








 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

 وشركتها التابعة   
 

 المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة(  

 2022مارس  31
 



 

 

 ول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةح المراجعةتقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

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

  مقدمة

ا المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  القد  المرفق  مللمكثف  لنخالشركة  لجمع  الزراعي ش.م.ك.يل  لشركة  )"ا  ع.إلنتاج 

والدخل األرباح أو الخسائر    ات وبيان،  2022  مارس  31في  "المجموعة"( كما    معاً بـا  ميشار إليهتها التابعة ) م"( وشركاأل

الملكية  و  الشامل في حقوق  النقدية  والتغيرات  ا  ثالثةاللفترة    هب  ةقمتعلال  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحليالتدفقات  ة لمنتهيأشهر 

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

المتقال  34لي  سبة الدوار المحاعيلموفقا   المالي  المعلومات  ل  عتنااجرم   نتيجة  التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي  رحليرير  هذه 

  لمجمعة.المرحلية المكثفة ا ليةلماا
 

 نطاق المراجعة 

بمراجع قمنا  للمعيلقد  وفقاً  الدولي  تنا  قبل  "  2410ار  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  ات ابالحس  مراقبمراجعة 
ب ةأنشللم  ستقلالم المتعلق  الم"  المعل اجرمهام  مراجعة  تتمثل  اعة.  بصفة ومات  االستفسارات  توجيه  في  المرحلية  لمالية 

إ الرئيسية  والمحاوظفين  ملى  المالية  األمور  عن  واالمسؤولين  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  األخرى سبية  إلجراءات 

ً   ي يتملذق ا التدقينطاق    ل كبير منللمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشك يمكننا    إنه الالدولية وعليه، ف  التدقيق  لمعايير  وفقا

اله التدقيق. وبالتالماالحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور  يتعلق  ة التي يمكن تحديدها في  ي فإننا ال نبدي رأياً 

 بالتدقيق. 
 

 النتيجة 
عة المرفقة  د بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمتقاب االعيستوج   فإنه لم يرد إلى علمنا ما،  استنادا إلى مراجعتنا

 .34 المحاسبة الدولي ارلمعين جميع النواحي المادية، وفقاً ا، ملم يتم إعداده
 

 القانونية والرقابية األخرى  األمورحول تقرير  

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

ون المحاس األم.  للشركة  أبية  ً فيد  علمنا  يضا إليه  مخالفات    حسبما وصل  أية  وجود  علمنا  إلى  يرد  لم  بأنه  لقانون  واعتقادنا 

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

على وجه قد يكون له    2022  مارس  31  نتهية فير المأشه  ثالثةالما، خالل فترة  لشركة األم والتعديالت الالحقة لهتأسيس ا

 أو مركزها المالي. األمكة تأثيراً مادياً على نشاط الشر
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 ول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةح المراجعة تقرير

 اء مجلس اإلدارة ضإلى حضرات السادة أع

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

 )تتمة(  قابية األخرىة والرالقانوني باتتطل المحول تقرير  

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

على    2022  مارس  31أشهر المنتهية في    ثالثةالة  اق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فتروشأن هيئة أسب  2010لسنة    7

 لمالي.اط الشركة األم أو مركزها على نشاه تأثيراً مادياً د يكون لوجه ق

 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207 سجل مراقبي الحسابات رقم

 نغ يو وإرنست 

 اهم العيبان والعصيمي وشرك

   

 

 2022 مايو 15

 الكويت 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 10 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو  رباحاألبيان 

  2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31

    

 2021 2022 إيضاحات  

  
 دينار كويتي  دينار كويتي

    

 946,222 870,134 3 اإليرادات من عقود مع العمالء  

 (698,604) (465,232)  تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة 

 

 

─────── ─────── 

 247,618 404,902  مجمل الربح

    

 (213,104) (240,791)  وتسويق مصروفات بيع 

 (216,741) (178,846)  مصروفات إدارية 

 

 
─────── ─────── 

 خسارة التشغيل 
 

(14,735) (182,227) 

 
 

  

 (123,556) 49,041  ، بالصافي  أخرى( مصروفات) إيرادات

 (5,511) (6,263)  حصة في نتائج شركة زميلة 

 

 
─────── ─────── 

   الفترة( خسارة) ربح
 

28,043 (311,294) 

  ─────── ─────── 
 - (701)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

    

   الفترة( خسارة) ربح
 

27,342 (311,294) 

 
 

═══════ ═══════ 

 فلس  (5.95) فلس 0.52 4 السهم األساسية والمخففة( خسارة) ربحية

 

 
═══════ ═══════ 

 
 

  

 

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 10 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022مارس  31المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31

   

 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 (311,294) 27,342 الفترة  (خسارةربح )

 ─────── ─────── 
   

   خسائر شاملة أخرى 

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

 (342) (3,310) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

 (311,636) 24,032 الشاملة للفترة  ( الخسائر) اإليراداتإجمالي 

 ═══════ ═══════ 
 

 

 

 
 

 





 

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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 10 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 

 

 رأس 
 المال 

 عالوة
 إصدار  
 أسهم  

 أسهم 
 خزينة  

 احتياطي 
 إجباري  

احتياطي  
 اختياري  

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 خسائر 
 متراكمة

 

 المجموع 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
        

 5,098,817 (1,920,660) 95,411 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 )مدقق(  2022يناير  1كما في 

 27,342 27,342     -     -     -     -     -     - الفترة ربح

 (3,310)     - (3,310)     -     -     -     -     - شاملة أخرى   خسائر

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

 (3,310)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة ( اإليراداتالخسائر)إجمالي 
 

 27,342  
 

 24,032  

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

  5,122,849  (1,893,318)  92,101 429,242  1,033,497  (3,573)  225,000 5,239,900 2022مارس  31في 

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

         

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 10 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2022مارس  31المنتهية في  للفترة

 
 إيضاحات

 المنتهية في    أشهر الثالثة
   مارس  31

  
2022 2021 

  
 دينار كويتي  دينار كويتي 

 أنشطة التشغيل 
 

  

 (311,294) 28,043  قبل الضرائبالفترة    ( خسارة ربح ) 
    الفترة بصافي التدفقات النقدية:   ربح )خسارة( تعديالت لمطابقة  

 34,224 51,293  استهالك ممتلكات ومعدات  
 9,670 14,466  استهالك موجودات حق االستخدام  

 (2,754)      -  إيرادات مرابحة  
      - (1,600)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 28,793 (183,847) 3 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود )رد( مخصص  
 5,687 (16,494)  خسائر االئتمان المتوقعة لمحتجزات مدينة )رد( مخصص  

 9,470 14,430  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 
 98,303 15,538  شطب موجودات بيولوجية 

 (18,187) (18,996)  في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية  اتالتغير
 5,511 6,263  حصة في نتائج شركة زميلة  

 في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   ات التغير 
 7,085 2,244 

 فائدة لمطلوبات التأجير
 

2,188 2,796 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 94,192 58,185 
  ─────── ─────── 
  

12,561 (77,352) 
 رأس المال العامل:    التغيرات في 

 
  

 مخزون 
 28,792 198,560 

 موجودات بيولوجية 
 8,966 8,364 

 مدينون تجاريون وموجودات عقود 
 399,363 (168,197) 

 مدفوعات مقدما ومدينون أخرون 
 

187,933 59,023 
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 (1,325) -     

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  
 (170,456) 41,404 

  
─────── ─────── 

 التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  
 465,834 61,802 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 (168,497) (19,513) 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  
 297,337 42,289 

  ─────── ─────── 
 أنشطة االستثمار  

 
  

 شراء ممتلكات ومعدات 
 (3,397) (12,526) 

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  
 

1,600 -     
 إيرادات مرابحة مستلمة

 -     2,754 
  ─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  
 

(1,797) (9,772) 
  ─────── ─────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 توزيعات أرباح مدفوعة  
 

(807) (684) 
 مطلوبات تأجير جزء أصل المبلغ من  سداد  

 (3,500) (41,161) 
  ─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
 (4,307) (41,845) 

  ─────── ─────── 
 في النقد والنقد المعادل  (  النقص )   الزيادة   صافي 

  291,233  (9,328) 
  يناير  1كما في  النقد والنقد المعادل  

  2,088,521  2,393,920 
  ─────── ─────── 

 2,384,592 2,379,754 6   مارس 31كما في النقد والنقد المعادل 
  

═══════ ═══════ 

    المرحلي المكثف المجمع: معامالت غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية 

     - (1,725)  موجودات حق االستخدام إلىإضافات 

     - 1,725  مطلوبات التأجير   إلىإضافات 
 


