
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

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

  دولة الكويت
 

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة) 
  2020يونيو  30وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

  
 
 
 
 

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

  دولة الكويت 
 

  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
  2020يونيو  30وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  الصفحات  المحتويات 

  1  تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

  2  بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

  3  بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع

  4  بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع

  5  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع

  6  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

  18 -  7  المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  .ك.ع.تجارة المواشي ش.مو نقل شركة
  ا التابعة وشركاته

  لكويت دولة ا
 

  بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
  2020يونيو  30المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر و لفترة الستة أشهر

  كر دون ذلك)يذ (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم
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  أشهر المنتهية في ثة الثال

   يونيو  30
  الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  30

إيضاحات 
2020  

   (غير مدققة)
2019  

  (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)
2019  

  (غير مدققة)
         

  31,323,482  40,457,541  16,062,081   20,834,840   غيلية ات تشإيراد
 )26,847,830( (35,477,856))13,740,505( (18,608,388)   ية يل التكاليف التشغ
  4,475,652  4,979,685  2,321,576    2,226,452   مجمل الربح  

         
  -  956,510  -    14 956,510 الدعم الحكومي 

  421,341 169,208   89,537  109,588     رى شغيلية أخ إيرادات ت 
  )842,343( (882,029)   )457,266(  (461,094)    مصروفات تسويقية 

  (2,569,688) )2,788,924(  )1,233,869(  )1,399,883( 15  مصروفات عمومية وإدارية 
  )102,128( )398,996(  )37,689(  )381,215(   مصروفات تشغيلية أخرى 

الذمم و نةلمديرية ا م التجاة الذمض قيم انخفا
  (11,773)   (313,759)  -   (21,694)   المدينة األخرى 

  1,371,061  1,721,695  682,289   1,028,664   التشغيلية األرباح
  99,186   99,093  48,882   49,078   صافي إيرادات االستثمار 

ل  أعما نتائج حصة المجموعة في
  26,612   43,031  32,095   36,655   شركات زميلة 

  )195,792(  )235,116(  )105,496(   )159,444(   يل ف تموتكالي 
  78,419   284,633  34,769   388,094   تحويل عمالت أجنبية  ربح 

قبل ضرائب الشركات التابعة  الربح
  1,379,486  1,913,336  692,539   1,343,047   واالستقطاعات

  )34,487(  (47,833)  )17,312(   (33,576)   ضريبة دعم العمالة الوطنية 
  )13,795(  (19,133)  )6,925(   (13,430)   ة الزكا

  -   (19,133)  -    (19,133)   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
  1,331,204  1,827,237  668,302   1,276,908   الفترة ربح
األساسية والمخففة لكل حصة  باحاألر

  6.363   8.734  3.194   6.103  16  (بالفلس) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه ا 18 لىإ  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



  اشيش.م.ك.ع.موة الشركة نقل وتجار
    وشركاتها التابعة 

  يت ودولة الك
 

  ن الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)ياب
  2020يونيو  30المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر ولفترة الستة أشهر 

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

  يونيو 30
  المنتهية في أشهر الستة 

  يونيو 30

 
2020  

   (غير مدققة)
9201  

  (غير مدققة)
0220  

  قة)(غير مدق
9201  
  ة)دققر م(غي

     

  1,331,204  1,827,237  ,230668   1,276,908  الفترة ربح
      الدخل الشامل اآلخر:

بنود يجوز إعادة تصنيفهــا إلى بيان الدخل المرحلي 
      مع:المج  المكثف

  ) 58,280(  166,905  ) 16,473(   252,259  فروق تحويل ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية 
      

المرحلي  خللدبنود لن تتم إعــادة تصنيفها إلى بيان ا 
      المكثف المجمع:

ت مالية بالقيمة العادلة التغير في القيمة العادلة لموجودا
  122,531  17,123  20,589   57,490  خــر ل اآلالدخل الشاممن خالل 

  64,251  184,028  4,116   309,749  للفترة راآلخ الشامل الدخل
  1,395,455  2,011,265  ,841672   1,586,657  للفترة لدخل الشامل لي اإجما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ال يتجزأ من هذه الم تمثل جزءاً  18إلى  7 ات منالصفح إن اإليضاحات المرفقة على 



  ك.ع.شركة نقل وتجارة المواشي ش.م. 
  تابعة اتها الوشرك

  كويت دولة ال
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
  2020يونيو  30ي منتهية فلفترة الستة أشهر ال

  لك)كويتي ما لم يذكر دون ذبالغ المذكورة بالدينار ال(كافة الم
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  رأس
   المال 

 ةوعال
   إصدار

 أسهــم
   خزينة

 اطي احتي
   قانوني 

احتياطي  
   اختياري

احتياطيات  
   رىأخ

 / أرباح مرحلة
خسائر (

    )متراكمة
إجمالي حقوق 

  الملكية
                

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

  184,028   -   184,028   -   -   -   -   -  فترةللر خالدخل الشامل اآل
  2,011,265   1,827,237   184,028   -   -   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

                 
 38,877,587   )2,274,940(   )141,899(  4,489,130  11,825,560 )1,647,126(   4,967,805  21,659,057  2019يناير   1في ا كم

  1,331,204   1,331,204   -    -   -    -    -    -   ربح الفترة
  64,251   -    64,251   -   -    -    -    -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

  1,395,455   1,331,204   64,251   -   -    -    -    -   لدخل الشامل للفترةلي اإجما
 2019يونيو  30في كما 

 40,273,042   )943,736(   )77,648(  4,489,130  11,825,560 )1,647,126(   4,967,805  21,659,057  )ة(غير مدقق
 
 
 

المرحلية المكثفة المجمعة.   ةياللمومات الالمعه هذ  يتجزأ من جزءاً الثل تم 18إلى  7من إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات  



  ة المواشي ش.م.ك.ع.رجال وتشركة نق
  لتابعة وشركاتها ا

  يت لة الكودو
    

 
  النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) تدفقاتبيان ال

  2020و يوني 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  دون ذلك)ر الكويتي ما لم يذكر المبالغ المذكورة بالدينا (كافة
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  يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  2020إيضاحات 
   )ة(غير مدقق

2019  
  )ة(غير مدقق

      ألنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من ا
  1,331,204   1,827,237   ربح الفترة
      ـ:تسويات لـ

  1,609,094   1,931,348    استهالك
  )15,948(   (16,850)   لبالط تات تحوحسابع ئداى وفوائد عل

  55,313   53,120   التزام التأجير - مصروف الفائدة 
  )83,238(   (82,243)   صافي إيرادات االستثمار

  )26,612(   (43,031)   حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
  11,773   313,759   قيمة مدينين تجاريين نخفاض فيمخصص اال

  )78,419(   (284,633)   ة يأجنبت عمال لويتح حبر
  74,782   98,478   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  3,797,185   2,877,949  
      التغيرات في رأس المال العامل: 

  )3,721,164(   (1,243,697)   مخزون
  1,331,283   1,330,801   ة أخرىمدينون تجاريون وأرصدة مدين

  )167,138(   (1,102,182)   رىأخ نةائدة رصدوأجاريّون دائنون ت
  320,930   2,782,107   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  )123,633(   (156,071)   مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  197,297   2,626,036   يّةصافي التدفقات النقديّة الناتجة من األنشطة التشغيل

  
      ةريستثماالا طةنشاألمن ية  ت النقدالتدفقا

  )813,909(   (16,930,842)  5  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
  14,381,169   -  5  عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

  734,447   72,732   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  15,948   16,850   بت تحت الطلفوائد مستلمة على ودائع وحسابا

  83,238   82,243   المقبوضة ـاريةستثمـت االيرادااإل
األنشطة  الناتجة من /(المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدية

  14,400,893   (16,759,017)   االستثمارية
  

      ة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلي
  )10,598,543(   (950,000)   دفع قرض ألجل

  )13,574(   (349)   دفوعةح مباأر تاعزيتو
  )299,905(   (228,952)   عناصر رئيسية لدفعات اإليجار

  )10,912,022(   (1,179,301)   األنشطة التمويلية  يفالمستخدمة صافي التدفقات النقدية 
  

  )47,873(   220,322   الت أجنبية صافي فروق تحويل عم
  3,638,295   (15,091,960)   معادل لا دقنلوا دقالزيادة في الن / ص)لنق(ا صافي

  3,277,788   5,508,242 9  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
  6,916,083   (9,583,718)  9  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 
      معاملة غير نقدية:

  )2,408,632(   ‐    حق االستخدامدات موجو
  2,408,632   ‐    اإليجاربات مطلو

  1,455,898   ‐    ومنشآت ومعداتت كالتمم
  )1,455,898(   ‐    مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 
 

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



  ع.ل وتجارة المواشي ش.م.ك.شركة نق
          اتها التابعة كشرو

      دولة الكويت 
  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)لية اللمعلومات المات حول اإيضاحا
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )تي ما لم يذكر دون ذلكغ المذكورة بالدينار الكوي(كافة المبال
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  التأسيس واألنشطة .1
 

("الشركة األم") بموجب عقد تأسيس موثق لدى إدارة كويتية عامة  همةمسا ةشرك يشنقل وتجارة الموا شركة تأسست
م . وتم إعالن تأسيس الشركة األ1973نوفمبر  24بتاريخ  2/د/مجلد 70تحت رقم ل العقاري والتوثيق بوزارة العدل التسجي

  سي الشركة األم. وفق قرار الجمعية العمومية لمؤس 1974يناير  20اريخ بت
 

يئة العامة لالستثمار بدولة ، الكويت. إن اله12للشركة األم في الصليبية، المنطقة الزراعية، قطعة  سيئيرلا ركزمليقع ا
  المالية.وراق ت لألت هي المساهم الرئيسي بالشركة األم. إن الشركة األم مدرجة في سوق الكويالكوي

 

  ركة األم تتمثل في:إن األغراض التي تأسست من أجلها الش
 

  لة الكويت وخارجها.مليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها واالتجار فيها بجميع أنحاء دوعع يمجام بيقال .1
 

سواء داخل األم شركة راعي والحظائر واألراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراض الالمزارع والمإنشاء وشراء  .2
  اردة به. والة يفيوبالك ر المبينة بعقد التأسيسالكويت أو خارجها وعلى األخص الحظائ

  

  دولة الكويت أو خارجها.  نشاط الغير المماثل له سواء داخل القيام بجميع عمليات النقل الالزمة لنشاط الشركة األم أو ل .3
 

سائل زمة لتحقيق أغراض الشركة األم وكذلك استغالل والال البريامتالك وشراء واستغالل وسائل النقل البحري و .4
  ه داخل دولة الكويت أو خارجها.رذكق بس لما ةمالنقل الجوي الالز

 

  والجلود داخل دولة الكويت أو خارجها.اج اللحوم ونقلها وتجارة األصواف مباشرة أي تجارة أو صناعة تتعلق بإنت .5
 

  راض الشركة األم.ومعامل التصليح واألحواض والمخازن الالزمة ألغباني والم امتالك وإيجار واستئجار العقارات .6
 

  المعدات البحرية الالزمة لسفن الشركة األم.  ريدصوتد اراستي .7
 

  المواشي بجميع أنواعه.استيراد وتصدير وتصنيع علف  .8
 

حقيق أغراضها، هيل تة لتسن تجري جميع المعامالت وكافة التصرفات األخرى التي تراها الزمكة األم أيجوز للشر .9
ترك بأي وجه مع الهيئات األخرى التي شت أو مهتسا وأة أو أن تؤسس أو تمتلك ويجوز أن تكون للشركة األم مصلح

في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه  ها على تحقيق غرضهاالتي قد تعاون هة بأعمالها أوتزاول أعماالً شبي
  الهيئات أو تلحقها بها.

 

  .صةصختات مئيفظ المدارة من شركات وهض المــالية المتاحة عبر االستثمــار في المحالفوائالل ااستغ .10
 

ية إلى بعض يقيا وتقوم بنقل وبيع المواشي الحتعمل المجموعة في أربعة دول هي الكويت واإلمارات وأستراليا وجنوب أفر
  دول الشرق األوسط.

 

 بعة (يشار إليها مجتمعةالمعلومات المالية للشركة األم وشركاتها التا مجمعةفة التتضمن المعلومات المالية المرحلية المكث
  ة").عمومجلا"باسم 



  ع.ل وتجارة المواشي ش.م.ك.شركة نق
          اتها التابعة كشرو

      دولة الكويت 
  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)لية اللمعلومات المات حول اإيضاحا
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )تي ما لم يذكر دون ذلكغ المذكورة بالدينار الكوي(كافة المبال
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  التأسيس واألنشطة (تتمة)  .1
 

 
 

 
  نسبة المساهمة (%)   

   النشاط  سيسالتأبلد 

  يونيو 30
2019  

  غير مدققة)(

ديسمبر  31
2019  
  (مدققة) 

  يونيو 30
2020  

  ةلتابعركة ااسم الش   (غير مدققة)

تجارة المواشي واللحوم  أستراليا  100  100  100  
غ  دنير تأند  تشركة رورال اكسبور

  يو إيه) بي تي واى ليمتد دبل(
اإلمارات العربية 

ي واللحومتجارة المواش  المتحدة 100  100  100  
اإلمارات لتجارة   نستراشركة 

  المواشي ذ.م.م.

  الكويت 

إدارة وتأسيس  
  جاريةالمشاريع الت

  100  100  100  ناعية والص

س شركة الشويخ إلدارة وتأسي
  ةناعيصلالمشاريع التجارية وا

  .و.ش.ش
تجارة المواشي واللحوم  جنوب أفريقيا    واي)  المواشي (بي تي  100  100  100

 
  .2020و يوني  30معلومات مالية معدة من قبل اإلدارة كما في  ية للشركات التابعة بموجب تم تجميع المعلومات المال

 
  .2020 أغسطس 13 ارة الشركة األم فيدإ لسجم ة منعمالمرحلية المكثفة المج تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية

 
  أساس اإلعداد .2

 
وال   حلية.قارير المالية المر، الت34ة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرحلية المكثف المعلومات الماليةلقد تم إعداد هذه 

انات المالية المجمعة السنوية الكاملة مطلوبة للبيلات حاإليضاجمعة كافة المعلومات واتتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم
لتي ررة اأي اإلدارة أن كافة التعديالت التي تتضمن االستحقاقات االعتيادية المتكقارير المالية. وفي رر الدولية للتوفقاً للمعاييالمعدة 

  عتبر ضرورية للعرض العادل قد تم إدراجها.ت
 

ا للسنة المالية التي  ال تعبّر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعه 2020ونيو ي 30منتهية في لار شهستة أئج األعمال لفترة النتاإن 
وية المدققة المجمعة السن مالية. للحصول على معلومات إضافية، يُرجى الرجوع للبيانات ال2020ديسمبر  31 سوف تنتهي في

  .2019ديسمبر  31لمنتهية في للمجموعة للسنة المالية ا
 

  ة.عملة الوظيفية وعملة العرض للمجموععلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو الض المرع مت
 

تلك ثفة المجمعة لهذه الفترة المرحلية المالية مع المك رحليةتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية الم
  .2019ديسمبر  31ة المجمعة للسنة المنتهية في  الية السنويملا اتلبيانالمطبقة في إعداد ا
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  مة)عداد (تت أساس اإل .2
 

المتبعة مع تلك المتبعة للسنة المالية السابقة وفترة التقرير المرحلية المدرجة باستثناء اعتماد المعايير ية بسالمحاتتفق السياسات 
  كما هو مبين أدناه.الجديدة والمعدلة  

 
 2020يناير  1تي تبدأ في ديالت والتفسيرات التي تعتبر سارية المفعول للفترة المالية اليدة والتعدلجار اييمعال  )أ(

 
للســنة لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. ال توجد معايير أخرى كانت سارية المفعول للمرة األولــى تعديالت ال يوجد 
 .2020ناير ي 1لتي تبدأ في المالية ا

 
ولــم تطبقهــا  2020 يناير 1ية للفرع التي تبدأ بتاريخ ايير والتعديالت الجديدة غير واجبة التطبيق بعد بالنسبة للفترة المالمعلا  )(ب

 المجموعة بصورة مبكرة
 

لماليــة ا نةلســ علــى ااألولــى تطبيقها للمرة  رها ولكن لم يتمليس هناك معايير جديدة وتعديالت على المعايير المنشورة التي قد تم إصدا
 جموعة.ير جوهري على البيانات المالية للموكان يتوقع أن يكون لها تأث 2020يناير  1في موعة التي بدأت للمج

 
  المعايير والتعديالت الجديدة السارية والمطبقة من قبل المجموعة  )ج(
 

 ناقصــاالصندوق ولــدى البنــوك بالصــافي نقد في لاى عل لعادالمالنقد يشتمل النقد  ، النقدية المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقاتفي 
كبنــد منفصــل على المكشــوف البنكي ، يظهر السحب عالمكثف المجم يان المركز المالي المرحليي ب. فعلى المكشوف البنكي السحب

 لمتداولة.ضمن المطلوبات ا
 
  األحكام والتقديرات .3

 

ة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات يمكن أن تؤثر على إلدارمن ا بطلتي جمعةة المرحلية المكثفة المإن إعداد المعلومات المالي
عن هذه  يرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعليةسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلتطبيق ال

  التقديرات.
 

مة التي قامت بوضعها اإلدارة عند تطبيق السياسات الها كامحألا تناة، كلمرحلية المكثفة المجمععند إعداد هذه المعلومات المالية ا
جمعة كما في لتلك المطبقة على البيانات المالية السنوية الملمجموعة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة المحاسبية ل

  .2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 
  
  19- ثيرات كوفيدأت 1- 3
  

خلت  ها المجموعة وتتطور بسرعة. أدكبيرة في المنطقة التي تعمل ب COVID‐19 داعيات االقتصادية ألزمةون التتكأن  عمتوقمن ال
، نظًرا لطبيعة الهيئات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير تحفيز مالية واقتصادية للتخفيف من تأثيرها. ومع ذلك

ير غير المباشر على األعمال. تراقب المجموعة باستمرار التأث COVID‐19 اشر لـتأثير مب دجوي ال، عةي تقدمها المجمومات التالخد
  .ت والشؤون الماليةللوباء على األعمال والعمليا

  
ة تعطل رى إلدارتراقب المجموعة الموقف عن كثب وقامت بتنشيط خطتها الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخ

  من أجل تعزيز السيولة والحفاظ على األعمال. COVID‐19ي تفش نع جتاالن األعمال
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  القيمة العــادلةير تقد .4
 

  يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلي:
 

  األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة.  المستوى األول:  - 
وق نشط لألدوات المماثلة. األســعار المعلنــة لموجــودات أو التزامــات مماثلــة فــي ســوق في س معلنةالاألسعار   المستوى الثاني: - 

  المطلوبات.مكن مالحظتها للموجودات وغير نشط أو باستخدام مدخالت غير األسعار المعلنة ي
  .ق ملحوظةستند إلى بيانات سوالمعلومات للموجودات أو المطلوبات التي ال ت  المستوى الثالث: - 

 

  دول التالي مستويات قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة العادلة:لجن ايبي
      

  غير مدققة)( 2020يونيو  30
 المستوى

   األول 
 المستوى
   الثاني 

 المستوى
   الثالث 

 إجمالي
  القيمة العادلة

ل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال
  1,201,634  479,773  23,378  698,483  خرآلا ل الشاملالدخ

        

  مدققة)( 2019ديسمبر  31
 المستوى
   األول

 المستوى
   الثاني 

 المستوى
   الثالث 

 إجمالي
  القيمة العادلة

الل القيمة العادلة من خالموجودات المالية ب
  1,257,243  483,172  35,649  738,422  الدخل الشامل اآلخر

        

  غير مدققة)( 2019نيو يو 30
 لمستوىا

   ولاأل
 مستوىلا

   الثاني 
 المستوى 

   الثالث 
 إجمالي

  القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  1,191,980  453,882  32,944  705,154  الدخل الشامل اآلخر

 
ي يتم قياسها بالقيمة والت مجمعةالسنوية النات المالية البيا أحدثي ستخدمة فتتسق طريقة التقييم المتبعة في المستوى الثالث مع تلك الم

م  دعالعادلة المقدرة باستخدام نماذج مختلفة مثل نموذج التدفق النقدي المخصوم، والذي يتضمن بعض االفتراضات غير القابلة لل
  دفقاتبالت مكن التنبؤات التي ال يتثمارساال ذهرة حول هأو بيانات مالية حديثة أو معلومات متوف بأسعار أو معدالت أسواق ملحوظة

  المالية المستقبلية لها.
 

 .ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، غير تلك المذكورة أعاله، بشكل جوهري عن قيمها الدفترية
 

  يمثل الجدول التالي التغير في أدوات المستوى الثالث:

 
 2020  يونيو 30 

   ر مدققة)ي(غ
2019سمبر دي 31

   (مدققة)
 2019  يونيو 30

  ير مدققة)(غ
       

  793,128   793,128   483,172  رصيد افتتاحي
  )347,957(   (347,957)  -  استبعادات

  8,711   38,001  (3,399)  التغير في القيمة العادلة

  453,882   483,172  479,773  الرصيد الختامي 
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  ت آت ومعداممتلكات ومنش .5
 

 
  2020  يونيو 30

   ير مدققة)(غ
 2019ديسمبر  31

   ة)(مدقق
  2019  يونيو 30

  ير مدققة)(غ

  40,910,431   40,910,431   23,732,113  رصيد افتتاحي
  813,909   1,567,073   16,930,842  ضافاتإ

  )15,837,067(   (15,884,464)      -  استبعادات
  -   47,309      -  باالستبعاداتالخاص  تكلفة االستهالك

  )1,400,704(   (2,879,935)   (1,722,906)  لفة االستهالكتك
  )8,529(   (28,301)   (50,816)  فروق ترجمة عملة أجنبية 

 38,889,233   23,732,113   24,478,040  
 

 

ويتي نار كدي 79,619يتي و دينار كو 901,742، فإن مصروفات االستهالك البالغة 2020يونيو  30في  نتهيةة المفيما يتعلق بالفتر
  369,218يتي ودينار كو 172,622دينار كويتي و  2,338,095: 2019ديسمبر  31هية في دينار كويتي (السنة المنت 741,545و 

م  دينار كويتي) ت 667,686دينار كويتي و  91,232دينار كويتي و  641,786: 2019يونيو  30كويتي، والفترة المنتهية في  دينار
  إلدارية على التوالي.ية والعموميلية ومصروفات التسويق والمصروفات االتشغاليف تكا على التحميله

 

  31منتهية في نة ال(الس دينار كويتي 63,436آت ومعدات بقيمة دفترية ي بند ممتلكات ومنشتم رهن الماكينات والمعدات المتضمنة ف
قرض طويل  دينار كويتي) كضمان مقابل 91,364 :2019و يوني  30 منتهية في دينار كويتي، والفترة ال 74,619: 2019ديسمبر 

  جل.األ
  

دوالر  53,000,000دينار كويتي ( 16,371,965بمبلغ رر أوشن شيقامت المجموعة بشراء سفينة جديدة تسمى  ،خالل الفترة
  أمريكي).

  
  المطفأة موجودات مالية بالتكلفة .6

  2020يونيو 30 
   (غير مدققة)

2019مبر ديس 31
   (مدققة)

 2019 يونيو 30
  (غير مدققة)

      

  2,733,302   2,733,302   2,733,302  وصكوك محليةسندات 
 

، لدى المجموعة صكوك محلية بمعدل عائد سنوي يحمل معدل فائدة فعلي يتراوح بين 2020ونيو ي 30ة المنتهية في خالل الفتر
تداولة % . تُصنّف السندات بأنها غير م6.50إلى  %6.25اوح من يترنوي ل عائد سمحلية بمعد % وسندات6.50% إلى 6.25

  .2026وسبتمبر  2026تستحق السندات والصكوك المحلية في نطاق مايو  استحقاقها.يخ على أساس توار
 

  المخزون .7
  2020يونيو 30 

   (غير مدققة)
2019ديسمبر  31

   (مدققة)
 2019 يونيو 30

  (غير مدققة)
 

     
  5,920,425   4,503,148   5,085,020  الصافي)(ب لحومو يمواش

  139,342   94,101   1,056,155  أعالف
  436,567   423,623   641,977  أدوية وسماد وأخرى

 6,783,152   5,020,872   6,496,334  
  -    -   9,589  بضاعة في الطريق

  1,287,661   1,245,647   717,475  زمات إنتاج وقطع غيارمستل
 7,510,216   6,266,519   7,783,995  
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  ة أخرىدينون تجاريون وأرصدة مدينم .8

 2020  يونيو 30 
   (غير مدققة)

 2019ديسمبر  31
   (مدققة)

2019  يونيو 30
  ة)(غير مدقق 

  10,310,969   8,840,553   8,704,034  ينون تجاريونمد
  16,330,630   16,330,630   16,330,630  م حكومي مستحق*دع

 25,034,664   25,171,183   26,641,599  
  )12,989,020(   (12,040,583)   (12,354,342)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلهــا

 12,680,322   13,130,600   13,652,579  
  785,105   3,188,421   1,562,195  لموردين دفعات مقدمة
ً مق دفوعةمصروفات م   344,988   221,080   729,495 دما
  37,197   106,624   111,043  ادلالسترد تأمينات قابلة

  42,946   35,059   24,494  سلف للموظفين
  340,058   280,387   210,062  أخرى

 15,317,611   16,962,171   15,202,873  
 

) CIFت (ناء الكوي مي أن قيام الشركة األم بشراء ونقل األغنام إلىبش 1308لوزراء رقم ، صدر قرار مجلس ا2011سبتمبر  11* بتاريخ 
ً إليها مضها بتكلفتعها وبي م وزارة التجارة  بشأن تقدي 2012يوليو  8بتاريخ  409% هامش ربح، كما صدر القرار الوزاري رقم 15افا

صدره  ن مميداً كامالً تّم إدخاله إلى الكويت أياً كا أو مبرد أو مجمد تجدينار كويتي لكل رأس غنم حي  16.835والصناعة دعم مالي قدره 
  . 2012نوفمبر    1اريخ ت حتىلساري ، واالهسيلة إدخأو و

 
لوزارة") نتيجة الدعم الممنوح للشركة األم لمقابلة ارتفاع أسعار  وقد بلغ رصيد الدعم الحكومي المستحق من وزارة التجارة والصناعة ("ا

ً للقرارات الوزارية السابقة الغذائية واالستهالبعض المواد    2020و ونيي  30ي ما في كنار كويتدي 16,330,630كية وذلك طبقا
دعم حتى تاريخه، لم تتم الموافقة على  .)2019يونيو  30كما في  16,330,630، و 2019ديسمبر  31كما في  16,330,630(

طالبة  وزارة للمال توجد دعاوى قضائية مقامة من الشركة األم بحق لرأس الواحد. هذا والمجموعة من قبل الوزارة بسبب نزاع بشأن الدعم ل
 قامت المحكمة بتعيين خبراء للنظر في الموضوع المتعلق بواحدة من القضايا. ق.عم المستح الد بلغبم
 
داً للقرار السابق  دينار كويتي تأيي 2,294,156االستئناف لصالح الشركة األم بمبلغ قيمته ، صدر حكم محكمة 2019نوفمبر  26يخ ار بت 

دينار كويتي فيما يخص هذه القضية التي   3,462,353بكامل المبلغ ة حكم مطالبد الف ضاالستئنادارة باإل و قامت  للمحكمة االبتدائية. 
دينار   11,146,796تفظ به مقابل رصيد الدعم الحكومي المستحق والبالغ فيه. بلغ مخصص انخفاض القيمة المح بتالتزال تنتظر ال

  يونيو 30دينار كويتي كما في  12,730,079و 2019ر سمب دي 31في تي كما كوي دينار  11,146,796( 2020 يونيو 30ويتي كما في ك
2019( .  

 
 

  النقد والنقد المعادل .9
 

 2020  يونيو 30 
   (غير مدققة)

2019ديسمبر  31
   (مدققة)

2019  يونيو 30
  (غير مدققة) 

      

  2,889,325   2,824,811   4,200,377 ندوق ولدى البنوكنقد بالص
خ ر من تاريثة أشهترة ثالف لتستحق خالودائع ألجل 

  3,896,567   2,746,610   829,410  اإليداع  
  369,591   51,866   90,113  نقد في محافظ استثمارية

 5,119,900   5,623,287   7,155,483  
 ً   )239,400(   (115,045)   (14,703,618)  : سحب بنكي على المكشوفناقصا

  6,916,083   5,508,242   (9,583,718)  النقد والنقد المعادل
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  ـم خزينةهـأس .10
2020  ويوني 30 

   (غير مدققة)
2019ديسمبر  31

   (مدققة)
2019  يونيو 30
  (غير مدققة) 

      
  7,377,383   7,377,383   7,377,383  عدد الحصص

  %3.41   %3.41   %3.41  (%) نسبة األسهم المصدرة
  1,445,967   1,340,249   1,364,816  القيمة السوقية

 
عادل تكلفة أسهم الخزينة طوال الفترة التي يتم االحتفاظ بها ة توعالوة إصدار وأرباح مرحلتفاظ باحتياطيات حاألم باال الشركة تلتزم

  .ات العالقةمن قبل الشركة األم، وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية ذ
 

  خرى طيات أاحتيا .11

 
 

التغير في القيمة  
لموجودات العادلة 
عادلةلقيمة المالية با

ل  دخن خالل الم
   الشامل اآلخــر

احتياطي تحويل  
  اإلجمالـي   ةنبيعمالت أج

    
  (42,427)   (154,216)   111,789  2020يناير   1كما في 

يمة العادلة ية بالقالتغير في القيمة العادلة لموجودات مال
  17,123   -   17,123  دخل الشامل اآلخرل المن خال

  166,905   166,905   -  ة أجنبية فروق ترجمة عمل

  141,601   12,689   128,912  (غير مدققة) 2020يو  يون 30

      
  )141,899(   )109,335(   )32,564(  2019يناير  1في 

بالقيمة العادلة العادلة لموجودات مالية  يمةالتغير في الق
  122,531   -    122,531  خراآلخالل الدخل الشامل من 

  )58,280(   )58,280(   -   فروق ترجمة عملة أجنبية 

  )77,648(   )167,615(   89,967  (غير مدققة) 2019يونيو   30
 

 قروض .12
  

 
 2020  ويوني 30

   (غير مدققة)
2019ديسمبر  31

   (مدققة)
2019  يونيو 30
  ر مدققة)(غي 

0,0001,90  ء المتداولالجز   1,900,000  1,900,000 

 7,721,951  6,771,951  5,821,951  غير المتداول الجزء
 

 30% كمــا فــي 3.5و 2019ديســمبر  31% كمــا فــي 3.5% (3.5بنك محلي ويحمل معدل فائدة يبلغ قرض من ل على صوتم الح
  .2024حتى يونيو  نويس ) سنوياً. الدفع على أساس نصف2019 ويوني

  



  ع.ل وتجارة المواشي ش.م.ك.شركة نق
          اتها التابعة كشرو

      دولة الكويت 
  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)لية اللمعلومات المات حول اإيضاحا
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )تي ما لم يذكر دون ذلكغ المذكورة بالدينار الكوي(كافة المبال
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  ة أخرىندائنون تجاريون وأرصدة دائ .13

 
2020  ويوني 30

   ة)(غير مدقق
2019ديسمبر  31

   (مدققة)
2019  يونيو 30
  دققة)(غير م 

    
  3,864,307   2,676,564   2,901,767  دائنون تجاريّون

  13,529   27,461   589,183  من العمالء ت مقدمةدفعا
  57,795   46,993   46,644  ) 18توزيعات أرباح دائنة (إيضاح 

  2,623,631   3,271,419   1,064,036  مصروفات مستحقة
  208,078   180,179   129,906  تأمينات قابلة لالسترداد

سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ؤسمخصص م
  80,489   8,008   27,999  وضريبة دعم العمــالة الوطنية 

  544,626   491,004   554,929  دائنة أخرى أرصدة
 5,314,464   6,701,628   7,392,455  

 

 حكومي مدع .14
ات واألفراد الذين يستوردون شحنات ح الشرك، يتم من 2020 رسما 27بتاريخ  80ار وزارة التجارة والصناعة رقم قرلى بناًء ع

صالح حتى ألف رأس  300ى ، مع السماح بحد أقص رأسدينار كويتي لل 5األغنام الحية دعًما ماليًا على شكل إعانة حكومية قدرها 
 31حتى  80ر رقم القرا يةبمد صالح 100القرار رقم  2020أبريل  27ناعة في لصة واوزارة التجار تصدرأ .2020أبريل  30

  .2020مايو 
 

 مصروفات عمومية و أدارية  .15
  

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  2020يونيو   30
  أشهر المنتهية في الستة    

  يونيو   30

 
2020  

  دققة)(غير م
  2019  

  (غير مدققة)
  2020  

  (غير مدققة)
2019  
  ققة)(غير مد

 1,055,552  1,192,719  430,568  633,545  كاليف موظفينت

 757,397  766,627  397,326  377,560  استهالك
 58,054  78,477  23,514  38,430  تأمين

 65,504  80,661  40,882  39,119  اب مهنية أتع
 187,718  311,929  30,366  99,681  انة و إصالحاتصي

 10,442  8,681  475  3,663  يجاراتإ
 435,021  349,830  310,738  207,885  صروفات أخرىم

 1,399,883  1,233,869  2,788,924  2,569,688 

  
  والمخففة لكل حصةاألساسية  األرباح .16

 

نة) زي(ناقصاً أسهم الخ ةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائم الفترة على قسمة ربحالسهم األساسية والمخففة ب تحتسب ربحية
  خالل الفترة كما يلي:

 
  في  يةالثالثة أشهر المنته

  يونيو  30
  ي شهر المنتهية فالستة أ 

  يونيو  30

 
2020  

  ير مدققة)(غ
2019  

  (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)
2019  

  (غير مدققة)
  1,331,204   1,827,237   668,302   1,276,908  الفترة ربح

 ئمةدد األسهم القاعالمتوسط المرجح ل
 209,213,192 209,213,192 209,213,192 209,213,192  ناقصاً أسهم الخزينة)(

  6.363   8.734   3.194   6.103  س)السهم (فل أرباح
 

  مخففة محتملة. لشركة األم أي أسهملم يكن لدى ا
 



  ع.ل وتجارة المواشي ش.م.ك.شركة نق
          اتها التابعة كشرو

      دولة الكويت 
  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)لية اللمعلومات المات حول اإيضاحا
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )تي ما لم يذكر دون ذلكغ المذكورة بالدينار الكوي(كافة المبال
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  سماليةالتزامات محتملة وارتباطات رأ .17
2020  ويوني 30 

   (غير مدققة)
2019ر بديسم 31

   (مدققة)
2019  يونيو 30
  (غير مدققة) 

      
  1,347,822   1,304,795   1,351,015    خطابات ضمان

 

  
 

  مالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعا .18
 

تهم ظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وأفراد عائالرة وموالصلة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدا تتمثل األطراف ذات
دي وبموافقة إدارة طار النشاط االعتيا. وفي إري عليهاير جوهأثات التي تسيطر عليها الشركة األم أو التي لها تركلشالمقربين وا

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

  ا:نهرصدة الناتجة عأللي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وافيما ي

  المعامالت
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو  30
  تهية في شهر المنلستة أا 

  يونيو  30

 
2020  

  غير مدققة)(
2019  

  (غير مدققة)
2020  

  (غير مدققة)
2019  

  ير مدققة)(غ
  147,238   133,709   73,652   66,855  مزايا اإلدارة العليا

 
 

  األرصدة
2020  ويوني 30

   دققة)م(غير 
2019ديسمبر  31

   (مدققة)
2019  يونيو 30
  (غير مدققة) 

  295,731   43,265   54,580  ويلة األجل لعليا طإلدارة اوظفي ام أرصدة
  56,229   211,632   232,930  اإلدارة العليا قصيرة األجلأرصدة موظفي 
  57,795   46,993   46,644  ) 13ح دائنة (إيضا توزيعات أرباح

 

 

  .فقة الجمعية العمومية للمساهمينذات الصلة لموا افلمعامالت مع األطراتخضع جميع 
 

  
 
 



  ع.ل وتجارة المواشي ش.م.ك.شركة نق
          اتها التابعة كشرو

      دولة الكويت 
  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)لية اللمعلومات المات حول اإيضاحا
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )تي ما لم يذكر دون ذلكغ المذكورة بالدينار الكوي(كافة المبال
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  يةالتشغيللقطاعات ا .19
 

  رادات والنتائج والموجودات والمطلوباتالتوزيع القطاعي والجغرافي لإلي 1- 19
 

ت، وتتم مراجعة ان خاللها أرباًحا ويتكبد مصروفأعمال يحقق م طاع التشغيلي هو عنصر من عناصر المنشأة يدخل في أنشطةالق
اع وتقييم  خاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد للقطأجل ات منشأة منفي ال سيلرئيجه التشغيلية بانتظام من قبل صانع القرار اائنت

  منفصلة.أدائه، وتتوفر له معلومات مالية 
 

  ية رئيسية هي:تتركز أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات جغراف
، والسماداألحشاء جلود والمن  ألغنام الحية والمذبوحة وكافة ما ينتج عنهاا ونقل ورعاية وبيع ءالقطاع التجاري ويتمثل في شرا - 

  ئة.يع اللحوم المبردة والمجمدة بالجملة والتجزوشراء وبيع األعالف وكذلك شراء وب
  المنتجات وبيعها بالجملة. نيفها في كافةقطاع التصنيع الغذائي ويتمثل في تصنيع اللحوم وتص - 
  ئع.لى الوداضافة إإ خصصةفي محافظ استثمارية مدارة بمعرفة شركات مت ثلاالستثمارات ويتم عقطا - 

 
ة الى ذلك يتم التقرير عن إيرادات ونتائج أعمال دارة التنفيذية العليا بالمجموعة، باإلضافم التقرير عن نتائج القطاعات إلى اإليت

ً لألماكن الوعة وموجوداتهالمجم دات جوالموا المجموعة. يتم قياس اإليرادات واألرباح وبهغرافية التي تعمل جا ومطلوباتها طبقا
ا يلي التحليل القطاعي والذي يتماشى  داد البيانات المالية السنوية المجمعة. فيملنفس األسس المحاسبية المتبعة في إعوفقاً  لمطلوباتوا

  لإلدارة:خلية المقدمة مع التقارير الدا
 

  دققة)ر م(غي اعات طإيرادات الق   1- 1- 19
 

  اإلجمالي  ثماراتستقطاع اال  قطاع التصنيع الغذائي   اريلقطاع التجا
 2020   2019   2020  2019  2020 2019 2020   2019  
  ألف دينار كويتي 

25,443   32,657  110   82   770 5,077 24,292  27,498  الكويت 
  5,305   4,845   -   -   -   -   5,305   4,845  إلمارات العربية المتحدةا

  1,014   1,531   -   -   -   -   1,014   1,531  أستراليا 
  8   2,807   -   -   -   -   8   2,807  وب أفريقيا جن

31,770  41,840  110   82   770 5,077 30,619  36,681  اإلجمالي
     غير موزعة: بنود

 189  190  إيرادات متنوعة 
31,959 42,030  اتاعقطال إيراد إجمالي

 (10)  (20)  بين القطاعات  فالحذعمليات  
31,949 42,010  جماليالا

 

  (غير مدققة) تقطاعال نتائج ا 2- 1- 19
  ليإلجماا  قطاع االستثمارات  ذائيلغقطاع التصنيع ا   تجاريالقطاع ال

2020   2019   2020  2019  2020 2019 2020   2019  
  ألف دينار كويتي

  914   2,278  110   82   48   225   756   1,971  الكويت 
  ) 90(   (184)   -   -   -   -   ) 90(   (184)  اإلمارات العربية المتحدة

  200   58   -   -   -   -   200   58  راليا ت أس
  ) 16(   (240)   -   -   -   -   ) 16(   (240)  أفريقيا  وبجن

  1,008   1,912  110   82   48   225   850   1,605  اإلجمالـي
     بنود غير موزعة:

 372     -   عة غير موز إيرادات أخرى
 (36)  (61)   تكاليف أخرى غير موزعة 

 1,344  1,851  ةربح الفتر
 (13)  (24)  بين القطاعات  فالحذ  عمليات

 1,331  1,827  جماليإلا



  شي ش.م.ك.ع.جارة الموانقل وت شركة
          وشركاتها التابعة 

      دولة الكويت 
    

  رحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)ة المحات حول المعلومات الماليإيضا
  2020يونيو  30 ية فيلستة أشهر المنتهلفترة ا

  ا لم يذكر دون ذلك)مي كويت(كافة المبالغ المذكورة بالدينار ال
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  القطاعات التشغيلية (تتمة)  .19
 

  قة)(غير مدق  ع القطاعي للموجودات والمطلوباتزيالتو  3- 1- 19
 

  اإلجمالي   قطاع االستثمارات   قطاع التصنيع الغذائي   لقطاع التجاريا 
 

  ويوني 30
2020  

ديسمبر  31
2019  
  )(مدققة

  يويون 30
2019   

  ويوني 30
2020  

ديسمبر  31
2019  
  )(مدققة

  يونيو 30
2019   

  ويوني 30
2020  

ديسمبر 31
2019  
  )(مدققة

  يونيو 30
2019   

  ويوني 30
2020  

يسمبر د 31
2019  

  )ة(مدقق
  يونيو 30

2019  
  ف دينار كويتي أل 
  61,136  59,002 73,044   10,841  9,424  9,055   4,237  6,462  6,465   46,058  43,116  57,524  الموجودات 

  20,863  18,852 30,882   -   -   -    111  261  320   20,752  18,591  30,562  مطلوبات ال

  
  التجميع.تم حذف الموجودات والمطلوبات المشتركة بين القطاعات عند ي



  ش.م.ك.ع.ة المواشي شركة نقل وتجار
          وشركاتها التابعة 

      دولة الكويت 
    

  ة (غير مدققة)مرحلية المكثفة المجمعالمعلومات المالية الحول إيضاحات 
  2020يونيو   30ي لستة أشهر المنتهية فلفترة ا

  )ر دون ذلكرة بالدينار الكويتي ما لم يذكوذكالم (كافة المبالغ
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  قطاعات التشغيلية (تتمة)ال  .19
 

  (غير مدققة) ودات والمطلوباتفي للموجالجغرا التوزيع  4- 1- 19
  2020يونيو   30 

  الكويت  
عربية اإلمارات ال

  اإلجمالـي  ذف الح  فريقيا جنوب ا  ياأسترال  المتحدة 
  ر كويتي ألف دينا     

   73,044 (32)  ,1233   9432,  7,955   58,866  الموجودات 
   30,882 (41) 3,644  488  471  26,320  المطلوبات 

 
 

  2019ديسمبر  31 
  ققة)(مد

  الكويت  
اإلمارات العربية 

  مالـياإلج  ذف الح  جنوب افريقيا   أستراليا  المتحدة 
  ألف دينار كويتي      

  59,00 2 (13)  1,032   2,907  57,05 2148,0  الموجودات 
  518,8 2 (27) 1,137  505  2521, 15,985  المطلوبات 

 
 

  2019ونيو  ي 30 

  الكويت  
اإلمارات العربية 

  الـياإلجم  ذف الح  اأسترالي  دة تحالم

 
  

  نار كويتي ألف دي
 61,136 14)( 642,5  6,839  51,747  ودات الموج

 ,38620 (6) 174  4391,  19,256  المطلوبات 
 

  السنوية جتماع الجمعية العمومية ا .20
 

وية للسنة سنة الالبيانات المالية المجمع 2020مارس  8قد في عادية للشركة األم الذي عاعتمد اجتماع الجمعية العامة السنوية ال
  .2019 ديسمبر 31هية في المنت المالية




