








 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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

 وشركتها التابعة   
 

 المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة(  

 2022 يونيو 30
 



 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعةتقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

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

  مقدمة

لشركة األم"(  )"ا  ع.النخيل لإلنتاج الزراعي ش.م.ك.شركة  للقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

  والدخل الشامل األرباح أو الخسائر    يوبيان،  2022  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً بـا  ميشار إليهوشركتها التابعة )

التغيرات في بياني  و  المنتهيتين بذلك التاريخ  المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهرالمرحليين المكثفين  

ذلك التاريخ. إن إدارة  بأشهر المنتهية  ستةاللفترة  به ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف  ينالمرحليالتدفقات النقدية وحقوق الملكية 

لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  وعرضها  الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

   لمالية المرحلية المكثفة المجمعة.هذه المعلومات ال  مراجعتنا  نتيجة  التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي  التقرير المالي المرحلي  34
 

 نطاق المراجعة 

 مراقب الحسابات المستقلمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  
إلى  نشأةللم االستفسارات بصفة رئيسية  في توجيه  المرحلية  المالية  المعلومات  تتمثل مراجعة  المراجعة.  بمهام  المتعلق   "

الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق 

المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد 

 لهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.بأننا على علم بكافة األمور ا
 

 النتيجة 
فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة  ،  استنادا إلى مراجعتنا

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

 القانونية والرقابية األخرى  األمورتقرير حول 

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر 

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

للنظام األساسي  2016لسنة    1الشركات رقم   أو  لها،  الالحقة  التنفيذية والتعديالت  له والئحته  الالحقة  وعقد    والتعديالت 

على وجه قد يكون له    2022  يونيو  30  أشهر المنتهية في  ستةاللشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  تأسيس ا

 أو مركزها المالي. األمتأثيراً مادياً على نشاط الشركة 
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

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

 )تتمة(  القانونية والرقابية األخرى المتطلباتتقرير حول 

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

على   2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةالشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  ب  2010لسنة    7

 وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

   

 

 2022أغسطس  14

 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 

  2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة
  يونيو 30

 أشهر المنتهية في  ةستال
 يونيو 30

 2021 2022  2021 2022 إيضاحات  

  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

       

 1,688,140 1,725,029  741,918 854,895 3 عقود مع العمالء  الاإليرادات من 

 (1,171,639) (907,385)  (473,035) (442,153)  تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 516,501 817,644  268,883 412,742  مجمل الربح

       

 (396,937) (486,962)  (183,833) (246,171)  وتسويق مصروفات بيع 

 (383,289) (357,008)  (166,548) (178,162)  مصروفات إدارية 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (263,725) (26,326)  (81,498) (11,591)  التشغيل  رئخسا

       

 (207,408) 96,920  (83,852) 47,879  ، بالصافي  أخرى( مصروفات) إيرادات

 23,065 (13,053)  28,576 (6,790)  حصة في نتائج شركة زميلة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (448,068) 57,541  (136,774) 29,498   قبل مخصص الضرائب(  خسارةال) ربحال

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
      - (1,439)       -  (738)   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

      - (60)       -  (60)   الزكاة
       

 (448,068) 56,042  (136,774) 28,700    الفترة( خسارة) ربح

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس (8.56) فلس 1.07  فلس (2.61) فلس 0.55 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 
 

 4 
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022  يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
  يونيو 30

 أشهر المنتهية في  ةستال
 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  كويتيدينار   دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 (448,068) 56,042  (136,774) 28,700 الفترة  (خسارةربح )

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

      : شاملة أخرى (خسائرإيرادات )

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

 (9,855) 6,935  (9,513) 10,245 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (457,923) 62,977  (146,287) 38,945 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(

  2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

 

 رأس 
 المال 

 عالوة
 أسهم   إصدار 

 أسهم 
 خزينة  

 احتياطي 
 إجباري  

احتياطي  
 اختياري  

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 خسائر 
 متراكمة

 

حقوق  مجموع
 الملكية 

 
 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 

  56,042   56,042     -    -    -    -    -    - الفترة ربح

 6,935    - 6,935    -    -    -    -    - شاملة أخرى   إيرادات

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

  62,977   56,042   6,935     -    -    -    -    - الشاملة للفترة اإليرادات إجمالي

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

  5,161,794  (1,864,618)   102,346  429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2022 يونيو 30في 

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

         

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

 (448,068) (448,068)     -     -     -     -     -     -  خسارة الفترة

 (9,855)     - (9,855)     -     -     -     -     - شاملة أخرى   خسائر

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

 (457,923) (448,068) (9,855)     -     -     -     -     - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

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

 5,912,346 (1,100,209) 88,489 429,242 1,033,497 (3,573) 225,000 5,239,900 2021  يونيو   30في  

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

 

 



 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(

 2022  يونيو 30المنتهية في  للفترة

 إيضاحات  
 المنتهية في   أشهر ةستال

  يونيو 30

  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
    أنشطة التشغيل 

 (448,068) 57,541  قبل الضرائبالفترة    ( خسارة ربح ) 
    النقدية:بصافي التدفقات  قبل الضرائب الفترة  ربح )خسارة( تعديالت لمطابقة  

 71,113 102,046  استهالك ممتلكات ومعدات  

 20,643 27,357  استهالك موجودات حق االستخدام 

 (4,553)     -  إيرادات مرابحة  

 (15,997) (28,800)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

 13,798 (85,508) 3 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود )رد( تحميل مخصص 
 13,837 40,002  خسائر االئتمان المتوقعة لمحتجزات مدينة تحميل مخصص 

 17,700 (43,737)  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة)رد( 

 237,799 29,712  شطب موجودات بيولوجية 

 (53,641) 75,613  في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية   اتالتغير

 (23,065) 13,054  حصة في نتائج شركة زميلة  

 (1,535) 27,396  في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   ات التغير 

 3,242 3,775  فائدة لمطلوبات التأجير 

 67,106 81,426  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ─────── ─────── 
  299,877 (101,621) 

    رأس المال العامل:   التغيرات في 

 163,339 96,691  مخزون
 580 136,571  موجودات بيولوجية 

 (136,124)  353,514   مدينون تجاريون وموجودات عقود 
 35,504  203,999   مدفوعات مقدما ومدينون أخرون 

 (9,866) (5,687)  دفعات مقدماً مستلمة لعقود
     - (1,325)  عالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذات  

 220,683 (662,208)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 
  ─────── ─────── 

 172,495 421,432  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (27,011) (133,003)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

  ─────── ─────── 
 145,484 288,429  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (303,606) (23,183)  شراء ممتلكات ومعدات 

 24,943 28,826  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 4,553     -  إيرادات مرابحة مستلمة

  ─────── ─────── 
 (274,110) 5,643  أنشطة االستثمار  ( المستخدمة فيالناتجة من ) صافي التدفقات النقدية

  ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل

 (1,399) (2,288)  توزيعات أرباح مدفوعة  

 (41,163) (52,134)  سداد مطلوبات تأجير 

  ─────── ─────── 
 (42,562) (54,422)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  

  ─────── ─────── 
 (171,188) 239,650  في النقد والنقد المعادل )النقص(    الزيادة   صافي 

 2,393,920 2,088,521   يناير  1كما في  النقد والنقد المعادل  

  ─────── ─────── 
 2,222,732 2,328,171 6  يونيو 30كما في النقد والنقد المعادل 

  ═══════ ═══════ 
    :المرحلي المكثف المجمعمعامالت غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية 

     - (4,289)  إضافات إلى موجودات حق االستخدام 
  ═══════ ═══════ 

     - 4,289  إضافات إلى مطلوبات التأجير 
  ═══════ ═══════ 

 


