعة. شطة المجتخطيط وتوجيه ومراقبة أن
 كما يلي:كان 

 

 
 المعامالت ة قيم 

  ة في ة المنتهيفترلل   
 القائم د ي رصال 

 ما في ك   

 
 مارس  31

2020 
 رس  ام 31

2019  
 مارس  31

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

9201   
 مارس   31

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا  ر كويتيدينا يتيدينار كو 

       

 37,110 39,403 39,744  12,000 13,726 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم 

 75,623 80,839 82,565  1,708 1,726 ينفأة نهاية الخدمة للموظفمكا 

 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 15,452 13,708  122,309 120,242 112,733 
 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
 

 

14 
 

 )تتمة(ة ق ذات عالطراف ات األإفصاح 10
 

 ()تتمة المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

لسنة  ل ةأعضاء مجلس اإلدارمكافأة صرف عدم ب 2020 مارس 31رة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ مجلس اإلدا صىأو

مية معية العموفي اجتماع الجمن قبل المساهمين التوصية  ههذفقة على ت المواتم. 2019سمبر دي 31منتهية في ال

 2020 يوليو 7 بتاريخة المنعقد سنويال
 

 ادلالمعالنقد والنقد  11
 

 ا يلي:كون النقد والنقد المعادل مم، يتمعالمج ثفلتدفقات النقدية المرحلي المكض بيان األغرا
 

  

 مارس  31

2020 

دققة()م  
بر ديسم 31  

2019   

 مارس   31

2019 
 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,443,199 1,989,833 1,514,869 لدى البنوك  نقد 

 9,620 12,369 12,350 قنقد في الصندو 

 1,183,627 1,208,524 1,214,487 ودائع قصيرة األجل 

 10,773 10,716 10,696 اةافظ مدر نقد محتفظ به في مح 
 

────── ────── ────── 
 

2,752,402 3,221,442 2,647,219 
 

══════ ══════ ══════ 
 

لى المتطلبات النقدية ستنادًا إا أشهر،بين شهر وثالثة  ام ة تتراوحباينتفترات معلى الودائع قصيرة األجل  سداديتم 

 الصلة.  ع قصيرة األجل ذاتائسب فائدة بمعدالت الودتوتك للمجموعة،الفورية 
 

 خزينة أسهم 12
  )مدققة(  

 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 

 2020 2019 2019 
    

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

 %0.16 %0.16 %0.16 المصدررأس المال  نسبة  

 3,573 3,573 3,573  دينار كويتي   - لفة التك 

 6,656 3,345 4,709 دينار كويتي  -السوقية  يمة  الق 
 

فترة االحتفاظ بتلك األسهم وفقاً ل خال غير قابلة للتوزيعالمحتفظ بها  سهم الخزينةأ ئة لتكلفةافالمكحتياطيات اال إن

 يمات هيئة أسواق المال.لتعل
 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 13
 

  

 مارس  31

2020 

 )مدققة(
بر ديسم 31  

2019   

 مارس   31

2019 
 

 كويتي دينار تيدينار كوي ر كويتيادين
    

 194,558 88,563 118,233 ن ن تجاريو ئنو دا 

 142,061 5,188 5,188 دائنةزات  محتج 

 357,661 349,584 208,640 مصروفات مستحقة 

 222,404 227,229 226,853 مستحقة أرباح عات  توزي 

 92,727 154,797 327,779 ن آخرون دائنو 
 

────── ────── ────── 
 

886,693 825,361 1,009,411 
 

══════ ══════ ══════ 
 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
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 مطلوبات محتملة 14
 

دينار  2,960,400بلغ بم ات بنكيةضمان األم ةشركلاالمتعاملة مع جهات المصرفية ال قدمت، 2020رس ما 31في كما 
ر غيإلى طرف  (تيويدينار ك 2,405,832 :2019مارس  31و دينار كويتي 4,060,004 :2019ديسمبر  31)كويتي 

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

 مات القطاعات  معلو 15
 

ه  ضمن هذ  الرئيسيةخدمات ال نشطة وإن األ .يسيةرئ أعمالقطاعات  على ثالثالمجموعة نظيم ت تميألغراض اإلدارة، 
 ا يلي: كمهي القطاعات 

 

 الزينة باتاتنولمشاتل ج وبيع انتاإ: ةيرتجا خدمات 

 خدمات البستنة والصيانة: اتعورمش 

  :سهمواأللشركات الزميلة االستثمار في ااستثمارات. 

 

 

 2020مارس  31

 

 اإلجمالي تثماراس  عاتشروم ت تجاريةخدما

 

 دينار كويتي  ينار كويتي د  دينار كويتي دينار كويتي 

 

    
 7,559,056 1,416,265 1,470,359 4,672,432 موجوداتال
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,658,212     - 477,167 1,181,045 المطلوبات
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 638,809 (77,927) 155,587 561,149 اداتاإلير

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 948,459     - 304,007 644,452 المصروفات

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 (309,650) (77,927) (148,421) (83,302) خسائر القطاعات

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
     ات أخرى: إفصاح

 42,227     - 1,261 40,966 ات ومعداتاستهالك ممتلك
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 11,137     - 1,000 10,137 ستخدامحق اال داتهالك موجواست

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 195,850     -     - 195,850 مصروفات رأسمالية

 

══════ ══════ ══════ ══════ 

 

    
 

 ( ادراجهإعاد م)  2019مارس  31

 

 اإلجمالي تثماراس عاتشروم ت تجاريةخدما

 

 يتي دينار كو ينار كويتي د  دينار كويتي دينار كويتي 

 

    
 8,444,404 1,570,496 2,936,972 3,936,936 اتموجودال
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,766,661     - 891,200 875,461 المطلوبات
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 615,429 (53,922) 120,255 549,096 اإليرادات

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 742,175     - 185,837 556,338 المصروفات

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 (126,746) (53,922) (65,582) (7,242) خسائر القطاعات

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
     ات أخرى: إفصاح

 39,888     - 11,663 28,225 هالك ممتلكات ومعداتاست
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 9,127     -     - 9,127 مستخدااالحق  داتهالك موجواست

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
 29,188     -     - 29,188 مصروفات رأسمالية

 

══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
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 )تتمة(ت معلومات القطاعا 15

 2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي تثماراس عاتشروم ت تجاريةخدما 

 كويتي  دينار ر كويتي يناد  دينار كويتي دينار كويتي  
     

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  القيمة العادلةقياس  16
 

المشاركين في  ظمة بيناملة منعلنقل التزام ما في م لمدفوعا أوما  مستلم من بيع أصلة هي السعر الإن القيمة العادل

 السوق في تاريخ القياس. 
 

  ة العادلةالجدول الهرمي للقيم

ضمن الجدول الهرمي للقيمة  فصاحالتي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإل المالية وغير الماليةتصنف كافة الموجودات 

 : ككل العادلةالقيمة  ذي يمثل أهمية لقياسوالت من المدخالأقل مستوى ، استناداً إلى العادلة
 

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

  ت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا  المدخال نأقل مستوى م أساليب تقييم يكون بها - 2المستوى
 شرر مبار أو غيباشبشكل م

  لذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. ن بها أقل مستوى من المدخالت واال يكو ب تقييميأسال - 3المستوى 
  

ر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد على أساس متكر بالقيمة العادلةدرجة بالنسبة للموجودات والمطلوبات الم

مدخالت ذي األهمية لى أقل مستوى من ال ناداً إ)استيف نقييم التصيق إعادة تول الهرمي عن طرلجدحدثت بين مستويات ا

 ة. مجمع مكثفةية مرحل مالية معلوماتفترة  كللقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
  

 ق التقييم واالفتراضاتطر

 ام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: تم استخد
 

 بيولوجية تموجودا
إلى تاريخ   لوصولوالتكاليف المتوقعة ل  ،عائدات والجودةة بالرجوع إلى الييولوجبدات الللموجو ةتحديد القيمة العادل يتم 

  ن مزارعيلل سددفي المنطقة المحلية وسعر السوق الم اتموجودمن التنوعة وأسعار السوق لكل مجموعة م ،االستحقاق

المجموعة . تصنف رئأو الخسا رباحألة ضمن الائر من إعادة قياس القيمة العادو خسأ أرباحأي  إدراج المستقلين. يتم

 ل الهرمي.جدو من ال 3المستوى  ضمنة بيولوجيالقيمة العادلة للموجودات ال
 

  ةمدرج في أسهمستثمار ا
ي  أ راء إجدون  ماثلةمى أسعار السوق المعلنة في سوق نشط لموجودات إل الة علنً وامتد تستند القيمة العادلة لألسهم ال

 . رميهمن الجدول ال 1هذه االستثمارات ضمن المستوى لالعادلة يمة القمجموعة لتعديالت. تصنف ا
 

القيمة  قياساتوأنواع المدخالت المستخدمة في  التقييم وأساليب يرات في عمليات التقييم للمجموعةتغ حدث أيلم ت

 العادلة خالل الفترة.
 

 أخرىية ات ومطلوبات مالدموجو

المالية  معلوماتال ية في تاريخة عن قيمتها الدفترجوهريتختلف بصورة خرى ال لية األاإن القيمة العادلة لألدوات الم

اد تسعيرها على الفور يع أواألجل  ةاستحقاق قصيرفترة وات ذات األد ن معظم هذهالمجمعة حيث إالمرحلية المكثفة 

ية  اصبات المالية ذات خوالمطلولمالية ات اإن القيمة العادلة للموجود لسوق.اب في أسعار الفائدةحركة الاستنادا إلى 

 سمية.قيمتها االال تقل عن الطلب 
 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
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 )تتمة( ادلةالقيمة العقياس  16
 

 )تتمة( أخرىية ات ومطلوبات مالدموجو
اس متكرر ة على أسدلالمقاسة بالقيمة العاملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية التالي الجدول  يعرض
   تقريبًا القيمة العادلة بصورة معقولة: ي تعادل رية التتالقيمة الدفبخالف 

 

 استخدامبقياس القيمة العادلة  

 
 2020مارس  31

ة ألسعار المعلنا
 طةنشق أسوافي 

 (1)المستوى 

المدخالت 
رية غير الجوه

حوظة المل
 المجموع (3)المستوى 

 يتيكوار دين نار كويتيدي ويتيدينار ك 

    أدوات مالية: 

أو  رباحلقيمة العادلة من خالل األدرجة بامالية م موجودات

 35,780     - 35,780 الخسائر

 ══════ ══════ ══════ 

    ير ماليةموجودات غ

 500,529 500,529     - ات بيولوجيةدوموج

 ══════ ══════ ══════ 
 

ء أي  جراإكما لم يتم ، لفترةخالل ا  ةالقيمة العادل  اتسلقيا 2مستوى الو 1مستوى حويالت بين الجراء أي تإلم يتم 

  .2020س مار 31الثالثة أشهر المنتهية في القيمة العادلة خالل  اتقياس ضمن 3المستوى أو من  لىإتحويالت 
 

 استخدامبقيمة العادلة قياس ال 

 
 2019ديسمبر  31كما في 

ة ألسعار المعلنا
 نشطةق أسوافي 

 (1وى لمست)ا

 المدخالت
رية غير الجوه

حوظة لمال
 المجموع (3 المستوى)

 دينار كويتي نار كويتيدي ويتيدينار ك 

    أدوات مالية: 

أو  رباحاأل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

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

    ير ماليةموجودات غ

 532,048 532,048     - يةولوجدات بيموجو
 ══════ ══════ ══════ 
 

 
 استخدامبقياس القيمة العادلة 

 
 

 2019 مارس 31كما في 

ة ألسعار المعلنا
 نشطةق أسوافي 

 (1)المستوى 

المدخالت 
رية غير جوهال

حوظة المل
 المجموع (3)المستوى 

 دينار كويتي نار كويتيدي ويتيدينار ك 

    أدوات مالية: 

أو  احربل األمن خال ةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادل

 43,692     - 43,692 الخسائر
 ══════ ══════ ══════ 

    ير ماليةموجودات غ

 471,357 471,357     - دات بيولوجيةموجو
 ══════ ══════ ══════ 
 



 وشركتها التابعة .ع. زراعي ش.م.كشركة النخيل لإلنتاج ال
 

 قة(مدقمكثفة المجمعة )غير ة المرحلية الإيضاحات حول المعلومات المالي
 2020مارس  31في للفترة المنتهية ما في وك
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 )تتمة( القيمة العادلةقياس  16
 

 يمة العادلة: لقرمي لدول الهجال من 3المستوى متكررة المصنفة ضمن ة العادلال ياسات القيمةق ابقة مط
 

 موجودات بيولوجية  

 
 مارس  31

2020 

بر ديسم 31  

2019   

 مارس   31

2019 

 ر كويتيدينا ار كويتيدين دينار كويتي 
    

 510,567 510,567 532,048 فتتاحياال رصيد  ال 

 10,865 45,154 4,858 البيولوجي  ل تحو ل من ا  الناتج العادلة  يمة  القالتغير في  

     - 17,674     - من التغيرات في األسعار تج ة الناالعادل   مة القي   في تغير  ل ا 

 13,944 82,571 8,648 مشتريات

 (64,019) (123,918) (45,025) بعداتمست
 ────── ────── ────── 

 471,357 532,048 500,529 ختاميال رصيد  ال 
 ══════ ══════ ══════ 
 

المستخدمة في قياسات القيمة  لحوظة الجوهرية غير المالمدخالت  لمجموعةحساسية لقامت المجموعة بإجراء تحليل ا 

 ي على المعلومات المالية المرحلية المكثفةجوهرتأثير  تج أيم ين، للى هذا التحليلاستنادًا إالعادلة خالل الفترة. 

 .المجمعة
 

 بأثر رجعيإعادة اإلدراج  17
 

النخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار ا تحديدللمجموعة لية لمالجودات او، تم تقييم الم2019ديسمبر  31ما في ك

للمعيار الدولي للتقارير  مبدئييتم تطبيقه مسبقًا على التطبيق الوالذي لم  "األدوات المالية"  9الدولي للتقارير المالية 

 2018ديسمبر  31ية في المنته نةللس لجسالم رئمخصص الخساتقييم إلى الخطأ  هذا إدى. 2018يناير  1في  9المالية 

 بمبلغ خرىينة األدة المددينين التجاريين واألرصتقدير الموفي المقابل تم تقييم بأقل من قيمتهه الفعلية،  2018يناير  1و

  2019مارس  31في  ترة السابقة المنتهيةالمعلومات المقارنة للف إدراج، تم إعادة . نتيجة لذلكأعلى من المبلغ الفعلي

 .مبدئيمنذ تاريخ التطبيق ال 9بيق المعيار الدولي للتقارير المالية تطتأثير  لتعكس
 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 
 خطأتأثير تصحيح ال  

 كما سبق 
 تعديالت إدراجه 

 مكما ت
 إعادة إدراجه 

 دينار كويتي ر كويتيادين يدينار كويت 2019مارس    31ا في كم 

    تدا الموجو

    اولة غير متد  موجودات 

 380,606 1,046 379,560 روندينون آخ دفوعات مقدًما وم م 

 ────── ────── ────── 

    موجودات متداولة 

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

 820,284 (512,439) 1,332,723 جاريون وموجودات العقود ون ت دين م 

 1,394,966 (178,236) 1,573,202 رونآخ   مدينون و  مدفوعات مقدًما 
 ────── ────── ────── 
 2,927,097 (699,586) 2,227,511 
 ────── ────── ────── 
 3,306,657 (698,540) 2,608,117 
 ══════ ══════ ══════ 

    المطلوباتة و حقوق الملكي 

    حقوق الملكية

 (860,427) (698,540) (161,887) متراكمة خسائر 
 ══════ ══════ ══════ 
 

  ة المرحليات النقدية وبيان التدفقالدخل الشامل و رئأو الخسا رباحاأل اتبيان إلدراج على إعادة اعن تأثير  تج أيم ينل

 .2019س مار 31للفترة المنتهية في  ةجمعالم ةالمكثف
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 19-ثير كوفيدأت 18
 

عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أثرت  قوعمع و 2020نة ي ستطورات متسارعة ف 19-فيروس كوفيد شهد تفشي

طرق بعدة  المجموعةوأعمال القتصادي اعلى النشاط  تلف الحكومات الحتواء الفيروسالتدابير التي اتخذتها مخ

 جوهرية.
 

 :يليهو كما  المجموعةعلى  19-لفيروس كوفيدليًا معروف حاإن التأثير ال
 

 ن  ع بشكل أساسي  ناتجة% 29.12بنسبة بعي تتابانخفاض  ،السنوي للربع يكويت ناردي 708,630 مبلغب اإليرادات
 .19-فيدفيروس كوجة نتي متاجرةأنشطة اللقيمة وتراجع في امتكررة نخفاضات احدوث 

 أو الخسائر لألشهر الثالثة  احرببالقيمة العادلة من خالل األالمدرجة القيمة العادلة للموجودات المالية  ضاانخف
ى تدهور األسواق إل سي شكل أسابويرجع ذلك  ،2019ديسمبر  31منذ  %39.52بنسبة  2020 نةسمن  ولىاأل

  . ذي الصلةالمالية ومؤشر السوق 

 األشهر الثالثة األولى من  اللخ للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرىر االئتمان المتوقعة مخصص خسائ
ة في مخاطر االئتمان لبعض العمالء جوهري زيادةث حدوب بسبدينار كويتي  125,505بمبلغ  2020 سنة

 .في ضوء الظروف االقتصادية الحالية اتعورلمشا فيذنتوالتأخير في 
 

عدم  فإن حالة نتيجة ذلك، المتخذة الحكومية  والتدابير 19-فيروس كوفيد لتفشيعروفة بالفعل ى التأثيرات المباإلضافة إل

أعمال  األجل على وال يمكن التعرف على التأثير طويل شاط االقتصادي، في الن تعطل سببالتيقن بشأن االقتصاد الكلي ت

 ، وبالتالي حالة تعرض المجتمعت مختلفة. في في اتجاها 19-فيروس كوفيدوضع من المحتمل أن يتطور  .المجموعة

دوث ضغط طولة وحبية مسل ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائجنية أطوللفترة زم 19-فيروس كوفيدجارية ألزمة الت األعمال

 . المجموعةعلى السيولة لدى  
 

 المجموعة فقد تتعرض  ادي،، والتأثير السلبي المستمر على النشاط االقتص19-كوفيد مةزاإلطار الزمني ألفي ضوء 

ا  ظرً . ن2020موجوداتها في سنة في قيمة  تتكبد انخفاضات جديدةلبية والقيود على السيولة، وقد ن النتائج السللمزيد م

في الفترة  المجموعةالفعلي على أنشطة ر أثيالتيقن المستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقع التلة عدم لحا

 .ما بعدها في تلك المرحلةو 2020المتبقية من سنة 
 

ير لتقد ارةالهامة التي تطبقها اإلد حكامواألوالتقديرات  المجموعة تأثير تفشي الفيروس على عمليات يضاحين هذ اإليب

 .2020 مارس 31الموجودات والمطلوبات كما في قيم 
 

 طرخاالمإدارة  18.1

 .19-كوفيدالمتعلقة بوضع  لحالية  لمخاطر بناًء على التحديثات ارة اتقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدا 

ة المخاطر مقارنة ات إداروسياساف تغييرات جوهرية في أهد تحدث أيلم ، 2020مارس  31ة في للفترة المنتهي

 .2019ديسمبر  31ي المدققة كما ف المجمعة بالبيانات المالية
 

 مخاطر االئتمان 18.1.1

رس  ما 31 فيكما د. ووموجودات العق نينين التجارييالمديسي لمخاطر االئتمان على شكل رئتتعرض المجموعة ب

مل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة ى العواعل 19-يدكوف فيروس ثيرتأ اعتبارها موعة في المج أخذت ،2020

في يرات تغ حدث أيالعمالء. لم ت مل فيهاالتي يع دولةبقطاع األعمال والالمرتبطة  ثرالتع مخاطر كي ذل، بما فعمالئها

حالة  في ي فردضع بشكل تقييم الوفي المجموعة  مرستتوف س ذلك، ومع  ،الفترةالممنوحة للعمالء خالل  د سدافترة ال

معلومات المالية المرحلية المكثفة الترات ف يء فلبعض العمال سدادوبالتالي قد تغير فترة الها موثوق فيافر معلومات تو

 الالحقة.   معةالمج
 

  السيولةمخاطر  18.1.2

ة.  لسيولر الى العوامل التي قد تؤثر على مخاطع 19-كوفيدتأثير حتساب با مجموعةالقامت ، 2020مارس  31كما في 

فيروس تفشي ن ع لناتج التأثير اكس لتعك وذلاطر السيولة مخإلدارة لديها  الطوارئخطط المجموعة بتعديل  قامت

 .ةى أساس التدفقات النقدية المتوقععل الكلي  ةكز السيولمرديرات المتعلقة بقالتتطوير وعة في لمجمتستمر ا .19-فيدكو

 سيولة.للوفاء بمتطلبات ال إليها الوصول يمكن ئتمانيةالت اسهيسيولة كافية وتة لديها أن المجموعكما 
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 )تتمة( 19-ثير كوفيدأت 18
 

 ت واالفتراضاتراالتقديام ستخدا 18.2

ثفة المكفي افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية  ةمجموعالتستند 

القوى العاملة و واردعدم التيقن بشأن توقعات اإليرادات وتوافر الم حالة من 19-دوفيك . نتج عن تفشي فيروسالمجمعة

ث تقلبات في أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف حدوإلى أيًضا كما أدى ذلك،  لىوما إ نيةئتماوالتصنيفات اال

التغيرات في السوق على  بب حدوثر بسيتغيد إلى مثل هذه القياسات للتي تستنالعمالت األجنبية. قد تخضع التقديرات ال

 .ةمجموعاشئة خارج نطاق سيطرة الالظروف الن أوالمدى القريب 
 

سية وحاالت عدم التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية ت الرئيمعلومات حول االفتراضاالا يلي فيم

 :مة الدفترية للموجوداتي على القيديل مادء تعاإجروهرية تؤدي إلى تي ترتبط بمخاطر جال المجمعةالمكثفة 
 

 غير المالية( لموجودات)ا ونوالمخز ةزميل ةشركي ار ف واستثم تخداموموجودات حق االس معداتوممتلكات 
لبات المحتمل للتقأثير التقامت المجموعة باحتساب ، المكثفة المجمعةكما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية 

ير خالت غير المدويتم تطو مجموعةير المالية للحديد المبالغ المسجلة للموجودات غتلغرض  حاليةال االقتصادية

احة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه لومات المتالمعتخدام أفضل الملحوظة باس

 ال تزالاألسواق متقلبة كما  ال تزالذلك، مع و .فة المجمعةالمكثحلية الية المرفي تاريخ المعلومات المالموجودات 

 .ي السوقالغ المسجلة حساسة للتقلبات فالمب
 

جودات ق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم هذه الموقعات السومراقبتها لتوفي  مجموعةسوف تستمر ال

 دوثها.لمالية فور وعند حغير ا
 

 (ماليةال وداتموجال) ةدينومحتجزات م جودات العقودومو اريونتجن مدينو
من خالل إنشاء مصفوفة  تجاريينالين مدينللالحتساب خسائر االئتمان المتوقعة  المبسط نموذجال مجموعةتستخدم ال

بيئة لمستقبلية خاصة بالمدينين وا ن، والمعدلة مقابل عواملاسائر االئتمتند إلى خبرتها السابقة بخمخصصات تس

ي الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج إلى المراجعة ليعكس ق فلمطبنيف التص ية. ومع ذلك، فإن اقتصادالا

تمديد سداد  طمن خالل شرواع مختلفة من العمالء )أي على أنو 19-الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد

 (.تجاريينالمدينين ال
 

توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مع ردي شكل فة بالتعرض الجوهريالت ييم حافي تق ةعمجموسوف تستمر ال

 عةالمكثفة المجمية المرحلية مات المالر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومدى الحاجة إلى إجراء أي تعديل على خسائ

 .الالحقة
 

 األحداث الالحقة 18.3

ال يمكن تحديد التأثير الكلي وبالتالي دث، الحهذا ئية لنهاتائج الن معرفة النال يمكداعية وتمازالت م 19-ن تأثيرات كوفيدإ

بشكل  المكثفة المجمعةية ية المرحلالمعلومات المال بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ مجموعةعلى ال

على  19-إدراج تأثير كوفيدسيتم  .لمجمعةاالمكثفة ت المالية المرحلية يخ التصريح بهذه المعلوماعقول في تارم

التي تؤثر على مبالغ اإليرادات  مجموعةند معرفته في بند تحديد تقديرات وافتراضات الفور وع وعةمجملا

 مسجلة.ات الطلوبوالمصروفات والموجودات والم
 




