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

  دولة الكويت 
 

  المرحلي (غير مدقق)لمجمع بيان الدخل المكثف ا
  2020مارس   31الثة أشهر المنتهية في لثالفترة 

  لمذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)الغ ا(كافة المب
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  للثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس 31

 
 إيضاحات

2020  
   (غير مدققة) 

2019  
  مدققة)   ير(غ

    
 15,261,401    19,622,701    اإليرادات التشغيلية 
(13,107,325)   (16,869,468)    التكاليف التشغيلية 

 2,154,076    2,753,233      بحالر مجمل
     

 331,804   59,620    رى أخ  ليةشغي ت إيرادات 
 (385,077)   (420,935)    مصروفات تسويقية 

41  مصروفات عمومية وإدارية    (1,389,041)   (1,335,819) 
 (64,439)   ) 17,781(   مصروفات تشغيلية أخرى 

 (11,773)   (292,065)    األخرى  م المدينةالذمنة وم التجارية المدية الذمض قيم انخفا
 688,772    693,031    تشغيليال حالرب

 50,304    50,015    صافي إيرادات االستثمار 
 (5,483)    6,376    حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة 

 (90,296)   (75,672)    تكاليف تمويل 
 43,650   (103,461)     نبية(خسائر)/ أرباح من تحويل عمالت أج 

 686,947    570,289    االستقطاعاتو عةابتللشركات اال ضرائب الربح قب
 (17,175)   (14,257)    ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (6,870)   (5,703)    الزكاة 
 662,902    550,329    ربح الفترة

51  ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)    2.630    3.169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية. 19إلى  7حات من فالص على إن اإليضاحات المرفقة



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
    تابعة تها الوشركا

  دولة الكويت 
 

  ق)بيان الدخل الشامل المكثف المجمع المرحلي (غير مدق
  2020مارس   31ي فمنتهية رة الثالثة أشهر اللفت

  تي ما لم يذكر دون ذلك)الكوي(كافة المبالغ المذكورة بالدينار 
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  للثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31

  
2020  

   (غير مدققة)
2019  

  (غير مدققة)

    

  662,902   550,329   ربح الفترة
    

     اآلخــر: الدخل الشامل(الخسارة) / 
  ة تصنيفهــا إلى بيان الدخل المكثف دإعا يجوزبنود 

    المجمع المرحلي: 
 

  ) 41,807(   ) 85,354(   فروق تحويل ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية 
  بنود لن تتم إعــادة تصنيفها إلى بيان الدخل المكثف 

      المجمع المرحلي: 
 

  العادلة لموجودات مالية بالقيمة  مة العادلةلقيفي االتغير  
  101,942  ) 40,367(   لدخل الشامل اآلخــر ا لالخ من 

  60,135   ) 125,721(    (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة
  723,037   424,608   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المالية المكثفة المجمعة المرحلية.ت ماولالمعتمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه  19ى إل 7ت من صفحاى الإن اإليضاحات المرفقة عل



  ي ش.م.ك.ع.شركة نقل وتجارة المواش
  وشركاتها التابعة 

  دولة الكويت 
 

  التغيرات في حقوق الملكية المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق) بيان
  2020مارس   31شهر المنتهية في الثة ألفترة الث

  ر دون ذلك)م يذك(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما ل
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  رأس 
   المال 

  عالوة 
   إصدار

  أسهــم 
   الخزينة

  احتياطي  
   قانوني 

احتياطي  
   اختياري

احتياطيات  
   أخرى

  خسائر 
    متراكمة

إجمــالي حقوق 
  الملكية

                
967,8054,  21,659,057  2020يناير  1في    )1,647,126(   011,825,56   ,130489,4   )42,427(   )1,101,158(   40,150,841 

 550,329  550,329  -  - -  -  -  -  ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى 

)125,721(  - -  -  -  -  للفترة   -  )125,721(  
الدخل   / رة)الخسا(إجمالي 

)25,7211(  - -  -  -  -  للفترةالشامل    550,329  424,608 
 2020س رام 31كما في 

659,05721,  )غير مدققة(   ,8054,967   )1,647,126(   11,825,560  4,489,130  )168,148(   (550,829)  40,575,449 
                

)1,647,126(  4,967,805  21,659,057  2019يناير  1في    11,825,560  4,489,130  )141,899(   )2,274,940(   8,877,5873  
 662,902  662,902  -  - -  -  -  -  ربح الفترة

  الشامل اآلخر  الدخل
 60,135  -  60,135  - -  -  -  -  للفترة

  إجمالي الدخل الشامل 
 723,037  662,902  60,135  - -  -  -  -  للفترة

 2019مارس  31كما في 
054,967,8  21,659,057  )غير مدققة(   )1,647,126(   11,825,560  4,489,130  )4,7618(   )1,612,038(   39,600,624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية. 19إلى  7ات المرفقة على الصفحات من إن اإليضاح



  شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
  كاتها التابعة وشر

  دولة الكويت 
 

  دية المكثف المجمع المرحلي (غير مدقق)ت النق بيان التدفقا
  2020س مار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  ة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)وركلغ المذ(كافة المبا
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   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  مارس
  0202 إيضاحات 

   مدققة) ير(غ
2019  

  (غير مدققة)
      ن األنشطة التشغيليةة مدينقلاالتدفقات 

  662,902    550,329      ربح الفترة
      تسويات لـ:

  765,494    876,375     استهالك
 (3,833)   (13,474)     فوائد على ودائع وحسابات تحت الطلب

  17,914    26,719    مطلوبات اإليجار   - مصروف الفائدة 
  11,773    292,065    ألخرى والذمم المدينة ا ة ين دمقيمة الذمم التجارية الانخفاض 

 (46,472)  (36,541)    صافي إيرادات االستثمار 
4835,  (6,376)     ركة زميلةحصة المجموعة في نتائج أعمال ش   

 (43,650)    103,461    تحويل عمالت أجنبية (ربح)  / خسارة
  48,071    51,816      مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

   1,844,374    1,417,682  
      تغيرات في رأس المال العامل:

 (838,696)   (1,334,024)    مخزون 
 (2,637,652)    1,113,591    مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  17,212   (529,784)    ئنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى دا
 (2,041,454)    1,094,157    تايالنقد الناتج من/ (المستخدم في) العمل

 (14,216)   (122,198)    مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (2,055,670)    971,959    يليةصافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة التشغ

   
      االستثماريةية من األنشطة دالتدفقات النق

 (315,829)   (16,666,816)  5  ت دامعو تآشراء ممتلكات ومنش
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

   اآلخر 
 72,732  

 
 417,332  

  3,833    13,474      فوائد مستلمة على ودائع وحسابات تحت الطلب
  46,472    36,541    المقبوضة   ةيرادات االستثمــارياإل

  151,808   (16,544,069)    ناتجة من األنشطة التشغيليةال / )مة فيستخدالم( يةدقصافي التدفقات الن
   

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (1,170)   (349)    توزيعات أرباح مدفوعة 

 (77,243)   (102,071)     رة لدفعات اإليجاالعناصر الرئيسي
 (78,413)   (102,420)    ويليةالتمشطة نألا يفصافي التدفقات النقدية المستخدمة 

   
 (47,687)    132,355    صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 (2,029,962)   (15,542,175)    صافي النقص في النقد والنقد المعادل
  3,277,788    5,508,242    بداية الفترة  النقد والنقد المعادل في

  1,247,826   (10,033,933)  9   ةلفتراة ايهنالنقد والنقد المعادل في 
 

      معاملة غير نقدية:

  ) 2,408,632(   -    موجودات حق االستخدام
  2,408,632   -    اإليجار بات مطلو

 
 
 
 
 
 

  
  
  

  .يةلحزأ من هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرجتمثل جزءاً ال يت 19إلى  7إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



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

          لكويت دولة ا

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)المكث إيضاحات حول المعلومات المالية
  2020رس ما  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  دينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)البمذكورة (كافة المبالغ ال
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  س واألنشطةأسيالت .1
 

لمواشــي ش.م.ك.ع. ("الشــركة األم") بموجــب عقــد تأســيس موثــق لــدى إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق كة نقل وتجــارة ات شرتأسس
وفــق قــرار  1974ينــاير  20الشركة األم بتاريخ  . وتم إعالن تأسيس1973نوفمبر  24بتاريخ  2/د/مجلد 70بوزارة العدل تحت رقم 

   .ة األمسسي الشركلمؤ وميةعمال ةالجمعي
 

، الكويــت. إن الهيئــة العامــة لالســتثمار بدولــة الكويــت هــي 12يسي للشركة األم في الصليبية، المنطقة الزراعية، قطعة يقع المركز الرئ
  سوق الكويت لألوراق المالية. يالمساهم الرئيسي بالشركة األم. إن الشركة األم مدرجة ف

 

  ل في:م تتمثلشركة األها اأجل منت سسإن األغراض التي تأ
 

  عمليات إنتاج اللحوم بجميع أنواعها ونقلها واالتجار فيها بجميع أنحاء دولة الكويت وخارجها. القيام بجميع .1
 

ق أغــراض الشــركة األم ســواء داخــل الكويــت أو يإنشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر واألراضي والعقارات الالزمة لتحق .2
   الواردة به. د التأسيس وبالكيفيةنة بعقائر المبيالحظخص األى لعخارجها و

   

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

الجــوي النقــل ل وســائل ستغاللك اكذو ميق أغراض الشركة األنقل البحري والبري الالزمة لتحقلامتالك وشراء واستغالل وسائل ا .4
  بق ذكره داخل دولة الكويت أو خارجها.الالزمة لما س

 

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

  األم. الشركةة ألغراض الزمن الازمخلاباني ومعامل التصليح واألحواض وئجار العقارات والمتامتالك وإيجار واس .6
 

  دير المعدات البحرية الالزمة لسفن الشركة األم.استيراد وتص .7
 

  استيراد وتصدير وتصنيع علف المواشي بجميع أنواعه. .8
 

تي تراها الزمة لتســهيل تحقيــق أغراضــها، ويجــوز أن ليجوز للشركة األم أن تجري جميع المعامالت وكافة التصرفات األخرى ا .9
م أو تشترك بأي وجه مع الهيئــات األخــرى التــي تــزاول أعمــاالً شــبيهة سس أو تمتلك أو تساهأن تؤ مصلحة أو األمركة لشل نوتك

   ها بها.قبأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلح
 

  تخصصة.ة من شركات وهيئات مالمدارالمحافظ  ر فيمــاتثسالااستغالل الفوائض المــالية المتاحة عبر  .10
 

تعمل المجموعة في أربع دول هي الكويت واإلمارات وأستراليا وجنوب أفريقيا وتقوم بنقل وبيع المواشي الحية إلى بعــض دول الشــرق 
  األوسط.

 

إليهــا مجتمعــة باســم (يشــار التابعــة  اتهاوشــركم األ لمعلومــات الماليــة للشــركةلمرحليــة المكثفــة المجمعــة ااتتضــمن المعلومــات الماليــة 
  المجموعة")."



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

          لكويت دولة ا

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)المكث إيضاحات حول المعلومات المالية
  2020رس ما  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  دينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)البمذكورة (كافة المبالغ ال
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  التأسيس واألنشطة (تتمة)  - 1
 

 
 

 
 نسبة المساهمة (%) 

  اسم الشركة التابعة

  مارس 31
2020  

  (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
  (مدققة) 

  مارس 31
1920  

  النشاط  (غير مدققة)
  بلد 

  التأسيس
غ  ندشركة رورال اكسبورت أند تري

 100 100 100  تد اى ليميه) بي تي وإ  بليو(د
  تجارة المواشي  

  أستراليا   واللحوم 
شركة عبر اإلمارات لتجارة المواشي 

 100 100 100  ذ.م.م.
  تجارة المواشي  

 اإلمارات العربية المتحدة  واللحوم 
  شركة الشويخ 

    لمشاريعا  سوتأسيإلدارة 
  التجارية والصناعية 

 100 100 100  .و.ش.ش

  ة  ارإد
  ريع  وتأسيس المشا

  تجارية  لا
  الكويت   والصناعية 

 100 100 100  المواشي (بي تي واي) المحدودة
  تجارة المواشي  

  جنوب أفريقيا   واللحوم 

 
 

  .2020مارس  31قبل اإلدارة كما في  نتم تجميع المعلومات المالية للشركات التابعة بموجب معلومات مالية معدة م
 

  .2020 أغسطس 13من مجلس إدارة الشركة األم في  لمرحلية المكثفة المجمعةالية الومات المالمعدار إصى لعتمت الموافقة 
 

  أساس اإلعداد .2
 

التقــارير الماليــة المرحليــة. وال تتضــمن  ،34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية وفقاً لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
ات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة السنوية الكاملة المعدة وفقاً للمعايير كافة المعلومات واإليضاحرحلية مجمعة المة المكثفة الليمالاالمعلومات 

دل عاال ضقاقات االعتيادية المتكررة التي تعتبر ضرورية للعرحالدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة أن كافة التعديالت التي تتضمن االست
  اجها.إدر د تمق

 
ال تعبّر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة الماليــة التــي ســوف  2020مارس  31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  األعمال تائجن إن

ة للســنوعــة لمجمل عــةمجرجــى الرجــوع للبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة الميُ . للحصول على معلومات إضافية، 2020ديسمبر  31تنتهي في 
  .2019ديسمبر  31هية في المنت المالية

 
  تم عرض المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

 
المطبقة في إعداد ع تلك المالية ملية لمرحة ارفتال هلية لهذد المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحاتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعد

   .2019ديسمبر  31ات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في البيان
 
 
 
 



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

          لكويت دولة ا

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)المكث إيضاحات حول المعلومات المالية
  2020رس ما  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  دينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)البمذكورة (كافة المبالغ ال
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  أساس اإلعداد (تتمة) .2
 

لــة دة والمعدلجديــ ير امعايالد امابقة وفترة التقرير المرحلية المدرجة باستثناء اعتستتفق السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك المتبعة للسنة المالية ال
  هو مبين أدناه. كما

 
  2020يناير  1ير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي تعتبر سارية المفعول للفترة المالية التي تبدأ في المعاي  )أ(

 
 ة التــينة الماليــ للس ولىاألة مرلل لللمجموعة. ال توجد معايير أخرى كانت سارية المفعو ةال يوجد تعديالت لها تأثير جوهري على البيانات المالي

  .2020يناير  1تبدأ في 
 

ولــم تطبقهــا المجموعــة  2020يناير  1المعايير والتعديالت الجديدة غير واجبة التطبيق بعد بالنسبة للفترة المالية للفرع التي تبدأ بتاريخ   (ب)
  بصورة مبكرة

 
الســنة الماليــة للمجموعــة بيقها للمرة األولــى علــى يتم تطولكن لم  ارهاإصد د تمق تيلاعايير جديدة وتعديالت على المعايير المنشورة ناك مهليس 

  وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. 2020يناير  1التي بدأت في 
  
  رية والمطبقة من قبل المجموعةاالمعايير والتعديالت الجديدة الس  )ج(
 

 السحب ناقصاعلى النقد في الصندوق ولدى البنوك بالصافي  لعادالمالنقد يشتمل النقد  ، عالمجمكثف الم رحليالم يةقدنلا بيان التدفقاتفي 
نفصــل ضــمن د منــ كبعلــى المكشــوف البنكــي ، يظهــر الســحب عالمكثــف المجمــ  . في بيان المركــز المــالي المرحلــيعلى المكشوف البنكي

 لمتداولة.المطلوبات ا
 

  اترياألحكام والتقد .3
 

يق السياسات ات يمكن أن تؤثر على تطبلمرحلية يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضالية المكثفة المجمعة المعلومات الماداد إن إع
  وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. .المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 
بية د تطبيــق السياســات المحاســ نت األحكام الهامة التي قامــت بوضــعها اإلدارة عنــ ة المكثفة المجمعة المرحلية، كاماليات العلومالم د هذهداإع دعن

 31في ة هيتنبيانات المالية السنوية المجمعة كما في وللسنة الملللمجموعة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على ا
  .2019مبر ديس

 
  19- تأثيرات كوفيد  1- 3

 
كبيرة في المنطقة التي تعمل بها المجموعة وتتطــور بســرعة. أدخلــت الهيئــات  COVID-19من المتوقع أن تكون التداعيات االقتصادية ألزمة 

لخــدمات التــي تقــدمها لطبيعــة ا ظــًراك، نمع ذلــ و ا.هرالم تدابير تحفيز مالية واقتصادية للتخفيف من تأثيعالتنظيمية والحكومات في جميع أنحاء ال
على األعمال. تراقب المجموعة باستمرار التأثير غير المباشر للوباء على األعمال والعمليات  COVID-19لمجموعة، ال يوجد تأثير مباشر لـ ا

  والشؤون المالية.
  

عمــال النــاتج ألخرى إلدارة تعطل األالمخاطر اارة ت إدمارساومل امقامت بتنشيط خطتها الستمرارية األعالموقف عن كثب و تراقب المجموعة
  .من أجل تعزيز السيولة والحفاظ على األعمال COVID-19عن تفشي 

 
   تقدير القيمة العـادلة .4

 

  :يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلي
 

  شطة.اق نأسو ة فيرسعالم األسعار المعلنة لألدوات المالية  المستوى األول: - 
نشــط ودات أو التزامات مماثلة فــي ســوق غيــر ماثلة. األسعار المعلنة لموجاألسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات الم  ى الثاني:المستو - 

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

 

 



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

          لكويت دولة ا

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)المكث إيضاحات حول المعلومات المالية
  2020رس ما  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  مة)تقدير القيمة العادلة (تت .4
 

  بات المجموعة المسجلة بالقيمة العادلة:ويات قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلويبين الجدول التالي مست
      

1المستوى   (غير مدققة) 2020مارس  31 2المستوى   3توى المس   إجمالي القيمة العادلة 

 لية بالقيمة العادلة من خالل الدخلالموجودات الما
41,144,14 480,523 23,436 640,185  الشامل اآلخر  

     
1توى المس  (مدققة) 2019ديسمبر  31 2المستوى   3المستوى    إجمالي القيمة العادلة 

ل الدخل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال
72483,1 35,649 738,422  الشامل اآلخر  1,257,243 

     
1المستوى   (غير مدققة) 2019مارس  31 2المستوى   3المستوى    إجمالي القيمة العادلة 

الدخل ية بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المال
  الشامل اآلخر

  
1,000,433   33,119    454,954  1,488,506 

 
ادلــة مجمعــة والتــي يــتم قياســها بالقيمــة العمع تلك المستخدمة في أحدث البيانات المالية السنوية ال ثالثالتتسق طريقة التقييم المتبعة في المستوى 

ية حديثة أو فة، والتي تتضمن بعض االفتراضات غير القابلة للدعم بأسعار أو معدالت أسواق ملحوظة أو بيانات مالالمقدرة باستخدام نماذج مختل
  ا.ات التي ال يمكن التنبؤ بالتدفقات المالية المستقبلية لهمعلومات متوفرة حول هذه االستثمار

 
  لمذكورة أعاله، بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.ات والمطلوبات المالية، غير تلك اال تختلف القيم العادلة للموجود

 
  الث:يمثل الجدول التالي التغير في أدوات المستوى الث

 
مارس 31  

2020 
  (غير مدققة)

ديسمبر 31  
 2019  

  (مدققة)

مارس 31  
2019 

 (غير مدققة)
      

793,128    793,128  483,172  فتتاحيرصيد ا  
)347,957(  -   استبعادات     )47,9573(  

)2,649(  التغير في القيمة العادلة   38,001    9,783  

2483,17  480,523  الرصيد الختامي      454,954  
 

  ممتلكات ومنشآت ومعدات  .5
 

 

  ارسم 31 
2020  

   (غير مدققة)

  ديسمبر 31
 2019  

   (مدققة)

  مارس 31
2019  

  (غير مدققة)
 40,910,431  40,910,431 23,732,113  رصيد افتتاحي

 315,829  1,567,073 16,666,816  إضافات
),46488415,( -  استبعادات    - 

 -   47,309 -  ستبعاداتاالستهالك المتعلق باال
)2,879,935( (772,114)   تكلفة االستهالك   )695,017(  

)28,301( (179,387)  ية فروق تحويل عملة أجنب   4,225 

 39,447,428 23,732,113  40,535,468 
 



  ركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.ش
          وشركاتها التابعة 
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  ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)  .5
 

ــي  ــة ف ــالفترة المنتهي ــق ب ــإن تكــاليف االـسـ 2020مــارس  31فيمــا يتعل ــار كــويتي و 338,619 البالغــةتهالك ، ف ــار كــويتي د  44,428دين ين
 31دينــار كــويتي، و  369,218دينــار كــويتي و 172,622ار كــويتي و ينــ د 2,338,095: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ( 389,067و

اليف التشــغيلية ومصــروفات دينار كويتي) تم تحميلها على التكــ  360,071دينار كويتي و 49,082دينار كويتي و 285,864: 2019مارس 
  لعمومية واإلدارية على التوالي.التسويق والمصروفات ا

 
 74,619: 2019ديسمبر  31ر كويتي ( دينا 70,034 بقيمة دفتريةضمنة في بند ممتلكات ومنشآت ومعدات متتم رهن الماكينات والمعدات ال

  قرض طويل األجل. دينار كويتي) كضمان مقابل 100,146: 2019مارس  31دينار كويتي، 
  

  دوالر أمريكي). 53,000,000دينار كويتي ( 16,371,965بمبلغ رر أوشن شيبشراء سفينة جديدة تسمى  قامت المجموعة ،خالل الفترة
  
  ةفة المطفأكلموجودات مالية بالت .6

 
  مارس 31 

2020  
   ققة)(غير مد

  ديسمبر 31
2019  
   (مدققة)

  مارس 31
2019  
  قة)(غير مدق

      
  2,733,302   2,733,302   2,733,302  وصكوك محلية سندات

 
لى % إ6.25ن بي، لدى المجموعة صكوك محلية بمعدل عائد سنوي يحمل معدل فائدة فعلي يتراوح 2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

داولــة علــى أســاس تــواريخ ندات بأنهــا غيــر مت% . تصــنّف الســ 6.50% إلــى 6.25عدل عائد ســنوي يتــراوح مــن % وسندات محلية بم6.50
  .2026وسبتمبر  2026اقها. تستحق السندات والصكوك المحلية في نطاق مايو استحق

 
  المخزون .7

مارس  31 
2020  

   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
      

422,795,0  4,503,148  3,530,171  مواٍش ولحوم (بالصافي)  
 59,633  94,101  109,571  أعالف
 2,579  -   -   أحشاء

 484,847  423,623  512,232   أدوية وسماد وأخرى
 4,151,974  5,020,872  3,342,101 

,5,647241  755,832  مستلزمات إنتاج وقطع غيار   559,4261,  
 -   -   2,692,737  بضاعة في الطريق

 7,600,543  6,266,519  4,901,527 
 

  
 



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

          لكويت دولة ا
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  يون وأرصدة مدينة أخرىمدينون تجار .8
ارس م 31 

2020  
   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
      

 10,534,457  8,840,553  8,413,898  مدينون تجاريون
3016,330,6  16,330,630  مستحق* حكوميم دع   16,330,630 

 24,744,528  25,171,183  ,08726,865  
)12,040,583(  (12,332,648)  المشكوك في تحصيلها مخصص الديون   )12,938,239(  

  12,411,880   13,130,600  13,926,848 
 2,904,047  3,188,421   1,330,370   دفعات مقدمة لموردين

ً  اتمصروف 0221,08   1,466,589     مدفوعة مقدما   457,692 
4337,7  106,624   111,662   ودائع قابلة لالسترداد  

 117,084  -    -   موجودات الضريبة المؤجلة
 44,022  35,059   25,120   سلف للموظفين

 227,016  280,387   210,894   أخرى
  15,556,515   16,962,171  17,714,452 

  
عهـا ) وبيCIFإلـى مينـاء الكويـت ( شراء ونقـل األغنـامبشأن قيام الشركة األم ب 1308 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم2011ر مبسبت 11اريخ * بت

بشأن تقديم وزارة التجارة والصناعة دعـم مـالي  2012يوليو  8بتاريخ  409% هامش ربح، كما صدر القرار الوزاري رقم 15بتكلفتها مضافاً إليها 
ً مجمد تجميداً كامالً تّم إدخا ر كويتي لكل رأس غنم حي أو مبرد أونادي 16.835ه قدر ، والساري حتـى  كان مصدره أو وسيلة إدخالهله إلى الكويت أيا

  .2012نوفمبر  1تاريخ 
  

تلبية ارتفاع أسعار بعـض المـواد ألم لنتيجة الدعم الممنوح للشركة ا) وقد بلغ رصيد الدعم الحكومي المستحق من وزارة التجارة والصناعة ("الوزارة"
دينـار كـويتي  16,330,630( 2020مـارس  31ا فـي دينار كويتي كمـ  16,330,630ة م الوزارية السابقالغذائية واالستهالكية وذلك طبقاً للمراسي

دعـم المجموعـة مـن قبـل علـى  حتى تاريخه، لم تتم الموافقـة ).2019مارس  31دينار كويتي كما في  16,330,630و 2019ديسمبر  31كما في 
زارة للمطالبة بمبلـغ الـدعم المسـتحق. قامـت قامة من الشركة األم بحق الوجد دعاوى قضائية مالوزارة بسبب نزاع بشأن الدعم للرأس الواحد. هذا وتو

  المحكمة بتعيين خبراء للنظر في الموضوع المتعلق بواحدة من القضايا. 
  
لمحكمـة  للقـرار السـابق لدينـار كـويتي تأييـداً  2,294,156االستئناف لصالح الشركة األم بمبلغ قيمتـه محكمة  ، صدر حكم2019نوفمبر  26يخ اربت

فيـه.  بتدينار كويتي فيما يخص هذه القضية التي التزال تنتظر ال 3,462,353إلدارة باالستئناف ضد الحكم مطالبة بكامل المبلغ االبتدائية. و قامت ا
 2020 مـارس 31تي كمـا فـي دينـار كـوي 11,146,796تفظ به مقابل رصـيد الـدعم الحكـومي المسـتحق والبـالغ مة المحبلغ مخصص انخفاض القي

  ). 2019مارس  31دينار كويتي كما في  12,730,079و 2019ديسمبر  31تي كما في دينار كوي 11,146,796(
 

  النقد والنقد المعادل .9
 

مارس  31 
2020  

   ير مدققة)(غ

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
      

,450,5362  2,824,811  2,717,919    نقد بالصندوق ولدى البنوك  
 الل فترة ثالثة أشهر منودائع ألجل تستحق خ

 -   2,746,610  2,872,650  تاريخ اإليداع 
 87,231  51,866  78,578  نقد في محافظ استثمارية

 5,669,147  5,623,287  ,7672,537  
)115,045( (15,703,080)  اقصاً: سحب بنكي على المكشوفن   )941,2891,(  
 1,247,826  5,508,242 (10,033,933)  لنقد والنقد المعادال
  
  



  ركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.ش
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  أسهــم الخزينة .10
 

مارس  31 
2020  

   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
      

,377,3837  7,377,383  عدد الحصص   7,377,383 
%3.41  نسبة األسهم المصدرة (%)   3.41%   3.41%  

291,0421,  1,320,552  وقيةالقيمة الس   1,276,287 
 

ظ بهــا مــن فــاالشركة األم باالحتفاظ باحتياطيات وعالوة إصدار وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزينة طوال الفترة التي يــتم االحت تلتزم
  قاً لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.، وذلك وفقبل الشركة األم

  
  احتياطيات أخرى  .11

 
 

 
ر في احتياطيالتغي
   مة العــادلةالقي

  احتياطي  
  ة ترجم

  عمالت 
  اإلجمالي   أجنبية 

    
),216154(  111,789  2020يناير  1في    )42,427(  

خل من خالل الدات مالية بالقيمة العادلة ودالتغير في القيمة العادلة لموج
)40,367(  الشامل اآلخر    -  )40,367(  

)85,354(  -   فروق تحويل عملة أجنبية    )485,35(  
)239,570(  71,422  )(غير مدققة 2020مارس  31   )168,148(  

      

)32,564(  2019يناير  1في    )109,335(   )141,899(  
ل الدخل عادلة من خاللموجودات مالية بالقيمة الة التغير في القيمة العادل

 101,942   -    101,942  الشامل اآلخر
)41,807(   -    بية فروق تحويل عملة أجن   )41,807(  

)151,142(  69,378  ير مدققة)(غ 2019مارس  31   )81,764(  
 

  قروض .12
 

 

  مارس 31
2020   

   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

  مارس 31
 2019   

  (غير مدققة)

0,0001,90  اولالجزء المتد   1,900,000  2,500,000 
16,771,95  6,771,951  الجزء غير المتداول   17,720,494 

 
مارس  31% كما في 3.5و 2019ديسمبر  31% كما في 3.5% (3.5ي ويحمل معدل فائدة يبلغ م الحصول على قرض من بنك محلت

  .2024نوي حتى يونيو س ) سنوياً. الدفع على أساس نصف2019
  



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

          دولة الكويت 

  عة المرحلية (غير مدققة)المجم إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة
  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  كويتي ما لم يذكر دون ذلك)ال الدينارالمبالغ المذكورة ب(كافة 
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  يون وأرصدة دائنة أخرىائنون تجارد .13
 

مارس  31 
2020  

   (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
    

 4,100,447  2,676,564  2,326,443  ئنون تجاريوندا
 18,527  27,461  878,090  دفعات مقدمة من العمالء

9346,9  46,644  ) 17 توزيعات أرباح دائنة (إيضاح   70,199 
 2,566,022  3,271,419  2,443,425  ت مستحقةمصروفا

839691,  ودائع قابلة لالسترداد   80,1791   205,185 
للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم مخصص مؤسسة الكويت 

 24,045  8,008  40,215  العمــالة الوطنية
53,5639  491,004  370,300  أرصدة دائنة أخرى  

 6,274,956  6,701,628  9787,623,  
 

  مصروفات عمومية وإدارية  .14
 

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  مارس 31

 
2020  

  ر مدققة)(غي
2019  

      (غير مدققة)
 624,984   559,174   اليف موظفينتك

 360,071   389,067   استهالك
 34,540   40,047   تأمين

 24,622   41,542   اب مهنية أتع
 157,352   212,248   انة و إصالحاتصي

 9,967   5,018   يجاراتإ
 124,283   141,945  صروفات أخرىم

 1,389,041  1,335,819 
 

  ربحية السهم األساسية والمخففة لكل سهم .15
 

تــرة زينة) خالل الفألسهم العادية القائمة (ناقصاً أسهم الخب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد اتحتس
  كما يلي:

 

 
   هية فيالثالثة أشهر المنت

  مارس 31

 
2020  

  (غير مدققة)
2019  

  مدققة) ر(غي
 662,902  550,329  ربح الفترة

 209,213,192  209,213,192  لعدد األسهم القائمة (ناقصاً أسهم الخزينة) المتوسط المرجح
 3.169  2.630  السهم (فلس) ربحية

 

  ي أسهم مخففة محتملة.الشركة األم أ لم يكن لدى
 
 
 



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

          دولة الكويت 

  عة المرحلية (غير مدققة)المجم إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة
  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  كويتي ما لم يذكر دون ذلك)ال الدينارالمبالغ المذكورة ب(كافة 

15  

 

  ملة مطلوبات محت .16
 

مارس  31  
2020  

   (غير مدققة)

 رديسمب 31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
      

 1,342,822  1,304,795  750,694      مانخطابات ض
  

 
  ذات العالقة المعامالت واألرصدة مع األطراف .17

 
المقــربين  عــائالتهمارة الرئيسيين للمجموعة وأفــراد ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدي المساهمين الرئيسييتتمثل األطراف ذات الصلة ف

عــة، تمــت لتي لهــا تــأثير جــوهري عليهــا. وفــي إطــار النشــاط االعتيــادي وبموافقــة إدارة المجمووالشركات التي تسيطر عليها الشركة األم أو ا
  مارس. 31تهية في صلة خالل الفترة المنالمعامالت مع تلك األطراف ذات ال

 
  الناتجة عنها: ةواألرصد معامالت مع األطراف ذات العالقةفيما يلي أهم ال

 

   المعامالت
   يالثالثة أشهر المنتهية ف

  مارس 31

 
2020  

  (غير مدققة)
2019  

  (غير مدققة)
 73,586  66,854  مزايا اإلدارة العليا

 

  األرصدة

  مارس 31
2020  

   دققة)(غير م

  ديسمبر 31
2019  
   (مدققة)

مارس  31
2019  

  (غير مدققة)
المدرجة في مكافآت نهاية  - جل األطويلة  أرصدة موظفي اإلدارة العليا

 279,016  43,265  225,692  الخدمة للموظفين
المدرجة في مصروفات  - أرصدة موظفي اإلدارة العليا قصيرة األجل 

 54,813  211,632  47,996  ستحقةم
 70,199  46,993  46,644  ) 13يعات أرباح دائنة (إيضاح توز

 
    لصلة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.ا راف ذاتلمعامالت مع األطتخضع جميع ا

  
 



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

          دولة الكويت 

  عة المرحلية (غير مدققة)المجم إيضاحات حول المعلومات المالية المكثفة
  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  كويتي ما لم يذكر دون ذلك)ال الدينارالمبالغ المذكورة ب(كافة 
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  القطاعات التشغيلية .18

 

   دات والنتائج والموجودات والمطلوباتالتوزيع القطاعي والجغرافي لإليرا   1- 18
 

ا ويتكبــد مصــروفامن عناصر المنشأة ي القطاع التشغيلي هو عنصر جــه اجعــة نتائت، وتــتم مردخل في أنشطة أعمــال يحقــق مــن خاللهــا أرباحــً
ع وتقيــيم أدائــه، وتتــوفر لــه اتخاذ قرارات بشــأن تخصــيص المــوارد للقطــا التشغيلية بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي في المنشأة من أجل

  معلومات مالية منفصلة.
 

  قطاعات جغرافية رئيسية هي:المجموعة في ثالثة  تتركز أنشطة
ماد، وشــراء ألغنام الحية والمذبوحة وكافة ما ينــتج عنهــا مــن الجلــود واألحشــاء والســ ية وبيع اونقل ورعا القطاع التجاري ويتمثل في شراء - 

  ع اللحوم المبردة والمجمدة بالجملة والتجزئة.وبيع األعالف وكذلك شراء وبي
  ع اللحوم وتصنيفها في كافة المنتجات وبيعها بالجملة.ائي ويتمثل في تصنيذقطاع التصنيع الغ - 
  في محافظ استثمارية مدارة بمعرفة شركات متخصصة إضافة إلى الودائع. ات ويتمثلاالستثمار قطاع - 

 
أعمــال المجموعــة  عــن إيــرادات ونتــائج ردارة التنفيذية العليا بالمجموعة، باإلضافة الى ذلك يــتم التقريــ يتم التقرير عن نتائج القطاعات إلى اإل

اً لــنفس ا المجموعة. يتم قياس اإليرادات واألرباح والموجودات والمطلوبــات وفقــ ي تعمل بهغرافية التوموجوداتها ومطلوباتها طبقاً لألماكن الج
لتقــارير الداخليــة المقدمــة والــذي يتماشــى مــع ا ياد البيانات المالية السنوية المجمعة. فيما يلي التحليل القطــاعاألسس المحاسبية المتبعة في إعد

  لإلدارة:
 

  دققة)(غير م عات إيرادات القطا  1- 1- 18
 

 
   لقطاع التجاري ا

  قطاع التصنيع 
   الغذائي 

  قطاع
  اإلجمالي   االستثمارات 

 2020  9201   2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 ألف دينار كويتي 

,40512   13,657  -   37   410   2,333   11,882   11,287   الكويت   
 2,465   2,868   -   -   -   -   2,465   2,868   ةمارات العربية المتحداإل

 727   749   -   -   -   -   727   749   أستراليا 
 -    2,405   -   -   -   -   -   2,405   جنوب أفريقيا 

,59715   19,679  -   37   410   2,333   15,074   17,309   اإلجمالي  

     بنود غير موزعة:
 100 95  إيرادات متنوعة 

 15,697 19,774  اتاعقطال إيراد إجمالي

 (10) (35)  بين القطاعات  فالحذعمليات  

 15,687 19,739  جماليالا



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

          لكويت دولة ا

  فة المجمعة المرحلية (غير مدققة)المكث إيضاحات حول المعلومات المالية
  2020رس ما  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  دينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)البمذكورة (كافة المبالغ ال
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  القطاعات التشغيلية .18
 

   لإليرادات والنتائج والموجودات والمطلوبات زيع القطاعي والجغرافيالتو  1- 18
 

  (غير مدققة) ائج القطاعاتنت  2- 1- 18
 

   القطاع التجاري 
  طاع التصنيع  ق

   الغذائي 
  اع  قط

  اإلجمالي    االستثمارات 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ألف دينار كويتي
)64(   37   48   113   430  412   الكويت    562  441  

 22 (3)  -     -   -     -   22 (3)   لمتحدةاإلمارات العربية ا
 169  31  -     -   -     -   169  31   أستراليا 

)8( (20)   جنوب أفريقيا     -     -   -     -  (20) )8(  
)64(   37   48   113   613  420   جمالياإل   570  597 

    نود غير موزعة:ب
 90  ‐  إيرادات أخرى غير موزعة 
 (11) (10)   تكاليف أخرى غير موزعة 

 676  560   ربح الفترة

 (13) (10)  بين القطاعات  فالحذ  عمليات

 550 663  جماليإلا



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

      دولة الكويت 
    

  ات حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة)إيضاح
  2020 سمار  31 ة أشهر المنتهية فيالثالثلفترة 

  يذكر دون ذلك)ا لم (كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي م
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  (تتمة) القطاعات التشغيلية.18
 

  ققة)(غير مد التوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات  3- 1- 18
 

  اإلجمالي   قطاع االستثمارات   قطاع التصنيع الغذائي   ع التجاريالقطا 
مارس  31 

2020 
ير مدققة)(غ  

ديسمبر  31
2019 
 (مدققة) 

مارس  31
2019 

ة)قغير مدق(   

مارس  31
2020 

 (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019 
 (مدققة) 

مارس  31
2019 

  (غير مدققة)

مارس  31
2020 

 (غير مدققة)

 ديسمبر 31
2019 
) (مدققة  

مارس  31
2019 

  (غير مدققة)

مارس  31
2020 

 (غير مدققة)

ديسمبر  31
2019 
 (مدققة) 

مارس  13
2019 

 (غير مدققة)
 ألف دينار كويتي 

,2466  6,463   59,973 43,116  58,439  جوداتالمو  5,036  9,547 9,424 6,704  74,449 59,003 71,713 

95231, 18,591 33,613  باتالمطلو    260  126  160   -  -  -  33,873 18,852 232,11  

التجميع.تم حذف الموجودات والمطلوبات المشتركة بين القطاعات عند ي  



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

      دولة الكويت 
    

  حول المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير مدققة)ضاحات إي
  2020مارس   31شهر المنتهية في الثة ألفترة الث

  ر دون ذلك)م يذك(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما ل
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  القطاعات التشغيلية (تتمة)  .18
 

  (غير مدققة) التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات  .18-1-4
 

  2020مارس  31 
  (غير مدققة)

  اإلجمالي  فالحذ  جنوب أفريقيا   أسترالياية المتحدة مارات العرباإل  الكويت  
  ار كويتي ألف دين   

  74,449  (22)  588   2,802   7,535   63,546   ودات الموج

 33,873 (9) 855  456   503  32,068  المطلوبات 

 
  2019ديسمبر  31 

  (مدققة)
 اإلجمالي الحذف جنوب أفريقيا  أستراليا اإلمارات العربية المتحدة  الكويت  
 ألف دينار كويتي   
  59,002  (13)  1,032  2,907 7,055 48,021  ات الموجود

  18,852  (27)  1,137  505 1,252 15,985  المطلوبات 

 
  2019مارس  31 

  (غير مدققة)

 الكويت  
اإلمارات العربية 

 اإلجمالي الحذف أستراليا المتحدة 
 ألف دينار كويتي   

 71,713 (23) 3,031 5,018 63,687  الموجودات 

 32,112 (55) 680 5,525 25,962  لوبات المط

 
  العمومية السنوية اجتماع الجمعية  .19

 
ية للسنة الماليــة المنتهيــة فــي المجمعة السنوالبيانات المالية  2020مارس  8األم الذي عقد  كةردية للشية العالعامة السنواعتمد اجتماع الجمعية ا

  .2019ديسمبر  31
  
 حكومي مدع .20

 
ألغنام الحية ا، يتم منح الشركات واألفراد الذين يستوردون شحنات  2020مارس  27بتاريخ  80م قرار وزارة التجارة والصناعة رقلى بناًء ع
 .2020أبريل  30صالح حتى ألف رأس  300، مع السماح بحد أقصى  رأسدينار كويتي لل 5ى شكل إعانة حكومية قدرها عل ماليًا دعًما

 .2020مايو  31حتى  80بمد صالحية القرار رقم  100رقم  القرار 2020أبريل  27لصناعة في ة واوزارة التجار تصدرأ
 

  .ةالحي نامغألاات من يتم استالم أي شحن ، لم 2020مارس  31حتى 




