
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.

 وشركتها التابعة  
 

 المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة( 

 2021مارس  31
 



 ول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةح المراجعةتقرير 

 إدارة مجلس إلى 

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

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المراجعة تقرير

  مقدمة

لشركة )"ا ع.إلنتاج الزراعي ش.م.ك.يل لالنخشركة لجمع المرفق ملمكثف اللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي ا

والدخل األرباح أو الخسائر  اتوبيان، 2021مارس  31في "المجموعة"( كما  معاً بـا ميشار إليهتها التابعة )األم"( وشرك

ة لمنتهيأشهر ا 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 

  لمجمعة.المرحلية المكثفة ا ليةلماا
 

 نطاق المراجعة 

ً للمعيار الدولي  ات مراقب الحسابمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
لمالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة ومات اعة. تتمثل مراجعة المعلاجرمهام الم" المتعلق بللمجموعة ستقلالم

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى وظفين ملى الرئيسية إ

ً التدقينطاق  للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من يمكننا  إنه الالدولية وعليه، ف التدقيق لمعايير ق الذي يتم وفقا

ً يتعلق ماالحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور اله ة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

 النتيجة 
تقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة  ب االعيستوج فإنه لم يرد إلى علمنا ما، استنادا إلى مراجعتنا

 .34 المحاسبة الدولي ارلمعيلم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 القانونية والرقابية األخرى المتطلباتحول جعة المراتقرير 

المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر رحلية مت المالية العلومافإن المضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، إ

واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون  المحاسبية للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما وصل إليه علمنا

وعقد   للنظام األساسي حقة لها، أو ت الالعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالوالت 2016لسنة  1الشركات رقم 

على وجه قد يكون له   2021مارس  31 أشهر المنتهية في الثالثةلشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة تأسيس ا

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة االم أو مركزها المالي.

ضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم نبين أي

على   2021مارس  31ة الثالثة أشهر المنتهية في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترب 2010لسنة  7

 المالي.ط الشركة األم أو مركزها على نشاوجه قد يكون له تأثيراً مادياً 
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 فئة أ   207 سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 وشركتها التابعة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع. 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 18 إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو رباحاألبيان 
  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

  

 أشهر المنتهية في ةالثالث
 مارس  31

 )معاد إدراجه(*   

 2020 2021 إيضاحات 

  
 دينار كويتي دينار كويتي

    

 708,630 946,222 3 اإليرادات من عقود مع العمالء 

 (499,503) (698,604)  تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة 
  ─────── ─────── 

 209,127 247,618  مجمل الربح

    

 (144,279) (213,104) 4 وتوزيعت بيع مصروفا

 (154,686) (216,741) 5 مصروفات إدارية 

  ─────── ─────── 

 (89,838) (182,227)  خسارة التشغيل

    

 (145,875) (123,556) 6 أخرىمصروفات 

 (59,770) (5,511) 7 حصة في نتائج شركة زميلة 

  ─────── ─────── 

 (295,483) (311,294)  خسارة الفترة

  ═══════ ═══════ 

 فلس (5.65) فلس (5.95) 8 السهم األساسية والمخففة خسارة

  ═══════ ═══════ 
 

وتعكس التعديالت  2020مارس  31المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في بعض المبالغ المبينة ال توافق  *
 .17التفصيل باإليضاح التي تم إجراؤها كما هو مبين ب

 
  

 

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 18 إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2021مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

 )معاد إدراجه(*  

 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 (295,483) (311,294) خسارة الفترة

 ─────── ─────── 

   

   )خسائر( إيرادات شاملة أخرى

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

 4,773 (342) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

 4,773 (342) اإليرادات الشاملة األخرى للفترة   )الخسائر( 

 ─────── ─────── 

 (290,710) (311,636) إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

 ═══════ ═══════ 
 

وتعكس التعديالت   2020مارس    31المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في    تتوافق معبعض المبالغ المبينة ال   * 
 .17التفصيل باإليضاح التي تم إجراؤها كما هو مبين ب
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 وشركتها التابعة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع. 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 
  2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم  

 أسهم 
 خزينة 

 احتياطي
 إجباري  

احتياطي 
 اختياري 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 خسائر
 متراكمة

 

 المجموع

 
 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 
        

 6,370,269 (652,141) 98,344 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 )مدقق( 2021يناير  1كما في 

 (311,294) (311,294)     -      -      -      -      -      -  خسارة الفترة

 (342)     -  (342)     -      -      -      -      -  شاملة أخرى للفترة خسائر

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

 (311,636) (311,294) (342)     -      -      -      -      -  إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

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

 6,058,633 (963,435) 98,002 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2021مارس  31في كما 

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

 
        

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

 425,000 425,000     -      -      -      -      -      -  ( 17تأثير تصحيح خطأ )إيضاح 

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

 6,630,721 (382,893) 89,548 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 *  2020يناير   1معاد إدراجه في  ال رصيد  ال 

 (295,483) (295,483)     -      -      -      -      -      -  )معاد إدراجه(* خسارة الفترة

 4,773     -  4,773     -      -      -      -      -  شاملة أخرى للفترة إيرادات

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

 (290,710) (295,483) 4,773     -      -      -      -      -  الشاملة للفترة (الخسائراإليرادات )إجمالي 

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

 6,340,011 (678,376) 94,321 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2020مارس   31في  كما  

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

 

 .17وتعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل باإليضاح  2020مارس  31المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في  تتوافق معبعض المبالغ المبينة ال  * 
 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 18 إلى  1احات المرفقة من إن اإليض
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع ات النقديةبيان التدفق

 2021مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 
 إيضاحات

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس    31

  
 )معاد إدراجه(* 

  
2021 2020 

  
 دينار كويتي دينار كويتي

 أنشطة التشغيل 
 

  

 (295,483) (311,294)  خسارة الفترة 
    ت النقدية: الفترة بصافي التدفقا   تعديالت لمطابقة خسارة 

 28,060 34,224  استهالك ممتلكات ومعدات  
 11,137 9,670  استهالك موجودات حق االستخدام  

 (5,225) (2,754)  إيرادات مرابحة  
 (3,248)     -  ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 90,151 28,793 3 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود  
 35,353 5,687 9 خسائر االئتمان المتوقعة لمحتجزات مدينة
 10,320 9,470  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

   - 98,303 6 شطب موجودات بيولوجية 

 (4,858) (18,187) 6 في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية  اتالتغير
 59,770 5,511 7 حصة في نتائج شركة زميلة  

في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو    ات التغير 

 الخسائر 
 

2,244 23,382 
 فائدة لمطلوبات التأجير

 
2,796 2,079 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

58,185 17,085 

  
─────── ─────── 

  
(77,352) (31,477) 

 مال العامل:  تعديالت على رأس الال 
 

  

 مخزون 
 

198,560 (171,495) 
 موجودات بيولوجية 

 
8,364 36,377 

 مدينون تجاريون وموجودات عقود 
 

(168,197) 21,233 
 مدفوعات مقدما ومدينون أخرون 

 
59,023 (141,662) 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  
 

41,404 61,708 
 مطلوبات عقود 

 
-     (39,767) 

  
─────── ─────── 

 العمليات )المستخدمة في(  التدفقات النقدية الناتجة من  
 

61,802 (265,083) 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 
(19,513) (13,845) 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل  
 

42,289 (278,928) 

  
─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار  
 

  

 شراء ممتلكات ومعدات 
 

(12,526) (195,850) 
 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

 
-     3,250 

 إيرادات مرابحة مستلمة
 

2,754 5,225 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  
 

(9,772) (187,375) 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 توزيعات أرباح مدفوعة  
 

(684) (376) 
 سداد مطلوبات تأجير 

 
(41,161) (2,361) 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
 

(41,845) (2,737) 

  
─────── ─────── 

 في النقد والنقد المعادل    النقص صافي  
 

(9,328) (469,040) 
   كما في بداية الفترة النقد والنقد المعادل  

 
2,393,920 3,221,442 

  
─────── ─────── 

 2,752,402 2,384,592 11   كما في نهاية الفترةالنقد والنقد المعادل 

  
═══════ ═══════ 

وتعكس التعديالت   2020مارس    31ترة المنتهية في  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للف  تتوافق معبعض المبالغ المبينة ال   * 
 .17تي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل باإليضاح ال



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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   معلومات حول الشركة 1
 

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

وفقًا لقرار مجلس   2021مارس    31إليهما معًا بـ "المجموعة"( لألشهر الثالثة المنتهية في    األم"( وشركتها التابعة )يشار

 .2021 مايو 17 بتاريخإدارة الشركة األم 
 

 ةفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2020ديسمبر  31ة للمجموعة للسنة المنتهية في جمعيانات المالية المالباعتماد  تم

 .أرباحعن توزيعات  تعلن الشركة األم. لم 2021 مايو 10 اريختبللمساهمين المنعقد 
 

في بورصة  اعلنً أسهمها يتم تداول و ،دولة الكويتفي ويقع مقرها  هاسيتأستم الشركة األم هي شركة مساهمة عامة إن 

عنوانها البريدي و 56، القطعة رقم عالدائري الراب الطريق ي،افي منطقة الرالرئيسي لشركة األم ا مكتبالكويت. يقع 

 ، دولة الكويت.13020الصفاة  ،1976ص.ب  لمسجل هوا
 

المقاوالت   القيام بأعمالو  ،مستلزمات الزراعةاستيراد وتصدير  بضطلع  الكويت وتدولة  تعمل المجموعة بشكل أساسي في  

وتنسيق ، هاا وتعميروتنميته واستصالح األراضي الزراعية ،وإنشاء وإدارة جميع أنواع المشاتل والمزارع ،الزراعية

افظ للشركة األم من خالل استثماره في مح  وفرواالستفادة من الفائض المالي المت  ،الحدائق وتزيين األماكن العامة والمدن

وافتتاح وتشغيل  ت،الوكاالوعقد اتفاقيات  ،األدوية البيطريةوتوزيع واستيراد  متخصصة، جهاتشركات و مدارة من

وتربية  ،جرة في سوق الكويت لألوراق الماليةاتموال ،وممارسة مهنة الطب البيطري ،ريةالبيطالعيادات والمراكز 

 .اتءإلنشااأعمال  عقود  إبرامو ،الدجاج والبيضوالمتاجرة في 
 

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

 محاسبية للمجموعةلاالسياسات التغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

 أساس اإلعداد  2.1

  " التقرير المالي المرحلي"  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

أساس مبدأ على أساس أنها ستتابع أعمالها على  البيانات الماليةقامت المجموعة بإعداد  ."(34)"معيار المحاسبة الدولي 

  ويشير تقديرهم إلى أنه اإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم تيقن قد تثير شًكا جوهريًا بشأن هذا االفتراض.    ترىاالستمرارية.  

لفترة ال تقل و  هناك توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل القريب

 ة المكثفة المجمعة.ة فترة المعلومات المالية المرحليشهًرا من نهاي 12عن 
 

 تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة األم.  
 

الية مجمعة عداد بيانات مات الالزمة إلفصاحالمجمعة كافة المعلومات واإلال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

للسنة    للمجموعة كاملة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 المجموعة  قبل ديالت المطبقة منوالتع الجديدة المعايير والتفسيرات 2.2

تلك المتبعة في إعداد البيانات ل  مماثلة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  بقة في إعداد لمحاسبية المطإن السياسات ا

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي  2020ديسمبر  31في  السابقة السنوية للمجموعة للسنة المنتهيةالمجمعة المالية 

خر صادر ولكن لم  آتعديل  أوتفسير  أور اة بالتطبيق المبكر ألي معيالمجموع . لم تقم2021يناير  1 اعتباًرا منتسري 

 سر بعد. ي
 

نه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية  إال إ 2021ل مرة في سنة وسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألت

 المكثفة المجمعة للمجموعة. 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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 )تتمة(المجموعة  قبل قة منعديالت المطبالجديدة والت المعايير والتفسيرات 2.2
 

سبة ، ومعيار المحا9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

  16مالية والمعيار الدولي للتقارير ال 4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39الدولي 

بين  فيمااستبدال معدل )اإليبور( المعروض  نتيجة التقارير الماليةتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على 

   .البنوك بمعدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة وقدية يرات على التدفقات النتغيرات تعاقدية أو تغ إجراء مبرر عملي يستلزم

   معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. لعملية اإلصالح، والتي يتم

 وتوثيقات  تحوطعلى تصنيفات التغييرات والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور السماح بال

 عالقة التحوط.  إيقافدون التحوط 

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

 خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر.  تحمل معدل فائدة
 

مجموعة استخدام  الية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم اللم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات الم

 المبررات العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 من العقود مع العمالءالناتجة اإليرادات  3
 

 معلومات اإليرادات  وزيعت   3.1

 العمالء استنادًا إلى نوع المبيعات والخدمات:فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة الناتجة من العقود مع 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

   الخدمات  أو البضاعة    نوع 

 458,932 687,393 بيع بضاعة 

   خدماتتقديم  

 249,698 258,829 المزارع   ات مشروع  -

 
─────── ─────── 

 708,630 946,222 من العقود مع العمالء  الناتجة   إجمالي اإليرادات 

 ═══════ ═══════ 

   

   األسواق الجغرافية 

 708,630 946,222 الكويت دولة  

 ═══════ ═══════ 

 
  

   توقيت االعتراف باإليرادات

 458,932 687,393 بضاعة وخدمات مقدمة في فترة زمنية معينة

 249,698 258,829 لوقتخدمات مقدمة على مدار ا بضاعة و 

 
─────── ─────── 

 
946,222 708,630 

 
═══════ ═══════ 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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 من العقود مع العمالء )تتمة(الناتجة اإليرادات  3
 

 مدينون تجاريون وأرصدة عقود   3.2

  )مدققة(   

 

 مارس 31
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 مارس  31
 2020 

 
 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 1,088,988 1,144,599 1,160,796 مدينون تجاريون 

 (546,961) (613,817) (629,053) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 

─────── ─────── ─────── 
 

531,743 530,782 542,027 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

 227,311 676,680 828,680 موجودات عقود

 (13,316) (35,420) (48,977) وقعةمخصص خسائر االئتمان المت

 
─────── ─────── ─────── 

 
779,703 641,260 213,995 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 1,311,446 1,172,042 756,022 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ين أرصدة النحو، تتبا. وعلى هذا مشروعات الزراعة قيد التنفيذتتعلق موجودات العقود باإليرادات المكتسبة من خدمات 

 . معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالتاريخ  في  خدمات مشروعات الزراعة قيد التنفيذ  لى عدد  إ  ستندهذا الحساب وت
 

: 2020مارس  31دينار كويتي و 74,924: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 74,924بمبلغ  تتضمن مطلوبات العقود

 .المزارع اتقصيرة األجل المستلمة لتقديم خدمات مشروع ت مقدًماعادفال دينار كويتي( 28,777
 

 التجاريين وموجودات العقود:للمدينين الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  فيما يلي
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 470,126 649,237 يناير  1كما في 
 90,151 28,793 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 
─────── ─────── 

 560,277 678,030 مارس 31في كما 

 
═══════ ═══════ 

 

 مصروفات بيع وتسويق 4

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 119,215 181,473 رواتب وتكاليف أخرى للموظفين

 24,496 31,631 استهالك ممتلكات ومعدات

 568  -     مصروفات متنوعة أخرى 

 
─────── ─────── 

 
213,104 144,279 

 
═══════ ═══════ 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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 إداريةمصروفات  5

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
 معاد إدراجه* 

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

   

 52,475 79,817 للموظفين ىخررواتب وتكاليف أ

 2,303 2,236 *استهالك ممتلكات ومعدات

 10,137 8,620 استهالك موجودات حق االستخدام

 14,832 21,653 صيانة وإصالحا 

 5,526 6,895 مصروفات تأمين

 2,079 2,796 فائدة لمطلوبات تأجير

 67,334 94,724 خرى مصروفات متنوعة أ

 
─────── ─────── 

 
216,741 154,686 

 
═══════ ═══════ 

 

 2020مارس  31المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في  تتوافق معبعض المبالغ المبينة ال  * 
 .17التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل باإليضاح  وتعكس

 

 أخرىمصروفات  6

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 3,248     - ممتلكات ومعداتربح بيع 

 (18,157) 510 صافي إيرادات )خسائر( استثمار

 4,858 18,187 التغيرات في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية

 (90,151) (28,793) (3.2مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين وموجودات عقود )إيضاح  

 (35,353) (5,687) (9مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمحتجزات مدينة )إيضاح  

 (10,320) (9,470) مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

      -  (98,303) شطب موجودات بيولوجية*
 ─────── ─────── 

 
(123,556) (145,875) 

 ═══════ ═══════ 
 

دينار كويتي من منتجات الدواجن نتيجة لظهور اإلصابة بأنفلونزا  98,303مت المجموعة بشطب مبلغ قا، الفترةخالل  * 
 الطيور والتي تم اكتشافها في إحدى المزارع.

 
 زميلةة استثمار في شرك 7
 

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

 كةالشراسم 
 بلد 

 الملكية %حصة   التأسيس
األنشطة 
 القيمة الدفترية الرئيسية

  
 مارس 31

 2021 
 ديسمبر  31

 2020 
 مارس   31

 2020  
 مارس 31

 2021 
 ديسمبر  31

 2020 
 مارس   31

 2020 

 دينار كويتي دينا ر كويتي دينار كويتي  دينار كويتي ر كويتيدينا  دينار كويتي  

شركة الظفرة ألنظمة  
 165,998 119,935 114,082 الزراعة %33 %33 %33 االمارات  الري ذ.م.م. 

      ═════ ═════ ═════ 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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 )تتمة( زميلةة استثمار في شرك 7
 

 مطابقة القيمة الدفترية:

  )مدققة(   

 

 مارس 31
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 مارس  31
 2020 

 ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 220,995 220,995 119,935 بداية الفترة / السنةفي  كما  
 (59,770) (109,856) (5,511) خسائرال حصة في  

 4,773 8,796 (342) تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── ─────── 
 114,082 119,935 165,998 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ربحية السهم 8
 

على  العاديين بمساهمي الشركة األم  ةة الخاصفترالخسارة م احتسـاب مبالغ ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة يت
  ة الخـاص  الخسارةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمة 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح ط على المتوسالعاديين بمسـاهمي الشـركة األم 
لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. نظًرا لعدم وجود  

 أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

 

 أشهر المنتهية في   ثة الثال 
 مارس   31

 معاد إدراجه*  

 2021 2020 
   

 (295,483) (311,294) خسارة الفترة )دينار كويتي(

 
═══════ ═══════ 

 52,315,800 52,315,800 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة )أسهم(*

 
═══════ ═══════ 

 (5.65) (5.95) ففة )فلس(األساسية والمخربحية السهم 

 
═══════ ═══════ 

 

 .الفترةيراعي المتوسط المرجح لعدد األسهم المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل  * 
 

وتاريخ التصريح بين تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتضمن أسهم عادية  معامالتأي جراء إلم يتم 
 .التي قد تتطلب إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةبهذه ا

 

 مدفوعات مقدًما ومدينون أخرون 9

  

 مارس  31
2021 

 )مدققة(
ديسمبر  31  

2020   
 مارس  31

 2020 
 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 متداولةغير  
   

 16,080  -     -    محتجزات مدينة 
 (1,010)  -     -    مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 
─────── ─────── ─────── 

 
   -     -  15,070 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    متداولة
 523,295 538,766 538,766 محتجزات مدينة 

 (111,740) (136,992) (142,679) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 
─────── ─────── ─────── 

 
396,087 401,774 411,555 

 5,721 8,232 2,948 مصروفات مدفوعة مقدًما
 80,341 173,609 118,423 دفعات مقدًما إلى موردين

 225,438 38,288 39,735 مدينون أخرون

 
─────── ─────── ─────── 

 
557,193 621,903 723,055 

 
─────── ─────── ─────── 

 
557,193 621,903 738,125 

 
═══════ ═══════ ═══════ 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

12 
 

 )تتمة( مدفوعات مقدًما ومدينون أخرون 9
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمحتجزات المدينة:

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 7,3977 136,992 يناير 1كما في 

 35,353 5,687 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

─────── ─────── 
 112,750 142,679 مارس 31كما في 

 
═══════ ═══════ 

 

 ات األطراف ذات عالقة إفصاح 10
 

تتضمن األطراف ذات عالقة لدى المجموعة شركاتها الزميلة وشركات المحاصة والمساهمين الرئيسيين والشركات 
للسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين بالمجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى الخاضعة  

لتي يمارسون عليها تأثيراً ملموساً أو سيطرة مشتركة. تتم الموافقة على  والشركات التي يمثلون المالكين الرئيسيين لها أو ا
 ل إدارة المجموعة.  سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قب

 

ديسمبر  31و 2021مارس  31توضح الجداول التالية إجمالي مبلغ األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة كما في 
 :2020مارس  31و 2020

 
 شركة

 زميلة 
أطراف أخرى 

 ذات عالقة*
 مارس  31

2021 

 )مدققة(
ديسمبر  31  

2020   
 مارس   31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيدينا ر كوي دينار كويتي 

      

 6,161 5,271 5,271    - 5,271 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة* 

العادلة من  موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 35,780 44,519 42,275 42,275    - خالل األرباح أو الخسائر

 

 كبرىمن الشركة األم ال ستحقةم أرصدةلدى المجموعة كان المجمعة، كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة 
وهي دينار كويتي(  8,911: 2020مارس  31دينار كويتي و 8,911: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,911بمبلغ 
ي دينار كويت 8,911: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,911مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ بعد افي بالص

 دينار كويتي(. 8,911: 2020مارس  31و
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
لديهم صالحية ومسؤولية  ممناإلدارة الرئيسيين في عضاء األمجلس اإلدارة و يتكون موظفو اإلدارة العليا من أعضاء

المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا لمعامالت واألرصدة القائمة اقيمة إن إجمالي تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 كما يلي:كان 

 
 المعامالت ة قيم 

  للفترة المنتهية في   
 الرصيد القائم

 كما في   

 
 مارس  31

2021 
 مارس   31

2020  
 مارس  31

2021 

 )مدققة(
ديسمبر  31  

2020   
 مارس   31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

       

 39,744 43,946  -     13,726 7,500 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 82,565 86,538  -     1,726  -    للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  

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

 7,500 15,452     -  130,484 122,309 

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

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
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 )تتمة(ات األطراف ذات عالقة إفصاح 10
 

 )تتمة( المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

للسنة  صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةعدم ب 2021أبريل  12 اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخأوصى مجلس 

ماع الجمعية العمومية السنوية من قبل المساهمين في اجتهذه التوصية  . تمت الموافقة على  2020ديسمبر    31المنتهية في  

 .2021 مايو 10المنعقد بتاريخ 
 

 النقد والنقد المعادل 11
 

 ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:المجمع ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف
 

  

 مارس  31

2021 

 )مدققة(
ديسمبر  31  

2020   

 مارس   31

2020 

 نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,514,869 1,148,223 1,136,160 نقد لدى البنوك

 12,350 12,350 12,350 نقد في الصندوق

 1,214,487 1,222,697 1,225,449 ودائع قصيرة األجل 

 10,696 10,650 10,633 نقد محتفظ به في محافظ مدراة
 ─────── ─────── ─────── 
 2,384,592 2,393,920 2,752,402 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

لى المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة،  ستنادًا إا  لدى بنك محلي لفترة ثالثة أشهر أو أقل،الودائع قصيرة األجل    إيداعيتم  

 سب فائدة بمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة. تتكهي و
 

 أسهم خزينة 12
  )مدققة(  

 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 

 2021 2020 2020 
    

 83,200 83,200 83,200 عدد أسهم الخزينة 

 %0.16 %0.16 %0.16 نسبة رأس المال المصدر

 3,573 3,573 3,573 دينار كويتي   - التكلفة 

 4,709 5,408 5,491 دينار كويتي  -القيمة السوقية  
 

ة للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بتلك األسهم وفقاً لتعليمات االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير قابلإن  

 هيئة أسواق المال.
 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 13

  

 مارس  31

2021 

 )مدققة(
ديسمبر  31  

2020   

 مارس   31

2020 

 
 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي

    

 118,233 77,039 152,451 دائنون تجاريون 

 5,188 4,432 4,431 دائنةت  محتجزا

 208,640 353,019 371,374 مصروفات مستحقة 

 226,853 225,887 225,203 توزيعات أرباح مستحقة

 327,779 134,731 82,369 دائنون آخرون 
 

─────── ─────── ─────── 
 

835,828 795,108 886,693 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

14 
 

 لةمطلوبات محتمالتزامات و 14
 

 التزامات  14.1
 ليس لدى المجموعة التزامات رأسمالية كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

 
  مطلوبات محتملة 14.2
 ات إلى طرف غير ذي عالقة مقابل ضمان المجموعة قدمت، تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيكما 

: 2020مارس  31دينار كويتي و 2,294,149: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,003,137مبلغ بعض العقود بتنفيذ 
 لوبات جوهرية.  أن ينشأ عنها أي مطليس من المتوقع ودينار كويتي(.  2,960,400

 

 معلومات القطاعات   15
 

ضمن هذه   الرئيسيةخدمات لانشطة وإن األ .أعمال رئيسيةقطاعات  على ثالثالمجموعة نظيم تم تيألغراض اإلدارة، 
 كما يلي: هي القطاعات 

 

 الزينة نباتاتإنتاج وبيع المشاتل وتجارية:  خدمات 

  :خدمات البستنة والصيانةمشروعات 

  :واألسهم. شركة زميلة والودائع محددة األجلاالستثمار في استثمارات 

 

 

 2021مارس  31

 

 اإلجمالي استثمار مشروعات ت تجاريةخدما

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك

 

    
 7,650,994 1,383,336 1,278,277 4,989,381 الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,592,361  -    484,268 1,108,093 المطلوبات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

    

 959,408 (5,001) 179,536 784,873 اإليرادات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,270,702  -    267,898 1,002,804 المصروفات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 (311,294) (5,001) (88,362) (217,931) خسائر القطاعات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 34,224  -    357 33,867 استهالك ممتلكات ومعدات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 9,670  -    1,050 8,620 استهالك موجودات حق االستخدام

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 12,526  -     -    12,526 مصروفات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

15 
 

 )تتمة(معلومات القطاعات  15
  

 

 *)معاد إدراجه(  2020ارس م 31

 

 اإلجمالي استثمار مشروعات خدمات تجارية

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 

    

 7,998,223 1,416,265 1,470,359 5,111,599 الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

    

 638,809 (77,927) 155,587 561,149 اإليرادات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 934,292  -    304,007 630,285 المصروفات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (295,483) (77,927) (148,420) (69,136) خسائر القطاعات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 28,060  -    1,261 26,799 استهالك ممتلكات ومعدات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,137  -    1,000 10,137 استهالك موجودات حق االستخدام

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 195,850  -     -    195,850 مصروفات رأسمالية

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

مارس  31للفترة المنتهية في ة كما في والمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع تتوافق معبعض المبالغ المبينة ال  * 
 .17التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل باإليضاح  وتعكس 2020

 

 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي استثمار اتمشروع خدمات تجارية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 7,921,603 1,387,151 1,229,817 5,304,635 الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,551,334     - 444,349 1,106,985 المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  قيمة العادلةالقياس  16
 

المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق   أوإن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما  

 في تاريخ القياس. 
 

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

 والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: أقل مستوى من المدخالت استناداً إلى 
 

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

   لمدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من ا  -  2المستوى
 مباشر أو غير مباشر

  المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا.  أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من - 3المستوى 
  

تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد على أساس متكرر،  بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة 

مدخالت ذي األهمية حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من ال 

 مجمعة.  مرحلية مكثفة مالية معلوماتفترة كل لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
  



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
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16 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 )تتمة( طرق التقييم واالفتراضات

 العادلة: تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة 
 

 موجودات بيولوجية
يخ  إلى تار لوصولوالتكاليف المتوقعة ل  ،ة بالرجوع إلى العائدات والجودةبيولوجييتم تحديد القيمة العادلة للموجودات ال

  ن مزارعيلل سددفي المنطقة المحلية وسعر السوق الم موجوداتوأسعار السوق لكل مجموعة متنوعة من ال ،االستحقاق

ر. تصنف المجموعة ئأو الخسا رباحأو خسائر من إعادة قياس القيمة العادلة ضمن األ أرباحأي  إدراج المستقلين. يتم

 من الجدول الهرمي. 2وى المست ضمنة بيولوجيالقيمة العادلة للموجودات ال
 

  في أسهم مدرج ستثمارا
أي  إجراء دون  مماثلةإلى أسعار السوق المعلنة في سوق نشط لموجودات  الة علنً واالقيمة العادلة لألسهم المتد تستند 

 من الجدول الهرمي.  1تعديالت. تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

رات في عمليات التقييم للمجموعة وأساليب التقييم وأنواع المدخالت المستخدمة في قياسات القيمة العادلة تغي  حدث أيلم ت

 خالل الفترة.
 

 ات ومطلوبات مالية أخرىدموجو

المالية  معلوماتة عن قيمتها الدفترية في تاريخ الجوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة 

يعاد تسعيرها على الفور  أواألجل  ةاستحقاق قصيرفترة المجمعة حيث إن معظم هذه األدوات ذات ة المكثفة المرحلي

إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات خاصية الطلب   السوق.ب في أسعار الفائدةحركة الاستنادا إلى 

 ال تقل عن قيمتها االسمية.
 

ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف ي  يعرض الجدول التال
 القيمة الدفترية التي تعادل تقريبًا القيمة العادلة بصورة معقولة: 

 

 بواسطةقياس القيمة العادلة  

 
 2021مارس  31

األسعار المعلنة في 
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 

المدخالت 
رية غير الجوه

الملحوظة 
 المجموع (2)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    أدوات مالية: 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 42,275  -    42,275 الخسائر
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    :موجودات غير مالية

 465,979 465,979  -    موجودات بيولوجية
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  . 2021مارس    31المنتهية في    لقياسات القيمة العادلة خالل الفترة  2والمستوى    1جراء أي تحويالت بين المستوى  إلم يتم  
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 )تتمة( موجودات ومطلوبات مالية أخرى

 

 بواسطةس القيمة العادلة قيا 

 2020ديسمبر  31كما في 

األسعار المعلنة في 
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

الملحوظة 
 المجموع (2)المستوى 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    أدوات مالية: 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو موجودات مالية 

 44,519     - 44,519 ئرالخسا

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    :موجودات غير مالية

 554,459 554,459     - موجودات بيولوجية
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 بواسطةقياس القيمة العادلة 

 2020مارس  31كما في 

المعلنة في األسعار 
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

لحوظة الم
 المجموع (2)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    أدوات مالية: 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 35,780     - 35,780 الخسائر
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    :موجودات غير مالية

 500,529 500,529     - موجودات بيولوجية
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 إعادة اإلدراج بأثر رجعي 17
 

ملك حر قامت رض ألستهالك االباحتساب طريق الخطأ عن ، قامت المجموعة 2019إلى  2012خالل السنوات ما بين 

لكات الممتتم ادراج  ونتيجة لذلك،  ت.  "الممتلكات والمعدا"ضمن بند    وتصنيفهاغراضها اإلدارية  أل  2012في سنة  ها  ئبشرا

المرحلية المكثفة المالية    المعلوماتبنود  بند من  . تم تصحيح هذا الخطأ من خالل إعادة إدراج كل  بأقل من قيمتها  والمعدات

 المتأثرة في الفترات السابقة. المجمعة 
 

 تلخص الجداول التالية التأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.
 

 2020 مارس 31  

 كما سبق 
 تسجيله 

 تأثير إعادة 
 اإلدراج

 بعد إعادة 
 اإلدراج

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع 

    

 (295,483) 14,167 (309,650) خسارة السنة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 فلس   (5.65) فلس   0.27 فلس (5.92)  ربحية السهم األساسية والمخففة
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 وشركتها التابعة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع. 
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 )تتمة( إعادة اإلدراج بأثر رجعي 17

 2020مارس  31  

 
 كما سبق

 تسجيله 

تأثير إعادة 
 اإلدراج

 بعد إعادة 
 اإلدراج

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

    الموجودات

 1,334,356 439,167 895,189 كات ومعداتممتل 

 ─────── ─────── ─────── 

 7,998,223 439,167 7,559,056 إجمالي الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    حقوق الملكية

 (678,376) 439,167 (1,117,543) خسائر متراكمة 

 ─────── ─────── ─────── 

 6,340,011 439,167 5,900,844 إجمالي حقوق الملكية 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .2020مارس  31فترة المنتهية في لل وبيان التدفقات النقدية المجمعاإليرادات الشاملة األخرى تأثير على  ليس هناك أي
 

الحالية.    عالوةً على إعادة اإلدراج المذكورة أعاله، تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة لكي تتفق مع عرض السنة

 ابقاً وربح الفترة المنتهية بذلك التاريخ.ليس هناك تأثير إلعادة التصنيف على حقوق الملكية المسجلة س
 

 19-كوفيدفيروس تأثير  18
 

في االنتشار عبر المناطق الجغرافية العالمية مما يتسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية  19-كوفيد تستمر جائحة

  إجراءات الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم    اتخذتجوهرية في البيئة االقتصادية العالمية.    تيقنعدم  وظهور عوامل  

 للجائحة.  الحادة واسعة النطاق لمواجهة الفيروس مخصصة للتخفيف من التداعيات
 

ديسمبر  31نة المنتهية في جوهرية على البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للس 19-كانت تأثيرات جائحة كوفيد

، لم تتعرض المجموعة ألي تأثير سلبي جوهري آخر على 2020ديسمبر  31. وبالمقارنة مع السنة المنتهية في 2020

. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال تزال القيمة الدفترية  2021لمنتهية في مارس عملياتها خالل الثالثة أشهر ا

بشكل كبير أمًرا تقديريًا وستواصل  ةت في السوق. ال يزال تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدللموجودات حساسة للتقلبا

 م.المجموعة وفقًا لذلك إعادة تقييم مركزها والتأثير المتعلق به بانتظا
 




