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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي 
شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتها التابعة )يشار إليهما معاً للقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

والدخل   الخسائر أو األرباحوبيانات  2020ديسمبر  31بـ "المجموعة"( التي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية  الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 
 

في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة  

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2020ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي 
رنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقري بأعمال التدقيقلقد قمنا 

وفًقا لميثاق األخالقيات ونحن مستقلون عن المجموعة  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة. قسمفي 
المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير 

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق   . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(

  التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 على أمر  التأكيد
حول البيانات المالية المجمعة الذي يوضح تصحيح خطأ بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  29االنتباه الى االيضاح  نلفت

 . إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر. واالخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية السياسات: 8
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
مهني، هي تلك األمور التي كانت تعتبر األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا ال

للسنة الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها، ونحن ال نبدي رأي 

 لرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.منفصل حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق ا
 

بما في  المجمعة،في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية في تقريرنا لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة 

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر 

األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم 

 ها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. تنفيذ
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.
 

 المجمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واالرصدة المدينة األخرى  خسائر
 

دينار كويتي، كما بلغت المحتجزات المدينة   1,172,042، بلغ المدينون التجاريون وموجودات العقود  2020ديسمبر    31في    كما

 . الموجودات اجمالي% على التوالي من 5و% 15دينار كويتي ما يمثل  401,774
 

" لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المالية  األدوات"  :9  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا  المبسطة  الطريقة  بتطبيق  المجموعة  قامت

للمدينين التجاريين واالرصدة المدينة األخرى باإلضافة الى موجودات العقود، وسجلت مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة 

بار التعثر المحتمل في أي نقطة زمنية النقدية التعاقدية اخذا في االعت التدفقاتالنقص المتوقع في  وتمثلعلى مدى عمر األداة. 

 خالل عمر األداة المالية.  
 

  خسائر   في  للمجموعة  السابقة  الخبرةالى    ستندت  اتمخصص  مصفوفةاحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة    لغرض

توزيع المدينين التجاريين  تممقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالسمات الفردية للمدينين والبيئة االقتصادية.  ةوالمعدل االئتمان

 واالرصدة المدينة األخرى بناءا على السمات المشتركة بينهم وعدد أيام التأخير. 
 

السلبي  منظورعملية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، وال وتعقيدألهمية المدينين التجاريين واالرصدة المدينة األخرى  نظراً 

، فإن هذا األمر يعتبر 19-نتيجة جائحة كوفيد لعمالءاالنقدية التي يواجهها  التدفقاتللوضع االقتصادي في المستقبل، وصعوبات 

 أحد أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 : ما يلي بها قمنا التي التدقيق إجراءات تضمنت
 

 التاريخية بالبيانات مقارنتها خالل من عةالمتوق االئتمان خسائر الحتساب المستخدمة االفتراضات معقولية مدى تقييمب قمنا 

  ؛19-كوفيد جائحة استمرار ضوء في المستقبلية والمعلومات الحالية السوق  ظروف على بناءا المعدلة
 

 صحتها  من  التأكد  لغرض  للمجموعة  المدينة  األرصدة  مقابل المحمل  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  احتساب  إعادةب  قمنا 

 ؛وكفايتها ودقتها
 

 ؛المدينينللتأكد من كفاية ودقة المعلومات الواردة في تقرير تقادم  ،العينة أساس لىباختبار ع قمنا 
 

  باإلضافة إلى ذلك، ولغرض تقييم مالئمة األحكام التي اتخذتها اإلدارة، فقد قمنا، على أساس العينة، بالتحقق من أنماط السداد

 و؛ تاريخ إتمام إجراءات التدقيق التي قمنا بهاالسابقة للعمالء وما إذا كان قد تم استالم أي مدفوعات بعد نهاية السنة حتى 
 

 لهذه   مواجهتهمو  االئتمان  لمخاطر  اإلدارة  وتقييم  المتوقعة،  االئتمان  بخسائر  المتعلقة  المجوعة  إفصاحات  كفاية  من  بالتأكد  قمنا

 حول البيانات المالية المجمعة.  25و  17و  6المخاطر في اإليضاحات رقم 
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 تقييم المخزون 
 

مخصص المخزون بمبلغ  احتسابدينار كويتي بعد  1,524,572، بلغت القيمة الدفترية للمخزون 2020ديسمبر  31في  كما

 دينار كويتي.  371,914
 

 حكامأعملية التقييم المستخدمة لتحديد مخصص المخزون المتقادم هي علمية معقدة، ويتطلب المخزون من اإلدارة ممارسة  إن

توقعات اإلدارة للمبيعات  حكاماأل تلك تتضمن. لمطلوبا للمخصص المالئم المستوىلتحديد المخزون القديم والمتقادم وتقدير 

 لتالي، فقد تم تحديد هذا االمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية. المستقبلية وخطة تسييل المخزون. وبا
 

 حول البيانات المالية المجمعة.  3.4.12عرض عملية تقييم مخصص المخزون في االيضاح  تم
 

 يلي:  ماعدة إجراءات من بينها  قمنا التي التدقيق إجراءات تضمنت
 

 ؛الجاهزة البضاعة لمخزونجرد المخزون الذي تم اجراءه للتأكد من الحالة المادية  مراجعة 
 

 أساس احتساب مخصصات المخزون من خالل التعرف على االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المخصص   مراجعة

د المخزون المتقادم والتالف وعملية  المناسب للمخزون واختبارها. وفي هذا السياق، تعرفنا على قائمة تقادم المخزون مع تحدي

 ؛ذو مشاكل محددة المخزونتحديد 
 

 السيما المخزون تقادم مخصصات الحتساب اإلدارة قبل من المستخدمة األساسية البيانات على االعتماد إمكانية من التحقق 

 ؛ النظام من الصادر التقادم احتساب إعادة خالل من المتقادم المخزون بتحليل يتعلق فيما
 

  الدقة   ىمدالى ذلك، قمنا بإعادة احتساب مخصص المخزون بناءا على االفتراضات الرئيسية المبينة أعاله لتقييم  إضافة

  و؛ المحاسبية لعملية المحاسبة
 

 إفصاحات المجموعة المتعلقة بالمخزون واالفتراضات المستخدمة في تقدير صافي القيمة   كفايةفي االعتبار مدى  خذناأ

 حول البيانات المالية المجمعة.  15و 4.2اإليضاحات  في للمخزونالممكن تحقيقها 
 

 2020معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
المعلومات األخرى. يتكون قسم المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه 

، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة 2020للمجموعة لسنة 

ى باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول عل

 الحسابات.
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( 2020السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير 
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشمل المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق مؤكدة حولها.  
 

وتحديد ما إذا  فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله 

كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية 

بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات 

لتي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا األخرى وا

 ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
 

 آخر  أمر
عبر عن  الذيوقب حسابات آخر من قبل مرا 2019ديسمبر  31تدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  تم

 . 2020مارس  31معدل حول هذه البيانات في  رأي
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
المالية وعن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن 

 الغش أو الخطأ. 
 

أ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبد

مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم 

 اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
 

 للمجموعة.  المجمعة ة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات الماليةيتحمل المسؤولون عن الحوكم
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  

الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه أو 

ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء 

ر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية  عن الغش أو الخطأ وتعتب

 للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( ش.م.ك.ع.شركة النخيل لإلنتاج الزراعي 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا 

 بما يلي: 
 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ

إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. 

اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  إن مخاطر عدم 

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
 

 وف ولكن ليس لغرض إبداء فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظر

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

   تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل

 اإلدارة. 
 

 أدلة التدقيق التي حصلنا  إلى  رارية المحاسبي والقيام، استناداً مبدأ االستم ساسة ألدارمدى مالئمة استخدام اإلإلى  التوصل

الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة  أو  عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث

أكد مادي، يجب علينا أن  وجود عدم تإلى  مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل  أساسها على أعمالالمجموعة على متابعة 

تعديل رأينا في أو  ات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعةفصاحنأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإل

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. إلى  ات. تستند نتائج تدقيقنافصاححالة عدم مالئمة اإل

مبدأ   أساسها على أعمالالظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أو  من ذلك، قد تتسبب األحداث على الرغم

 االستمرارية.
 

 ات وتقييم ما إذا كانت فصاحتقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإل

 ية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. ساسالمجمعة تعبر عن المعامالت األالبيانات المالية 
 

 التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  نشطةاألأو  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات

إلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات وا

 ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(مسؤوليات مراقب 
 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة 

 لتدقيق. بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال ا
 

نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا 

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد 

 التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  و تامصادر التهديد
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 

للسنة الحالية، ولذلك تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات  المجمعة المالية

الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما 

ه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألن

 العامة له. 
 

 قرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرىت

مجلس في رأينا أيضاً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير 

إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة  

المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي 

والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس والنظام   والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1ركات رقم  يتطلبها قانون الش

األساسي للشركة األم، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون  

الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس أو النظام األساسي   والتعديالت  2016لسنة    1الشركات رقم  

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها  2020ديسمبر  31للشركة األم، خالل السنة المنتهية في 

 المالي. 
 

لسنة   7لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام القانون رقم  وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا،

على وجه قد يكون له تأثيراً  2020ديسمبر  31بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  2010

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021ابريل  12

 الكويت



 التابعة  كتهاوشر.ع. ش.م.كعي لزرالإلنتاج ا شركة النخيل
 

 

 

 لية المجمعة.مانات اليامن هذه الب ءا  كل جزش29 ىإل 1 قة منمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمعالخسائر أو  رباحاألبيان 

    2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2020 

   *ه(  إدراج )معاد
2019 

 يتيدينار كو دينار كويتي اتإيضاح 
    

 3,068,580 3,420,264 6 الناتجة من عقود مع العمالء  اتدايراإل

 (2,037,411) (2,116,500)  مات المقدمة تكلفة المبيعات والخد

  ─────── ─────── 

 1,031,169 1,303,764  مجمل الربح 

    

 (531,718) (694,042) 7 مصروفات بيع وتوزيع 

 (665,281) (597,715) 8   يةإدارمصروفات 

  ─────── ─────── 

 (165,830) 12,007  )خسائر( التشغيل اتإيراد

    

 263,111 (171,399) 9 أخرى  اتإيراد)مصروفات( 

 (114,826) (109,856) 14 حصة في نتائج شركة زميلة  

  ─────── ─────── 

 (17,545) (269,248)  خسارة السنة 

  ═══════ ═══════ 

 ( فلس0.34)  ( فلس5.15)  11 فة فخموال يةساساألخسارة السهم 

  ═══════ ═══════ 

 
في بالتفصيل بينة كس التعديالت الموتع 2019ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في توافق مع البيانات المالية المجمعة كما فيالمبالغ المعروضة أعاله ال ت *  بعض

 .  29رقم  يضاحاإل
 



 التابعة  كتهاوشر.ع. ش.م.كعي لزرالإلنتاج ا شركة النخيل
 

 

 

 لية المجمعة.مانات اليامن هذه الب ءا  كل جزش29 ىإل 1 قة منمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمعبيان الدخل الشامل 

 2020مبر ديس 31 فيتهية نالم للسنة

  2020 

   *ه(  إدراج اد)مع
2019 

 دينار كويتي تيكويار دين  
    

 (17,545) (269,248)  خسارة السنة  

  

─────── ─────── 

      أخرى املةش)خسائر(   اتإيراد

ترات  ر في فالخسائ أو  رباحاألإلى  هانيفصت  إعادةيتم  ات )خسائر( شاملة أخرى قد إيراد
    ة: الحق

 (2,521) 8,796  جنبية ل عمليات أتحوي  منة ويل الناتجالتح قو فر

  ─────── ─────── 

 (2,521) 8,796  )خسائر( شاملة أخرى للسنة  اتإيراد

  ─────── ─────── 

 (20,066) (260,452)  الشاملة للسنة  خسائر  ال  إجمالي

  ═══════ ═══════ 

 
في بالتفصيل بينة كس التعديالت الموتع 2019ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في البيانات المالية المجمعة كما في مع قافتوالمبالغ المعروضة أعاله ال ت *  بعض
 .29رقم  يضاحاإل





 

 كتها التابعة وشر.ع. م.كش.عي انتاج الزرلإل يلشركة النخ
 

 

 عة. لية المجماالمات لبيانا من هذه ا  ل جزءتشك 29إلى  1مرفقة من لات ايضاحن اإلإ
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 المجمعكية لالمبيان التغيرات في حقوق 

  2020بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 
 راس 
 المال 

 الوة ع
  أسهماصدار 

  أسهم
 خزينة 

 احتياطي 

 اجباري 

 احتياطي 

 اختياري 

  لويتح ياحتياط
 عمالت اجنبية 

 خسائر 

 المجموع كمة مترا

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي ر كويتينادي 

         

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

 (269,248) (269,248)      -      -      -      -      -      - خسارة السنة 

 8,796      - 8,796      -      -      -      -      - شاملة أخرى للسنة   ت ا اد إير 

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

 (260,452) (269,248) 8,796     -     -     -     -     - للسنة  ة ل ام الش   ( )الخسائر  ات يراد اإل  إجمالي 

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

 6,370,269 (652,141) 98,344 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900  2020ديسمبر  31في  

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

         

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

 (698,540) (698,540)     -     -     -     -     -     -  9الدولي للتقارير المالية  تأثير تطبيق المعيار  

 368,333 368,333     -     -     -     -     -     - (29  إيضاح خطأ ) ثير تصحيح  أ ت 

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

 7,173,945 (365,348) 92,069 952,400 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 *  2019يناير   1ه كما في  إدراج المعاد  الرصيد  

 (20,066) (17,545)     -     -     -     -     -     - * ه( إدراج ة )معاد  خسارة السن 

 (2,521)     - (2,521)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للسنة 

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

 (20,066) (17,545) (2,521)     -     -     -     -     -   ة سن لل   ة ل خسائر الشام ال   إجمالي 

 (523,158)     -     - (523,158)     -     -     -     - (20 إيضاح )  أرباح توزيعات  

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

 6,630,721 (382,893) 89,548 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900  2019ديسمبر    31في  

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

 
   .29رقم  يضاحفي اإلفصيل بالتبينة كس التعديالت الموتع 2019ديسمبر  31توافق مع البيانات المالية المجمعة كما في المبالغ المعروضة أعاله ال ت *  بعض

 



 

 ا التابعة كتهوشر.ع. ش.م.كعي الزراشركة النخيل لإلنتاج 
 

 

 عة. ة المجملياالمات لبيانا من هذه ا  جزء تشكل  29إلى  1مرفقة من لات ايضاحإن اإل
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 المجمعالتدفقات النقدية ان يب

  2020بر ديسم 31في  للسنة المنتهية

  2020 
   *ه(  إدراج )معاد
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي اتحإيضا 

    التشغيل  أنشطة 

 (17,545) (269,248)  خسارة السنة 

    السنة بصافي التدفقات النقدية:تعديالت غير نقدية لمطابقة خسارة 

 99,566 133,355 12  ات ومعدات ك ل متك م ال استه

 40,697 43,471 13 ام الستخدجودات حق ااستهالك مو 

 (33,911) (12,538) 10 حة مراب  ات إيراد

 (12,343) (8,344)  ربح بيع ممتلكات ومعدات 

 (87,938) 179,111 6 اريين وموجودات العقودان المتوقعة للمدينين التج م خسائر االئت خصص تحميل )رد( م 

 (99,793) 59,595 17 تجزات المدينةمح لل ان المتوقعة  م خسائر االئت خصص ميل )رد( م ح ت 

 29,045 50,730 15 يء الحركة  بط و   مخصص مخزون متقادم 

 (62,828) (81,582) 16 التغيرات في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية 

 114,826 109,856 14 ة حصة في نتائج شركة زميل

 (12,045) 14,643 10 الخسائر أو    رباح أل ا لعادلة من خالل العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة ا ة م ي قل ا ي ف   التغيرات 

 10,012 8,787 13 على مطلوبات تأجير صروف الفائدة  م 

 67,623 72,373 21 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة  
  ─────── ─────── 
  300,209 35,366 

    عامل:ال   ل الم س ا أ رالتغيرات في  

 (12,476) (217,452)  المخزون 

 41,347 59,171  بيولوجية ات  جود مو 

 400,699 (483,747)  موجودات عقود مدينون و 

 1,679,054 (49,682)  ومدينون اخرون مدفوعات مقدما 

 6,100 890  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 (226,300) (28,911)  ودائنون اخرون ون تجاريون  دائن 

 11,615 6,380  مطلوبات العقود 
  ─────── ─────── 

 1,935,405 (413,142)  لعملياتلنقدية )المستخدمة في( الناتجة من ا قات االتدف 

 (57,460) (129,122) 21 دمة للموظفين مدفوعة مكافأة نهاية الخ 
  ─────── ─────── 

 1,877,945 (542,264)  التشغيل  أنشطة من    ة جاتالن   (صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في 
  ─────── ─────── 

    االستثمار  أنشطة 

 (73,445) (294,285) 12 تلكات ومعدات شراء مم

 29,144 8,351  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

 33,000 -  المحصل من تصفية شركة زميلة 

 33,911 12,538 10 بحة مستلمة مرا   ات إيراد
  ─────── ─────── 

 22,610 (273,396)  االستثمار  ة أنشطة من  الناتج  دمة في(صافي التدفقات النقدية )المستخ
  ─────── ─────── 

    التمويل  أنشطة 

 (521,159) (1,342)  مدفوعة   أرباح توزيعات  

 (46,011) (10,520) 13 لوبات تأجير  مط مبلغ    أصل جزء من سداد 
  ─────── ─────── 

 (567,170) (11,862)  التمويل  أنشطة التدفقات النقدية المستخدمة في    ي ف صا
  ─────── ─────── 

 1,333,385 (827,522)  نقد المعادل)النقص( الزيادة في النقد والصافي 

 1,888,057 3,221,442  يناير   1النقد والنقد المعادل كما في  
  ─────── ─────── 

 3,221,442 2,393,920 19 ديسمبر  31في    ا كمدل  اع والنقد الم النقد  
  ═══════ ═══════ 

    :قدي المجمع دة من بيان التدفقات الن دية مستبع غير نق  معامالت 
    

 231,511      -    16رير المالية  الدولي للتقا المعيار تطبيق  ة  تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيج

  ═══════ ═══════ 
 10,148      -    16رير المالية  الدولي للتقا المعيار  تطبيق ة نتيج مدفوعات مقدما ل لي  قال ت ن تعديل ا

  ═══════ ═══════ 
 (241,659)      -     16  رير المالية الدولي للتقا ة تطبيق المعيار نتيج ات حق االستخدام لموجود  تعديل انتقالي 

  ═══════ ═══════ 
 

في بالتفصيل بينة كس التعديالت الموتع 2019ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في توافق مع البيانات المالية المجمعة كما فيت اله العالمبالغ المعروضة أ *  بعض
 .29رقم  يضاحاإل



 

 كتها التابعة وشر.ع. ش.م.كعي زرالتاج اإلن ل لشركة النخي
 

 معةالمجالية لمت اناحول البياات إيضاح

 2020ر يسمبد 31ي للسنة المنتهية فما في وك
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 لومات حول الشركةعم 1
 

 بعةالتا هاركتشو"( الشركة األم)" م.ك.ع.لزراعي ش.ل لإلنتاج الشركة النخيالبيانات المالية المجمعة بإصدار  ريحصتالتم 
  بتاريخ الصادر ة الشركة األم إداروفق ا لقرار مجلس  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في "المجموعة"(  ـا بع  ا ممإليهيشار )

  .نويةية العمومية السعالجمماع اجتفي  المجمعة تعديل هذه البيانات المالية يةصالح لمساهمينا ولدى .2021 ابريل 12
 

 ةنويلجمعية العمومية السفي اجتماع ا 2019ديسمبر  31ة للمجموعة للسنة المنتهية في جمعالم ةيللماات انالبيااعتماد  تم
 .أرباحت عاتوزيعن  األم ركةلشن العت. لم 2020 يولوي 7 بتاريخقد لمنعين امهاللمس

 

في بورصة  اعلن   اههمأس لويتم تداو ،الكويتة دول في مقرها يقع و هاسيتأستم  عامةالشركة األم هي شركة مساهمة إن 
ي  ريد بلعنوانها او 56رقم قطعة لا ،عبارال الدائري الطريق ي، االرقة في منطسي الرئيلشركة األم ا مكتبالكويت. يقع 
 دولة الكويت. ،13020الصفاة  ،1976 ص.ب والمسجل ه

 

   .(الشركة األم الكبرى"ك. )"قابضة ش.م.ة بيان الابعة لشركالشركة األم هي شركة ت عن
 

 الرئيسية   نشطةألا 2
 

المقاوالت  أعمالبقيام الو ، ةالزراعمستلزمات صدير وتاستيراد بضطلع الكويت وتولة دي في أساستعمل المجموعة بشكل 
وتنسيق  ،هاروتعمي هاتمينتو اعيةرزلألراضي ااح واستصال ، والمزارعمشاتل اع الة جميع أنوإداروإنشاء و ،ةالزراعي 
في محافظ   هللشركة األم من خالل استثمار وفرواالستفادة من الفائض المالي المت ،مدنالوة ماالع كنامن األزييوتالحدائق 

يل وافتتاح وتشغ ،توكااللاات اقيوعقد اتف ،دوية البيطريةألاوتوزيع واستيراد  متخصصة، جهاتشركات و ارة مندم
تربية  الو ،الكويت لألوراق الماليةق وسفي  رةجاتموال ،يطرلبيطب امهنة ال سةراموم ،بيطريةلا كزمراوال اداتالعي

  .اتءإلنشاا  أعمالعقود  إبرامو ،الدجاج والبيضوالمتاجرة في 
 

   لهامةبية االسياسات المحاسو دعدااإل أساس 3
 

 دادعاإل أساس 3.1
 

بة المحاسايير عم سلجم نمادرة للمعايير الدولية للتقارير المالية الص البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاعداد إتم 
 .  الدولية

 

ة بالقيمة العادلة  ة باستثناء الموجودات المالية المدرج ريخيالتكلفة التا أساس على تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة 
 ها بالقيمة العادلة.  م قياسالتي تائر والموجودات البيولوجية سالخأو  رباحاأل من خالل

 

 شركة األم.  رئيسية للدينار الكويتي الذي يمثل العملة الالمجمعة بال يةلالما اناتعداد البيإتم 
 

  اتفصاحواإل المحاسبية اساتفي السي يراتالتغ   3.2
 

 طبقة من قبل المجموعة  تفسيرات والتعديالت المالمعايير الجديدة وال 3.2.1
يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في تافترلل يرالمعايير والتعديالت التي تسقامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض 

 .م تسر بعدن لتعديالت صدرت ولكأو  تفسيراتأو  كر ألي معايير. لم تقم المجموعة بالتطبيق المب2020
 

  عمالتعريف األ :3لمالية ارير اي للتقالدول عيارلى المتعديالت ع
ألنشطة والموجودات من اة متكاملة عوتصنيف أية مجم متي كيل هأن 3المالية  ي للتقاريرى المعيار الدوليوضح التعديل عل

ت.  لمخرجالحصول على اي تتحقق قدرة اتجمعان معا  لكي ريجوه إجراءى مدخالت ون، ال بد وأن تتضمن كحد أدأعمالك
 صولولل ةات المطلوبءراجخالت واإلل على كافة المدقد تتحقق دون أن تشتم عمالح التعديل أن األ، أوضذلكإلى  ضافةإ

ة ترات المستقبليلفا لمالية المجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر علىديالت تأثير على البيانات اتعاله يكن لهذ ملالمخرجات. إلى 
 . عمالألدمج امليات لأي عبرام إبالمجموعة   في حالة قيام

 

 ةيرجوهلا تاتعريف المعلوم :8عيار المحاسبة الدولي وم 1الدولي  اسبةر المحتعديالت على معيا
أو  معلومات جوهرية في حالة إذا كان حذفهاالي: "تعتبر التلكا وفحواهوهرية ديدا  للمعلومات الجج ت تعريفا  تقدم التعديال

يون ساستخدمون األيتخذها المس التيرارات قولة أن يؤثر على القرة معع بصومن المتوقا ئهإخفاأو  عدم صحة التعبير عنها
ة التي قامت المنشأة المحدد نة عت ماليمعلوماية بما يقدم نات المالتلك البياإلى  تناداام اسعلض ا رلغا للبيانات المالية ذات

 بإعدادها". 
 

ة عروضكانت محجم المعلومات سواء أأو  ةطبيع يتوقف علىة ريتوضح التعديالت أن اتصاف المعلومات بكونها جوه
مرا   تعبير عن المعلومات ألاعدم صحة  ة. ويعتبرالمالي ناتابيلامجتمعة مع معلومات أخرى في سياق أو  دةبصورة منفر

يكن لهذه  مل أن يؤثر بصورة معقولة على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. كان من المتوقع اإذ وهريا  ج
 وعة.مجالم لى ع لها أي تأثير مستقبلي المتوقع أن يكون وليس من جمعةالم لماليةالبيانات اتأثير على يالت التعد
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 )تتمة(  لهامةبية االسياسات المحاسو دعدااإل أساس 3
 

 )تتمة( اتفصاحواإل المحاسبية اساتفي السي اتريالتغ   3.2
 

 )تتمة(  ةمن قبل المجموعديالت المطبقة والتفسيرات والتع المعايير الجديدة 3.2.1
 

   2018مارس  29رير المالية الصادر في قالتفاهيمي لر الماإلطا
إن   المتطلبات الواردة في أي معيار.أو  يمبه المفاه ةدالمفاهيم الوار ال يتجاوز أي من أو  عيارا  مثل مال ي المفاهيمير اطاإلإن 

بإعداد هذه مين دة القائومساععايير وضع المفي  محاسبة الدوليةمجلس معايير الة عدالغرض من اإلطار المفاهيمي هو مسا
يعاب تسة األطراف على اار مطبق وكذلك مساعدة كافجد معيال يو ثلة حينمااممية باسحموضع سياسات  المعايير على

  عايير.ر الموتفسي
 

موجودات بال ترافات حديثة وكذلك معايير االععض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفيمي المعدل بلمفاهطار ايتضمن اإل
  الهامة. مييضا  بعض المفاهأ والمطلوبات ويوضح

 

 المالية المجمعة للمجموعة.  البياناتر على ت تأثياليتعدال هذهكن للم ي
 

  19-تعلقة بفيروس كوفيدالم التأجير اتيازامت: 16المالية للتقارير  وليالدالت على المعيار ديتع
على تعديل  - 19-فيدوكبفيروس لمتعلقة ا امتيازات التأجير 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ي  الدول طبيق إرشادات المعيارت من ناء  للمستأجريعفإ ر. تمنح التعديالتعقود التأجي 16لتقارير المالية ولي لدلر اياعملا
شي وباء تفاشرة لأجير الناشئة كنتيجة مببشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات الت 16ة قارير الماليللت

ا ل19-كوفيد ا كونه مب. نظر   19-ديفعلق بفيروس كومتالن امتياز التأجير ما إذا كا تأجر عدم تقييميختار المس دقا، لي  معرر 
ير في بهذا االختيار باحتساب أي تغي يقومر أم ال. يقوم المستأجر الذي لعقد التأجي عدياليمثل توالممنوح من المؤجر 
وفق ا يحتسب بها حدوث أي تغيير ة التي قيلطرا سفنب 19-دبكوفي المتعلق ريعن امتياز التأج ةمدفوعات التأجير الناتج

  .لتأجيرعقد اديال لإذا لم يمثل التغيير تع، 16ارير المالية تقللللمعيار الدولي 
 

المبكر.  يُسمح بالتطبيق ما، ك2020يونيو  1بعد أو  دأ فيالتعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تب رييس
 المجمعة للمجموعة. المالية  البياناتعلى  تأثير جوهري لعديتال اعن هذم ينتج ل
 

  إصالح : 39ومعيار المحاسبة الدولي  9ر المالية اريلتقي لالدولالمعيار و 7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 صة بمعدل الفائدةايير الخاالمع

عددا    اس: االعتراف والقيالمالية دواتاأل 39المحاسبة الدولي  رايومع 9 ة ير المالتقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقاري
ة. ئدفادل الإصالح المعايير المتعلقة بمع أعمالمباشرة  ب تتأثر تيالوط لتحت امن اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقا

المعايير إلى  دية المستندةالنق تفقالتدا و مبلغأوقيت و/حاالت عدم تأكد حول تإلى  وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح
حيث أنه ليس لديها  المجمعة للمجموعةلية ماالات يانالباة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على أدأو  المتحوط لهللبند 

 .دةائأية عالقات تحوط لمعدل الف
 

 دةالجديحداث عامالت واأللمت المحاسبية لملخص السياسا 3.2.2
 

 ة يمومنح حك
مرفقة.  لاط م بكافة الشروالمنحة وسيتم االلتزاتالم تم اسوجد تأكيد معقول بأنه سيعتراف بالمنح الحكومية عندما ياال يتم

م خاللها تحميل يتي الفترات الت ارمدمنتظم على  أساس ات علىإيرادعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها كتت عندما
لها تسجي ، يتمما تتعلق المنحة بأصل مانحة لتعويضها، كمصروفات. وعندالم كلت يصصختالتي تم  لصلة،ذات ا  التكاليف

 المتوقع لألصل ذي الصلة.  العمر اإلنتاجي  ردالى ممتساوية عت بمبالغ اإيرادك
 

 لىإ هماإدراج ويتم السميةالمنحة بالقيم ايل األصل وة، يتم تسجنقدير غيموجودات لم منح عندما تقوم المجموعة باستال
ى  لعة األصل ذي الصل نمط استهالك مزايا إلى  ا  ستنادنتاجي المتوقع لألصل، االخسائر على مدار العمر اإلأو  باحرألا

 تساوية. أقساط سنوية م
 

  تسر بعدصادرة ولكن لم معايير     3.3
 

الية بيانات الملا ر اداص  ختاريوالتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى  عدد من المعايير الجديدة والمعدلة صدر
البيانات المالية المجمعة للمجموعة. إال أنه ليس من المتوقع أن يكون ألي منها تأثير جوهري على المجمعة للمجموعة. 

 ة متى امكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول. هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلتنوي المجموعة تطبيق 
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 )تتمة( مة سبية الهااحمال اتسايالسو إلعدادا أساس 3
 

 الهامة  ملخص السياسات المحاسبية    3.4
 

 عالتجمي أساس 3.4.1

تنشأ  .المجمعة المالية تاريخ البياناتفي  عة كماشركاتها التابة األم وية للشركبيانات المالجمعة الالمالية الم تاناالبي تتضمن

عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها  يفوق حق اهيكون لأو  للمخاطر المجموعة السيطرة عندما تتعرض

 ر، تسيطوبصورة محددة مر فيها.ة المستثها على الشركئدات من خالل سيطرتاعلى تلك اأثير علويكون لديها القدرة على الت

 وعة: يكون لدى المجما فقط عندم تثمر فيهاكة المسرموعة على الشالمج
 

 على توجيه األنشطة ذات الصلة   لحاليةقدرة اق الحالية التي تمنحها الالحقو ا )أيهير فثمتسمسيطرة على الشركة الال

 ستثمر فيها(؛ملاالشركة لخاصة با

 لمستثمر فيها؛ وشاركتها في الشركة امغيرة من ائدات متوق في عحقأو  تعرض 

 هاتاد على عائ ثمر فيها في التأثيرها على الشركة المستسيطرت ستخدامى اعل رةقدلا. 
 

ظ تحتف عندماض واالفترالدعم هذا ممارسة السيطرة. إلى  تؤدي حقوق التصويتأن أغلبية بكل عام هناك افتراض شب

  ارها كافةة في اعتبالمجموع مستثمر فيها، تأخذحقوق مماثلة للشركة الأو  ويتقوق التصمن أغلبية ح المجموعة بأقل 

 ركة المستثمر فيها بما في ذلك:ى الشلعها رتطيسعند تقييم مدى  وف ذات الصلة المعلومات والظر
 

  ؛المستثمر فيها ةكفي الشر اآلخريناألصوات لي حاممع الترتيب التعاقدي القائم 

 ؛ و خرىالتعاقدية األتيبات من التر وق الناتجةحقال 

 ملةويت المحتحقوق التصجموعة ومالتصويت لدى ال وقحق. 
 

وجود  إلى  يرالظروف تشمعلومات وفي حالة إذا كانت الفيها تثمر سمال كةرشلمدى سيطرتها على ا وعة تقييم تعيد المجم

ع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على  ة. يبدأ تجميثة للسيطرامل الثالوعمن ال ثرأكأو  دل واحفي عامغيرات ت

 إدراج تم ة. ويعبلتاا ةكررتها على الش قد المجموعة سيطلسيطرة عندما تفاتوقف هذه لتابعة وتلشركة االسيطرة على ا

ات يانالبالسنة في بيعها خالل أو  تهازاتم حي تيالابعة ة التبالشركتعلقة ات والمصروفات الميرادالموجودات والمطلوبات واإل

 ابعة.كة التلمجموعة على الشرف سيطرة اتاريخ توقرة حتى طمن تاريخ حصول المجموعة على السي المالية المجمعة
 

يطرة ر المسصص غيوالح مالشركة األبمساهمي  رىخاألات الشاملة يرادن بنود اإلل بند موك رئاخسال وأ رباحتتعلق األ

لمالية ايالت عند الضرورة على البيانات تعد إجراءلمسيطرة. ويتم االحصص غير  رصيد عجز فيإلى  ذلك إن أدى ىتح

جودات م استبعاد كافة المو. ويتجموعةملة لبيساحمحاسبية مع السياسات المت الي تتماشى السياسالتابعة لكللشركات ا

المتعلقة بالمعامالت قات النقدية والمصروفات والتدف تايرادإلواة لملكيقوق اوعة وحالمجم مطلوبات فيما بين شركاتوال

  دقفدون -ة الملكية في شركة تابعبة عن التغير في حصة لمحاسيتم ا يع.التجمد نعالمجموعة بالكامل  أعضاءفيما بين 

 حقوق ملكية.  كمعاملة -ةرطسيلا
 

طلوبات الشهرة( والمالصلة )بما في ذلك  تدات ذاجوموعد التستب فإنهاابعة، على شركة تموعة السيطرة إذا فقدت المج

أو  رباحاأل ضمنخسائر أو  أرباحأي ب فعترااال ن يتمفي حي، ةيوالحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الملك

 وفقا للقيمة العادلة.  بهمحتفظ  مارثتسا أي لجالخسائر. ويس
 

يان المركز لمسيطرة في بر اعة ضمن الحصص غيوملمجصة باالخا يرغ التابعةشركات لحصة في حقوق ملكية الج اتدر

مدرجة بصافي قيمة  بة الحصة في المبالغ البنسالمشتراة ة الشرك ة فيالمالي المجمع. وتقاس الحصة غير المسيطر

ر  صة غيلحا نسبةجاوزت لحصص غير المسيطرة حتى إذا تائر على اراة. يتم توزيع الخسالمشتشركة  للدة حدملاودات الموج

 أسهمي مع مالك تعتبر المعامالت مع الحصص غير المسيطرة بمثابة معامالت .التابعةكة رشالفي حقوق ملكية  ةرسيطالم

ق قوح ضمنة دون فقد السيطرة مسيطرير الحصص غلافي ت اريالخسائر الناتجة من التغأو  رباحاأل إدراجوعة. يتم مجمال

 الملكية.
 

  استثمار في شركات زميلة 3.4.2

  ركة في اير الملموس هو القدرة على المشها. إن التأثالمجموعة تأثير ملموس علين لدى أة يكوهي منش ةكة الزميلشرال

 ت.  ياساالس تلكعلى  المشتركةالسيطرة أو  السيطرة رسةامم نفيها، دو ستثمرللشركة المالتشغيلية لية وسياسة الماقرارات ال
 

تحديد السيطرة على السيطرة المشتركة مماثل لتلك الالزمة أو  موساليها لتحديد التأثير المل إن االعتبارات التي تم االستناد

 كية. لمال وققح طريقةتخدام باس ةلالزميا ركتهفي شالمجموعة  يتم المحاسبة عن استثمارالشركات التابعة. 
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 ة( )تتممة االسياسات المحاسبية الهاإلعداد و أساس 3
 

 )تتمة(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    3.4
 

 )تتمة(  استثمار في شركات زميلة 3.4.2

تم لكي ي مارستثاللالدفترية  ديل القيمةويتم تعلتكلفة، دئيا  بازميلة مبلة، يسجل االستثمار في الشركة احقوق الملكي وفقا  لطريقة

لقة  عتالشهرة الم إدراجذ تاريخ الحيازة. يتم ات الشركة الزميلة منمجموعة من صافي موجودي حصة الالتغيرات ف إدراج

 القيمة.  حديد االنخفاض فيتاختبارها بصورة فردية لغرض تم ستثمار وال ييلة في القيمة الدفترية لالة الزمبالشرك
 

ات  يرادض أي تغير في اإلشركة الزميلة. يتم عرمليات العة في نتائج عجموملاة حص رئالخساأو  رباحاألبيان  كسيع

ذلك عند  إلى  افةجموعة. باإلضات الشاملة األخرى للميرادكجزء من اإل ر فيهاملمستثالشركات ا الشاملة األخرى لتلك

ذلك متى كان  تغيرات، ي ي أفا هتتقيد المجموعة حص، كة الزميلة لشرق ملكية احقوه مباشرة في إدراجحدوث تغير تم 

ققة الناتجة من المعامالت بين ر المحيائر غوالخس رباح. يتم استبعاد األي حقوق الملكيةات فتغيربا ، ضمن بيان المناس

 . زميلةلر الحصة في الشركة اميلة بمقداالشركة الزو المجموعة
 

خارج بند ربح   الخسائرأو  احرباأل بيان  دمةقم يفخسائر الشركة الزميلة أو  أرباحة في موعالمجحصة  إجمالييدرج 

يتم اعداد   لشركة الزميلة.التابعة ل تاطرة في الشركمسيال صص غيرالخسارة بعد الضرائب والحأو  الربحويمثل التشغيل، 

ى  عل التيعدت معة للمجموعة. ويتم عند الضرورة اجراءي نفس فترة البيانات المالية المجة الزميلة ف البيانات المالية للشرك

 المستخدمة من قبل المجموعة.   السياسات المحاسبية للشركة الزميلة بحيث تتوافق مع تلك
 

قيمة الفاض في رة انخية خسايل أسجكان من الضروري ت وعة بتحديد ما إذا، تقوم المجمبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية

ما ديد فيغرض تحل كل بيانات مالية مجمعةتاريخ  يفا دير  قتلة. تجري المجموعة جموعة في شركتها الزميبشأن استثمار الم

، تحتسب يللوفر مثل هذا الد ت مايلة. فإذا على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزم أي دليل موضوعي إذا كان هناك

ة كـ ل الخساريجتس يتمو وقيمتها الدفترية ةلق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميفرالقيمة بال اضعة مبلغ انخفالمجمو

 .الخسائرأو  رباحألبيان اشركة زميلة" في  نتائج"حصة في 
 

يدرج  اكمة. لعادلمته امار متبقي بقييلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثعند فقد التأثير الملموس على الشركة الزم

 بيع فيومتحصالت البقي ة لالستثمار المتل دعالا مةقيلاوملموس تأثير الالد عند فق ترية للشركة الزميلة الفرق بين القيمة الدف

 . الخسائرأو  رباحاأل
 

 ات  يراداإلب االعتراف 3.4.3

ء من  األدا جموعة التزاماتفور( تستوفي الم ا )أوعندم الوقت ارمد  علىأو  في فترة زمنية معينة تايراديتم االعتراف باإل

ترتيبات  ية فيكة رئيسأنها شرإلى  عام موعة بشكلخلصت المج .اهئالمعإلى  ةالمطلوب اتدمالخأو  الل تحويل البضاعةخ

 .اتهاإيراد
 

 ضالبي -الزراعية المنتجات  –بيع بضاعة 
مراقبة  إلى  جات الزراعيةعرض المنتجن. تتاج بيض الدواي انتفقط فراعية المنتجات الزالمجموعة من  اتدإيراتتمثل 

السوق.  أسعاروالبيض المخصب مقابل البيض التجاري،  أي الجودة..  على اتعيالمبد قيمة جودة في نقطة البيع، وتعتمال

ة الكاملة على  لسيطرميل اون للعالعميل، ويكإلى  مهاتسلييتم  عندما أيبضاعة ما تنتقل السيطرة على التسجل المبيعات عند

إلى   ن البضاعةتم شحا مدعن مليستيتم الالتزام غير محقق قد يؤثر على قبول العميل للبضاعة.  أيوجود دون البضاعة 

 انتهت مدة، ولعقدبموجب ا البضاعةقام العميل بقبول العميل سواء إلى  فقدمخاطر التقادم والتحويل و، قصودالموقع الم

 يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على الوفاء بكافة معايير القبول. أو  القبول، سريان أحكام
 

 المعدات الزراعية  -البضاعة عبي
العميل ويتم ذلك إلى  السيطرة على البضاعةفي نقطة زمنية معينة عندما تنتقل من بيع المعدات الزراعية  اترادياإل جلست

 ليم البضاعة.  عادة عند تس
 

 والنباتات غير المنتجة األغنام -البيولوجية بيع الموجودات
طة الزمنية التي تنتقل فيها الموجودات النقفي  اتدرايإلابح والنباتات غير المنتجة. تسجل للذ األغنامتقوم المجموعة ببيع 

 العميل ويتم ذلك عادة عند تسليم الموجودات البيولوجية. إلى  البيولوجية
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 ة( )تتممة االسياسات المحاسبية الهاإلعداد و أساس 3
 

 )تتمة(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    3.4
 

 العقود   اتإيراد
العقد  جازنإل بالتكلفة النهائية مقارنةالتكلفة المتكبدة ام ت باستخدالمدخالعلى طريقة ءا انبت وقلا روربم اتيراداإلتسجل 

العقد فقط مقابل تكاليف  إيرادتقدير نتائج عقد االنشاءات بصورة موثوق منها، يسجل  إمكانيةعدم في حالة . جازنلإلكمقياس 

تسجل التكاليف . سائرالخأو  األرباحوقعة للعقد مباشرة في لمتر ائاخسلا  لجسكما تا. دادهترسا ةانيإمكح مرجكبدة اللعقد المتا

 العقد.  اتإيرادطارئة غير متضمنة في  اتإيراد  أي عند تكبدها، ويتم تخفيضها مقابل سائرالخأو  األرباح  ية فلصلذات ا
 

عقد والمطالبات والحوافز مقابل لامة يق يففروق  أيود قالعفي  هالمتفق عليالمبدئي  اتيراداإلمبلغ عقود لا اتإيرادتتضمن 

  ل.ميللع عمالات األعليه ممارس تنطويالذي أو  المبلغ الذي يتم االتفاق عليه كتابيا
 

أو  زيادة أيتنعكس روف. في حالة التغير في الظ اإلنجازدم في التقحجم أو  التكاليفأو  اتيراداإلتقديرات يتم مراجعة 

تنشأ فيها الظروف التي تستدعي   الفترة التيفي  سائرالخأو  األرباحفي لمقدرة ف ايلاتكال وأ اتيراد اإلناتج في ي نقص ف

 التقديرات وتصبح معلومة لدى المجموعة.   جعةمرا
 

مة من خدمات المقدوإذا تجاوزت ال. المدفوعاتول الثابتة، يدفع العميل مبلغ ثابت بناءا على جد سعاراألقود ذات في حالة الع

دمات المقدرة، حالة تجاوز المدفوعات للخ. أما في سجيل أصل العقدجدول، يتم تالمدفوعات المقررة بال غبالمة عوقبل المجم

 التزام للعقد.  يتم تسجيل 
 

  العقود  أرصدة 3.4.4
 

 موجودات العقود 
ويل خالل تح نم  عةوجمملإذا أجرت االعميل. إلى  لةالخدمات المحوأو  ل البضاعةادتب ءلقاد الحق في مقابل يمثل أصل العق

المدفوعات، يسجل أصل العقد لقاء  أداءقبل أو  أحد العمالء قبل سداد المقابل من قبل العميلإلى  الخدماتأو  البضاعة

 ط. المقابل المكتسب المشرو
 

 مطلوبات العقود 
مبلغ المقابل المستحق( )او  الهابمق ةعوالتي استلمت المجموعميل لاإلى  الخدماتأو  ويل البضاعةعقد التزام بتحيمثل التزام ال

عقد العميل، يسجل التزام الإلى  ةالخدمات من قبل المجموعأو  اعةويل البضذا قام العميل بدفع المقابل قبل تح. إمن العميل

 .ذ المجموعة العقدتنف ماندات عإيرادات العقود كمطلوب تسجل .أيهما أقرب(دفوعات )استحقاق مأو  المفي حالة است
 

  رباحاأل عيتوز 3.4.5

جموعة. وفقا لقانون  ملادة اات خارج إرعبح التوزيعندما تص رباحكالتزام بسداد األ رباحتسجل المجموعة توزيعات األ

 العمومية السنوية.الجمعية اجتماع  اهمين فيسقبل المادها من تماعالتصديق على التوزيعات عندما يتم  يتم كات،الشر

  قوق الملكية.ح منض رةشابابل مغ المقويسجل المبل
 

بعد تاريخ حق عنها كحدث ال فصاحاإلالبيانات المالية المجمعة يتم للسنة والتي تم اعتمادها بعد تاريخ  األرباحإن توزيعات 

 البيانات المالية المجمعة. 
 

 النقد والنقد المعادل 3.4.6

المقيد لدى البنوك والنقد المحتفظ غير  دوالنق ندوقصلفي اد قنلمع من الي المجركز الماملفي بيان ا لمعادلالنقد لنقد وان اكويت

 اقل والتي يسهل تحويلهاأو  اق ثالثة اشهرقحذات فترات استة ولاستثمارية والودائع قصيرة األجل عالية السي ظبه في محاف

 قيمة. في ال اتلتغيرا ثيمن حغير جوهرية  رتتعرض لمخاط والتيالنقد  مبالغ معلومة منإلى 
 

ضح والودائع قصيرة األجل وفقا للتعريف المو دقغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النعادل ألمقد الد والنقنن الكوتي

لدى  نقد لة اإدارأ من يتجز جزءا الة القائمة لدى البنوك )إن وجدت(، حيث تعتبر الحسابات المكشوف دع، بالصافي بعالهأ

 .المجموعة
 

  لجاألددة ودائع مح 3.4.7

 . أرباحأكثر من تاريخ اإليداع وتكتسب أو  أشهر 3ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة  األجل محددة دائعولا ثلمت
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 ة( )تتممة االسياسات المحاسبية الهاإلعداد و أساس 3
 

 )تتمة(  الهامة ملخص السياسات المحاسبية    3.4
 

 اف المبدئي والقياس االعتر –ة يلالما دواتاأل 3.4.8

 لمنشأة أخرى. أداة حقوق ملكيةأو  مالي لتزام لي لمنشأة واال مأص  نشأ عنهأي عقد ي يالية هملاة ادألا
 

 لماليةودات ا( الموج1
 

 قياس بدئي والملاالعتراف ا

ل ن خالعادلة مبالقيمة الأو  لفة المطفأةاف المبدئي وتقاس الحقا  وفقا  للتكرتلمالية عند االعيتم تصنيف الموجودات ا

 الخسائر.أو  رباحألخالل ا مة العادلة منقيالأو   لة األخرىلشاما اتاديرإلا
 

 جذالمالي وإلى نموخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل إلى  يتراف المبدئد االعلية عنتصنيف الموجودات الماند يست

ت قامتي تلك الأو  جوهري ليوتم بند نضمال تتة التي التجارية المدين رصدةته. باستثناء األدارالمستخدم إل عمالاأل

كاليف المعاملة في ة زائدا تلدلقيمته العاوفقا  المالي األصل المجموعة مبدئيا  عملي لها، تقيس لمبرر التطبيق االمجموعة ب

 ال لتيا نةالمديتجارية ال رصدةالخسائر. وبالنسبة لألأو  رباحيمة العادلة من خالل األقلي غير المدرج باحالة األصل المال

 املة.ر المعا  لسعم قياسها وفقلي لها، فيتبيق المبرر العمموعة بتطمت المجتلك التي قاأو  هريجو ضمن بند تمويلتت
 

ات الشاملة األخرى، يجب أن يرادمن خالل اإل ةل بالقيمة العادأو  يف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأةتصن لغرض

اختبار هذا التقييم بإلى  يشار القائم.على أصل المبلغ  "طفق  مبلغ والفائدةلا أصلات عودفثل "م قدية تمتدفقات نإلى  يؤدي

التدفقات   دات المالية ذات توى األداة. يتم تصنيف وقياس الموجوؤه على مسارفقط ويتم إجفائدة لغ والت أصل المبمدفوعا

النظر الخسائر بغض أو  حربالة من خالل األداعال يمةقلل وفقا  دة فقط لمبلغ والفائالنقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل ا 

 .عمالاألن نموذج ع
 

تاج نإالمالية من أجل ة المجموعة لموجوداتها إداريفية كإلى  لمالية ت اوداجوة المإدارالمجموعة المتعلق ب أعمال نموذجيشير 

بيع أو  التعاقدية ةالتدفقات النقدي لصيتح من جسوف تنت ةدفقات النقديما إذا كانت الت عمالتدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

 يهدف أعمالمطفأة ضمن نموذج لفة البالتك لمقاسةاوة المصنفة اظ بالموجودات الماليتم االحتفكليهما. يأو  ت الماليةداجوالمو

المصنفة   يةالمال تلموجوداابتم االحتفاظ حصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يات المالية لتدواالحتفاظ بالموجإلى 

ة تعاقديدية الالنق تحصيل التدفقاتإلى  يهدف أعمالذج في نمو ات الشاملة األخرىيراداإلخالل  لقيمة العادلة مناب والمقاسة

 والبيع. 
 

  أو  للنظم عموما  وفقا  جودات خالل إطار زمني يتم تحديده التي تتطلب تسليم المو  ةالمالي لموجوداتمبيعات اأو  إن مشتريات

لتزم فيه المجموعة  ة، أي التاريخ الذي تتاريخ المتاجر أساسعلى ا تسجيلهتيادية( يتم العا قة)بالطرياألسواق  يرف فلعاب

 .األصل بيعأو  اءرشب
 

 القياس الالحق

 فئات: أربع إلى  موجودات الماليةلاحق، يتم تصنيف ألغراض القياس الال
 

 ين(الد تأدوا) ةألتكلفة المطفموجودات مالية مدرجة با 

 مة  كاوالخسائر المتر رباحاأل إدراج إعادة رى معات الشاملة األخيراد إلل االعادلة من خال  القيمةب جةمالية مدر داتجووم

 دين( ال أدوات)

 والخسائر  رباحاأل إدراج إعادةات الشاملة األخرى دون يرادادلة من خالل اإلموجودات مالية مدرجة بالقيمة الع

 (يةحقوق الملك أدوات)راف تعالا إلغاء دالمتراكمة عن

 الخسائرأو  حرباأليمة العادلة من خالل االقموجودات مالية مدرجة ب  
 

 الدين( أدوات)مطفأة لفة البالتك ةجأ( موجودات مالية مدر
 رض هذهعتلفعلي، كما تخدام طريقة معدل الفائدة االمدرجة بالتكلفة المطفأة باست ةلموجودات المالييتم الحقا قياس ا

  تعديله أو  راف باألصلتعاال إلغاءم الخسائر عندما يتأو  رباحألي اوالخسائر ف رباحتسجل األو النخفاض القيمة. توداجولما

 . قيمته انخفاضأو 
 

 األخرى. المدينة  رصدةالمدينين التجاريين واألتتكون الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة للمجموعة من 
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 ( )تتمةلهامة سبية االمحا اساتسيلاواإلعداد  أساس 3
 

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    3.4
 

 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس الالحق –الية ملا دواتاأل 3.4.8
 

 مة()تت لماليةجودات او( الم1
 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 الدين(  أدوات) ىألخرا لةماات الشيرادإلالعادلة من خالل ب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة ا
تقييم  إعادة أو  الفوائد  تاإيرادلشاملة األخرى، تسجل ا اتيرادخالل اإل ن بالقيمة العادلة م لدين المدرجةا دواتبالنسبة أل

س طريقة فنويتم احتسابها ب المجمع الخسائرأو  رباحيان األد في بالرأو  القيمة فاضاألجنبية وخسائر انخ مالتحويل العت

ات الشاملة  يراداإل فيعادلة المتبقية ليرات في القيمة اغتفأة. تسجل الالية المقاسة بالتكلفة المطت المادوجولما باساحت

إلى   ألخرى املة اات الشيراداإل المسجل ضمنلة داكم في القيمة العالمترا التغير إدراجعاد ف، ي االعترا إلغاءعند  رى.األخ

 الخسائر. أو  رباحاأل
 

 لملكية(احقوق  أدواتخرى )ألات الشاملة ايرادخالل اإلبالقيمة العادلة من  ةمدرج ةليامج( موجودات 

حقوق  أدواتك أسهماستثماراتها في يف تصن لغاءلإل أن تختار على نحو غير قابل وعةلمبدئي، يجوز للمجمف اراعتعند اال

اسبة لملكية وفقا لمعيار المحف حقوق ايرفي تعوستت عندمااألخرى  ات الشاملة يرادادلة من خالل اإلمة العبالقي ملكية مصنفة

  على كل أداة  أساسيتم تحديد التصنيف على ة. ظ بها لغرض المتاجرحتفم يروتكون غالعرض،  :المالية دواتاأل 32الدولي 

 ة. حد
 

 رباحألعات ايوزت خسائر. وتسجللاأو  رباحاألإلى  ودات الماليةالموج ر لهذهوالخسائ رباحاأل إدراج إعادةال يتم أبدا 

لمجموعة من د اباستثناء عندما تستفي اتوعالمدفت الحق في بعندما يث المجمع رالخسائأو  رباحات أخرى في بيان األإيرادك

املة  ات الشيراداإلفي  رباحوفي هذه الحالة، تسجل هذه األ المالي. من تكلفة األصل استرداد لجزءهذه المتحصالت ك

م انخفاض قييتل تخضع األخرى ال ات الشاملةيرادمة العادلة من خالل اإلفة بالقينصة الميلكملحقوق ا أدوات ألخرى. إنا

 ة.يمالق
 

كما في تاريخ  األخرىالشاملة  اإليراداتقيمة العادلة من خالل حقوق ملكية مدرجة بال أدوات أيليس لدى المجموعة 

 البيانات المالية المجمعة. 
 

  ائرخسالأو  رباحألمن خالل ا عادلةلا ةميقالالية مدرجة بد( موجودات م
دلة ابالقيمة الع جمعلما ن المركز الماليالخسائر في بياأو  رباحة العادلة من خالل األمبالقي ةجلمدرت المالية اتدرج الموجودا

 . المجمع الخسائرأو  رباحفي بيان األ دلةاعالقيمة الالتغيرات في  فيصامع تسجيل 
 

ادلة  مة العلقييفها بانصت لغاءقابل لإل نحو غيرالمجموعة على التي اختارت  أسهمفي  تثماراتسالا ضه الفئة بعن هذتتضم

 أرباحات توزيعات إيرادأو  دةأي فائ ا في ذلكمخسائر بوال رباحألسجل صافي ايخرى. وات الشاملة األ يرادن خالل اإلم

 الخسائر. أو  رباحاأل ضمن
 

 .  لغاءو غير قابل لإلحنئة على الف هذضمن هت اراصنيف بعض االستثماختارت المجموعة ت
 

 االعتراف إلغاء

أو  يالمال ألصلجزء من ا ( بأصل مالي )أومن بيان المركز المالي المجمع للمجموعة )أي االستبعاد فااالعتر إلغاءيتم 

 :ا( عندمق عليه ذلكمماثلة حسبما ينطبزء من مجموعة موجودات مالية ج
 

 أو ألصل، ة من االنقدي تاتدفقال مفي استالالحقوق  تنتهي 

 ا بدفع التدفقات النأو  النقدية من األصل ا في استالم التدفقاتتحويل حقوقهالمجموعة ب تقوم قدية المستلمة تتحمل التزام 

كافة بتحويل  ةمجموعأن تقوم ال والدفع" وإما )أ(طرف آخر بموجب ترتيب "القبض إلى  يير مادتأخ كامل دونلاب

زايا الهامة لألصل  ملاالحتفاظ بكافة المخاطر واأو  يلب( ال تقوم المجموعة بتحو)أو  لة لألصماها الايزملخاطر واالم

 ا فقدت السيطرة على األصل.ولكنه
 

،  والدفع" ض"القبل في ترتيب تقوم بالدخوأو  ام التدفقات النقدية من أصل ماستال قها فيحقو ة بتحويلعودما تقوم المجمنع

أو  مجموعة بتحويللاعندما ال تقوم وإلى أي مدى ذلك. طر ومزايا الملكية ظ بمخات تحتفإذا كان ايم مقيتب لمجموعةتقوم ا

المحول   تمر المجموعة في تسجيل األصلصل، تسلى األرة عقد السيطفتهامة لألصل ولم االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا ال

َ بتسعة أيضالمجمو مو، تقلةاحلي تلك األصل. وفة على ارطالسي ستمرارها فيبمقدار ا صلة. يتم قياس جيل االلتزام ذي الا

 وعة. مجي تحتفظ بها الميعكس الحقوق وااللتزامات الت أساسزام المرتبط به على تلصل المحول واالاأل
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 )تتمة( الهامة  حاسبيةات المالسياساإلعداد و أساس 3
 

 )تتمة(  سات المحاسبية الهامةخص السيالم    3.4
 

 )تتمة(الالحق س ائي والقيراف المبداالعت –ة يلامال اتدوألا 3.4.8
 

 )تتمة(( الموجودات المالية1
 

 )تتمة( االعتراف إلغاء

الحد األقصى  أو  لألصل األصلية ةدفتريبالقيمة ال على األصل المحوللمستمرة التي تأخذ شكل ضمان يطرة ااس السم قييت

 . أقل اه أيهمي يجب على المجموعة سدادللمقابل الذ
 

 لية اماض قيمة الموجودات الفخان

ة العادلة من خالل  بالقيم هاالمحتفظ بر مالية غيلا الدين  أدواتفة تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكا

 افةوك دقلعحقة طبقا لقدية المستالتعا قديةالن التدفقات الفرق بينإلى  ةتستند خسائر االئتمان المتوقع .الخسائرأو  رباحاأل

لسعر الفائدة الفعلي األصلي. سوف تتضمن  ةقريبيسبة تمة بنقات النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمها، مخصوفدتلا

 يتجزأ ا الالتي تشكل جزءئتمانية األخرى التعزيزات االأو  بيع الضمان تجة منة الناقديدفقات النتلاقعة لمتوة اقديالتدفقات الن

 . التعاقدية من الشروط
 

تحدث فيها زيادة كبيرة في مخاطر  ية التي لمنامت االئتنكشافاائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالخس ليجتسم تي

 12 مدةالمحتملة خالل  ثرتجة عن أحداث التعمان النائر االئتخصص خسامحتساب بدئي، يتم اف المالعترااذ من ئتماناال

ا القادمة )خسائر االئتمان ال ا(.  12 ةدمل ةعوقتمشهر  كبيرة في  ةديها زياحدثت ف بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي شهر 

 المتبقي دى العمرة على معالمتوقر االئتمان لخسائمخصص  بسااحت، يجب خاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئيم

 .(ةدااأل رظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عملنلالنكشاف، بصرف ا
 

. ةعالمتوق نهج المبسط في احتساب خسائر االئتمانمة تطبق العو، فإن المجمقودوموجودات العبالنسبة للمدينين التجاريين 

خسائر  إلى  لك تسجل مخصص خسائر استناداذ االئتمان ولكنها بدال  من تغيرات في مخاطرلتبع المجموعة ا ت، الالتاليوب

ة مخصصات  فودت المجموعة مصفحد ت مالية مجمعة. كماخ كل بيانافي تاري ةااألدر مع ىاالئتمان المتوقعة على مد

بلية المرتبطة بالمدينين العوامل المستق عا بما يتناسب ميلهتعدان مع ئتمالابخسائر خبرة المجموعة التاريخية إلى  ستناداا

 بيئة االقتصادية.الو
 

لك، قد  . ومع ذوما  ي 90 لمدفوعات التعاقدية لمدةسداد ا  يف  تأخرال ةل اتعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في ح

  رجية الخاأو  لداخلية اشير المعلومات ن تة أ في حال وذلك  لحاالت،عة األصل المالي كأصل متعثر في بعض اتبر المجموعت

بها من قبل  ة محتفظيناائتمت ازيزالتعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تع م المجموعة للمبالغالعدم احتمالية استإلى 

 ة. اقديعتقدية الأي توقع معقول باسترداد التدفقات النا ال يوجد مداألصل المالي عنطب المجموعة. ويتم ش
 

 ( المطلوبات المالية 2
 

  بدئي والقياساالعتراف الم

 الخسائرأو  األرباحخالل  لة مندعالاكمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة نيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي يتم تص

 المالئم. وفق  –تحوط في معاملة تحوط فعالة  أدواتمشتقات مصنفة كأو  دائنينأو  قروض وسلفأو 
 

  .والدائنين اآلخرينالدائنين التجاريين جير ومطلوبات التأت المالية للمجموعة ضمن المطلوباتت
 

  . الدائنينتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة الميف كالالت دالصافي بعبودلة، العا المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمةكافة تسجل 

حيث ال  ات التأجيردئي والقياس لمطلوبات االعتراف المبالتعرف سياس غرضير لة المحاسبية لعقود التأجراجع السياس

  . 9تخضع لنطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

  الالحق القياس

 فئتين: إلى  طلوبات الماليةيتم تصنيف الم الحق،لا ساألغراض القي
 

 الخسائر، أو  رباحل األن خالالقيمة العادلة مالمدرجة بالمالية  تابلومطال 

  فأةطملالمدرجة بالتكلفة االمطلوبات المالية . 
 

 اليةملا اتوبلالمط تعتبرو، رئالخساأو  رباحباتها المالية بالقيمة العادلة من خالل األف أي من مطلوينلمجموعة بتصقم الم ت

 تباطا بالمجموعة. ر ارتكلفة المطفأة األكثجة بالالمدر
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 )تتمة( الهامة  حاسبيةات المالسياساإلعداد و أساس 3
 

 )تتمة(  سات المحاسبية الهامةخص السيالم    3.4
 

 )تتمة(الالحق س ائي والقيراف المبداالعت –ة المالي دواتاأل 3.4.8
 

 (ةم)تتة يالمل( المطلوبات ا2
 

 )تتمة( الالحق القياس

 تكلفة المطفأةمطلوبات مالية مدرجة بال
  .األخرىالدائنة  رصدةالتجاريين واألتنطبق هذه الفئة على الدائنين 

 

 تجاريون ودائنون آخرون دائنون 

 من قبل المورد واتيرفا هبلمها، سواء صدرت خدمات تم تسالأو  البضاعة  ءافي المستقبل لق عن مبالغ ستدفعالمطلوبات تقيد 

 لم تصدر. أو 
 

 ف العتراا إلغاء

 انتهاء صالحيته. أو  إلغاؤهأو  تبط بالمطلوباتزام المرمن االلتفاء التزام مالي عند اإلع بأي ترافعاال إلغاءم يت
 

حالي  لا ماعديل شروط االلتزتأو  جوهري، لكبشروط مختلفة بشل التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض ستبداعند ا

رق في  يدرج الفجديد، و تزام صلي واعتراف باللتزام األالف با عتراا إلغاءل كالتعديأو  املة هذا التبديلكل كبير، يتم معشب

 .الخسائر المجمعأو  رباحاألالصلة في بيان القيمة الدفترية ذات 
 

 المالية  دوات( مقاصة األ3
فقط  معجمال اليكز المالمرالمبلغ في بيان  صافي إدراجويتم  ةلماليات ابالمالية والمطلو لموجوداتبين ا مقاصة إجراءيتم 

 تحقيقأو  الصافي أساسعلى  وعة التسويةلة وتعتزم المجملغ المسجصة المبابمقاانوني حالي ملزم وجود حق قعند 

 جودات وتسوية االلتزامات في آن واحد. المو
 

 لعادلةا ةمالقيقياس  3.4.9

في  المشاركينظمة بين من ةي معاملف امام لتزلنقل ا فوعلمداأو  ع أصل ماغ المستلم من بيلالمب انهأبف القيمة العادلة تعر

نقل االلتزام في إحدى  أو  صلع األلة بيماحدوث معمة العادلة على افتراض لقياس. يستند قياس القيفي تاريخ اسوق ال

 تالية: الحاالت ال
 

 أو م تزالاال وأ ق الرئيسي لألصلالنقل في السوأو  البيع ، 

 االلتزامأو   لألصل مالئمة سوق األكثرلاي ف أيئيسي، ق الرل في غير السونقالأو  البيع . 

 

 ة.ئممال كثروق األالسأو  السوق الرئيسيإلى  لون بإمكان المجموعة الوصويك يجب أن
 

  السوق استخدامها عند ين فيكارشملتي من الممكن للام االفتراضات استخدااللتزام باأو  ة لألصل ادلالعالقيمة  ساقي يتم

 . االقتصادية المثلى مصالحهمتحقيق لالسوق سيعملون  االلتزام، بافتراض أن المشاركين فيأو  تسعير األصل
 

ل استخدام  خال  فع اقتصادية منى إنتاج منافي السوق عل اركشالم قدرة ي لاملألصل غير الدلة قياس القيمة العاعي يرا

آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى   كر مشاإلى  خالل بيعه ن مأو  ،هل ىواألصل بأعلى وأفضل مست

 وأفضل مستوى له. 
 

يق أقصى ، مع تحقدلةالعا قيمةياس اللق لها بيانات كافيةللظروف والتي يتوفر وعة أساليب تقييم مالئمة تستخدم المجم

 الملحوظة. رت غيال دخملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام االملاستخدام للمدخالت 
 

ات المالية المجمعة ضمن  البيانها في نع فصاحاإلأو  دلةدات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العاوجالمو ةفتصنف كا

همية لقياس القيمة ثل أمن المدخالت والذي يمستوى أقل مإلى  ا  ادتن، اسما يلين كالعادلة، والمبي لجدول الهرمي للقيمةا

 العادلة ككل: 
 

 مماثلة؛بات الالمطلوأو  لموجوداتي األسواق النشطة ل لة( فالمعد رلمعلنة )غيا سعاراأل :1توى مسلا 

 كل لحوظ ا بشم ةلعادال القيمةاس يقأهمية لي يمثل توى من المدخالت والذب تقييم يكون بها أقل مس: أسالي2مستوى لا

 غير مباشر؛ وأو  مباشر

 قياس القيمة العادلة ملحوظ ا.ة لأهمي لثمن المدخالت والذي يم مستوى قلأ أساليب تقييم ال يكون بها :3وى المست 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة و إلعدادا أساس 3
 

 )تتمة(  الهامةالمحاسبية  تملخص السياسا    3.4
 

 )تتمة( لعادلةا ةمالقيقياس  3.4.9

  ا ة مموعد المجتحد متكرر، أساسعلى لقيمة العادلة ابمعة جلما  ي البيانات الماليةبات المدرجة ف ولت والمطللموجودابالنسبة 

من  ىوأقل مستإلى  استنادا  تقييم التصنيف ) إعادةجدول الهرمي عن طريق ات القد حدثت بين مستويتحويالت كانت ال إذا

  .مجمعة مالية بياناتنهاية كل فترة  العادلة ككل( فيلمدخالت ذي التأثير الهام على قياس القيمة ا
 

 ومعدات  ممتلكات 3.4.10

  استهالك األرض. ال يتم يمة.قلافي  وأي انخفاض والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم كاتلتتدرج المم
 

 لتالي: المقدرة للموجودات كا اإلنتاجيةمدى االعمار ت على القسط الثاب أساسى ستهالك عليحتسب اال
 

 سنة 25-10  وصوبات زراعية مباني 

 سنوات 7-4  ت اروسيا تداعم 

 سنوات  7-6   واالثاث وأجهزة الكمبيوتر منافذ البيعز تجهي 
 

"عقود اسبية ع السياسة المحاالستخدام، راجحق ات لموجود واالستهالكتراف باالع تعلقةمة اليبياسة المحاسبالنسبة للس

 التأجير". 
 

تغيرات في  أو  حداثالقيمة في حالة وجود أ ضاانخف دديحترض والمعدات لغممتلكات لل قيمة الدفتريةالجعة مرايتم 

عن   القيمة الدفتريةة يادقد ال يمكن استردادها. وفي حالة وجود هذا المؤشر وعند ز القيمة الدفتريةأن إلى  ظروف تشيرال

دلة ناقصا   اعها التيمق مثلداده الذي يمبلغها الممكن استرإلى  الموجودات تخفيض يتمه إنقدر الممكن استرداده، فبلغ المالم

 . أيهما أعلى قيمتها أثناء االستخدامأو  بيعالتكاليف حتى ال
 

، اسبة عنها بصورة مستقلةوالمعدات التي يتم المح تكالتممالملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود رس يتم

 لمزايازيادة ا إلى  تؤدي ادمقة فقط عنحى الالرخألا اتوفالمستبدل. كما يتم رسملة المصر للجزء ة لدفترياة القيمب شط ويتم

 الخسائرأو  رباحاأل ى فير خالمصروفات األ ة. ويتم تحقق كافوالمعدات الممتلكاتمن  الصلةللبند ذي  المستقبليةصادية االقت

 عند تكبدها.
 

ع قال يتوعندما  وأ لبيعاد نعا  وأي جزء جوهري مسجل مبدئي توالمعدا الممتلكاتمن بنود ند ي باالعتراف بأ إلغاءيتم 

حتسب ت) صلألاب عترافاال إلغاءعن ناتجة خسائر أو  أرباح بيعه. إن أيأو  لية من استخدامهاقتصادية مستقب ائدةتحقيق ف

في سنة المجمع  الخسائرأو  رباحاألها ضمن بيان إدراجم يت (للألص دفتريةع والقيمة الالبي حصالتتبالفرق بين صافي م

 . لصاألب افرتعالا إلغاء
 

بأثر  التتعديال إجراءة ويتم ة ماليكل سن نهاية فيهالك وطرق االست جيةنتااإليدية واألعمار خرالقيم التعة مراجيتم 

 . مناسبا  متى كان ذلك ، ستقبليم
 

 عقود التأجير 3.4.11

ل حق  العقد ينقكان  ا ذي، إأ .ريجتأضمن عقد تيأو  لمجموعة في بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد يمثلا متقو

 . نقدي لباء مقترة زمنية لقاتخدام أصل محدد لفلسيطرة على اسا
 

 تأجرعة كمسالمجمو

وعقود تأجير  األجلعقود التأجير قصيرة  ءاستثناة لكافة عقود التأجير بس فرديريقة اعتراف وقياعة بتطبيق طجموقامت الم

 تأجير وموجودات حقفوعات عقود الداء مدلتأجير ألود اقع وباتمطل ةعمومججل الستالموجودات منخفضة القيمة. و

 ذات الصلة. جودات م الموخداحق است لثا يماالستخدام بم
 

 ات حق االستخداموجود( م1

صبح فيه األصل ذي الصلة  يخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي يرااالستخدام في ت ة بموجودات حقتعترف المجموع

تم مة، ويلقيانخفاض ا سائرالك متراكم وخفة ناقصا  أي استهم وفقا  للتكلستخداق االدات حموجو ساوتق (.مادخستحا  لالاتم

خدام قيمة مطلوبات عقود تسودات حق اال. تتضمن تكلفة موجوبات عقود التأجيرقياس لمطل إعادة أي يلها بما يعكستعد

ي  يخ البدء ناقصا  أقبل تارأو  فيمسددة ر اللتأجيود اقع وعاتدفمو ةبدة المتكرشالتأجير المسجلة والتكاليف المبدئية المبا

لمركز المالي  ومعدات" في بيان امن فئة "ممتلكات م ضت حق االستخداموجودام عرض يت مستلمة. رتأجيحوافز عقود 

 ر. ا أقصمهر أيجيأتلاد مدة عقأو  القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أساسعلى كها الهمع ويتم استالمج
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة و إلعدادا أساس 3
 

 )تتمة(  الهامةالمحاسبية  تالسياسا خصمل    3.4
 

 تتمة() عقود التأجير 3.4.11
 

 ا يلي:مك مقدر لألصلالعمر اإلنتاجي الستهالك باستخدام يحتسب اال
 

 سنوات  5-3   معارض 

 نة س 20            زرعة م 
 

غير   الموجودات ةقيم انخفاضقسم " نضمياسة المحاسبية لقيمة. راجع السفاض اخدام النخق االستحدات وجوم عتخض

 .  ية"المال
 

 رلتأجيقود امطلوبات ع (2
 ريجفوعات عقد التأالعقد والتي يتم قياسها وفقا  للقيمة الحالية لمد تر بمطلوباريخ بداية عقد التأجيتعترف المجموعة في تا

لمدفوعات  ا  لكبما في ذ)بتة لمدفوعات الثاعات عقد التأجير اير. وتتضمن مدفوالتأجفترة عقد لى مدى عدها ادس متالتي سي

أو  تعتمد على أحد المؤشرات يتوعات عقد التأجير المتغيرة الأي حوافز تأجير مستحقة ومدف اناقصها( بطبيعتثابتة ال

  ت عقد التأجير على ما تشتمل مدفوعاية. كة التخريدت القيماضمان بجومبسدادها  عقوالمعدالت وكذلك المبالغ التي من المت

ة ومدفوعات الغرامات يتم ممارسته من قبل المجموع هن أنلة مة معقود بصورمن المؤك لذياو الشراء رالخي سعر الممارسة

مدفوعات حالة  يفد. قعلا ءار إنهايخل التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة دقإلنهاء ع

ون( في زختاج ما إلنتكبده لم يتم)ما مصروفات سجيلها كت مفيت معدل ما،أو  رال تعتمد على مؤش غيرة التيالمت تأجيرلا

  سداد المدفوعات. يالظروف التي تستدعأو  ها الحدثالفترة التي يقع في
 

عقد التأجير  في تاريخ بداية تزايدقتراض المعدل االة موعجمملاتستخدم  ،ريعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأج

لوبات تم زيادة مبلغ مطد، ية العقخ بدايفوري. وبعد تاري ابل للتحديد بشكلغير ق لتأجيراعقد من في ضالمت الفائدةمعدل  ألن

عاد ذلك يإلى  إضافة دة.سد لما رالتأجيد عق ا يتم تخفيضه مقابل مدفوعاتتكلفة الفائدة بينمير لكي يعكس تراكم جأعقد الت

د تغير في مدفوعات عقأو  مدة عقد التأجير غير فيتأو  ليعديطرأ ت نأالة التأجير في ح ترية لمطلوبات عقدس القيمة الدفايق

 د في تحدي مدخالمؤشر المستأو  في المعدل الناتجة من التغير مدفوعات المستقبليةلا )على سبيل المثال التغيرات فيالتأجير 

 لة. ذي الص صلشراء األ سيتمد ما إذا كان يتم إجراؤه لتحدي ييم الذيي التقتغير فأو  هذه( التأجيرات وعدفم
 

 الموجودات منخفضة القيمة يرأجت وعقود األجلجير قصيرة د التأ( عقو3
أقل من تاريخ أو  ا  رهش 12ترة بف لتي تقدر مدتها)أي تلك العقود ا األجلد قصيرة وقلمجموعة إعفاء االعتراف للعق اتطب

د وجيل مدفوعات عقتسيمة. ويتم قة الت منخفضموجوداال تأجير قودعو ل(خيار شراء األص تتضمنوالتي ال ير لتأجبداية ا

الثابت على  القسط  أساسصروفات على مكالموجودات منخفضة القيمة جير أتوعقود  األجلقصيرة  عقودة الحال التأجير في

  لتأجير. د امدى فترة عق
 

 المخزون 3.4.12

صافي القيمة  أو  ويدرج بالتكلفة ،األخرىوالبنود الزراعية ر الزراعية المجموعة بصورة رئيسية البذودى يمثل المخزون ل

 .أيهما أقل المتوسط المرجح أساسعلى  الممكن تحقيقها
 

   البيع إعادةغرض ضاعة لب
 جحالمتوسط المر  أساستكلفة الشراء على 

 

ي سياق العمل المعتاد ناقصا التكاليف المقدرة لالنجاز والتكلفة المقدرة در فالمقسعر البيع ا ممكن تحقيقهال ةمفي القياصل يمث

 الالزمة للبيع. 
 

  راعية والبيولوجيةالموجودات الز 3.4.13

أو  ةيعارجات زمنت لىإ حول البيولوجي للموجودات البيولوجيةالتنشاط بصفته اعي الزرتعريف النشاط  ةداراإلتحدد 

.  جات الحصاد للموجودات البيولوجية للمجموعةتعرف المنتجات الزراعية كمنت. لغرض البيع موجودات بيولوجية أخرى

للمجموعة البيولوجية  داتالموجو مجموعاتتتكون  .نباتاتالأو  يةولوجية الحيوانات الحتتضمن الموجودات البي يتضمنما ك

النامية )النباتات غير المنتجة المستخدمة في الغالب للحدائق  م(، والمحاصيل انغالالدواجن و)ا  الحيةيوانات رؤوس الحمن 

 جهيزات المنزلية(. والت
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 )تتمة( راعية والبيولوجيةالموجودات الز 3.4.13

كاليف حتى ا التعادلة ناقصعمومية بالقيمة الخ الميزانية الاف المبدئي في تارييولوجية عند االعترالب تادوجوالم قياسم تي

، تى البيعحاليف اقصا التكالموجودات البيولوجية للمجموعة بالقيمة العادلة نالناتجة من زراعية المنتجات الويتم قياس البيع. 

بيع تم ، 2020ديسمبر  31(. كما في : المخزون3.4.12)في القسم اسبية حملا ةسياسا للوفقاس وتسجل الحقا كمخزون وتق

 مارسات المجموعة. المخزون وفقا للمإلى  منها أيسنة، ولم يتم تحويل لفورا خالل اللبيع المتاحة عية ت الزراالمنتجا فةكا
 

اسب لتحديد المن ساساأللسوق ا في نلعسعر المال يمثلالزراعي،  المنتجأو  صل البيولوجيفي حالة وجود سوق نشط لأل

  لتحديد القيمة العادلة  التقريبي للمعاملة السوقيةالسعر  استخدامتم ، يعدم وجود سوق نشط حالة وفي ل. صألالقيمة العادلة ل

 حابراألتدرج  .ةعموميهري في الظروف االقتصادية بين تاريخ المعاملة وتاريخ الميزانية الهناك تغيير جوكون ال يطة أشري

الخسائر أو  رباح، واألى البيعحتناقصا التكاليف  بالقيمة العادلة لوجيالبيو صلباألة من االعتراف المبدئي تجالخسائر الناأو 

في الفترة التي تنشأ فيها  الخسائرأو  األرباحالبيع ضمن  ىالناتجة من التغير الالحق في القيمة العادلة ناقصا التكاليف حت

 "(. يمة العادلة للموجودات البيولوجيةلقا يف غيراتالتد "تحت بن
 

ولة بناءا على الدورة التشغيلية للموجودات البيولوجية ذات الصلة.  يولوجية كموجودات بيولوجية متداجودات البتسجل المو

 12 قل منا أبه ةاص حيث أن دورة التشغيل الخمتداولة يولوجية للمجموعة كموجودات وبشكل عام، تسجل الموجودات الب

 . هرش
 

 عادلة.  من الجدول الهرمي لقياس القيمة ال  2المستوى   مجموعة ضمنيتم تصنيف الموجودات البيولوجية لل
 

 لية الما وجودات غيرمة الانخفاض قيم 3.4.14

 ضقد تنخف ما مؤشر على أن أصل يك أإذا كان هنا يم لتحديد ماقيت إجراءجمعة بخ كل بيانات مالية مة بتاريلمجموعتقوم ا

ر بتقدي مجموعةال السنوي لألصل، تقومة فاض القيمانخبار اخت إجراءورة عند ضرأو  . إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشرتهيمق

دة إنتاج حوأو  دلة لألصل ن استردادها لألصل هي القيمة العاممكالقيمة ال األصل. إن  ه لهذاكن استردادمالم مبلغ المقدرال

ا منتج   يكن األصلما لم  صل فردي لكل أ تحديدها ، أيهما أكبر، ويتمء االستخدامناأث ةمالقي أو  يعبلناقصا  تكاليف ا النقد

يد األخرى. عندما تز الموجوداتعات مجموأو  اتلموجودي تنتجها اتك الكبير عن تل كلة بشمستقل ة واردةلتدفقات نقدي

إلى  نخفضت قيمته ويخفضر األصل قد ابتعي ،دهاسترداكن لممعن المبلغ ا دقوحدة إنتاج النأو  رية ألصل ماالقيمة الدفت

 دادها.كن استرممه القيمت
 

ى البيع القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتأو  د يمثل القيمة اثناء االستخداموحدة انتاج النقأو  صلإن المبلغ الممكن استرداده لأل 

 . أيهما أقل
 

 يعكسمعدل خصم  دامالية باستخالقيمة الحإلى  ةلية المقدربتقمسلا النقدية اتقتدفخصم الخدام، تثناء االستأ م القيمةعند تقيي

 توزيعالقيمة، يتم  لغرض اختبار انخفاض .ألصلالمرتبطة باالزمنية لألموال والمخاطر  لية للقيمةالحا السوقتقييمات 

والتي ام المستمر دختسالردة من الواالنقدية االتي تعمل على توليد التدفقات للموجودات ات اصغر مجموع علىالموجودات 

)"وحدة  األخرىمجموعات الموجودات أو  ىاألخرت النقدية الواردة من الموجودات ير عن التدفقاحد كبإلى  تعتبر مستقلة

 . انتاج النقد"(
 

  ج ردوتادها. تردته المقدرة الممكن اسوحدة انتاج النقد قيمأو  صليسجل انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لأل 

التي ال  صلالدفترية لألقيمة فقط مقابل القيمة انخفاض اليتم رد خسار ائر. الخسأو  األرباحنخفاض القيمة  في ئر ااسخ

 انخفاض القيمة. عدم تسجيل خسائر تتجاوز قيمته التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االسترداد في حالة 
 

 ين وظفمة الخدمة للينها مكافأة 3.4.15

لخدمة مدة ا النهائي وطول بتاالر إلى  افآتحقاق هذه المكلموظفيها. يستند استفآت نهاية الخدمة مكا ةعومجمتقدم ال

توقعة التكاليف الم كما أن الموظفين.لة وعقود ذي الص  قانون العملة وفقا لمدلخام حد أدني من مدة ا للموظفين خضوعا إلتم

 جةتيلكل موظف ن مستحق الدفعم غير الممول يمثل المبلغ تزالاال اذ ة. ان همدلخرة امدى فتلى ع قستحهذه المكافآت تل

 لية المجمعة.ت المالبياناة بتاريخ امدخال إلنهاء
 

الجتماعية مينات اة العامة للتأللمؤسس م مساهماتوعة بتقديم المجمويتيين، تقوفيها الكظوذلك، وبالنسبة لم إلى  باإلضافة

 تسجل كمصروفات عند استحقاقها.  هماتاسملا ين. هذهفظموب الن رواتة مسبنب كتحتس
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 )تتمة( سبية الهامة السياسات المحاو إلعدادا أساس 3
 

 )تتمة(  الهامةالمحاسبية  تسياساملخص ال    3.4
 

 مخصصات ال 3.4.16

 المحتمل ومنسابق،  استداللي( ناتج من حدثأو  نونيالمجموعة التزام حالي )قا  دما يكون لدىنعالمخصصات  جلتس

بصورة   لتزامبلغ االقياس م زام، ويمكنتاللسوية اجموعة لتخارج الم إلى  قتصاديةلى منافع انطوي عوارد تق متدفة وررض

 نها.موثوق م
 

يعكس، وفقا   ثرائب بحيم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضصخم ماديا، يت زمنية لألموالإذا كان تأثير القيمة ال

 فةكتكلوقت لر اصص نتيجة مرومخالتتحقق الزيادة في  استخدام الخصم،د عن لتزام.االب طةبترخاطر المالمئم، الملما هو 

 .تمويل
 

 المحتملة  والموجوداتالمطلوبات  3.4.17

د  رااحتمال تدفق مو لم يكنها ما عن فصاحمركز المالي المجمع، ولكن يتم اإللاان لة ضمن بيات المحتمطلوبالم إدراجال يتم 

  تبعدا . ة أمرا  مسلمجموعخارج اإلى  ةديصاتقامنافع ل منةمتض
 

 منافع اقتصادية عنها عندما يكون تدفق فصاحاإل بل يتم المجمع الماليلمركز ان ابيمحتملة ضمن لت االموجودا إدراجال يتم 

 مرا  محتمال .ة أعوالمجمإلى 
 

 العمالت األجنبية   3.4.18

  وعةالمجمشركة في  تقوم كل. األمللشركة رئيسية العملة الويتي وهو الكر نايدلجموعة باللمجمعة ملالبيانات المالية ا رضتع

العملة الرئيسية.  لية لكل شركة باستخدام تلكبنود المدرجة في البيانات الماقياس الما يتم لها، كئيسية لة الرد العمبتحدي

 رباحاألإلى  صنيفهاالمعاد تالخسائر أو  حابرألاية تعكس بجن أ ليةمعشرة للتجميع وعند بيع لمجموعة الطريقة المبا تستخدم ا

 قة.  يه الطردام هذاستخ نج ع لغ الناتر المبالخسائأو 
 

 رصدةألالمعامالت وا
لكل منها وفقا  لسعر صلة ل ت اذاموعة بالعملة الرئيسية جمت أجنبية من قبل شركات اليتم مبدئيا قيد المعامالت بعمال

 رة. اف ألول معترالل ةلمهل المعاتأ تاريخ يالصرف الفوري ف
 

لسعر الصرف الفوري في   قا  وفئيسية العملة الرإلى  يةجنببعمالت أ رجةالمدت النقدية لمطلوباوا الموجودات ويتم تحويل

 ر. ئاسالخأو  رباحاأل منضتحويل البنود النقدية أو  تسويةالفروق الناتجة من  لنات المالية المجمعة. وتسجتاريخ البيا
 

خ ا في تواريمصرف كال أسعار امدستخعملة أجنبية باريخية ببالتكلفة التاقياسها التي يتم النقدية  غيرد نوبلام تحويل يت

لة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام وفقا  للقيمة العادلة بعم اقياسه إعادةقدية التي يتم المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النت امالالمع

غير   البنودحويل تمن ارة الناتجة خسالأو  حم معاملة الربدلة. تتقيمة العاتحديد ال فيهم ت يذل لتاريخ ا ي اكما ف ف الصر أسعار

ند )أي ان فروق ة للبير في القيمة العادلغتالخسارة الناتجة من الأو  العادلة بما يتماشى مع تحقق الربح يمةالققاسة بلنقدية الما

م ايضا ئر يتالخساأو  رباحاألأو  الشاملة األخرى تايراداإل في لةادعلاقيمتها  رائخسأو  أرباحتحويل البنود التي تدرج 

 الخسائر على التوالي(.أو  رباحألاأو  ىاألخر شاملةات اليرادفي اإل اققهتح
 

أو  (اات )أو جزء منهإيرادأو  مصروفاتأو  أصلبدئي سيستخدم عند االعتراف المب ر الصرف الفوري الذيديد سععند تح

تقوم فيه   ذييخ اللة هو التارممعا، فإن تاريخ المقدما   بمقابل مسددق ير نقدي متعلام غالتزأو  لأص بف راتعاال إلغاءد نع

في حالة وجود عدة  . ك المقابل المسدد مقدما  لذقدي الذي نشأ عن غير الن االلتزامأو  لألصل لمبدئيتراف اباالع المجموعة

 . دفعات مقدمام من المستلأو  مدفوعملة لكل مبلغ معاال تاريخ تحديد ةعومالمجعلى  جبا، فيمدمستلمة مقأو  مبالغ مدفوعة
 

 المالية المجمعة رة البيانات أحداث بعد فت 3.4.19

فترة نهاية في ت عوق ار حول ظروفصدمعة وقبل اعتمادها لإلية المجنات المالترة البيات بعد فموعة معلوماقت المجتل إذا

غ المسجلة في البيانات المالية  لابالم ر علىمعلومات تؤثنت الذا كاقييم ما إموعة بتجملا  معة، تقومجلملبيانات المالية اا

  دت تعكس األحداث التي أ عة بحيثلية المجمانات المافي البيلغ المسجلة يل المبادعمعة للمجموعة. وتقوم المجموعة بتالمج

وء بتلك الظروف في ضات التي تتعلق فصاحاإل ثيدحتإلى  فةاضإلمالية المجمعة، بانات الالبيا فترة دبع التعديلإلى 

ة  م المجموعلن تقو ية المجمعة،ات المالناتعديالت في تاريخ البيإلى  تؤدي الجديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال تامعلومال

أو  المالي هريثأتوتقدير  ثحدعن طبيعة ال فصاحوم باإلسوف تقكن ول عة،مالية المجمال المسجلة في البيانات المبالغبتغيير 

 أمكن.  إن -يميالتق هذا إجراءمكانية بيان عدم إ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد و أساس 3
 

 تتمة( ) الهامة محاسبيةاسات الملخص السي    3.4
 

 معلومات القطاعات 3.4.20

وتكبد تكاليف. إن  اتإيراد باستكاا ج عنهتني التي عمالأنشطة األيعمل في  ةو جزء مميز من المجموعالقطاع ه نإ

  ئيس رإلى  ةلداخلية المقدممع التقارير ا ارد وتقييم األداء تتفقة المجموعة لتوزيع الموإدارقبل  من دةد لمحاعات التشغيل اقط

 ةئوفدمات خلوامنتجات قتصادية والسمات االلاس التشغيل التي لها نفيع قطاعات تخاذ قرارات التشغيل. ويتم تجمئولي اسم

 لها.حو يررتقااعات يمكن رفع داد تقارير حولها كقطالء وإعمعال
 

 خزينة  أسهم 3.4.21

 رباحالخزينة، تضاف األ أسهمعند بيع كلفة. تلج باخزينة وتدر أسهمصفتها المملوكة للمجموعة ب سهمعن األ محاسبةيتم ال

نفس ل أي خسائر محققة في وزيع. تسجتلل لباقغير  ووهخزينة(  أسهمتياطي لكية )احملحساب مستقل ضمن حقوق اإلى 

إلى  ة ثم تحملالمرحل رباحاأل إلى  إضافيةتم إضافة أي خسائر الحساب. كما ي ضاف على هذاالرصيد الم دحدوفي الحساب 

 اققا وفباس ر مسجلةدلة أي خسائنة لمبايزخال أسهمالحقا من بيع  المحققة احربتم في البداية استخدام األيات. ياطيتحاال

ه نقدية لهذ أرباحيع أي الخزينة. وال يتم توز أسهمتياطي اح ابسوح المرحلة، رباحي: االحتياطيات ثم األب التالتيرتلل

 الخزينة بصورة نسبية، أسهمد ة عدزيادإلى  المنحة يؤدي أسهمر ن إصداإ .ابهة التصويت الخاص قف حقوقويتم و سهماأل

 زينة.لخا أسهمتكلفة  إجمالي ثير علىتأال  نود السهم ةلفتوسط تكتخفيض مإلى  كما يؤدي
 

 ة الهامةمحاسبيوالتقديرات واالفتراضات ال حكاماأل          4
 

على المبالغ   فتراضات تؤثرارات ووتقدي أحكامة وضع داراإلن م يتطلب عةوممجللالية المجمعة البيانات الم إعداد نإ

إن  .ةلمعن المطلوبات المحت فصاحواإل، المرفقة اتفصاحإلوا اتبولوالمطت موجودالافات ولمصروات وايرادلإل المسجلة

ة للموجودات  الدفتريالقيمة ى لع اريال جوهطلب تعدينتائج تتإلى  أن يؤدي ديرات يمكنوالتق م التأكد من هذه االفتراضاتعد

ة باتخاذ األحكام دارإلت اماجموعة، قية للمبساسات المحافي إطار تطبيق السي. ترات مستقبليةففي ثرة المتأوبات والمطل

  ة يللماريخ البيانات اد من التقديرات في تاكلعدم التأ األخرىصادر المستقبلية والرئيسية علق بالمتتواالفتراضات التالية التي 

في  طلوباتملموجودات واتعديل مادي على القيمة الدفترية لل إجراءإلى  ديقد تؤتمثل مخاطر جوهرية  والتي مجمعة،ال

 ة التالية.  اليالم ةالسن
 

ة نطاق سيطرة المجموعج رخا الناشئةلظروف لتطورات المستقبلية نتيجة لية حول الاقد تتغير الظروف واالفتراضات الح

 تافي البيان ثر أهمية على المبالغ المسجلةاألك التأثير ي لهاد التحدوثها. فيما يلي البنو لةحااضات في رتالفوتنعكس على ا

 م /التقديرات ذات الصلة. األحكاب قلفيما يتعة دارحكام و/أو التقديرات الرئيسية لإلألة واعية المجمالمال
 

 ةمالها حكاماأل 4.1

تأثير األكثر جوهرية على  التي لها الو يةتالال حكامة باتخاذ األداراإلموعة قامت جملل اسات المحاسبيةفي إطار تطبيق السي

 معة: المج المالية بياناتلالمدرجة في المبالغ ا
 

  مبدأ االستمرارية
  المجموعةأن إلى  ستمرارية وانتهتالمبدأ ا أساسعلى  هاأعماللمجموعة على مواصلة قدرة ال مية المجموعة تقيإدارأجرت 

دم  ت عاالح ة أيداراإلعلم إلى  ذلك، فلم يصلإلى  اإلضافةلقريب. بقبل االمستها في أعماللمواصلة الزمة ارد الالمو اهديل

م تتالي، فقد . وبالمبدأ االستمرارية أساسعلى  هاأعمال ةلقدرة المجموعة على مواصحول  جوهريا   ثير شكا  يقد ادي متأكد 

 رية.ستمرابدأ االم أساسلى الية المجمعة عإعداد البيانات الم
 

 ستأجركم ةعجموالم -اءواإلنه التجديدتتضمن خيارات  يقود التلعل رأجيالتة عقد ديد مدتح

ار مد فترة عقد تتضمن خي تانب أي فتراجإلى  لعقد التأجير لغاءإلمدة غير قابلة ل وصفهاجير بمدة عقد التأ موعةجدد المحت

لة عدم التأكد احتأجير في ال عقداء ار إنهلها خيي فترات يشمأأو  ،هتسرمماالتأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من 

 .ستهمعقولة من مماربصورة 
 

لمؤكد  يم ما إذا كان من افي تقية باألحكام عجمو. وتستعين المءإلنهاوايد لتمدات ايارللمجموعة خ أجيرتعقود ال بعض يحتت

فزا  اقتصاديا   العوامل ذات الصلة التي تحقق حا أنها تراعي كافة أي أم ال. العقد  إنهاءأو  بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد

أو  اك حدثإذا كان هن رأجيم مدة عقد التيوعة تقيد المجمير، تعيعقد التأج ةبداي تاريخ عد. وباءنهاإلأو  جديدخيار الت لممارسة

  خيار التجديد عدم ممارسةأو  ةعلى ممارسنطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها  الظروف ويقع فيتغير جوهري في 

 ر(. المؤج للألص يص جوهريتخص اءإجرأو  ستأجرةقارات مع لىهرية عنات جوشاء تحسيان)مثل  اإلنهاءأو 
 

 
 



 

 كتها التابعة وشر.ع. ش.م.كعي زرالتاج اإلن ل لشركة النخي
 

 معةالمجالية لمت اناحول البياات إيضاح

 2020ر يسمبد 31ي للسنة المنتهية فما في وك
 

 

26 
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 )تتمة(  ةمالها حكاماأل 4.1
 

 )تتمة( كمستأجر ةعجموالم -اءواإلنه التجديدتتضمن خيارات  يقود التلعل رأجيالتة عقد ديد مدتح

ســنوات(. كمــا  5إلــى  3) لغــاءالقابلة لإلت القصيرة غير فترالذات ا يرالتأج ودقن عالتجديد كجزء معة فترة المجموأدرجت 

تملــة خيــار محلاهــذا مارســة م ال تكــونما فقــط عنــد عقــد التــأجيركجزء من مــدة  إلنهاءاخيارات  تي تشملهاتدرج الفترات ال

 معقولة.   بصورة
 

 تصنيف الموجودات المالية
تقييم ما و وجوداتمظ بالالذي يتم ضمنه االحتفا عمالموذج األيم نيتقإلى  ستنادا  االمالية  تالموجودا فيوعة تصنالمجمتحدد 

 قائم.ل المبلغ الفقط على أص  ةائدوالفصل المبلغ مالي ترتبط بمدفوعات أة لألصل التعاقديإذا كانت الشروط ال
 

 فتراضات ات واالالتقدير 4.2

رات ة األخرى لعدم التأكد من التقديئيسيالر روالمصاد تقبليةسباب الماألسبلق ئيسية التي تتعاالفتراضات الرتم عرض 

  الدفترية  ةتعديل مادي على القيم إجراءإلى  مخاطر كبيرة تؤدي تنطوي علىوالتي  عةمجمالية المانات الالبيبتاريخ 

ية  لالما تناالبيا يصلة فلذات ا  نودالب فردية حوللاات يضاحاإل ضمن الحقةالمالية الالسنة للموجودات والمطلوبات خالل 

البيانات المالية المجمعة. على   إعدادمتاحة عند ال تالمؤشراإلى  اتهاتراضاتها وتقدير. تستند المجموعة في افعة أدناهلمجما

ظروف  أو  لسوقتغيرات في ا الية بسبب ت المستقبللتطوراف واالفتراضات الحالية حول ارو لظف التالرغم من ذلك، قد تخ

 .ثهاالتغيرات في االفتراضات وقت حدوهذه مثل  ة. تنعكسلمجموعا نطاق سيطرة ارجخ
 

 الية الم دواتلألالقيمة العادلة 
سوق نشط(. ويتضمن ذلك  أسعارالمالية )عندما ال تتوفر لها  دواتأساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألتستخدم اإلدارة 

في  في تسعير األداة المالية. تستند اإلدارةسوق لكين في االمشاروضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها 

ة. وفي هذه الحالة، تقوم دائمكان، إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوفرة بصورة ماإلالبيانات الملحوظة قدر إلى  افتراضاتها

سيتم تحقيقها في معاملة لتي االفعلية  سعاراإلدارة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدرة عن األ

 .المجمعةمتكافئة في تاريخ البيانات المالية 
 

 القيمة العادلة للموجودات البيولوجية
 ى البيع. العادلة ناقصا التكاليف حتتدرج المجموعة الموجودات البيولوجية بالقيمة 

 

في السوق  المتوقعة أسعار لتحديدالجوهرية رات يالتقد يرجب تطوكما ي، السوق أسعارإلى  ة بالرجوعالقيمة العادليتم تحديد 

 للموجودات البيولوجية. 
 

 . 27لتحديد القيمة العادلة في االيضاح ستخدمة ات الرئيسية المضتم عرض االفترا
 

 دةالمحد غير اإلنتاجيةغير المالية بخالف الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات االعمار الموجودات يمة انخفاض ق  

 اإلنتاجيةغير الملموسة ذات االعمار والموجودات ة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وعلمجماتحدد 

إلى  عرض لها المجموعة والتي قد تؤديتي تتير الظروف التقدفي تاريخ البيانات المالية المجمعة من خالل  غير المحددة

الممكن استرداده لالصل. ويتضمن ذلك القيمة يتم تحديد المبلغ مة، يخفاض القجود ان. في حالة وانخفاض قيمة أصل معين

 الرئيسية.  التقديرات واالفتراضاتالتي تضم عدد من القيمة اثناء االستخدام حسابات أو  التكاليف حتى البيعة ناقص  العادل
 

  الكالقابلة لالستهاإلنتاجية للموجودات  األعمار
إلى   جمعة استنادام ةييانات مالكل ب بتاريخالستهالك القابلة لاإلنتاجية للموجودات  ارعما لألديرهجعة تقة بمرادارتقوم اإل

قد يغير استخدام   الذي ولوجيالتكن ذه التقديرات يتعلق بالتقادمبهرتبط ملاالستخدام المتوقع للموجودات. كما أن عدم التأكد ا

 . ماتلمعلووجيا الوكنت برامج ومعداتبعض 
 

 نوالمدينين اآلخريموجودات العقود للمدينين التجاريين والمتوقعة  ناتمئاال سائرمخصص خ
 الدين المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة أدواتطة بة المرتبعقمتومستقبلي بتقييم خسائر االئتمان ال أساسعلى  المجموعةتقوم 

اب سحتيار المدخالت الاضات واختترفاله اذضع هوفي  مأحكا نية(. تقوم المجموعة باستخدامئتمااال خالف التسهيالتب)

ترة كل بيانات لية في نهاية فخ المجموعة السابق وظروف السوق الحالية والتقديرات المستقبتاريإلى  استنادا  ة، خفاض القيمان

 مالية. 
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 مة( ت)تراضات فتواالات التقدير 4.2
 )تتمة(  نموجودات العقود والمدينين اآلخريين وللمدينين التجارين المتوقعة ائتممخصص خسائر اال

ر الطريقة المبسطة الحتساب خسائطبيق بت ، تقوم المجموعةاآلخرينالعقود والمدينين  موجوداتو نسبة للمدينين التجاريينبال
بتسجيل مخصص وبدال من ذلك تقوم  ئتمان،مخاطر اال تغييرات فيع البتبت موعةم المجتقو بالتالي، الو قعة.المتو تماناالئ

عة . قامت المجموكل بيانات مالية مجمعةفي تاريخ  عمر األداةمدى  ة على متوقعمان الخسائر االئتإلى  استناداخسائر 
المحددة لمستقبلية ل اماوالعابل لها مقتعديئتمان ويتم الائر خسابة ريخياا التخبرتهإلى  شاء مصفوفة مخصصات تستندنإب

 . ديراتقالت ذههاالقتصادية. وقد تختلف النتائج عن  ة بالمدينين والبيئةعلقوالمت
 

  ونانخفاض قيمة المخز
تقدير  إجراءم متقادما  يتأو  صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديما  أو  يدرج المخزون بالتكلفة

إفرادي. يتم بصورة مجمعة  أساسبالغ الجوهرية على يقها. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المتحق نته الممكفي قيملصا
المتقادمة، ويتم احتساب مخصص له تبعا  لنوع المخزون أو  تقييم المبالغ غير الجوهرية بصورة فردية، ولكن القديمة

 . التقادمأو   ودرجة القدم
 

 ض المتزايد قتراعدل االم رتقدي –التأجير  دعقو
 ايدتزة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المدل الفائدعال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة م

، على  ضوعة سداده لالقتراين على المجمو معدل الفائدة الذي يتعه ديراض المتزامعدل االقت اس مطلوبات التأجير. إنلقي
ة لألصل المرتبط بحق االستخدام يمة مماثلقمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي بل ضالة ومقاثممدة ممدى 

ا في   ه،د" سداجموعةما "يتعين على الم قتراض المتزايدمعدل اال سلذلك يعك في بيئة اقتصادية مماثلة. والذي يتطلب تقدير 
 تعديلإلى  عندما تحتاجأو  خل في معامالت تمويل( تدال التي  عةبالتا ثل الشركاتمر معدالت ملحوظة )حالة عدم توف

م تقو ملة الرئيسية للشركة التابعة(.عيرة للغاوط وأحكام عقد التأجير )مثل عقود التأجير التي يتم توقيعها بعملة مشرلتعكس 
وق( عندما تكون الس يائدة فلفا سعارأتها )مثل ظمدخالت يمكن مالح باستخدام ايددير معدل االقتراض المتزقبت المجموعة

 .صة بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني الفردي للشركة التابعة(رات الخايبعض التقد جراءمتاحة ومطلوبة إل
 

 ات المجموعة  لوممع 5
 

 : جمعة للمجموعة ما يليلملية اتتضمن البيانات الما
 

 
 التأسيس بلد

  الملكية % صةح
 يسية الرئ ةألنشطا 2019 2020 التابعة  سم الشركةا
     

 دانتاج وتغليف العسل االسو %100 %100 الكويت  لة( )مقفش.م.ك.  نخيل للتمورالشركة 
 

 ءالمعلع اد موقلعمن اة الناتجات يراداإل 6
 

 ات يراداإل وزيعتمعلومات حول  1. 6
 ت:امخدوال تاعيمبال نوعلى إ العمالء استناد  عقود مع اتجة من الات المجموعة الناإيرادفيما يلي توزيع 

 

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  

    الخدمات أو    ضاعة الب   نوع 

 2,091,741 2,489,466 البضاعة  بيع  

 تقديم الخدمات 
  

 976,839 930,798 المشروعات الزراعية  -
 ─────── ─────── 

 3,068,580 3,420,264 الناتجة من عقود مع العمالء   ات يراد اإل   إجمالي 
 ═══════ ═══════ 

 الجغرافية:   األسواق 
  

 3,068,580 3,420,264 دولة الكويت 
 ═══════ ═══════ 

   توقيت االعتراف بااليرادات 

 2,091,741 2,489,466 البضاعة المحولة في نقطة زمنية معينة 

 976,839 930,798 مرور الوقتالبضاعة والخدمات المحولة ب
 ─────── ─────── 

 3,068,580 3,420,264 الناتجة من عقود مع العمالء  ادات اإلير   ي ل إجما 

 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( ءالمعلع اد موقلعمن اة الناتجات يراداإل 6
 

 عقودال أرصدةتجاريون والينون دمال 6.2
 

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 1,155,011 1,144,599 ون ريتجا   ن مدينو 

 (457,142) (613,817) ان المتوقعة ئتم الا   ر ئ اخس   مخصص 

 
─────── ─────── 

 
530,782 697,869 

 
─────── ─────── 

 182,521 676,680 دات العقودموجو

 (12,984) (35,420) المتوقعةصص خسائر االئتمان مخ

 
─────── ─────── 

 
641,260 169,537 

 
═══════ ═══════ 

 
1,172,042 867,406 

 
═══════ ═══════ 

 

هذا   أرصدةتباين نحو، ت. وعلى هذا الفيذنالتد قيمشروعات الزراعة ات المكتسبة من خدمات يراداإلبود العقتتعلق موجودات 

 . البيانات المالية المجمعةتاريخ في  فيذقيد التناعة  ت الزرمشروعاخدمات  من ددعإلى  ستندوت بالحسا
 

ادعات مقدفال( دينار كويتي 68,544: 2019يتي )ار كوندي 74,924بمبلغ  بات العقودطلوتتضمن م المستلمة  جلاألة رقصي م 

 .المزارع اتشروعم لتقديم خدمات
 

  العقود:للمدينين التجاريين وموجودات متوقعة مخصص خسائر االئتمان ال يف كةحرال فيما يلي 
 

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ير كويت ا دين 

   

 558,064 470,126 ير ينا 1 في كما

 (87,938) 179,111 ةلمتوقعتمان ائر االئساخصص خمميل )رد( تح

 
─────── ─────── 

 470,126 649,237 2020ديسمبر  31 فيكما 

 ═══════ ═══════ 
 

 تها العادلة. قيمرة معقولة بصوتقارب القيمة الدفترية للمدينين التجاريين وموجودات العقود صافي إن 
 

ئتمان المتوقعة للمدينين ر االسائخصص خحليل موت لمخاطر االئتمانعلق بالتعرض تت اتإفصاح  25.1يعرض االيضاح 

  التجاريين وموجودات العقود للمجموعة.
 

 وتوزيعمصروفات بيع  7
 

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 447,077 571,968  أخرىب وتكاليف موظفين روات

 80,548 121,919 ( 12 ضاحيإت ومعدات )تهالك ممتلكااس

 4,093 155   خرىأوعة مصروفات متن

 
─────── ─────── 

 
694,042 531,718 

 
═══════ ═══════ 
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  يةإدارمصروفات  8

 
2020 

 ه( * إدراج )معاد  
2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 213,150 230,830 وتكاليف موظفين رواتب 

 9,407 8,857 *( 12 احضإيتهالك ممتلكات ومعدات )اس

 32,988 39,439 ( 13 احإيضدام )االستخاستهالك موجودات حق 

 10,012 8,787 ( 13 إيضاحتأجير )ائد على مطلوبات فو

 52,253 65,413 انة وصياصالح 

 53,973 63,328 رافق م

 120,600 23,373 اتعاب مهنية وقانونية 

 12,259 9,288 مصروفات تأمين 

 40,095 37,085  ةرسوم بنكي

 120,544 111,315   أخرى يةإدارمصروفات 

 
─────── ─────── 

 
597,715 665,281 

 
═══════ ═══════ 

 

وتعكــس  2019ديســمبر  31 وللســنة المنتهيــة فــي ا فــيت الماليــة المجمعــة كمــ نــاالبياه ال تتوفقا مــع بعض المبالغ المبينة أعال * 
 . 29يضاح رقم الفي ا بالتفصيلالتعديالت المبينة 

 

 أخرى   اتإيراد)مصروفات(  9

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  كويتي  ر ا دين 

   

 12,343 8,344 ربح بيع ممتلكات ومعدات 

 45,956 (2,105) ( 10 احضإياستثمار ) اتإيرادصافي )خسائر( 

 62,828 81,582 ( 16 إيضاحالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية )

ودات العقود موجو يينجارلتينين اتمان الموقعة للمدئر االئخصص خساحميل( رد مت)

 87,938 (179,111) ( 6 إيضاح)

 99,793 (59,595) ( 17 إيضاح))تحميل( رد خسائر االئتمان المتوقعة للمحتجزات المدينة 

 (29,045) (50,730) (15 إيضاح)مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

      -   30,216 ( 28 إيضاحة )ية حكوممساعد

 (16,702)      -    رىأخمصروفات 

 
─────── ─────── 

 
(171,399) 263,111 

 
═══════ ═══════ 

 

  استثمار اتإيرادائر( صافي )خس 10

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 33,911 12,538 مرابحة   اتإيراد

و أ باحراألل مة العادلة من خالوجودات مالية مدرجة بالقيمالتغيرات في القيمة العادلة ل

 12,045 (14,643) ر لخسائا

 
─────── ─────── 

 
(2,105) 45,956 

 
═══════ ═══════ 

 

 السهمربحية  11
 

  د المرجح لعد  طالخاص بمساهمي الشركة األم على المتوس سنةال سارةخ سمةة بقيساسالسهم األ احتساب مبالغ ربحيةتم ي

العادية  سهممساهمي األب اصالخ رةخساال ةقسمة بالمخفف سهمألا يةبحر احتساب. ويتم السنةخالل العادية القائمة  سهماأل

العادية التي  سهمالمرجح لعدد األ ائدا المتوسطز ة لسنال دية القائمة خالالعا سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ األم للشركة 

، مةمخففة قائ أدواتوجود  عدم ارعتباالذا في اخ. يةادع أسهمإلى  تملةالعادية المخففة المح همسافة األكارها لتحويل دسيتم إص

 متماثلة.  ية والمخففةساسفإن ربحية السهم األ
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 )تتمة( السهمربحية  11
 

 2020 
   * ه(إدراج)معاد 
2019 

   

 (17,545) (269,248) ينار كويتي(خسارة السنة )د

 ═══════ ═══════ 

 52,315,800 52,315,800 * (أسهمة )ائمة خالل السنالق همساأل سط المرجح لعددتومال
 ═══════ ═══════ 

 (0.34) (5.15) والمخففة )فلس( يةساساألالسهم  ربحية
 ═══════ ═══════ 

 

 . سنةالخالل  زينةالخ همأسفي  لمرجح للتغييراتوسط اأثير المتفي االعتبار ت سهمط المرجح لعدد األسيأخذ المتو *
 

بإصدار  يح تصرال المجمعة وتاريخبين تاريخ البيانات المالية  ادية محتملةع سهمأو أ عادية أسهم تضمنت تاعملي إجراءم يتم ل

 . هذه البيانات المالية المجمعة
 

 ممتلكات ومعدات  12

 حر ملك  ض أر  

 مباني 
 وصوبات زراعية 

 معدات 
 وسيارات 

ذ مناف ت زا تجهي 
 ث أثا البيع و
 المجموع  ة كمبيوتر وأجهز

 كويتيدينار   كويتيدينار   يتيكو ار  دين  كويتيدينار   تيكوي ر  نا ي د  

      التكاليف: 

 4,400,205 472,266 1,879,177 2,048,762     - ه( إدراج بق  )كما س   2019يناير    1كما في  

     -     -     - (566,667) 566,667 ( 29  إيضاح تأثير تصحيح خطأ ) 

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

 4,400,205 472,266 1,879,177 1,482,095 566,667   2019يناير   1ما في  ه ك اج إدرالرصيد المعاد  

 73,445 73,445     -     -     -  إضافات 

 (62,114)     - (38,689) (23,425)     - مستبعدات 

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

 4,411,536 545,711 1,840,488 1,458,670 566,667  2019ديسمبر    31ما في  ك 

 294,285 30,206 176,125 87,954     -  إضافات 

 (40,799)     - (40,799)     -     - مستبعدات 

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

 4,665,022 575,917 1,975,814 1,546,624 566,667  2020ديسمبر   31كما في  

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

      :االستهالك 

 3,559,048 407,943 1,765,147 1,385,958     - ه( إدراج )كما سبق    2019يناير    1كما في  

 (368,333)     -     - (368,333)     - ( 29  إيضاح تأثير تصحيح خطأ ) 

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

 3,190,715 407,943 1,765,147 1,017,625     -   2019يناير   1كما في    ه إدراج د  الرصيد المعا

 99,566 20,880 34,958 43,728     - ستهالك المحمل للسنة اال 

 (45,313)     - (38,689) (6,624)     - المتعلق بالمستبعدات 

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

 3,244,968 428,823 1,761,416 1,054,729     -  2019ديسمبر    31كما في  

 133,355 19,574 61,445 52,336     - ستهالك المحمل للسنة اال 

 (40,792)     - (40,792)     -     - المتعلق بالمستبعدات 

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

 3,337,531 448,397 1,782,069 1,107,065     -  2020ديسمبر   31  كما في 

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

 1,209,490 64,323 114,030 464,470 566,667 (ه إدراج )معاد    2019يناير    1كما في  

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

 1,166,568 116,888 79,072 403,941 566,667 ( هإدراج)معاد    2019ديسمبر    31كما في  

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

 1,327,491 127,520 193,745 439,559 566,667  2020ديسمبر   31ا في  كم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(ممتلكات ومعدات  12
 

 الخسائر المجمع كما يلي: و أ رباحاألبيان  سنة فيتم توزيع االستهالك المحمل لل

 
2020 

 ه(إدراج عاد  م ) 
2019 

 
 تييكو   ر دينا  كويتير  ا ين د 

 
  

 9,611 2,579 المقدمة تكلفة المبيعات والخدمات 

 80,548 121,919 ( 7 إيضاحصروفات بيع وتوزيع )م

 9,407 8,857 ( 8 إيضاحية )إدارروفات مص

 ─────── ─────── 

 133,355 99,566 

 ═══════ ═══════ 
 

 لتأجيراعقود  13
 

تتراوح منافذ العرض والمزارع( المستخدمة في عملياتها، والتي  أي)وعة من الممتلكات تنود منلب مجموعة عقود تأجيراللدى 

ية المؤجر  ان ملكير الخاصة بها مكفولة بضمالتأجزامات المجموعة بموجب عقود سنة. إن الت 20إلى  سنوات 3مدتها ما بين 

 تأجيرها من الباطن. أو  دات المستأجرةلموجون اعنازل المجموع التجرة. بشكل عام، يحظر على ودات المستأجللمو
 

 ات خالل السنة:  للمجموعة والحركلة المسجفترية لموجودات حق االستخدام ي القيمة الدالجدول التاليعرض 
 

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  

   

 241,659 200,962 يناير  1في كما 

 (40,697) (43,471) الك *االستهصروف م

 ─────── ─────── 

 200,962 157,491 ديسمبر  31كما في 

 
═══════ ═══════ 

 

 لمبالغ مطلوبات التأجير والحركات خالل السنة:  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية 
 

   

 2020 2019 

 تييكو   ر نا دي  ر كويتيا دين  

   

 231,511 195,512 يناير  1 يكما ف 

 10,012 8,787 ( داريةإفات صروضمن م فائدة )مدرجتراكم ال

 (46,011) (10,520) المدفوعات  
 ─────── ─────── 

 195,512 193,779 ر ديسمب 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
   

 39,948 84,161 متداول 

 155,564 109,618 غير متداول 
 

 . 25.2اليضاح رقم قاق مطلوبات التأجير في احعرض تحليل است تم
 

 الخسائر:  أو  األرباحي المبالغ المسجلة في تالالول يعرض الجد
 

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين 

   

 7,709 4,032 مبيعات وخدمات مقدمة(تكلفة حق االستخدام )مدرج ضمن مصروف استهالك موجودات 

 32,988 39,439   (إداريةن مصروفات الستخدام )مدرج ضماك موجودات حق الاسته مصروف

 10,012 8,787  (إداريةن مصروفات )مدرج ضمائدة لمطلوبات التأجير ف الفوصرم

 ─────── ─────── 

 50,709 52,258 الخسائر أو  األرباحل في المبلغ المسج إجمالي

 ═══════ ═══════ 
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 تتمة() لتأجيراعقود  13
 

كويتي(. دينار  46,011: 2019) 2020ة في سنتي دينار كوي 10,520 النقدية الصادرة لعقود التأجيرت دفقاتال إجماليغ بل

: 2019دينار كويتي ) شيءومطلوبات التأجير للمجموعة ال ق االستخدام غير النقدية لموجودات ح اإلضافاتت كما بلغ

 دينار كويتي(.  231,511
 

 زميلة ي شركةاستثمار ف  14
 

بصورة رئيسية ، والتي تضطلع ظفرة"(. )"الذ.م.مري ال ألنظمةالظفرة  % في شركة33لمجموعة حصة ملكية بنسبة اتمتلك 

دولة  -بإمارة أبو ظبيت الصلة في ذا يةساساألية ي والغابات والبنرالزراعية والالمساحات  أعمالتشغيل وصيانة في 

عن   سبةيتم المحاالعامة. المال  أسواقمن  أيغير مدرجة في اصة خأة منشظفرة هي كة الرش إن العربية المتحدة. االمارات 

الجدول التالي  خص يل .باستخدام طريقة حقوق الملكيةفي البيانات المالية المجمعة صة المجموعة في شركة الظفرة ح

 . ةسات المحاسبييافي السق مقابل الفرو ةة الظفرة المعدلالمعلومات المالية الستثمار المجموعة في شرك
 

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  

   لمالي ركز االم ملخص بيان  

 1,139,367 950,623 ولة * جودات متدا مو 

 84,175 65,163 متداولة  غير موجودات  

 (253,097) (336,713) مطلوبات متداولة  

 (300,763) (315,634) مطلوبات غير متداولة 

 ─────── ─────── 

 669,682 363,439 وق الملكية ق ح 

 %33 %33 وق الملكية  حصة المجموعة في حق 

 ─────── ─────── 

 220,995 119,935 القيمة الدفترية لالستثمار 

 ═══════ ═══════ 

   ملخص بيان الدخل الشامل

 989,759 1,165,398  اإليرادات 

 (1,337,716) (1,498,295) المصروفات 
 ─────── ─────── 

 (347,957) (332,897) ة * ن خسارة الس

 ═══════ ═══════ 

 (114,826) (109,856) نة  خسارة السة في  ع مو حصة المج 

 ═══════ ═══════ 
 

راتي( ناتجة من ماإدرهم  6,297,692: 2019ماراتي )إدرهم  10,243,472لدى الشركة الزميلة مطلوبات محتملة بمبلغ 

سمالية أمات رزاتالأو  وبات محتملةمطل أيى الشركة الزميلة د. ليس لدعتامسياق العمل ال درة فيالصا خطابات الضمان 

 . 2019و 2020ديسمبر  31أخرى كما في 
 

 : المطابقة بالقيمة الدفترية

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين 

   

 371,342 220,995 يناير  1كما في 

 (114,826) (109,856) في النتائج * حصة 

 (33,000)       -    المال   سأاسترداد ر

 (2,521) 8,796 ية حويل عمالت أجنبديالت تتع

 
─────── ─────── 

 
119,935 220,995 

 
═══════ ═══════ 

 

على  ن ارييكافة المدينين التجدينار كويتي ل 44,073بمبلغ  اإلنتاجيلمعدلة على مدى العمر اتمان المتوقعة خسائر االئتقدير  مت   *

السوق والظروف االقتصادية الناتجة من   وجهاتبت تيقن المتعلقةعدم اللمجموعة نتيجة عوامل ستوى اع على مممج أساس

 .19-ائحة كوفيدج
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 المخزون  15
 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  
   

 1,679,034 1,896,486 البيع  عادةإلبضاعة 

 (321,184) (371,914) ركة يء الحمخزون متقادم وبطناقصا: مخصص 

 ─────── ─────── 

 1,524,572 1,357,850 

 ═══════ ═══════ 
 

: 2019دينار كويتي ) 1,739,852ما قيمته  2020ديسمبر  31ية في ل السنة المنتهخالالمخزون المسجل كمصروف بلغ 

 مات. دة تقديم الخوتكلف هذا الرصيد ضمن تكلفة المبيعات إدراجدينار كويتي(. وتم  1,589,270
 

دينار كويتي(. وتم  29,045: 2019دينار كويتي ) 50,730بمبلغ  ايقهحقتلقيمة الممكن صافي اإلى  نقيمة المخزو تم تخفيض

أو  األرباحفي بيان  "األخرىالمصروفات "ضمن  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في كمصروف هذا الرصيد  إدراج

 الخسائر. 
 

 : المتقادمء الحركة وصص المخزون بطيمخة في كالتالي الحرلجدول يعرض ا
 

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  
   

 292,139 321,184 يناير  1كما في 

 29,045 50,730 المحمل للسنة  

 ─────── ─────── 

 321,184 371,914 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 وجية  الموجودات البيول 16
 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  كويتي  ر ا دين  
   

 168,740 173,403 ية كهالتالسية البيولوجت االموجودا

 363,308 381,056 الموجودات البيولوجية المنتجة

 ─────── ─────── 

 554,459 532,048 

 ═══════ ═══════ 
 

 ة:  نخالل السكات حروال لموجودات البيولوجيةلالقيمة الدفترية التالي  يعرض الجدول 
 

 2020 2019 

 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين  
   

 510,567 532,048 ر يناي 1ي كما ف

   ى البيع: ناقصا التكاليف حت يمة العادلةفي الق اتالتغير

 45,154 64,225 * نتيجة التحول البيولوجي -

 17,674 17,357 *  سعاراألنتيجة التغيرات في  -

 82,571 88,666 المشتريات 

 (123,918) (147,837) عات يالمب

 ─────── ─────── 

 532,048 554,459  يسمبرد 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

بمبلغ  سعاراألالبيع نتيجة التحول البيولوجي والتغيرات في  حتى ناقصا التكاليف غيرات في القيمة العادلةالتمجمل تم عرض  * 

ع المجمئر الخساأو  رباحاألفي بيان  "أخرى إيراداتحت بند "يتي( تودينار ك 62,828: 2019دينار كويتي ) 81,582

  (.9 إيضاح)
 

من الجدول الهرمي  2لمستوى ضمن اوالنباتات غير المنتجة  وانات الحيةمن الحيلة للمخزون قياسات القيمة العادتم تصنيف 

 ي السوق. حوظة فات المبيعات الملبيانلقياس القيمة العادلة بناءا على 
 



 

 كتها التابعة وشر.ع. ش.م.كعي زرالتاج اإلن ل لشركة النخي
 

 معةالمجالية لمت اناحول البياات إيضاح

 2020ر يسمبد 31ي للسنة المنتهية فما في وك
 

 

34 
 

 عات مقدما ومدينون آخرون  مدفو 17

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  يتير كو ا دين 

 
  

   ر متداولةغي 

 16,080 -     مدينة محتجزات 

 (1,010) -     توقعة لما   ن ما خسائر االئت   ص مخص 

 
─────── ─────── 

 
    - 15,070 

 
═══════ ═══════ 

   متداولة

 519,762 538,766 مدينة محتجزات 

 (76,387) (136,992) توقعة لما   ن ما ئت خسائر اال  ص ص خ م 

 
─────── ─────── 

 
401,774 443,375 

اوفات م مصر   28,739 8,232 دفوعة مقدم 

ا دفعات مقد  90,105 173,609 نموردي إلى    م 

 54,527 38,288 ونخر مدينون أ 

 
─────── ─────── 

 
621,903 616,746 

 
═══════ ═══════ 

 

 العادلة.  يمتهالق ولةيعتبر مقاربا بصورة معقت المدينة حتجزاللمالدفترية  ةالقيم صافيإن 
 

حتجزات خسائر االئتمان المتوقعة للمات تتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان وتحليل مخصص إفصاح 25.1يعرض االيضاح 

 منخفضة القيمة.  فئات المدينين موجودات ي المدينة للمجموعة. ال تتضمن باق
 

 : دينةت المجزامحتخسائر االئتمان المتوقعة للمخصص  في التالي الحركة  لوجدض اليعر
 

 
2020 2019 

 
 تييكو   ر دينا  ر كويتيا دين 

 
  

 177,190 77,397 يناير  1كما في 
 (99,793) 59,595 )الرد( للسنة  المحمل 

 
─────── ─────── 

 77,397 136,992 ديسمبر  31كما في 
 

═══════ ═══════ 
 

 ة ق ات عالذطراف ات األصاحف إ 18
 

  الخاضعة  سيين والشركاتيت المحاصة والمساهمين الرئكاشرة شركاتها الزميلة و عمجمولى الد قة عال األطراف ذات تتضمن

لى والشركات  واألدرجة ائالتهم من الموعة وأفراد عجذيين بالملتنفيلين امسؤوالة ودارة وأعضاء مجلس اإلالمشترك للسيطرة

وافقة على سياسات لما سيطرة مشتركة. تتمأو  وسا  ملميرا  تأث مارسون عليهاالتي يأو  ين لهالمالكين الرئيسياون ي يمثللتا

   ة.المجموع ةإداربل الت من قوط هذه المعامتسعير وشر
 

   ذات العالقة: األطرافالقائمة لدى  رصدةقيمة المعامالت واألالجدول التالي مجمل  يعرض
 

 
 ةشرك

 ةزميل 
 رى خ ف أ أطرا

 2019 2020 قةذات عال 

 تييكو   ر دينا  يكويت   ر ا ن دي  تيدينا ر كوي ويتيار كدين  

     المجمعالمالي بيان المركز 

 6,161 5,271  -    5,271 قة من أطراف ذات عالقة تحغ مسالمب

أو   رباحل األيمة العادلة من خالبالقموجودات مالية مدرجة 

 59,162 44,519 44,519  -    ئرالخسا
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 )تتمة(ة ق عالذات ف طراات األفصاحإ 18
 

: 2019دينار كويتي ) 8,911بمبلغ  كبرىم المن الشركة األ ستحقةم أرصدةلدى المجموعة كان ، 2020ر ديسمب 31ي ا فمك

 8,911: 2019ر كويتي )دينا 8,911بمبلغ قعة المتو اناالئتمسائر مخصص خبعد  صافيبال وهي( ار كويتيندي 8,911

 .(ييتينار كود
 

 2020 2019 

 دينار كويتي تيكوي ناردي 

   سائر المجمعالخو أ حاألربابيان 

 12,045 (14,643) ائر الخسأو  رباحاألخالل مة العادلة من التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقي
 

 ة العلياداري اإلالمعامالت مع موظف

يه طيط وتوجة تخيؤولسوم لديهم صالحية ممن ة العليادارإلوأعضاء ا ة داراإلس لمجاء أعضن ا مة العليدارإلفو ايتكون موظ

 ما يلي:ككان ة العليا داراإل بموظفي متعلقةمة الائالق رصدةعامالت واأللما يمةق إجمالين  إ طة المجموعة.شأنبة اقومر
 

 

 ة للسنة المنتهيقيمة المعامالت  
 ديسمبر   31في  

 يسمبر د   31ي  ما فمة كالقائ   رصدة األ  

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي تيار كويندي  تييو دينار ك تينار كويدي 
      

 39,403 43,946  48,000 50,753 للموظفين  األجلقصيرة  أخرىب ومزايا روات

 80,839 86,538  6,920 5,753 مكافأة نهاية الخدمة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 56,506 54,920  130,484 120,242 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

: ال 2019) 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اإلدارةمجلس  أعضاءاصدار مكافأة بعدم الشركة األم  ةإدارس مجل أوصى

  شركة األم.الجمعية العمومية لمساهمي الموافقة المساهمين في إلى   . تخضع هذه التوصية(شيء
 

 ادلنقد والنقد المعلا 19
 

 يلي:ا معادل ممنقد الكون النقد وال، يتعمالمج ثفكي المرحلمدية ال نقلتدفقات اليان اض بألغرا
 

  2020 2019 
 ر كويتيدينا  تينار كويدي 
 

  

 1,989,833 1,148,223 لدى البنوك  أرصدة 

 12,369 12,350 نقد في الصندوق

 1,208,524  1,222,697    األجل رة  صي ودائع ق 

 10,716 10,650 ظة المحف   في محتفظ به  نقد 
 

─────── ─────── 

 3,221,442 2,393,920 النقد والنقد المعادل 
 ═══════ ═══════ 

 

 معدلوتحمل  الدينار الكويتيب إن هذه الودائع مدرجة اقل. أو  شهرثالثا  لمدةفي بنك محلي  األجلالودائع قصيرة  إيداعيتم 

 نويا.%( س2.5: 2019% )1.17 طبمتوس فائدة
 

  كيةحقوق المل  20
 

 مالال أسر 20.1
 ملا المدفوع بالكالمصرح به والمصدر و    سهم األعدد   

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي تينار كويدي    

       

 5,239,900 5,239,900  52,399,000 52,399,000  مدفوعة نقدا( فلس للسهم )   100بقيمة    أسهم 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ة(تتم)كية المل حقوق  20
 

  سهماألعالوة اصدار  20.2
إال في  زيعللتو غير متاح االحتياطيإن  .اإلصدارسعر أو  كتتابالمصدرة واال سهمية لألاالسميمثل ذلك الفرق بين القيمة 

 الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات. 
 

  الخزينة أسهم 20.3
   2020 2019 

    

 83,200 83,200  الخزينة   أسهم دد  ع 

 %0.16 %0.16  درالمص س المال  رأ بة  نس 

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

 3,345 5,408  ر كويتيدينا   -السوقية  يمة  الق 
 

 جباري االحتياطي اال 20.4
 النسبة  ألماة الشركة إدار جلس مية صلى توع ءيقتطع بنا، م األركة شي للاسسم األعقد التأسيس والنظاشركات وون الوفقا  لقان

وز للجمعية جي. ياالحتياطي االجبارإلى  ةدارإلا مجلس أعضاءمكافأة بل الضرائب وق ةلسنى من ربح ادند أح% ب10 نقل عت

 لمصدر. والا لأس المار% من 50نسبة رصيد االحتياطي عن ذا زاد طاع إوقف هذا االقت األمركة ة للشالعمومية السنوي

نوات لسلمال المدفوع في ا% من رأس ا5 عن زيدبنسبة ال ت حأرباتوزيع أو  رائسختغطية ال اطي إال فيالحتيم ااتخدسجوز اي

ي مبالغ مخصومة من تم رد أع. ويتياطيات القابلة للتوزياالح بسبب عدم وجود رباحهذه األ عبدف التي ال يسمح فيها الربح

   در.المال المصس رأ ن% م50 ةنسب طياياوز االحتما لم يتج بذلك،ية للتاانوات لسافي  رباحاأل ما تسمحداطي عناالحتي
 

 سنة نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة.  خالل الباري االحتياطي االجإلى  استقطاع أي إجراءلم يتم 
 

 االحتياطي االختياري  20.5
بل  سنة قال ح ربقصى من % بحد ا10ستقطاع نسبة ا ، يجباألم  ةكللشر يساساألظام س والنلقانون الشركات وعقد التأسي وفقا

 ياري. االحتياطي االختإلى  ةداراإلمجلس  عضاءأاة ومكافأة والزكة الكويت للتقدم العلمي ؤسسحصة م
 

   .ةارداإلمجلس ية من على توص السنوية للمساهمين بناءاجب قرار الجمعية العمومية بموهذه االستقطاعات يجوز وقفت 

 . توزيع هذا االحتياطي علىتوجد قيود ال 
 

 وعة.  بدتها المجمكنظرا للخسائر التي تخالل السنة  االحتياطي االختياريإلى  استقطاع يأ راءإج ملم يت
 

 ية تحويل عمالت أجنباحتياطي  20.6
مها في بتد ويتم تراك األخرىلة مالشا داتاإليراضمن شركة اجنبية خاضعة للسيطرة ة من تحويل فروق التحويل الناتجتسجل 

الخسائر عندما يتم بيع صافي أو  األرباحإلى  المبلغ المتراكمتصنيف  إعادة. يتم ملكيةلا قل ضمن حقواحتياطي مستق

 الستثمار. ا
 

  توزيعات مدفوعة ومقترحة 20.7
  2020 2019 

 دينار كويتي تينار كويدي 

   : نة ل فوعة والمع ة المد النقدي   األرباح توزيعات  

 فلس للسهم(   10:  2018)  يء ش : ال 2019النهائية لسنة    األرباحتوزيعات  
 523,158     - الخزينة(  أسهمستثناء  )با 

 ═══════ ═══════ 
 

 ن  فيمكافأة نهاية الخدمة للموظ 21
 

 أدناه: ةنبيان المركز المالي المجمع مبيالمخصص المسجل في في  اتإن الحرك
  

 2020 2019 
 

 ويتيدينار ك تيكوي رنادي 
    

 ير ينا  1كما في 
 

544,272 534,109 

 67,623 72,373  السنة  لمحمل  ا 

 (57,460) (129,122)  مدفوعات 
 

 ─────── ─────── 

 ديسمبر   31كما في 
 487,523 544,272 

  

═══════ ═══════ 
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 دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و 22
   2020 2019 

 تير كويدينا  تييوار كندي  
    

  ن ريو ن تجا ئنو دا 
 77,039 88,563 

 دائنةت  زا حتجم 
 4,432 5,188 

 349,584 353,019  فات مستحقة مصرو 

 227,229 225,887  ةمستحق  أرباح ات  يع توز

 154,797 134,731  آخرون   ن دائنو 

  ─────── ─────── 

 ديسمبر   31كما في 
 795,108 825,361 

  ═══════ ═══════ 
 

 ه: مبينة أعالالمطلوبات المالية ال دوشروط وبن
 

 يوما.  60ا عادة خالل مدة ال تحمل فائدة ويتم تسويتهالتجاريون ون ئنلداا ◄

 ط. اشهر في المتوس 6الدائنون االخرون ال تحمل فائدة ويتم تسويتها خالل  ◄
 

  .25.2ضاح رقم يموعة، راجع االللمجة مخاطر السيول إدارةللتفاصيل المتعلقة بعمليات 
 

 محتملة مطلوباتالتزامات و 23
 

 مات تزاال 23.1

 المجمعة. البيانات الماليةخ كما في تاري رأسماليةلم يكن لدى المجموعة التزامات 
 

 لةوبات محتممطل 23.2

 بمبلغالقة ر ذي عطرف غيإلى  بعض العقودل اءحسن األد اتضمان المجموعة متقد، 2020ديسمبر  31في كما 

 ة.  جوهري مطلوباتعنها أي  أن ينشأتوقع ن المس مليو .(يكويت ينارد 4,060,004 :2019)ويتي ر كايند 2,294,149
 

 قطاعات  مات المعلو 24
 

 تم ية. مسئولي اتخاذ القرارات التشغيلإلى  عات التشغيلية بما يتفق مع التقارير الداخلية المقدمةالتقارير حول القطايتم اعداد 

 ة داراإلبين رئيس مجلس القطاعات التشغيلية  أداءيم رد وتقيزيع المواالمسئول عن توالتشغيلية ات لقرارخاذ اتمسئول اتحديد 

 فيذي. والرئيس التن
 

ه ضمن هذ الرئيسيةخدمات ال و نشطةإن األ .يسيةرئ أعمالطاعات ق ثالثإلى  ةجموعالميم نظتم تي، ةداراإل ألغراض

 ي: كما يلهي طاعات الق
 

 ةالزين باتاتنومشاتل ع الوبيج نتاإ: ةيرتجا خدمات 

 والصيانة بستنةال خدمات: اتعورمش 

 سهماألو األجلمحددة  دائعيلة والوشركة زماالستثمار في ستثمارات: ا. 
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 )تتمة(قطاعات مات المعلو 24

 

 2020ديسمبر  31

 

 جماليإلا تثماراس  اتعشروم جاريةتت خدما

 

  يتيدينار كو تي يينار كود  كويتيدينار  ر كويتي دينا

 

    

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,428,445 (81,745) 544,619 2,965,571 اتيراداإل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,697,693      - 829,568 2,868,125 مصروفاتال

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (269,248) (81,745) (284,949) 97,446 القطاعات (خسائر) أرباح

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     رى:أخات إفصاح

 1,739,852     -     - 1,739,852 ف جل كمصروالمس نتكلفة المخزو

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 133,355      - 2,650 130,705 ومعداتلكات ممت الكاسته

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 43,471      - 4,000 39,471 تخدامساالحق  داتوجوهالك ماست

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 294,285      -      - 294,285 سماليرأ إنفاق

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (109,856) (109,856)      -      - ئج شركة زميلة  نتا في حصة

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 *2019ديسمبر  31

 
 جماليإلا تثماراس اتعشروم جاريةت تخدما

 
  يدينار كويت كويتي  ينارد  كويتيدينار  ر كويتي دينا

     

 8,264,410 1,505,558 1,683,823 5,075,029 تالموجودا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,074,881 (68,870) 577,041 2,566,710 اتيراداإل

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,092,426     - 873,830 2,218,596 روفاتصمال

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (17,545) (68,870) (296,789) 348,114 القطاعاتربح )خسارة( 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 رى: أخات إفصاح
    

 1,589,270     -     - 1,589,270 جل كمصروف المس نتكلفة المخزو

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 99,566     - 40,640 58,926 ومعداتاستهالك ممتلكات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 40,697     - 10,586 30,111 ستخداماال حق داتوجوهالك ماست

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 73,445     -     - 73,445 رأسمالي إنفاق

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (114,826) (114,826)     -     - لة  ج شركة زميحصة في نتائ

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ت المبينة كس التعديال، وتع2019ديسمبر  31بيانات المالية المجمعة كما في ه ال تتوافق مع الإن بعض المبالغ المبينة أعال* 
 . 29ح رقم تفصيل في االيضابال
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 الية الم دواتاألمخاطر  ةإداروسياسات  أهداف 25
 

 ا  وفقستمرة لملمراقبة ااس وة التحديد والقيامن أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريق يسيا   رئجزءا   مخاطرل التمث

قيق في تحلمجموعة امية كبيرة الستمرار أه المخاطر ذات ةإدارإن هذه الطريقة في لحدود المخاطر والضوابط األخرى. 

 ئوليات المنوطة به داخل المجموعة. بالمسعلق ا يتمطر فيلمخاض لة التعرئوليتحمل كل فرد مسوي رباحاأل
 

دى المجموعة هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، المالية ل دواتاأل إن المخاطر الرئيسية الناتجة من

ل عملية  ن خالطر ممخاهذه ال اقبةنبية(. وتتم مرر العمالت األجومخاط ت الربحمعدالمخاطر إلى  األخير وينقسم النوع)

خالل السنة  االئتمانية المخاطر ةإدارسات اوسي أهدافعلى تغييرات  أي إجراءلم يتم لتخطيط االستراتيجي لدى المجموعة. ا

 . خذلك التاريالمنتهية ب
 

 . طرمخائ الادومب واعتماد سياساتالمخاطر  ةدارإلعام جه الالتو ة عنكامل المسئوليم األالشركة  ةارإديتولى مجلس 
 

  ه المخاطر وملخصها كالتالي:كل من هذ ةإدارماد سياسات مجموعة بمراجعة واعتال ةإدار تقوم
 

 تمانمخاطر االئ 25.1

 ما يؤدي لعميلعقد اأو  ،داة ماليةب أبموجاماته التزلوفاء بمقابل على ادرة الطرف الإن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم ق

ين المدينين التجاريالتشغيلية )بصورة رئيسية  أنشطتهان من ر االئتمالمخاط موعةلمجعرض اتة. تكبد خسائر ماليتإلى 

نوك ع لدى البائما في ذلك الودالتمويلية ب تهاأنشطنين اآلخرين(، ومن نة والمديوالمحتجزات المدي دوموجودات العقو

  والمؤسسات المالية.
 

الدفترية لكل فئة من فئات  لقيمةيمثل االمجمعة  لماليةات ايانيخ البتار طر االئتمان فيللتعرض لمخا  صىاألق إن الحد

 المبينة أدناه:  الموجودات المالية 

   
2020 2019 

  
 دينار كويتي تينار كوييد

    

 867,406 1,172,042  وموجودات عقود  مدينون تجاريون  

 6,161 5,271  قة  ت عال ذا أطراف    ن مبالغ مستحقة م 

 512,972 440,062    خرونن آ ومدينو ينة  محتجزات مد 

 3,209,073 2,381,570  النقد في الصندوققد المعادل باستثناء  النقد والن

  
─────── ─────── 

  3,998,945 4,595,612 

  
═══════ ═══════ 

 

 نون اآلخرون المدينة والمدي جزاتودات العقود والمحتوجنون التجاريون وممديال
والضوابط الرقابية المقررة من قبل   اتجراءواإلللسياسات خضع ة وتدعمل على ح وحدة  للك فقاالعمالء و مخاطر ةإداريتم 

 عمما يتوافق ب ن بانتظامالحالييبة العمالء مراق ةداراإلتتولى ة بالعمالء. المتعلقان مخاطر االئتم ةإداربالمجموعة فيما يتعلق 

 أيمن العمالء اذين يواجهون شئة نار الطللمخاضها من تعر لحدة لالالزم اتءجراإل ةداراإل، كما تتخذ اديةالبيئة االقتص

  .ي يتسم بالتقلباتفي مناخ اقتصاد ينلمالعاأو  ماليةصعوبات 
 

من  9رير المالية ر الدولي للتقااسطة وفقا للمعييقة المبالطرتطبق المجموعة وجودات العقود، ومللمدينين التجاريين  بالنسبة

يث بح تعديلهالخبرة السابقة للمجموعة في الخسائر االئتمانية، كما يتم ا إلى  ستندالتي ت صاتمخص الفوفة مص احتسابخالل 

تند ستعلى تسوية المدينين.  قدرة العميل علىؤثر المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي ت تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية

 المختلفة ذات أنماط الخسائر المتماثلة.العمالء  قطاعات تعاجموالسداد لم عدد أيام التأخر فيإلى  خصصاتمعدالت الم

في تاريخ والمعلومات المعقولة المؤيدة المتاحة  الت والقيمة الزمنية لألموالمرجحة باالحتمايعكس االحتساب النتائج ال

خسائر  لقياس ية.مستقبللا ة ادي روف االقتصلظروف الحالية والتوقعات بالظداث السابقة واحلمالية المجمعة حول األ البيانات ا

المشتركة. تتعلق  العقود بناءا على سمات المخاطر االئتمانية االئتمان المتوقعة، تم توزيع المدينين التجاريين وموجودات

لنفس ين ريمماثلة للمدينين التجامخاطر  لتي تتسم بسماتادر بها فواتير ولم يصي قيد التنفيذ الت عمالباألموجودات العقود 

ة معقولتقارب بصورة ين الحاليين ريان خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاإلى  ، انتهت المجموعةوبالتالي لعقود.ا يةنوع

 موجودات العقود. لمخاطر لمعدالت ا
 

 وقعةلمتاالئتمان اتم تعديل المحاسبة عن خسائر  (،19-نا )كوفيدوونظرا لتفشي فيروس كور ،28ضاح رقم وفقا للمبين في االي

 . شهرأ  9لمدة ، وارتفعت المعدالت المستخدمة لكل فئة حتى التأخر في السداد  2020بر ديسم 31ي كما ف
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 مة()تتالمالية  دواتاألمخاطر  ةإداروسياسات  أهداف 25
 

 ()تتمة ئتمانمخاطر اال 25.1
 

 مة()تتاآلخرون  جزات المدينة والمدينونوالمحت وجودات العقودمونون التجاريون مديال
م مصفوفة لتجاريين باستخداجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين الي معلومات حول تعرض المالتا جدوليعرض ال

 خصصات:  مال
التجارية المدينة رصدةاأل   

 اقل من  
 يوما  90

91-180  
 يوما

181-270  
 يوما 

271-365  
 يوما

كثر من اُ 
 جمالياإل يوما  365

 دينار كويتي  ينار كويتيد ر كويتيدينا تيكوي ناردي كويتي دينار 2020
       

الكلي للقيمة الدفترية المقدرة  جمالياإل
 1,144,599 511,349 71,910 33,427 131,605 396,308 التعثر المعرضة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 613,817 511,349 58,300 13,757 15,916 14,495 ةالئتمان المقدراخسائر 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 %53.63 %100   %81.07 %41.16 %12.09 %3.66 معدل خسائر االئتمان المتوقعة
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 

ةالتجارية المدين رصدةاأل   

 اقل من  
 يوما  90

91-180  
 يوما

181-270  
 يوما 

271-365  
 يوما

ن كثر ماُ 
 اليجمإلا ا يوم 365

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  2019
       

المقدرة ي للقيمة الدفترية الكل جمالياإل
 1,155,011 323,591 76,778 80,360 134,871 539,411 التعثر المعرضة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 457,142 323,591 52,297 38,391 17,759 25,104 درةر االئتمان المقخسائ
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 %39.58 %100 %68.11 %47.77 %13.17 %4.65 سائر االئتمان المتوقعةمعدل خ
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
  

 12,984: 2019كويتي ) دينار 35,420د دات العقولموجوخسائر االئتمان المتوقعة ص ، بلغ مخ2020 ديسمبر 31كما في 
م يصدر بها فواتير للمشروعات المنفذة التي ل عمالباألجودات العقود تتعلق قيمة الدفترية لموغلب الدينار كويتي(. إن أ

 الحكومية. 
 

: 2019يتي )دينار كو 136,992جزات المدينة حتالمتوقعة للم نالئتماسار ابلغ مخصص خ، 2020ديسمبر  31كما في 
المدينة يتعلق بالمشروعات الحكومية  لدفترية للمحتجزاتلب القيمة اأغ، 2020ديسمبر  31كما في كويتي(.  ناردي 77,397
 التحصيل عند انجاز العقود. ويستحق 

 

 قة عالت ذا أطرافالمبالغ المستحقة من 
يهم لد المقابلة طرافاألأن  ةردااإلد تعتقة وفضتبر منخذات عالقة تع أطرافلمستحقة من ا لقة بالمبالغعالتعثر المتمخاطر إن 

مخاطر االئتمان ن تأثير تطبيق نموذج ونتيجة لذلك، فإ .النقدية التعاقدية في المستقبل القريب لوفاء بالتزاماتهاقدرة كبيرة على ا
 . معة محدودجريخ البيانات المالية المعة في تاالمتوق

 

ة السابقة ه في السنمقابلالكامل احتساب مخصص بما تم حدهيدين اصمن رقة ذات عال أطرافتكون المبالغ المستحقة من ت
 عتبر محدود. يوالتأثير على الرصيد اآلخر 

 

 األجلالنقد والودائع قصيرة 
طراف المقابلة تمثل مؤسسات ودة حيث إن األدلدى البنوك والمؤسسات المالية مح رصدةن األالئتمان الناتجة مإن مخاطر ا

ذلك، إلى  العالمية. باإلضافة يتمانوكاالت التصنيف االئ نية مناسبة محددة من قبلفات ائتماتصني اتة ذعلسمية حسنة امال
ويت كخار والحسابات الجارية( لضمانات بنك الاالدما في ذلك حسابات يخضع أصل المبالغ للودائع في البنوك المحلية )ب

ذي أصبح ساريا   حلية في دولة الكويت واللبنوك الملدى ا ع دائ وال بشأن ضمان 2008لسنة  30قا  للقانون رقم المركزي طب
 .2008نوفمبر  3را  من اعتبا

 

شهرا  ويعكس  12توقعة على مدى الم الخسائر أساسعلى  األجلالبنكية والودائع محددة  رصدةاألتم قياس انخفاض قيمة 
إلى   ائتمان منخفضة استنادار بمخاطتبط دل مرعاالم نقدالنقد والأن عرض للمخاطر. ترى المجموعة ات القصيرة للتقاالستحقا

 . مانية الخارجية لألطراف المقابلةالتصنيفات االئت
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 ة()تتمالمالية  دواتاألمخاطر  ةإداروسياسات  أهداف 25
 

 لسيولة امخاطر  25.2

يتم  لية والتيات الماطلوبالملمرتبطة بلتزاماتها اعوبات في الوفاء بالصهة المجموعة جإن مخاطر السيولة هي مخاطر موا

من توافر  اإلمكانبقدر للتحقق  السيولة إدارةاصل مالي آخر. تهدف المجموعة من تقديم أو  تسويتها من خالل السداد النقدي 

أو   ولةبغير مقخسائر  معتادة دون تكبدغير الأو  تادةعحقاقها في الظروف الملتزاماتها عند استاوفاء بالسيولة الكافية لل

 المجموعة. بسمعة  ضرارباإل بالتعرضطرة مخاال
 

الصادرة المتوقعة لسداد   التدفقات النقديةل بمبلغ يتجاوز ادمن النقد والنقد المعالحفاظ على مستوى إلى  المجموعةتهدف 

لرقابة  ل اخال السيولة منا . كما تدير المجموعة مخاطر يوم 60أكثر من  ف الدائنين التجاريين( لمدةمالية )بخالت الالمطلوبا

 موجودات والمطلوبات المالية. والمتوقعة وتحقيق التوافق بين محافظ استحقاق الللتدفقات النقدية الفعلية المستمرة 
 

، وتأثير 19-كوفيدنتيجة جائحة ل بالمحتملة في المستقمشكالت السيولة هة جمواالتي اتخذتها المجموعة لفيما يلي الخطوات 

 مجمعة:  الية الالم ناتبياالتلك الخطوات على 
 

شهر التالية لتقييم مركز السيولة لدى المجموع  12ت النقدية الصادرة التفصيلي لمدة تحليل التدفقا بإعداد اإلدارةقامت      ◄

 ة السيولة. وتحديد فجو

ة. مجموعلل عمليات المخابز المملوكةمن خالل توقف  ئر التشغيلن خسامد للح اإلجراءاتة من مجموع اإلدارةذت خات    ◄

عالوة على ذلك، انخفضت   .األخرىبعض العمالة خفض التكاليف توفير العمالة وتخفيض تكاليف  اءاتإجرتضمنت كما 

-وفيدجائحة كجة ينت يةساساألغير والنفقات الرأسمالية  يلجانب تخفيض كافة تكاليف التشغإلى  تكاليف الموردين بشدة

19 . 
 

وعات التعاقدية غير  المدف علىديسمبر بناءا  31للمجموعة في  الماليةت لمطلوبااق اقستحيلخص الجدول التالي قائمة ايعرض 

 لمخصومة:  ا

 لب الط عند 
 اقل من 

 هر ش  12إلى  3 اشهر  3
 اكثر من 

  المجموع سنة واحدة 

 دينار كويتي   دينار كويتي تي يدينار كو دينار كويتي  تي دينار كوي 2020
      

 795,108   -     216,202 353,019 225,887  خرىأ ائنة د رصدةأو ئنون تجاريوندا

 218,888 121,909 94,249 2,730   -     عقود التأجير  مطلوبات

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

 
225,887 355,749 310,451 121,909 1,013,996 

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

 

 
 لب الط عند

 اقل من 
 هر  ش 12 إلى 3   اشهر 3

 كثر من ا
 المجموع  سنة واحدة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت كويتي  دينار 2019
      

 825,361   -     248,548 349,584 227,229  خرىأ ائنة د أرصدةئنون تجاريون ودا

 212,244 166,831 42,683 2,730   -     ير مطلوبات عقود التأج

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

 
227,229 352,314 291,231 166,831 1,037,605 

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

 

 مخاطر السوق  25.3

. السوق أسعارجة التغيرات في نتيالمالية  لألداةقبلية المست التدفقات النقديةأو  عادلةلاقيمة ال مخاطر تقلب سوق هيلمخاطر ا إن

 .سهماأل أسعارومخاطر  األجنبيةر العمالت خاطالفائدة وم أسعارالسوق من مخاطر  ارأسعتتكون 
 

 الفائدة  أسعارمخاطر  25.3.1

 أسعاري ت فظرا للتغيرانالمالية  لألداةدفقات النقدية المستقبلية تالأو  القيمة العادلةتقلب  هي مخاطرالفائدة  أسعارخاطر إن م

 .  سوقالفائدة في ال
 

النقد والودائع من بصورة رئيسية  -الفائدة أسعارالمحتمل أن تتعرض المجموعة من خاللها لمخاطر -المالية  دواتألتتكون ا

بمعدالت تجارية. ائد فوئدات بعابطبيعتها وترتبط  ألجلاهي ودائع قصيرة للمجموعة  األجل ة محدد. إن الودائع األجلقصيرة 

 الفائدة.  أسعارنتيجة التقلبات في هرية جوودة فيما يتعلق بتكبد خسائر محدر عرض لمخاطأنها تتتالي، تعتقد المجموعة بالو
 

 ات تحمل فائدة. مطلوب أيكما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، ال تمتلك المجموعة 
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 )تتمة(لمالية ا دواتاألمخاطر  ةإداروسياسات  أهداف 25
 

 )تتمة(السوق طر مخا 25.3
 

  جنبيةاألعمالت ال أسعار مخاطر 25.3.2

في  تجة التغيراالمالية نتي لألداةقبلية التدفقات النقدية المستأو  هي مخاطر تقلب القيمة العادلة األجنبيةإن مخاطر العمالت 

ال ف، ليوبالتا ،ألجنبيةات يما يتعلق بمخاطر العماللدى المجموعة تعرضات جوهرية ف سلي .األجنبيةصرف العمالت  أسعار

 تاريخ البيانات المالية المجمعة.  في األجنبيةوهرية فيما يتعلق بالعمالت ج طرلمخارض تتع
 

  سهماأل أسعارمخاطر  25.3.3

ة المستقبلية حول القيمعوامل عدم التيقن من  السوق الناتجة أسعاربمخاطر تتأثر  مسهاألاستثمارات المجموعة في إن 

  .سهماألي ت فلالستثمارا
 

المدرجة بالقيمة العادلة والمتداولة   أسهممارات في ت التعرضات من خالل االستثلمالية المجمعة، بلغلبيانات اخ اتاريكما في 

دلة  في القيمة العا في ضو التغيراتو. نار كويتي(دي 59,162: 2019كويتي )دينار  44,519ما قيمته بورصة الكويت في 

هت صلة، فقد انتبالتغيرات في مؤشرات السوق ذات ال ياإيجابيقا وث باطاارتمحتفظ بها يرتبط ال أسهملالستثمارات في 

 اإليراداتفي  ادة / )النقص(الزيإلى  يؤدي% في مؤشر بورصة الكويت قد 10أن الزيادة / )النقص( بنسبة إلى  المجموعة

 . 9ار كويتيدين 5,916: 2019نار كويتي )دي 4,452ملكية للمجموعة بمبلغ لاوحقوق 
 

 المالرأس  ةرإدا 26
 

 هي:  المال ة رأس إدارمن ة لمجموعا أهداف نإ
 

 مبدأ االستمرارية،  أساساصلة عملها على المجموعة على موالتحقق من قدرة  ◄

تقديم تلك ة بالمرتبطلخدمات بما يعكس مستوى المخاطر اجات والمنتلمساهمين من خالل تسعير تقديم العائد المناسب ل ◄

 الخدمات.أو  عةابضال
 

بيان المركز للمبين في القيمة الدفترية لحقوق الملكية ناقصا النقد والنقد المعادل وفقا  أساسلمال على وعة رأس اب المجمتراق

 المالي المجمع.  
 

  .متطلبات رأسمالية خارجية أيجموعة بإلزام الملم يتم 
 

مات المخاطر ادية وسوف االقتصفي الظرالتغيرات ليه في ضوء ت عأس المال واجراء تعديالهيكل ر بإدارةتقوم المجموعة 

المدفوعة  األرباحات توزيع، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ كل رأس المال وتعديلهظ على هيذي الصلة. وللحفا صللأل

 تخفيض الدين. دات لوبيع الموجأو  جديدة أسهماصدار  وأ والعائد على رأس المال للمساهمينللمساهمين 
 

  2020ديسمبر  31المنتهية في س المال خالل السنوات أر إدارةعمليات أو  اتسياسأو  فأهدالى يرات عغيت أيتم اجرء م يل

 . 2019و
 

  القيمة العادلةس ياق  27
 

في  ين في السوق المشارك بين مةنظعاملة ما في مم مزال التقنل فوعلمداأو  ما أصليع م من بمستلالة هي السعر ادل إن القيمة الع

 س. تاريخ القيا
 

  ةلة العادرمي للقيمدول الهالج
ضمن الجدول الهرمي للقيمة  عنها فصاحإلاأو  اس قيمتها العادلةالتي يتم قي المالية المالية وغيروجودات تصنف كافة الم

 : لكك ادلةلعا لقيمةا أهمية لقياسثل يمذي وال تالدخمستوى من المأقل إلى   ا  استناد،  العادلة
 

  المطلوبات المماثلةأو  تللموجودا النشطةألسواق دلة( في اير المع)غ المعلنة سعاراأل - 1المستوى 

 بشكل لة ملحوظ ا العاد اس القيمةت والذي يمثل أهمية لقيالمدخال نى مستوأقل م يم يكون بهاب تقيأسالي - 2مستوى ال

 شرمبا رغيأو  رمباش

 ملحوظ ا. عادلة قيمة اللقياس ال ل أهميةيمثلذي المدخالت وا من قل مستوىها أن بيكو الم تقيي يبأسال - 3وى مستال 
  

 د حدثتتحويالت قر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التكرم أساسعلى  ة العادلةالقيمبلوبات المدرجة بالنسبة للموجودات والمط

قياس ة لمدخالت ذي األهميال  أقل مستوى منإلى  ا  ادتن)اسف نيقييم التصت إعادةيق طر ني عرملجدول الهت ابين مستويا

 . البيانات المالية المجمعةة رفت كلهاية ( في ندلة ككلقيمة العاال
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 )تتمة( القيمة العادلةس ياق  27
 

 ييم واالفتراضاتق التقطر

 : دلةاعالقيمة ال فتراضات التالية لتقديرام الطرق واالخداستم ت
 

 بيولوجية موجودات
إلى   وصوللوالتكاليف المتوقعة ل ،دةوالجو المتوقعة عائداتالإلى  وعة بالرجيوجليوبات الجودللموة ادل القيمة الع يددتح متي

  مزارعيلل سدد ر السوق المحلية وسعلمقة افي المنط اتموجودمن ال مجموعة متنوعةالسوق لكل  أسعارو ،ستحقاقاريخ االت

مة  موعة القيالمجتصنف . رئ خساالأو  رباحن األة ضملادلقيمة العقياس ا إعادةن م رئاخسأو  أرباحأي  إدراج ميت ستقلين.الم

 الهرمي. لجدون الم 2المستوى  ضمنة بيولوجيالعادلة للموجودات ال
 

  ةمدرج أسهمفي ستثمار ا
الت. ي تعديأ إجراء وند مماثلةودات سوق نشط لموجي فلمعلنة السوق ا أسعارإلى  الة علن  وا متدال سهملألقيمة العادلة تستند ال

 .رميهمن الجدول ال 1لمستوى رات ضمن ااالستثما هذهل لة العادة يمعة القمجمولا تصنف
 

القيمة العادلة  اتقياسدمة في تخالمدخالت المسوأنواع  التقييموأساليب  التقييم للمجموعة ي عملياتف تيراتغ أي حدثلم ت

 . السنةخالل 
 

 أخرى يةمالات ومطلوبات دوموج
 بيانات المالية المجمعةال ية في تاريخلدفترقيمتها ا ة عنريجوهبصورة تختلف  ال األخرىية المال دواتلأللقيمة العادلة ا إن

 أسعار ي فة حركالإلى  استنادافور اد تسعيرها على اليعأو  األجل ةاستحقاق قصيرفترة ذات  دواتاأل ن معظم هذهث إحي

 سمية.يمتها االقل عن تق الطلب ية الاصت خلمالية ذات ابالوية والمطالمالت اوجودللم القيمة العادلةن إ السوق.ب ئدةالفا
 

ك لتمتكرر بخالف  أساسى ة عللدالعاالمقاسة بالقيمة ية والموجودات غير المالية المال دواتملخص األ التالي ل الجدو يعرض

  :رة معقولةصوالقيمة العادلة ب اتقريب  ترية يمة الدفالقها في تعادلتي ال

 سطةبواقياس القيمة العادلة  

 2020بر ديسم 31في كما 

ة في علنالم سعارألا
 طةنش ق أسوا
 (1ستوى )الم

خالت المد
غير رية هالجو

حوظة ملال
 المجموع (2)المستوى 

 يتيكونار دي يتيكو ناردي ويتيدينار ك 

    مالية:  دواتأ

 44,519      - 44,519 الخسائرو أ رباحمة العادلة من خالل األيلقباية مدرجة مال داتموجو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    :مالية يرودات غموج

 554,459 554,459      - بيولوجيةات دموجو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 بواسطةدلة قيمة العاقياس ال 

 
 2019ديسمبر  31كما في 

ة نالمعل سعارألا
 طةشنق واأسفي 
 (1ى ولمست)ا

 المدخالت
رية غير هجوال
حوظة ملال

 المجموع (2 وىت)المس

 
 دينار كويتي تير كوينايد ويتيكدينار 

    مالية:  أدوات

 59,162      - 59,162 ائرالخسأو  رباحجة بالقيمة العادلة من خالل األجودات مالية مدرمو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    :ةالير ميات غموجود

 532,048 532,048      - يةلوجت بيوداموجو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 . 2019و  2020خالل عامي  2و  1يات ت بين المستوتحويال أياجراء لم يتم 
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 19-كوفيدفيروس  يأثير تفشت 28
 

لحاالت التي  ن امموعة د مجتم تحدي ،الوقت. في ذلك 2019 نةساية قرب نه ول مرةأل 19-كوفيد تفشيعن  عالنإلتم ا
 ،2019ديسمبر  31نية. في الصي هوبيطعة قاووهان، عاصمة م في "بلسبول اي مجهتهاب رئو"ال اضليها أعرع تظهر

لية  ولدا ةالصح لوائح لطوارئ النة ، أعلنت لج2020يناير  30الفيروس الجديد. في  مية لهذاال لصحة العنبهت الصين منظمة ا
 ذلك الحين، انتشر ذمني" دول  هتماممة ذات اة عاحيطوارئ ص لةفشي المرض هو "حان تألمية العامة الصحة التابعة لمنظ

.أصبح  19-كوفيدن تفشي أ لعالمية ا مة الصحةأعلنت منظ ،2020رس ما 11لعالم. في ع أنحاء اي جميوس فلفيرا  وباء 
 

ي  فرضت الحكومات ف حيثمي. العال دقتصاالعلى ا يرر كبيتأثها كان ل 19-كوفيدتشار انء ذة الحتواالمتخات جراءإلا إن
تعطل وات يراداإلخسائر في ات الشركما واجهت ك ،مةصار يجر صحات حإجراءالسفر و ىعلا ر  أنحاء العالم حظ جميع
 اأيض   19-وفيدكة جائح تا. أدريجي  تد عاألوضاوتهدئة  اإلغالق، اتإجراءيف خف. بينما بدأت البالد في تيدالتور سالسلفي 
 قطاع الخاص. لل ليالما  الدعملتقديم  تدابيراذ خاتعن   ك، أعلنت الحكومةلذل جةونتي ،اق الماليةي األسوبيرة فكلبات قتإلى 

 

مل عدم التيقن حول  اخذة الحتوائها، فقد أدت عووالتدابير الحكومية المت 19-فة لجائحة كوفيدالتأثيرات المعروإلى  ةإضاف
المجموعة.   الأعمعلى  لهذا الوضع األجلل ة، وال يمكن تحديد التأثير طويياالقتصاد األنشطةتوقف إلى  كليالقتصاد الا

إلى   -االقتصادية األنشطةوبالتالي -تمع ض المجفي مجاالت مختلفة. وفي حالة تعر 19-وفيدطور كن يتحتمل أومن الم
 مجموعة.  لالسيولة لدى اوضغوط على  األجلبية طويلة ج سلنتائإلى  الجائحة لمدة أطول، فقد يؤدي ذلك

 

ما يتماشى مع توصيات ب اتخذتها،ي الت عن التدابير فصاحاإل يةنإمكا سةدرا اتالشركعلى  يجبفي هذا الخصوص، و
وى في مجاالتها العدا ودعم الوقاية من موظفيه حفاظ على صحة لل طنيةلوحة ا صلطات امية والسللصحة العالمة امنظ
، والتنظيف لمتنقلينا لالعماليل عدد لتشغيل لتقالعمل في مناطق ات مناوباقليل تزل، نلممن ا ية، مثل العملوالتشغيل ةيدارإلا
 . ة الجسماس درجة حراريقيها وف شتبهمال تالتبار الحاشخصية، واخالة الوقاي أدواتمل، وتوزيع علألماكن ا قعميلا
 

حكام األ بنودفي حين أن  .المجمعة يةلالما اتلبيانا في إعداد  19-كوفيدير ثتأ اهافي اعتبارمجموعة ت الأخذنتيجة لذلك، 
 .ودالبنيد من األحكام داخل تلك زمتطبيق ى إل أدى 19-كوفيدفإن تأثير  ر،يتتغ ددة قد الالمح

 

ا زم األمر يستل، قد ءلوباا المالية لمثل هذاية وللتأثيرات االقتصادمحدودة الحديثة الة روالخب 19-فيدوتطور كللطبيعة  نظر 
 ل.قبتالمس في جموعةالمطلوبات موجودات ومفي قياس التقديرات  ىت علايرتغي إجراء

 

 خرون األينون دمالوالمحتجزات المدينة وت العقود موجوداوتجاريون مدينون 
في   تي تتعلقوال ،قعةاالئتمان المتومة لتحديد خسائر تخدسات المفتراضالالت وابعض المدخراجعة م عةالمجمو توجب علىي

نيف صالتيث أن ح وقعةمتئتمان الخسائر اال ديرفي تق المجموعةة من قبل المستخدم يةستقبللماالتقديرات  تعديلول بم األاالمق
 19-دتفشي كوفي اتلتأثير ةلمختلفلطرق ااس ليعكالمراجعة إلى  جيحتاسابقة قد ال يكون مناسب ا وقد لفترات االالمطبق في 
ادرة ة صباتباع إرشادات محددأو  للمدينينفع ط الدروالل تمديد شخل من لمثابيل اسمن العمالء )على فة لمخت على أنواع

 دزيالمفر اتومع  لوباءر ايتقييم تأث المجموعةستواصل  .رى(وعات األخالمدفأو  يجارإلبتحصيل ا يتعلق ة فيماالحكومعن 
توقعة في تمان المالئاسائر خلى عتعديل  إجراءة رضرومدى د تحدي من يهلرتب عوما قد يت ،هاموثوق فيالبيانات ال من

 حقة.  لالاالمجمعة يانات المالية فترات الب
 

 ة ماليلغير ادات الموجوقيمة  انخفاض
د  تحديية في تصادية الحالات االقمحتمل للتقلبلر اأثيها التراعتبا عة في مجموة، أخذت اليانات المالية المجمعتاريخ البكما في 

ت المعلوماضل ير الملحوظة باستخدام أف مدخالت غم تطوير الويت ،وعةمجمللية لالماجودات غير للمو ة لغ المسجلالمبا
معة. جلماية المال تلبياناريخ اي تالموجودات فلسوق عند تسعير هذه اركون في اها المشاخذي يتتتراضات الل االفاحة حوالمت

 سوق. ال يبات فلتقللالمسجلة  مبالغلاحساسية  تمراراسمع  األسواقالتقلب في  يستمر ومع ذلك،
 

ار ومع استمر. وجوداتذه المه واجد بهاتتلتي اعات االقطلجغرافية وق االمناط ر السلبي على بعضبالتأثي المجموعةر تق
ى بحيث تنعكس عللة ات الصاالفتراضات ذ تطبيق عمق لسو ا تقبلسم قبةامرفي المجموعة ف تستمر سو ،الوضعتطور 

 .اهحدوث فور  لماليةغير ا تادوالموجهذه  ةقيم
 

 ة الحكومي اتلمساعدا
ء. بالوا ةواجهمل لقطاع الخاصشركات ا معدتدابير لت لكويحكومة ااتخذت ، 19-ديكوفئحة ثير جاتأ تخفيفلولة محافي 

ا من ر اعتبشهستة أإلى  تصلمدة لالخاص لقطاع اية في الوطنللعمالة ة المقدمالحكومية  نحالمات جراءاإل هوتشمل هذ ار 
 .2020أبريل 

 

تم احتساب كويتي. ي ينارد  30,216ره قد إجماليمبلغ عاملة ال عامة للقوىلهيئة المن ا المجموعة، استلمت ةيالحاللسنة اخالل 
 ويتم "عدة الحكوميةان المسع  فصاحية واإلالمنح الحكومن ع محاسبةال" 20لي رقم الدوالمحاسبة لمعيار  المالي وفق ا الدعم 

الفترات التي تعترف  دارى ملعة نتظمبصفة ملمجمع ر االخسائأو  األرباحفي بيان  "ألخرىا  اتيراد اإل"ضمن  االعتراف به
دينة  الم رصدةاألأو  ؤجلةالم اتاد يرلإليد قائم ال يوجد رص .الصلة موظفين ذاتالتكاليف فات مصروبعة لمجموفيها ا

 .2020ر سمبدي 31في  احة كمنذه الممتعلقة بهال
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 تتمة() 19-كوفيدي فيروس أثير تفشت 28
 

 ة مرارياالست دأمب تقييم
على ية وقبلتالمجموعة في الفترات المس أعمالعلى وس رفيلا شير تفتأثيبشأن  التيقنعدم من ر يزال هناك قدر كبال ي

فترة  عتبارالذ في اة مع األخختلفماليناريوهات دد من السنموذج لعبوضع ة داراإل، قامت عمالء. لذلكاللدى طلب معدالت ال

علومات المتاحة الم ميعوجة حاليتصادية الالظروف االقوء ض يف المجمعةمالية ات النالبياهذه ب تصريحالمن تاريخ  اشهر   12

اصة  خالواللوائح  مل للقيودير المحتالتأثنموذج إلى  ت التي تم وضعهااالفتراضا . تستندستقبليالم أكدتوعدم الحول المخاطر 

. قد  ةالسنى مدار عل ةدارلمقترحة من اإلبات ااالستجنب اجاإلى  ،لب المستهلكطعة من قالمتو ستوياتموال 19-يدكوف ـب

هذه ب لتصريحالية كما في تاريخ وارد المامللمجموعة وال لسيولةا مركز، ولكن بناء  على في التطور 19-فيدوك يرأثمر تيست

كز مرثر م يتأولغيلي تشالوجود الستمرار في الافية لك مواردلديها ة مجموععات أن اللتوقا هر، تظمجمعةالالمالية بيانات ال

ا اتباعر يتغيكبير ولم حد إلى  ريةمراستالا مبدأ  مجمعةاللمالية اهذه البيانات إعداد م ، ت. ونتيجة لذلك2019ديسمبر  31من ر 

 رارية.أ االستممبد أساسعلى 
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حر التي  ال الملك رضلألستهالك االباحتساب الخطأ طريق عن عة المجمو قامت، 2019إلى  2012السنوات ما بين  اللخ

تم ادراج ونتيجة لذلك، كات والمعدات. د الممتلضمن بن تصنيفهاو اإلداريةاضها غرأل 2012في سنة  هائقامت بشرا

في  المالية المتأثرة  بياناتكل بنود ال إدراج إعادةخالل طأ من الخ. تم تصحيح هذا ل من قيمتهابأق تداالممتلكات والمع

 الفترات السابقة. 
 

 :للمجموعة لبيانات المالية المجمعةالية التأثيرات على االتتلخص الجداول  
 

   2019ديسمبر  31 

 راجداإل إعادةبعد   دراجاإل إعادةتأثير  ه إدراجكما سبق  

 نار كويتي دي نار كويتي دي ويتي نار كدي 

    عالخسائر المجمأو  رباحاألان بي

  (17,545) 56,667 (74,212) خسارة السنة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 فلس ( 0.34) فلس   1.08  ( فلس1.42) فةوالمخف يةساساألالسهم  ربحية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 2019يناير  1  2019ديسمبر  31

 

كما سبق 
 ه إدراج

 إعادةتأثير 
  دراجاإل

 إعادةبعد 
 دراجاإل

بق سكما  
 ه إدراج

 إعادةتأثير 
  دراجاإل

 إعادةبعد 
 دراجاإل

 
 نار كويتي دي كويتي نار دي كويتي نار دي  نار كويتي دي  نار كويتيدي كويتي ار ندي

        المجمعالمركز المالي بيان 

 1,209,490 368,333 841,157  1,166,568 425,000 741,568  كات ومعداتممتل

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

 8,814,645 368,333 8,446,312  8,264,410 425,000 7,839,410 الموجودات  إجمالي

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

        حقوق الملكية 

 (365,348) 368,333 (733,681)  (382,893) 425,000 (807,893) خسائر متراكمة 

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

 7,173,945 368,333 6,805,612  6,630,721 425,000 6,205,721 ملكية حقوق ال يإجمال

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

 

 . 2019بر مديس 31هية في لمجمع للسنة المنتان التدفقات النقدية اوبي األخرىالشاملة  اتيراداإلأثير على ت أيال يوجد 
 

سابقة بحيث تتوافق مع تصنيف بعض المبالغ المسجلة للسنة ال إعادةتم ، الهأعالمبينة  دراجاإل إعادةعمليات إلى  إضافة

لك السنة المنتهية بذسابقا وربح  جلةالملكية المسالتصنيف ليس لها تأثير على حقوق  إعادة عمليات حالية. إن العرض للسنة ال

 التاريخ. 
 

 




