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 المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 مـع
 تقرير المراجعة

  )مدققة(غير 
  
  
 
 
  

 المحتـويات
 

 الية المرحلية المجمعة المكثفة متقرير المراجعة عن المعلومات ال
  

  
  البيـان

  أ  مدقق)بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غير 
  ب  بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)

  ج  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)
  د  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف (غير مدقق)

  هـ  (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف 
  صفحةال  

  15 – 1  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة)
  

  







أ –بيان   

 للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

     2019مارس  31بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 
  (غير مدقق)

  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

 إيضاح
مارس  31

2019 

  ديسمبر 31
2018  
  (مدققة)

مارس  31
2018 

  الموجودات
 الموجودات المتداولة

 126,697 5307,675238,328  النقد والنقد المعادل
 2,605,000 62,505,0002,555,000  مويل ومشاركةت

  352,071  629,791  524,910  7  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
 324,790 346,001326,367    المخزون

3,683,5863,749,486 3,408,558 
  الموجودات غير المتداولة

الدخل الشامل  من خاللات بالقيمة العادلة إستثمار
 5,656,128 85,222,5585,215,782  األخر

 62,047,476 62,986,06062,782,713  9  عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة
 3,578,821 2,997,6992,988,021  10  عقارات إستثمارية
--331,711  11  حق إستخدام أصل
1,381,5121,302,7621,354,614  12  ممتلكات ومعدات

72,919,54072,289,27872,637,039
76,603,12676,038,76476,045,597  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
  المطلوبات المتداولة
 - -161,640  11  إلتزامات عقد إيجار
 20,171,367 21,167,63120,896,649 13 أرصدة دائنة أخرىدائنون تجاريون و

16,207,24616,154,92215,965,734  14  التزامات دفعات مؤجلة
18,605,31218,605,31218,605,312  15  قرض ألجل

56,141,82955,656,88354,742,413

  المطلوبات غير المتداولة
--203,104  11  إلتزامات عقد إيجار
  971,671  625,260  418,190  13  أرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون و

  232,087  175,790  181,331  مكافأة نهاية الخدمة 
802,625  801,050  1,203,758  

  حقوق الملكية 
28,019,08428,019,08428,019,084  17  رأس المال

750,600750,600750,600  18  احتياطي إعادة التقييم
6,676,2896,583,3096,238,608  احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

456,459449,683890,029  القيمة العادلة التغير فياحتياطي 
(15,798,895) (16,221,845) (16,243,760)  خسائر متراكمة

19,658,67219,580,83120,099,426  مجموع حقوق الملكية
76,603,12676,038,76476,045,597مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 دمحم سعود سليمان العبدهللا  صباح سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.



ب –بيان   
 

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
         2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع المكثف 

  (غير مدقق)
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

    

    
  المنتهية في الثالثة أشهر

  مارس  31
  2018   2019  إيضاح  

   
 193,281   173,775   اإليرادات
 (152,766)   (129,955)   مباشرةالالتكاليف 

 40,515   43,820   مجمل الربح
 -   -   متاحة للبيع ات إستثمارخسائر محققة من بيع 

 1,667   40,007   إيرادات أخرى
 42,182   83,827   مجموع اإليرادات

         
         

       واألعباء األخرىالمصروفات 
 133,781   (105,742)  عمومية وإدارية مصروفات 

 133,781   (105,742)  المصروفات واألعباء األخرى مجموع
       

 (91,599)   (21,915)  خسارة الفترة
  (0.327)    (0.078) 20 السهم/(فلس)  خسارة

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. ال إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا



ج –بيان   
 

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
  2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمع المكثف 

  مدقق)(غير 
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

    

  
  الثالثة أشهر المنتهية 

  مارس 31 في
  2019    2018  

 (91,599)   (21,915)    الفترة خسارةصافي 
          

        الدخل الشامل اآلخر:
ً تصنيفها إعادة لن يتمبنود  رة و الخساأ الربح لى بيانإ الحقا

      :المكثف المجمع المرحلي
الستثمارات بالقيمة العادلة من  المتراكمة في القيمة العادلة التغيرات

 17,282  6,776 خالل الدخل الشامل اآلخر
بيان الربح أو الخسارة المرحلي  لىإ اًتصنيفها الحق يتم إعادةبنود 

     المجمع المكثف:
 (194,849)  92,980  التغير في احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

 (177,567) 99,756   الشاملة األخرى للفترة  )الخسارةالدخل/(
     

 (269,166) 77,841   الشاملة للفترة )الخسارةالدخل/(إجمالي 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال



هـ –بيان   
 

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
  2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع المكثف 

  (غير مدقق)
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

  

 
  المنتهية في الثالثة أشهر

  مارس  31
 2019    2018  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (91,599)   (21,915)  خسارة الفترة

       
        تعديالت:

  33,928    36,014  استهالك ممتلكات ومعدات
 -   27,643 إطفاء حق إستخدام أصل
 -   5,390 فوائد إلتزامات عقد إيجار

 -    16,285  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
  6,679    5,541  نهاية الخدمةمخصص مكافاة 

  (50,992)    68,958 قبل إحتساب أثر التغير في بنود رأس المال العامل ةالمعدل )الخسارةالربح/(
  126,359    51,746  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  (14,350)    )19,634(  المخزون
  (218,447)    (3,809)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

  (157,430)    97,261  االنشطة التشغيلية )المستخدم فيالناتج من/(صافى النقد 
      

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 230,000   50,000  تمويل ومشاركة

 (2,312)   )77,914(  ممتلكات ومعدات
 227,688   )27,914(  األنشطة االستثمارية الناتج من)/المستخدم فى( النقد صافي

      
      

 70,258   69,347  في النقد والنقد المعادل زيادةصافي ال
  56,439    238,328   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 126,697   307,675  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة                     
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال



  د –بيـان 
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف 

  (غير مدقق)
  ”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 

                        
 20,506,597  (15,569,291)  872,747  6,433,457   750,600    28,019,084  2018يناير  1الرصيد في 

تسوية إنتقالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 (138,005)   (138,005)   -    -    -    -   )7(إيضاح  2018يناير  1في  9

 20,368,592   (15,707,296)   872,747  6,433,457   750,600    28,019,084  (معدل)  2018يناير  1الرصيد في 
 (91,599)   (91,599)    -    -    -    -  صافي خسارة الفترة
 (177,567)   -   17,282   (194,849)   -   -  خرى للفترةالخسارة الشاملة األ

 (269,166)   (91,599)   17,282   (194,849)   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
 20,099,426  (15,798,895) 6,238,608890,029 750,600  28,019,084 2018مارس31الرصيد في

                        
 19,580,831  (16,221,845) 6,583,309449,683 750,600   28,019,084  2019يناير  1الرصيد في 

 (21,915)   (21,915)    -     -     -     -   صافي خسارة الفترة
 99,756   -   6,776   92,980   -    -   للفترة خراأل الشامل دخلال

 77,841   (21,915)   6,776   92,980   -    -   للفترة الشامل دخلإجمالي ال
 19,658,672  (16,243,760)  456,459 6,676,289  750,600    28,019,084   2019مارس  31الرصيد في 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المرحلية المجمعة المكثفة. اليتجزأ من هذه المعلومات المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا 



)1(  
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك جميع المبالغ “
 

 

  التأسيس والنشاط - 1
  

 ش.م.ك عامة) –(سابقاً: الشركة الوطنية للميادين عامة  - شركة مساهمة كويتية  – الشركة الوطنية للرماية  إن
. تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 1998مايو  20"الشركة األم" هى شركة مساهمة كويتية تأسست فى 

تم إدراج أسهم "الشركة األم" فى  - 2017يوليو  12عليه كان أخرها بتاريخ  إجراء عدة تعديالتوالذى تم  73562
  . 2005يوليو  26سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ 

 

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

كويت وخارجها (بشرط الحصول على الموافقة لدولة ا إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين حديثة للرماية فى - 
 المسبقة من الجهات األمنية عند العمل خارج الكويت)

 إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية. - 
 بها.قطع الغيار الخاصة استيراد إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية و - 
إنشاء مركز تدريبى لتنظيم دورات داخلية وخارجية فى مجال ميادين الرماية (بشرط الحصول على الموافقة المسبقة  - 

 الدورات الخارجية). حالةمن وزارة الدفاع فى 
 التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات العالقة فى نفس المجال. - 
فى سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر الشركة عن طريق استثمارها  ىلدلمتوفرة ااستغالل الفوائض المالية  - 

 محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
 ستيراد الذخيرة ألغراض التدريب فى الشركة.إ - 

  

للشركة وز ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها فى دولة الكويت وفى الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويج
ى تأن  ا عل د تعاونه ي ق ا أو الت بيهة بأعماله االً ش زاول أعم ي ت ات الت ع الهيئ كون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه م

  .تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها
  

 الشريعة اإلسالمية السمحاء.تقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ 
  

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

ي  الثالثةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة  هتمت الموافقة على إصدار هذ ة ف ارس 31أشهر المنتهي  م
  .2019 مايو 15 مجلس اإلدارة بتاريخ من قبل 2019

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية - 2

ة  ة المرحلي ات المالي داد البيان م إع ةت ة المجمع م  المكثف دولي رق بة ال ار المحاس اً لمعي ة وفق ة  34المرفق ارير المالي "التق
ةأن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية  يجبالمرحلية".  ة المجمع نة  المكثف ة للس دة للمجموع ة الموح ات المالي ع البيان م
  .  2018ديسمبر  31المنتهية في 

  
ة  المكثفة المجمعةال تشمل البيانات المالية المرحلية  ة الكامل ات المالي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيان

ي الدولية إلعداد التقارير المالية. باإلضافة لذل للمعاييرالُمعدة وفقاً  ة ف هر المنتهي ارس  31ك، إن نتائج فترة الثالثة أش م
  .  2019 ديسمبر 31ال تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2019

  
ى  المكثفة المجمعةالمرحلية  الماليةيتطلب إعداد البيانات  ؤثر عل من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وإفتراضات التي ت

ف تطبيق الس ن أن تختل ن الممك دخل والمصاريف. م ات وال ررة للموجودات والمطلوب الغ المق بية والمب ياسات المحاس
  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

  
ة  ام الهام يإن األحك ين  الت دم اليق ية لع ادر الرئيس بية والمص ات المحاس ق السياس ي تطبي ل اإلدارة ف ن قب ا م م إجرائه ت

  .  2018ديسمبر  31سها كتلك المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في المتعلق بالتقدير هي نف
  

 31المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في  إدارة وسياساتتتفق أهداف 
  .  2018ديسمبر 

ن السياساتتتفق  ة بالس ك الخاص ة، المحاسبية التي تم تبنيها مع تل ة المماثل ارير المرحلي رة التق ع فت ابقة وم ة الس ة المالي
  بإستثناء تبني المعايير الجديدة والمعدلة الموضحة أدناه. 

  
    



)2(  
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2019مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “
 

 

  المعايير والتعديالت والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية المفعول حديثاً  
اير  1في  16" أو "المعيار") رقم IFRS"يسري المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( ة 2019ين يح طبيع م توض . ت

رة  المعيارعن تبني هذا  الناتجةوأثر التغييرات  ق ألول م يرات تُطب المحاسبي الجديد أدناه. العديد من التعديالت والتفس
ي  ايير2019ف ة مع ي أي ة بتبن م المجموع م تق ة. ل ة للمجموع ات المالي ى البيان ر عل ا أث يس له ن ل يرات أو  ، ولك أو تفس

  تعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. 
  

  "اإليجارات"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ) أ
 17ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

محددةً ما إذا كان الترتيب يتضمن عقود تأجير،  4التقارير المالية الدولية رقم  "اإليجارات"، وتفسير لجنة تفسيرات
 27الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم  –"اإليجارات التشغيلية  15وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم 

يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير  "تقييم محتوى العمليات الجوهرية التي تتضمن الصيغة القانونية لعقد التأجير".
مبادىء التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التاجير ويتطلب من المستأجرين احتساب جميع  16المالية رقم 

عقود اإليجار وفقاً لنموذج فردي داخل الميزانية العمومية كما هو الحال في محاسبة عقود التأجير التمويلي وفقاً لمعيار 
  . 17سبة الدولي رقم المحا

  

يتضمن المعيار حالتين يجوز فيهما اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهي إيجارات موجودات "منخفضة القيمة" (مثل 
شهر أو أقل). في تاريخ بداية عقد  12أجهزة الكمبيوتر الشخصية) واإليجارات قصيرة المدى (أي اإليجارات لفترة 

يجار (أي مطلوب اإليجار) وموجود يمثل الحق في التأجير، يجب على المستأجر تسجيل مطلوب لسداد دفعات اإل
إستخدام الموجود خالل فترة اإليجار (أي حق إستخدام الموجود). يجب على المستأجرين تسجيل الفائدة على مطلوب 

  اإليجار ومصروف اإلستهالك على حق إستخدام الموجود بشكل منفصل. 
ً على المستأجرين إعادة قياس مطلوب اإليجار عند وقوع أحداث معينة (مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير  يجب أيضا
مدفوعات اإليجار المستقبلية نتيجة تغير أحد المؤشرات أو المعدل المستخدم في تحديد تلك المدفوعات). سوف يقوم 

  جار كتعديل في حق إستخدام الموجود. المستأجر عموماً بتحقيق مبلغ إعادة قياس مطلوب اإلي
  

ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  كما هي إلى حد كبير  16تبقى المعالجة المحاسبية بالنسبة للمؤجر وفقا
ً مقارنة بالمعالجة المحاسبية الحالية  . ويستمر المؤجرون في تصنيف جميع 17لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا

ً لمبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي رقم اإليجارا مع التمييز بين نوعين من اإليجارات: اإليجارات  17ت وفقا
  التشغيلية واإليجارات التمويلية. 

  

ب  باستخدام 16تنوي المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ي. بموج أثر رجع دل ب نهج المع ال
باألثر التراكمي لتبني المعيار الدولي  باالعترافوم المجموعة بتعديل أرقام المقارنة، ولكنها تقوم تق هذه الطريقة، ال

ةل االفتتاحيالرصيد ، إن وجد كتسوية على 16إلعداد التقارير المالية رقم  ي  لخسائر المتراكم ا ف اير  1كم  .2019ين
ةهذه إعداد تم  فقدوفقاً لذلك،  ة المرحلي ةا المعلومات المالي ة لمجمع رة الثال المكثف ة لفت ة للمجموع هر المنتهيث  ةأش

إدرا المجموعة وعليه قامت ،16وفقاَ لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2019مارس  31في  ج  ب
  .الموجودات غير المتداولة والتزامات عقد إيجار ضمن المطلوباتضمن أصل  ستخداماحق 

  
  تعديالت أخرى على المعايير   ) ب

تم تطبيق التفسيرات والتعديالت على المعايير التالية من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية 
المختصرة. ليس للتعديالت على المعايير أدناه أي أثر على المجموعة، ولكنهم من الممكن أن يتسببوا في إفصاحات 

   إضافية بنهاية العام:
  
 ) حول عدم التأكد من طرق معالجة ضريبة 23تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم" (

 الدخل". 
  مزايا الدفعات المقدمة ذات التعويض السلبي" 9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم" : 
  مكافآت الموظفين " تعديل الخطة، تقليصها أو تسويتها". 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم : 
  الفوائد طويلة األجل في الشركة الزميلة والمشاريع 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " :

 المشتركة".
 2017(الصادرة في ديسمبر  2017-  2015مالية التحسينات على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير ال.( 

 "تجميع األعمال".  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 
 "الترتيبات المشتركة".  11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 
 "ضرائب الدخل".  12رقم التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  - 
 "تكاليف اإلقتراض".  23التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 

  لم ينجم عن تبني ما تقدم أعاله أية تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية المقررة سابقاً للمجموعة. 
 



 
  

)3(  
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  التابعةوشركاتها 
  الكويت

  

    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “
 

 

  المعايير الجديدة والمعدلة ليست سارية بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر 
 31المبكر للسنة المالية المنتهية في  للتبنيوالمعدلة أدناه المتاحة  الجديدةإلعداد التقارير المالية  الدوليةالمعايير 
  ، ولم يتم تطبيقهم في إعداد هذه البيانات المالية. الحقةليست سارية حتى فترة  2019ديسمبر 

  
  التبني من غير المتوقع أن يكون له أثر على البيانات المالية للمجموعة 

  
  البيان  تاريخ السريان 

 3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    2020يناير  1
 "تجميع األعمال" 

  التعديالت على اإلشارات إلطار المفاهيم في المعايير الدولية إلعداد
 التقارير المالية. 

  ومعيار المحاسبة  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
  عن "تعريف المادية".  8الدولي رقم 

  "عقود التأمين". 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    2022يناير  1
ومعيار  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    يتم تحديد تاريخ السريانلم 

: "بيع أو المساهمة بأصول فيما بين 28المحاسبة الدولي رقم 
  مستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك".

 
 المفهوم المحاسبى األساسى - 3

  
ة  ة العالمي ة المالي اري باالزم وير العق ال التط ي مج رى ف ركات االخ ن الش ام ع كل ع ة بش ات المجموع أثرت عملي ت
ا  دة. كم واالقليمية. تعمل بعض الشركات التابعة للمجموعة في مجال تطوير العقارات في دولة االمارات العربية المتح

ي  ارس  31ف اجرة  2019م ا للمت تفظ به وير والمح د التط ارات قي ة العق ت تكلف ويتي ( 62,986,060بلغ ار ك  31دين
ارس  31، دينار كويتي 62,782,713:  2018ديسمبر  ويتي 62,047,476: 2018م ار ك نة دين م  2009) خالل س ت

  انهاء عقود تطوير العقارات قيد التطوير والمحتفظ بها للمتاجرة.  
 

ى اإل ين ف و مب ا ه احات كم اوزت  11،13،14،15يض د تج ة، فق ة المكثف ة المجمع ة المرحلي ات المالي ذه المعلوم ن ه م
د  2019مارس  31إلتزامات "المجموعة" قصيرة األجل كما فى  ير. وق دى القص ى الم ا عل ن تحقيقه ا الممك موجوداته

و  ي أب وير ف د التط ارات قي ل عق ور الرئيسي مقاب تخلفت "المجموعة" أيضاً عن سداد المدفوعات المؤجلة لصالح المط
الح  - ظبي ه لص ة علي دة المترتب ع الفائ داد القرض ألجل م ي س أخر ف ى الت دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إل

ة الضمانات  ى كاف تحواذ عل ركة األم" وأعاد االس د "الش وى ض ع دع البنك المحلي الدائن. قام البنك المحلي الدائن برف
دت  دة. تكب ع الفائ رض م غ الق ل مبل ن أص زء م ترداد ج ل اس ن أج ك م ل، وذل رض ألج ذا الق ل ه ا مقاب تفظ به المح

رة المنتهي 21,915"المجموعة" خسارة بمبلغ  ويتي للفت ار ك ي دين ارس  31ة ف مبر  31( 2019م : خسارة 2018ديس
غ 2018 مارس 31دينار كويتي  496,612بمبلغ  ة  91,599: خسارة بمبل ت الخسائر المتراكم د بلغ ويتي) وق ار ك دين

ارس  31دينار كويتي كما في  16,243,760 ويتي، 16,221,845: 2018ديسمبر  31( 2019م ار ك ارس  31 دين م
ار ك 15,798,895: 2018 ا دين ة قيمته وير البالغ د التط ارات قي ة العق ل ملكي تم نق م ي ك، ل ى ذل الوة عل ويتي). ع

ويتي 62,986,060 ار ك مبر  31( دين ويتي،  62,782,713: 2018ديس ار ك ارس  31دين  62,047,476: 2018م
ه  ة قيمت ل البالغ ل المؤج ات المقاب داد دفع ي س ر ف بب التعث ويتي) بس ويتي ( 16,207,246دينار ك ار ك مبر  31دين ديس

ويتي،  16,154,922: 2018 ار ك ارس  31دين ويتي)  15,965,734: 2018م ار ك تحقة . دين أخير المس ة الت وغرام
ويتي،  15,165,723: 2018ديسمبر  31( 2019مارس  31دينار كويتي كما في  15,214,843السداد بمبلغ  دينار ك

  . خرىأرصدة دائنة أو ونتجاري دائنوندينار كويتي) المدرجة ضمن بند  14,988,120: 2018مارس  31
  

اير  1أوقفت "المجموعة" تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل هذه الدفعات المؤجلة إعتباراً من  السابقةخالل الفترة المالية  ين
2018.  

  

وية إلتجرى ا ا لتس ع دائنيه دارة حالياً مفاوضات مع بعض المستثمرين المحتملين، وهي واثقة من الوصول إلى اتفاق م
ة  ة المجمع ة المرحلي ات المالي ذه المعلوم داد ه م إع ه، ت ة. وعلي دفعات المؤجل ة ال تمرارية المكثف دأ االس ى أساس مب عل

     المحاسبي.
 



)4(  
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - مساهمة كويتية شركة 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “
 

  
 الشركات التابعة  - 4

ركتتضمن هذه المعلومات المالية  ركة األم" وش ة "للش ات المالي ة المعلوم ة المكثف ة المجمع وا االمرحلي ة يعرف تها التابع
  مجتمعين "بالمجموعة".

   نسبة الملكية %  

  بلد
التأسيس

 
   النشاط

مارس  31
2019  

31 
ديسمبر 
2018 
(مدققة)

مارس 31
2018  

 

              
ة ارة العام ابر للتج وانى ص ركة حل ش

  %100  والمقاوالت (ذ.م.م)
 

100% 
 

 -  
 

  تجارة عامة  الكويت
  عقارى  الكويت  %100   -    -   شركة ميادين اإلمارات الثانية (ش.ش.و)

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

  
  

  ى  المرحلية المكثفة الماليةتم تجميع المعلومات اءاً عل ة أعاله بن ركات التابع ن إدارة للش دة م ة المع ات المالي البيان
 الشركات التابعة ألغراض التجميع، حيث يتم إعداد بيانات مالية مدققة لها في نهاية السنة المالية.

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

  
  نسبة الملكية %      

 اسم الشركة

 

  النشاط
 

  
بلد 

    التأسيس
مارس  31

2019    

ديسمبر  31
2018 
   (مدققة)

مارس  31
2018  

ركة  ة ش ادين الرماي مي
  للتجارة العامة

  (ش.ش.و)

 

  100%   100%  الكويت   تجارة عامة

 

%100  
ة  ادين الخليجي شركة المي

  العقارية (ش.ش.و)
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

%100  
ارات  ادين اإلم ركة مي ش

  العقارية (ش.ش.و)
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

%100  
ي  ادين دب ركة مي ش

 العقارية (ش.ش.و)
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

 - 
ارات  ادين اإلم ركة مي ش

 الثانية (ش.ش.و)
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

 - 
  

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

  نسبة الملكية %      

 اسم الشركة

 

  النشاط
 

  
بلد 

    التأسيس
مارس  31

2019    

ديسمبر  31
2017 
   (مدققة)

مارس  31
2018  

شركة رينجيز ستار 
  ليمتد

 

   عقارى

اإلمارات 
العربية 
  100%   100%  المتحدة

 

%100  

  دالبيانات المالية لتم تجميع تار ليمت ي  شركة رينجيز س ا ف ل االدارة كم ن قب ده م ات مع ى بيان اءاً عل ارس 31بن  م
2019. 



)5(  
  

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “
 

  
 النقد والنقد المعادل - 5
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 20,113   20,041   10,575  نقد بالصندوق

 106,584   41,466   95,480  نقد لدى البنوك 
 -   176,821   201,620 نقد فى محفظة إستثمارية

  307,675  238,328  126,697 
  

 تمويل ومشاركة - 6
ل  ير األج اركة قص ل ومش د تموي ى عق د ف ذا البن ل ه ة يتمث ركة التابع ين الش ركة  –ب ادين الش ةمي ة العقاري  الخليجي

    .2019يوليو  11ويستحق السداد في  %5(ش.ش.و) وطرف خارجى بمعدل ربح 
 

 وأرصدة مدينة أخرى مدينون تجاريون - 7
 

مارس  31  
2019 

ديسمبر 31  
(مدققة) 2018   

مارس  31
2018   

 197,381 189,548 187,713  مدينون تجاريون 
أثر اإلنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

9   - (155,942) (138,005) 
 -  - )172,227(  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  15,486 33,606 59,376 
 12,360 12,360 12,360  )16إيضاح (  –مستحق من أطراف ذات صلة 

 109,686 226,942 182,244  *مدفوعات مقدما 
 - 72,057 -  مدينو توزيعات

 170,649 284,826 314,820  ** أخرى
  524,910    629,791    352,071  

  

دات دينار كويتي الى بند  36,850لغ مبويل ة تح* قد تم خالل الفتر ات ومع امالممتلك ك المع ر تل تبعاد اث م اس د ت  توق
  .غير نقدية تمعامال امن بيان التدفقات النقدية حيث انه

 

من ي ** رىتض د أخ غ  بن ى  13,145مبل ا ف ويتى كم ار ك ارس  31دين مبر  31( 2019م ار  13,145: 2018ديس دين
د  29,735 :2018مارس  31 كويتى، ل أح ن قب داره  م م إص ل خطاب ضمان ت دينار كويتى) محتفظ به كضمان مقاب

  البنوك المحلية لصالح "المجموعة".
  
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - 8
  

د غ  يتضمن هذا البن دى الشركات بمبل عرة بإح ر مس ى أسهم غي ة ف دير محفظ الل م ن خ تثمار م ه  2,705,258إس جني
ترليني ادل  إس ا يع ركة  1,071,958(بم ازة بش هم ممت ى أس ر ف تثمار مباش ويتى) واس ار ك هادين م تأسيس زر  ت ى ج ف

غ ان بمبل ادل   50,000,000 الكايم ا يع اراتى (بم م إم ذه  4,150,600دره ة" ه تلمت "المجموع ويتى). اس ار ك دين
ان خالل األسهم الممتازة كمقابل بيع الملكية النفعية فى الشركة التا بعة شركة بلو ستار المحدودة إلى شركة جزر الكايم

مبر  31المالية المنتهية فى  الفترة ات 2015ديس وافر معلوم دم ت ل ع ى ظ ة ف ازة بالتكلف ذه األسهم الممت جيل ه تم تس . ي
  مالية عن ذلك اإلستثمار. 

  

دخل الشامل اآلخر خالل إن الحركة التي تمت على االستثمارت ي  بالقيمة العادلة من خالل ال نة/الفترة ه الفترة/الس
  كما يلي: 

  

مارس  31  
2019    

ديسمبر 31  
(مدققة) 2018   

مارس  31
2018   

  -  -   5,215,782  بداية الفترة/السنة/الفترةالرصيد فى 
  5,638,846   5,638,846   -  )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (

)423,064(6,776  التغير في القيمة العادلة   17,282 
 5,656,128  5,222,5585,215,782  نهاية الفترة/السنة/الفترة الرصيد في

  

 –(إيضاح ا في هتم تقييم اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً ألساليب التقييم المفصح عن
26.( 
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
 قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة عقارات - 9

 
ى بتم تطويرها فى أبو ظبى  عقاراتيتمثل هذا البند فى  كل رئيس ا بش م تطويره ى ت دولة اإلمارات العربية المتحدة والت

  - من أجل بيعها وفيما يلى الحركة التى تمت خالل الفترة/السنة/الفترة:
 

مارس  31  
2019    

ديسمبر 31  
(مدققة) 2018   

مارس  31
2018   

 62,460,999   62,460,999   62,782,713  بداية الفترة/السنة/الفترةالرصيد فى 
 (413,523)  203,347321,714 ترجمة عمالت اجنبيةفروق 

 62,047,476   62,782,713  62,986,060  نهاية الفترة/السنة/الفترة الرصيد في
  

ع  –تم إنهاء عقود تطوير عقارات قيد التطوير  2009خالل السنة المالية  محتفظ بها لغرض المتاجرة بسبب خالفات م
  مقاول اإلنشاء. وعليه قامت "المجموعة" بإيقاف رسملة تكاليف اإلقتراض نتيجة إيقاف التطوير الفعلى لتلك العقارات.

و  "سيتم تحويل ملكية هذه العقارات إلى "المجموعة ا ه عند سداد كافة المبالغ المؤجلة التى إنقضى تاريخ إستحقاقها كم
  ).13(مبين فى إيضاح 

 

ارات  ك العق ة لتل ة البائع يوجد حالياً نزاع تحكيم بين الشركة التابعة للمجموعة (المشتري للعقارات قيد التطوير) والجه
درهم إماراتي، وقد تم تشكيل لجنة  385,800,000والتي تطالب بفسخ عقد البيع وبتعويضات متفرقة ومطالبات بلغت 

ق  اريخ الح ك بت ي ذل ر ف د للنظ ا أول موع دد له ه، وتح رف مطالبات ل ط دم ك ين ليق ة محكم ة المرحلي ات المالي للمعلوم
  . المجمعة المكثفة

  

ي الوطبقاً لرأي المحامي الخارجي واإلدارة القانونية للمجموعة  يم ف م التحك در حك ع أن يص ن المتوق ن م اني م ع الث رب
   يصعب حالياً التنبؤ بالنتيجة واألثر المالي المترتب عليه.من ثم  2019عام 

  

  
 عقارات استثمارية  - 10

  

دد  سابقةالمالية السنوات الخالل  قة  41قامت "المجموعة" بشراء ع ي ش ا ف ة كم الى القيم ت إجم د بلغ ي وق ي دب  31ف
اراتى 36,111,633 وقدره مبلغ 2019مارس  م إم ادل  دره ا يع ويتى) 2,997,699(م ار ك مبر  31( دين : 2018ديس

رة  دينار كويتى) 3,578,821: 2018مارس  31دينار كويتى،  2,988,021 دار فت ى م داد عل تحق الس نوات.  3يس س
ة".  ة "للمجموع ركات التابع دى الش الل إح ن خ دات وبعضها وأبرمت "المجموعة" هذا العقد م ض الوح تالم بع م إس ت

ا  مازالت قيد اإلنشاء فى الوقت الحالى. وعليه تم تسجيل هذه العقارات بالتكلفة نظراً لعدم إمكانية تقدير القيمة العادلة له
  بشكل موثوق فيه.

  
  هى كما يلي:  /الفترةالسنة/الفترةإن الحركة التى تمت على عقارات إستثمارية خالل 

 
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 3,602,672   3,602,672   2,988,021  بداية الفترة/السنة/الفترةالرصيد فى 

 -  (634,110)- التغير فى القيمة العادلة
 )23,851(  19,459 9,678  ترجمة عمالت اجنبيةفروق 

 3,578,821   2,988,021  2,997,699  نهاية الفترة/السنة/الفترة الرصيد في
 

 أصل وإلتزامات عقد إيجار حق إستخدام - 11
 

تأجر،  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  رف المس ى الط ث أن المجموعة ه ود اإليجار)، وحي (عق
  بحق إستخدام أصل وإلتزامات عقد إيجار لقطعة أرض كما يلى:المجموعة  إعترفت

  
 حق إستخدام أصل

  
 أرض  

  صافى القيمة الحالية
 359,354  2019يناير  1

  331,711  2019مارس  31
 27,643  2019مارس  31مصروف اإلطفاء عن الفترة المنتهية فى 
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

  
 إلتزامات عقد إيجار

 
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 -    -    161,640  الجزء الجاري من إلتزامات عقد إيجار

 -  -  203,104  الجزء غير الجاري من إلتزامات عقد إيجار
  364,744   -    - 
  

  يوضح الجدول أدناه األنواع المختلفة للمصروفات المرتبطة باإليجارات والمثبتة ببيان الربح أو الخسارة:
  

 الثالثة أشهر المنتهية في  
2019مارس  31  

 13,822  (تكاليف مباشرة) إطفاء حق إستخدام أصل
 13,821  (مصروفات إدارية وعمومية) إطفاء حق إستخدام أصل
  5,390  فوائد إلتزامات عقد إيجار

  33,033 
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   رمايةالشركة الوطنية لل
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  (غير مدققة)

  “المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك  جميع“
 

 ممتلكات ومعدات - 12
  

  المجموع    أسلحة    حاسب آلي    أثاث وديكورات    سيارات    معدات وأدوات    مباني  
                            التكلفة

 3,463,812  139,114  247,389 92,521 29,055  479,890 2,475,843  2019 يناير 1كما في 
 77,914  2,959  -   -   -   -   74,955  إضافات

ً المحول من مدفوعات   36,850   -   - - - - 36,850 مقدما
 3,578,576  142,073  247,389  92,521  29,055  479,890  2,587,648    2019مارس  31كما في 

              
               االستهالك المتراكم

 2,161,050  99,198  212,155 86,362 21,897  418,800 1,322,638  2019 يناير 1كما في 
 36,014  3,299  3,585  543  704  3,113  24,770  المحمل على الفترة

 2,197,064  102,497  215,740  86,905  22,601  421,913  1,347,408    2019مارس  31كما في 
               

     صافي القيمة الدفترية
               

 1,381,512  39,576  31,649  5,616  6,454  57,977  1,240,240    2019مارس  31كما في 
 1,302,762  39,916  35,234 6,159 7,158  61,090 1,153,205  2018ديسمبر  31كما في 

 

  تتضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء مدفوعات تتعلق بإنشاء ميدان رماية. - 
  سنوات تجدد تلقائيا. 5تم تمديد تلك المدة لـــ  2017سنة، وفى  18. كانت مدة اإليجار األصلية 1999ُمشيدة على أرض مستأجرة بموجب عقد إيجار تشغيلى إعتباراً من  إن المبانى - 

  

  كما يلى: /الفترةستهالك المحمل على الفترة/السنةتم توزيع اال
مارس  31  

2019 
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018  
مارس  31

2018 
 27,880 110,816   28,069  تكاليف مباشرة

 6,048  28,823 7,945  مصروفات إدارية وعمومية 
  36,014   139,639  33,928 
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة -شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
 وأرصدة دائنة أخرى تجاريون دائنون -13

 
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 3,431,320   3,517,719   3,554,843  دائنون تجاريون 

 14,988,120 15,165,723 15,214,843  غرامة تأخير مستحقة 
 473,455 479,065 480,617  محجوز ضمان

 67,264 60,94956,210 مخصص أجازات موظفين
 2,182,879    2,303,192   2,274,569  *دائنون أخرون

 21,585,821 21,521,909    21,143,038 
 

من *  دائنأرتتض دة ال ر ونص غ  وناألخ ادل  26,045,536مبل ا يع اراتى (بم م إم ويتى)  2,162,092دره ار ك دين
الح  نوات لص الث س دار ث ى م تحق عل اءويس اول البن راء  مق ل ش تثماريةمقاب ارات إس ا  عق ىكم ه ف اح عن م اإلفص  ت

  .  )10(إيضاح 
  

  مؤجلة دفعاتالتزامات  -14
  
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
لتطوير ممتلكات عقارية في أبو ظبي 

 إيضاح –محتفظ بها للمتاجرة   -(اإلمارات) 
)9(  16,207,246  16,154,922 

 

15,965,734 
  16,207,246  16,154,922  15,965,734 

 
  فيما يلي الحركة خالل الفترة/السنة/الفترة:

  
مارس  31  

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 16,072,140   16,072,140   16,154,922  في بداية الفترة/السنة/الفترة

  (106,406)  82,782  52,324  ترجمة عمالت أجنبية
  16,207,246   16,154,922   15,965,734 
  

ى اجرة ف ا للمت ى  إن المبلغ المؤجل المتعلق بالعقارات قيد التطوير المحتفظ به و ظب ة أب دة بدول ة المتح ارات العربي اإلم
ارس  ة م ل بنهاي داد بالكام ث استحق الس داد حي ة 2011متأخر الس ند ملكي ى أن س ل عل رف المقاب ع الط د م نص العق . ي

وير  د التط ارات قي ة ال –عق داد كاف د س ط عن ة" فق ى "المجموع ه إل ل ملكيت تم نق وف ي اجرة س رض المت ا لغ تفظ به مح
أخر تحقات المت ى المس ل عل زام المؤج ذا اإللت روط ه نص ش ا ت دل  أنة. كم ة بمع دفع غرام ة ب ة" ُملزم % 1"المجموع

ى.  داد الفعل اريخ الس ذلك شهرياً من التزامات دفعات مؤجلة السداد القائمة لكل شهر من تاريخ االستحقاق وحتى ت اً ل وفق
أخير بمب خاللقامت المجموعة  ة الت ص لغرام وين مخص غ السنوات السابقة بتك ويتي (إيضاح  15,214,843ل ار ك دين

ن  السابقةخالل الفترة المالية ) و13 اراً م ة إعتب دفعات المؤجل ذه ال ل ه أوقفت "المجموعة" تسجيل إستحقاق الفوائد مقاب
  .2018يناير  1
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة -شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
 قرض ألجل -15

 

غ  ة بمبل وك المحلي د البن ن أح رض م ى ق د ف ذا البن ل ه ويتى ( 11,075,745يتمث ار ك مبر  31دين : 2018ديس
ويتي،  11,075,745 ارس  31دينار ك ويتي)  11,075,745: 2018م ار ك ع دين دة بواق دل فائ ل بمع نوياً 4ويحم % س

غ  ولقدفوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزى.   7,529,567تخلفت "الشركة األم" عن سداد فائدة بمبل
ويتى ( ار ك مبر  31دين ويتى 7,529,567: 2018ديس ار ك ارس  31،دين ويتي 7,529,567: 2018م ار ك ع دين ) م

  األقساط المستحقة مقابل هذا القرض.
  

تحق  نتيجة ائم مس غ الق ل المبل بح كام د أص ل فق للتخلف عن سداد أصل القرض والفائدة المستحقة على هذا القرض ألج
ويتى) 18,605,312( السداد فوراً  ار ك ة دين ى كاف تحوذ عل ركة األم" واس د "الش وى قضائية ض ع دع ك برف ام البن . وق

ة"  دمت "المجموع دة. ق ع الفائ الضمانات المحتفظ بها مقابل هذا القرض ألجل وذلك إلسترداد جزء من أصل القرض م
ى أساس ك عل ل البن ن قب ارى للضمانات م ع اإلجب ة البي ذ عملي د تنفي ذت دون  استئنافاً أمام الجهات القضائية ض ا نُف أنه

   مراعاة إجراءات الرقابة الواجب إتباعها. 
  

ركة األم"  2015ديسمبر  31المالية المنتهية فى  السنةخالل  أصدرت المحكمة اإلبتدائية فى الكويت حكماً لصالح "الش
ا يقضى بإلغاء وبطالن إعادة اإلستحواذ على بعض الضمانات من قبل البنك. وقام البنك بتقديم طعن على م أم  مهذا الحك

ك محكمة اإلستئناف جيل إستحقاق وتم قبول اإلستئناف من البن ة" تس ت "المجموع ا أوقف د. كم ذا القرض  الفوائ ى ه عل
يد  . ولم نتمكن2016ألجل إعتباراً من أبريل  ى الرص دائن عل ي ال ك المحل ن البن رة م ى مصادقة مباش من الحصول عل

    المستحق.
  

 معامالت مع أطراف ذات صلة -16
 

ا  وظفي اإلدارة العلي س اإلدارة وم اء مجل يين وأعض اهمين الرئيس ة والمس ركات الزميل لة الش راف ذات ص ل األط تمث
ى سياسات  ة عل تم الموافق اً. ي للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموس

ة. إن ل إدارة المجموع ن قب امالت م ذه المع لة  تسعير وشروط ه ى أطراف ذات ص تحقة من/إل دة المس الغ واألرص المب
  معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد.

 
ة  ة المكثف ة المجمع ة المرحلي ات المالي إن أرصدة وحركة المعامالت مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن هذه المعلوم

    هي كما يلي:
  

  بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف:

 
مارس  31

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   

 12,360  12,36012,360 )7إيضاح (–مستحق من أطراف ذات صلة
 

  بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع المكثف:
 

    

  الثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس  31

  2019    2018  
  22,347    22,071  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

  
  إن المعامالت مع أطراف ذات صلة تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة -شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  مدققة)(غير 
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
  رأس المال -17

  
ل دفوع بالكام در والم ه والمص رح ب ركة األم" المص ال "الش دد رأس م ى 28,019,084 ُح اً عل ويتي موزع ار ك  دين

  فلس للسهم، وجميعها أسهم نقدية. 100سهم وبقيمة اسمية  280,190,840
 

 احتياطى إعادة التقييم -18
  

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

  مصروفات فوائد  -19
  

ة  رة المالي ابقةخالل الفت تحقاق الس جيل إس ت "المجموعة" تس داد  أوقف ف س بب توق ة بس دفعات المؤجل ل ال د مقاب الفوائ
ن  اراً م اجرة إعتب راض المت ا ألغ تحفظ به وير الم د التط ارات قي ة بالعق دفعات الخاص اير  1ال ين  2018ين و مب ا ه كم

  ).14)،(9بإيضاح (
 

  )فلس(خسارة السهم/ -20
  

ة خالل  خسارةوذلك بتقسيم صافي  )فلس(/يتم احتساب خسارة السهم هم القائم دد األس رجح لع ط الم ى المتوس الفترة عل
  الفترة وذلك كما يلي:

  
  الثالثة أشهر المنتهية في  

  مارس  31
  2019    2018  

 (91,599) )21,915(  خسارة الفترة
 280,190,840    280,190,840  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  (0.327) (0.078)  )فلس(خسارة السهم/
 

  اإللتزامات المحتملة  -21
  

  التي توجد على "المجموعة" بتاريخ المركز المالي المرحلي المجمع المكثف هي كما يلي: المحتملةإن اإللتزامات 
  

مارس  31  
2019    

ديسمبر 31  
(مدققة) 2018   

مارس  31
2018   

  29,735    -  -  خطابات ضمان
  791,656    801,037    803,631  رتباطات رأسماليةا

  803,631 801,037    821,391 
  

 للمساهمين العموميةالجمعية  -22
  

 "الشركة األم" مساهمينل العامةحتى تاريخ إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لم يتم إنعقاد الجمعية 
  .2018ديسمبر  31المنتهية في  الماليةإلعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة 
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة -شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
 القطاع معلومات -23

  
س إدارة  قطاعاتيتم تحديد  يس مجل ل رئ ن قب ا م تم مراجعته ي ي ارير الت الشركة "المجموعة التشغيلية استناداً إلى التق

وفير  "األم وم بت تراتيجية تق ال اس دات أعم ي وح ات ه ذه القطاع تراتيجية. إن ه رارات االس ي الق تخدامها ف ك الس وذل
ذه القطاعات بش تم إدارة ه ات منتجات وخدمات مختلفة. ي دمات وفئ ة المنتجات والخ تالف طبيع كل منفصل نظراً الخ

  العمالء واالستراتيجيات التسويقية لهذه القطاعات.
  تستوفي شروط  رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي: األعمالإن قطاعات 

  : ويعمل في تركيب وتشغيل وصيانة ميادين الرماية الحديثة.الرمايةميادين 
ن الع وير المحالعقارات: تتكون م د التط ارات قي ا لتق تثماريةغرض افظ به ارات االس اجرة والعق أجير  لمت ألغراض الت

   .ارتفاع قيمتها على المدى الطويل منواالستئجار واالستفادة 
  .: تتكون من االستثمارات في شركة زميلة واالستثمارات األخرىاالستثمارأنشطة 

  

  اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بكل قطاع. القطاعاتتتضمن نتائج 
 

ل  اع. تتمث ل قط رة بك ة مباش غيلية المتعلق ات التش ودات والمطلوب ن الموج ات م ات القطاع ودات ومطلوب ون موج تتك
رة تتجاوز  التكاليفالمصروفات الرأسمالية في  الكلية المتكبدة خالل الفترة لشراء موجودات متوقع استخدامها خالل فت

 نة واحدة.س
  

  2019مارس  31المنتهية في المالية فيما يلي معلومات القطاعات للفترة 
  

  المجموع  استثماراتعقارات ميادين الرماية 
 173,775    -    4,511   169,264  إيرادات القطاع

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

 40,007    31,110       8,897  أخرى إيرادات
 (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

 
  2018مارس  31المنتهية في المالية فيما يلي معلومات القطاعات للفترة 

  
  المجموع  استثمارات  عقارات   ميادين الرماية  

 193,281    -    5,809   187,472  إيرادات القطاع
  40,515    -    5,809    34,706  نتائج القطاع

                

  1,667    -   - 1,667  أخرى مصروفات
 (133,781)    -    -   -  مصروفات غير موزعة

 (91,599)    -    -   -  صافي الخسارة
  76,045,597    8,261,128    65,626,297   2,158,172  الموجودات
  55,946,171    -   55,485,995   460,176  المطلوبات
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    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

  
  القطاع الجغرافي:

ة"  رادات قطاع "المجموع ع إي الي توزي دول الت تقوم "المجموعة" بعملياتها ضمن مناطق جغرافية مختلفة ويوضح الج
  والموجودات غير المتداولة حسب النطاق الجغرافي.

  

  
  أشهر المنتهية في الثالثة
  2019مارس  31

 إيرادات  المنطقة
موجودات غير 

  متداولة

  1,713,223   169,264  دولة الكويت
        

       خارج دولة الكويت
  65,983,759    4,511  اإلمارات العربية المتحدة

  5,222,558    - أخرى

  173,775   72,919,540 
 

  

  
  أشهر المنتهية في الثالثة
  2018مارس  31

 إيرادات  المنطقة
غير موجودات 
  متداولة

  1,354,614   187,472  دولة الكويت

        
       خارج دولة الكويت

  69,715,047    5,809  اإلمارات العربية المتحدة
  1,567,378    - أخرى

  193,281   72,637,039 
 

 المالية  األدوات -24
 

  فئات األدوات المالية
ي ر ف ف  تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية "للمجموعة" كما تظه ع المكث ي المجم الي المرحل ز الم ان المرك بي

  على النحو التالي:
  

 الموجودات المالية
مارس  31

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 126,697 307,675238,328  النقد والنقد المعادل

 2,605,000 2,505,0002,555,000  تمويل ومشاركة
  352,071  629,791  524,910  أخرىمدينون تجاريون وأرصدة مدينة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل إستثمارات 
 5,656,128 5,222,5585,215,782   الشامل األخر

عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض 
 62,047,476  62,782,713 62,986,060  المتاجرة

 3,578,821  2,988,021 2,997,699  عقارات إستثمارية
  74,543,902  74,409,635   74,366,193 
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    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “لم يذكر غير ذلك  جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما“

  

  المطلوبات المالية
مارس  31

2019 
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
 -   -  364,744  إلتزامات عقد إيجار

 21,143,038   21,521,909  21,585,821  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 
 15,965,734  16,154,922  16,207,246 التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,312   18,605,312  18,605,312  ألجل قرض
 56,763,123 56,282,143   55,714,084 

  
  إدارة المخاطر المالية  -25

  
ات  وسياساتإن أهداف  ي البيان ا ف ح عنه ك المفص ع تل واحي م ة الن "المجموعة" إلدارة المخاطر المالية متسقة من كاف

  .2018ديسمبر  31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 
  

 قياس القيمة العادلة  -26
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
ة  راف ذوي دراي ين أط زام ب ا إلت دد به ل أو يس ا أص تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل به
دير  ي تق ا ف كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة. وقد أستخدمت المجموعة اإلفتراضات والطرق المتعارف عليه

  د القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية طبقاً لما يلي:القيم العادلة لألدوات المالية حيث يتم تحدي
  

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداولة في سوق نشط يتم تحديدها
  بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة.

  ًالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا المشتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة طبقا
لنماذج التسعير المتعارف عليها إستناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح 

 بالسوق ألداة مالية مماثلة.
 لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية. القيمة العادلة 

  

  القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل ق التع ة بتطبي ت المجموع ن   –) IFRS 7( 7قام ارا م اير ين 1اعتب

ذه  2011 ديالتحيث تتطلب ه ة  التع ة بالقيم ة المقاس ول االدوات المالي ات ح ض المعلوم ديم بع ة بتق وم المجموع أن تق
  العادلة في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف.

  
الي  ز الم ان المرك من بي ة ض ة العادل ة بالقيم ة المقاس ات المالي ودات والمطلوب الي الموج دول الت ح الج ي يوض المرحل

ا للتسلسل  يالمجمع المكثف وفق ات  الهرم ودات والمطلوب نيف الموج ل الهرمي بتص وم التسلس ث يق ة، حي ة العادل للقيم
ات  ودات والمطلوب ة للموج ة العادل اس القيم ي قي تخدمة ف دخالت المس ة الم ى اهمي تنادا ال تويات اس ة مس المالية الى ثالث

  المالية. 
  الهرمي للقيمة العادلة:  التسلسلفيما يلي مستويات 

  اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 1مستوى :  
  والتي يمكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات  1: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 2مستوى

 و ;متعلقة باألسعار)سواء  بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (معطيات 
  معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة 3مستوى :

 للمراقبة). 
 

ي  ة الت المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءاً على أدنى مستوى للمعطيات الهام
  ة العادلة.أدت إلى قياس القيم
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    2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

  (غير مدققة)
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
ف  وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكث

  حسب التسلسل الهرمي المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 
  

  
مارس  31

2019    
ديسمبر 31  

(مدققة) 2018   
مارس  31

2018   
  2مستوى     2مستوى    2مستوى   

            الموجودات:
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

            الشامل األخر

  1,567,378    1,078,582    1,071,958  محفظة إستثمارية 

  1,071,958    1,078,582    1,567,378  

  -    -   -  المطلوبات:
  1,567,378    1,078,582   1,071,958 صافي القيمة العادلة 

  

اريخ  ي ت ا ف ة كم ا الدفتري اً لقيمته اوية تقريب ر مس ري تعتب ة األخ ات المالي ودات والمطلوب ة للموج ة العادل إن القيم
  المعلومات المرحلية المجمعة المكثفة.

  

 


