
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 الشركة الوطنية للرماية  
 عامة –شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 التابعة شركاتهاو

 الكويت

للسنة المالية المنتهية فيالمجمعة البيانات المالية   

 2017ديسمبر  13

 مــع

 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الشركة الوطنية للرماية 
 عامة –شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت

للسنة المالية المنتهية فيالمجمعة البيانات المالية   

 2017ديسمبر  13

 مــع

 تقرير مراقب الحسابات المستقل

  

 

 

 

 وياتـالمحت

 

 

 

   تقرير مراقب الحسابات المستقل

   

 البيان  

 أ  المجمع  بيان المركز المالي

 ب  المجمع الربح او الخسارة بيان 

 ج  اآلخر المجمعبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 د  المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 هـ  المجمع  بيان التدفقات النقدية

 

 
 الصفحة 

32 - 1  المجمعة  إيضاحات حول البيانات المالية  

 

 







أ –ان بي

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

(ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 التابعة شركاتهاو

 تالكوي

 7132ديسمبر  13كما في المجمع بيان المركز المالي 
 ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“ 

 3112 7132 إيضاح

 الموجودات

 الموجودات المتداولة
 3,027,743 756,439 النقد والنقد المعادل

-82,835,000 مويل ومشاركةت

 616,435735,594 9 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 411,575 310,440 المخزون

3,818,314 4,174,912 

 الموجودات غير المتداولة

 5,698,918 105,638,846 متاحة للبيع اتإستثمار

 63,371,509 62,460,999 11 عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة

 3,655,190 3,602,672 12 ات عقاريةإستثمار

 1,386,2301,461,881 13 ممتلكات ومعدات

73,088,74774,187,498 

 76,907,06178,362,410 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية 

 المطلوبات المتداولة

18,553,751 20,115,258 14أرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون و

 16,072,14016,306,428 15 التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,31218,605,312 16 قرض ألجل

54,792,71053,465,491 

 المطلوبات غير المتداولة

 1,332,373 1,382,346 14أرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون و

 206,513 225,408 مكافأة نهاية الخدمة 

1,607,754 1,538,886 

 حقوق الملكية 

28,019,084 28,019,084 18 رأس المال

750,600750,600 19 احتياطي إعادة التقييم

6,433,4576,875,354 احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

932,819 872,747 القيمة العادلة التغير فياحتياطي 

(13,219,824) (15,569,291) خسائر متراكمة

23,358,033 20,506,597 حقوق الملكية 

 76,907,06178,362,410مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

 دمحم سعود سليمان العبدهللا الصباح صباح سلمان

نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

.المجمعة من هذه البيانات الماليةيتجزأ  ال ءا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جز



 ب –بيان 

 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت

 

    7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في الربح أو الخسارة المجمع بيان 
 ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“ 

  

 3112  7132 إيضاح 

     

 921,223  958,254  اإليرادات

 (229,992)  (715,166)  مباشرةالالتكاليف 

 399,222  243,088  مجمل الربح

 9,271  8,069  إيرادات أخرى

 -  (54,507)  خسائر محققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 211,227  196,650  مجموع اإليرادات

     

     

     المصروفات واألعباء األخرى

 3,112,179  1,938,664 20 مصروفات فوائد

 981,299  607,453  عمومية وإدارية مصروفات 

 (199,112)  -  إيرادات توزيعات 

 3,899,723  2,546,117  المصروفات واألعباء األخرى مجموع

     

 (3,998,139)  (2,349,467)  السنة خسارة 

 (9.371)  (8.385) 21 ( فلس/)السهم خسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المجمعة من هذه البيانات الماليةيتجزأ  ال ءا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جز

 



 ج –بيان 

 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 التابعةوشركاتها 

 الكويت

 

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المجمع  اآلخرالدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
 ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“ 

  

 7132  3112 

    

 (3,998,139)  (2,349,467) السنةخسارة  

       

    :األخرىالخسارة الشاملة 

    :إلى الربح أو الخسارة بنود من المحتمل تحويلها الحقا  

 (92,219)  (60,072) التغير فى القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

 381,311  (441,897) التغير في احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

 182,999  (501,969)  للسنة خرالشامل اآل الدخل(/الخسارة)

    

    :تحويلها الحقا  إلى الربح أو الخسارة لن يتمبنود 

 177,211  - صافي الربح الناتج من إعادة تقييم عقار 

    

 222,892  (501,969) خر للسنة اآل الدخل الشامل(/الخسارة)

 (3,321,929)  (2,851,436) للسنةإجمالي الخسارة الشاملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المجمعة من هذه البيانات الماليةيتجزأ  ال ءا  المرفقة تشكل جزإن اإليضاحات 



 هـ –بيان 

 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت

 

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية المجمع 
 ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“ 

 

 2017  2016 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (3,998,139)  (2,349,467) السنة خسارة 

    

    :تعديالت

 111,921  132,934 استهالك ممتلكات ومعدات

 -  54,507 خسائر محققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 -  192,3 اقتناء شركة تابعةخسائر نتيجة 

 (199,112)  - توزيعات مستلمةإيرادات 

 -  18,071 مكافأة نهاية الخدمة 

 3,112,179  1,938,664 فوائد مصروفات

 (928,923)  (198,500) قبل إحتساب أثر التغير في بنود رأس المال العامل ةالخسارة المعدل

 (339,829)  129,135 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 (397,982)  101,135 المخزون

 288,781  (116,514) دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 (227,211)  (84,744) صافى النقد المستخدم فى العمليات

 (2,219)  - المدفوعةمكافأة نهاية الخدمة 

 (271,919)  (84,744) االنشطة التشغيلية صافى النقد المستخدم في

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (2,835,000) تمويل ومشاركة

 -  5,565 استثمارات متاحة للبيع

 (1,182,122)  - إستثمارات عقارية

 (177,913)  (57,283) ممتلكات ومعدات

 119,191  - توزيعات مستلمة

 (1,399,991)  (2,886,718) المستخدم فى األنشطة االستثمارية النقد صافي

    

    

 (1,932,892)  (2,971,462) صافي النقص في النقد والنقد المعادل

 -  351 النقد والنقد المعادل نتيجة اقتناء شركة تابعة

 1,991,999  1917292,1  السنة النقد والنقد المعادل في بداية 

 2,137,712  56,439                      السنة النقد والنقد المعادل في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المجمعة من هذه البيانات الماليةيتجزأ  ال ءا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جز



 د –بيـان 

 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت

 

   7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المجمع  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“ 

 

 حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة األم 

 رأس 

  المال

 احتياطي

  إعادة تقييم

احتياطي ترجمة 

  عمالت اجنبية

 التغير في احتياطي

 االجمالى  خسائر متراكمة  القيمة العادلة 

            

            

 25,592,602  (10,621,399)  1,026,464  6,595,154  573,299  28,019,084 3112يناير  1الرصيد في 

 (3,998,139)  (3,998,139)  -  -  -  - السنة صافي خسارة 

 222,892  -  (92,219)  381,311  177,211  - للسنة  خراأل الشامل الدخل

 (2,234,569)  (3,998,139)  (92,219)  381,311  177,211  - للسنة  ةالشامل الخسارةإجمالي 

 23,358,033  (13,219,824)  932,819  6,875,354  750,600  28,019,084  3112ديسمبر  21الرصيد في 

            

 23,358,033  (13,219,824)  932,819  6,875,354  750,600  28,019,084 2017يناير  1الرصيد في 

 (2,349,467)  (2,349,467)  -  -  -  - السنة صافي خسارة 

 (501,969)  -  (60,072)  (441,897)  -  - للسنة خرى الخسارة الشاملة األ

 (2,851,436)  (2,349,467)  (60,072)  (441,897)  -  - للسنة إجمالي الخسارة الشاملة 

 71951195,2  (15,569,291)  872,747  6,433,457  750,600  28,019,084  7132ديسمبر  13الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .البيانات المالية المجمعةهذه من يتجزأ  ال إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا 



(1) 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 التأسيس والنشاط -3
 

( ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )عامة  -شركة مساهمة كويتية  – الشركة الوطنية للرماية  إن

تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم  .1998 مايو 31تأسست فى  شركة مساهمة كويتية هى" الشركة األم"

فى " الشركة األم"تم إدراج أسهم  -3117يوليو  13عليه كان أخرها بتاريخ  تأشيراتإجراء عدة والذى تم  73562

 . 3119يوليو  32سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ 

 

 -:تتمثل فيما يلي "للشركة األم"إن األنشطة األساسية 

بشرط الحصول على الموافقة )كويت وخارجها لنة ميادين حديثة للرماية فى دولة ااإنشاء وتوريد وتركيب وصي -

 (المسبقة من الجهات األمنية عند العمل خارج الكويت

 .إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية -

 .قطع الغيار الخاصة بهااستيراد ب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية وإنشاء وتوريد وتركي -

بشرط الحصول على الموافقة المسبقة )إنشاء مركز تدريبى لتنظيم دورات داخلية وخارجية فى مجال ميادين الرماية  -

 (.الدورات الخارجية حالةمن وزارة الدفاع فى 

 .لتحديد البرامج التدريبية ذات العالقة فى نفس المجال التنسيق مع الجهات المستفيدة -

فى غير مباشر بشكل  سواء بشكل مباشر، أوالشركة عن طريق استثمارها  ىلدالمتوفرة استغالل الفوائض المالية  -

 .محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة

 .ستيراد الذخيرة ألغراض التدريب فى الشركةإ -

 

للشركة ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها فى دولة الكويت وفى الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز 

كون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه مع الهيئات التيي تيزاول أعمياال  شيبيهة بأعمالهيا أو التيي قيد تعاونهيا عليى تأن 

 .نشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بهاتحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن ت

 

 .السمحاء تقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية

 

 .مجمع ميادين الرماية –صبحان الصناعية : المسجل هو "الشركة األم"إن عنوان 

 

مين قبيل مجليس إدارة  3117ديسيمبر  21تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية فيي 

إن الجمعيية العموميية للمسياهمين ليديها صيالحية تعيديل تلين البيانيات الماليية  3118 ميارس 39 بتاريخ" الشركة األم"

  .المجمعة بعد إصدارها

 

 الجديدة والمعدلة" IFRS"للتقارير المالية  تطبيق المعايير الدولية -7
 

 :معايير جديدة أو معدلة أصبحت سارية خالل السنة الحالية (7/3

الصيادرة عين مجليس معيايير ( IFRS)خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق عدد من التعديالت عليى المعيايير 

 .3117يناير  1تي تبدأ في أو بعد والتي تسري على الفترة المحاسبية ال( IASB)المحاسبة الدولية 
 

  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي(IAS ) اإلفصاحات األولية" 2رقم" 

تتطلييب تليين التعييديالت ميين المنشييمت بييأن تقييدم اإلفصيياحات التييي تمكيين مسييتخدمي البيانييات المالييية المجمعيية ميين تقييييم 

إن تطبييق هيذه التعيديالت . التغيرات في اإللتزامات الناشئة عن األنشطة التمويلية شاملة التغيرات النقدية وغير النقديية

 . للشركةليس له تأثير على البيانات المالية المجمعة 
  

  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 12 الصادرة ضمن التحسينات السنوية للمعايير 

تشتمل التحسينات السنوية على تعديالت لعدد من المعايير أحد هذه التعديالت يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 .IFRS12 وهي التعديالت على معيار 3117يناير  1أو بعد 
 

ال يتطلب تقديم معلومات مالية مختصيرة عين الحصيص فيي الشيركات " IFRS12"إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

على أنها محتفظ بها ( أو متضمنة في مجموعة التصرف)التابعة والزميلة أو المشروعات المشتركة والتي يتم تصنيفها 

ص طبقيا  توضح التعديالت بأن ذلن هو التنازل الوحيد عن متطلبات اإلفصياح الالزمية لمثيل هيذه الحصي. بغرض البيع

 .IFRS12لمعيار 
 

إن تطبيق هذه التعديالت ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعية للشيركة حيين أنيه ال توجيد حصيص للشيركة فيي 

 .تلن المنشمت يكون قد تم تصنيفها أو متضمنة في مجموعة تصنف على أنها معدة للبيع



(7) 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 :معايير جديدة ومعدلة صدرت ولم يحن موعد تطبيقها (7/7

 :المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولكنها غير سارية بعد لم تقم
 

 األدوات المالية IFRS 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  IFRS 35المعيار الدولي للتقارير المالية 

 عقود التأجير IFRS 31المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم IFRS 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 IFRS 31التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 IAS 28ومعيار المحاسبة الدولي 

بين مستثمر وشركته  بيع أو المساهمة في أصل

 .الزميلة أو المشروع المشترك

 تحويالت العقارات اإلستثمارية  IAS 1,التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 

  المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 9 :األدوات المالية 

األدوات  – IFRS 9الصيغة النهائية للمعيار اليدولي للتقيارير الماليية ( IASB)أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 . مع السماح بالتطبيق المبكر 3118يناير  1ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  3111المالية في يوليو 
 

متطلبات التحقق والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض  IFRS 9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

يحل هذا المعيار محل . عقود شراء أو بيع الموجودات غير المالية وإنخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التغطية

 .التحقق والقياس: األدوات المالية IAS 39معيار المحاسبة الدولي 
 

 التصنيف والقياس ( أ

بيق هذا المعيار سوف يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية ولكن ليس من المتوقع أن إن تط

يستند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى . يكون له تأثيرا  جوهريا  على تصنيف وقياس المطلوبات المالية

تحدد هذه العوامل ما إذا كانت الموجودات . يةوسمات تدفقاتها النقدية التعاقد( نموذج أنشطة المنشأة)كيفية إدارتها 

المالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو وفقا  للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل 

 .بيان الربح أو الخسارة المجمع
 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية ( ب

ات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو وفقا  للقيمة العادلة من تنطبق متطلبات إنخفاض القيمة على الموجود

عند . خالل الدخل الشامل اآلخر ومديني عقود التأجير وبعض التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

د التحقق المبدئي، ينبغي إحتساب مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث اإلخفاق في السدا

وفي حالة (. شهر 13الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل )المحتملة في غضون فترة اإلثنى عشر شهرا  التالية 

الزيادة الجوهرية في المخاطر اإلئتمانية، ينبغي إحتساب مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة عن كافة 

العمر المتوقع للخسائر اإلئتمانية )ع لألداة المالية أحداث اإلخفاق في السداد المحتملة على مدى العمر المتوق

شهر ضمن  13يتم اعتبار الموجودات المالية التي تسجل لها خسائر ائتمانية متوقعة خالل فترة (. المتوقعة

بينما تعتبر الموجودات المالية التي تتعرض لزيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية ضمن ": 1المرحلة "

تعتبر الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على تعرضها لإلنخفاض في القيمة أو تعتبر ، و"3المرحلة "

 ".2المرحلة "مخفقة في السداد أو تعرضها لإلنخفاض اإلئتماني ضمن 
 

يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت المخاطر اإلئتمانية قد زادت بشيكل جيوهري منيذ التحقيق المبيدئي لكيل فتيرة تقيارير 

مالية مع األخذ في اإلعتبار التغير في مخاطر اإلخفاق في السداد اليذي يحيدث عليى ميدى العمير المتبقيي ليألداة الماليية 

 .دون مراعاة الزيادة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 

إلعتمياد عليى يجب أن تكون عمليية تقيييم المخياطر اإلئتمانيية وتقيدير الخسيائر اإلئتمانيية المتوقعية خاليية مين التحييز وا

االحتماالت ويجب أن تتضمن كافة المعلومات المتاحة ذات الصلة بيالتقييم بميا فيي ذلين المعلوميات الخاصية باألحيداث 

إضيافة إليى . الماضية والظروف الحالية والتكهنات المعقولة والمؤيدة للظروف اإلقتصيادية فيي تياريخ التقيارير الماليية

ونتيجية ليذلن، تهيدف عمليية التحقيق . إلئتمانيية المتوقعية القيمية الزمنيية لألميوالذلن، يجب أن يراعى تقدير الخسيائر ا

ويهييدف تحميييل  IAS 39والقيياس إلنخفيياض القيميية أن تكييون ذات نظييرة مسييتقبلية أبعييد مين معيييار المحاسييبة الييدولي 

 .إنخفاض القيمة الناتجة إلى أن يكون أكثر تقلبا  
 

، ولكنهيا ال تتوقيع أي تيأثير جيوهري هيام IFRS 9إن إدارة المجموعة بصدد تقييم أثر المعيار الدولي للتقيارير الماليية 

 .عند تطبيقه
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  المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 15 :اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

ويسري على  3111مايو  38بتاريخ  IFRS 15أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 

محيل معيييار  IFRS 15يحيل المعييار اليدولي للتقيارير الماليية . 3118ينياير  1الفتيرات السينوية التيي تبيدأ فيي أو بعيد 

اإلييرادات باإلضيافة إليى تفسيير لجنية  IAS 18سيبة اليدولي عقيود اإلنشياء ومعييار المحا IAS 11المحاسيبة اليدولي 

 IFRICوتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  IFRIC 13تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

مين  SIC 31مية وتفسير لجنة التفسييرات الدائ IFRIC 18وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  15

يستبعد هيذا المعييار الجدييد حياالت عيدم التوافيق ونقياط الضيعف فيي متطلبيات اإلييرادات السيابقة كميا . تاريخ السريان

يطرح إطار عمل أكثر قوة لمعالجة قضايا اإليرادات وتحسين جودة المقارنة لممارسات تحقق اإليرادات بين الشركات 

 . سواق المالوقطاعات األعمال ونطاقات اإلختصاص وأ
 

وجود أي تأثير جيوهري نتيجية تطبييق  ولبيان IFRS 15إن المجموعة بصدد تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .هذا المعيار
 

  المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 16 :عقود التأجير 

 3112فيي ينياير " عقيود التيأجير" IFRS 16أصدر مجلس معايير المحاسيبة الدوليية المعييار اليدولي للتقيارير الماليية 

 IFRS 16يتطليب المعييار اليدولي للتقيارير الماليية . 3119ينياير  1ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

من المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود التأجير ضمن نطاق هذا المعيار بنفس الطريقة المتبعة للمحاسيبة عين عقيود 

يقوم المستأجرون بتسجيل ". عقود التأجير" IAS 17تمويلي في الوقت الحالي ضمن معيار المحاسبة الدولي التأجير ال

وييتم إطفياء األصيل عليى ميدى طيول . األصل الخاضع لحق اإلستخدام واإللتزام المالي المقابل فيي الميزانيية العموميية

إن محاسيبة الميؤجر ليم تتعيرض لتغيييرات جوهريية وفقيا  . فأةعقد التأجير واإللتزام المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المط

 . IAS 17لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 .على بياناتها المالية المجمعة IFRS 16إن المجموعة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

  التعديالت على المعيار الدوليIFRS 2 :س األسهمتصنيف وقياس معامالت الدفع على أسا 

 :توضح التعديالت ما يلي
 

عنيد تقيدير القيمية العادلية لمعيامالت اليدفع عليى أسياس األسيهم النقديية، ف نيه يجيب أن تيتم المحاسيبة عين تيأثيرات  (1

الخضوع لشروط االستحقاق أو عدم االستحقاق بحين تتبع نفس أسلوب معامالت الدفع على أساس األسهم مقابيل 

 .أدوات حقوق الملكية

المحاسييبة علييى تعييديل طريقيية الييدفع علييى أسيياس األسييهم والتييي تتغييير فيهييا المعامليية ميين التسييوية النقدييية إلييى تييتم  (3

 :التسوية مقابل أدوات حقوق الملكية كما يلي
 

 .ال يتم اإلعتراف باإللتزام األصلي .أ 

ة العادلية ألداة يتم اإلعتراف بمعامالت الدفع على أساس األسيهم مقابيل حقيوق الملكيية فيي تياريخ تعيديل القيمي .ب 

 . حقوق الملكية الممنوحة في حدود الخدمات المقدمة حتى تاريخ التعديل

أي فرق بين القيمة الدفترية لإللتزام بتاريخ التعديل والمبلغ المسجل فيي حقيوق الملكيية ييتم اإلعتيراف بيه فيي  .ج 

 .الربح أو الخسارة مباشرة
 

ميع السيماح بيالتطبيق المبكير لهيا وتطبييق  3118ينياير  1أو بعيد  تسري التعديالت عليى الفتيرات الماليية التيي تبيدأ فيي

 .بعض الشروط اإلنتقالية
 

حين أنه ليس لديها أية  للمجموعةأن يكون هناك تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة  المجموعةال تتوقع إدارة 

 .ترتيبات لمعامالت الدفع على أساس األسهم
 

  31التعددديالت علددى المعيددار الدددولي IFRS  71ومعيددار المحاسددبة الدددولى IAS : بيددع أو المسدداهمة فددي أصددل بددين

 . مستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

تتعامل هذه التعديالت مع المواقف التي يتم فيها بيع أو المساهمة في أصيل بيين مسيتثمر وشيركته الزميلية أو المشيروع 

تنص هذه التعديالت بأن الربح أو الخسارة الناتجة عن فقدان السيطرة على شيركة تابعية والتيي ال تمثيل المشترك حين 

معاملة تجارية ميع الشيركة الزميلية أو المشيروع المشيترك والتيي ييتم المحاسيبة عليهيا بطريقية حقيوق الملكيية بيأن ييتم 

 تخصييها فييي الشييركة الزميليية أو المشييروع اإلعتييراف بهييا فييي ربييح وخسييارة الشييركة األم فييي حييدود الحصيية التييي ال

كميا ( IASB)إن موعد سريان هذه التعديالت ال يزال قيد اإلقرار من قبيل مجليس معيايير المحاسيبة الدوليية . المشترك

 . أن التطبيق المبكر لهذه التعديالت مسموحا  به
 

فييي  للمجموعييةبيانييات المالييية المجمعيية بييأن تطبيييق هييذه التعييديالت قييد يكييون لييه تييأثير علييى ال المجموعييةتتوقييع إدارة 

 . المستقبل حال نشوء مثل هذه المعامالت
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  1,التعديالت على معيار المحاسبة الدولى IAS : التحويالت للعقارات اإلستثمارية 
أو إلى العقارات اإلستثمارية يتطلب تقييم ميا إذا كيان العقيار يفيي أو توقيف عين /توضح هذه التعديالت بأن التحويل من

الوفاء بتعرييف العقيارات اإلسيتثمارية وميدعما  بيدليل ملحيوا بيأن التغيير فيي طريقية اإلسيتخدام قيد حيدث بالفعيل، كميا 

ف نيه مين الممكين وجيود دلييل عليى تغييير ( IAS 11)ة فيي المعييار توضح التعديالت بأنه في المواقف غير تلين المبيني

 . محتمل في إستخدام العقارات تحت اإلنشاء

 

 . مع إمكانية التطبيق المبكر لها 3118يناير  1إن التعديالت تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

ن أن يكييون لهييا تييأثير علييى البيانييات المالييية المجمعيية وتتوقييع إدارة المجموعيية بييأن تطبيييق هييذه التعييديالت ميين الممكيي

 . للمجموعة في المستقبل حال وجود تغير في طريقة استخدام عقاراتها

 

 المفهوم المحاسبى األساسى -1

 

تييأثرت عمليييات المجموعيية بشييكل عييام عيين الشييركات االخييرى فييي مجييال التطييوير العقيياري باالزميية المالييية العالمييية 

كميا . ركات التابعة للمجموعة في مجال تطوير العقارات في دولة االمارات العربية المتحدةبعض الشتعمل  .واالقليمية

 21)دينيار كييويتي  23,121,999بلغيت تكلفية العقيارات قييد التطيوير والمحيتفظ بهيا للمتياجرة  3117ديسيمبر  21فيي 

تطوير العقارات قيد التطوير والمحتفظ تم انهاء عقود  3119خالل سنة  (دينار كويتي 22,271,919:  3112ديسمبر 

   .بها للمتاجرة

" المجموعيية"المالييية المجمعيية، فقييد تجيياوزت إلتزامييات البيانييات ميين هييذه  12،19،11كمييا هييو مبييين فييى اإليضيياحات 

" المجموعية"وقيد تخلفيت . موجوداتهيا الممكين تحقيقهيا عليى الميدى القصيير 3117 ديسمبر 21قصيرة األجل كما فى 

دولية اإلميارات  -سداد المدفوعات المؤجلة لصالح المطور الرئيسي مقابل عقارات قيد التطوير في أبيو ابيي أيضا  عن

قيام . العربية المتحدة، باإلضافة إلى التأخر في سداد القرض ألجل مع الفائدة المترتبة عليه لصالح البنن المحليي اليدائن

أعياد االسيتحواذ عليى كافية الضيمانات المحيتفظ بهيا مقابيل هيذا و" الشيركة األم"البنن المحلي الدائن برفع دعيوى ضيد 

خسيارة بمبليغ " المجموعية"تكبيدت . القرض ألجل، وذلين مين أجيل اسيترداد جيزء مين أصيل مبليغ القيرض ميع الفائيدة

 2,598,425خسييارة بمبلييغ : 3112 ديسييمبر 21) 3117 ديسييمبر 21المنتهييية فييي  للسيينةدينييار كييويتي  2,349,467

ديسييمبر  21) 3117 ديسييمبر 21دينييار كييويتي كمييا فييي  15,569,291وقييد بلغييت الخسييائر المتراكميية  (دينييار كييويتي

عييالوة علييى ذليين، لييم يييتم نقييل ملكييية العقييارات قيييد التطييوير البالغيية قيمتهييا (. دينييار كييويتي 13,219,824: 3112

بسبب التعثر في سداد دفعيات المقابيل ( دينار كويتي، 63,371,509: 3112ديسمبر  21) دينار كويتي 62,460,999

وغرامية التيأخير ( دينار كيويتي 16,306,428: 3112ديسمبر  21)دينار كويتي  16,072,140المؤجل البالغة قيمته 

المدرجية ضيمن ( دينار كويتي 13,349,644: 3112ديسمبر  21)دينار كويتي  15,088,010المستحقة السداد بمبلغ 

 .واألرصدة الدائنة األخرى وننين التجاريبند الدائ

 

دارة حاليا  مفاوضات مع بعض المستثمرين المحتملين، وهي واثقة من الوصول إلى اتفاق مع دائنيهيا لتسيوية إلتجرى ا

 .المالية المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية المحاسبيالبيانات وعليه، تم إعداد هذه . الدفعات المؤجلة

 

 حاسبية الهامة السياسات الم -,

 : هى كما يلي المجمعة المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الهامةالمحاسبية  السياساتإن 

 

 المجمعة أسس إعداد البيانات المالية  (3/,
الصادرة عن مجلس ( IFRS)المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المجمعة تم إعداد هذه البيانات المالية  -

( IFRIC)والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية ( IASB)المحاسبة الدولية  معايير

 .ومتطلبات قانون الشركات بدولة الكويت وتعديالته الالحقة

يمة العادلة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل ب عادة التقييم بالق المجمعة تم إعداد هذه البيانات المالية -

 . بالدينار الكويتيالمجمعة تم عرض هذه البيانات المالية . ها الماليةوجوداتلبعض م

 وإفتراضاتللمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وفقا  المجمعة إن إعداد البيانات المالية  -

فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإل

كما يتطلب . والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات خالل الفترة الصادر عنها التقرير المجمعة البيانات المالية

إن المناطق التي تتخللها درجة . أيضا من االدارة ممارسة بعض من أحكامها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية

مبينة في إيضاح  المجمعة لبيانات الماليةاإلفتراضات جوهرية بالنسبة لأو التعقيد أو حين تكون التقديرات وعالية من 

  (. 9)رقم 
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 أسس التجميع  (7/,
التابعيية هييي تليين الشييركات التييي تسيييطر عليهييا الشييركة األم، وتكييون السيييطرة قائميية عنييدما يكييون لييدى  الشييركاتإن 

المقييدرة بشييكل مباشيير أو غييير مباشيير علييى الييتحكم فييي السياسييات المالييية والتشييغيلية والحصييول علييى ” الشييركة األم“

 : عندما" الشركة األم"تتحقق سيطرة . المنافع من أنشطتها

 

 . تتم السيطرة علي الشركة المستثمر بها -

 . التعرض لعائدات متغيرة أو تملن حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها -

 . تكون لها المقدرة على استخدام سلطتها لتؤثر علي عائدات الشركة المستثمر بها -

 

تأخيذ " الشيركة األم"شيركة المسيتثمر بهيا، في ن األغلبية في حقوق التصويت في ال" الشركة األم"في حالة عدم امتالك 

 : بعين االعتبار حقائق وعوامل أخرى في تقييم السيطرة والتي تتضمن

 

 . ومالكي أصوات آخرين" الشركة األم"ترتيب تعاقدى بين  -

 .حقوق ناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى -

 ". الشركة األم"حقوق تصويت  -

 . حقوق تصويت محتملة -

 

انات المالية للشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة ضمن البيانات المالية من تياريخ بيدء السييطرة يتم ادراج البي

 . فعليا وحتى تاريخ انتهاء السيطرة فعليا
 

يييتم تجميييع البيانييات المالييية للشييركات التابعيية علييى اسيياس كييل بنييد ميين خييالل اضييافة البنييود المتشييابهة للموجييودات 

عنيد التجمييع ييتم اسيتبعاد األرصيدة والمعيامالت بيين الشيركات بالكاميل بميا فيهيا  .ل والمصيروفاتواليدخ والمطلوبات

يتم إعداد البيانيات الماليية باسيتخدام سياسيات محاسيبية موحيدة . األرباح واألرباح والخسائر غير المحققة بين الشركات

 .للمعامالت المتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم في اروف متشابهة

 

المالييية للشييركات التابعيية ليينفس التيياريخ أو بتيياريخ ال يتجيياوز ثالثيية أشييهر قبييل نهاييية السيينة المالييية  البيانيياتيييتم إعييداد 

يييتم إجييراء تعييديالت لييتعكس أثيير المعييامالت الهاميية أو األحييداث . باسييتخدام سياسييات محاسييبية مماثليية" للشييركة األم"

 ".للشركة األم"مالية للشركات التابعة وتاريخ نهاية السنة المالية األخرى التي وقعت بين تواريخ نهاية السنة ال

يييتم تحديييد الحصيييص غييير المسييييطرة فييي صييافي موجيييودات الشييركات التابعييية بشييكل منفصييل عييين حقييوق ملكيييية 

تتكون الحصص غير المسيطرة من مبلغ تلن الحقوق في تاريخ الدمج الفعلي لألعمال  .في هذه الشركات” المجموعة“

إن الخسائر ضمن شركة تابعية تعيود  .والحصة غير المسيطرة للمنشأة في التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ الدمج

 .إلى الحصة غير المسيطرة حتى إذا أدى ذلن إلى عجز في الرصيد

 

التابعية وييتم  يتم تعديل القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة وذلن لتعكس التغيرات في حصتها في الشركة

إدارج أي فرق بين القيمة التي تم فيها تعديل الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبليغ الميدفوع أو المسيتلم مباشيرة 

ييتم إاهيار الحقيوق غيير المسييطرة فيي بنيد مسيتقل فيي بيانيات . األمفي حقوق الملكية وتكون متاحة لمساهمي الشركة 

مالية إليى الحيد اليذي يكيون ك لتزامات يتم تصنيف الحقوق غير المسيطرة . ارة المجمعةالمركز المالي والربح أو الخس

 . الحقوق غير المسيطرة يتوجب سداد نقدي أو تسليم أصول مالية أخرى لتسويةإلتزام فيه هناك 

 

عند حدوث تغير فيي ملكيية الشيركات التابعية دون فقيدان السييطرة ف نيه ييتم المحاسيبة عين هيذه المعاملية ضيمن حقيوق 

 : أما في حالة فقدان السيطرة نتيجة تغير في الملكية ف نه يتم. الملكية

 

  (.ويشمل ذلن الشهرة)إلغاء االعتراف بأصول وإلتزامات الشركة التابعة من بيان المركز المالي  -

 . االعتراف بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة بقيمتها العادلة عند فقدان السيطرة -

 . إلغاء حقوق الحصص غير المسيطرة -

 . المجمع في بيان الربح أو الخسارة االعتراف بالربح أو الخسارة المرتبطة بفقدان السيطرة -

 

 تحقق الموجودات والمطلوبات المالية وعدمتحقق  (1/,
كميا ال ييتم . طرفا  في الشروط التعاقدية لألداة الماليية المجموعةيتم تحقق األصل المالي أواإللتزام المالي عندما تصبح 

بتحوييل  المجموعيةتحقق أصل أما عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصيل الميالي أوعنيدما تقيوم 

 تقوم بتحويل أو اإلحتفاا بكافة مخاطر ومزايا الملكية ولم يعد لها سيطرة على كافة مخاطر ومزايا الملكية أو عندما ال

 .واليتحقق اإللتزام المالي عند اإلعفاء من اإللتزام المحدد بموجب العقد أو عند إلغائه أو إنتهاء صالحيته. األصل
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 المعادل والنقدالنقد  (,/,
بالصيندوق وليدى البنيوك كيذلن الودائيع ألجيل التيي تسيتحق خيالل فتيرة التتجياوز  يتمثل النقد والنقد المعادل في النقدية

 .ثالثة شهور من تاريخ االيداع

 

 مدينة  تجاريةذمم  (5/,
تقوم اإلدارة بتحديد . تدرج الذمم التجارية المدينة بالقيمة االسمية ناقصا المخصص لقاء أي مبالغ مشكوك في تحصيلها

الدورية للعمالء على أساس إفرادي والظروف اإلقتصادية الحالية والخبيرة السيابقة  هذا المخصص بناء  على المراجعة

 .والعوامل األخرى ذات العالقة

 

 المالية األدوات (1/,

 التصنيف 

بتحديد التصنيف المناسب لموجوداتهيا الماليية فيي تياريخ الشيراء بنياء " الشركة"تقوم  29وفقا  لمعيار المحاسبة الدولى 

 .تم تصنيف الموجودات المالية إلى مدينون وموجودات مالية متاحة للبيع. ناء هذه االستثماراتعلى الغرض من اقت
 

 مدينون

. ذات إستحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسيعرة فيي أسيواق نشيطة –بخالف المشتقات المالية  -هي موجودات مالية 

شيرة إليى العميالء ميع عيدم وجيود نيية لتيداول هيذه بتقديم بضائع أو أداء خدمات بصيفة مبا" الشركة"وتنشأ عندما تقوم 

 .الديون

 

 الموجودات المتاحة للبيع

هي تلن الموجودات المالية بخالف المشتقات المالية والتي لم يتم تصينيفها ضيمن أي مين التصينيفات الميذكورة أعياله، 

وييتم . و عند التغير في معدالت الربحيتم اإلحتفاا بها لمدة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها عند الحاجة إلى سيولة أ

الحقا  قياسها وإدراجها بالقيمة العادلة وإدراج األرباح أو الخسائر الناتجية فيي بييان اليربح أو الخسيارة واليدخل الشيامل 

ييتم تحوييل التعيديالت عليى القييم العادلية المتراكمية إليى " المتياح للبييع"وفى حالة بيع أو إنخفاض قيمة األصل . اآلخر

 . رباح أو خسائركأالمجمع بيان الربح أو الخسارة 
 

 التحقق وعدم التحقق

يتم إثبات المشتريات والمبيعات اإلعتيادية من الموجودات الماليية طبقيا  لتياريخ المتياجرة وهيو التياريخ اليذي تلتيزم فييه 

فيي التيدفقات النقديية " المجموعية"يتم حذف الموجودات المالية عندما ينتهي حيق . بعملية الشراء أو البيع” المجموعة“

وتحويل المخاطر والمنيافع المرتبطية بملكيية " المجموعة"الناشئة عن هذا األصل أو عندما يتم تحويل األصل بواسطة 

 .األصل هذا للغير
 

 القياس 

فيميا عيدا االسيتثمارات بالقيمية . يتم قياس جميع الموجودات المالية مبدئيا  بالقيمية العادلية مضيافا  إليهيا تكياليف المعاملية

 .المجمع خالل بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالعادلة من 
 

ويييتم إثبييات المييدينين بالتكلفيية المطفييأة . الحقييا  يييتم إعييادة قييياس الموجييودات المتاحيية للبيييع والموجييودات بقيمتهييا العادليية

 .باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي
 

عنيد بييع اإلسيتثمارات . تاحية للبييع فيي حقيوق الملكيية مباشيرةويتم إثبات التغييرات فيي القيمية العادلية لإلسيتثمارات الم

المتاحة للبيع أو عند وجود إنخفاض في القيمية ييتم تحوييل المبيالغ المعتيرف بهيا فيي حقيوق الملكيية إليى بييان اليربح أو 

 .المجمع الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

 القيمة العادلة

 .لتي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقا  لسعر آخر أمر شراء معلنالعادلة لألدوات المالية ا القيمةيتم تحديد 
 

بالنسبة لإلستثمارات غيير المسيعرة فييتم تحدييد قيمتهيا العادلية بيالرجوع إليى القيمية السيوقية لإلسيتثمارات المشيابهه أو 

إن . دة للشيركة المصيدرةباإلعتماد على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بعيد تعيديلها لكيي تعكيس الظيروف المحيد

 .اإلستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصا  اإلنخفاض في القيمة
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 اإلنخفاض في القيمة 

بتيياريخ كييل مركييز مييالى بتحديييد مييا إذا كييان هنيياك دليييل موضييوعي علييى إنخفيياض أصييل محييدد أو " المجموعيية"تقييوم 

في حالية االسيتثمارات فيي أدوات ملكيية المصينفة كاسيتثمارات متاحيه للبييع في ن اإلنخفياض . مجموعه أصول متشابهة

ا كييان هنيياك مؤشييرات علييى وجييود أو الهييام فييي قيميية تليين اإلسييتثمارات يييتم أخييذه فييي اإلعتبييار عنييد تحديييد مييا إذ الييدائم

 . إنخفاض في القيمة
 

 ةيتم قياسها بالفرق بين تكلفية اإلقتنياء والقيمي ةوفي حالة وجود دليل على ذلن اإلنخفاض ف ن إجمالي الخسائر المتراكم

ى بييان وييتم تحويلهيا مين حقيوق الملكيية إلي. ناقصا  خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في سينوات سيابقة العادلة

 .المجمع الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

إن خسائر اإلنخفاض في القيمة في أدوات الملكية ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 .المجمع اآلخر
 

، ييتم تسيجيل رد خسيارة انخفياض القيمية كزييادة فيي احتيياطي القيمية "المتاحية للبييع"فيي أسيهم  لإلستثماراتوبالنسبة 

 .المجمعة حقوق الملكية خاللالعادلة من 

 
 حقوق الملكية / اإللتزامات المالية  (2/,

، المجميع اليربح أو الخسيـارة خياللغير تلن المصيـنفة بالقيمية العادلية مين وتسجيل اإللتزامات المالية،  قياس الحقا  يتم 

يتم تصنيف حصة الملكية كالتزامات مالية في حال وجود التزام تعاقدي . الفعلي العائدبالتكلفة المطفأة باسـتخدام طريقة 

 .لتسليم النقد أو أصل مالي آخر
 

 المخزون  (1/,

أقيل بعيد عميل مخصيص أليية بنيود يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صيافي القيمية الممكين تحقيقهيا أيهميا 

تحتسب التكلفة على أساس المتوسط المرجح، وتتضيمن تكلفية الشيراء سيعر الشيراء والرسيوم . متقادمة وبطيئة الحركة

 .االستيرادية والنقل والمناولة والتكاليف المباشرة األخرى

 

 عقارية إستثمارات (,/,

أو لغيرض الزييادة فيي قيمتهيا، وييتم المحاسيبة /تلن العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير و اإلستثمارات العقاريةتمثل 

 . ب ستخدام نموذج القيمة العادلة
 

يييتم الحقييا  إعييادة تقييييم العقييارات اإلسييتثمارية سيينويا  وتييدرج فييي بيييان . مبييدئيا  بالتكلفيية اإلسييتثمارات العقارييية قييياسيييتم 

ويتم تحديد هذه القيم من قبل مقيمين محترفين خارجيين لهم خبرة كافية فى تقيييم . العادلة بقيمتها المجمع المركز المالي

 . العقارات خاصة فيما يتعلق بموقع وطبيعة تلن العقارات اإلستثمارية مؤيدة ب ثباتات من السوق
 

عين بييع العقيار ضيمن بييان يتم اإلعتراف مباشرة بأي أرباح أو خسائر سواء ناتجة عن فروقيات فيي القيمية العادلية أو 

خسييارة ميين بيييع /ربييح"و "  سييتثمارات العقاريييةلإلالتغييير فييي القيميية العادليية "تحييت بنييد  المجمييع الخسييارةالييربح أو 

 ". إستثمارات عقارية
 

بالنسييبة للتحويييل ميين . فقييط عنييدما يكييون هنيياك تغييير فييي اإلسييتخدام اإلسييتثمارات العقاريييةإلييى أو ميين  التحييويالتتييتم 

إلى عقار يشغله المالن، ف ن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هى القيمية العادلية بتياريخ التغيير فيي  ر العقارياإلستثما

ب حتسياب هيذا العقيار وفقيا   المجموعية، عنيدها تقيوم إسيتثمارا  عقارييا  ف ذا أصبح العقيار اليذي يشيغله المالين . اإلستخدام

 . ت والمعدات حتى تاريخ التغير فى اإلستخدامللسياسة الظاهرة ضمن بند الممتلكات واآلال

 

 عقارت قيد التطوير   (31/,

التنفييذ، والتيي تيم إدراجهيا بالتكلفية أو صيافي القيمية التيي /تمثل العقارات قيد التطوير عقارات للمتاجرة تحيت التطيوير

ييتم إضيافة اليدفعات . تتضيمن التكياليف كيال  مين تكلفية األرض واإلنشياء، التصيميم المعمياري. أقيل إيهمايمكن تحقيقها 

المقدميية لشييراء العقييارات والتكيياليف المتعلقيية بهييا مثييل األتعيياب المهنييية، أتعيياب إدارة المشييروع والتكيياليف الهندسييية 

تضيياف التكيياليف . سييتعمال المقصييود منهيياالخاصيية بالمشييروع عنييد تنفيييذ األنشييطة الالزميية لجعييل األصييول جيياهزة لإل

يتحيدد إكتميال المشيروع عنيد إصيدار . المباشرة منذ إبتداء المشروع وحتى إكتماله على حسياب العقيارات قييد التطيوير

ا بقيمة البيع إن وجدت تقدر صافي القيمة الممكن تحقيقه. شهادة اإلنجازات أو تحدد اإلدارة المشروع على أنه قد إكتمل

العقارات قيد التطيوير المفصيح عين صيافي التحوييل لتكلفية العقيارات المباعية بموجيب المعييار . ت للمتاجرةاإلى عقار

 (.19)الدولى للتقارير المالية رقم 
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 والمعدات  الممتلكات (33/,
تدرج الممتلكات والمعيدات بالتكلفية ناقصيا االسيتهالك المتيراكم وتقيوم االدارة بمراجعية القيمية االسيتردادية للممتلكيات 

وإذا انخفضت القيمة االستردادية للممتلكات والمعدات عن القيمة الدفترية يتم تخفيض . والمعدات بتاريخ المركز المالي

ة في الحال وإذا تغيرت األعمار االنتاجية عن االعمار المقيدرة لهيا ف نيه ييتم تغييير االستردادي القيمةالقيمة الدفترية الى 

 .األعمار االنتاجية من بداية السنة التي حدث بها التغيير بدون أثر رجعي
 

بمقدار الفرق  والدخل الشامل اآلخر المجمع بيان الربح أو الخسارةتدرج أرباح أو خسائر بيع الممتلكات والمعدات في 

 .القيمة البيعية وصافي القيمة الدفترية لها بين
 

تسييتهلن الممتلكييات والمعييدات بطريقيية القسييط الثابييت لتخفيييض قيمتهييا الييى القيميية التخريدييية لهييا علييى مييدى االعمييار 

  .اإلنتاجية المقدرة
 

 :اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات األعماروفيما يلي 

 

 سنة       39   المبانى

  واتسن       7  معدات وأدوات 

 واتسن       9   سيارات

 واتسن       9   أثاث وديكور

  واتسن       9   حاسب آلي  

 واتسن       9   أسلحة

  

إليي  2تستند القيمة العادلة على تقييم دورى، عليى األقيل كيل . تدرج المباني بالقيمة العادلة ناقصا  اإلستهالكات الالحقة

ييتم إحتسياب اإلسيتهالك عليى المبياني . إلستناد إلي دليل سوقي يعتمد على تقييم مقيميين خيارجيين مسيتقلينسنوات با 9

ويتم إسيتبعاد أى إسيتهالك متيراكم فيى . سنة 39 – 9بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها من 

 . تاريخ إعادة التقييم من إجمالى القيمة الدفترية للموجودات ويؤخذ صافى المبلغ المعاد تقييمه لألصل

 

ييتم تحويييل الزيييادة فيى القيميية الدفترييية الناتجيية مين إعييادة تقييييم المبياني إلييى حسيياب إحتييياطي إعيادة التقييييم فييى حقييوق 

حالة إنخفاض التقييم يتم معالجة ذلن فى حساب إحتياطي إعادة التقييم لنفس األصل مباشرة في حقوق وفى . المساهمين

وفى حالة بيع المباني المعاد تقييمها، في ن . يتم تحويل كافة اإلنخفاضات إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع. المساهمين

 . مرحلةإحتياطي إعادة التقييم يتم تحويله إلى األرباح ال

 

ييتم . والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعيديلها عنيد الليزوم فيى تياريخ كيل بييان مركيز مياليتتم مراجعة القيمة التخريدية 

تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية البيع بالمقارنة بين المتحصالت والقيمة الدفترية وتدرج فى بيان اليربح أو 

 , .الخسارة المجمع

 

 الموجودات غير المالية قيمةانخفاض  (37/,
لغيرض تحدييد فيميا إذا المجميع  غير المالية في تاريخ المركز الميالي المجموعةيتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات 

في حال توافر هذا الدليل ، يتم تقدير القيمية القابلية لالسيترداد . كان هناك أي دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة

 واليدخل الشيامل اآلخير المجميع بييان اليربح أو الخسيارةللموجودات ويتم االعتراف بخسارة االنخفاض فيي القيمية فيي 

 .رية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد عندما تتجاوز القيمة الدفت

انخفيياض القيميية المسييجلة فييي سيينوات سييابقة كيي يراد فييي حاليية وجييود دالليية علييى أن خسييارة  خسييارةيييتم إثبييات عكييس 

 .االنخفاض المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو أنها قد إنخفضت

 

 ومطلوباتذمم دائنة  (31/,
ية ويييتم قيييد المطلوبييات عيين مبييالغ سييتدفع فييي المسييتقبل لقيياء بضييائع أو الدائنيية والمطلوبييات بالقيميية االسييم الييذممتيدرج 

 .خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر

  

 مكافأة نهاية الخدمة  مخصص (,3/,
أو طبقيا  للعقيود المبرمية يتم احتساب مخصص مكافيأة نهايية الخدمية للميوافين طبقيا لقيانون العميل فيي القطياع األهليي 

إن هيذا االلتيزام غيير مميول وتتوقيع اإلدارة . المجمع فرض إنهاء خدمات جميع الموافين بتاريخ المركز المالي وعلى

المتعلييق بمكافييمت نهاييية الخدميية عيين خييدمات المييوافين  المجموعييةأن تنييتج عيين هييذه الطريقيية تقييديرا مناسييبا اللتييزام 

 .للسنوات السابقة والحالية
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 تحقق اإليرادات (35/,

يتحقق اإليراد من المبيعات عندما يتم تحويل االخطار الرئيسية وملكية البضاعة المباعة للمشتري وعندما ال يوجد أي  -

شن هام فيما يتعلق بالتعويض الخاص ببيع البضاعة والتكاليف التي قد تتكبد من احتمال وجود مردودات لهذه 

 .البضاعة

 .اح من اإلستثمارات عندما يثبت الحق في إستالمهايعترف ب يراد توزيعات األرب -

يدرج ربح بيع اإلستثمارات في األوراق المالية بالفرق بين صافي حصيلة المبيعات النقدية والقيمة المدرجة لإلستثمار  -

 .المباع

أو على أساس /تحتسب بنود اإليرادات األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات المتعلقة بها و -

 .شروط االتفاق التعاقدي لكل نشاط
 

 

 المحاسبة عن عقود اإليجار  (31/,

 عندما تكون الشركة هى الطرف المستأجر 

 

 عقود اإليجار التشغيلي 
يييتم تصيينيف عقييود إيجييار األصييول التييى يحييتفظ المييؤجر ميين خاللهييا بمنييافع ومخيياطر الملكييية علييى أنهييا عقييود إيجييار 

ويتم تحميل بيان الربح أو الخسارة بالمبالغ المدفوعة عن عقود اإليجيار التشيغيلي بطريقية القسيط الثابيت عليى . تشغيلي

 . مدار فترة عقود اإليجار
 

 المخصصات (32/,

نتيجية لحيدث سيابق، مين ( قيانوني أو اسيتداللي)التيزام حيالي  المجموعيةالمخصيص حينميا يكيون ليدى يتم االعتيراف ب

المحتمل أنه يتطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتيزام، ويمكين عميل تقيدير موثيوق بيه 

 .ديلها إلاهار أفضل تقدير حاليلمبلغ ذلن االلتزام، ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل مركز مالي وتع

 

 الضرائـب (31/,

 الوطنيةضريبة دعم العمالة 

بواقيع  3112لسينة  31وقرار وزير المالية رقم  3111لسنة  19تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانون رقم 

اقتطياع اإلييرادات وفقا  للقانون، يجب  .الخاضع للضريبة" الشركة األم"الخاص بمالكي ” المجموعة“من ربح % 3.9

من الشيركات الزميلية والتابعية وتوزيعيات األربياح النقديية مين الشيركات المدرجية التيي تخضيع لضيريبة دعيم العمالية 

 .الوطنية من ربح السنة

 
 العلميحصة مؤسسة الكويت للتقدم 

" الشييركة األم"الخيياص بمسيياهمي " المجموعيية"ميين ربييح % 1تحتسييب حصيية مؤسسيية الكويييت للتقييدم العلمييي بنسييبة 

علييى قييرار أعضيياء مجلييس المؤسسيية والييذي ييينص علييى أن  ا  لعملييية االحتسيياب المعدليية بنيياء الخاضييع للضييريبة وفقييا  

حتيياطي القيانوني يجيب اإليرادات من الشيركات الزميلية والتابعية، ومكافيمت أعضياء مجليس اإلدارة والتحوييل إليى اإل

 . استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة

 

 لزكاةا

لقرار وزارة المالية رقيم  وفقا  " الشركة األم"الخاص بمساهمي " المجموعة"من ربح % 1تحتسب حصة الزكاة بنسبة 

 .3117ديسمبر  11الساري المفعول اعتبارا من  98/3117

دهييا بموجيب ليوائح ضيريبة دعيم العمالية الوطنيية والزكيياة، ال يسيمح بترحييل أي خسيائر إليى السينوات المسيتقبلية أو ر

 .لسنوات سابقة

 

 العمالت األجنبية (,3/,

باليدينار  المجمعية وبالتيالي ييتم عيرض البيانيات الماليية" الدينار الكيويتي"هي للمجموعةإن العملة الرئيسية المستخدمة 

يييتم تحويييل المعييامالت بييالعمالت األجنبييية الييى الييدينار الكييويتي حسييب متوسييط سييعر التحويييل السييائد بتيياريخ . الكييويتي

ييتم تحوييل الموجيودات والمطلوبيات النقديية بيالعمالت األجنبيية إليى اليدينار الكيويتي حسيب أسيعار الصيرف . المعاملة

بيان اليربح أو يتم تسجيل الفروقات الناتجة من تحويل العمالت األجنبية في . المجمع السائدة بتاريخ بيان المركز المالي

 .والدخل الشامل اآلخر المجمع الخسارة
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 اإللتزامات والموجودات المحتملة  (71/,

ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة في البيانيات الماليية وييتم االفصياح عنهيا فقيط ميا ليم يكين هنياك إمكانيية حيدوث تيدفق 

صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدا ، كما ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة وييتم االفصياح عنهيا 

 .عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية منها مرجحا

 

 األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  -5
 

تقييديرات  ميين اإلدارة وضييعتقييارير المالييية يتطلييب ال إلعييداد للمعييايير الدولييية وفقييا  المجمعيية إن إعييداد البيانييات المالييية 

المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية المجمعة، حين أن النتيائج الفعليية قيد تختليف عين تلين تؤثر على قد وإفتراضات 

ا خييالل عملييية تطبيييق السياسييات المحاسييبية كمييا يتطلييب ميين اإلدارة تطبيييق بعييض ميين أحكامهييا وتقييديراته. التقييديرات

 : إن األحكام والتقديرات الهامة بالنسبة للبيانات المالية المجمعة هي. للمجموعة
 

 التقديرات
 

 مطلوبات /إلتزامات محتملة
تنشأ اإللتزامات المحتملة نتيجة أحيداث ماضيية يتأكيد وجودهيا فقيط بوقيع أو عيدم وقيع حيدث أو أحيداث مسيتقبلية غيير 

يييتم تسييجيل مخصصييات اإللتزامييات عنييدما تعتبيير الخسييارة محتمليية . مؤكييدة ال تقييع بالكامييل ضييمن سيييطرة المجموعيية

مخصيص مين عدمية مقابيل أيية إلتزاميات محتملية إن تحدييد ميا إذا كيان يجيب تسيجيل . ويمكن تقديرها بصورة معقولية

 . يستند إلى أحكام اإلدارة
 

 تصنيف اإلستثمارات 
" بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسيارة"تقرر اإلدارة عند إقتناء اإلستثمار ما إذا كان ينبغي تصنيفها ك ستثمارات 

يرات، تأخذ المجموعة في اإلعتبار الهدف الرئيسي عند وضع مثل هذه التقد" قروض ومدينون"أو كـ" متاحة للبيع"أو 

يحدد هذا التقدير ما إذا كان سيتم قيياس اإلسيتثمار الحقيا  بالتكلفية أو القيمية . من اإلقتناء وكيف تنوي إدارته وتقييم أدائه

باشيرة فيي حقيوق العادلة وما إذا سيتم إدراج تغييرات القيمية العادلية ليألدوات فيي بييان اليربح أو الخسيارة المجميع أو م

 . الملكية
 

 إنخفاض قيمة األصول المالية 
بشييكل دوري لتحييدد مييدى ضييرورة إدراج " قييروض ومييدينون"تقييوم إدارة المجموعيية بمراجعيية البنييود المصيينفة كييـ 

تقييوم اإلدارة بتقييدير مبلييغ وتيياريخ التييدفقات النقدييية . مخصييص إلنخفيياض القيميية فييي بيييان الييربح أو الخسييارة المجمييع

تستند هذه التقديرات إلى إفتراضيات بشيأن عيدة عناصير تتضيمن . ية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبةالمستقبل

 . درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد
 

 األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 
 

 إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة واألعمار اإلنتاجية 
. 3ة سنويا  ب ختبار إنخفاض قيمة األصول الملموسة طبقا  للسياسات المحاسيبية المبينية فيي إيضياح تقوم إدارة المجموع

تستخدم هذه الطريقة توقعيات حيول التيدفقات النقديية . يتم تحديد القيمة المستردة ألصل ما على أساس طريقة اإلستخدام

 . المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم ب ستخدام معدالت السوق

 

سييتغير كيل مين مبليغ . واإلطفاء المتعلقية بهياتقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة ومبالغ اإلستهالك 

اإلسيتهالك واإلطفيياء المحمييل للسينة بشييكل كبييير إذا كيان العميير اإلنتيياجي الفعليي يختلييف عيين العمير اإلنتيياجي المتوقييع 

 . لألصل
 

 انخفاض قيمة األصول ذات األعمار اإلنتاجية المحددة

قييم ما إذا كانت توجد أي إشارة على انخفاض قيمة األصيول بت" المجموعة"، تقوم إدارة المجمع بتاريخ المركز المالي

تسيتخدم  .لألصيل" القيمة المستخدمة"سترداد لألصل على أساس طريقة تتحدد القيمة القابلة لإل . ذات األعمار المحددة

 .هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل
  



(33) 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 قيمة استثمارات متاحة للبيعانخفاض 

ستثمارات المتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكيون هنياك انخفاضيا  هاميا  أو لفتيرة اإل" المجموعة"تعامل 

يتطليب تحدييد ميا  .طويلة في القيمة العادلة بأقل من التكلفة أو إذا كان هناك دليل موضوعي آخر عليى انخفياض القيمية

 .اتخاذ حكم مهم" طويل المدة"هو وما " مهم"هو 

 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة

 .يتم عمل تقدير المبلغ الممكن تحصيله من األرصدة المدينة عندما يعد تحصيل كافية المبيالغ بالكاميل أميرا  غيير ممكنيا  

ة، ولكنها متأخرة، يتم تقييمها أما المبالغ التي ال تعتبر وهي فردية كبير .بالنسبة للمبالغ الكبيرة يتم التقدير بشكل إفرادي

 .سترداد التاريخيةلمعدالت اإل على طول الفترة الزمنية المتأخرة وفقا   ا  بشكل مجمع ويتم عمل مخصص لها بناء

 

 تصنيف العقارات 

أو " ممتلكات محتفظ بها للتطوير"أو " للمتاجرة"تقرر اإلدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات 

  ".عقارات استثمارية"

 .الممتلكات على أنها للمتاجرة إذا تم شراءها بشكل رئيسي للبيع في السياق العادي للعمل" المجموعة"تصنف 

 .الممتلكات على أنها ممتلكات قيد التطوير إذا تم شراءها بنية تطويرها" المجموعة"تصنف 

لحصول عليها لتحقيق إيرادات من إيجار أو لزيادة قيمتهيا الممتلكات كعقارات استثمارية إذا تم ا" المجموعة"وتصنف 

 .الرأسمالية أو الستخدامها في غرض مستقبلي غير محدد

 

 األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك

إليى  استنادا   مجمعة ستهالك بتاريخ كل بيانات ماليةتقوم اإلدارة بمراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لإل

كما أن التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير اسيتخدام بعيض  .ستخدام المتوقع لألصولاإل

 .البرامج والمعدات

 

 الشركات التابعة  -1

 ".بالمجموعة"تها التابعة يعرفوا مجتمعين اوشرك" للشركة األم"المالية  البياناتالمالية المجمعة  البياناتتتضمن هذه 

 

 بلد  %نسبة الملكية  

 التأسيس

 

  النشاط

 

 2017  2016  

        

 عقارى  الكويت  %111  %311  (و.ش.ش)شركة ميادين اإلمارات الثانية 

 عقارى  الكويت  %111  %311  (و.ش.ش)شركة ميادين دبي العقارية 

 تجارة عامة  الكويت  -  %311  (م.م.ذ)شركة حلوانى صابر للتجارة العامة والمقاوالت 
 

 

  بمبليغ ( م.م.ذ)شركة حلواني صابر للتجارة العامة والمقاوالت  ب قتناء كامل حصصقامت المجموعة  السنةخالل

وعليييه أصييبحت المجموعيية تمييارس السيييطرة علييى ميين رأس المييال % 111بنسييبة دينييار كييويتي  14,500قييدره 

تم تصنيف الشركة كشركة تابعة وتم تجميع بياناتها الماليية السياسات المالية والتشغيلية للشركة واستنادا  على ذلن 

جلت ببييان س يدينار كويتى  6,791 وقد نتج عن هذا اإلقتناء خسارة بمبلغ (31إيضاح ) بداية من تاريخ اإلستحواذ

 .مباشرةالربح أو الخسارة المجمع 

  كاميل ملكيتهيا فيي  بتحوييلب عادة هيكلة ملكيتها في أسهم شركاتها التابعية وذلين  السنةخالل  "الشركة األم"قامت

وشيركة مييادين ( و.ش.ش)وشركة مييادين اإلميارات العقاريية ( و.ش.ش)ميادين الخليجية العقارية الأسهم شركة 

 .إلى شركة حلواني صابر للتجارة العامة والمقاوالت( و.ش.ش)الرماية للتجارة العامة 

 3117ديسمبر  21كما في  مدققة للشركات التابعة أعاله بناءا  على بيانات مالية المالية البياناتيع تم تجم . 
 



(37) 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

  تمتلن شركة تابعة بياناتها كما يلي( و.ش.ش)إن شركة ميادين اإلمارات الثانية: 

 

 %نسبة الملكية       

 اسم الشركة

 

 النشاط

 

 3112  7132  بلد التأسيس 

 رينجيز ستار ليمتدشركة 

 

  عقارى

اإلمارات العربية 

 100%  100%  المتحدة
 

 

 .3117ديسمبر  21بناءا  على بيانات معده من قبل االدارة كما في  شركة رينجيز ستار ليمتدتم تجميع البيانات المالية ل
 

 

 :تابعة بياناتها كما يلي اتتمتلن شرك (م.م.ذ)إن شركة حلوانى صابر للتجارة العامة والمقاوالت 

 

 %نسبة الملكية       

 اسم الشركة

 

 النشاط

 

 

بلد 

 3112  7132  التأسيس

 -  100%  الكويت  عقارى  (و.ش.ش)شركة الميادين الخليجية العقارية 

 -  100%  الكويت  عقارى  (و.ش.ش)شركة ميادين اإلمارات العقارية 

 -  100%  الكويت  تجارة عامة  (و.ش.ش) شركة ميادين الرماية للتجارة العامة

 

 . 3117ديسمبر  21كما في  مدققة للشركات التابعة أعاله بناءا  على بيانات مالية المالية البياناتتم تجميع 

 

 النقد والنقد المعادل -2

 

 7132  3112 

 33,573  27,442 نقد بالصندوق

 2,994,170  28,997 نقد لدى البنوك 

 56,439  3,027,743 

  

 تمويل ومشاركة -1
 

 الخليجييية العقاريييةميييادين الشييركة  –بييين الشييركة التابعيية يتمثييل هييذا البنييد فييى عقييد تمويييل ومشيياركة قصييير األجييل 

  .3118يناير  11 ويستحق السداد في %9وطرف خارجى بمعدل ربح  (و.ش.ش)
 

 وأرصدة مدينة أخرى مدينون تجاريون -,
 

 7132  3112 

 365,299  288,513  مدينون تجاريون

 12,371  15,397 (17)إيضاح   –مستحق من أطراف ذات صلة 

 151,860  133,132  دفوعات مقدمام

 206,064  179,393 *اخرى

 616,435  735,594 
 

دينييار  96,480: 3112ديسييمبر  21) 3117ديسييمبر  21دينييار كييويتى كمييا فييى  37,505مبلييغ  بنييد أخييرىتضييمن ي

 ".المجموعة"محتفظ به كضمان مقابل خطاب ضمان تم إصداره  من قبل أحد البنوك المحلية لصالح ( كويتى
 



(31) 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 :ديسمبر كان أعمار الذمم التجارية المدينة هي كما يلي 21كما في 
 

7132 

 11خالل 

  يوما  

  11إلى  11

  يوما  
11-,1  

  يوما  
,1-371 

 يوما   

 

 
أكثر من 

 يوما   371

 

 اإلجمالي

119311  39,689  46,122  200  136,372  288,513 
 

3112 

 21خالل 

  يوما  

  21إلى  21

  يوما  

21-91  

  يوما  

91-131 

 يوما   
 

 

أكثر من 

 يوما   131

 

 اإلجمالي

6,583  148,833  48,177  161,706  -  365,299 
 

كما أنهيا ال تتضيمن موجيودات واجبية . األخرى تقارب قيمتها العادلةإن القيمة الدفترية للذمم المدينة واألرصدة المدينة 

هيو القيمية العادلية لكيل بنيد مين  المجمعية إن أقصى مبلغ يتعرض لمخاطر اإلئتمان في تاريخ البيانات الماليية.التخفيض

 .البنود المذكورة أعاله
 

 استثمارات متاحة للبيع  -31

 

جنييه  3,737,044إستثمار مين خيالل ميدير محفظية فيى أسيهم غيير مسيعرة ب حيدى الشيركات بمبليغ  يتضمن هذا البند

فييى جييزر  تييم تأسيسييهاواسييتثمار مباشيير فييى أسييهم ممتييازة بشييركة ( دينييار كييويتى 1,933,812بمييا يعييادل )أسييترلينى 

هذه األسيهم " المجموعة"مت استل(. دينار كويتى 1,112,111بما يعادل )درهم إماراتى  91,111,111الكايمان بمبلغ 

الممتازة كمقابل بيع الملكية النفعية فى الشركة التابعة شركة بلو ستار المحدودة إلى شركة جيزر الكايميان خيالل السينة 

يتم تسجيل هذه األسهم الممتازة بالتكلفة فى ال عدم توافر معلومات ماليية عين . 3119ديسمبر  21المالية المنتهية فى 

 . ذلن اإلستثمار
 

 قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة عقارات -33
 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والتى تيم تطويرهيا بشيكل رئيسيى بعقارات تم تطويرها فى أبو ابى  ىفهذا البند يتمثل 

- :التى تمت خالل السنة الحركةوفيما يلى  ،من أجل بيعها
 

 7132  3112 

 62,832,791  63,371,509 بداية السنة

 538,718  (910,510) ترجمة عمالت اجنبيةفروق 

 62,460,999  63,371,509 
 

محييتفظ بهييا لغييرض المتيياجرة بسييبب وال –عقييارات قيييد التطييوير التطييوير المتعلقيية بعقييود التييم إنهيياء  3119 عييامخييالل 

ب يقاف رسملة تكاليف اإلقتراض نتيجية إيقياف التطيوير الفعليى " المجموعة"قامت  ومن ثم. خالفات مع مقاول اإلنشاء

 .لتلن العقارات
 

عنيد سيداد كافية المبيالغ المؤجلية التيى إنقضيى  "المجموعية"تحوييل ملكيية هيذه العقيارات إليى وكان قد تم اإلتفاق عليى 

  (.15)إيضاح اقها كما هو مبين فى تاريخ إستحق
 

والجهة البائعية لتلين العقيارات  (للعقارات قيد التطوير المشتري)للمجموعة  الشركة التابعةنزاع تحكيم بين حاليا  يوجد 

وقد تم تشكيل لجنة ، درهم إماراتي 385,800,000 بلغتوالتي تطالب بفسخ عقد البيع وبتعويضات متفرقة ومطالبات 

 . وتحدد لها أول موعد للنظر في ذلن بتاريخ الحق للمركز المالي ،محكمين ليقدم كل طرف مطالباته

 

يصيدر حكيم التحكييم فيي الربيع األول مين  مين المتوقيع أنوطبقا  لرأي المحامي الخارجي واإلدارة القانونية للمجموعة 

 . ومن ثم يصعب حاليا  التنبؤ بالنتيجة واألثر المالي المترتب عليه 3119عام 
 

 ةاستثمارات عقاري -37
 

 12,721,311مقابيل مبليغ إجميالى وقيدره في دبيي شقة  11بشراء عدد " المجموعة"خالل السنة المالية السابقة قامت 

يسيتحق السيداد عليى ميدار  (دينيار كيويتي 2,299,191 : 3112) دينيار كيويتى 2,213,273درهم إماراتى ميا يعيادل 

تيم اسيتالم بعييض  ".للمجموعية"هييذا العقيد مين خيالل إحيدى الشييركات التابعية " المجموعية"وأبرميت . سينوات 2فتيرة 

وعلييه تيم تسيجيل هيذه العقيارات بالتكلفية نظيرا  لعيدم إمكانيية . مازالت قيد اإلنشاء فى الوقت الحيالى الوحدات وبعضها

 .موثوق فيه تقدير القيمة العادلة لها بشكل



(3,) 
 

  رمايةالشركة الوطنية لل
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك جميع المبالغ “ 
 

 ممتلكات ومعدات -31
 

 

  أسلحة  حاسب آلي  أثاث وديكورات  سيارات  معدات وأدوات  مباني

أعمال رأسمالية 

 اإلنشاء قيد

 

 المجموع

                التكلفة

 3,350,358  87,549  101,000  244,454  85,256  26,055  430,837  2,375,207 3117يناير 1كما في 

 57,283  13,087  20,757  851  6,733  3,000  12,855  - إضافات

أعميال رأسيمالية المحول من 

 -  (66,177)  -  -  -  -  -  66,177 قيد اإلنشاء

 3,407,641  34,459  121,757  245,305  91,989  29,055  443,692  2,441,384  3117ديسمبر  21كما في 
 

               

                االستهالك المتراكم

 1,888,477  -  76,068  183,844  82,230  16,813  402,315  1,127,207 3117يناير 1كما في 

 132,934  -  11,347  13,962  2,014  2,267  6,946  96,398 المحمل على الفترة

 2,021,411  -  87,415  197,806  84,244  19,080  409,261  1,223,605  3117ديسمبر  21كما في 
                

                صافي القيمة الدفترية

 1,386,230  34,459  34,342  47,499  7,745  9,975  34,431  1,217,779  7132ديسمبر  13كما في 

 1,461,881  87,549  24,932  60,610  3,026  9,242  28,522  1,248,000 2016 ديسمبر 21كما في 
 

 .مدفوعات تتعلق ب نشاء ميدان رماية اإلنشاءتتضمن األعمال الرأسمالية قيد  -

شيدة على أرض مستأجرة بموجب عقد إيجار تشغيلى إعتبارا  من  -  .سنوات تجدد تلقائيا 9تم تمديد تلن المدة لـــ  3117سنة، وفى  18كانت مدة اإليجار األصلية . 1999إن المبانى م 
 

 :كما يلى ستهالك المحمل على السنةتم توزيع اال

 7132  3112 

 95,392  106,534 تكاليف مباشرة

 16,138  26,400 مصروفات إدارية وعمومية 

 132,934  111,530 



(35) 

 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -مساهمة كويتية شركة 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 وأرصدة دائنة أخرى تجاريون دائنون -,3

 

 2017  3112 

 3,450,957  3,453,195 دائنون تجاريون 

 13,349,644  15,088,010 غرامة تأخير مستحقة 

 483,558  476,610 محجوز ضمان

 47,504  63,068 مخصص أجازات موافين

 2,554,461  2,416,721 *دائنون أخرون

 739,,2911,  19,886,124 

 

ويستحق ( دينار كويتى 2,306,720بما يعادل )درهم إماراتى  38,131,289مبلغ  ونخرآ ونصدة دائنأرتتضمن * 

 .(12)إيضاح  تم اإلفصاح عنه فىرى كما مقابل شراء استثمار عقا مقاول البناءعلى مدار ثالث سنوات لصالح 

 

 التزامات دفعات مؤجلة -35

 

 7132  3112 

محتفظ بها   -( اإلمارات)لتطوير ممتلكات عقارية في أبو ابي 

 16,306,428  16,072,140 (11) إيضاح –للمتاجرة 

 16,072,140  16,306,428 

 

 :السنة فيما يلي الحركة خالل

 

 7132  3112 

 16,167,808  16,306,428 في بداية السنة

 138,620  (234,288) ترجمة عمالت أجنبية

 16,072,140  16,306,428 

 

اإلمارات العربية المتحدة بدولة لمحتفظ بها للمتاجرة فى أبو ابى بالعقارات قيد التطوير اإن المبلغ المؤجل المتعلق 

قد مع الطرف المقابل على أن سند ملكية ينص الع. 3111اية مارس متأخر السداد حين استحق السداد بالكامل بنه

فقط عند سداد كافة " المجموعة"محتفظ بها لغرض المتاجرة سوف يتم نقل ملكيته إلى ال –عقارات قيد التطوير 

لزمة بدفع غرامة بمعدل " المجموعة"كما تنص شروط هذا اإللتزام المؤجل على أن . المستحقات المتأخرة % 1م 

ووفقا  . خ السداد الفعلىشهريا  من التزامات دفعات مؤجلة السداد القائمة لكل شهر من تاريخ االستحقاق وحتى تاري

 دينار كويتى كما فى  1,930,174بتكوين مخصص لغرامة التأخير بمبلغ  السنةخالل " المجموعة"لذلن قامت 

 . (11إيضاح ) (دينار كويتى 3,311,181: 3112ديسمبر  21) 3117 ديسمبر 21

 

 قرض ألجل -31

 

: 3112ديسمبر  21)دينار كويتى  11,075,745يتمثل هذا البند فى قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ 

سنويا  فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنن الكويت % 1ويحمل بمعدل فائدة بواقع ( دينار كويتى 11,179,719

: 3112ديسمبر  21)ر كويتى دينا 7,529,567عن سداد فائدة بمبلغ " الشركة األم"تخلفت  ولقد. المركزى

 .األقساط المستحقة مقابل هذا القرض مع( دينار كويتى 7,939,927

 

للتخلف عن سداد أصل القرض والفائدة المستحقة على هذا القرض ألجل فقد أصبح كامل المبلغ القائم مستحق  نتيجة

واستحوذ على كافة " الشركة األم"وقام البنن برفع دعوى قضائية ضد . (دينار كويتى 18,219,213) السداد فورا  

" المجموعة"قدمت . بها مقابل هذا القرض ألجل وذلن إلسترداد جزء من أصل القرض مع الفائدةالضمانات المحتفظ 

ضد تنفيذ عملية البيع اإلجبارى للضمانات من قبل البنن على أساس أنها ن فذت دون استئنافا  أمام الجهات القضائية 

 . مراعاة إجراءات الرقابة الواجب إتباعها

  



(31) 

 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

" الشركة األم"أصدرت المحكمة اإلبتدائية فى الكويت حكما  لصالح  3119ديسمبر  21المنتهية فى خالل السنة المالية 

وقام البنن بتقديم طعن على هذا الحكم . يقضى ب لغاء وبطالن إعادة اإلستحواذ على بعض الضمانات من قبل البنن

على هذا  الفوائدتسجيل إستحقاق " وعةالمجم"كما أوقفت . وتم قبول اإلستئناف من البنن محكمة اإلستئناف مأما

على  من الحصول على مصادقة مباشرة من البنن المحلي الدائن ولم نتمكن. 3112قرض ألجل إعتبارا  من أبريل ال

   .الرصيد المستحق
 

 معامالت مع أطراف ذات صلة -32
 

اإلدارة وموافي اإلدارة العليا تمثل األطراف ذات صلة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس 

يتم الموافقة على سياسات . للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا  ملموسا  

إلى أطراف ذات صلة /إن المبالغ واألرصدة المستحقة من. تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة

 .ها تاريخ محدد للسدادمعفاة من الفوائد وليس ل
 

  :المالية المجمعة هي كما يلي البياناتإن أرصدة وحركة المعامالت مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن هذه 
 

 : بيان المركز المالي المجمع
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 12,371  15,397 (9)إيضاح  –مستحق من أطراف ذات صلة 
 

 : بيان الربح أو الخسارة المجمع
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 272,235  52,095 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 

 .إن المعامالت مع أطراف ذات صلة تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين
 

 رأس المال -31
 

دد رأس مال   دينار كويتي موزعا  على 38,119,181 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل" الشركة األم"ح 

 .، وجميعها أسهم نقديةفلس للسهم 111اسمية سهم وبقيمة  381,191,811
 

 احتياطى إعادة التقييم -,3
 

 .يمثل احتياطى إعادة التقييم الفائض من إعادة تقييم المبانى ويكون قابل للتوزيع فقط عندما يتحقق فعليا  
 

 مصروفات فوائد  -71
 

 توقف سداد الدفعات الخاصة بسبب  ةمؤجلال إلتزامات الدفعاتيتضمن هذا البند بشكل رئيسى الفائدة المحملة على 

 (.11) يضاح لمتاجرة كما هو موضح بغرض اعقارات قيد التطوير المحتفظ بها لبال
 

 )فلس(/سهملاخسارة  -73
 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  السنة خسارة وذلن بتقسيم صافي )فلس(/السهم يتم احتساب خسارة

 :وذلن كما يلي السنة
 

 7132  3112 
 (3,998,139)  (2,349,467) السنةخسارة 

 381,191,811  71193,191,1 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 (9.371)  (8.385) )فلس(/خسارة السهم
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  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 اإللتزامات المحتملة  -77

 

 :هي كما يليالمركز المالي المجمع بتاريخ " المجموعة"إن اإللتزامات المحتملة التي توجد على 

 

 7132  3112 

 88,710  35,718 خطابات ضمان

 861,451  840,142 رتباطات رأسماليةا

 875,860  950,161 

 

 الجمعية العمومية للمساهمين -71

 

 :تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين والتي أقرت ما يلي 3117يونيو  4بتاريخ 

 

 . 3112ديسمبر  21الموافقة على إعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  -

 .3112ديسمبر  21عدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية  المنتهية فى  -

 

 :تم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية والتي أقرت ما يلي 3117يونيو  33بتاريخ 

 

ك .م.ش) - إلى الشركة الوطنية للرماية( عامةك .م.ش) – ميادينمن الشركة الوطنية لل "األم الشركة"ر إسم تغيي -

 (عامة

 ."األم الشركة"تعديل األغراض التى أ سست من أجلها  -

 

 إقتناء شركة تابعة  -,7

 

% 111بنسبة م .م.ذ والمقاوالتحلواني صابر للتجارة العامة شركة  ب قتناء المجموعةقامت  3117يوليو  21بتاريخ 

من تاريخ  الشركةتمارس سيطرة فعلية على السياسات المالية والتشغيلية لهذه المجموعة وأصبحت من رأس المال 

وقد تم  اإلقتناءتابعة وتم تجميع بياناتها المالية بداية من تاريخ  كشركة الشركةوبناءا  على ذلن تم تصنيف تلن  االقتناء

 .لن المعاملة من بيان التدفقات النقدية المجمع حين أنها تمثل معاملة غير نقديةإستبعاد أثر ت

 

 : 3117ديسمبر  21المالية المنتهية في  للسنةوفيما يلي أثر ذلن على بيان التدفقات النقدية المجمع 

 

 دينار كويتي   

   الموجودات 

 9,976  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 9,976  مجموع الموجودات

 

 

  
  المطلوبات

 
  

 1,601  أرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة و

 824  مخصص مكافأة نهاية خدمة

 2,425  مجموع المطلوبات 

 7,551  صافي الموجودات 

 158  بالشركة التابعة  النقد والنقد المعادل

 7,709  صافى الموجودات

   % 111نسبة اإلقتناء 

 14,500  قيمة الحصة المقتناه

 (6,791)  خسائر إقتناء شركة تابعة 
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  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 

 معلومات القطاع -75

 

الشركة "يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استنادا  إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل رئيس مجلس إدارة 

إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير . وذلن الستخدامها في القرارات االستراتيجية "األم

يتم إدارة هذه القطاعات بشكل منفصل نظرا  الختالف طبيعة المنتجات والخدمات وفئات . منتجات وخدمات مختلفة

 .العمالء واالستراتيجيات التسويقية لهذه القطاعات

 :ألعمال تستوفي شروط  رفع تقارير القطاعات وهي كالتاليإن قطاعات ا

 

 .ويعمل في تركيب وتشغيل وصيانة ميادين الرماية الحديثة:           ميادين الرماية

ألغراض  لمتاجرة والعقارات االستثماريةغرض افظ بها لتتتكون من العقارات قيد التطوير المح:               العقارات

  .ئجار واالستفادة من ارتفاع قيمتها على المدى الطويلالتأجير واالست

 .تتكون من االستثمارات في شركة زميلة واالستثمارات األخرى:        أنشطة االستثمار

 

 .تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بكل قطاع

 

تتمثل . ت التشغيلية المتعلقة مباشرة بكل قطاعومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوباتتكون موجودات 

المصروفات الرأسمالية في التكاليف الكلية المتكبدة خالل الفترة لشراء موجودات متوقع استخدامها خالل فترة تتجاوز 

 .سنة واحدة

 

 :7132ديسمبر  13المنتهية في المالية  للسنةفيما يلي معلومات القطاعات 
 

 المجموع  استثمارات  عقارات  ميادين الرماية 

 ,51975,  -  9272,  948,527 إيرادات القطاع

 7,19111  -  (14,718)  7529111 نتائج القطاع

        
 ,39,11911  -  ,39,11911  - مصروفات فوائد

 (8,069)  -  -  (8,069) أخرى ايرادات
محققة من بيع  خسائر

 5,9512  5,9512  -  - استثمارات متاحة للبيع
 607,453  -  -  - مصروفات غير موزعة

 (2,349,467)  -  -  - صافي الخسارة

 219,129113  19,2191,1  1191119123  ,,7911,95 الموجودات

 ,519,119,1  -  559,119775  ,17971, المطلوبات

 

 :3112ديسمبر  21المنتهية في المالية  للسنةفيما يلي معلومات القطاعات 
 

 المجموع  استثمارات  عقارات  ميادين الرماية 

 921,223  -  -  921,223 إيرادات القطاع

 399,222  -  -  399,222 نتائج القطاع

        
 3,112,179  -  3,179,293  22,837 مصروفات فوائد

 (5,671)  -  -  (5,671) إيرادات أخرى
 (195,116)  (195,116)     ايرادات توزيعات 

 981,299  -  -  - مصروفات غير موزعة

 (2,598,425)  -  -  - صافي الخسارة

 78,223,111  9,298,918  27,132,298  9,222,791 الموجودات

 99,111,277  -  91,213,221  293,112 المطلوبات
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  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة
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  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 
 :القطاع الجغرافي

" المجموعة"جغرافية مختلفة ويوضح الجدول التالي توزيع إيرادات قطاع بعملياتها ضمن مناطق " المجموعة"تقوم 

 .والموجودات غير المتداولة حسب النطاق الجغرافي

 

  إيرادات المنطقة

موجودات غير 

 متداولة

 391119711  19572,, دولة الكويت

    

    خارج دولة الكويت

 21977,9123  9272, اإلمارات العربية المتحدة

 3957791,1  - أخرى

 ,51975,  21911192,2 
 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر  -71

 

 :األدوات المالية .أ 

 السياسات المحاسبية الهامة

متضمنة مبادئ القياس واإلعتراف باإليرادات والمصروفات لكل فئات  –إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة 

 .المجمعة  حول البيانات المالية( 1)عنها في ايضاح رقم تم اإلفصاح  –الموجودات والمطلوبات المالية 

 

 فئات األدوات المالية 

ضمن الموجودات والمطلوبات المالية وهي المجمع إن فئات األدوات المالية التي تم تصنيفها في بيان المركز المالي 

 :كما يلي
 

 3112  2017 الموجودات المالية

 3,027,743  56,439 النقد والنقد المعادل

 -  2,835,000 تمويل ومشاركة

 735,594  616,435 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 5,698,918  5,638,846 إستثمارات متاحة للبيع 

 63,371,509  62,460,999 عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة

 3,655,190  3,602,672 إستثمارات عقارية

 75,210,391  72,188,991 

 

 3112  7132 المطلوبات المالية

 19,882,131  21,497,604 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 16,306,428  16,072,140 التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,312  18,605,312 قرض ألجل

 5193259151  91,797,821 
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  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إلتزام بين أطراف ذوي دراية 

اإلفتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير  المجموعةوقد أستخدمت . كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة

 :القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية طبقا لما يلى القيم العادلة لألدوات المالية حين تم تحديد

 

( إن وجدت)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط المتداولة في سوق نشط  -

 .يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة

يتم تحديد قيمتها العادلة طبقا ( فيما عدا المشتقات المالية)خرى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األ -

لنماذج التسعير المتعارف عليها إستنادا إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح 

 .بالسوق ألداة مالية مماثلة

 .تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفتريةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال  -

 

 المجمعالقيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي 

 2010يناير  1إعتبارا من   –( IFRS 7)بتطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المجموعةقامت 

بتقديم بعض المعلومات حول االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في  المجموعةحين تتطلب هذه التعديالت أن تقوم 

 .المجمع بيان المركز المالي

وفقا المجمع يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المركز المالي 

ي بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية إلى ثالثة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حين يقوم التسلسل الهرم

 . مستويات استنادا الى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

 : فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 

  مطلوبات مماثلة؛ في اسواق نشطة لموجودات أو ( غير معدلة)أسعار مدرجة : 1مستوى 

  والتي يمكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات  1معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى : 3مستوى

 (.معطيات متعلقة باألسعار)أو بصورة غير مباشرة ( كاألسعار)سواء بصورة مباشرة 

  معطيات غير قابلة )ة يمكن تتبعها لى معلومات سوقيإمعطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند : 2مستوى

 (. للمراقبة

المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءا  على أدنى مستوى للمعطيات الهامة التي 

 .أدت إلى قياس القيمة العادلة

حسب التسلسل المجمع ركز المالي وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان الم

 : الهرمي المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي
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 3مستوى   2مستوى  

    :الموجودات

     متاحة للبيعإستثمارات 

 1,522,918  3957791,1  غير مسعرهأوراق مالية 

 1,522,918  3957791,1 صافي القيمة العادلة 
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 المخاطر الماليةإدارة  .ب 

أدوات مالية تتعرض للعديد من المخاطر المالية مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر  المجموعةتستخدم 

 .السوق

بصورة دورية بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها وتقوم ب تخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيض تلن  المجموعةتقوم 

 .المخاطر للحد المقبول

 

  اإلئتمانمخاطر 

إحتمال عدم قدرة أحد اطراف األداة المالية على الوفاء ب لتزاماته مسببا  خسارة مالية  مخاطر هىاإلئتمان  مخاطرإن 

لمخاطر اإلئتمان تتمثل أساسا  في النقد والنقد المعادل  المجموعةإن الموجودات المالية التي قد تعرض .للطرف اآلخر

مودع لدى مؤسسات مالية ذات  للمجموعةإن النقد والنقد المعادل . دة المدينة األخرىوالذمم التجارية المدينة واألرص

كما يتم اثبات رصيد الذمم التجارية المدينة بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في . سمعة ائتمانية جيدة

 . تحصيلها

 

 مخاطر السيولة 

إن إدارة مخاطر السيولة تتضمن . على الوفاء بالتزاماتها النقدية المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 

اإلحتفاا بنقدية كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت كافية، واإلحتفاا بالموجودات ذات السيولة 

 .العالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات النقدية المستقبلية

 

حتى  المجمع حقاقات للمطلوبات المدرج أدناه إستنادا  إلى الفترة من تاريخ بيان المركز الماليتم عرض جدول اإلست

تاريخ اإلستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة المالية يتم عرضها طبقا  لتقديرات 

 .لتسوية اإللتزاماإلدارة على أساس الفترة التي يتم فيها تحصيل أو إستبعاد األصل 

 

 :7132ديسمبر  13فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 

 
 اإلجمالي  أكثر من سنة   خالل سنة  

 21,497,604  1,382,346  20,115,258  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 16,072,140  -  16,072,140  التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,312  -  18,605,312  قرض ألجل

 225,408  225,408  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  54,792,710  1,607,754  519,119,1, 

 

 :3112ديسمبر  21فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 

 
 اإلجمالي  أكثر من سنة   خالل سنة  

 19,882,131  1,332,373  18,553,751  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 16,306,428  -  16,306,428  التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,312  -  18,605,312  قرض ألجل

 206,513  206,513  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  53,465,491  1,538,886  99,111,277 

 



(77) 

 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 مخاطر السوق 

سعر األسهم، وتنشأ تلن المخاطر  ومخاطرمعدالت الفائدة  ومخاطرالعمالت األجنبية  مخاطرتتضمن مخاطر السوق 

 .نتيجة تغير األسعار بالسوق وكذلن تغير معدالت الفائدة وأسعار الصرف

 

 مخاطر العمالت األجنبية 
إن مخاطر العمالت األجنبية هى مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت 

 .األجنبية

 

ب دارة تلن المخاطر عن طريق وضع حدود  المجموعةتنشأ تلن المخاطر عن المعامالت بالعمالت األجنبية، وتقوم 

 .للتعامل في عمالت أجنبية وكذلن التعامل فقط بالعمالت الرئيسية ومع أطراف ذوي سمعة حسنة

 

 مخاطر معدالت الفائدة
لقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب ا

 .أسعار الفائدة بالسوق

 

حاليا  قروض قصيرة األجل أو  المجموعةغير معرضة حاليا  لمخاطر سعر الفائدة حين ال يوجد لدى  المجموعةإن 

 .طويلة األجل

 

 األسهم أسعارمخاطر 
مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة إن مخاطر أسعار األسهم هي 

 .أسعار األسهم المستقلة وتنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أسهم

 

بسبب   3117ديسمبر  21كما في  المتاحة للبيعإن التأثير على األرباح نتيجة التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 

، مع اإلحتفاا بثبات كافة المتغيرات األخرى (±%11)التغيرات المتوقعة في مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية  

 : هو كما يلي

 

 

الدخل و الربح أو الخسارةبيان األثر على 

 اآلخر المجمع الشامل

 7132  3112 

 929,893  5119115 متاحة للبيع إستثمارات

 

 

 إدارة مخاطر رأس المال -72

 

على مواصلة عملياتها وفقا لمبدأ اإلستمرارية وتوفير " المجموعة"رأس مالها لضمان مقدرة " األم الشركة"تدير 

 .العائدات إلى المساهمين والمنافع ألصحاب المصالح اآلخرين من خالل اإلستخدام األمثل للدين وحقوق الملكية
 

 من حقوق الملكية التي تشتمل على من حقوق الملكية التي تشتمل على رأس المال" المجموعة" رأس مال  بنيةتتكون 

(  خسائر متراكمةال و القيمة العادلة التغير فياحتياطي  و احتياطي ترجمة عمالت اجنبية و احتياطي إعادة التقييم و

 :باإلضافة إلى صافي الديون وذلن كما يلي



(71) 

 
 

  للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة -شركة مساهمة كويتية 

 (ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للميادين : سابقا  )

 وشركاتها التابعة

 الكويت
 

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “ 

 

 7132  3112 

 34,911,740  34,677,452 الديون

 (3,027,743)  (56,439) النقد والنقد المعادل: ناقصا  

 31,883,997  34,621,013 صافي الديون

 23,358,033  20,506,597 إجمالي حقوق الملكية

 55,242,030  55,127,610 إجمالي رأس المال المعدل

 58%  63% نسبة صافي الديون 

 

 المقارنةأرقام  -71

تبويب وتصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة لتتناسب مع تبويب وتصنيف أرقام السنة المالية  إعادةتم 

  .الحالية




