
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
  وشركاتها التابعة
  دولة الكويت

 
  المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة) 

  2021يونيو  30وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

  
 
 
 
 

  م.ك.ع.رة المواشي ش.شركة نقل وتجا
  وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
 

  المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة)
  2021يونيو  30لحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في وتقرير مراجعة مراقب ا

 
 

 الصفحات  المحتويات 

 1  المرحلية تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة

 2   بيان المركز المالي المكثف المجمع المرحلي

 3   بيان الدخل المكثف المجمع المرحلي

 4   المرحلي بيان الدخل الشامل المكثف المجمع

 5  بيان التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع المرحلي

 6  بيان التدفقات النقدية المكثف المجمع المرحلي

18- 7   المكثفة المجمعة المرحليةعلومات المالية إيضاحات حول الم  
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    السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة 
 

  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع. 
  دولة الكويت

  
   تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية

 
  مقدمة 

كويتية عامة ("الشركة األم")  حلي المرفق لشركة نقل وتجارة المواشي شركة مساهمة لقد راجعنا بيان المركز المالي المكثف المجمع المر
والدخل الشامل  ، والبيانات المكثفة المجمعة المرحلية للدخل2021يونيو  30ة") كما في وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموع 
كية والتدفقات النقدية  ين بذلك التاريخ والبيانات ذات الصلة لكل من التغيرات في حقوق الملذات الصلة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيت

. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المكثفة  خ واإليضاحات التفسيريةلفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاري
، التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية  34لدولي رقم المجمعة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة ا

   لية بناًء على مراجعتنا.معة المرح المكثفة المج 
  

  نطاق المراجعة
ية المرحلية من قبل مراقب الحسابات  "مراجعة المعلومات المال  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المطبق على مهام المراجعة رقم 

ية، توجيه االستفسارات من الموظفين المسؤولين عن  ة المرحلية، بصفة رئيسالمستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المكثفة المجمع 
اق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق  األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات المراجعة التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نط

يد بأننا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأك
  من خالل التدقيق. لذلك فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 

 
  االستنتاج
ً إلى من جميع م يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، مراجعتنا، ل استنادا

  "التقارير المالية المرحلية".  34النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

  األخرىتقرير حول مراجعة المتطلبات القانونية والرقابية 
ً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية تتفق مع السجالت المحاسبية  للشركة األم. ونود أن   إضافة إلى ذلك، واستنادا

 1شركات رقم لقانون ال 2021يونيو  30نوضح أيضاً أنه لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
ثير مادي على نشاط والئحته التنفيذية أو للنظام األساسي وعقد التأسيس للشركة األم، وتعديالتهما، على وجه قد يكون له تأ 2016لسنة 

  المجموعة أو مركزها المالي المجمع. 
 

  2021يونيو  30ترة الستة أشهر المنتهية في كما نوضح أنه لم يرد إلى علمنا خالل مراجعتنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات جوهرية خالل ف
  .ئة أسواق المال واللوائح ذات الصلةبشأن إنشاء هي  2010لسنة  7ألحكام القانون رقم 

 
 
 

_____________________________________  

  أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد 

  39مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

   برايس وترهاوس كوبرز
  (الشطي وشركاه)
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  الكويت
  
  
  





  .اشي ش.م.ك.عمولشركة نقل وتجارة ا
  وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
 

  بيان الدخل المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)
  2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

  غ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)(كافة المبال
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية . ثل جزءاً التم 18إلى  7يضاحات المرفقة على الصفحات من إن اإل 

3  

 
 

  
   الثالثة أشهر المنتهية في

   يونيو 30
   الستة أشهر المنتهية في

  يونيو 30

إيضاحات
2021  

   (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)
2021  

   قة)مدق (غير
2020  

  (غير مدققة)
        

  40,457,541    24,984,486   20,834,840    10,846,104   إيرادات تشغيلية 
) 35,477,856( ) 23,034,916() 18,608,388(   ) 10,359,046(   ية التكاليف التشغيل 
   4,979,685    1,949,570   2,226,452    487,058     مجمل الربح

        

   956,510    -   956,510    -   14  ميوحك دعم
  169,208    571,860  109,588     189,088   إيرادات تشغيلية أخرى 

  ) 882,029(    ) 817,325(  ) 461,094(    ) 438,647(   مصروفات تسويق 
  ) 2,788,924(   ) 2,101,278(  ) 1,399,883(   ) 1,039,034(  15  مصروفات عمومية وإدارية 

  ) 398,996(   ) 43,440(  ) 381,215(   ) 43,440(   خرى مصروفات تشغيلية أ
انخفاض في قيمة مدينون تجاريون وأرصدة مدينة  

  أخرى 
         )12,968 (    )21,694 (  )1,608,532 (    )313,759 (  

  1,721,695   ) 2,049,145(  1,028,664     ) 857,943(   (الخسارة)/ الربح التشغيلي
   99,093    74,543   49,078    31,906   صافي إيرادات االستثمار 

   43,031    6,074   36,655    7,223   حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة 
  ) 235,116(   ) 309,411(  ) 159,444(   ) 174,334(   تكاليف التمويل 

   284,633    109,639   388,094    ) 27,454(   ربح/ (خسارة) تحويل عمالت أجنبية 
ب الشركات التابعة ئضرا (الخسارة)/ الربح قبل

   1,913,336    ) 2,168,300(   1,343,047    ) 1,020,602(   طاعاتواالستق

  -   41,847  -   16,973   ة عكس ضريبة الدخل على الشركات التابع
(الخسارة)/ الربح بعد ضرائب الشركات التابعة 

  1,913,336   ) 2,126,453(  1,343,047   ) 1,003,629(   وقبل االستقطاعات
  ) 47,833(    -  ) 33,576(    -   م العمالة الوطنية ة دعب ضري
  ) 19,133(    -  ) 13,430(    -   الزكاة 

  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
         -    )19,133 (  -    )19,133 (  

   1,827,237    ) 2,126,453(   1,276,908    ) 1,003,629(   (خسارة)/ ربح الفترة

   8.734    ) 10.16(   6.103    ) 4.80(  16  س) لة (فربحية السهم األساسية والمخفف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
    وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
 

  شامل المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)بيان الدخل ال
  2021يونيو   30هر والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة أش 

  الغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)(كافة المب
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  الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30
  ية فيالستة أشهر المنته 

  يونيو 30

 
2021  

   (غير مدققة)
2020  

 (غير مدققة)
2021  

  (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)

      

  1,827,237  ) 2,126,453(   1,276,908   ) 1,003,629(  (خسارة)/ ربح الفترة
       الدخل الشامل اآلخر:

بنود يجوز إعادة تصنيفهــا إلى بيان الدخل المكثف
       رحلي: المجمع الم 

  166,905  ) 50,213(   252,259   10,857  فروق تحويل ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية 
       

فخل المكث الد بيان بنود لن تتم إعــادة تصنيفها إلى 
       : المجمع المرحلي

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة
   17,123   ) 23,537(    57,490    2,682  خــر ل اآلمن خالل الدخل الشام

   184,028   ) 73,750(    309,749     13,539   الدخل/ (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة

  2,011,265  ) 2,200,203(   1,586,657   ) 990,090(  )/ الدخل الشامل للفترةارة الخسإجمالي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية . 18إلى  7على الصفحات من رفقة إن اإليضاحات الم 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
  وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
 

  الملكية المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق) بيان التغيرات في حقوق
  2021يونيو  30شهر المنتهية في لفترة الستة أ
  بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)غ المذكورة الب(كافة الم
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  رأس 
   احتياطي قانوني   ةينخزأسهــم ال   عالوة إصدار   المال

احتياطي 
   اختياري

احتياطيات 
    األرباح المرّحلة   أخرى

إجمــالي حقوق 
  الملكية

                
  41,291,979   ) 135,038(   132,591   4,489,130   11,825,560   )1,647,126(   4,967,805   21,659,057  2021 يناير 1في 

  ) 2,126,453(   ) 2,126,453(   -   -  -   -   -   -  خسارة الفترة 
  ) 73,750(   -   ) 73,750(   -  -   -   -   -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
  ) 2,200,203(   ) 2,126,453(   ) 73,750(   -  -   -   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

  39,091,776   ) 2,261,491(   58,841   4,489,130   11,825,560   ) 1,647,126(   4,967,805   21,659,057  (غير مدقق) 2021يونيو  30في 
                

  40,150,841   )1,101,158(   )42,427(   4,489,130   11,825,560   )1,647,126(   4,967,805   21,659,057  2020يناير  1في 
   1,827,237     1,827,237    -   -  -   -   -   -  ربح الفترة 

   184,028       -     184,028   -  -   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
   2,011,265     1,827,237    184,028   -  -   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

   42,162,106     726,079     141,601     4,489,130     11,825,560    ) 1,647,126(    4,967,805     21,659,057   غير مدقق)( 2020يونيو  30في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية . 18إلى  7المرفقة على الصفحات من  يضاحاتإل إن ا



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
  وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
    

 
  ع المرحلي (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية المكثف المجم

  2021نيو يو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  م يذكر دون ذلك)لكويتي ما لا ر(كافة المبالغ المذكورة بالدينا
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  يونيو 30ة أشهر المنتهية في الست لفترة  
  2021  إيضاحات 

   (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)
      تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

   1,827,237    ) 2,126,453(    ةلفتر(خسارة)/ ربح ا 
      تعديالت:

   1,931,348    2,264,964    االستهالك
  -   ) 11,693(   ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
  ) 16,850(    ) 1,343(    فوائد على ودائع وحسابات تحت الطلب

   53,120    40,027   مطلوبات اإليجار   - مصروف الفائدة 
  181,996   269,384   جل ض ألقر  - مصروف الفائدة 

  ) 82,243(    ) 73,200(   صافي إيرادات االستثمار 
  ) 43,031(    ) 6,074(    حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة

   313,759    1,608,532   انخفاض في قيمة مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
  ) 284,633(    ) 109,639(   ربح تحويل عمالت أجنبية 

   98,478    93,950     ظفينالخدمة للمو يةنها مكافآت
  1,948,455   3,979,181  

      التغيرات في رأس المال العامل:
  ) 1,243,697(    ) 4,703,595(   مخزون 

   1,330,801    ) 128,444(   المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى 
  ) 1,102,182(    ) 1,188,553(   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

  2,964,103   ) 4,072,137(   النقد (المستخدم في)/ الناتج من العمليات
  ) 156,071(    ) 65,550(   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  2,808,032   ) 4,137,687(   صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التشغيلية
  

      تثماريةاسشطة التدفقات النقدية من أن
  ) 16,930,842(   ) 1,160,088(  5  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

     -     12,600  5  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 
   72,732    26,487   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  -   1,200,000   استرداد موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
   16,850    1,343     فوائد مستلمة على ودائع وحسابات تحت الطلب

   82,243    73,200   اإليرادات االستثمــارية المقبوضة 
  ) 16,759,017(   153,542   قات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة االستثماريةالتدفصافي 

  
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  -   14,552,839   إضافات قرض ألجل 
  ) 950,000(    ) 950,000(   سداد قرض ألجل 

  ) 181,996(   ) 269,384(   فائدة مدفوعة على قرض ألجل 
  ) 349(    ) 677(   عات أرباح مدفوعة توزي

  ) 228,952(    ) 256,975(    العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار 
  ) 1,361,297(   13,075,803   مة في) األنشطة التمويليةخدلمستصافي التدفقات النقدية الناتجة من / (ا

  
  220,322   26,039   صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

     

  ) 15,091,960(   9,117,697   (النقص) في النقد والنقد المعادل يادة/صافي الز
   5,508,242    ) 8,070,117(  9  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

  ) 9,583,718(   1,047,580  9   دل في نهاية الفترةنقد المعاالوقد الن
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  زأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية . يتج تمثل جزءاً ال 18إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  ية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحل
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  دون ذلك) ما لم يذكر تيي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكو
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  التأسيس واألنشطة .1
 

ب عقد تأسيس موثق لدى إدارة التسجيل العقــاري والتوثيــق ) بموجألم"تأسست شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع. ("الشركة ا
وفقــاً  1974ينــاير  20الشــركة األم بتــاريخ  تأســيس. وتم إعــالن 1973نوفمبر  24بتاريخ  2/د/مجلد 70العدل تحت رقم بوزارة 

   لقرار الجمعية العمومية لمؤسسي الشركة األم.
 

لالســتثمار بدولــة الكويــت ، الكويت. إن الهيئة العامــة 12طقة الزراعية، قطعة ، المنيبيةيقع المركز الرئيسي للشركة األم في الصل
  ة في بورصة الكويت.مدرج هي المساهم الرئيسي بالشركة األم. إن الشركة األم

 

  إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم تتمثل في:
 

  جار فيها بجميع أنحاء دولة الكويت وخارجها.واالت قلهاالقيام بجميع عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ون .1
 

شركة األم سواء داخل الكويت اض الإنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر واألراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغر .2
   أو خارجها وعلى األخص الحظائر المبينة بعقد التأسيس وبالكيفية الواردة به.

   
  لغير المماثل له سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.  مة لنشاط الشركة األم أو لنشاط االالز لنقلالقيام بجميع عمليات ا .3

 

والبري الالزمة لتحقيق أغراض الشــركة األم وكــذلك اســتغالل وســائل النقــل  لبحريامتالك وشراء واستغالل وسائل النقل ا .4
  الجوي الالزمة لما سبق ذكره داخل دولة الكويت أو خارجها.

 

    ناعة تتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وتجارة األصواف والجلود داخل دولة الكويت أو خارجها.تجارة أو صي رة أمباش .5
 

  رات والمباني ومعامل التصليح واألحواض والمخازن الالزمة ألغراض الشركة األم.العقاامتالك وإيجار واستئجار  .6
 

  ألم.كة ااستيراد وتصدير المعدات البحرية الالزمة لسفن الشر .7
 

  استيراد وتصدير وتصنيع علف المواشي بجميع أنواعه. .8
 

زمة لتسهيل تحقيق أغراضها، ويجوز اها اليجوز للشركة األم أن تجري جميع المعامالت وكافة التصرفات األخرى التي تر .9
أعمــاالً  تــزاول التيأن تكون للشركة األم مصلحة أو أن تؤسس أو تمتلك أو تساهم أو تشترك بأي وجه مع الهيئات األخرى 

   ا.شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به
 

  استغالل الفوائض المــالية المتاحة عبر االستثمــار في المحافظ المدارة من شركات وهيئات متخصصة. .10
 

أفريقيا وتقوم بنقــل وبيــع المواشــي الحيــة مارات العربية المتحدة وأستراليا وجنوب يت واإلالكوتعمل المجموعة في أربع دول هي 
  إلى بعض دول الشرق األوسط.
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  ة (تتمة)ألنشطالتأسيس وا  .1
 

 
 

باســم معــة تتضــمن المعلومــات الماليــة المكثفــة المجمعــة المرحليــة المعلومــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا مجت
  :المجموعة")"

 
         نسبة المساهمة (%)

   بلد التأسيس    النشاط 

  يونيو 30

2020  

  (غير مدققة) 

ديسمبر  31
2020  

  (مدققة) 

  يونيو 30

0212  

  اسم الشركة التابعة   غير مدققة) (

  أستراليا 
  تجارة المواشي واللحوم

100  100  100  
شركة رورال اكسبورت أند تريدنغ (دبليو  

  تداى ليم وتي إيه) بي 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
  تجارة المواشي واللحوم

100  100  100  
  شركة عبر اإلمارات لتجارة المواشي 

  ذ.م.م.

  الكويت 

  أسيس  وترة إدا
المشاريع التجارية  

  100  100  100  والصناعية 

 
شركة الشويخ إلدارة وتأسيس المشاريع 

  التجارية والصناعية ش.ش.و.

   جنوب أفريقيا  ماشي واللحومو ة الرتجا 100  100  100      المحدودةالمواشي (بي تي واي) 

 
  .2021يونيو  30ة من قبل اإلدارة كما في ة معدتم تجميع المعلومات المالية للشركات التابعة بموجب معلومات مالي

 
  .2021 أغسطس 12ي األم فة ركتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة من مجلس إدارة الش

 
  أساس اإلعداد .2

 
، التقــارير الماليــة المرحليــة. وال 34قــم لقد تم إعداد هذه المعلومات الماليــة المرحليــة المكثفــة المجمعــة وفقــاً لمعيــار المحاســبة الــدولي ر
المجمعــة الســنوية الكاملــة  لماليــةا بيانــاتتتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومــات واإليضــاحات المطلوبــة لل

حقاقات االعتياديــة المتكــررة التــي االســتالمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة أن كافــة التعــديالت التــي تتضــمن 
  تعتبر ضرورية للعرض العادل قد تم إدراجها.

 
ة التــي ال تعبّر بالضرورة عــن النتــائج التــي يمكــن توقعهــا للســنة الماليــ  2021و نييو 30 إن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في

رجى الرجوع للبيانات المالية السنوية المدققة المجمعة للمجموعة ية، يُ . للحصول على معلومات إضاف2021ديسمبر  31سوف تنتهي في 
  .2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
  ار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم.رحلية المكثفة المجمعة بالدينية المالات المتم عرض المعلوم

 
عداد المعلومات المالية المكثفة المجمعــة المرحليــة مــع تلــك المطبقــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة في إ تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة

   وفترة التقرير المرحلية المقابلة. انظر أيضاً (أ) و(ب) أدناه. 2020يسمبر د 31في  السنوية المجمعة للسنة المنتهية
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  أساس اإلعداد (تتمة) .2
 

  2021يناير  1سيرات التي تعتبر سارية المفعول للفترة المالية التي تبدأ في والتفالمعايير الجديدة والتعديالت  ) أ( 
 

المالية  ة. ال توجد معايير أخرى كانت سارية المفعول للمرة األولى للسنةلمجموعل لماليةال يوجد تعديالت لها تأثير جوهري على البيانات ا
  .2021يناير  1التي تبدأ في  

 
ولــم تطبقهــا  2020ينــاير  1جديدة غير واجبة التطبيق بعــد بالنســبة للفتــرة الماليــة للفــرع التــي تبــدأ بتــاريخ ت الالمعايير والتعديال  (ب)

  المجموعة بصورة مبكرة
 

يالت على المعايير المنشورة التي قد تــم إصــدارها ولكــن لــم يــتم تطبيقهــا للمــرة األولــى علــى الســنة الماليــة ير جديدة وتعدك معايناليس ه
  وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. 2021يناير  1بدأت في  التي للمجموعة

 
  األحكام والتقديرات .3

 

معة يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات يمكن أن تؤثر على تطبيق ية المرحلية المكثفة المجالمال اتلمعلومإن إعداد ا
  الغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمبالسياسات المحاسبية 

 

ألحكام الهامة التي قامت بوضعها اإلدارة عند تطبيق السياسات المكثفة المجمعة المرحلية، كانت امالية اللومات عند إعداد هذه المع
سية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على البيانات المالية السنوية المجمعة كما في وللسنة  الرئيالمحاسبية للمجموعة واألسباب 

  .2020بر ديسم 31المنتهية في 
 

  19- كوفيدرات تأثي 3.1
 

إلى أن تأخذ في   حاجة ، نظرت المجموعة فيما إذا كانت هناك19- خالل الفترة الحالية، وبسبب استمرار حالة عدم التأكد الناجمة عن كوفيد
  لية.المرح عةالمجم االعتبار أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر وإدراجها في المعلومات المالية المكثفة

 

ر تقدي . يتم2021يونيو  30قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
في  ض النخفاالخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على عوامل االقتصاد الكلي التطلعية ذات الصلة، وزيادة مخاطر االئتمان، وتقييم مؤشرات ا

  ة التعرضات داخل القطاعات التي يحتمل أن تتأثر بها.قيم
 

سات إدارة المخاطر األخرى وتواصل إدارة توقف وممارتراقب المجموعة الموقف عن كثب وقامت بتنشيط خطتها الستمرارية األعمال 
عدت المجموعة توقعات مالية لمدة ذلك، أى وة علمن أجل تعزيز السيولة والحفاظ على األعمال. عال 19- األعمال الناتج عن تفشي كوفيد

ذ في االعتبار تقدير اآلثار التجارية  األخ اثني عشر شهًرا من تاريخ الموافقة على هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية، مع
 .19- المستمرة لـكوفيد

 
  .طات المختصةاإلدارة بصدد تقييم عملياتها وأسعار البيع في المناقشات مع السل
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  تقدير القيمة العـادلة .4
 

  كما يلي: لماليةيتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات ا
 

  طة.األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نش  المستوى األول: - 
ســوق غيــر  نة لموجودات أو التزامــات مماثلــة فــيط لألدوات المماثلة. األسعار المعلوق نشاألسعار المعلنة في س  المستوى الثاني: - 

  نشط أو باستخدام مدخالت غير األسعار المعلنة يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات.
  المعلومات للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق ملحوظة.  المستوى الثالث: - 

 

  لة بالقيمة العادلة:لتالي مستويات قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المسجيبين الجدول ا
      

المستوى األول   (غير مدققة) 2021يونيو  30

المستوى  
  الثاني 

 

 المستوى الثالث 

قيمة  إجمالي ال 
  العادلة

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  1,077,881   324,131   22,370   731,380  خراآل

        

  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (مدققة) 2020ديسمبر  31
إجمالي القيمة 

  العادلة

الدخل الشامل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  اآلخر

 

709,865  
  

22,998  
  

395,042  
  

1,127,905  

        

  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  ير مدققة)(غ 2020يونيو  30
إجمالي القيمة 

  العادلة

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  1,201,634   479,773   23,378   698,483  اآلخر

 
الية السنوية المجمعة والتي يتم قياســها بالقيمــة العادلــة البيانات الم مع تلك المستخدمة في أحدث 3تتسق طريقة التقييم المتبعة في المستوى 

 المقدرة باستخدام نماذج مختلفة مثل نموذج التــدفق النقــدي المخصــوم، والــذي يتضــمن بعــض االفتراضــات غيــر القابلــة للــدعم بأســعار أو
ال يمكن التنبؤ بالتدفقات الماليــة المســتقبلية  ستثمارات التيمعدالت أسواق ملحوظة أو بيانات مالية حديثة أو معلومات متوفرة حول هذه اال

  لها.
 

  يمثل الجدول التالي التغير في أدوات المستوى الثالث:

 
2021يونيو  30 

   (غير مدققة)
 2020ديسمبر  31

   (مدققة)
2020يونيو  30
  ير مدققة)(غ

       

   483,172   483,172  395,042  الرصيد االفتتاحي 

     -    -   )97,065(  داتاستبعا
  )3,399(   ) 88,130(  26,154  التغير في القيمة العادلة

   479,773   395,042  324,131  الرصيد الختامي 
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  ممتلكات ومنشآت ومعدات  .5
 

يونيو   30 
2021  

   (غير مدققة)

يسمبر د 31
2020  
   (مدققة)

يونيو   30
2020  

  (غير مدققة)
   23,732,113    23,732,113   37,881,803  الرصيد االفتتاحي 

   16,930,842    17,784,007   1,160,088  إضافات
     -     ) 13,356,280(   )48,027(  استبعادات

     -     13,355,448   47,120  االستهالك المتعلق باالستبعادات
  ) 1,722,906(    ) 3,745,470(   )2,067,333(  هالكتكلفة االست

  )50,816(    111,985   )43,031(  فروق ترجمة العمالت األجنبية 
 36,930,620   37,881,803    38,889,233   

 
 

كــويتي دينــار  76,430دينــار كــويتي و 1,745,312، فإن مصــروفات االســتهالك البالغــة 2021يونيو  30فيما يتعلق بالفترة المنتهية في 
 30دينــار كــويتي، و  380,987ي ودينــار كــويت 161,891دينــار كــويتي و 3,202,592: 2020ديســمبر  31دينار كويتي ( 245,591و

دينار كويتي) تم تحميلها على التكاليف التشغيلية ومصروفات  741,545دينار كويتي و 79,619دينار كويتي و  901,742: 2020يونيو 
  مية واإلدارية على التوالي.التسويق والمصروفات العمو

 

: 2020ديســمبر  31دينــار كــويتي ( 43,620ومعــدات بقيمــة دفتريــة تلكــات ومنشــآت تم رهن الماكينات والمعدات المتضــمنة فــي بنــد مم
  دينار كويتي) كضمان مقابل قرض طويل األجل. 63,436: 2020يونيو  30دينار كويتي،  54,957

 30 : ال شيء ،2020ديسمبر  31دينار كويتي ( 15,173,971متلكات ومنشآت ومعدات بقيمة دفترية المدرجة في بند م ينةالسفنتم رهن 
  : ال شيء) كضمان مقابل قرض طويل األجل.2020يونيو 

 
  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة .6

 
% إلــى 6.25فائدة فعلــي يتــراوح بــين ، لدى المجموعة صكوك محلية بمعدل عائد سنوي يحمل معدل 2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

تصــنّف الســندات المحليــة والصــكوك بأنهــا غيــر متداولــة علــى % . 6.50ى إل %6.25% وسندات محلية بمعدل عائد سنوي يتراوح من 6.50
  .2022أساس تواريخ استحقاقها. تستحق السندات والصكوك المحلية في مارس 

 
  مخزون .7

يونيو   30 
2021  

   (غير مدققة)

بر ديسم 31
2020  
   (مدققة)

  2020يونيو  30
  (غير مدققة)

      

   5,085,020    3,170,626   7,112,647  مواٍش ولحوم (بالصافي)
   1,056,155    325,862   283,307  أعالف

   641,977    576,977   762,633   أدوية وسماد وأخرى
 8,158,587   4,073,465    6,783,152   

   9,589    2,964,012   3,430,035  بضاعة في الطريق
   717,475    526,975   679,425  مستلزمات إنتاج وقطع غيار

 12,268,047   7,564,452    7,510,216   



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  دققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير م
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  كر دون ذلك)يذ المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم(كافة 
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  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى .8
  2021يونيو  30 

   (غير مدققة)
  2020ديسمبر  31

   (مدققة)
  2020يونيو  30

  (غير مدققة)
   8,704,034    8,825,652   8,018,046  مدينون تجاريون

   16,330,630    16,330,630   16,330,630  دعم حكومي مستحق*
 24,348,676   25,156,282    25,034,664   

  ) 12,354,342(   ) 12,728,294(   )14,334,505(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلهــا
 10,014,171   12,427,988    12,680,322   

   1,562,195    1,341,185   1,355,132  دفعات مقدمة للموردين
 ً    729,495    154,759   792,411 مصروفات مدفوعة مقدما

   111,043    48,797   112,015  دة لالسترداابلودائع ق
   24,494    17,822   25,475  سلف للموظفين

   210,062    546,031   754,969  أخرى
 13,054,173   14,536,582    15,317,611   

 
) وبيعها CIF( ناء الكويتمي بشأن قيام الشركة األم بشراء ونقل األغنام إلى 1308، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2011 سبتمبر 11* بتاريخ 

بشأن تقديم وزارة التجـارة والصـناعة دعـم  2012يوليو  8بتاريخ  409% هامش ربح، كما صدر القرار الوزاري رقم 15بتكلفتها مضافاً إليها 
يلة إدخالـه، صـدره أو وسـ ن مكويتي لكل رأس غنم حي أو مبرد أو مجمد تجميداً كامالً تّم إدخاله إلـى الكويـت أيـاً كـا دينار 16.835مالي قدره 

  .2012نوفمبر  1والساري حتى تاريخ 
 

أسعار بعض  بلغ رصيد الدعم الحكومي المستحق من وزارة التجارة والصناعة ("الوزارة") نتيجة الدعم الممنوح للشركة األم لتلبية ارتفاع 
: 2020ديسمبر  31(  2021يونيو  30يتي كما في دينار كو 16,330,630المواد الغذائية واالستهالكية وذلك طبقاً للمراسيم الوزارية السابقة 

اع  دينار كويتي). حتى تاريخه، لم تتم الموافقة على دعم المجموعة من قبل الوزارة بسبب نز 16,330,630: 2020يونيو  30؛ 16,330,630
   غ الدعم المستحق. طالبة بمبلللمبشأن الدعم للرأس الواحد. هذا وتوجد قضايا قانونية رفعتها الشركة األم ضد الوزارة 

 
دينار كويتي   2,294,156، صدر حكم محكمة االستئناف لصالح الشركة األم في إحدى القضايا القانونية بمبلغ قيمته 2019نوفمبر  26بتاريخ 

نار كويتي فيما يخص  دي 3,462,353 ابق لحكم المحكمة االبتدائية. وقامت اإلدارة باالستئناف ضد الحكم مطالبة بكامل المبلغبتأييد القرار الس
، صدر حكم عن محكمة التمييز ليس في صالح الشركة األم فيما يتعلق بهذه القضية القانونية مما نتج عنه  2021أبريل  29هذه القضية. في 

مالي  ه مقابل إجظ ب، بلغ مخصص انخفاض القيمة المحتف2021يونيو  30دينار كويتي. في  1,583,283بمبلغ قيمته مخصص خسارة إضافية 
:  2020يونيو  30دينار كويتي؛  11,146,796: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ( 12,730,079رصيد الدعم الحكومي المستحق 

  دينار كويتي).  11,146,796
 

  نقد ونقد معادل  .9
 

 
  2021و يوني 30

   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2020  
   (مدققة)

يونيو   30
2020  

  (غير مدققة)
      

   4,200,377    1,652,788   2,444,986    البنوك صندوق ولدىبالنقد 
   829,410    -    -   ودائع ألجل تستحق خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع 

   90,113    124,274   54,322  نقد في محافظ استثمارية
   5,119,900    1,777,062   2,499,308  أرصدة لدى البنوك ونقدية

  ) 14,703,618(   ) 9,847,179(   )1,451,728(  المكشوفلى ناقصاً: سحب بنكي ع
  ) 9,583,718(    ) 8,070,117(   1,047,580  النقد والنقد المعادل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  ية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحل
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  دون ذلك) ما لم يذكر تيي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكو
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  أسهــم الخزينة .10
 

  2021يونيو  30
   (غير مدققة)

ر ديسمب 31
2020  
   (مدققة)

  2020يونيو  30
  (غير مدققة)

      

  7,377,383   7,377,383   7,377,383  عدد الحصص
  %3.41   %3.41   %3.41  لمصدرة (%)نسبة األسهم ا
  1,364,816   1,313,174   1,394,325  القيمة السوقية

 

ل تكلفة أسهم الخزينة طوال الفترة التي يتم االحتفــاظ بهــا مــن تلتزم الشركة األم باالحتفاظ باحتياطيات وعالوة إصدار وأرباح مرحلة تعاد
 ً    ابية ذات العالقة.ت الجهات الرقلتعليما قبل الشركة األم، وذلك وفقا

 

  احتياطيات أخرى  .11
 

 
التغير في احتياطي القيمة

    العــادلة
احتياطي تحويل  
  اإلجمالي   عمالت أجنبية

    
  132,591   23,575   109,016  2021يناير  1في 

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  ) 23,537(   -    ) 23,537(  مل اآلخرخالل الدخل الشا

  ) 50,213(   ) 50,213(   -   فروق ترجمة العمالت األجنبية 
  58,841   )26,638(   85,479  (غير مدققة) 2021يونيو  30

      

  )42,427(    )154,216(     111,789   2020يناير  1في 
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

   17,123    -     17,123   شامل اآلخرالدخل الخالل 

   166,905     166,905    -   فروق ترجمة العمالت األجنبية 
   141,601     12,689     128,912   (غير مدققة) 2020يونيو  30

 
  اقتراض .12

 

 
  2021 يونيو  30

   (غير مدققة)
 2020ديسمبر  31

   (مدققة)

يونيو   30
2020  

  (غير مدققة)
  1,900,000   1,900,000   1,952,839  الجزء المتداول

  5,821,951   4,871,951   18,421,951  الجزء غير المتداول
 

يونيــو  30% كمــا فــي 3.5و 2020ديســمبر  31% كمــا فــي 3.5% (3.5تم الحصول على قرض من بنك محلي ويحمل معدل ربح يبلغ 
  .2030) سنوياً. يتم الدفع على أساس نصف سنوي حتى يونيو 2020

 
، الذي قد تــم ســحبه بالكامــل دينار كويتي 14,500,000سهيل للحصول على قرض من بنك محلي بحد أقصى ألم اتفاقية تالشركة اوقعت 

  .2021يونيو  30كما في 
 

 2020يونيــو  30دينار كويتي كمــا فــي  15,173,971ت الشركة األم بقيمة دفترية قدرها القرض مضمون بسفينة مملوكة من خالل معدا
  ).5(إيضاح 

 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  دققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير م
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  كر دون ذلك)يذ المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم(كافة 
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  تجاريون وأرصدة دائنة أخرى دائنون .13
 

  2021يونيو  30
   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2020  
   (مدققة)

  2020يونيو  30
  (غير مدققة)

    

   2,901,767    2,647,187   2,002,628  دائنون تجاريون
   589,183    684,902   334,687  دفعات مقدمة من العمالء

   46,644    45,670   44,993  ) 18توزيعات أرباح دائنة (إيضاح 
   1,064,036    2,625,869   2,352,178  مصروفات مستحقة
   129,906    94,129   71,355  ودائع قابلة لالسترداد

بة دعم مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضري
  العمــالة الوطنية

75,734   47,127    27,999   

   554,929    642,337   606,777  أرصدة دائنة أخرى
 5,488,352   6,787,221    5,314,464   

 

  الدعم الحكومي  .14
 

حنات األغنــام ، يتم منح الشركات واألفراد الذين يستوردون شــ 2020مارس  27بتاريخ  80بناًء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
رأس مــن األغنــام الحيــة،  300,000ى قدره سماح بحد أقصلدينار كويتي للرأس، مع ا 5الحية دعًما ماليًا على شكل إعانة حكومية قدرها 

  .2020أبريل  30صالح لغاية 
 

  .2020مايو  31حتى  80بتمديد سريان القرار رقم  100القرار رقم  2020أبريل  27أصدرت وزارة التجارة والصناعة في 
  

  مصروفات عمومية وإدارية  .15
 

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو  30
  منتهية في لالستة أشهر ا 

  يونيو  30

 
2021  

  (غير مدققة)
 2020  

  (غير مدققة)
 2021  

  (غير مدققة)
 2020  

  (غير مدققة)

  1,192,719   1,056,683   633,545   632,299  تكاليف موظفين

  766,627   272,049   377,560   140,239  االستهالك

  78,477   113,921   38,430   77,899  تأمين

  80,661   73,630   39,119   47,846  أتعــاب مهنية 

  311,929   199,440   99,681   45,343  صيانة و إصالح

  8,681   8,700   3,663   1,450  إيجارات

  349,830   376,855   207,885   93,958  مصروفات أخرى

 1,039,034   1,399,883   2,101,278   2,788,924  
 
 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  ية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحل
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  دون ذلك) ما لم يذكر تيي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكو
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 ربحية السهم األساسية والمخففة لكل سهم .16
  

 

والمخففة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (ناقصاً أسهم الخزينة) خــالل  لسهم األساسيةتحتسب ربحية ا
  الفترة كما يلي:

 

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو  30
  ة أشهر المنتهية في الست 

  يونيو  30

 
2021  

  (غير مدققة)
 2020  

  (غير مدققة)
 2021  

  (غير مدققة)
 2020  

  ة)(غير مدقق
   1,827,237    )2,126,453(    1,276,908    )1,003,629(  (خسارة)/ ربح الفترة

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ناقصاً 
  209,213,192  209,213,192   209,213,192   209,213,192  أسهم الخزينة)

  8.734   )10.160(   6.103   )4.797(  أرباح/ (خسائر) السهم (فلس)
 

  ى الشركة األم أي أسهم مخففة محتملة.لم يكن لد
  

 

  مطلوبات محتملة وارتباطات رأسمالية .17
 

  2021يونيو  30
   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2020  
   (مدققة)

  2020يونيو  30
  (غير مدققة)

      

  1,351,015   1,247,104   1,375,464    خطابات ضمان
 

 
 

  القةعالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات ال .18
 

ألطراف ذات الصلة في المساهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة الرئيســيين للمجموعــة وأفــراد عــائالتهم تتمثل ا
أو التــي لهــا تــأثير جــوهري عليهــا. وفــي إطــار النشــاط االعتيــادي وبموافقــة إدارة المقربين والشركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة األم 

  يونيو. 30تلك األطراف ذات الصلة خالل الفترة المنتهية في المعامالت مع  المجموعة، تمت
 

 
  فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها:

 

   المعامالت
  هية في الثالثة أشهر المنت

  يونيو  30
  الستة أشهر المنتهية في  

  يونيو  30

 

2021  
  (غير مدققة)

 2020  
  (غير مدققة)

 2021  
  ققة)(غير مد

 2020  
  (غير مدققة)

  133,709   133,709   66,855   66,855  مزايا اإلدارة العليا
 

 

  األرصدة

يونيو   30
2021  

   (غير مدققة)
  2020ديسمبر  31

   (مدققة)

يونيو   30
2020  

  ر مدققة)(غي
المدرجة في مكافآت  - أرصدة موظفي اإلدارة العليا طويلة األجل 

  54,580       247,648   262,448  ظفينونهاية الخدمة للم
المدرجة في  - أرصدة موظفي اإلدارة العليا قصيرة األجل 

  232,930   45,884   52,060  مصروفات مستحقة
  46,644   45,670   44,993  ) 13توزيعات أرباح دائنة (إيضاح 

 

 

    ين.متخضع جميع المعامالت مع األطراف ذات الصلة لموافقة الجمعية العمومية للمساه
 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  ية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحل
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  دون ذلك) ما لم يذكر تيي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكو
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  ات التشغيليةالقطاع .19
 

   والجغرافي لإليرادات والنتائج والموجودات والمطلوبات التشغيليالقطاعي  التوزيع  19.1
 

ق من خاللها أرباًحا ويتكبد مصروفات، وتــتم مراجعــة نتائجــه القطاع التشغيلي هو عنصر من عناصر المنشأة يدخل في أنشطة أعمال يحق
ة من أجل اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه، وتتوفر لــه يسي في المنشأئالقرار الرالتشغيلية بانتظام من قبل صانع 

  معلومات مالية منفصلة.
 

  هي:رئيسية  تشغيليةتتركز أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات 
شاء والسماد، وشراء الجلود واألح ننتج عنها مالقطاع التجاري ويتمثل في شراء ونقل ورعاية وبيع األغنام الحية والمذبوحة وكافة ما ي - 

  وبيع األعالف وكذلك شراء وبيع اللحوم المبردة والمجمدة بالجملة والتجزئة.
  افة المنتجات وبيعها بالجملة.قطاع التصنيع الغذائي ويتمثل في تصنيع اللحوم وتصنيفها في ك - 
  لودائع.ة إضافة إلى اصشركات متخصقطاع االستثمارات ويتمثل في محافظ استثمارية مدارة بمعرفة  - 

 

مجموعة يتم التقرير عن نتائج القطاعات إلى اإلدارة التنفيذية العليا بالمجموعة، باإلضافة الى ذلك يتم التقرير عن إيرادات ونتائج أعمال ال
وبــات وفقــاً وجــودات والمطلمألربــاح والاتها ومطلوباتها طبقاً لألماكن الجغرافية التي تعمل بها المجموعة. يتم قياس اإليــرادات واوموجود

اخليــة لنفس األسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة. فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتماشى مــع التقــارير الد
  مة لإلدارة:المقد

 

  إيرادات القطاعات (غير مدققة)  1- 1- 19
  القطاع التجاري 

 30في الستة أشهر المنتهية 
   ويوني

  ع الغذائيقطاع التصني
الستة أشهر المنتهية في 

   يونيو 30

  قطاع االستثمارات
الستة أشهر المنتهية 

   يونيو 30في 

  اإلجمالي
الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو 30
 2021   2020  2021 2020 2021 2020 2021 2020 
  ألف دينار كويتي 

   32,657   14,522   82    73   5,077    788   27,498    13,661  الكويت
   4,845     5,053   -         -    -    4,845    5,053  اإلمارات العربية المتحدة

   1,531     999   -         -    -    1,531    999  أستراليا 
   2,807     5,224   -         -    -    2,807    5,224  ياجنوب أفريق
   41,840    25,798   82    73   5,077    788   36,681    24,937  اإلجمالي

     بنود غير موزعة:

  190   -  إيرادات متنوعة
 42,030  25,798  إجمالي إيرادات القطاع

  )20(   )10(  عمليات االستبعادات بين القطاعات
  42,010    25,788   * اإلجمالي

 

 
  مع بنود بيان الدخل التالية: جمالي اإليتم تسوية *
  إيرادات تشغيلية - 
  لية أخرىإيرادات تشغي- 
  صافي إيرادات االستثمار- 
  ربح تحويل عمالت أجنبية - 
  عكس ضريبة الدخل على الشركات التابعة - 

 
 
 
 
 
 



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

          دولة الكويت 

  ية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحل
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  دون ذلك) ما لم يذكر تيي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكو
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  القطاعات التشغيلية (تتمة).19

 
  (غير مدققة) نتائج القطاعات 19.1.2

  القطاع التجاري
   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

  قطاع التصنيع الغذائي
   يونيو 30هية في أشهر المنت ةتسال

  قطاع االستثمارات
 30الستة أشهر المنتهية في 

   يونيو
  اإلجمالي

  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2021   2020   2021   2020   2021   2020   2021   2020  

  ألف دينار كويتي
   2,278   )945(    82    73    225    456    1,971    )1,474(  الكويت
  )184(    )562(       -    -       -    -   )184(    )562(  لمتحدةت العربية اارااإلم

   58    )65(       -    -       -    -    58    )65(  أستراليا 
  )240(    )595(       -    -       -    -   )240(    )595(  جنوب أفريقيا

   1,912   )2,167(    82    73    225    456    1,605    )2,696(  اإلجمالي
     ير موزعة:غ  دبنو

      -    -  إيرادات أخرى غير موزعة
  )61(    -  تكاليف أخرى غير موزعة

   1,851   )2,167(  ربح الفترة
  )24(   41  عمليات االستبعادات بين القطاعات

  1,827   )2,126(  اإلجمالي

 
  لتوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات (غير مدققة)ا 19.1.3

 
  اإلجمالي   قطاع االستثمارات   ئيتصنيع الغذاال قطاع   القطاع التجاري 
 

2021يونيو  30
2020ديسمبر  31

  (مدققة) 
يونيو  30

2020   
يونيو  30

2021  

ديسمبر  31
2020  
  (مدققة) 

يونيو  30
2020   

يونيو  30
2021  

ديسمبر  31
2020  
  (مدققة) 

يونيو  30
2020   

يونيو  30
2021  

ديسمبر  31
2020  
  (مدققة) 

يونيو  30
2020  

  يدينار كويت لفأ 

   73,044   67,802  69,319    9,055   5,727  5,110    6,465   5,059  5,059    57,524   57,016  59,150  الموجودات

   30,882   26,510  30,227      -    -  -    320   58  29    30,562   26,452  30,198  المطلوبات
 

  التجميع.د نيتم استبعاد الموجودات والمطلوبات المشتركة بين القطاعات ع



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
          وشركاتها التابعة 

      دولة الكويت 
    

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المكث
  2021يونيو  30ية في لفترة الستة أشهر المنته

  لكويتي ما لم يذكر دون ذلك)الدينار اب رةو(كافة المبالغ المذك
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  القطاعات التشغيلية (تتمة)  - 19
 

  التوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات (غير مدققة)  4.1.19
  2021يونيو  30 

  الكويت  
اإلمارات العربية

 ب أفريقيا جنو  أستراليا  المتحدة 
  اإلجمالي  االستبعادات

  ألف دينار كويتي   
  19,396  )40(  1,988  2,730     7,597  57,044  الموجودات 
  30,227  )8(  366  284     1,119  28,466  ات المطلوب

 
 

  2020ديسمبر  31 
  (مدققة)

  الكويت  
اإلمارات العربية

 جنوب أفريقيا   أستراليا  المتحدة 
  اإلجمالي  االستبعادات

  دينار كويتي ألف   
  67,802  )111(  1,415  2,833  5,646  58,019  الموجودات 
  26,510  )9(  414  348  1,162  24,595  المطلوبات 

 
  2020يونيو  30  

  الكويت  
اإلمارات العربية

  جنوب أفريقيا   أستراليا  المتحدة 
  اإلجمالي  االستبعادات

  ألف دينار كويتي    
   73,044   )32(   3,312    2,943    7,955    58,866   الموجودات 
   30,882   )41(  3,644   488    471    26,320   المطلوبات 

 
  ة السنوية ميواجتماع الجمعية العم .20

 

البيانات المالية المجمعة السنوية للســنة الماليــة  2021أبريل  11اعتمد اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للشركة األم الذي عقد في 
  .2020سمبر دي 31المنتهية في 


