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

المجمع كما في   المالي  المركز  الخسائروبيانات    2021ديسمبر    31بـ "المجموعة"( التي تتكون من بيان  أو  والدخل    األرباح 

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

 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   2021ديسمبر    31كما في  

 لمالية.للتقارير ا
 

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

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

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا   وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا للميثاق.  )الميثاق(.االستقاللية الدولية(  

  عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
ور التي كانت تعتبر األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة األمإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك  

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

 ور في إطار تدقيقنا له.األمالجتنا لكل أمر من هذه ور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معاألممنفصل حول هذه 
 

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

المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر   ور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءاتاألمذلك ما يتعلق بتلك  

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

 المجمعة المرفقة.  ور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات الماليةاألمتنفيذها لمعالجة 
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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(
 

 المدينة األخرى   رصدةخسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واأل
 قدرتدينار كويتي، كما    1,066,998  بمبلغ  المدينون التجاريون وموجودات العقود  ت أرصدةقدر،  2021ديسمبر    31كما في  

 الموجودات.  إجمالي% على التوالي من 5و% 15  نسبتي دينار كويتي ما يمثل 349,628 بمبلغ المحتجزات المدينة
 

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

المدينة األخرى باإلضافة الى موجودات العقود، وسجلت مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة   رصدةللمدينين التجاريين واأل

التدفقات النقدية التعاقدية اخذا في االعتبار التعثر المحتمل في أي نقطة زمنية  وتمثل النقص المتوقع في  على مدى عمر األداة.  

 خالل عمر األداة المالية.  
 

الخبرة السابقة للمجموعة في خسائر  ستند الى  ات تمخصصمصفوفة  لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة  

للمدينين والبيئة االقتصادية.  مق  ةاالئتمان والمعدل الفردية  المتعلقة بالسمات  المستقبلية  المدينين التجاريين ابل العوامل  تم توزيع 

 على السمات المشتركة بينهم وعدد أيام التأخير.  المدينة األخرى بناءً  رصدةواأل
 

، عملية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة  والتقديرات التي تتضمنهاالمدينة األخرى    رصدةنظراً ألهمية المدينين التجاريين واأل

 ر يعتبر أحد أمور التدقيق الرئيسية. األمفإن هذا  
 

 : ما يلي  تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها
 

 عة من خالل مقارنتها بالبيانات التاريخية  تقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة الحتساب خسائر االئتمان المتوققمنا ب

   ؛المعدلة بناءا على ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية
 

 المدينة للمجموعة لغرض التأكد من صحتها    رصدةإعادة احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحمل مقابل األقمنا ب

 ؛ودقتها وكفايتها
 

  ؛ للتأكد من كفاية ودقة المعلومات الواردة في تقرير تقادم المدينين ،أساس العينة باختبار علىقمنا 
 

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

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

   لهذه  مواجهتهم  المجوعة المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة، وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان و  إفصاحاتقمنا بالتأكد من كفاية

 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( 
 

 )تتمة(أمور التدقيق الرئيسية 
 

 تقييم المخزون 
المخزون    تقادم  مخصص  مراعاةدينار كويتي بعد    1,093,618  بمبلغ  القيمة الدفترية للمخزون  قدرت،  2021ديسمبر    31كما في  

 دينار كويتي.   536,024بمبلغ 
 

حكام لتحديد المخزون القديم والمتقادم أمن اإلدارة ممارسة    تتطلبإن عملية التقييم المستخدمة لتحديد مخصص المخزون المتقادم  

حكام توقعات اإلدارة للمبيعات المستقبلية وخطة تسييل المخزون. لمطلوب. تتضمن تلك األالمستوى المالئم للمخصص اوتقدير  

 ر كأحد أمور التدقيق الرئيسية. األم وبالتالي، فقد تم تحديد هذا
 

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

 ما يلي: عدة إجراءات من بينها   تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا
 

  ؛الجاهزة لمخزون البضاعةللتأكد من الحالة المادية  اجراؤهمراجعة جرد المخزون الذي تم 
 

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

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

 ؛ذو مشاكل محددة تحديد المخزون
 

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

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

 الى ذلك، قم لتقييم  إضافة  المبينة أعاله  الرئيسية  المخزون بناءا على االفتراضات  الدقة    ىمدنا بإعادة احتساب مخصص 

 و ؛ المحاسبية لعملية المحاسبة
 

 االعتبار مدى  أ في  القيمة    إفصاحات  كفايةخذنا  تقدير صافي  في  المستخدمة  واالفتراضات  بالمخزون  المتعلقة  المجموعة 

 حول البيانات المالية المجمعة.  15و 4.2في اإليضاحات للمخزون الممكن تحقيقها 
 

 2021السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير 
األخرى. يتكون قسم المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات  

، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة  2021للمجموعة لسنة  

أقساألمالشركة   باقي  الحصول على  الحسابات، ونتوقع  تقرير مراقب  تاريخ  قبل  تقرير مراقب ،  تاريخ  بعد  السنوي  التقرير  ام 

 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( 2021معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

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

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

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

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

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

 ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
 

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

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

 طأ. الغش أو الخ
 

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

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

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

 للمجموعة.  المجمعة يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية
 

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

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

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

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

 لية المجمعة.للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات الما
 

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

 بما يلي:  
 

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

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

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

 تعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال الم
 

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

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
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  مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

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

 اإلدارة. 

 
   التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

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

ى أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  المجموعة على متابعة أعمالها عل

نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في 

ي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق الت

على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  

 االستمرارية.
 

 صاحات وتقييم ما إذا كانت تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلف

 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. 
 

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

ا المالية  البيانات  للمجموعة حول  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  لمجمعة. ونحن مسؤولون عن 

 ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

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

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

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

ور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد  األمبكافة العالقات و

 ً  .   مصادر التهديدات والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسبا
 

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

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

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

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

 العامة له. 
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  الحسابات المستقل مراقب تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 قرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى ت

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

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

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

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

بما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون  ، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية، وحساألماألساسي للشركة  

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

أو مركزها   األمعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة    2021ديسمبر    31، خالل السنة المنتهية في  األمللشركة  

 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   2021ديسمبر    31المنتهية في    بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة  2010

 أو مركزها المالي.  األممادياً على نشاط الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022مارس  31

 الكويت 



 التابعة  كتهاشرو.ع. ش.م.كعي لزراا نتاجلل خيلنلكة اشر
 

 

 

 لية المجمعة.مانات اليامن هذه الب ءا  كل جزش 27 إلى 1 قة منمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمع  أو الخسائر رباحاألبيان 

    2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 

 يتي دينار كو دينار كويتي  اتإيضاح 
    

 3,420,264 3,410,025 6 ء من عقود مع العمال اتداإير

 (2,116,500) (2,333,651)  مات المقدمة تكلفة المبيعات والخد

  ────── ────── 

 1,303,764 1,076,374  مجمل الربح 

    

 (694,042) (852,122) 7 مصروفات بيع وتوزيع  

 (597,715) (747,519) 8   يةإدارمصروفات 

  ────── ────── 

 12,007 (523,267)   التشغيل اتإيراد)خسائر( 

    

 (171,399) (796,439) 9  أخرى مصروفات

 (109,856) 51,187 14 حصة في نتائج شركة زميلة  

  ────── ────── 

 (269,248) (1,268,519)  خسارة السنة  

  ══════ ══════ 

 ( فلس5.15)  ( فلس24.25)  11 فة فخموال يةساساألخسارة السهم 

  ══════ ══════ 
 



 التابعة  كتهاشرو.ع. ش.م.كعي لزراا نتاجلل خيلنلكة اشر
 

 

 

 لية المجمعة.مانات اليامن هذه الب ءا  كل جزش 27 إلى 1 قة منمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمعبيان الدخل الشامل 

 2021مبر ديس 31 فيتهية نالم للسنة
 2021 2020 

 دينار كويتي  تيكويار دين 
   

 (269,248) (1,268,519) خسارة السنة  

 

────── ────── 
      : أخرى املةش  اتإيراد)خسائر( 

ترات  في فالمجمع  الخسائر وأ حاب راأل بيان إلى هانيفصت  إعادةيتم  قد  أخرىشاملة ات  إيراد)خسائر( 
   ة: الحق

 8,796 (2,933)  أجنبيةل عمليات تحوي  منة ويل الناتجالتح قو فر
 ────── ────── 

 (260,452) (1,271,452) الشاملة للسنة  خسائر  ال  إجمالي
 ══════ ══════ 





 

 تابعة لا تهاكوشر.ع. م.كش.عي لزراا جنتالل شركة النخيل
 

 

 لية المجمعة. مات النايامن هذه الب ءا  كل جزش 27 إلى  1 ة منقمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمع كية لالمق وحق رات فيبيان التغي

  2021بر مديس 31للسنة المنتهية في 

 
 راس 
 المال  

 الوة  ع
   أسهم إصدار

   أسهم
 خزينة 

 احتياطي 

  إجباري 

 احتياطي 

 اختياري 

   لويتح  ياحتياط
   أجنبيةعمالت 

 خسائر 

 المجموع  كمة مترا

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

         

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

 (1,268,519) (1,268,519)     -     -     -     -     -     - خسارة السنة 

 (2,933)     - (2,933)     -     -     -     -     - للسنة   أخرى شاملة  خسائر 

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

 (1,271,452) (1,268,519) (2,933)     -     -     -     -     - للسنة   ة ل ام الش   الخسائر   إجمالي 

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

 5,098,817 (1,920,660)  95,411 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900  2021ديسمبر    31في  كما  

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

         

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

 (269,248) (269,248)     -     -     -     -     -     - ة ن السخسارة  

 8,796     - 8,796     -     -     -     -     - للسنة  أخرى ملة  شا  إيرادات 

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

 (260,452) (269,248) 8,796     -     -     -     -     -  ة سن لل   ة ل الشام   ( خسائرال )   اإليرادات   إجمالي 

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

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

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

 



 

 التابعة  كتهاروش.ع. ش.م.كعي لزراا نتاجلل يلخنة الشرك
 

 

 لية المجمعة. مانات اليامن هذه الب ءا  كل جزش 27 إلى  1 ة منقمرفات اليضاحإن اإل
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 المجمعقدية ات الندفقالتان يب

  2021بر ميسد 31ي ف للسنة المنتهية
  2021 2020 

 ر كويتي نادي دينار كويتي  اتإيضاح 

    التشغيل  أنشطة 

 (269,248) (1,268,519)  خسارة السنة 

    السنة بصافي التدفقات النقدية:تعديالت غير نقدية لمطابقة خسارة 

 133,355 183,645 12  ات ومعدات ك ل متك م ال استه

 43,471 48,492 13 ام دالستخ جودات حق ااستهالك مو 

 (12,538) (4,553) 10 حة مراب  ات إيراد

 (8,344) (15,997)  بيع ممتلكات ومعدات من  ربح  

 179,111 45,600 6 اريين وموجودات العقودة للمدينين التج متوقعان ال م خسائر االئت خصص  م 

 59,595 57,838 17 زات المدينةج تمح لل وقعة  ان المت م خسائر االئت خصص  م 

 50,730 164,110 15 يء الحركة  بط و   قادم مت ن  خزو ص م مخص

     - 264,387 16 بيولوجيةشطب موجودات  

 (81,582) (212,686) 16 التغيرات في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية 

 109,856 (51,187) 14 ة حصة في نتائج شركة زميل

 14,643 (6,731) 10  أو الخسائر   رباح أل ا من خالل   ة دل لعا ة ابالقيم ات مالية مدرجة  ادلة لموجود لع ا  ة م ي قل ا ي ف   التغيرات 

 8,787 6,911 13 تأجير ال مطلوبات  ل فائدة  صروف  م 

 72,373 117,497 21 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

  ─────── ─────── 

  (671,193) 300,209 

    عامل:ال   ل الم س ا أ رالتغيرات في  

 (217,452)  266,844   المخزون 

 59,171  25,082   بيولوجية ات  جود مو 

 (483,747)  59,444   موجودات عقود و ن  تجاريو مدينون 

 (49,682)  51,779    ى خر صدة مدينة أ وأرا مدفوعات مقدم 

 890  132   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 (28,911) 412,120   ى أرصدة دائنة أخرو ون تجاريون  دائن 

 6,380 (9,866)   ود مطلوبات العق 

  ─────── ─────── 

 (413,142)  134,342    لعمليات ا )المستخدمة في(  الناتجة من  لنقدية  قات االتدف 

 (129,122) (47,380)  21 دمة للموظفين مدفوعة الخ  ية هاة ن مكافأ

  ─────── ─────── 

 (542,264) 86,962  التشغيل  أنشطة  ( )المستخدمة في الناتجة من  صافي التدفقات النقدية  

  ─────── ─────── 

    االستثمار  أنشطة 

 (294,285) (348,656)  12 تلكات ومعدات شراء مم

 8,351  24,942   ات ومعدات ك ل ممت   من بيع   حصالت مت 

     -     -  من تصفية شركة زميلة   متحصالت 

 12,538  4,553  10 بحة مستلمة مرا   ات إيراد

  ─────── ─────── 

 (273,396) (319,161)  االستثمار ة أنشط   دمة في المستخدفقات النقدية  لت ا  صافي 

  ─────── ─────── 

    التمويل  أنشطة 

 (1,342) (1,805)   مدفوعة   ح أربا   توزيعات 

 (10,520) (71,395)  13 تأجير  ال لوبات  مط مبلغ    أصل جزء من سداد 

  ─────── ─────── 

 (11,862) (73,200)  التمويل  أنشطة في  ة دم المستخالتدفقات النقدية    ي ف صا

  ─────── ─────── 

 (827,522) (305,399)   نقد المعادل في النقد وال النقصصافي 

 3,221,442  2,393,920   يناير   1د والنقد المعادل كما في  نقال 

  ─────── ─────── 

 2,393,920 2,088,521 19 ديسمبر  31في    ا كمدل  اع والنقد الم النقد  

  ═══════ ═══════ 
 

    :المجمع   ة قديدة من بيان التدفقات الن دية مستبع غير نق  معامالت 

     -  (54,736)  13  دام ستخ ات حق اال موجود   إلى ات  إضاف 

     - 54,736  13 بات التأجيرمطلو   إلى إضافات  


