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الزراعي تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة النخيل لإلنتاج 
   ش.م.ك.ع

 
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

  رأينا المتحفظ
فإن البيانات المالية المجمعة تظهر بشكٍل عادل ومن كافة  رأي المتحفظ،على األمور المبينة في فقرة أساس الباستثناء اآلثار المحتملة المترتبة في رأينا، 

ن بـ "المجموعة") النواحي الجوهرية المركز المالي المجمع لشركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع ("الشركة األم") وشركتها التابعة (يشار إليهم مجتمعي
  ية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  وأداءها المالي المجمع وتدفقاتها النقد 2019مبر ديس 31كما في 

 
 

  قمنا بتدقيق ما يلي
  البيانات المالية المجمعة للمجموعة التي تتكون من:

 
  ؛2019ديسمبر  31بيان المركز المالي المجمع كما في  
 ؛2019ديسمبر  31ع للسنة المنتهية في خل المجمبيان الد  
  ؛2019ديسمبر  31بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في  
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛  
 بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و  
 عن السياسات المحاسبية الهامة.تي تشمل موجزاً نات المالية المجمعة والاإليضاحات المتممة للبيا  

 

  أساس الرأي المتحفظ
 31 في المنتهية لسنةل الخسائر من صلة ذات وحصة 2019 ديسمبر 31 في كما زميلة شركة في استثمارا للمجموعة المجمعة المالية البيانات تتضمن
لم تقم إدارة الشركة الزميلة بتقييم إجمالي  ).8 إيضاحأنظر ( التوالي على كويتي دينار 114,826 و كويتي دينار 220,995 بمبلغ 2019 ديسمبر

 ديسمبر 31 في كما "األدوات المــالية"  9الموجودات المــالية للشركة الزميلة لالنخفاض في القيمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 31ن الضروري إجراء أي تعديالت على المبالغ المسجلة في بيان المركز المالي المجمع كما في إذا كان م تمكن من تحديد ما. وبالتالي، لم ن2019

  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  الصلة  ذات  واإليضاحاتأو في بيانات الدخل الشامل المجمع، التغيرات في حقوق الملكية، التدفقات النقدية    2019ديسمبر  
   

 
مسؤوليات مراقب الحسابات عن لقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم 

  من هذا التقرير. المجمعة تدقيق البيانات المالية
 

 
  .المتحفظ لرأيناأساٍس ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير 

 
 

  االستقاللية
ين ومتطلبات نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسب

وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه كويت. ولة الالسلوك األخالقي المتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية المجمعة في د
  المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين.

 

   منهجنا في التدقيق
 

  لمحة عامة

   الخسارة االئتمانية المتوقعة على المدينين التجاريين   أمور التدقيق الرئيسية

 
النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية المجمعة. وعلى وجه  قمنا بتحديد األهميةالتدقيق الخاص بنا، كجزء من تصميم عملية 

لتي تتضمن الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام الشخصية التي قامت بها اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية ا
تبار والتي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا المستقبلية في االع تراضات وأخذ األحداثوضع اف

األخطاء  مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر
  تيجة االحتيال.الجوهرية ن

 
االعتبار هيكل  وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة ككل، آخذين في

    حاسبية ومجال الصناعة الذي تعمل فيه المجموعة.المجموعة والعمليات والضوابط الم
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المساهمين في شركة النخيل لإلنتاج الزراعي المستقل إلى السادة  تقرير مراقب الحسابات
  ش.م.ك.ع (تتمة)

 
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 

  أمور التدقيق الرئيسية
المجمعة للفترة الحالية. وقد تم تناول   أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعد بحسب تقديرنا المهني األكثر أهمية في عملية تدقيق البيانات المالية

ول هذه األمور. باإلضافة الى األمور نا حولها، ونحن ال نبدي رأياً منفصالً حهذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية المجمعة ككل، وتشكيل رأي
  رنا.ي كأمور تدقيق رئيسية يتم إبالغها في تقريفقد قمنا بتحديد األمور المذكورة فيما يل أساس الرأي المتحفظالمذكورة في قسم 

 

  كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق  أمور التدقيق الرئيسية

  المتوقعة على المدينين التجاريينالخسارة االئتمانية 
خالل السنة، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لية". قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط في المعيار "األدوات المــا  9
وات المــالية" لقياس الخسارة "األد 9الدولي للتقارير المالية رقم 

دينين التجاريين، والذي يسمح باالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة للم
المتوقعة على مدار عمر الدين اعتباًرا من االعتراف المبدئي باألرصدة 

نة. تقوم المجموعة بتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة للمدينين المدي
التجاريين من خالل استخدام جدول مخصصات يستند إلى خسارة 

دلة حسب العوامل المستقبلية والبيئة االقتصادية. ئتمان التاريخية، معاال
تم تجميع المدينين التجاريين بناء على خصائص مخاطر االئتمان 

  م التأخير عن السداد.المشتركة وأيا

لقد قمنا بالتركيز على هذا المجال ألن هناك عدًدا من األحكام الرئيسية 
ب متطلبات المعيار المطلوبة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموج

  مثل: 9الدولي للتقارير المالية رقم 

  اختيار نماذج مناسبة وافتراضات لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
ما في ذلك؛ احتمالية التعثر، معدل الخسارة عند التعثر والتعرض ب

  لتعثر.عند ا
  تحديد جدول مخصصات يستند إلى خسارة االئتمان التاريخية، معدل

  العوامل المستقبلية والبيئة االقتصادية الكلية ذات الصلة.حسب 
  تحديد مجموعة من الموجودات المماثلة لغرض قياس مخاطر االئتمان

  قعة.المتو
 

حول هذه البيانات المالية  11(ب) و1-4، 3-3انظر اإليضاحات 
    المجمعة لالطالع على اإلفصاحات ذات الصلة.

  
   التي نفذناها على ما يلي:اشتملت إجراءات التدقيق 

   
قمنا باختبار اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية   -

  المتوقعة.

المدينة من خالل تحديد الفترة التاريخية استحقاق األرصدة    لقد أدركنا آجال  -
نقدية لألرصدة المدينة وتحديد مقدار المدينين التجاريين التي نتج عنها خسائر  

  للوصول إلى معدالت الخسارة التاريخية.

لقد قمنا باختبار التعديالت على معدالت الخسارة التاريخية للمعلومات  -
    لوصول إلى معدالت الخسارة المتوقعة.الحالية والمستقبلية ل

لقد قمنا بالتحقق من معقولية منهجية نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة  -
مة لحساب احتمالية التعثر، معدل الخسارة عند التعثر والحسابات المستخد

    وقيمة التعرض عند التعثر للمدينين التجاريين للمجموعة.

االفتراض الرئيسي   الئتمانية المتوقعة بناًء علىقمنا بإعادة حساب الخسارة ا  -
  أعاله لتقييم دقة العمليات الحسابية.

الية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات البيانات الم
    .9و 7للتقارير المالية رقم 
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لنخيل لإلنتاج الزراعي تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة ا

  ش.م.ك.ع (تتمة)
 

   تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
 

   معلومات أخرى
   تدقيقنا عليها.إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة باستثناء البيانات المالية المجمعة وتقرير 

 
 

   للتأكيد عليها.لمالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى، وال نبدي أي استنتاج بأي شكل البيانات ا إن رأينا عن
 

 
بالنظر فيما إذا كانت تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم 

ت أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود خرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية المجمعة أو مع ما حصلنا عليه من معلوماالمعلومات األ
   أخطاء بها بشكل جوهري.

 
 

ليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص. وإذا استنتجنا وجود أخطاء جوهرية، استناداً إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا و
قيمة في  محتمل من الحصول على أدلة كافية بخصوص تقييم حصة المجموعة من انخفاض كما هو مذكور في قسم أساس الرأي أعاله، لم نتمكن

. ال 9بات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموجودات المالية للشركات زميلة ألن إدارة الشركة الزميلة لم تقم بتقييم االنخفاض في القيمة وفقًا لمتطل
  ات األخرى المتعلقة بهذا األمر بها خطأ جوهري من عدمه.يمكننا استنتاج ما إذا كانت المعلوم

 

  مسؤوليات إدارة الشركة األم والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة 
لمالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية ية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير ااد والعرض العادل لهذه البيانات المالإن إدارة الشركة األم مسؤولة عن اإلعد

   التي تراها اإلدارة ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
 

كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب مقتضى الية المجمعة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها إعداد القوائم الم تعتبر اإلدارة، عند
إيقاف أنشطتها، الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي، ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو  

   و ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك.أ
 

  الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.ويتولى المسؤولون عن 
 

  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
ل أو خطأ، حتيالمالية المجمعة ككل خالية من أي خطأ جوهري، سواًء كان ناشئاً عن اتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات ا

لذي يتم وفقاً للمعايير وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق ا
طأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المعقول عن أي خطأ جوهري في حال وجوده. تنشأ حاالت األخطاء من االحتيال أو الخالدولية للتدقيق سوف يكشف دوماً  

  توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.
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تاج الزراعي نخيل لإلنلى السادة المساهمين في شركة التقرير مراقب الحسابات المستقل إ
   ش.م.ك.ع (تتمة)

    تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  عملية التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي:لمهنية ونحافظ على الشك المهني خالل كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس األحكام ا

 
 ق المناسبة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية المجمعة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقي

م اكتشاف أي خطأ جوهري ناشئ عن االحتيال يعتبر ئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدلتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومال
   أعلى من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

 لتي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغرض لتدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق االحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية ا
   إبداء الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة   
 تخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحداث توصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة اسلا

 أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
إننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية ها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فعلي

اريخ تقرير المجمعة، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى ت
   لك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.التدقيق الخاص بنا. ومع ذ

 معامالت ل التقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تمث
  عرضاً عادالً.واألحداث بطريقة تحقق 

 نات الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيا
ن عن رأي وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولي المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها

  التدقيق الذي توصلنا إليه.
 

ق الجوهرية، ونقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقي
  التدقيق.بتحديدها خالل أعمال  بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا

 
غهم بجميع العالقات وغيرها كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبال

  ية فيما يتعلق بهذا الخصوص.  ضاء، اإلجراءات الوقائمن األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقت
 

يانات المالية المجمعة ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب
ر في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف نقوم بتوضيح هذه األموللفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. و

تزيد اآلثار العكسية  العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع أن
  مر.راء اإلبالغ عن هذا األعن المصلحة العامة من ج
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة النخيل لإلنتاج الزراعي 
   ش.م.ك.ع (تتمة)

 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
تفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية لشركة األم تحتقريرنا، أن ا" في المتحفظ أساس الرأيبرأينا أيضاً، وباستثناء األمر الموضح في فقرة " 

أننا قد حصلنا على المجمعة باإلضافة إلى محتويات تقرير مجلس اإلدارة المتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة األم. و
لسنة  1بيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص عليه قانون الشركات رقم دقيقنا وأن الرورية ألداء تكافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ض

ا واعتقادنا والئحته التنفيذية والنظام األساسي للشركة األم وأّن الجرد قد أجري وفقاً لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدين  2016
والئحته التنفيذية أو للنظام األساسي للشركة األم على  2016لسنة  1خالفات لقانون الشركات رقم م 2019ديسمبر  31منتهية في لم تقع خالل السنة ال

  وجه قد يؤثر جوهرياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  
  أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد

  39حسابات مرخص فئة أ رقم مراقب 
   برايس وترهاوس كوبرز

  (الشطي وشركاه)
 

  2020مارس  31
  الكويت



 

 تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 38إلى  11ة على الصفحات من إن اإليضاحات المرفق
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 تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 38إلى  11ة على الصفحات من إن اإليضاحات المرفق
7 

 

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

  بيان الدخل المجمع 
  بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك) (كافة المبالغ المذكورة 

 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في   

   2019  إيضاح  
2018    

  ) 24إليضاح (معدلة، ا
     

  3,588,437   3,080,923  20  إيرادات من العقود مع العمالء 
  ) 2,388,397(   ) 2,037,411(  15  تكلفة اإليرادات 
  1,200,040   1,043,512   إجمالي الربح 

  68,545   62,828  10  التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية 
  ) 569,038(   ) 531,718(  16  مصروفات البيع والتسويق 

  ) 603,250(   ) 740,981(  17  مصروفات عمومية وإدارية 
  54,553   187,731  (ب)  1-4  عكس صافي خسائر االنخفاض في القيمة

  ) 20,923(   ) 16,702(   مصاريف أخرى 
  129,927   4,670    الربح التشغيلي
  11,105   45,956  18   إيرادات استثمار
  -   ) 10,012(   مطلوبات اإليجار  - تكاليف التمويل 

  ) 121,620(   ) 114,826(  8  الحصة من نتائج شركة زميلة 
  19,412   ) 74,212(    (خسارة)/ ربح السنة

  فلس  0.37   ) فلس 1.42(  19  األساسية والمخففة (خسارة)/ ربحية السهم 
 

 



 

 تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 38إلى  11إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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  التابعة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع وشركتهــا 
 

  بيان الدخل الشامل المجمع 
  رة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك) الغ المذكو(كافة المب 

 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 

2019   
2018    

  ) 24(معدلة، اإليضاح 
   

  19,412  ) 74,212(  (خسارة)/ ربح السنة 
    (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخــر 

    إعادة تصنيفهــا الحقاً إلى الربح أو الخسارة بنود يجوز 
  1,062  ) 2,521(  ) 8رف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية (اإليضاح الص فروق

  1,062  ) 2,521(   إجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر
  20,474  ) 76,733(  إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة 



 

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 38ى إل 11إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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  شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع وشركتهــا التابعة 
 

  ق الملكية المجمعبيان التغيرات في حقو
  ) المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك (كافة المبالغ 

 

 
  رأس المال

   االحتياطي العام   احتياطي قانوني   أسهــم الخزينة   عالوة إصدار   
احتياطي تحويل 
   خسائر متراكمة   عمالت أجنبية

إجمــالي حقوق 
  الملكية

                
  8,061,389   442,061   91,007   1,033,497  1,033,497  )3,573(  225,000  5,239,900  2018ر يناي 1الرصيد كما في 

 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )753,093(   )753,093(   -   -  -  -  -  -  )24(إيضاح 

  7,308,296   )311,032(   91,007   1,033,497  1,033,497  )3,573(  225,000  5,239,900  2018يناير  1إجمالي حقوق الملكية المعدلة في 
            

  19,412  19,412  -   -   -   -   -   -  )24ربح السنة (معدل، اإليضاح 
  1,062   -  1,062   -   -   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر للسنة

  20,474  19,412  1,062   -   -   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
                

  )523,158(  )442,061(  -  )81,097(  -  -  -   -  )19توزيعات أرباح (إيضاح 
  6,805,612  )733,681(  92,069  952,400  1,033,497  )3,573(  225,000   5,239,900  (معدل) 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

         
          2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  7,504,152  )35,141(  92,069  952,400  1,033,497  )3,573(  225,000   5,239,900  (كما سبق عرضه) 2019يناير  1الرصيد في 
 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  )698,540(  )698,540(  -  -  -  -  -   -  )24(إيضاح 
  6,805,612  )733,681(  92,069  952,400  1,033,497  )3,573(  225,000  5,239,900  2019يناير  1في إجمالي حقوق الملكية المعدلة 

         
  )74,212(  )74,212(  -  -  -   -  -  -  خسارة السنة

  )2,521(  -  )2,521(  -  -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة
  )76,733(  )74,212(  )2,521(  -  -  -  -  -  ةإجمــالي الخسارة الشاملة للسن

         
  )523,158(  -  -  )523,158(  -  -  -  -  )19توزيعات أرباح (إيضاح 

  6,205,721  )807,893(  89,548  429,242  1,033,497  )3,573(  225,000   5,239,900  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 



 

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 38إلى  11إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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  ركتهــا التابعة الزراعي ش.م.ك.ع وش  شركة النخيل لإلنتاج
 

  التدفقات النقدية المجمع بيان 
  ) (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك 

 
  ديسمبر  31السنة المنتهية في   
 

   2019  إيضاح 
2018   
  (معدلة) 

     األنشطة التشغيلية 

  19,412  ) 74,212(   (خسارة)/ ربح السنة 

     تسويات لـ: 
  190,903  156,233  6  ممتلكات ومعدات  -استهالك 
  -  40,697  7  موجودات حق االستخدام  -استهالك 

  ) 26,574(  ) 33,911(  18  إيرادات مرابحة 
  ) 20,143(  ) 12,343(   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

  ) 54,553(  ) 187,731(  (ب)  1-4  عكس صافي خسائر االنخفاض في القيمة
  41,066  29,045  9  الحركة المتقادمة وبطيئة المخزون  مخصص بنود

  ) 68,545(  ) 62,828(  10  البيولوجية   للموجودات  العادلة  القيمة  في التغير
  121,620  114,826  8  الحصة من نتائج شركة زميلة 

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
  

18  )12,045 (  15,469  
  -  10,012  7  مطلوبات اإليجار  - التمويل تكاليف 

  77,731  67,623  13   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  296,386  35,366   الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المــال العامل 

  ) 21,771(  ) 12,476(   مخزون 
  ) 48,957(  41,347   الموجودات البيولوجية 

  ) 194,580(  12,058   موجودات عقود 
  593,656  2,067,695   أرصدة مدينة ودفعات مقدمة 

  ) 143,292(  ) 226,300(   أرصدة دائنة ومستحقات 
  36,474  ) 9,797(   مطلوبات عقود 
  ) 111,573(  21,412   مقدمات للعقود 

  ) 138,799(  ) 57,460(  13  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  267,544  1,871,845   األنشطة التشغيلية  صافي النقد الناتج من

    
     األنشطة االستثمارية 

  ) 98,115(  ) 73,445(  6  شراء ممتلكات ومعدات 
  21,300  29,144   المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

  -  6,100   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  252,532  -   وديعة ألجــل 

  -  33,000  8  لة ركة زمي تصفية شاسترداد رأس المال من 
  26,574  33,911   إيرادات المرابحة المقبوضة 

  202,291  28,710   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمــارية 

     األنشطة التمويلية 
  ) 503,810(  ) 521,159(    توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

  -  ) 46,011(  7  التزامات اإليجار المدفوعة 
  ) 503,810(  ) 567,170(   طة التمويلية ستخدم في األنشصافي النقد الم

    
  ) 33,975(  1,333,385   الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل 

  1,922,032  1,888,057   النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
  1,888,057  3,221,442  12  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

 
       لنقدية:المعامالت غير ا

  -   ) 241,659(  7  موجودات حق االستخدام 
  -   10,148  7  أرصدة مدينة ودفعات مقدمة 

  -   231,511  7  مطلوبات اإليجار 



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

  ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
    الكويتي ما لم يذكر دون ذلك) (كافة المبالغ المذكورة بالدينار 
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  معلومات عــامة  1
 

  25إن شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع (الشركة األم) شركة مساهمة كويتية مدرجة مؤسسة ومسجلة في دولة الكويت بتاريخ  
  . 1982 مايو

 
ً لقرار هيئة أسواق المال رقم  إدراج أسهم الشركة األم من السوق  ، حولت الهيئة 2017مايو  14المؤرخ في  2017لعام  69وفقا

  . 2017مايو  16الرئيسية إلى سوق مواٍز في سوق الكويت لألوراق المــالية اعتباراً من 
 

ومعدات والحصول  ــال االستيراد والتصدير في مستلزمات الزراعة من مواد تتمثل أنشطة الشركة األم الرئيسية في القيام بجميع أعم
اسات واألعمال التجارية واإلنشائية الخاصة بالمشاريع الزراعية وإنشاء وإدارة جميع أنواع المشاتل والمزارع  على توكيالت وتنفيذ الدر

كن العامة والمدن وتصنيع المواد الغذائية وتعليبهــا واستغالل  واستصالح األراضي الزراعية وتنميتها وتنسيق الحدائق وتزيين األمــا
الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مــالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة واستيراد    الفوائض المــالية المتوفرة لدى

طرية وممارسة مهنة الطب البيطري واستيراد  وتداول األدوية البيطرية والحصول على توكيالت وفتح وتشغيل العيادات والمراكز البي 
وراق المـــالية وتربية وتجارة الدواجن والبيض وتنفيذ أعمــال المقاوالت  وبيع األعالف بأنواعهــا والتداول في سوق الكويت لأل

  اإلنشــائية. 
 

  . 33390تعمل الشركة األم بموجب ترخيص رقم  
 

كة األم") وشركتها التابعة (يشار إليهم معاً  ركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع ("الشرتتضمن البيانات المالية المجمعة المرفقة لش
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم تعمل في إنتاج    -جموعة") البيانات المالية لشركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك  بـ"الم

ولم تكن هنــاك عمليات لهــا منذ   2006ديسمبر  31رخيص الشركة التابعة بتاريخ وتعبئة العسل األسود علمــاً بأنه قد تم إيقــاف ت 
  ذلك التاريخ.

 
  موظفاً).  330:  2018ديسمبر  31(   2019ديسمبر  31موظفاً كما في   318غ عدد موظفي الشركة األم  بل

 
   %.84.11م النهائية") بنسبة  تعــد الشركة األم إحدى الشركات التابعة لشركة بيان القابضة (ش.م.ك.) ("الشركة األ

 
  ، الكويت. 13020الصفاة  ، 1976يقع المقر الرئيسي المسجل للشركة األم في ص.ب.  

 
من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ   2019ديسمبر  31تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المنتهية في 

  اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة. ت المالية لموافقة وتخضع هذه البيانا 2020 مارس  31
 

  ت المحاسبية الهامةملخص السياسا  2
 

ت  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثاب 
  لم يُذكر خالفاً لذلك.  على كافة السنوات المعروضة ما 

 
  أساس اإلعداد   2-1

 
   للتقارير الماليةااللتزام بالمعايير الدولية  ) 1(

عايير تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات الم
ت المالية المجمعة بالمعايير على الشركات التي ترفع تقاريرهــا وفقاً لتلك المعايير. وتلتزم البيانا الدولية للتقارير المالية واجبة التطبيق

  الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية. 
 

   مبدأ التكلفة التاريخية ) 2(
أو  ثناء إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية باست 

المــالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. الخسارة والموجودات البيولوجية. تم عرض البيانات  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
    دون ذلك) (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر  
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2
 

  أساس اإلعداد (تتمة)   2-1
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   2-1-1
 

  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة:   ) أ(
 

  : 2019يناير  1المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت اآلتية للمرة األولى على فترة التقارير السنوية التي تبدأ في  قامت 
 

   اإليجارات"  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"   
  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  –ميزات الدفع المسبق ذو التعويض السلبي   
 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - حصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ال   
 2017 -   2015مالية دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير ال   
  19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   –تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها   
  عدم التأكد فيما يتعلق بمعالجات ضريبة الدخل. 23ر رقم التفسي   

 
. اختارت المجموعة تطبيق القواعد  16يجب على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية نتيجةً العتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

. وقد تم اإلفصاح عنه في اإليضاح   2019يناير  1للمعيار الجديد في  ي الجديدة بأثر رجعي لكنها أدركت األثر التراكمي للتطبيق المبدئ 
فترات سابقة، وليس من  . غير أن التعديالت األخرى المذكورة أعاله لم يكن لها أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في  2-3و   3-1

  المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الفترات الحالية أو المستقبلية. 
 

، تم تقييم إجمالي الموجودات المالية للمجموعة لتحديد انخفاض القيمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير  2019ديسمبر    31كما في  
ً عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم "األدوات المــالية"، التي لم تكن  9المالية رقم  يناير   1في  9مطبقة سابقا

  للسياسة المحاسبية.  2-3للتعديل واإليضاح  24اإليضاح . راجع 2018
 

  المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة بعــد:   ) ب (
 

ولم يتم تطبيقها   2019ديسمبر  31امية لفترات إعداد التقارير في تم نشر عدد من المعــايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة غير اإللز
س من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على المجموعة في فترات التقرير الحالية  قبل المجموعة بصورة مبكرة. ولي  من

  أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المنظورة. 
 

  قوق الملكية مبادئ التجميع ومحاسبة ح  2- 2
 

  الشركات التابعة ) 1(
 

السيطرة عليها (بما في ذلك الكيانات المهيكلة). تتحقق للمجموعة السيطرة  الشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للمجموعة 
ها القدرة  على الشركة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو لديها حقوق في عائدات متغيرة من المشاركة في الشركة كما يكون لدي 

تم تجميع الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة  على التأثير على هذه العائدات من خالل صالحيتها على إدارة أنشطة الشركة. ي 
  إلى المجموعة. كمــا يتم فصلها من تاريخ توقف السيطرة. 

 
تتم فيما بين شركات المجموعة. ويتم حذف الخسائر  تُحذف المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة عن المعامالت الداخلية التي 

الً على انخفاض قيمة األصل المحول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند  املة دلي غير المحققة ما لم تقدم المع
  الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. 

 
ل والدخل  التابعة يتم توضيحها بشكل منفصل في البيانات المجمعة للدخائج وحقوق الملكية للشركات الحصص غير المسيطرة في النت 

   الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والمركز المالي على التوالي.
 

  الشركات الزميلة  )2( 
 

و سيطرة مشتركة. وغالباً ما ينطبق  الشركات الزميلة هي كافة الشركات التي يكون للمجموعة تأثير كبير عليها ولكن دونما سيطرة أ
يت. يتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باتباع طريقة حقوق  ٪ من حقوق التصو50٪ و 20هذا حين تكون للمجموعة بين 

  الملكية المحاسبية بعد االعتراف بها مبدئياً بالتكلفة.
    



  شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع وشركتهــا التابعة 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2
 

  وق الملكية (تتمة) ع ومحاسبة حق مبادئ التجمي    2- 2
 

  طريقة حقوق الملكية   )3( 
 

الملكية المحاسبية، يتم االعتراف باالستثمارات مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديلهــا بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة  وفقاً لطريقة حقوق 
المجمع، وحصة المجموعة من حركات الدخل   من األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في بيان الدخل 

ا في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المدينة من شركات زميلة  الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيه
   كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

 
الملكية أو تتجاوز حصتها في الشركة، بما في ذلك أي أرصدة   عندما تتساوى حصة المجموعة من الخسائر في استثمار يمثل حقوق

جل أخرى غير مضمونة، ال تعترف المجموعة بأي خسائر إضافية ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو قامت بسداد دفعات  دينة طويلة األ م
   نيابةً عن الشركة األخرى.

 
ركات.  مجموعة والشركات الزميلة في حدود حصة المجموعة في هذه الشتُحذف األرباح غير المحققة التي تنتج من المعامالت بين ال

سائر غير المحققة أيضاً ما لم تقدم المعاملة دليالً على انخفاض قيمة األصل المحول. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات  تُحذف الخ
   التوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة.  المستثمر فيها التي تتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية متى لزم ذلك لضمان

 
   حصص الملكيةالتغيرات في  )4( 

 
تعامل المجموعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كالمعامالت التي تتم مع مالكي  

تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لعكس حصصها  أسهم المجموعة. إن التغيير في حصة الملكية يؤدي إلى ال
النسبية في الشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فرق بين مبلغ تعديل الحصص غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مقبوض في احتياطي  

  منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة. 
 

المشتركة أو التأثير الجوهري،    تثمار ما بسبب فقدان السيطرة، أو السيطرةع أو حساب حقوق الملكية السعندما توقف المجموعة التجمي 
  تتم إعادة قياس أي حقوق محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة، مع االعتراف بالتغير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. تصبح 

أو كمشروع مشترك أو   لمبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها إما كشركة زميلةالقيمة العادلة هي القيمة الدفترية ا
كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما  

عترف بها  ت أو المطلوبات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن ُيعاد تصنيف المبالغ الملو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودا
  سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى  الربح أو الخســارة. 

 
إن تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالسيطرة الكبيرة، يتم فقط إعادة تصنيف الحصة المتناسبة من المبالغ  

  مسبقاً في بيان الدخل الشامل اآلخر المجمع متى كان ذلك مالئماً.المعترف بها 
 

  تقـــارير القطــاعات   2-3
 

سي  يتم رفع تقارير القطاعات التشغيلية باألسلوب الذي يتماشى مع رفع التقارير الداخلية إلى متخذ القرار الرئيسي. إن متخذ القرار الرئي 
  القطاعات التشغيلية ويتمثل في رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. هو المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم أداء
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2
 

   ترجمة العمالت األجنبية  4- 2
 

   العملة الوظيفية وعملة العرض  ) أ(
ة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل  البنود المدرجة في البيانات المالية المجمعة لكل من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عمل

   "العملة الوظيفية". تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.فيها المجموعة 
 

  المعامالت واألرصدة   ) ب (
عندما تتم الصرف السائدة في تواريخ المعامالت أو التقييم يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار 

إعادة قياس البنود. وإن أرباح وخسائر العملة األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية  
   المجمع.المقومة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف بنهاية السنة يتم االعتراف بها في بيان الدخل 

 
  شركات المجموعة   ) ج(

والمركز المالي لجميع شركات المجموعة (وجميعها تتعامل بعمالت ذات اقتصادات غير مرتفعة التضخم) والتي لها عملة  إن النتائج 
  وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم ترجمتها إلى عملة العرض على النحو التالي: 

 
  ريخ بيان المركز المالي المجمع ذلك.مركز المالي المعروض بسعر اإلقفال بتايتم تحويل الموجودات والمطلوبات في بيان ال )1( 
تتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل بيان دخل يتم عرضها بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل   )2( 

ً معقوالً لآلثار التراكمية ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي ه ذه الحالة تتم ترجمة اإليرادات  تقريبا
  ريف بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت). والمصا

  يتم االعتراف بكافة فروق الصرف في الدخل الشامل اآلخر.  )3( 
 

إن الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على منشأة أجنبية تتم معاملتهما كموجودات ومطلوبات منشأة أجنبية ويتم  
  ق الصرف الناشئة ضمن الدخل الشامل اآلخر. هما بسعر اإلقفال. ويتم االعتراف بفرو تحويل

 
  الموجودات المــالية     2-5

 
   التصنيف  2-5-1

 
   تصنّف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

 
   خالل الربح أو الخسارة)، و  تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو من   • 
   التي تقاس بالتكلفة المطفأة.تلك   •

 
  يعتمد التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 

 
النسبة  و الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. ب بالنسبة للموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر إما في الربح أ

لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، فإن القياس سوف يعتمد على ما إذا قامت المجموعة باختيار ال رجعة  
   خر.فيه عند االعتراف المبدئي لحساب استثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

 
  مالية الرئيسية المدرجة بالتكلفة المطفأة: فيما يلي موجودات المجموعة ال

 
  أرصدة مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   (أ)   

ام  ستخديتم تسجيل األرصدة المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة با
ناقًصا مخصص الخسارة. تحتفظ المجموعة باألرصدة المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بهدف  طريقة الفائدة الفعلية، 

  جمع التدفقات النقدية التعاقدية. تمثل األرصدة المدينة في مبالغ مستحقة من العمالء عن بضائع تم بيعها أو خدمات تم تقديمها في سياق 
  أشهر وبالتالي يتم تصنيفها كلها كمتداولة.  3ة خالل عتاد. وتستحق عموماً للتسوي العمل الم
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2
 

  الموجودات المــالية (تتمة)   2-5
 

  التصنيف (تتمة)     2-5-1
 

   النقد والنقد المعادل  (ب)   
قصيرة األجل المحتفظ بها ذات فترات استحقاق أصلية  ى البنوك والودائع يشتمل النقد والنقد المعادل، النقد في الصندوق واألرصدة لد

   مدتها ثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غير جوهرّية لتغيرات القيمة.
 

   االعتراف وإلغاء االعتراف  2-5-2
 

تلتزم فيه المجموعة بشراء أو  لتاريخ الذي يتم االعتراف بالمشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة، وهو ا
بيع األصل. ويتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما  

  يتم تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية بشكٍل كامل. 
 

  القياس     2-5-3
 

المبدئي، تقيس المجموعة األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا، في حالة ما إذا كان األصل المالي غير مدرج بقيمته العادلة  د االعتراف  ن ع
ة  من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. يتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات المالي 

  ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المتوقعة كمصروفات في الربح أو الخسارة. مدرجة بالقيمال
 

  أدوات الدين
يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية للموجودات. فئة القياس  

  ة بها: الدين الخاص التي تقوم فيها المجموعة بتصنيف أدوات 
 

   التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط الدفعات
. يتم  األصلية والفائدة بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف مباشرة في بيان الدخل المجمع

  خسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع. عرض 
 

   أدوات حقوق الملكية
تقوم المجموعة الحقاً بقياس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. حيث قامت إدارة المجموعة باختيار عرض أرباح وخسائر القيمة  

يوجد إعادة تصنيف الحق ألرباح وخسائر القيمة العادلة للربح أو  ـر وال العادلة من استثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخـ
الخسارة بعد إلغاء االعتراف باالستثمار. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة عندما يتأكد  

   حق المجموعة في قبض الدفعات.
 

وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الدخل المجمع حسب  دلة للميتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العا
مقتضى الحال. ال تسجل خسائر االنخفاض في القيمة (وعكس خسائر االنخفاض في القيمة) في استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة  

  ات األخرى في القيمة العادلة. التغير العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن
 

   انخفاض قيمة الموجودات المــالية    2-5-4
 

والذي يتطلب   9بالنسبة للمدينين التجاريين، تقوم المجموعة بتطبيق نهج مبسط مسموح به من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
) لمزيد من  3-3االعتراف المبدئي باألرصدة المدينة. انظر اإليضاح (من االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدار عمر الدين اعتبارا 

  التفاصيل. 
 

  المخزون والموجودات البيولوجية    6- 2
 

يتم بيان المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة السوقية أيهما أقل. تم تحديد التكلفة عبر تطبيق طريقة المتوسط المرجح. وتمثل التكاليف  
المباشرة األخرى عدا تكاليف االقتراض. تمثل صافي القيمة السوقية سعر  ستيراد والنقل والمناولة والتكاليف سعر الشراء ورسوم اال

البيع.  البيع المقدر في سياق العمل المعتاد ناقصاً تكاليف البيع المتغيرة. يتم قياس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف 
جية في بيان الدخل المجمع. في القيمة العادلة للموجودات البيولو يتم االعتراف بالتغيرات 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
    بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك) (كافة المبالغ المذكورة 

 

16  
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  الممتلكات والمعدات     2-7
 

ى  يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة. وتشتمل التكلفة التاريخية عل
  االستحواذ على البنود. روفات المنسوبة مباشرةً إلى المص

 
ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يعترف بها كأصل منفصل عندما يكون ذلك مالئماً فقط إذا كان من المحتمل  

ق فيه. ويتم استبعاد  س تكلفة هذا البند بشكل موثو أن تتدفق مزايا اقتصادية مستقبلية ذات عالقة بهذا البند إلى المجموعة ويمكن أن يتم قيا
القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم إدراج كافة اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل المجمع خالل الفترة المالية التي يتم  

  تكبدها خاللها.
 

المتبقية على مدار األعمار اإلنتاجية  معاد تقييمها إلى قيمها يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتخصيص التكلفة أو المبالغ ال
  - المقدرة كما يلي: 

 
  سنوات   10إلى  25  مباِن وصوب زراعية 

  سنوات   4إلى  6.67  معدات ومركبات 
  سنوات  6.25إلى  6.67  تأسيس المخزن واألثاث والحاسبات اآللية 

 
ذلك مالئماً في نهاية كل فترة تقارير. ويتم تخفيض القيمة  دات وتعديلها إن كان تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجو

ديد  الدفترية لألصل فوراً إلى مبلغه القابل لالسترداد إن كانت القيمة الدفترية لألصل أعلى من المبلغ المقدر القابل لالسترداد. ويتم تح
  ترية ويتم االعتراف بها في بيان الدخل المجمع. لمحصلة مع القيم الدفاألرباح والخسائر من االستبعادات عبر مقارنة المبالغ ا

 
  انخفاض قيمة الموجودات غير المــالية   2-8

 
تم مراجعة انخفاض القيمة بالنسبة للموجودات التي تخضع لالستهالك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية  

اض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية مبلغها القابل لالسترداد. ويعد  االعتراف بخسارة انخفاسترداد القيمة الدفترية. ويتم 
يتم    المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة، أيهما أعلى. ولغرض تقييم انخفاض القيمة، 

ا تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل (الوحدات المولدة للنقد). وتتم مراجعة  ستويات والتي كانت لهتجميع الموجودات في أدنى الم
  الموجودات غير المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة حيث إمكانية وجود عكس النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير. 

 
   المطلوبات المالية  9- 2

 
التزاماً تعاقدياً لتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى شركة أخرى أو تبادل الموجودات أو المطلوبات  وبات تعد  المطلوبات المالية هي أي مطل 

المالية مع شركة أخرى بموجب شروط من المحتمل أال تكون في صالح المجموعة. وتتمثل المطلوبات المالية للمجموعة في "أرصدة  
  ". ت اإليجاردائنة ومستحقات" و"مطلوبات العقود" و"مطلوبا

 
  أرصدة دائنة ومستحقات 

تمثل هذه المبالغ مطلوبات غير مدفوعة مقابل السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة المالية. المبالغ غير مضمونة وتُدفع  
ن المبلغ غير  ال إذا كاأشهر من االعتراف. يتم عرض األرصدة الدائنة والمستحقات على أنها مطلوبات متداولة إ  3بالعادة في غضون 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام   12مستحق في غضون  ً بقيمتها العادلة ويتم قياسها الحقا شهر بعد فترة التقرير. يتم االعتراف بها مبدئيا
  طريقة الفائدة الفعلية. 

 
  مطلوبات عقود 
  . 2.17راجع اإليضاح 

 
  مطلوبات اإليجار 
  2-3و  1-3راجع اإليضاح 
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   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  2-10
 

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون هناك حق  
ية للتسوية على أساس الصافي أو لتحقيق األصل  وتكون هناك ن المعترف بها للمجموعة حاليا قابل للتنفيذ قانوناً لعمل مقاصة للمبالغ 

   وتسوية االلتزام في ذات الوقت.
 

  المخصصات   2-11
 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن  
 ً    م ويكون قد تم تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.سوية االلتزا للموارد لت يتطلب األمر تدفقاً خارجيا

 
ا  متى كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفقاً خارجياً للموارد لتسوية االلتزام يتم تحديده

بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي   احتمال ضئيل  وإن كان هناكبالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى 
  بند مدرج في نفس فئة االلتزامات. 

 
ية  يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمن 

  جة لمرور الوقت كمصروف فائدة. ي المخصص نتي سب الزيادة فللمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحت 
 

   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    2-12
 

ً لقانون العمل الساري على أساس   يستحق مخصص مكافأة نهاية الخدمة السداد عند إتمام فترة الخدمة. يتم احتساب المخصص وفقا
لعقود مزايا إضافية. إن المخصص غير  حينما توفر تلك ا أساس شروط التعاقدرواتب الموظفين وفترات الخدمة المتراكمة أو على 

الممول يتم تحديده كالتزام قد ينتج فيما لو تم إنهاء خدمات الموظفين بتاريخ رفع التقارير على أساس أن هذا االحتساب يمثل أساس  
ساب مساهمات للمؤسسة العامة  قوم المجموعة باحت ظفين الكويتيين، ت تقريبي يعتمد عليه لتحديد القيمة الحالية لهذا االلتزام. بالنسبة للمو

   للتأمينات االجتماعية كنسبة من رواتب الموظفين.
 

   توزيعات األرباح  2-13
 

  يتم االعتراف بالتوزيعات على مساهمي الشركة األم كمطلوبات في البيانات المالية المجمعة الخاصة بالمجموعة في الفترة التي يتم فيها
  شركة األم. من قبل مساهمي ال اعتماد التوزيعات

 
  رأس المــال   2-14

 
يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. التكاليف المتزايدة المنسوبة بشكل مباشر إلى إصدار أسهم عادية جديدة تم توضيحها في  

  حقوق الملكية كاقتطاع من العائدات. 
 

  أسهــم الخزينة   2-15
 

ارها، والحقاً تم إعادة شرائها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصدارها  ألم الذاتية والتي تم إصدالخزينة في أسهم الشركة اتتمثل أسهم 
أو إلغاؤها بعد. تتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. بموجب تلك الطريقة فإن متوسط التكلفة المرجح لألسهم  

الخزينة ، فإن األرباح تظهر في حساب مستقل ضمن   دما يتم إعادة إصدار أسهم معاكس لحقوق الملكية. عن  المملوكة يظهر في حساب 
   حقوق الملكية، وهي غير قابلة للتوزيع.

 
في حالة وجود أي خسائر محققة يتم إدراجها في نفس الحساب إلى الحد الذي يغطي الرصيد الدائن في ذلك الحساب. تدرج أي خسائر  

ثم تنقل إلى االحتياطيات. ويتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من بيع أسهم الخزينة أوالً  رباح المرحلة  زائدة في الخسائر المتراكمة / األ
لتخفيض أي خسائر مسجلة سابقاً في حساب االحتياطيات والخسائر المتراكمة / األرباح المرحلة والربح من بيع أسهم الخزينة. ال يتم 

نحة سوف يؤدي إلى زيادة عدد األسهم المشتراة بشكل تناسبي وكذلك تخفيض  ن إصدار أسهم متوزيع أرباح نقدية عن تلك األسهم. إ
متوسط التكلفة للسهم دون أن يؤثر على التكلفة اإلجمالية ألسهم الخزينة. 
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  إيجارات   2-16
 

) وأثر التغير  2-3مستأجراً. السياسات الجديدة مبينة في (اإليضاح مجموعة قامت المجموعة بتغيير سياساتها المحاسبية متى كانت ال
  ). 1-3في (اإليضاح 

 
، اإليجارات التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية يتم تصنيفها كإيجارات تشغيلية.  2018ديسمبر  31حتى 

ً لإليجارات التشغيل صافي من أي حوافز مقبوضة من المؤجر) في بيان الدخل المجمع وفقاً  ية (بال ويتم تحميل الدفعات التي تتم وفقا
   لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
   االعتراف باإليرادات  2-17

 
  على سلع يتم قياس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة 

  أو خدمات إلى العميل. 
 

  إيرادات العقود 
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع مرور الوقت حيث يستلم العميل ويستهلك الفوائد الناتجة عن أداء المجموعة. تحتوي جميع  

ة لتحديد مدى التقدم نحو  قدرالمالعقود على طريقة مداخالت واحدة والتي تستخدم التكاليف المتكبدة بالنسبة إلى إجمالي التكاليف 
  االستكمال. 

 
تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم نحو االستكمال إذا تغيرت الظروف. تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات  

  عروفة لدى اإلدارة. ة ماجع أو التكاليف المقدرة في بيان الدخل المجمع في الفترة التي تصبح فيها الظروف التي أدت إلى المر
 

في حالة العقود ثابتة السعر، يدفع العميل المبلغ الثابت بناًء على جدول الدفع. إذا تجاوزت الخدمات المقدمة من قبل المجموعة  
  العقد. المدفوعات، يتم االعتراف بموجودات العقد. إذا تجاوزت المدفوعات الخدمات المقدمة، يتم االعتراف بالتزامات 

 
  لبضائعـات امبيعـ

يتم االعتراف بالمبيعات عند انتقال السيطرة على المنتجات، عندما يتم تسليم المنتجات للعميل، ويكون للعميل مطلق القرار في تحديد  
جات.  العمالء للمنت سعر وطريقة بيع المنتجات وعندما يتم الوفاء بكافة االلتزامات بحيث ال يتبقى أي التزام من شأنه أن يؤثر على قبول  

سجيل التسليم إال بعد شحن المنتجات للموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسارة للعميل أو إذا ما قبل العميل هذه المنتجات  ال يتم ت 
  وفقاً لعقد البيع، أو إذا انقضت أحكام القبول، أو كان لدى الشركة دليل موضوعي على تلبية جميع معايير القبول. 

 
  ات الفوائد إيراد
   االعتراف بإيرادات الفوائد متى استحقت الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.يتم 

 
  إيرادات توزيعات األرباح 

  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يتقرر الحق في قبض الدفعات. 
 

  والزكاة ضريبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي    2-18
 

مة ضريبة دعم العمالة الوطنية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة الضرائب / الرسوم التي تفرض على المجموعة بنسبة  تمثل مساه
ً الخصومات المسموح بها بموجب اللوائح المالية ذات الصلة السائدة في دولة   ثابتة من صافي األرباح المنسوبة إلى الشركة ناقصا

ب / الرسوم السارية ال يسمح بترحيل الخسائر وال توجد فروق كبيرة بين الوعاء الضريبي للموجودات  بموجب لوائح الضرائ الكويت. و
  والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.   

 
  المعدل   الضريبة/ الرسوم القانونية 

  لمسموح بها الربح ناقصاً الخصومات ا٪ من صافي 1.0  مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  ٪ من صافي الربح ناقصاً الخصومات المسموح بها 1.0  الزكاة

% من صافي الربح السنوي قبل خصم مكافأة مجلس اإلدارة، مساهمة مؤسسة الكويت  2.5  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
  الوطنية. للتقدم العلمي، التبرعات، المنح، الزكاة وضريبة دعم العمالة 
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  ، اإليجارات في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 16يفسر هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

   التأثير على البيانات المالية المجمعة  3-1
 

، لكن لم تقم بتعديل  2019يناير    1اعتباراً من    "اإليجارات" بأثر رجعي   16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قامت المجموعة بتطبيق  
كما هو مسموح به بموجب األحكام االنتقالية المحددة في هذا المعيار. وبالتالي تم االعتراف    2018األرقام المقارنة لفترة التقرير لسنة  

  2019يناير  1الي المجمع االفتتاحي في لتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في بيان المركز المبعمليات إعادة التصنيف وا
  (إذا وجد). 

 
، قامت المجموعة باالعتراف بمطلوبات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يجارات". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة  "اإل 17إيجار تشغيلّية" بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم تصنيفها سابقاً كـ"عقود 
. وكان معدل  2019يناير  1الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر اعتباًرا من 

  سنوياً. %  6.75% و 4.75ما نسبته  2019يناير  1على مطلوبات اإليجار في  االقتراض اإلضافي للمستأجر المتوسط المرجح
 

   الطرق العملية المطبقة - 1
  ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:   16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول. استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود  
 كعقود إيجار قصيرة   2019يناير  1شهًرا اعتباًرا من  12التشغيلي مع مدة إيجار متبقية تقل عن  محاسبة عقود اإليجار

  األجل، و 
  ر. واستخدام المعرفة في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجا  

 
تضمن، عقد إيجار في تاريخ التطبيق المبدئي. بدالً من ذلك، بالنسبة للعقود  اختارت المجموعة عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يعّد، أو ي 

ذا  لتحديد ما إ 4وتفسير  17التي تم إبرامها قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت المجموعة على تقييمها في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  
  كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار أم ال. 

 
  قياس مطلوبات اإليجار  - 2

2019  
  دينــار كويتي

  271,637  2018ديسمبر  31ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي كما في  

  231,511  المخصومة باستخدام معدل اقتراض المستأجر اإلضافي بتاريخ التطبيق المبدئي
  231,511  (مخصوم)  2019يناير   1كما في مطلوبات اإليجار المعترف بها 

  
   ومنها:

  39,352  المتداولة مطلوبات اإليجار 
  192,159  مطلوبات إيجار غير متداولة 

 
  قياس موجودات حق االستخدام  -3

إيجار مقدمة أو  كانت تقاس موجودات حق االستخدام المتعلقة بتأجير العقارات بقيمة تعادل مطلوبات اإليجار، معدلة بمبلغ أي دفعات 
  . 2018ديسمبر  31الي المجمع كما في مستحقة تتعلق بعقد اإليجار المعترف به في بيان المركز الم

 
  : 2019يناير  1التعديالت المعترف بها في بيان المركز المالي المجمع في  -4

   :2019يناير  1  أثر التغيير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي المجمع في
   دينار كويتي 224,535زيادة بواقع  -موجودات حق االستخدام     
  دينار كويتي 214,387زيادة بمبلغ  - مطلوبات اإليجار  
  دينار كويتي 10,148انخفاض بمبلغ  - األرصدة المدينة والدفعات المقدمة 
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  التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)   3
 

   السياسات المحاسبية  -"اإليجارات"   16الدولي للتقارير المالية رقم المعيار   3-2
 

سنة ولكن يمكن تمديدها. يتم التفاوض على   20إلى  1بتأجير العقارات المختلفة. تكون فترة عقود اإليجار ثابتة من تقوم المجموعة 
المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي   شروط التأجير على مستوى فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من األحكام والشروط

  المؤجرة كضمان ألغراض القروض. تعهدات، ولكن قد ال يتم استخدام الموجودات 
 

تم إدراج اإليجارات كموجودات حق    2019يناير    1، كان يتم تصنيف العقارات كعقد إيجار تشغيلي. بدءاً من  2018حتى السنة المالية  
  رة في تاريخ توفر األصل المؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. االستخدام والمطلوبات المناظ 

 
بات الناشئة من اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية  تقاس الموجودات والمطلو

  لدفعات اإليجار التالية: 
  ًا ذمم حوافز اإليجار. دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)، ناقص  
  .دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل  
 غ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المبال  
 .سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسته لهذا الخيار   
  كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. دفع غرامات إنهاء العقد، إذا  

 
  جب خيارات تمديد معينة معقولة وتؤخذ في االعتبار عند قياس المطلوبات. يتم سداد دفعات اإليجار بمو 

 
تراض األموال  يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه الق

  وأحكام مماثلة.   الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط
 

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي تقوم المجموعة بـ: 
 مجموعة،  استخدام نهج تراكمي يبدأ بمعدل فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان لعقود اإليجار التي تحتفظ بها ال

   والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف ثالث.
  على سبيل المثال لشرط أو بلد أو عملة أو ضمان.  إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار  

 
يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين األصل وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل في بيان الدخل المجمع على مدى فترة اإليجار  

  عدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. إلنتاج م
 

  تخدام بالتكلفة وتتألف من التالي: تقاس موجودات حق االس
  .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار  
  .أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  
  .أي تكاليف أولية مباشرة  
 تكاليف أعمال التجديد. و  

 
   صل أو مدة اإليجار، أيهما أقصر وفقاً لطريقة القسط الثابت.يتم استهالك مطلوبات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لأل

 
  األثر على البيانات المالية المجمعة   -األدوات المــالية   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   3-3

 
نعكس عمليات إعادة التصنيف  . وبالتالي، ت 9أدناه، تم اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3-4اإليضاح رقم كما هو مبين في 

،  2018ديسمبر    31و  2018يناير    1والتعديالت الناتجة عن قواعد انخفاض القيمة الجديدة في البيانات المالية المجمعة المرفقة كما في  
  . 24راجع اإليضاح 

 
  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
    بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك) (كافة المبالغ المذكورة 

 

21  
 

  تغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة) ال 3
 

  السياسات المحاسبية    -وات المــالية  األد 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   3-4
 

المتعلق باالعتراف وتصنيف وقياس الموجودات    39محل أحكام معيار المحاسبة الدولي رقم    9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  الية، واستبعاد األدوات المالية وانخفاض الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. والمطلوبات الم

 
تغيرات في السياسات المحاسبية و تعديالت على   2018يناير   1بأثر رجعي من   9بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم نتج عن تط

،  9لألحكام االنتقالية المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المبالغ المعترف بها في البيانات المالية المجمعة. ووفقا 
  م المقارنة. تم تعديل األرقا

 
  فيما يلي:   2018يناير  1يتمثل إجمالي التأثير على خسائر المجموعة المتراكمة / األرباح المرحلة كما في  

 
  442,061  2018يناير   1الرصيد كما في 

  ) 448,827(  بالنسبة للمدينين التجاريين. 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم أثر تطبيق 
  ) 270,597(   على االستبقاءات المدينة 9ولي للتقارير المالية رقم أثر تطبيق المعيار الد 

  ) 24,758(  على موجودات العقود  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ) 8,911(  على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم أثر تطبيق 

  ) 311,032(  2018يناير   1المعدلة في   إجمالي حقوق الملكية 
  54,553  عكس صافي خسائر االنخفاض في القيمة

  ) 256,479(  (معدل)  2018ديسمبر   31الرصيد كما في 
 

لكل فئة من فئات الموجودات. تم   9مطالبة بتعديل منهجية انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم كانت المجموعة 
  (ب).   1- 4عن أثر التغير في منهجية انخفاض القيمة في اإليضاح رقم  اإلفصاح 

 
   إدارة المخاطر المالية   4

 
   عوامل المخاطر المالية  4-1

 
من المخاطر المالية نتيجةً ألنشطتها ومنها مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة األجنبية) ومخاطر   تتعرض المجموعة للعديد

ولة. يقوم برنامج إدارة مخاطر المجموعة الشامل بالتركيز على تقلب األسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار  االئتمان ومخاطر السي 
الي. يتم تنفيذ إدارة المخاطر من قبل إدارة المالية بالمجموعة وفقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة  السلبية المحتملة على أداء المجموعة الم

  األم. 
 

  مخــاطر السوق   (أ) 
 

  مخاطر العمالت األجنبية   ) 1(
 

بالدوالر األمريكي  إن المجموعة معرضة لمخاطر العملة األجنبية التي تنشأ من العديد من التعرضات للعمالت وبشكل أساسي فيما يتعلق  
لوبات في عمليات  واليورو والدرهم اإلماراتي. وتنشأ مخاطر العملة األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمط

  أجنبية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر العملة األجنبية عبر التقييم المنتظم لحركات معدل العملة األجنبية الحالية والمتوقعة. 
 

  كان لدى المجموعة صافي التعرضات الهامة التالية لمخاطر مقومة بالعمالت األجنبية: 
 

  ديسمبر   31كما في 
 2019  2018  
  دينــار كويتي  ويتي دينــار ك 
  (مــا يعادل)   (مــا يعادل)  
   

  37,631  28,580  دوالر أمريكي 
  66,211  ) 95,183(  اليورو 

  12,261  6,161  درهم إماراتي
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)   4
 

  عوامل المخاطر المالية (تتمة)   4-1
 

  مخاطر السوق (تتمة)   (أ) 
 

  بية (تتمة) مخاطر صرف العمالت األجن   ) 1(
 

النقدية. يحتسب  ديسمبر نتيجةً لموجوداتها ومطلوباتها  31يشير الجدول التالي إلى تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية كما في 
ظ  التحليل أثر الحركة المحتملة المعقولة لمعدل عملة الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي واليورو والدرهم اإلماراتي مع االحتفا

التي تتأثر    بكافة المتغيرات األخرى ثابتة وتأثيرها على (الخسارة)/ الربح وحقوق الملكية (نتيجةً للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
  بالعملة). 

 

  التغير في 
   أسعار العمالت 

األثر على الربح  
(الخسارة) وحقوق  

  الملكية 
  2019ديسمبر   31

  ) 1,429(  % 5  الدوالر األمريكي
  4,759  % 5  اليورو 

  ) 308(  % 5  درهم إماراتي
   

     2018ديسمبر  31
  ) 1,882(   % 5+  الدوالر األمريكي

  ) 3,311(   % 5+  اليورو 
  ) 613(   % 5+  درهم إماراتي

 
   سيكون لالنخفاض في سعر العملة أثر معاكس على (الخسارة)/ الربح وحقوق الملكية.

 
  مخاطر االئتمان (ب) 

 
لمخاطر االئتمان، وهي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل عدم   تتعرض المجموعة

بالتزام ما. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل، والودائع لدى البنوك، والمؤسسات المالية، وكذلك تعرض األرصدة  الوفاء 
قب اإلدارة األرصدة القائمة باستمرار وتقيمها لتحديد انخفاض القيمة كما هو مطلوب. كما يتم المدينة القائمة لمخاطر االئتمان. ترا

  في القيمة وشطبه من قبل اإلدارة. اعتماد أي انخفاض 
 

   إدارة المخاطر  ) 1(
 

كل مستقل فقط بتصنيف  تُدار مخاطر االئتمان من قبل المجموعة. بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، يتم قبول األطراف المصنفة بش
  مرتفع.

 
للعميل، مع األخذ في االعتبار مركزه المالي وخبرته السابقة  في حال عدم وجود تصنيف مستقل، تقوم اإلدارة بتقييم الجودة االئتمانية 

عة من قبل المجموعة.  والعوامل األخرى. ويتم وضع حدود لمخاطر األفراد بناًء على التصنيفات الداخلية والخارجية وفقاً للحدود الموضو
  يتم مراقبة االمتثال للحدود االئتمانية بانتظام من قبل اإلدارة. 

 
يعات عمالء التجزئة نقداً، للحد من مخاطر االئتمان. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير  يجب تسوية مب 

ض في القيمة المسجلة في البيانات المالية الموحدة. فيما يلي الموجودات المعرضة  هو القيمة الدفترية للموجودات المالية بعد خصم االنخفا
  لمخاطر االئتمان:

  ديسمبر   31ما في ك 
  2019   2018  

  3,157,522   1,232,701  أرصدة مدينة والدفعات المقدمة، باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً والسلف 
  12,261   6,161   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  176,565   169,537  موجودات عقود 
  1,876,947   3,209,073  الصندوق النقد والنقد المعادل، باستثناء النقد في 

  5,223,295   4,617,472  المجموع 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)   4
 

  عوامل المخاطر المالية (تتمة)   4-1
 

  مخاطر االئتمان (تتمة)   (ب) 
 

  الضمان  ) 2(
 

خطابات اعتماد يمكن المطالبة بها في  العادة أن تحصل المجموعة على ضمان على شكل خطابات اعتماد أو سندات تعهد أو  لم تجر
  حال تأخر الطرف المقابل في الدفع وفقاً لشروط االتفاقية. 

 
   انخفاض قيمة الموجودات المــالية )  2(

 
، لم يكن انخفاض قيمة  9ض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم بينما تخضع األرصدة لدى البنوك والنقدية لمتطلبات انخفا

  الخسارة المحددة جوهرياً. 
 

  لدى المجموعة أربع فئات من الموجودات المالية التي تخضع لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة الجديد: 
 مدينون تجاريون   
 موجودات عقود   
  استبقاءات مدينة  
  ف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطرا  

 
  واالستبقاءات المدينة المدينين التجاريين، موجودات العقود 

وقد قامت بوضع جدول مخصصات يستند إلى خسارة   9تقوم الشركة بتطبيق نهج مبسط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العمالء  على عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة  االئتمان التاريخية للمجموعة، وتعديلها لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية

على تسوية األرصدة المدينة. لقياس خسارة االئتمان المتوقعة، تم تقسيم المدينين التجاريين وموجودات العقود الى مجموعات بناًء على 
مفوترة ولديها خصائص المخاطر ذاتها كالمدينين خصائص مخاطر االئتمان المشتركة. تتعلق موجودات العقود باألعمال قيد التنفيذ غير ال

لتجاريين لنفس أنواع العقود. ولذلك استنتجت المجموعة أن معدل الخسارة المتوقعة ألرصدة المدينين التجاريين المتداولة تمثل تقريباً ا
  معقوالً لمعدالت الخسارة لموجودات العقود. 

 
منية للمال لدى حساب خسائر االئتمان مدينة. تأخذ المجموعة بعين االعتبار القيمة الزلقياس خسارة االئتمان المتوقعة لالستبقاءات ال

المتوقعة لخصم التدفقات المالية التي تتوقع استالمها، من خالل تطبيق معدل تكلفة االقتراض الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة  
  الزمنية للمال والمخاطر المحددة للتدفقات المالية. 

 
  ين، تم رصد مخصص كامل ألحدهما ويعتبر األثر على الرصيد اآلخر ضئيالً.ل المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من رصيدتتمث 

 
  كما يلي:  2018و 2019ديسمبر 31 وبناء على ذلك فإنه تم تحديد مخصص الخسارة كما في  

 

   متداولة    2019ديسمبر   31
90  - 180  

 ً    يوما
181  -  
270  ً    يوما

271  -  
360  ً    يوما

أكثر من  
365  ً   المجموع    يومــا

             
إجمالي القيمة الدفترية  

 1,155,011  323,591  76,778  80,360  134,871  539,411   مدينون تجاريون  -
إجمالي القيمة الدفترية  

 182,521  -  -  -  -  182,521   موجودات العقود  -
إجمالي القيمة الدفترية  

 535,842  16,080  -  -  -  519,762   ءات المدينة االستبقا -
إجمالي القيمة الدفترية  

مبالغ مستحقة من   -
 15,072  -  -  -  -  15,072   أطراف ذات عالقة 

 1,888,446  339,671  76,778  80,360  134,871  1,256,766   المجموع 
 556,434             مخصص الخسارة 

,0121,332             الصافي   
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)   4
 

  عوامل المخاطر المالية (تتمة)   4-1
 

  مخاطر االئتمان (تتمة)   (ب) 
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)   ) 2(
 

   متداولة    2018ديسمبر  31
90 -  180  

 ً    يوما
181  - 270  

 ً    يوما
271  -  
360  ً    يوما

 أكثر من
365  ً   المجموع    يومــا

             
  - إجمالي القيمة الدفترية 

  1,543,651   627,574   45,758   105,698   108,115   656,506   مدينون تجاريون
  - إجمالي القيمة الدفترية 

  194,580   -   -   -   -   194,580   موجودات العقود 
  - إجمالي القيمة الدفترية 

  2,261,574   481,260   -   -   -   1,780,314   االستبقاءات المدينة 
  - إجمالي القيمة الدفترية 

مبالغ مستحقة من أطراف  
  21,172   -   -   -   -   21,172   ذات عالقة 

  4,020,977 1,108,834   45,758   105,698   108,115   2,652,572   المجموع 
  744,165             مخصص الخسارة 

  3,276,812             الصافي 
 

ديسمبر مع مخصص الخسارة االفتتاحي كما   31نين التجاريين واالستبقاءات المدينة كما في الخسارة الختامي للمدي تمت مطابقة مخصص 
  يلي:

 
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
   (معدلة) 2018   2019 

  45,625   717,239   يناير 1في 
  719,424   -  مبالغ معدلة من خالل األرباح المرحلة االفتتاحية 

  765,049   717,239  يناير 1ما في مخصص الخسارة االفتتاحي ك
  ) 47,810(   ) 182,700(  االنخفاض في مخصص الخسارة المدرج في بيان الدخل المجمع

  717,239   534,539  ديسمبر   31في 
  الخسارة االفتتاحي كما يلي: ديسمبر مع مخصص   31تمت مطابقة مخصص الخسارة الختامي لموجودات العقود كما في 

 
  ديسمبر  31ة في السنة المنتهي 
  (معدلة)  2018   2019 

  -   18,015   يناير 1في 
  24,758   -  مبالغ معدلة من خالل األرباح المرحلة االفتتاحية 

  24,758   18,015  يناير 1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 
  ) 6,743(   ) 5,031(  بيان الدخل المجمعاالنخفاض في مخصص الخسارة المدرج في 

  18,015   12,984  سمبر دي  31في 
ديسمبر مع مخصص الخسارة االفتتاحي كما   31تمت مطابقة مخصص الخسارة الختامي للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في 

  يلي:
 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
  (معدلة)  2018   2019 

  -   8,911   يناير 1في 
  8,911   -  الفتتاحية مبالغ معدلة من خالل األرباح المرحلة ا

  8,911   8,911  يناير 1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 
  8,911   8,911  ديسمبر   31في 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)   4
 

  عوامل المخاطر المالية (تتمة)   4-1
 

  مخــاطر السيولة   (ج)  
 

ات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تنشأ بسبب إمكانية (التي قد  السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في تلبية االرتباطمخاطر 
  تكون مستبعدة) بأن يطلب من المجموعة سداد مطلوباتها في وقت أبكر من المتوقع. 

 
بها والقدرة على    لتمويل من خالل مبالغ كافية من التسهيالت االئتمانية الملتزمتتطلب اإلدارة الحكيمة للسيولة االحتفاظ بنقدية كافية وتوافر ا

  إغالق مراكز السوق. 
 

تتم مراقبة إطار االستحقاق من قبل إدارة المجموعة لضمان االحتفاظ بسيولة كافية. وفيمــا يلي جدول ملخص يبين استحقاق المطلوبات  
المخصومة. وإن التدفقات النقدية غير  ها في الجدولين التاليين هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المالية. وإن المبالغ التي تم اإلفصاح عن 

شهراً تعادل قيمها الدفترية في بيان المركز المالي المجمع، حيث أن أثر الخصم غير   12المخصومة فيما يتعلق باألرصدة المستحقة خالل 
  كبير.

 
  ديسمبر:  31المالية في  فيما يلي تحليل االستحقاق لألدوات 

 
    ية تدفقات نقديّة تعاقد  2019ديسمبر   31

 
 أقل من  

   سنة واحدة 
من سنة واحدة  

   إلى سنتين 
من سنتين إلى  
   ثالث سنوات 

أكثر من ثالث  
   المجموع    سنوات 

  القيمة 
  القيمة 

             المطلوبات 
أرصدة دائنة  
  825,361   825,361   -   -   -   825,361  ومستحقات 

  26,677   26,677   -   -   -   26,677  مطلوبات عقود 
  195,512   226,397   80,618   48,696   47,896   49,187  جار مطلوبات اإلي

  1,047,550   1,078,435   80,618   48,696   47,896   901,225  إجمــالي المطلوبات 
  4,060,004   4,060,004   -   -   -   4,060,004  مطلوبات محتملة 

 
    تعاقدية  نقديّة  تدفقات  2018ديسمبر  31

 
 أقل من  
   سنة واحدة 

دة  من سنة واح
   إلى سنتين

من سنتين إلى 
   ثالث سنوات 

أكثر من ثالث  
   المجموع    سنوات 

  القيمة
  القيمة

             المطلوبات 
دائنة  أرصدة 

  1,049,662   1,049,662   -   -   -   1,049,662  ومستحقات 
  36,474   36,474   -   -   -   36,474  مطلوبات عقود 

  1,086,136   1,086,136   -   -   -   1,086,136  إجمــالي المطلوبات 
  2,669,906   2,669,906   -   -   -   2,669,906  مطلوبات محتملة 

 
  إدارة مخاطر رأس المــال   4-2

 
إن أغراض المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرتها على االستمرارية بهدف توفير عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة  

مثالي لتقليل تكلفة رأس المال. للحفاظ على أو لتعديل هيكل رأس المال، للمجموعة أن تُعدل مبلغ ال اآلخرين وللحفاظ على هيكل رأس م
التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتقليل الدين. وتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس  

ات القطاع. ويتم احتساب هذا المعدل كصافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال. ليس  بذ  معدل االقتراض مثلما يقوم اآلخرون العاملون
   لدى المجموعة أي ديون ولذلك لم تكن مدينة.
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)    4
 

  قياس القيمة العادلة   4-3
 

  التي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتهــا العادلة. للموجودات والمطلوبات المــالية كما في تاريخ التقرير، إن القيمة العادلة 
 

  يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم. وقد تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي: 
 

  طلوبات متطابقة.المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو م األسعــار المدرجة (غير  -المستوى األول   
   والتي تكون ملحوظة للموجودات والمطلوبات سواًء بشكل مباشر    1المعلومات غير األسعار المدرجة في المستوى    -  2المستوى

   (أي مثل األسعار) أو غير مباشر (أي مشتق من األسعار).
   سوق ملحوظة (أي معلومات غير ملحوظة). المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات  المعلومات للموجودات أو  -المستوى الثالث  

 
  ديسمبر: 31يعرض الجدول التالي األدوات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر كما في  

  
  المجموع    1المستوى  

  2019ديسمبر   31
     خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  59,162  59,162  سعرة أوراق مالية م 
 

  المجموع   1المستوى  
    2018ديسمبر   31

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  47,117  47,117  أوراق مالية مسعرة 

 
  لم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة. 

 
   التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  5

 
ق سياسات المجموعة المحاسبية، قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات في تحديد المبالغ المعترف بها في البيانات المالية  في عملية تطبي 

فيها االفتراضات والتقديرات هامة للبيانات  المجمعة. فيما يلي المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو المجاالت التي تكون 
  مجمعة. المالية ال

 
  بنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة   ) أ ( 

 
دير لصافي  يتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم إجراء تق

فردي. إّن الكميات التي ال تكون هامة بشكل فردي ولكنها    وفيما يخص الكميات الكبيرة المفردة يتم إجراء التقدير على أساسقيمته السوقية.  
ع  تكون قديمة أو متقادمة يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تجنيب مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التعمير أو التقادم استناداً ألسعار البي 

   التاريخية.
 

   عتراف باإليراداتاال  ) ب (
 

التكلفة في المحاسبة عن عقود المقاوالت. إن استخدام هذه الطريقة تتطلب من مديري   - إلى  - تستخدم المجموعة طريقة المدخالت التكلفة 
  المشروع الخاصين بها تقدير إجمــالي التكاليف المقدرة لكل عقد. 
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  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  5
 

  انخفاض قيمة االستثمــار في شركة زميلة   ) ج(
 

ن الالزم االعتراف بأية خسارة في انخفاض القيمة من استثمــار المجموعة في شركاتها الزميلة وذلك في تاريخ  تقرر المجموعة ما إذا كان م
مر كذلك، تقوم المجموعة باحتساب  كل تقرير بناًء على وجود أي دليل موضوعي على انخفاض االستثمــارات في شركة زميلة. وإن كان األ

الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد لالستثمــار في الشركة الزميلة وقيمتهــا الدفترية ويتم االعتراف   مبلغ انخفاض القيمة اإلضافي على أنه
قابل استثماراتها في شركة زميلة  بالمبلغ في بيان الدخــل المجمع للسنة. في تاريخ التقرير، لم تتخذ المجموعة مخصص انخفاض القيمة م

  تي). : ال شيء دينار كوي 2018خالل السنة (
 

  األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار  ) د(
 

عدم  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو 
معقول  ء) في مدة التأجير فقط إذا كان من المؤكد إلى حد  ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنها

  تمديد عقد اإليجار (أو عدم إنهائه). 
 

  بالنسبة إليجارات العقارات، فإن العوامل التالية هي عادةً األكثر صلة: 
 من التمديد (أو   إذا كانت هناك عقوبات كبيرة يجب إنهاؤها (أو عدم تمديدها)، فعادة ما تكون المجموعة متأكدة إلى حد معقول

   عدم اإلنهاء).
   المتوقع أن يكون ألي تحسينات على المستأجرات قيمة كبيرة متبقية، فعادة ما تكون المجموعة متأكدة إلى حد معقول  إذا كان من

   من تمديد (أو عدم اإلنهاء).
 

بدال  اريخية والتكاليف وتعطيل العمل المطلوب الست بخالف ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير الت 
  األصل المؤجر. 

 
  الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المــالية   ) ه(

 
حاسبية  تقدر المجموعة الخسارة االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يتطلب تطبيق المتطلبات الم

  : االئتمانية المتوقعة وضع أحكام جوهرية، مثل لقياس الخسارة
 

 تحديد معيار الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  
  اختيار نماذج مناسبة وافتراضات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة  
  .تحديد الرقم والسيناريوهات المستقبلية المرجحة لكل نوع من األسواق والخسارة االئتمانية المتوقعة ذات الصلة  
  المماثلة لغرض قياس مخاطر االئتمان المتوقعة. حديد مجموعة من الموجودات المالية ت  
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  الممتلكات والمعدات   6
 

 
مباِن وصوب  

   زراعية 
 معدات  
   ومركبات 

تأسيس المخزن  
واألثاث والحاسبات  

  المجموع    اآللية 
        

      2018يناير   1في 
  4,395,990  459,450   1,892,585   2,043,955  التكلفة

  ) 3,460,888(  ) 385,165(   ) 1,758,902(   ) 1,316,821(  استهالك متراكم
  935,102  74,285   133,683   727,134   صافي القيمة الدفترية

        2018ديسمبر   31السنة المنتهية في 
  935,102  74,285   133,683   727,134  صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 

  98,115  12,816   43,241   42,058  إضافات 
  ) 93,900(  -   ) 56,649(   ) 37,251(  استبعادات

  ) 190,903(  ) 22,778(   ) 61,987(   ) 106,138(  تكلفة االستهالك
  92,743  -   55,742   37,001  االستهالك الخاص باالستبعاد

  841,157  64,323   114,030   662,804  صافي القيمة الدفترية الختامي 
        2018ديسمبر   31في 

  4,400,205  472,266   1,879,177   2,048,762  التكلفة
  ) 3,559,048(  ) 407,943(   ) 1,765,147(   ) 1,385,958(  استهالك متراكم

  841,157  64,323   114,030   662,804  صافي القيمة الدفترية 
       

        2019ديسمبر   31السنة المنتهية في 
  841,157  64,323   114,030   662,804  الفتتاحية القيمة الدفترية اصافي 
  73,445  73,445   -   -  إضافات 

  ) 62,114(  -   ) 38,689(   ) 23,425(  استبعادات
  ) 156,233(  ) 20,880(   ) 34,958(   ) 100,395(  تكلفة االستهالك

  45,313  -   38,689   6,624  االستهالك الخاص باالستبعاد
  741,568  116,888   79,072   545,608  القيمة الدفترية الختامي صافي  

        2019ديسمبر   31في 
  4,411,536  545,711   1,840,488   2,025,337  التكلفة

  ) 3,669,968(  ) 428,823(   ) 1,761,416(   ) 1,479,729(  استهالك متراكم
  741,568  116,888   79,072   545,608  صافي القيمة الدفترية 

 
  اإليجارات   7

 
  اإليضاح معلومات عن التأجير حيث تكون المجموعة مستأجراً. يقدم هذا 

 
  مبالغ معترف بها في بيان المركز المالي المجمع ) 1( 

   كما في 

 
ديسمبر   31

  2019يناير  1   2019
     موجودات حق االستخدام 

  224,535   200,962  عقارات
    

     مطلوبات اإليجار 
  34,228   39,948  متداولة 

  180,159   155,564  غير المتداولة 
 195,512   214,387  

 
  دينار كويتي.  17,124ما قدره   2019ديسمبر 31بلغت اإلضافات على موجودات حق االستخدام خالل السنة المنتهية في 
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  اإليجارات (تتمة)   7
 

  المبالغ المعترف بها في بيان الدخل المجمع )2( 
 

  ر: يوضح بيان الدخل المجمع المبلغ التالي المتعلق باإليجا
 

   ديسمبر 31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

     استهالك موجودات حق االستخدام 
  -   40,697  عقارات

     تكاليف التمويل 
  -   10,012  العقارات 

 
  دينار كويتي.   46,011مبلغ  2019ديسمبر  31بلغ إجمالي التدفقات النقدية لإليجار للسنة المنتهية في 

 
  ركات زميلة االستثمــار في ش  8

 
  فيما يلي تفاصيل حصة المجموعة في شركات زميلة: 

 

  اسم المنشأة 
 

   بلد التأسيس 
  القيمة  القيمة   نسبة الملكية 

 2019   2018   2019   2018  

  شركة الظفرة ألنظمة الري (ذ.م.م.) 
 

  % 33   %33   اإلمارات 
 

220,995  338,342  

  % 33   -   الكويت    شركة درة النخيل العقاريّة ذ.م.م 
 

-  33,000  
 

  خالل السنة، تمت تصفية شركة درة النخيل العقارية ذ. م. م. ولم ينتج عن التصفية أي ربح أو خسارة.  - 
الخضراء والري  تزاول الشركة الزميلة األخرى "شركة الظفرة ألنظمة الري (ذ.م.م.)" نشاط تشغيل وصيانة المساحات  - 

   واألشجــار والبنية التحتية المرتبطة بذلك.
  تتم المحاسبة عن استثمــار الشركة األم في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.  - 
  إن الشركات الزميلة غير مدرجة وال يوجــد سعر سوق مدرج متوفر ألسهمـهـا.  - 

 
(ذ.م.م.)" المعدلة النخفاض  فيمــا يلي ملخص آخــر بيانات مالية مدققة متوفرة للشركة الزميلة الجوهرية "شركة الظفرة ألنظمة الري 

  .دينار كويتي 75,846القيمة لبعض مستحقات العقود البالغة 
 

  بيان الدخل الشامل الملخص: 
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

   1,200,008  989,759  إيرادات 
  ) 1,568,553(  ) 1,337,716(  المصروفات 
  ) 368,545(  ) 347,957(  خسارة السنة 

  ) 368,545(  ) 347,957(  جمالي الخسارة الشاملة إ
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  االستثمــار في شركات زميلة (تتمة)  8
 

  ديسمبر:  31بيان المركز المــالي الملخص كمــا في 
  ديسمبر   31كما في  
 2019   2018  

   2,047,783  1,139,367   الموجودات المتداولة
  ) 788,674(  ) 253,097(   مطلوبات متداولة

   88,646  84,175   موجودات غير متداولة
  ) 322,477(  ) 300,763(   المطلوبات غير المتداولة

  1,025,278  669,682  صافي الموجودات 

  المالية الملخصة: مطابقة المعلومات 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

    
  491,900   371,342   األرصدة االفتتاحية
  ) 121,620(   ) 114,826(  الحصة من النتائج

  -   ) 33,000(  تصفية شركة زميلة 
  1,062   ) 2,521(  تسوية ترجمة عمالت أجنبية

  371,342   220,995  األرصدة الختامية 

ً  القيمة في  لالنخفاض الزميلة للشركة المالية  األصول إجمالي بتقييم الزميلة الشركة إدارة تقم لم   المالية  للتقارير الدولي ارالمعي  لمتطلبات وفقا
 . 2019 ديسمبر 31  في  كما " المــالية  األدوات" 9 رقم

االستثمار في شركة زميلة "شركة الظفرة ألنظمة الري (ذ.م.م.)" استناداً إلى البيانات المالية المدققة  قامت المجموعة بتسجيل حصتها من نتائج  
   : البيانات المالية المدققة المعدلة النخفاض القيمة لبعض مستحقات العقود).2018(  2019ديسمبر  31للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 

مؤشراً لالنخفاض في القيمة. ومع ذلك، فإن المبلغ القابل    2019ديسمبر    31ي التداول للسنة المنتهية في  اعتبرت اإلدارة اإلنخفاض المستمر ف
الدفترية المعدلة لـ "شركة الظفرة" كان أكبر من القيمة الدفترية. وبالتالي، ال حاجة إلى  لالسترداد الذي تم احتسابه على أساس صافي القيمة 

  . ةة الحالي انخفاض القيمة في السن  تسجيل
 

  المخزون   9
 

  ديسمبر   31كما في  
 2019   2018  
   

  1,666,558  1,679,034  بضائع متاحة للبيع
  ) 292,139(  ) 321,184(  لحركة ناقصاً: مخصص بنود المخزون المتقادمة وبطيئة ا

 1,357,850  1,374,419  
 

  وبطيئة الحركة: فيمــا يلي الحركة على مخصص بنود المخزون المتقادمة 
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  
   

  251,073  292,139  رصيد افتتاحي 
  41,066  29,045   تكلفة المخصص للسنة

 321,184  292,139  
 

  وجودات بيولوجية م  10
 

  ديسمبر   31كما في  
 2019   2018  
   

  414,159  416,615  الموجودات البيولوجية االستهالكية 
  96,408  115,433  الموجودات البيولوجية المثمرة

 532,048  510,567  
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 الموجودات البيولوجية (تتمة)   10
  

  فيمــا يلي الحركة على الموجودات البيولوجية: 
  ديسمبر  31لمنتهية في السنة ا 
 2019   2018  
   

  393,065  510,567  رصيد افتتاحي 
  54,039  45,154  العادلة نتيجة التحول البيولوجي التغير في القيمة 

  14,506  17,674  التغير في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات في األسعار 
  101,020  82,571  المشتريات
  ) 52,063(  ) 123,918(  استبعادات

  510,567  532,048  رصيد ختامي 
 

المستوى الثالث من التقييم ويتم تحديدها بناء على مدخالت أسعار السوق ومتوسط الوزن  تعتبر القيمة العادلة للموجودات البيولوجية ضمن 
  وجودة الموجودات. 

 
 

   األرصدة المدينة والدفعات المقدمة  11
 

 
ديسمبر    31كما في 

2019  
ر  ديسمب  31كما في  

  (معدلة)  2018
    غير المتداولة 

  481,260  16,080  استبقاءات مدينة 
  ) 107,654(  ) 1,010(  الخسارة مخصص 

 15,070  373,606  

    متداولة 
  1,543,651  1,155,011  مدينون تجاريون

  ) 540,049(  ) 457,142(  مخصص خسارة للمدينين التجاريين
  1,003,602  697,869  بالصافي  -مدينون تجاريون 
  1,780,314  519,762  استبقاءات مدينة 

ً مصاريف مدفوعة    12,961  28,739  مقدما
  63,560  90,105  دفعات مقدمة 

  60,320  54,527  أرصدة مدينة أخرى 
  ) 69,536(  ) 76,387(  مخصص خسارة لالستبقاءات المدينة 

 1,314,615  2,851,221  
 
 

ونتج عن تطبيق متطلبات انخفاض  . 9لبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، قررت اإلدارة تطبيق متط2019خالل 
تغييرات في سياسة المجموعة المحاسبية في االعتراف باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية   9القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ). 3- 3واإليضاح  24(اإليضاح 
 

  لنقد المعادل النقد وا   12

  يشتمل النقد والنقد المعادل على ما يلي: 
  ديسمبر   31كما في  

 2019   2018  
   

  690,870  1,989,833  أرصدة لدى البنوك
  11,110  12,369  نقد في الصندوق 

  1,175,285  1,208,524  أشهر  3الودائع الثابتة ذات آجــال استحقاق أصلية أقل من 
  10,792  10,716  فظة نقد المحتفظ به في المح

 3,221,442  1,888,057  

تمثل الودائع الثابتة الودائع لدى مؤسسات مالية محلية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع ولها متوسط معدل ربح يقدر بـ  
  %) سنوياً. 2.177: %2018 (2.5
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  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   13
 

  نهاية الخدمة للموظَّفين:   فيما يلي حركات مخصص مكافآت
 

  ديسمبر  31المنتهية في السنة   
 2019   2018  
   

  595,177  534,109  يناير 1في  
  77,731  67,623   المحمل للسنة

  ) 138,799(  ) 57,460(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  534,109  544,272  ديسمبر 31في 

    
  أرصدة دائنة ومستحقات   14

 

  بر ديسم  31كما في  
 2019   2018  
  

  203,224  88,563  تجاريوندائنون 
  150,239  5,188  محجوزات مستحقة 
  108,561  154,797  أرصدة دائنة أخرى 
  362,408  349,584  مصروفات مستحقة 

  225,230  227,229  توزيعات مستحقة 
 825,361  1,049,662  

 
  تكلفة اإليرادات   15

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

   
  1,840,363  1,589,270  خام مواد 

  335,525  240,294   تكاليف موظفين
  20,353  9,611  ممتلكات ومعدات  -استهالك 
  48,164  26,702  إيجارات 

  18,307  10,409  التأمين
  11,527  19,836  صيانة و إصالحات 
  6,071  26,146  مصروفات المرافق 

  33,075  23,421   رسوم بنكية
  75,012  91,722  أخرى 

 2,037,411  2,388,397  
 

  مصروفات البيع والتسويق  16
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

  460,287  447,077  تكاليف موظفين 
  105,260  80,548  ممتلكات ومعدات  -استهالك 

  3,491  4,093  أخرى 
 531,718  569,038  
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  ية وإدارية مصروفات عموم  17
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  
    

  212,357  194,141  تكاليف موظفين 
  66,301  66,074  ممتلكات ومعدات  -استهالك 
  -  40,697  موجودات حق االستخدام  -استهالك 
  44,151  2,929  إيجارات 

  32,183  52,253  صيانة و إصالحات 
  70,209  53,973  مصروفات المرافق 

  21,088  62,144  أتعــاب مهنية
  -  58,456  المصروفات المتعلقة بالتقاضي* 

  6,701  3,591  الغرامات 
  20,721  18,324  التأمين االجتماعي

  23,918  12,259  التأمين
  27,103  29,493  رسوم بنكية 

  1,310  42,550  أتعاب االكتتاب
  77,208  104,097  أخرى 

 740,981  603,250  
 

دينار كويتي. ونتيجة لقرار   58,456خالل السنة، تم إصدار حكم ضد الشركة األم فيما يتعلق بقضية قانونية رفعها عميل يطالب بمبلغ  *
  الفترة. المحكمة، تم دفع هذا المبلغ من قبل الشركة األم خالل 

 
  إيرادات االستثمار   18

 
  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  
    

  26,574  33,911  دات مرابحة إيرا
  ) 15,469(  12,045  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 45,956  11,105  
 

  حقوق الملكية  19
 

  المال رأس 
 

انات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية  على البي  2019يونيو  2وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
  31من االحتياطي العام (  2018ديسمبر  31فلس لكل سهم للسنة المنتهية في  10وعلى توزيع أرباح نقدية بقيمة  2018ديسمبر  31في 

  فلس لكل سهم).  10: كان توزيع األرباح النقدية  2017ديسمبر 

  100ألف سهم بقيمة  52,399من  2018و  2019ديسمبر  31مدفوع بالكامل نقداً كما في يتكون رأس المال المصرح به والمصدر وال
  فلس لكل سهم. 

 
  أسهــم الخزينة 

  ديسمبر   31كما في  
 2019   2018  

  83,200  83,200   عدد الحصص
  % 0.16  % 0.16  نسبة األسهم المصدرة 
  3,573  3,573   التكلفة (دينار كويتي)

  3,910  3,345  ر كويتي) القيمة السوقية (دينا
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  حقوق الملكية (تتمة)   19
 

   احتياطي قانوني
السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  % من ربح  10وفقاً ألحكام قانون الشركات الكويتي والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل  

الخسائر المتراكمة إلى االحتياطي القانوني حتى يصل رصيد االحتياطي  وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة مجلس اإلدارة واسترداد  
% من رأس المال المدفوع في السنوات  5% على األقل من رأس المال المدفوع. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع إال لسداد نسبة 50إلى 

اء أي تحويل إلى االحتياطي القانوني للسنوات المالية المنتهية في  التي ال تكون فيها األرباح المرحلة كافية لسداد هذه التوزيعات. لم يتم إجر
  بسبب الخسائر المتراكمة.  2018و 2019ديسمبر  31

 
  االحتياطي العام 

% من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة  10ساسي للشركة األم ، يتم تحويل  وفقاً لمتطلبات النظام األ
  ة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي العام حتى يقرر المساهمون وقف التحويل إلى االحتياطي العام. الوطني 

 
  توزيعات مقترحة 

.  2019ديسمبر  31فلس لكل سهم) للسنة المنتهية في  10: 2018فلس لكل سهم ( ال شئ توزيعات نقدية تقدر بــاقترح مجلس اإلدارة 
  اح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية ولم تتم المحاسبة عنه في هذه البيانات المالية المجمعة. يخضع هذا االقتر

 
  (خسارة)/ ربحية السهم األساسية والمخففة 

ئمة العادية  تم احتساب (خسارة)/ ربحية السهم األساسية والمخففة عبر قسمة (خسارة)/ ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القاي 
  خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة) كما يلي: 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
  (معدلة)  2018   2019 
  

  19,412  ) 74,212(  كويتي) (خسارة)/ ربح السنة (دينار 
  52,315,800  52,315,800  عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة) 

  فلس  0.37  ) فلس 1.42(  (خسارة)/ ربحية السهم األساسية والمخففة 
 

  اإليرادات من العقود مع العمالء   20
 

نقل البضائع والخدمات مع مرور الوقت وفي نقطة زمنية. فيما يلي مصادر اإليراد الرئيسية التي تحدث محليا  تستمد المجموعة إيراداتها من  
  في دولة الكويت: 

 
  المجموع    مبيعــات البضائع    دمات خ   2019

        إيرادات من العمالء 
        توقيت االعتراف باإليرادات 

  2,104,084   2,104,084   -   في وقت معين
  976,839   -   976,839   مع مرور الوقت 

  976,839   2,104,084   3,080,923  
 

  المجموع    مبيعــات البضائع   خدمات    2018
        ء إيرادات من العمال

        توقيت االعتراف باإليرادات 
  2,304,703   2,304,703   -   في وقت معين

  1,283,734   -   1,283,734   مع مرور الوقت 
  1,283,734   2,304,703   3,588,437  
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  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة   21
 

مثلين في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المساهمين الرئيسيين والشركات التي يكون  تشتمل األطراف ذات عالقة على مساهمي الشركة األم الم
الشركة األم في ذات الوقت والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي إدارة الشركة األم  أي من أعضائها عضو مجلس إدارة في 

هــا أو التي يكون لهذه األطراف سيطرة كبيرة عليهــا. قامت  والمنشآت التي يسيطرون عليها أو التي يكون لديهم سيطرة مشتركة علي 
ت خالل السنة مع أطراف ذات عالقة. فيما يلي المعامالت واألرصدة التي تم إدراجها  المجموعة في سياق العمل المعتاد بتنفيذ بعض المعامال

  في البيانات المالية المجمعة: 

  
ديسمبر    31كما في 

2019   
ديسمبر   31كما في  

  (معدلة)  2018
     األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع  ) أ(

  12,261   6,161   مبالغ مستحقة من شركة الظفرة، شركة زميلة
  8,911   8,911   مبالغ مستحقة من الشركة األم النهائية

  ) 8,911(   ) 8,911(   ناقصاً: مخصص الخسارة
  12,261   6,161  المجموع 

 
شركة الصلبوخ التجارية    -لعادلة من خالل الربح أو الخسارة  موجودات مالية بالقيمة ا

  47,117   59,162  ش.م.ك.ع. 

  225,230   227,229 مستحقة  توزيعات

  ) 503,810(   ) 521,159( مدفوعة  نقدية  أرباح توزيعات
 
 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في   
 2019   2018  

     المعامالت المدرجة في بيان الدخل المجمع  ) ب (
ر في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  التغي 

  ) 15,469(  12,045  ) 18(إيضاح  
 
 

  ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 2019   2018  

     مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:  ) ج(
  48,000   48,000  مكافآت قصيرة األجل 
  6,920   6,920  مكافآت نهاية الخدمة 

 54,920   54,920  
 

  معلومات القطاع     22

  رئيسية حسب نظام التقارير الداخلية كما يلي: يتم تنظيم أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات 
  القطاع التجاري: ويتضمن إنتاج وبيع المشاتل ونباتات الزينة.  - 
  قطاع المشاريع: ويتمثل في تقديم الخدمات الزراعية للبساتين وصيانتها.  - 
  االستثماري.  القطاع - 

 
 2019  

 
 القطاع 

   التجاري  
 قطاع 

   المشاريع  
القطاع  

  المجموع    االستثماري 
        

  3,252,600  ) 68,870(   577,041  2,744,429  إيرادات القطاع 
  3,326,812  -   873,830  2,452,982  مصروفات القطاع 

  ) 74,212(  ) 68,870(   ) 296,789(  291,447  ربح/ (خسارة) القطاع 
  156,233  -   40,640  115,593  ممتلكات ومعدات  -استهالك 
  40,697  -   10,586  30,111  موجودات حق االستخدام  -استهالك 

  73,445  -   -  73,445  شراء ممتلكات ومعدات 
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  معلومات القطاع (تتمة)   22
 

  (معدلة)  2018 

 
 القطاع 

   التجاري  
 قطاع  

   المشاريع
 القطاع  

  موع المج   االستثماري
        

  3,566,610  ) 110,515(   2,634,872   1,042,253  إيرادات القطاع 
  3,547,198  -   2,539,485   1,007,713  مصروفات القطاع 

  19,412  ) 110,515(   95,387   34,540  إيرادات القطاع 
  190,903  -   138,411   52,492  استهالك

  98,115  -   17,952   80,163  شراء ممتلكات ومعدات 
 

  التوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات 
 

 
 القطاع  
   التجاري 

 قطاع  
   المشاريع 

   االستثمــار
  المجموع    القطاع 

         مجموع موجودات القطاع 
  7,839,410   1,505,558   1,683,823   4,650,029  2019ديسمبر   31
  8,446,312   1,625,708   3,244,601   3,576,003  (معدلة)  2018ديسمبر  31

  9,209,107   1,730,467   3,436,076   4,042,564  (معدلة)  2018يناير  1
 

 
 القطاع  
   التجاري 

 قطاع  
   المشاريع 

القطاع  
  المجموع    االستثماري 

         مجموع مطلوبات القطاع 
  1,633,689   -   625,251   1,008,438  2019ديسمبر   31
  1,640,700   -   913,542   727,158  (معدلة)  2018ديسمبر  31

  1,900,811   -   1,177,766   723,045  (معدلة)  2018يناير  1
 

  االرتباطات والمطلوبات المحتملة   23
 

  دينار كويتي).   2,669,906: 2018دينــار كويتي ( 4,060,004كانت لدى الشركة األم خطابات ضمان بمشتريات أجنبية بلغت 
 

  تصحيح خطأ   24
 

الموجودات المالية للمجموعة لتحديد انخفاض القيمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، تم تقييم  2019ديسمبر    31كما في  
. نتج عن هذا  2018يناير    1في    9قارير المالية رقم  "األدوات المــالية"، التي لم تكن مطبقة سابقاً عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للت   9

و بيان مبالغ فيه مقابل لألرصدة   2018يناير  1و 2018ديسمبر  31خسارة المعترف به للسنة المنتهية في الخطأ انتقاص في مخصص ال
  المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وموجودات العقود. 

 



  شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع وشركتهــا التابعة 
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  تصحيح خطأ (تتمة)   24
 

  ات المالية المتأثرة للفترات السابقة على النحو التالي:تّم تصحيح هذا الخطأ من خالل تعديل كل بند من بنود البيان 
 

  كما تم تعديله    التعديل  تاثير    كما سبق عرضه   البنود المدرجة في بيان المركز المــالي المجمع 
ديسمبر   31

2018  
  ديسمبر 31 

2017  
ديسمبر   31 

2018  
يناير   1 

2018  
ديسمبر   31 

2018  
يناير   1 

2018  
  ) 311,032(   ) 733,681(   ) 753,093(   ) 698,540(   442,061   ) 35,141(  باح مرحلة خسائر متراكمة / أر

  3,415,214   3,224,827   ) 719,424(   ) 671,614(   4,134,638   3,896,441  أرصدة مدينة ودفعات مقدمة 
  12,261   12,261   ) 8,911(   ) 8,911(   21,172   21,172  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  330,701   176,565   ) 24,758(   ) 18,015(   355,459   194,580  ود موجودات عق
 

  ديسمبر  31 
  التعديل  تاثير    2018

المنتهية في  السنة   
  ديسمبر  31

  (معدلة)  2018
     

      بيان الدخل المجمع 
  54,553   54,553   -  عكس صافي خسائر االنخفاض في القيمة

  19,412   54,553   ) 35,141(  (خسارة)/ ربح السنة 
     

 

  ديسمبر  31 
  التعديل  تاثير    2018

  ديسمبر  31 
  (معدلة)  2018

     
      الشامل المجمع بيان الدخل 

  19,412   54,553  ) 35,141(  (خسارة)/ ربح السنة 
  1,062   -  1,062  الدخل الشامل اآلخر 

  20,474   54,553  ) 34,079(  إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة 
 

. 9(ب) لإلفصاحات المتعلقة بأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   1- 4رجى مراجعة اإليضاح  ي 
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  العموميه  الميزانيه  تاريخ بعد   الهامه الحداثا   25
 

، مما  وانتشر في جميع أنحاء بر الصين الرئيسي وما حولها 2020) في أوائل عام 19- فيروس كورونا المستجد (كوفيدتم تأكيد وجود 
  تسبب في اضطرابات في األعمال والنشاط االقتصادي. تعتبر المجموعة أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في الميزانية العمومية. 

 
المستجد بأنه وباء، يؤثر سلبًا على األسواق العالمية، ويعطل   19-صحة العالمية فيروس كوفيد ، صّنفت منظمة ال2020مارس  11في  

سيستمر في تعطيل األسواق العالمية واألثار    19- يد، ويغير السلوك االجتماعي. حالياً، من غير المؤكد ما إذا كان فيروس كوفيدسالسل التور
وضع متقلب وسريع التطور، ال تعتقد المجموعة أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المترتبة على عمليات المجموعة. نظًرا ألن ال 

اء على المجموعة. سيتم دمج تأثير هذا الوباء على توقعات االقتصاد الكلي في تقديرات المجموعة للمعيار الدولي للتقارير  المحتمل لهذا الوب 
  .2020عة في عام حول مخصصات خسائر االئتمان المتوق 9المالية رقم 

 
 


