
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.  الشركة الوطنية للرماية

 دولة الكويت 

 

 مراجعة ال)غير مدققة( وتقرير المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية 

   2020مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.  الشركة الوطنية للرماية

 دولة الكويت 

 

 وتقرير المراجعة   )غير مدققة(المجمعة  المكثفة المعلومات المالية المرحلية 

   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 

  صفحة                         المحتويات 

 

 

  

 2- 1       المجمعة المكثفة مراجعة المعلومات المالية المرحلية تقرير 

 

 3       )غير مدقق( المجمع المكثف بيان المركز المالي المرحلي 

 

 4       )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي  الخسائر األرباح أوبيان 

 

 5       )غير مدقق( المجمع المكثف بيان الدخل الشامل المرحلي 

 

 6      )غير مدقق( المجمع  المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

 

  7       )غير مدقق( المجمع المكثف بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 

 18- 8       )غير مدققة(المجمعة المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
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  )غير مدقق(المجمع  المكثف المرحلي   الخسائراألرباح أو بيان 
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 إيضاح 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 مارس  31

  2020  2019 

 دينار كويتي   دينار كويتي   

     

 173,775  170,534  اإليرادات 

 ( 129,955)  ( 134,600)  التكاليف المباشرة

 43,820  35,934  الربح  مجمل

 40,007  -  إيرادات أخرى 

 83,827  35,934  مجموع اإليرادات 

     

     المصروفات واألعباء األخرى 

 105,742  125,927  وإدارية   مصروفات عمومية

 105,742  125,927  مجموع المصروفات واألعباء األخرى

 ( 21,915)  ( 89,993)  خسارة الفترة 

     

 ( 0.078)  ( 0.321) 17 )فلس(  السهم خسارة

 

 

 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  18إلى  8إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 

 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 

 

  )غير مدقق(المجمع   المكثفبيان الدخل الشامل المرحلي 
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 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 مارس  31

  2020  2019 

 دينار كويتي   دينار كويتي   

     

 ( 21,915)  ( 89,993)  الفترة  سارةصافي خ

     

     الشامل األخر الدخل 

المرحلي  األرباح أو الخسائريمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان ال  بنود
 المجمع:  المكثف

    

في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل   التغير

 6,776  ( 243,945)  الشامل األخر 

المرحلي   األرباح أو الخسائربنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان 
 المجمع:  المكثف

    

 92,980  431,471  التغير في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 99,756  187,526  للفترة شامل آخر  دخل  

 77,841  97,533  الدخل الشامل للفترة إجمالي 

 

 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  18إلى  8إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
 

  )غير مدقق(  التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمعبيان 

   2020مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 6 

 

 

  رأس المال 

احتياطي  

  إعادة تقييم 

احتياطي  

ترجمة عمالت  

  أجنبية

احتياطي  

التغير في  

   القيمة العادلة 

 

 خسائر  

  متراكمة

مجموع حقوق  

 الملكية 

 دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

        -  -  -    

 19,580,831  ( 16,221,845)  -  - 449,683  6,583,309  750,600  28,019,084 2019يناير  1الرصيد في 

 ( 21,915)  ( 21,915)  -  - -   -   -   -  الفترة  صافي خسارة

 99,756  -   -  - 6,776  92,980  -   -  األخر للفترة الدخل الشامل 

 6,776  92,980  -  - اجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل األخر للفترة 
  

(21,915 )  77,841 

 456,459  6,676,289  750,600  28,019,084 2019مارس  31الرصيد في 
  

(16,243,760 )  19,658,672 

        -  -     

 15,399,141  ( 20,055,761)  -  - 196,161  6,565,667  673,990  28,019,084 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 89,993)  ( 89,993)  -  - -   -   -   -  خسارة الفترة 

 187,526  -   -  - ( 243,945)  431,471  -   -  الشامل األخر للفترة )الخسارة( /الدخل 

 ( 243,945)  431,471  -   -  اجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل األخر للفترة 
  

(89,993 )  97,533 

 ( 47,784)  6,997,138  673,990  28,019,084 2020مارس  31الرصيد في 
  

(20,145,754 )  15,496,674 

 

 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  18إلى  8إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 

 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
 

  )غير مدقق(المجمع   المكثف بيان التدفقات النقدية المرحلي

   2020مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
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 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

   مارس 31

   2019  2020 ايضاحات  

 دينار كويتي   دينار كويتي  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 21,915)  ( 89,993) خسارة الفترة 

    تعديالت: 

 36,014  43,822 4 استهالك ممتلكات ومعدات 

 27,643  27,643 5 إطفاء حق استخدام أصل 

 5,390  -  فوائد إلتزامات عقد ايجار 

 16,285  - مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 5,541  4,922 مكافأة نهاية الخدمة مخصص 

 68,958  ( 13,606) ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل )خسارة(/  
    

 ( 19,634)  13,224 المخزون 

 51,746  ( 24,634) أخرى مدينة وأرصدة مدينون 

 ( 3,809)  ( 51,308) دائنون وارصدة دائنة أخرى 

 97,261  ( 76,324) األنشطة التشغيلية الناتج من  )المستخدم في(/ صافي النقد

    

    اإلستثمارية األنشطة التدفقات النقدية من 

 50,000  250,868 تمويل ومشاركة 

 ( 77,914)  ( 255) 5 ممتلكات ومعدات 

 ( 27,914)  250,613 اإلستثمارية األنشطة  )المستخدم في( /الناتج من  صافي النقد

    

    التمويلية األنشطة التدفقات النقدية من 

 -   ( 16,994) تكاليف تمويل مدفوعة 

 -   ( 16,994) التمويلية األنشطة  المستخدم في  صافي النقد

 69,347  157,295 المعادل صافي الزيادة في النقد والنقد 

 238,328  183,014 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 307,675  340,309 11 ة         النقد والنقد المعادل في نهاية الفتر 

     

     ( 24ناتجة من اتفاقية التسوية )ايضاح   معامالت غير نقدية

 -   32,824,743  قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة  عقارات

 -   16,141,450  التزامات دفعات مؤجلة 

 -   16,683,293  وأرصدة دائنة أخرى دائنون 

 

 تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  18إلى  8إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 

 

 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
 

 )غير مدققة( المجمعة  المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية  
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 التأسيس والنشاط  .1
  

اهمة  إن الشركة الوطنية للرماية ـ شركة مساهمة كويتية ـ عامة )سابقا: الشركة الوطنية للميادين ـ ش.م.ك. عامة( "الشركة األم" هي شركة مس

إجراء عدة تأشيرات عليه كان آخرها بتاريخ  والذي تم    73562تجاري تحت رقم  . تم قيد الشركة بالسجل ال1998مايو    20كويتية تأسست في  

 . 2005يوليو  26. تم إدراج أسهم "الشركة األم" في بورصة الكويت بتاريخ 2017يوليو  12
 

 إن األنشطة األساسية "للشركة األم" تتمثل فيما يلي:
 

إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين حديثة للرماية في دولة الكويت وخارجها )بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات   .1

 األمنية عند العمل خارج الكويت(.  

 إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية.  .2

 . نة جميع ميادين الرماية واستيراد قطع الغيار الخاصة بهاإنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيا .3

إنشاء مركز تدريبي لتنظيم دورات داخلية وخارجية في مجال ميادين الرماية )بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الدفاع   .4

 في حال الدورات الخارجية(. 

 العالقة في نفس المجال.  التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات .5

استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر في محافظ مالية تدار من   .6

 قبل شركات وجهات متخصصة. 

 إستيراد الذخيرة ألغراض التدريب في الشركة.  .7
 

ولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة  ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في د 

ولها  أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج  

 ا بها.أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقه
 

 تقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء. 
 

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

من قبل مجلس    2020مارس    31تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 . ××××××××××××××اإلدارة بتاريخ 

 
 أساس اإلعداد  .2

 

المحاسبة   لمعيار  وفقا  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  رقم  تم  هذه 34الدولي  تتضمن  المرحلية". ال  المالية  "التقارير   :

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير   المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية كاملة

. في رأي اإلدارة، تم إدراج كافة  2019ديسمبر    31المنتهية في    للسنةجموعة  لذا يجب قراءتها مع البيانات المالية المجمعة السنوية للمالمالية  

 التعديالت التي تتألف من المستحقات المتكررة العادية التي تعتبر ضرورية لعرض عادل للمعلومات المالية. 
 

المالية لفترة   النتائج  المنتهية في    الثالثةإن  المنتهية في    2020مارس    31أشهر  المالية  للسنة  المتوقعة  للنتائج  بالضرورة مؤشرا    31ليست 

 . 2020ديسمبر 
 

 .للمجموعةتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض 
 

مكثفة المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية ال

، لكن دون أن ينتج عن ذلك 2020يناير    1. تُطبق بعض التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في  2019ديسمبر    31المجمعة للسنة المنتهية في  

 أثر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
 

جل  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية بالرغم من أن مطلوبات المجموعة قصيرة األ

وعلى فرض وجود دعم    ،2020مارس    31دينار كويتي كما    20,266,332تجاوزت موجوداتها التي يمكن تحقيقها على المدى القصير بمبلغ  

 المساهمين للشركة لإلستمرار في مزاولة نشاطها.  مستقبلي من

 

  

 

 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
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  أساس التجميع .3
 

 الشركة األم وجميع شركاتها التابعة.   2020مارس   31 أشهر المنتهية في الثالثةتتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة 

ترى اإلدارة عدم   .2020مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثةتم تجميع جميع حسابات الشركات التابعة استنادا إلى حسابات اإلدارة لفترة  

ثفة  وجود حاجة لعمل تسويات لحسابات الشركات التابعة التي أعدتها اإلدارة والتي قد تكون مادية بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية المك

 مجمعة ككل. ال
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة الرئيسية العاملة: 
 

 الرئيسية   األنشطة حصة حقوق الملكية )%(  التأسيس  بلد اسم الشركة التابعة 

  
مارس   31

2020 
 

 ديسمبر  31

2019   

 )مدققة(  

 
مارس   31

2019 

 

        

شركة ديروازا انفسمنت ليمتد ـ شركة افشور ذات  

 مسئولية محدودة 

اإلمارات  

 العربية
 استثماري  -  % 100  % 100

        

 تجارة عامة  % 100  -  - الكويت  شركة حلواني صابر للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 

 

 شركة حلواني صابر للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. تمتلك شركات تابعة بياناتها كما يلي:  إن
 

 الرئيسية   األنشطة حصة حقوق الملكية )%(  التأسيس  بلد اسم الشركة التابعة 

  
مارس   31

2020 
 

 ديسمبر  31

2019   

 )مدققة(  

 
مارس   31

2019 

 

        

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

 عقاري % 100  % 100  % 100 الكويت  شركة الميادين الخليجية العقارية ش.ش.و. 

 عقاري % 100  % 100  % 100 الكويت  شركة ميادين اإلمارات العقارية ش.ش.و. 

 عقاري % 100  % 100  % 100 الكويت  شركة ميادين دبي العقارية ش.ش.و.

 عقاري % 100  % 100  % 100 الكويت  شركة ميادين اإلمارات الثانية ش.ش.و. 
 

 شركة ميادين اإلمارات الثانية ش.ش.و. تمتلك شركة تابعة بياناتها كما يلي: إن
 

 الرئيسية   األنشطة حصة حقوق الملكية )%(  التأسيس  بلد اسم الشركة التابعة 

  
مارس   31

2020 
 

 ديسمبر  31

2019   

 )مدققة(  

 
مارس   31

2019 

 

        

 شركة رينجيز ستار ليمتد
اإلمارات  

 العربية
 عقاري % 100  % 100  % 100
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 دولة الكويت 
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 ممتلكات ومعدات  .4

 

تم تمديد   2017سنة، وفي    18. كانت مدة اإليجار األصلية  1999إن المباني مشيدة على أرض مستأجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي إعتباراً من  

 سنوات تجدد تلقائياً.  5تلك المدة لـ 
 

 مقيمين معتمدين ومستقلين.  2استناداً إلى تقييمات من قبل عدد  2019ديسمبر  31كما في  تم إعادة تقييم المبنى الخاص بالشركة األم 
 

 تم توزيع اإلستهالك المحمل على الفترة/ السنة كما يلي: 

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 28,069  116,943  33,411 تكاليف مباشرة 

 7,945  31,531  10,411 إدارية عمومية و مصروفات

 43,822  148,474  36,014 

 
 حق إستخدام أصل ومطلوبات عقد إيجار  .5
 

المالية رقم   للتقارير  الدولي  المجموعة بحق  )عقود اإليجار(، وحيث أن المجموعة هي الطرف المستأجر، إعترفت    16عند تطبيق المعيار 

 إستخدام أصل ومطلوبات عقد إيجار قطعة أرض كما يلي: 
 

 حق إستخدام أصل 

 أرض  

 ديناركويتي  
  

  صافي القيمة الحالية:
 248,782 2020يناير  1

 221,139 2020مارس  31
 27,643 2020مارس   31مصروفات اإلستهالك عن الفترة المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مباني  

معدات  

  سيارات   وأدوات 

أثاث  

 المجموع   أسلحة   حاسب آلي   وديكورات 

 ديناركويتي   ديناركويتي   ديناركويتي   ديناركويتي   ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
              

              التكلفة في:

 2,090,834  151,943  247,480  92,521  29,055  483,835  1,086,000 2020يناير  1

 255  -  255  -  -  -  - اضافات 

 2,091,089  151,943  247,735  92,521  29,055  483,835  1,086,000 2020مارس   31
              

              اإلستهالك المتراكم:

 884,486  113,383  226,439  88,516  24,714  431,434  - 2020يناير  1
 43,822  4,750  3,887  2,059  704  3,761  28,661 المحمل على الفترة 

 928,308  118,133  230,326  90,575  25,418  435,195  28,661 2020مارس   31
              

              صافي القيمة الدفترية:  

 1,162,781  33,810  17,409  1,946  3,637  48,640  1,057,339 2020مارس   31

 1,206,348  38,560  21,041  4,005  4,341  52,401  1,086,000 2019ديسمبر  31

 1,381,512  39,576  31,649  5,616  6,454  57,977  1,240,240 2019مارس  31



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
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 )تتمة(   ومطلوبات عقد إيجارحق إستخدام أصل . 5
 

 مطلوبات عقد إيجار 

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 203,104  146,270  117,214 الجزء غير الجاري  

 161,640  140,894  152,956 الجزء الجاري 

 270,170  287,164  364,744 
 

 يوضح الجدول أدناه األنواع المختلفة للمصروفات المرتبطة باإليجارات والمثبتة ببيان األرباح أو الخسائر: 

 

الثالثة أشهر المنتهية  

 2020مارس   31في 

 ديناركويتي  
  

 13,822 استهالك حق إستخدام أصل )تكاليف مباشرة( 
 13,821 (وإدارية عموميةاستهالك حق إستخدام أصل )مصروفات 

 3,839 فوائد إلتزامات عقد إيجار 
 31,482 

 

 عقارات إستثمارية  .6

مبلغ وقدره    2020مارس    31شقة في دبي وقد بلغت إجمالي القيمة كما في    41خالل السنوات المالية السابقة قامت المجموعة بشراء عدد  

يعادل    26,389,270 )ما  إماراتي  )   2,219,443درهم  :  2019مارس    31دينار كويتي و  2,181,733:  2019ديسمبر    31دينار كويتي( 

سنوات. وأبرمت المجموعة هذا العقد من خالل إحدى الشركات التابعة للمجموعة.    3ستحق السداد على مدار فترة  دينار كويتي( ي   2,997,699

 تم إستالم بعض الوحدات وبعضها مازالت قيد اإلنشاء في الوقت الحالي. 
 

  .2019ديسمبر   31تم تقييم العقارات اإلستثمارية من قبل مقيم مستقل )بدولة اإلمارات العربية المتحدة( كما في 
 

 إن الحركة التي تمت على عقارات إستثمارية خالل الفترة/ السنة هي كما يلي:

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 2,988,021  2,988,021  2,181,733 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 -  ( 805,185)  - التغير في القيمة العادلة 

 9,678  ( 1,103)  37,710 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 2,997,699  2,181,733  2,219,443 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
 عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة  .7
 

أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تم تطويرها بشكل رئيسي من أجل بيعها   قطعة أرض في جزيرة الريم بإمارةيتمثل هذا البند في  

 السنة:  /وفيما يلي الحركة التي تمت خالل الفترة

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 62,782,713  62,782,713  60,107,493 السنةالرصيد في بداية الفترة/ 

 -  ( 1,553,537)  - التغير في القيمة العادلة 

 -  ( 1,073,858)  - مخصص إنخفاض في القيمة لعقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 203,347  ( 47,825)  471,570 فروق ترجمة عمالت أجنبية

 -  -  ( 32,824,743) (24التسوية من نزاع التحكيم )ايضاح 

 62,986,060  60,107,493  27,754,320 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
 

 إلى المجموعة. لهذا العقار ملكية والمستندات القانونية الحتى تاريخ إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لم يتم تحويل 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
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 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  .8
 

  513,114جنيه استرليني )بما يعادل    1,317,028كات بمبلغ  يتضمن هذا البند إستثمار من خالل مدير محفظة في أسهم غير مسعرة بإحدى الشر

  4,205,200درهم إماراتي )بما يعادل    50,000,000دينار كويتي( واستثمار مباشر في أسهم ممتازة بشركة تم تأسيسها في جزر الكايمان بمبلغ  

إلى شركة   دينار كويتي(. إستلمت المجموعة هذه األسهم الممتازة كمقابل بيع الملكية النفعية في الشركة التابعة سابقاً/ شركة بلو ستار المحدودة 

 . 2015ديسمبر  31جزر الكايمان خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 خالل الدخل الشامل األخر خالل الفترة/ السنة هي كما يلي:إن الحركة التي تمت على اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 5,215,782  5,215,782  4,962,260 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 6,776  ( 253,522)  ( 243,946) التغير في القيمة العادلة 

 5,222,558  4,962,260  4,718,314 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
 مدينة أخرى مدينون وأرصدة  .9

 

مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  ( ة)مدقق

 مارس  31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 187,713  188,858  198,109 مدينون تجاريون 

 ( 172,227)  ( 184,849)  ( 185,059) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص 
 13,050  4,009  15,486 

 12,360  -  - مستحق من أطراف ذات صلة 
 182,244  186,080  188,361 دفعات مقدمة للموردين 

 264,625  327,930  331,629 فوائد تمويل مستحقة 
 50,195  51,945  61,558 أخرى 
 594,598  569,964  524,910 

 
 تمويل ومشاركة   .10

 

ربح يتمثل هذا البند في عقد تمويل ومشاركة قصير األجل بين الشركة التابعة، شركة الميادين الخليجية العقارية ش.ش.و. وطرف ذو صلة بمعدل  

 دينار كويتي من عقد التمويل والمشاركة قصير األجل.   250,868، تم تحصيل مبلغ  لربع الحالي . خالل ا 2020يناير    11% ويستحق السداد في  5
 

، تم توقيع اتفاقية تسوية والتي بموجبها ستحصل المجموعة على كامل قيمة العقد والعوائد المترتبة عليه نقداً وأصول  2020يوليو    2بتاريخ  

 (. 25.2عينية )ايضاح 

 

 النقد والنقد المعادل  .11

 

مارس  31

2020  

 ديسمبر 31

2019 

  )مدققة(

 مارس 31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 10,575  10,737  5,566 نقد بالصندوق

 95,480  19,444  277,313 نقد لدى البنوك 

 201,620  152,833  57,430 نقد في محفظة استثمارية 

 340,309  183,014  307,675 

 
 رأس المال   .12

 

سهم وبقيمة    280,190,840دينار كويتي موزعاً على    28,019,084حدد رأس مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

 فلس للسهم وجميعها أسهم نقدية.  100إسمية 
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 إحتياطي إعادة التقييم    .13
 

 ويكون قابل للتوزيع فقط عندما يتحقق فعلياً. يمثل إحتياطي إعادة التقييم الفائض من إعادة تقييم المباني 

 
 وأرصدة دائنة أخري دائنون    .14

 

مارس  31

2020  

 ديسمبر 31

2019 

  )مدققة(

 مارس 31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 3,554,843  3,571,631  2,021,900 دائنون تجاريون

 15,214,843  15,153,077  - ( 24)ايضاح  غرامة تأجير مستحقة

 480,617  478,665  486,939 محجوز ضمان 

 60,949  59,155  60,416 مخصص اجازات موظفين 

 2,274,569  2,526,335  2,562,815 دائنون أخرون* 

 5,132,070  21,788,863  21,585,821 
 

دينار كويتي( ويستحق على مدار ثالث سنوات    2,190,534درهم إماراتي )بما يعادل    26,045,541تتضمن أرصدة دائنون أخرون مبلغ    *
 . (6إيضاح )البناء مقابل شراء عقارات إستثمارية كما تم اإلفصاح عنه في لصالح مقاول 

 
 التزامات دفعات مؤجلة   .15

 

  2020مارس  31

 ديسمبر 31

2019 

  )مدققة(

 مارس 31

 2019 

 ديناركويتي   ديناركويتي    ديناركويتي  
      

 16,207,246  16,141,450  16,141,450 تطوير ممتلكات عقارية في أبو ظبي )اإلمارات( ـ محتفظ بها للمتاجرة

 -  -  ( 16,141,450) ( 24التسوية من نزاع التحكيم )ايضاح 

 -  16,141,450  16,207,246 

 
 قرض ألجل   .16

 

  31دينار كويتي و    11,075,745:  2019ديسمبر   31دينار كويتي )  11,075,745يتمثل هذا البند في قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ  

بواقع    11,075,745:  2019مارس   فائدة  ويحمل معدل  كويتي(  الكويت  4دينار  بنك  قبل  المعلن من  الخصم  فوق معدل سعر  سنوياً   %

 31دينار كويتي و    7,529,567:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )  7,529,567المركزي. ولقد تخلفت الشركة األم عن سداد فائدة بمبلغ  

 دينار كويتي( مع األقساط المستحقة مقابل هذا القرض.   7,529,567: 2019مارس 
 

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

البنك برفع دعوى قضائية ضد الشركة األم واستحوذ على كافة الضمانات المحتفظ بها مقابل هذا القرض  دينار كويتي(. وقام    18,605,312)

البيع اإلجباري   تنفيذ عملية  أمام الجهات القضائية ضد  الفائدة. قدمت المجموعة استئنافاً  ألجل وذلك إلسترداد جزء من أصل القرض مع 

 دون مراعاة إجراءات الرقابة الواجب إتباعها.للضمانات من قبل البنك على أساس أنها نفذت 
 

أصدرت المحكمة اإلبتدائية في الكويت حكماً لصالح الشركة األم يقضي بإلغاء وبطالن    2015ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في  

محكمة اإلستئناف وتم قبول اإلستئناف من إعادة اإلستحواذ على بعض الضمانات من قبل البنك. وقام البنك بتقديم طعن على هذا الحكم أمام  

. ولم نتمكن من الحصول على مصادقة  2016البنك. كما أوقفت المجموعة تسجيل إستحقاق الفوائد على هذا القرض ألجل إعتباراً من أبريل 

 مباشرة من البنك المحلي الدائن على الرصيد المستحق. 

 

 

 

 

 

 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
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 السهم خسارة    .17
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم  حتسب خسارة السهم األساسية على أساس صافي خسارة  ت  إلى  المتاح لمساهمي الشركة األم منسوباً  الفترة 

 المصدرة والقائمة خالل الفترة كما يلي: 
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 مارس  31

 2020  2019 
    

 ( 21,915)  ( 89,993) )دينار كويتي(  خسارة الفترة

 280,190,840  280,190,840 المتوسط المرجح لألسهم المصدرة والقائمة خالل السنة )سهم( 

 ( 0.078)  ( 0.321) خسارة السهم )فلس( 

 
  معامالت مع أطراف ذات صلة .18

 

مجلس   وأعضاء  الرئيسيين  والمساهمين  الزميلة  الشركات  ذات صلة  األطراف  وشركات  تمثل  للمجموعة  العليا  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة 

ة يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدار

 لها تاريخ محدد للسداد. المجموعة. إن المبالغ واألرصدة المستحقة من/ إلى أطراف ذات صلة معفاة من الفوائد وليس 
 

 السنة.  الفترة/ فيما يلي بيان باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت خالل

 
مارس   31

2020  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

 مارس  31

 2019 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

      بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: 

 12,360  -  - مستحق من أطراف ذات صلة  

 2,505,000  2,455,000  2,204,132 تمويل ومشاركة 

 264,625  327,930  331,629 فوائد تمويل مستحقة مدينون وأرصدة مدينة أخرى ـ  
 

 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 مارس  31

 2020  2019 
    

    المجمع  المرحلي المكثف بيان األرباح أو الخسائر

 22,071  22,816 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 
 

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

 

 معلومات القطاع  .19
 

مجلس إدارة الشركة األم وذلك الستخدامها في  يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل رئيس  

ل  القرارات االستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه القطاعات بشك 

 القطاعات.  منفصل نظراً الختالف طبيعة المنتجات والخدمات وفئات العمالء واالستراتيجيات التسويقية لهذه
 

 إن قطاعات األعمال تستوفى شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي: 
 

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

جار واالستفادة من  ئ العقارات: تتكون من العقارات قيد التطوير المحتفظ بها لغرض المتاجرة والعقارات االستثمارية ألغراض التأجير واالست 

 ارتفاع قيمتها على المدى الطويل. 
 

 أنشطة اإلستثمار: تتكون من االستثمارات في شركة زميلة واالستثمارات األخرى 
 

 تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بكل قطاع. 
 

والمطلوبات التشغيلية المتعلقة مباشرة بكل قطاع. تتمثل المصروفات الرأسمالية في  تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات  

 التكاليف الكلية المتكبدة خالل الفترة لشراء موجودات متوقع استخدامها خالل فترة تتجاوز سنة واحدة. 
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 )تتمة(  معلومات القطاع . 19
 

 : 2020مارس   31المنتهية في فيما يلي معلومات القطاعات للفترة المالية 

 المجموع   استثمارات   عقارات   ميادين الرماية  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
        

 170,535  -   1,612  168,923 ايرادات القطاع 

 35,934  -   ( 294)  36,228 نتائج القطاع 

        

 ( 125,927)  ( 122,344)  -   -  مصروفات غير موزعة 

 ( 89,993)       صافي الخسارة 

 39,700,003  6,922,446  29,973,763  2,803,794 الموجودات 

 24,203,329  -   23,444,589  758,740 المطلوبات 
 

 : 2019ديسمبر  31فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المالية المنتهية 
 

 المجموع   استثمارات   عقارات   ميادين الرماية  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
        

 762,473  -   9,152  753,321 ايرادات القطاع 

 206,141  -   ( 2,034)  208,175 نتائج القطاع 

        

 151,380  124,415  -   26,965 ايرادات أخرى 

 ( 3,432,580)  -   ( 3,432,580)  -  للعقارات التغير في القيمة العادلة 

 ( 758,857)  -   -   -  مصروفات غير موزعة 

 ( 3,833,916)  -   -   -  صافي الخسارة 

 72,412,785  7,417,260  62,289,226  2,706,299 الموجودات 

 57,013,644  -   56,205,900  807,744 المطلوبات 
 

 : 2019مارس   31المالية المنتهية في فيما يلي معلومات القطاعات للفترة 

 المجموع   استثمارات   عقارات   ميادين الرماية  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
        

 173,775  -   4,511  169,264 ايرادات القطاع 

 43,820  -   4,511  39,309 نتائج القطاع 

        

 40,007  31,110  -   8,897 ايرادات أخرى 

 ( 105,742)  -   -   -  مصروفات غير موزعة 

 ( 21,915)       صافي الخسارة 

 76,603,126  7,933,105  65,983,759  2,686,262 الموجودات 

 56,944,454  -   56,033,835  910,619 المطلوبات 
 

 القطاع الجغرافي: 

مختلفة ويوضح الجدول التالي توزيع إيرادات قطاع المجموعة والموجودات غير المتداولة تقوم المجموعة بعملياتها ضمن مناطق جغرافية  

 حسب النطاق الجغرافي. 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 2020مارس  31

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 2019مارس  31

  ايرادات  

موجودات غير  

 متداولة 

 

  ايرادات 

موجودات غير  

 متداولة 

        المنطقة 

 1,713,223  169,264  1,383,920  168,923 دولة الكويت 

        دولة الكويت   خارج

 65,983,759  4,511  29,973,763  1,612 اإلمارات العربية المتحدة 

 5,222,558  -  4,718,314  - أخرى 

 170,535  36,075,997  173,775  72,919,540 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
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   الماليةاألدوات   .20
 

 فئات األدوات المالية 

 يلي: إن فئات األدوات المالية التي تم تصنيفها في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ضمن الموجودات والمطلوبات المالية وهي كما  
 

  

  مارس  31

 ديسمبر  31

 مارس  31  2019

 2019  )مدققة(   2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

      الموجودات المالية 

 2,997,699  2,181,733  1,162,781 عقارات استثمارية

 62,986,060  60,107,493  27,754,320 عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 5,222,558  4,962,260  4,718,314 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 524,910  569,964  594,598 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 2,505,000  2,455,000  2,204,132 تمويل ومشاركة 

 307,675  183,014  340,309 النقد والنقد المعادل

 36,774,454  70,459,464  74,543,902 

      المطلوبات المالية 

 364,744  287,164  270,170 التزامات عقد اإليجار 

 21,585,821  21,788,863  5,132,070 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 16,207,246  16,141,450  - التزامات دفعات مؤجلة 

 18,605,312  18,605,312  18,605,312 قرض ألجل 

 24,007,552  56,822,789  56,763,123 

 

 إدارة المخاطر المالية   .21
 

المجموعة إلدارة المخاطر المالية متسقة من كافة النواحي مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية إن أهداف وسياسات  

 . 2019ديسمبر  31في 

 

 قياس القيمة العادلة   .22
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

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

قيمة على أسس متكافئة. وقد استخدمت المجموعة اإلفتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير القيم العادلة لألدوات المالية حيث تم تحديد ال

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية طبقاً لما يلي: 
 

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

 إلى أسعار السوق المعلنة. 

طبقاً لنماذج التسعير المتعارف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى )فيما عدا المشتقات المالية( يتم تحديد قيمتها العادلة   -

 عليها استناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح بالسوق ألداة مالية مماثلة.

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

وفقاً للتسلسل    التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمعيوضح الجدول  

الت  الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية إلى ثالثة مستويات استناداً إلى أهمية المدخ

 ة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. المستخدم
 

 فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

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

وجودات أو المطلوبات سواء بصورة مباشرة  والتي يمكن تتبعها للم  1: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى  2مستوى   •

 و  )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار(؛

 : معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها )معطيات غير قابلة للمراقبة(. 3مستوى  •
 

والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءاً على أدنى مستوى للمعطيات الهامة التي أدت إلى قياس القيمة  المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات  

 العادلة. 



 

 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت 
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 )تتمة(  األدوات المالية. 22
 

مي  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع حسب التسلسل الهروقد تم 

 المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

  

  مارس  31

 ديسمبر  31

 مارس  31  2019

 2019  )مدققة(   2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

      : الموجودات 

      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 1,071,958  828,510  513,114 محفظة استثمارية

 513,114  828,510  1,071,958 

      

 -   -   - المطلوبات: 

 1,071,958  828,510  513,114 صافي القيمة العادلة 
 

المرحلي المكثف  إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى تعتبر مساوية تقريباً لقيمتها الدفترية كما في تاريخ المركز المالي  

 المجمع.

 

 دعاوى قضائية ومطالبات محتملة   .23

 

قام البنك برفع    عليهحول عدم سداد قرض ألجل والفائدة المستحقة عليه لصالح أحد البنوك المحلية، وبناءاً    16باإلشارة إلى إيضاح     23.1

دعوى قضائية ضد الشركة األم واستحوذ على كافة الضمانات المحتفظ بها مقابل هذا القرض ألجل وذلك إلسترداد جزء من أصل  

أمام الجهات القضائية ضد تنفيذ عملية البيع اإلجباري للضمانات من قبل البنك على  القرض مع الفائدة. وقدمت المجموعة استئنافاً 

أصدرت المحكمة    2015ديسمبر    31نفذت دون مراعاة إجراءات الرقابة الواجب إتباعها. وخالل السنة المالية المنتهية في    أساس أنها

اإلبتدائية في الكويت حكماً لصالح الشركة األم يقضي بإلغاء وبطالن إعادة اإلستحواذ على بعض الضمانات من قبل البنك. وقام البنك  

إن هذه القضية منظورة أمام القضاء وال يمكن تحديد   .أمام محكمة اإلستئناف وتم قبول اإلستئناف من البنك  بتقديم طعن على هذا الحكم

 نتيجتها حتى تاريخ المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. 

 

اف أخرى ال يمكن تحديد  توجد على المجموعة دعاوى قضائية محتملة تتمثل في قضايا منظورة لدى القضاء بدرجاته المختلفة مع أطر   23.2 

وبرأي اإلدارة القانونية الداخلية للمجموعة فإنه ال يوجد ما يستدعي تكوين   .نتائجها حتى تاريخ المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 مخصصات لهذه المبالغ لحين تحديد نتيجة هذه المطالبات والقضايا.

 
 اتفاقية تسوية   .24

 

اجتمع طرفي نزاع التحكيم، الشركة التابعة للمجموعة والمشتري للعقارات قيد التطوير )شركة ميادين اإلمارات  ،  2020فبراير    4بتاريخ  

وتم اإلتفاق على بنود تسوية الدعوى األصلية والدعوى المتقابلة وإنهاء إجراءات    )شركة الدار العقارية(  العقارية( والجهة البائعة لتلك العقارات

 . 2020فبراير  19القضائية وتحدوهم الرغبة في تسجيل بنود لهذه التسوية في صورة إتفاقية التسوية والمؤرخة في التحكيم واإلجراءات 
 

مبلغ  بدفع  قامت  قد  المجموعة  كانت  ولما  أرض،  لقطعتي  بينهما  والشراء  البيع  عقدي  إنهاء  على  إتفقا  الطرفان  فإن  لإلتفاقية  وطبقاً 

ب شراء قطعتي أرض في جزيرة الريم بإمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد اتفقا  درهم إماراتي تحت حسا   418,602,500

عة  الطرفان على أن تحتفظ الجهة البائعة بكامل المبلغ المدفوع وأن المجموعة لم يعد لديها أي حق أو ملكية أو مصلحة أياً كانت إال في قط

درهم    418,602,500التسوية فإن المبلغ المدفوع من المجموعة إلى الجهة البائعة سابقاً والبالغ    أرض واحدة فقط. وعليه فإنه بموجب إتفاقية 

 إماراتي، مبلغ تقبله الجهة البائعة كثمن لبيع وشراء أحد قطعتي األرض بموجب عقد البيع والشراء الجديد.
 

ل عن جميع القضايا بين طرفي النزاع، الشركة التابعة للمجموعة  ، تم عمل إتفاقية صلح وتناز2020فبراير   19بموجب اإلتفاقية المبرمة في 

حيث أقر الطرفان    )شركة الدار العقارية(   المشتري للعقارات قيد التطوير )شركة ميادين اإلمارات العقارية( والجهة البائعة لتلك العقارات

في إنهاء النزاع القائم بينهما بالطرق الودية، بعدما تم إنهاء النزاعات  بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف والتعاقد وإزاء رغبتهما 

 القائمة بينهما صلحاً وتسويتها بموجب اإلتفاقية أعاله. 
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 التسوية المذكورة: الناتج عن  2020مارس  31وفيما يلي األثر المالي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 
 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

 2020مارس  31  التسوية   2019ديسمبر  31  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

       

 27,282,750  ( 32,824,743)  60,107,493  عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 5,105,570  ( 16,683,293)  21,788,863  وأرصدة دائنة أخرىدائنون تجاريون 

 -   ( 16,141,450)  16,141,450  التزامات دفعات مؤجلة 

 

 المرحلي المكثف المجمع  األرباح أو الخسائربيان 
 

 .2020مارس  31ال يوجد تأثير على الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 أحداث الحقة   .25
 

للرماية  2020مارس    11بتاريخ     25.1 الوطنية  الشركة  إيقاف سهم  والذي نص على  المال  أسواق  هيئة  قرار مجلس مفوضي  ، صدر 

من الكتاب الثاني عشر    18- 1( من المادة  3ش.م.ك.ع. عن التداول في بورصة الكويت لألوراق المالية وفقاً لما يقضي به البند رقم )

 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم ونشاط األوراق المالية وتعديالتهما.  2010لسنة    7)قواعد اإلدراج( لالئحة التنفيذية للقانون رقم  
  

، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالموافقة على إعادة سهم الشركة الوطنية للرماية للتداول  2020أبريل    19بتاريخ   

 . 2020أبريل  26ويت لألوراق المالية اعتباراً من جلسة تداول يوم األحد الموافق في بورصة الك
 

  طرف ذي صلة ، قامت الشركة الوطنية للرماية من خالل احدى شركتها التابعة بتوقيع عقد تسوية نهائي مع  2020يوليو    2بتاريخ     25.2

التمويل    أصل  قيمة  التي تم التعاقد معها للدخول في استثمار تمويل ومشاركة، وبموجب هذا العقد ستحصل الشركة التابعة على كامل

 وأصول عينية. بصورة نقدية  مع العوائد المترتبة عليه
  

 دينار كويتي نقداً. 851,868كما في تاريخ تقرير المراجعة، استلمت المجموعة مبلغ  

 
 ة الجمعية العامة السنوي  .26

 

، كما 2019ديسمبر    31واعتمدت البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في    2020يوليو    29انعقدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين في  

 اعتمدت عدم توزيع أرباح للمساهمين للسنة المنتهية بذلك التاريخ. 

 
 19األثر المترتب على وباء كوفيد   .27

 

(، تفشى فيروس كورونا فجأة على نطاق عالمي وأثر على العمليات التشغيلية العادية واألسواق  2020خالل األشهر األولى من هذا العام ) 

  المالية واألنشطة اإلقتصادية األخرى. تم تسوية األثر المالي على المركز المالي المجمع للمجموعة وعلى بيان األرباح والخسائر المجمع

. ومع ذلك، ال يمكن قياس التأثير الكامل لفيروس كورونا على أعمال المجموعة بشكل موثوق من خالل  2020مارس  31ه كما في واحتساب 

 حيث أن الوباء ال يزال سارياً حتى تاريخ التقرير.المالحظات الحالية  
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

وخلصت إلى أنه    2020مارس    31والكمية لتقييم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  قامت المجموعة بتطبيق كل من تقنية اإلدارة النوعية  

 . 19ال يوجد تأثير مادي بسبب وباء كوفيد 
 

 مشاركة التمويل والوعقد العقارات اإلستثمارية  

ويتم إجراء تقييم مستقل في نهاية كل عام. وبالمثل،   دولة اإلمارات العربية المتحدةتقع العقارات اإلستثمارية للمجموعة بشكل رئيسي في  

ت تقوم إدارة المجموعة بتقييم العقارا)إن وجدت( في نهاية السنة.    مشاركةالتمويل والاستثمار في عقد  تقوم المجموعة بتقييم انخفاض في قيمة  

 االستثمارية بالقيمة العادلة وعكس التغير بالقيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر في نهاية كل عام. 
 

 مبدأ اإلستمرارية 

ى الرغم أجرت إدارة المجموعة تقييماً حول تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطتها التشغيلية األساسية وال تتوقع أثراً لمبدأ اإلستمرارية. عل 

   أنه ال يمكن قياس السلوك المستقبلي لفيروس كورونا بدقة في هذه المرحلة، تعتقد اإلدارة أن استمرارية العمل لن تتاثر سلباً. من  




