
  الشركة الوطنية للرماية  
  عامة –شركة مساهمة كويتية 

  التابعة شركاتهاو
  الكويت

 المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
2018رس ما 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 مـع
 تقرير المراجعة

)غير مدققة(  



الشركة الوطنية للرماية 
 عامة –شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

 المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 مـع
 تقرير المراجعة

  )مدققةغير (

وياتـالمحت

الية المرحلية المجمعة المكثفة متقرير المراجعة عن المعلومات ال
 البيـان

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

 ج )غير مدقق(مع المكثف المرحلي المج اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة وبيان 
 د  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف 

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

 18 – 1 )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 



 

 

 

  

  
          

 

 

 

 

  

  

  دارة       المحترمين أعضاء مجلس ا�/ السادة

  ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للرماية 

  وشركاتھا التابعة

  الكويت
  

  الية المرحلية المجمعة المكثفةمتقرير المراجعة عن المعلومات ال
 

  مقدمة 

 - شركة مساھمة كويتية  –للرماية  للشركة الوطنيةالمكثف المرفق  المجمع لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي

الربح أو بيانات كذلك و 2018مارس  31كما في   - ") بالمجموعة"يشار إليھما (وشركاتھا التابعة ) "الشركة ا)م"( -  عامة
ة المرحلية المجمعة المكثف التدفقات النقديةو التغيرات في حقوق الملكيةو ا9خر الدخل الشاملالربح أو الخسارة ووالخسارة 

ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية "الشركة ا)م "إن إدارة . أشھر المنتھيـة في ذلك التاريخ الث<ثةلفترة 
إن مسئوليتنا ھي إبداء ". التقارير المالية المرحلية) "34(المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  . ت المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءاً على مراجعتناإستنتاج حول ھذه المعلوما

  

  نطاق المراجعة

 التى يقوم بھا مراجعة المعلومات المالية المرحلية " 2410المراجعة  حول عملياتمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ب قمنالقد 

 ،ستفساراتاSالمكثفة إجراء المجمعة لية مراجعة المعلومات المالية المرح تتضمن ".للمنشأة المستقل الحسابات مراقب
. إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى إتباعو ،ولين عن ا)مور المالية والمحاسبيةئمن ا)شخاص المس بشكل رئيسى

الحصول Z تمكننا من  التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فھيب نطاق القيام من جوھرياً  المراجعة أقلنطاق إن 
  .فإننا Z نبدي رأي تدقيقبالتالى،  و. التدقيق فىعلى تأكيد بأننا على دراية بكافة ا)مور الھامة التي يمكن تحديدھا 

    

  إبداء استنتاجالقدرة على  عدم أساس

 فإن مطلوبات. المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة )15(،)14(،)13(،)3( كما ھو مبين باSيضاحات

، وتخلفت 2018مارس  31قصيرة ا)جل تجاوزت موجوداتھا التي يمكن تحقيقھا على المدى القصير كما في  "المجموعة"
بدولة مطور الرئيسي مقابل العقارات قيد التطوير في أبو ظبي عن سداد المدفوعات المؤجلة المستحقة لل "المجموعة"

قام . مع الفائدة المترتبة عليه )حد البنوك المحليةض )جل مستحق اSمارات العربية المتحدة وكذلك تخلفت عن سداد قر
. وأعاد اZستحواذ على كافة الضمانات المرھونة مقابل ھذا القرض )جل "الشركة ا)م"البنك المحلي برفع دعوى ضد 

لى القرض )جل بداية ع الفوائداستحقاق تسجيل " المجموعة"أوقفت ، ومع الفائدةوذلك من أجل استرداد أصل مبلغ القرض 
 31دينار كويتي للفترة المنتھية في  91,599  خسارة بمبلغ "المجموعة"تكبدت  .)15( إيضاح 2016من الربع الثاني لعام 

 642,916 خسارة بمبلغ: 2017مارس  31دينار كويتي،  2,349,467 خسارة بمبلغ: 2017ديسمبر  31( 2018مارس 

: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31كويتي كما في  15,798,895لمتراكمة وقد بلغت الخسائر ا) دينار كويتي

كية العقارات وع<وة على ذلك، لم يتم نقل مل). دينار كويتي13,862,740 : 2017مارس  31دينار كويتي،  15,569,291
 :2017مارس  31، يدينار كويت 62,460,999: 2017ديسمبر  31(دينار كويتي  62,047,476 قيمتھا قيد التطوير البالغة

 31(دينار كويتي 15,965,734 بسبب التعثر في سداد دفعات المقابل المؤجل البالغة قيمته ) دينار كويتي 63,102,150

وغرامة التأخير المستحقة  .)دينار كويتي16,237,118 : 2017مارس  31دينار كويتي،  16,072,140: 2017ديسمبر 
 31دينار كويتي،  15,088,010: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31تي كما في دينار كوي 14,988,120السداد بمبلغ 

وأوقفت . خرىأرصدة دائنة أو ونتجاري دائنونالمدرجة ضمن بند ) دينار كويتي 13,773,720: 2017مارس 
  .2018يناير  1لمؤجلة إعتباراً من تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل ھذه الدفعات ا" المجموعة"

  

ا قيد ھتوليد تدفقات نقدية كافية من خ<ل بيع عقارات على اZستمرارية على مدى تمكنھا من "المجموعة"تتوقف قدرة 
لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة . الدائن لھا ه دائنيھا والبنك المحليتجاتھا االتطوير من أجل سداد التزام

ت المحتفظ بھا لغرض المتاجرة، نظراً لعدم تحويل سندات ملكية ھذه اراقععلى بيع ال "المجموعة"فيما يتعلق بقدرة 
  ."المجموعة"باسم العقارات 



)تتمة(أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج 

في حال لم يتم استخدام أساس اZستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، لكان من الضروري 
، لتعكس حقيقة أنه قد 2018مارس  31ادة عرض المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في إجراء تعدي<ت Sع

تحقيق موجوداتھا وتسديد مطلوباتھا بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في ھذه المعلومات المالية " المجموعة"يتعين على 
.موجودات خ<ل المسار اZعتيادي لlعمالالمرحلية المجمعة المكثفة، باستثناء المبالغ الناتجة عن بيع ھذه ال

منZ تتوافر حاليا معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة ل<ستثمارات  )8(إيضاح ع<وة على ذلك وكما ھو مفصح عنه في 
.2018مارس  31كما في  دينار كويتي 4,088,750 البالغة خ<ل الدخل الشامل ا9خر

ع<ه، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وم<ئمة لتحديد ما إذا كان ھناك أية تسويات قد تكون نظراً لlمور المبينة أ
.المكثفة ضرورية على المعلومات المالية المرحلية  المجمعة

ول على ھذه المعلومات، لكان قد استرعى انتباھنا أمور تشير إلى ضرورة إجراء تسويات على وفي حال تمكنا من الحص
.المكثفة ومات المالية المرحلية المجمعةالمعل

عدم القدرة على إبداء استنتاج
نظراً )ھمية ا)مور المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج، فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية 

وعليه، فإننا Z نبدي استنتاج . المرفقة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المجمعةوموثوق بھا لتوفير أساسا Zستنتاجنا 
.المكثفة حول ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة

أمور أخرى 
من 2017 مارس 31المالية المنتھية كما في  للفترة" للشركة ا)م" المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةمراجعة تم 

في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةعدم القدرة على إبداء رأي حول تلك  قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى
.2017مايو  28 تقرير التدقيق الصادر بتاريخ

التقرير حول مراجعة ا;مور القانونية والتنظيمية ا;خرى
فى وردمع ما  متفقة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة إستناداً إلى مراجعتنا، فإن إضافة إلى ذلك و

خ<ل فترة الث<ثة أشھر المنتھية في  لم تقع نرى أيضاً أنه حسبما وصل إليه علمنا وإعتقادنا. للشركة ا)م المحاسبيةدفاترال
أو القانون  وتعدي<تھما ال<حقة، وZئحته التنفيذية 2016 لسنة 1)حكام قانون الشركات رقم مخالفات   2018مارس  31
التأسيس والنظام ا)ساسي للشركة عقدل أو بشأن إنشاء ھيئة أسواق المال وتنظيم نشاط ا)وراق المالية 2010لسنة  7 رقم

.المكثفالمجمع أو مركزھا المالي المرحلي ا)م على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة  ال<حقةا)م وتعدي<تھما 

علي عبدالرحمن الحساوي
30رقم ) أ(مرخص فئة مراقب حسابات 

Rödlالشرق ا;وسط

2018 مارس 15

دولة الكويت



أ –ان بي  

 للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة - شركة مساهمة كويتية 

  التابعة شركاتهاو
  تالكوي

 2018مارس  31المكثف كما في المجمع بيان المركز المالي المرحلي 
  )غير مدقق(
  ”الكويتيجميع المبالغ بالدينار “

 إيضاح
مارس  31

2018 

 ديسمبر 31
2017 

 )مدققة(
مارس  31

2017 
  الموجودات

 الموجودات المتداولة
2,733,361  56,439 5126,697  النقد والنقد المعادل

-  2,835,000 62,605,000  مويل ومشاركةت
 704,457 616,435 352,071  7  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

421,865 310,440 324,790 المخزون
3,408,558 3,818,314  3,859,683 

  الموجودات غير المتداولة
الدخل الشامل  من خاللات بالقيمة العادلة إستثمار

- -  85,656,128  األخر
 5,915,514  5,638,846 - 9  ستثمارات متاحة للبيع إ

63,102,150 62,460,999 62,047,476 10  ر محتفظ بها لغرض المتاجرةعقارات قيد التطوي
 3,639,653  3,602,672 3,578,821 11 ات عقاريةإستثمار

 1,467,122 1,386,230 1,354,614 12 ممتلكات ومعدات
72,637,03973,088,74774,124,439 

 76,045,59776,907,06177,984,122 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
  المطلوبات المتداولة

 19,159,741 20,115,258 20,171,367 13  أرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون و
 15,965,73416,072,14016,237,118 14 التزامات دفعات مؤجلة

 18,605,31218,605,31218,605,311 15  قرض ألجل
54,742,41354,792,71054,002,170 

 المطلوبات غير المتداولة
 1,121,998  1,382,346  971,671 13  أرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون و

 204,807 225,408 232,087مكافأة نهاية الخدمة 
1,203,758  1,607,754  1,326,805 

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

750,600750,600750,600 18  احتياطي إعادة التقييم
6,742,944 6,433,457 6,238,608  احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

1,005,259 890,029872,747  القيمة العادلة التغير فياحتياطي 
(13,862,740)(15,569,291)(15,798,895)  سائر متراكمةخ

20,099,42620,506,59722,655,147  مجموع حقوق الملكية
 76,045,59776,907,06177,984,122مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 دمحم سعود سليمان العبدهللا الصباح صباح سلمان
ئيس مجلس اإلدارةنائب ررئيس مجلس اإلدارة

.المكثفة المرحلية المجمعةمن هذه المعلومات المالية  ال يتجزأ ءاإن اإليضاحات المرفقة تشكل جز



ب –بيان   

 للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

 2018مارس  31نتهية في للثالثة أشهر المبيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع المكثف 
  )غير مدقق(
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

 المنتهية في الثالثة أشهر
  مارس  31

 2017 2018  إيضاح

 193,281288,154  اإليرادات
 (227,385)(152,766)  مباشرةالالتكاليف 

 40,51560,769  مجمل الربح
3,340- متاحة للبيعات رإستثماخسائر محققة من بيع 

 1,6674,000  إيرادات أخرى
 42,18268,109  مجموع اإليرادات

  المصروفات واألعباء األخرى
481,427 - 19  مصروفات فوائد

133,781229,598 عمومية وإدارية مصروفات 
133,781711,025 المصروفات واألعباء األخرى مجموع

(642,916)(91,599) خسارة الفترة
 (2.295) (0.327) 20) فلس/(السهم خسارة

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



ج –بيان   

 للرمايةالشركة الوطنية 
 عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

 2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في المرحلي المجمع المكثف اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
  )غير مدقق(
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

الثالثة أشهر المنتهية 
  مارس 31 في

2018 2017 
(642,916)(91,599) صافي ربح الفترة

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

  :المكثف المجمع المرحلي
72,440-   التغير فى القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

الستثمارات بالقيمة العادلة من  المتراكمة في القيمة العادلة التغيرات
- 17,282  الدخل الشامل اآلخرخالل 
بيان الربح أو الخسارة المرحلي  لىإ اً تصنيفها الحق يتم إعادةبنود 

  :المجمع المكثف
(132,410)(194,849)  التغير في احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

(59,970)(177,567)  الشاملة األخرى للفترة  الخسارة

(702,886)(269,166) للفترة إجمالي الخسارة الشاملة

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



هـ –بيان   
 

   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
  2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في ة المرحلي المجمع المكثف بيان التدفقات النقدي

  )غير مدقق(
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

  

  
  المنتهية في الثالثة أشهر

  مارس  31
  2018    2017  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (642,916)   (91,599)  خسارة الفترة

        
        :تعديالت
  31,779    33,928  ك ممتلكات ومعداتاستهال

 -    6,679  مخصص مكافاة نهاية الخدمة
  481,427    -  فوائد مصروفات

  (129,710)    (50,992) قبل إحتساب أثر التغير في بنود رأس المال العامل ةالخسارة المعدل
  31,137    126,359  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  (10,290)    (14,350)  المخزون
  (2,636)    (218,447)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

  (111,499)    (157,430)  المستخدم فى العمليات صافى النقد
 (1,706)   -  المدفوعةمكافأة نهاية الخدمة 

  (113,205)    (157,430)  االنشطة التشغيلية صافى النقد المستخدم في
      

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 -   230,000  تمويل ومشاركة

  (144,157)   -   استثمارات متاحة للبيع
 -   -  إقتناء شركة تابعة
  (37,020)   (2,312)  ممتلكات ومعدات

 (181,177)   227,688  األنشطة االستثمارية )المستخدم فى/(الناتج من النقد صافي
      
      

  (294,382)   70,258  صافي النقص في النقد والنقد المعادل
  3,027,743    56,439   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

  2,733,361   126,697  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة                     
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

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



  د –بيـان 
  

   للرمايةلشركة الوطنية ا
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف 

  )غير مدقق(
  ”جميع المبالغ بالدينار الكويتي“

  
  "الشركة األم"حقوق الملكية المتاحة لمساهمي 

  رأس  
    المال

  احتياطي
    إعادة تقييم

احتياطي ترجمة 
    عمالت اجنبية

 التغير في احتياطي
  االجمالى    خسائر متراكمة    القيمة العادلة 

                        
                        

 23,358,033    (13,219,824)    932,819    6,875,354    750,600    28,019,084  2017يناير  1الرصيد في 
  (642,916)    (642,916)    -    -    -    -  صافي خسارة الفترة
  (59,970)    -    72,440    (132,410)   -   -  خرى للفترةالخسارة الشاملة األ

 (702,886)    (642,916)    72,440    (132,410)   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
  22,655,147    (13,862,740)    1,005,259    6,742,944    750,600    28,019,084   2017مارس  31الرصيد في 

                        
 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)   -   -   -   -  )7إيضاح ( 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)  890,029  6,238,608   750,600    28,019,084   2018مارس  31الرصيد في 

  
  

  
  

  
  
  

  .المكثفةالمجمعة  المرحلية الماليةالمعلومات هذه من اليتجزأ  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا 
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  مةعا - 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 “

 

 

  التأسيس والنشاط - 1
  

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

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

 

  -: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

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

 ).الدورات الخارجية حالةارة الدفاع فى من وز
 .التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات العالقة فى نفس المجال -
فى غير مباشر بشكل  سواء بشكل مباشر، أوالشركة عن طريق استثمارها  ىلدالمتوفرة استغالل الفوائض المالية  -

 .خصصةمحافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات مت
 .ستيراد الذخيرة ألغراض التدريب فى الشركةإ -

  

للشركة ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها فى دولة الكويت وفى الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز 
ا عتأن  د تعاونه ي ق ا أو الت بيهة بأعماله االً ش زاول أعم ي ت ى كون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه مع الهيئات الت ل

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

 .السمحاء تقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية
  

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

ي  الثالثة لفترة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة هعلى إصدار هذ تمت الموافقة ة ف ارس 31أشهر المنتهي  م
  . 2018 مايو 15مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبل 2018

  
  السياسات المحاسبية الهامة - 2

 

  أساس اإلعداد )2/1
 

 ً ا ة وفق ة للمجموع ة المكثف ة المجمع ة المرحلي ات المالي ذه المعلوم دت ه دولي  لقد أع بة ال ار المحاس ارير " 34لمعي التق
ة  تتضمنفإنها ال  وبالتالي" المالية المرحلية ة الكامل ة المجمع ات المالي ة للبيان احات المطلوب جميع المعلومات واإليض

  .المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
  

ات  بيةإن السياس ات المال المحاس ذه المعلوم داد ه ي إع تخدمة ف ك المس ع تل ة م ة متفق ة المكثف ة المجمع ة المرحلي ي
باستثناء .  2017ديسمبر  31المنتهية في المالية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة  المالية البياناتالمستخدمة في إعداد 

ات الناتجة عن اإليراد" 15والمعيار الدولي للتقارير المالية " األدوات المالية" 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
ذه . 2018يناير  1إعتباراً من " العقود مبرمة مع العمالء ق ه ن تطبي ة ع بية الناتج ات المحاس ي السياس رات ف إن التغي

  .المعايير موضحة أدناه
  

  . 2018يناير  1بتطبيق المعايير التي بدأ سريانها على الفترات السنوية التي تبدأ في  المجموعة قامتخالل الفترة، 
  

ي ر ة  إدارةأي ف رورية المجموع ديالت الض ع التع م إدراج جمي د ت ه ق ررة(أن ة المتك تحقاقات العادي مل اإلس ي تش ) الت
ي المكثفة إن نتائج األعمال للفترة المرحلية المجمعة . عادلة بصورةليكون العرض  ائج الت رورة عن النت ر بالض ال تعب

ة  2018ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ات المجمع ى البيان لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إل
  .2017ديسمبر  31السنوية المدققة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 

  

رض  ذهتع ات ه رض  المعلوم ة الع ة وعمل ة الوظيفي ي العمل ويتي وه دينار الك ة بال ة المكثف ة المجمع ة المرحلي المالي
  .للمجموعة
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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 “

 

 

 الجديدة " IFRS"ة للتقارير المالية تطبيق المعايير الدولي )2/2
 
 األدوات المالية: 9للتقارير المالية  الدولي المعيار تطبيق  

و 2014الصادر في يوليو  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ه ه دئي ل ق المب اريخ التطبي  1 وت
دولي  9 تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية. 2018يناير  بة ال األدوات  39تغيير جوهري عن معيار المحاس
ب . التحقق والقياس: المالية ض جوان ة وبع يتضمن المعيار الجديد تغييرات أساسية في المحاسبة عن الموجودات المالي

  .المحاسبة عن المطلوبات المالية
  

  الموجودات المالية
  :وفقاً للفئات التالية 9المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية موجوداتها المالية عند التحقق  بتصنيف المجموعةتقوم 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 التكلفة المطفأة  

  
ة ة العادل ى. يتم مبدئياً قياس كافة الموجودات المالية بالقيم ة إل اليف المعامل افة تك تم إض ة  وي ة األدوات المالي ة كاف تكلف

تثناء  وداتباس ارة الموج ربح أو الخس الل ال ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم نفة كإس ة المص اليف . المالي جل تك وتس
امالت ربح أو  المع ان ال ي بي ارة ف ربح أو الخس الل ال ة من خ ة العادل تثمارات بالقيم ة كإس ة المدرج ودات المالي للموج

  .المكثف  الخسارة المرحلى المجمع
  

  القياس وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تم شراء أو إصدار الموجودات المالية للمجموعة المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصورة 

ات المالية المدارة لتحقيق ربح على المدى القصير من خالل أنشطة المتاجرة، أو تشكيل جزء من محفظة األدو رئيسية
  .دليل على نموذج حديث لتحقيق أرباح قصيرة األجل ويوجدمعاً، 
    

دئي  إلىباإلضافة  ق المب د التحق ة عن وز للمجموع اء  -ما سبق، يج ل لإللغ ر قاب و غي ى نح ودات  -وعل نيف الموج تص
خالل اإليرادات الشاملة األخرى كمدرجة ال تستوفي متطلبات قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  التيالمالية 
د . من خالل الربح أو الخسارة العادلةبالقيمة  ي ق بية الت روق المحاس ي الف وفي هذه الحالة، يستبعد إنخفاض جوهري ف

  .تنشأ
  

ة العادالإن الموجودات المالية  اً للقيم اً وفق ها الحق تم قياس ارة ي ربح أو الخس ن خالل ال ة م ة العادل ة بالقيم ع مدرج ة م ل
ع  األرباحإدراج  أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة المرحلى المجم
اً .  المكثف ف وفق ع المكث ى المجم ارة المرحل ربح أو الخس ان ال ي بي اح ف ات األرب د وتوزيع رادات الفوائ جل إي كما تس

  .المهالشروط العقد أو عند ثبوت الحق في إست
  

  القياس وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

املة  المجموعةتطبق  رادات الش الل اإلي ة من خ ة العادل اً للقيم ة وفق ة المقاس دين المالي فئة التصنيف الجديدة ألدوات ال
  :ي حالة استيفاء الشرطين التاليينف األخرى

  

  أن يتم اإلحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
  .المالية

 أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فحسب.  
  

ع يتم الحقاً قياس أدوات  ة م ة العادل اً للقيم رى وفق املة األخ رادات الش الل اإلي ن خ ة م ة العادل اً للقيم ة وفق دين المالي ال
رى املة األخ رادات الش من اإلي ة ض ة العادل ي القيم رات ف ن التغي ة ع ائر الناتج اح والخس جيل . إدراج األرب تم تس وي

فوخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان  وأرباحإيرادات الفوائد  د . الربح أو الخسارة المرحلى المجمع المكث عن
اإلستبعاد، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى من اإليرادات 

  .الشاملة األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلى المجمع المكثف
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  ن خالل اإليرادات الشاملة األخرىأدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة م
أدوات المبدئيعند التحقق  اء ك ل لإللغ ر قاب و غي ، قد تختار المجموعة تصنيف بعض اإلستثمارات في األسهم على نح

ار  للقيمةحقوق ملكية وفقاً  اً لمعي العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبق
يتم تحديد مثل هذا التصنيف على . العرض وال يتم اإلحتفاظ بها لغرض المتاجرة: األدوات المالية 32ولي المحاسبة الد

  .أساس كل أداة على حدة
 

اً  اً وفق ها الحق تم قياس رى ي املة األخ رادات الش إن أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلي
رادات وتسجل التغي. العادلةللقيمة  ي اإلي ة ف الت األجنبي ل العم ائر تحوي اح وخس رات في القيمة العادلة بما في ذلك أرب

ق . الشاملة األخرى ت الح دما بثب ف عن ع المكث كما تسجل توزيعات األرباح في بيان الربح أو الخسارة المرحلى المجم
زء  ترداد لج الت كاس ذه المتحص ن ه ة م تفادة المجموع ة اس ي حال ا، إال ف ة األداةفي دفعه ن تكلف ة، . م ذه الحال ي ه وف

  . تسجل تلك األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى
 

اض  ار انخف ع إلختب رى ال تخض املة األخ رادات الش الل اإلي ة من خ ة العادل ة بالقيم ة المدرج وق الملكي إن أدوات حق
ى  إحتياطي، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة من اإلستبعادعند . القيمة القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة إل

  .المرحلى المجمع المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  

  القياس وفقاً للتكلفة المطفأة
ة  المجموعةتقوم  اً للقيم نيفها وفق تم تص ة وال ي بتصنيف موجوداتها المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي الشروط اآلتي

  :اح أو الخسائرمن خالل األرب العادلة
  

  الغرض منه اإلحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية " نموذج أعمال"أن يتم اإلحتفاظ باألصل ضمن
  التعاقدية؛ و

  أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ
  .ي القائماألساسية والفائدة فحسب للمبلغ األساس

  
ي  الموجوداتإن  د الفعل دل العائ ة مع تخدام طريق أة بإس ة المطف المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها الحقاً بالتكلف

ة  المعدلة اح). إن وجدت(مقابل خسائر إنخفاض القيم دة، أرب رادات الفائ جل إي ة /وتس الت األجنبي ل العم ائر تحوي خس
فوإنخفاض القيمة في بيان الرب تبعاد . ح أو الخسارة المرحلى المجمع المكث د االس ائر عن اح أو خس جل أي أرب ا تس كم

  .في بيان الربح أو الخسارة المرحلى المجمع المكثف 
  

  المطلوبات المالية
اتتستمر المحاسبة عن  دولي  المطلوب بة ال ار المحاس اً لمعي ر وفق د كبي ى ح ر إل ة دون تغيي ة 39المالي تثناء معامل ، باس

ة األر نفة كمدرج ات المص باح أو الخسائر الناتجة من مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بالمطلوب
ة ارة بالقيم ربح أو الخس الل ال ن خ ة م ادة . العادل رى دون إع املة األخ رادات الش ي اإلي ات ف ذه التحرك رض ه تم ع ي

  .مع المكثفتصنيفها الحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلى المج
  

ي9للتقارير المالية  الدوليوفقاً للمعيار  تم . ، ال يتم فصل المشتقات الضمنية عن األصل المالي الرئيس ك، ي ن ذل دالً م ب
ا الموجوداتتصنيف  ة له روط التعاقدي ن . المالية بناءاً على نموذج األعمال والش بة ع ى المحاس ر عل رأ أي تغيي م يط ل

  .بات المالية وفي العقود الرئيسية غير الماليةالمشتقات المتضمنة في المطلو
  

  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
تقات  –فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية  بتحديد المجموعةقامت  ة والمش وق الملكي تناداً  –باستثناء أدوات حق اس

 .صائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدواتإلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات وخ
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    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  “تي ما لم يذكر غير ذلك جميع المبالغ بالدينار الكوي“

 

 

  نموذج األعمال
ودات  أعمالهاتحدد المجموعة نموذج  ات الموج ا لمجموع ة إدارته ل كيفي و األفض ى النح عند المستوى الذي يعكس عل

تم . لتحقيق األغراض من األعمال المالية ا ي دة وإنم ى ح ل أداة عل اس ك ى أس ة عل وال يتم تقييم نموذج أعمال المجموع
  :مستوى أعلى للمحافظ المجمعة ويستند إلى العوامل الملحوظة مثلتقييمه على 

  

  كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وكيفية رفع التقارير حول
  أدائها إلى موظفي اإلدارة العليا للمجموعة؛

  دات المالية المحتفظ بها ضمن نموذح األعمالوالموجو(المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (
  وباألخص طريقة إدارة تلك المخاطر؛

  مثل ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على أساس (كيفية مكافأة مديري األعمال
  ).التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها

  

مبيعات وقيمتها وتوقيتها يعتبر أيضاً من الجوانب الهامة في التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل إن معدل التكرار المتوقع لل
ة وذج . المجموع ذ نم ة دون أخ ورة معقول ة بص يناريوهات المتوقع ى الس ال إل وذج األعم يم نم تند تقي يناريو "يس الس

  .في اإلعتبار" سيناريو حاالت الضغط"أو " األسوا
 

  لمبلغ األساسي والفائدة فقطإختبار تحقق مدفوعات ا
ة  دفقات النقدي يل الت ة أو تحص ة التعاقدي دفقات النقدي يل الت الموجودات لتحص اظ ب ال اإلحتف وذج األعم تهدف نم إذا اس

ي والبيعالتعاقدية  غ األساس دفوعات المبل ل م ة تمث ألدوات المالي ة ل دفقات النقدي ت الت ا إذا كان يم م ، تقوم المجموعة بتقي
  .الخاصة باختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط والفائدة فقط

  

ى " المبلغ األساسي"، يُعرف اإلختبارألغراض هذا  ر عل د يتغي دئي وق ق المب د التحق الي عن ل الم ة لألص ة العادل بالقيم
  ).الخصم/كأن يتم سداد المبلغ األساسي أو إطفاء القسط(المالي  األصلمدى عمر 

  

ر اطر  إن العناصر األكث وال ومخ ة لألم ة الزمني اة القيم ي مراع ل ف ي تتمث راض أساس ب إق ي أي ترتي دة ف ة للفائ أهمي
ان،  الفاإلئتم دة بخ امش الفائ رى وه ية األخ راض األساس اطر اإلق ي . مخ غ األساس دفوعات المبل ق م ار تحق وإلختب

ة ل العمل لة مث ل ذات الص ي العوام ام، وتراع ق أحك رة  والفائدة، تقوم المجموعة بتطبي الي وفت ل الم ا األص درج به الم
  .تحقق معدل الفائدة عن هذا األصل

  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية
ة  ارير المالي وذج  9يستبدل المعيار الدولي للتق دة"نم ائر المتكب م " الخس دولي رق بة ال ار المحاس من معي وارد ض  39ال

ا وعليه، قامت المجموعة ب". خسائر اإلئتمان المتوقعة"بنموذج  ى موجوداته د عل ة الجدي اض القيم وذج إنخف ق نم تطبي
ورة . المالية ان بص اطر اإلئتم اع مخ ن ارتف ل م يم ك ةتقوم المجموعة بتجميع المعلومات المستقبلية لغرض تقي  جوهري

ة ان المتوقع ائر اإلئتم اس خس دئي، وقي ق المب ى إرتف. لألداة منذ التحق ؤدي إل تقبلية ي ات المس تعانة بالمعلوم اع إن اإلس
ام . درجة األحكام المطلوبة حول مدى تأثير التغير في عوامل اإلقتصاد الكلي على خسائر اإلئتمان المتوقعة ويتم بانتظ

  .مراجعة المنهجيات واإلفتراضات بما في ذلك تقديرات الظروف اإلقتصادية المستقبلية
  

رات . لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعةطريقة مكونة من ثالث مراحل  9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  رأ تغي وتط
  .على الموجودات من خالل المراحل الثالث التالية استناداً إلى التغير في الجودة اإلئتمانية منذ التحقق المبدئي

  

  شهراً  12خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدار : 1المرحلة 
ائر بالنسبة لإلنكشافات التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخ زء خس جيل ج تم تس دئي، ي ق المب ذ التحق ان من اطر اإلئتم

هراً  الماليةاإلئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة  ر ش ي عش رة اإلثن الل فت والمرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خ
  .التالية

  

  ة اإلئتمانيةدون التعرض لإلنخفاض في القيم –خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة : 2المرحلة 
ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر اإلئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون التعرض لإلنخفاض  التيبالنسبة لإلنكشافات 

  .في القيمة اإلئتمانية، يتم تسجيل خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية
 

  في حالة التعرض لإلنخفاض قي القيمة اإلئتمانية –اة اإلئتمان المتوقعة على مدار عمر األد خسائر: 3المرحلة 
دفقات  القيمةيتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة في  ى الت ار عل اإلئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثير ض

  .المقدرة لألصل المستقبليةالنقدية 
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    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 

 

ن إن خسائر اإلئتمان المتوقعة هي منتج مخصوم لتقدير إحتمال التعثر، والمخاطر في حال ة التعثر، والخسائر الناتجة م
ة . التعثر ه المالي اء بإلتزامات ى الوف كما أن إحتماالت التعثر تمثل إحتماالت التعثر في إحتماالت عدم قدرة المقترض عل

افات . شهراً أو على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لإللتزام 12سواء على مدى  إن المخاطر في حالة التعثر تمثل اإلنكش
رالمتوقع ة التعث ي حال ة . ة ف ألدوات المالي ة ل افات الحالي ن اإلنكش ر، م ة التعث ي حال اطر ف اب المخ ك باحتس وم البن يق

ل . والتغيرات المحتملة في المبالغ الحالية وفقاً للعقد بما في ذلك اإلطفاء الي تمث ل م ر ألص ة التعث ي حال اطر ف إن المخ
د وتمثل الخسائر الن. مجمل قيمته المدرجة بالدفاتر ة عن ا المتوقع ر وقيمته ة التعث اتجة من التعثر الخسائر المتوقعة نتيج

  .التحقق والقيمة الزمنية لألموال
 

اً  ة وفق ة المدين دتها التجاري تتوقع المجموعة تطبيق نهج مبسط لتسجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة طويلة األجل ألرص
م وعليه، يتم تص. 9للمعيار الدولي للتقارير المالية  ة ول ا اإلئتماني نخفض قيمته م ت نيف األرصدة التجارية المدينة التي ل

  .ويتم تحقق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة طويلة األجل 2لها أي عنصر تمويلي هام مصنف ضمن المرحلة  يكن
  

ية أو األر الغ األساس داد المب ي س أخر ف ن تتضمن األدلة الموضوعية على إنخفاض قيمة أداة دين مالية الت ر م اح ألكث ب
دني  90 ل وت رف المقاب ال الط ة أعم تدامة خط يوماً أو وقوع أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدية بما في ذلك اس

عوبة  درجات ة ص وع أي رد وق ين األداء بمج ى تحس درة عل ود ةالق لية للعق روط األص ة الش اني ومخالف التصنيف اإلئتم
ن اال ا م مانات وغيره ة الض دهور قيم ة وت ةمالي ى . دل وعي عل ل موض ود دلي دى وج يم م ى تقي ة عل ل المجموع وتعم

درة  رى المق ودات األخ إنخفاض القيمة على أساس فردي لكل أصل جوهري بصورة فردية وعلى أساس مجمع للموج
  .كغير جوهرية بصورة فردية

  

صإن  ائر مخص ة  خس ودات المالي دفاتر للموج ة بال ة المدرج ل القيم ن مجم م م ه كخص تم عرض ة ي ان المتوقع اإلئتم
 .العادلة بالقيمةالمقاسة 

 
ة  ارير المالي دولي للتق ار ال ق المعي افي  9إن أثر تطبي غ اإلض غ المبل د بل ة فق ة المتوقع ائر اإلئتماني ص الخس ا يخ فيم

ة  ي القيم اض ف ويتي م 138,005لإلنخف ار ك ع دين ي المجم ة المرحل وق الملكي ي حق رات ف ان التغي من بي درج ض
  .حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة) 7 –بإيضاح (المكثف كما هو مبين 

  
  االنتقال

ة  ارير المالي دولى للتق ار ال ق المعي ن تطبي ة ع بية والناتج ات المحاس ى السياس رات ف ق التغي م تطبي ى  9ت أثر رجع ب
  :ما هو مبين أدناهبـإستثناء 

  
أعيد إدراج الفترات المقارنة وتم تسجيل الفروق فى القيم المدرجة للموجودات المالية والناتجة عن تطبيق المعيار  ) أ

وبالتالى ال تعكس المعلومات  2018يناير  1ضمن األرباح المحتفظ بها كما فى  9الدولى للتقارير المالية 
وبذلك هى ليست قابلة للمقارنة بالمعلومات  9الدولى للتقارير المالية  متطلبات المعيار 2017المعروضة لسنة 
 .9طبقاً للمعيار الدولى للتقارير المالية  2017المعروضة لسنة 

  
  .تم إجراء عمليات التقييم التالية على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي ) ب
 اظ باألصل المالي من خاللهتحديد نموذج األعمال الذي يتم اإلحتف.  
  للقيمة العادلة ً التصنيف وإللغاء التصنيفات السابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة وفقا

  .من خالل األرباح أو الخسائر
  تصنيف بعض اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة

  .من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  في حالة إرتباط أداة الدين المالية بمخاظر إئتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير

  .، تفترض المجموعة عدم إرتفاع مخاطر اإلئتمان لألصل بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي لألصل9المالية 
  

 اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء – 15لي للتقارير المالية تطبيق المعيار الدو  
ايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  د 2014في م ي أو بع دأ ف ي تب نوية الت رات الس ى الفت ري عل  1، ويس

اير  ة . 2018ين ارير المالي دولي للتق ار ال ح المعي ن  15يوض بة ع اً للمحاس امالً فردي اً ش ن نموذج ة م رادات الناتج اإلي
ود  ةالعق ايير  المبرم ة المع ي كاف اً ف واردة حالي اإليرادات وال ة ب ة المتعلق ادات الحالي ل اإلرش ل مح الء ويح ع العم م

ى . والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية يطرح المعيار نموذجاً جديداً مكوناً من خمس خطوات ينطبق عل
ة اإليرادات الناتجة من  ارير المالي دولي للتق ار ال ب المعي س 15العقود مع العمالء بموج ة تعك رادات بقيم ق اإلي ، تتحق

  :المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل نقل بضائع أو خدمات للعميل كما يلي
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    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة  إيضاحات
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 

 

  العقود مع العمالء/تحديد العقد:  1الخطوة 
  تحديد إلتزامات األداء في العقد:  2الخطوة 
  المعاملة تحديد سعر:  3الخطوة 
  تخصيص سعر المعاملة بالنسبة إللتزامات األداء في العقد:  4الخطوة 
  تحقق اإليرادات عندما تفي المنشأة بإلتزامات األداء:  5الخطوة 

  
ي "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ر ف ى تغي ، ولم يؤد إل

الء سياسة تحقق ع العم ة م ق . اإليرادات الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بعقوده المبرم ن لتطبي م يك ك، ل ى ذل افة إل إض
  .تأثير على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 15المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )2/3

  
داد إن ات إع ة المرحلي المعلوم بالمالي ة يتطل ة المكثف ن ة المجمع ة  إدارة م اذالمجموع ع اتخ ام ووض ديرات  أحك تق

ات د وإفتراض ؤثر ق ى ت ق عل ات تطبي الغ السياس بية والمب ح المحاس ا المفص ول عنه رادات  لألص ات واإلي واإللتزام
  .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف وقد والمصروفات،

 
ام كانت المكثفة، مرحلية المجمعةال المالية المعلومات هذه إعداد عند ة األحك ي الهام ذتها الت ة  إدارة اتخ دالمجموع  عن

ى المطبقة لتلك التقديرات مماثلة من التأكد لعدم الرئيسية للمجموعة واألسباب المحاسبية السياسات تطبيق ات عل  البيان
  .2017يسمبر د 31في  المنتهية السنة المالية في كما والمدققة السنوية المجمعة المالية

 

 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 . تعمل بعض الشركات التابعة للمجموعة في مجال تطوير العقارات في دولة االمارات العربية المتحدة. واالقليمية كم

ي  ارس  31ف اجرة  2018م ا للمت تفظ به وير والمح د التط ارات قي ة العق ت تكلف ويتي  62,047,476بلغ ار ك  31(دين
ويتي 63,102,150: 2017مارس  31، دينار كويتي 62,460,999:  2017ديسمبر  نة ) دينار ك الل س م  2009خ ت

  .  انهاء عقود تطوير العقارات قيد التطوير والمحتفظ بها للمتاجرة
 

ات  14،13،15اإليضاحات  كما هو مبين فى من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، فقد تجاوزت إلتزام
ى " المجموعة" ا ف ارس  31قصيرة األجل كم دى القصير 2018م ى الم ا عل ن تحقيقه ا الممك ت . موجوداته د تخلف وق
ل" المجموعة" ي مقاب ي أيضاً عن سداد المدفوعات المؤجلة لصالح المطور الرئيس و ظب ي أب د التطوير ف ارات قي  -عق

ك  الح البن ه لص ة علي دة المترتب ع الفائ ل م رض ألج داد الق ي س أخر ف دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى الت
تفظ " الشركة األم"قام البنك المحلي الدائن برفع دعوى ضد . المحلي الدائن وأعاد االستحواذ على كافة الضمانات المح

دة بها مقابل ع الفائ رض م غ الق ل مبل ن أص زء م ترداد ج ل اس ن أج ك م ل، وذل دت . هذا القرض ألج ة"تكب " المجموع
غ  ارة بمبل ي  91,167خس ة ف رة المنتهي ويتي للفت ار ك ارس  31دين مبر  31( 2018م غ :2017ديس ارة بمبل  خس

ارس 31دينار كويتي  2,349,467 غ : 2017 م ارة بمبل ويتي 642,916خس ار ك د بلغ) دين ة وق ائر المتراكم ت الخس
ي  15,660,890 ا ف ويتي كم ار ك ارس  31دين مبر  31( 2018م ويتي، و  15,569,291: 2017ديس ار ك  31دين

ا ). دينار كويتي 13,862,740: 2017مارس  ة قيمته وير البالغ د التط ارات قي ة العق ل ملكي تم نق عالوة على ذلك، لم ي
ويتي 62,047,476 ار ك مبر  31( دين ويتي،  62,460,999: 2017ديس ار ك ارس  31دين  63,102,150: 2017م

ه ) دينار كويتي ة قيمت ل البالغ ل المؤج ات المقاب داد دفع ويتي   15,965,734بسبب التعثر في س ار ك مبر  31(دين ديس
ويتي،  16,072,140: 2017 ار ك ارس  31دين ويتي 16,237,118: 2017م ار ك تحقة . )دين أخير المس ة الت وغرام

دينار كويتي،  15,088,010: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31دينار كويتي كما في  14,988,120السداد بمبلغ 
  . خرىأرصدة دائنة أو ونتجاري دائنونالمدرجة ضمن بند ) دينار كويتي 13,773,720: 2017مارس  31

  

يناير  1ت المؤجلة إعتباراً من تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل هذه الدفعا" المجموعة"خالل الفترة المالية الحالية أوقفت 
2018.  

  

ا لتسوية إلتجرى ا دارة حالياً مفاوضات مع بعض المستثمرين المحتملين، وهي واثقة من الوصول إلى اتفاق مع دائنيه
ة ة . الدفعات المؤجل ة المجمع ة المرحلي ات المالي ذه المعلوم داد ه م إع ه، ت ة وعلي تمرارية المكثف دأ االس اس مب ى أس عل

  .المحاسبي



)7(  
  

   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 “

 

  
 عة الشركات التاب - 4

ة  ات المالي ة المعلوم ة المكثف ركة األم"تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمع رك" للش وا اوش ة يعرف تها التابع
  ".بالمجموعة"مجتمعين 

    %نسبة الملكية   

  بلد
 التأسيس

  
   النشاط

مارس  31
2018   

31 
ديسمبر 
2017 

)مدققة(   
مارس  31

2017  

  

                 
  عقارى   الكويت    %100    %100    %100  )و.ش.ش(ارات الثانية شركة ميادين اإلم

  عقارى   الكويت    %100    %100    %100  )و.ش.ش(شركة ميادين دبي العقارية 
ة  ارة العام ابر للتج وانى ص ركة حل ش

  %100  )م.م.ذ(والمقاوالت 
  

100%  
  

-  
  

  تجارة عامة   الكويت
  
  

 ى للشر المرحلية المكثفة تم تجميع المعلومات المالية اءاً عل اله بن ة أع ن إدارة كات التابع دة م ة المع ات المالي البيان
 .الشركات التابعة ألغراض التجميع، حيث يتم إعداد بيانات مالية مدققة لها في نهاية السنة المالية

  

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

  %نسبة الملكية       

 م الشركةاس

 

  النشاط
  
  

بلد 
    التأسيس

مارس  31
2018    

ديسمبر  31
2017 

   )مدققة(
مارس  31

2017  

شركة رينجيز ستار 
  ليمتد

 

   عقارى

اإلمارات 
العربية 
  100%   100%  المتحدة

 

%100  
  

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

  %نسبة الملكية       

 اسم الشركة

 

  النشاط
  
  

بلد 
    التأسيس

مارس  31
2018    

ديسمبر  31
2017 

   )مدققة(
مارس  31

2017  
ة  ادين الخليجي شركة المي

  )و.ش.ش(العقارية 
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

%100  
ارات  ادين اإلم ركة مي ش

  )و.ش.ش(العقارية 
 

  100%   100%  الكويت   عقارى
 

%100  
ركة  ة ميش ادين الرماي

  للتجارة العامة
  )و.ش.ش(

 

  100%   100%  الكويت   تجارة عامة

 

%100  
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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 
  )مدققةغير (
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 

  
 النقد والنقد المعادل - 5
مارس  31  

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
 51,362   27,442   20,113  نقد بالصندوق

 39,999   28,997   106,584  نقد لدى البنوك 
 2,642,000   -   -  ايداع مرابحة

  126,697   56,439   2,733,361 
  

 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

   .2018 ويولي 11 ويستحق السداد في %5وطرف خارجى بمعدل ربح ) و.ش.ش(
 

 وأرصدة مدينة أخرى مدينون تجاريون - 7
 

مارس  31  
2018    

مبرديس 31  
)مدققة( 2017   

مارس  31
2017   

 440,236 288,513 197,381   مدينون تجاريون
 - - (138,005)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  59,376 288,513 440,236 
 12,371 15,397 12,361  )16(إيضاح   –مستحق من أطراف ذات صلة 

  251,850 133,132 109,686   مدفوعات مقدما
  - 179,393 170,648  أخرى 

  352,071    616,435    704,457  
  

ة  ارير المالي دولى للتق ار ال ق المعي د تطبي ى   9عن اير  1ف ت 2018ين ة"، قام ة  "المجموع ائرها اإلئتماني يم خس بتقي
بالمتوقعة  ة  بموج ارير المالي دولى للتق ار ال ة  9المعي ى القيم اض ف افي لإلنخف غ اإلض جيل المبل ت بتس ةالبالوقام  غ

   .اإلفتتاحية الخسائر المتراكمةدينار كويتي فى أرصدة الذمم المدينة وتم تسوية هذا المبلغ فى  138,005
  
ويتى، 37,505: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31دينار كويتى كما فى  29,735مبلغ  بند أخرىتضمن ي  دينار ك

ا) دينار كويتى 42,450 :2017مارس  31 وك محتفظ به كضمان مقابل خط د البن ل أح ن قب داره  م م إص ب ضمان ت
  ".المجموعة"المحلية لصالح 

  
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - 8

  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق حقوق ملكية غير محتفظ بها بغرض المتاجرة  إن اإلستثمارات

غير قابل لإللغاء عند التحقق المبدئي باإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة من والتي اتخذت اإلدارة من أجلها قراراً 
أنها أكثر صلة نتيجة لتطبيق " المجموعة"، حيث أنها إستثمارات إستراتيجية وتعتبر اآلخرخالل الدخل الشامل 

تصنيف اإلستثمارات بمبلغ إعادة " المجموعة"، اختارت 2018يناير  1كما في  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ).9إيضاح (دينار كويتي من إستثمارات متاحة للبيع  5,638,846

  
غ  يتضمن هذا البند دى الشركات بمبل عرة بإح ر مس هم غي ى أس ة ف دير محفظ الل م ن خ ه  3,732,298إستثمار م جني

ترلينى  ادل (أس ا يع ويتى 1,567,378بم ار ك رك) دين ازة بش هم ممت ى أس ر ف تثمار مباش هاة واس م تأسيس زر  ت ى ج ف
غ ان بمبل اراتى   50,000,000 الكايم م إم ادل (دره ا يع ويتى 4,088,750بم ار ك تلمت ). دين ة"اس ذه " المجموع ه

الل  األسهم الممتازة كمقابل بيع الملكية النفعية فى الشركة التابعة شركة بلو ستار المحدودة إلى شركة جزر الكايمان خ
ات . 2015ديسمبر  31المالية المنتهية فى  الفترة وافر معلوم دم ت ل ع ى ظ ة ف ازة بالتكلف هم الممت ذه األس جيل ه تم تس ي

  . مالية عن ذلك اإلستثمار
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2018مارس  31نتهية في للثالثة أشهر المإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

  
الل رة إن الحركة التي تمت على االستثمارت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خ نة/الفت ي /الس رة ه الفت

  : كما يلي
  
  

  مارس 31
2018   

ديسمبر 31  
2017 

)مدققة(   
  مارس 31

2017  
 -   -   5,638,846  المحول من استثمارات متاحة للبيع 

 -   -  17,282  التغير في القيمة العادلة
  5,656,128   -   - 

  

 –إيضاح (ا في هتم تقييم اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً ألساليب التقييم المفصح عن
26.( 
 

 متاحة للبيع  ستثماراتإ - 9
 

ي  ة  2018اير ين 1ف ارير المالي دولي للتق ار ال ق المعي ة بتطبي ت المجموع نيف 9قام ادت تص ذلك أع ة ل ، وكنتيج
ة  ة دفتري ع بقيم ة للبي تثمارات متاح دخل  5,638,846إس الل ال ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم ى إس ويتي إل ار ك دين

  ).8 –إيضاح (الشامل اآلخر 
  

  : الفترة هى كما يلي/السنة/تاحة للبيع خالل الفترةإن الحركة التى تمت على االستثمارات الم
  
  

  مارس 31
2018   

ديسمبر 31  
2017 

)مدققة(   
  مارس 31

2017  
  -   -   5,638,846  يناير  1الرصيد فى 

المحول إلى استثمارات بالقيمة العادلة من 
  )5,638,846(  خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -   -  

   -    -    -  

 
 فظ بها لغرض المتاجرةقيد التطوير محت عقارات - 10

 
ى بتم تطويرها فى أبو ظبى  عقارات ىفهذا البند يتمثل  كل رئيس ا بش م تطويره دولة اإلمارات العربية المتحدة والتى ت

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

مارس  31  
2018    

ديسمبر 31  
)مدققة( 2017   

مارس  31
2017   

  63,371,509   63,371,509   62,460,999  الفترة/السنة/الفترة بداية
  (269,359)  (910,510) (413,523)  ترجمة عمالت اجنبيةفروق 

  62,047,476   62,460,999   63,102,150 
  

محتفظ بها لغرض المتاجرة بسبب خالفات مع  –تم إنهاء عقود تطوير عقارات قيد التطوير  2009خالل السنة المالية 
اء اول اإلنش ت . مق ه قام ة"وعلي ك " المجموع ى لتل وير الفعل اف التط ة إيق راض نتيج اليف اإلقت ملة تك اف رس بإيق

  .العقارات
و عند سداد كافة المبالغ المؤجلة التى إنقضى تاريخ إستحق "المجموعة"سيتم تحويل ملكية هذه العقارات إلى  اقها كما ه

  ).14(إيضاح مبين فى 
 

ارات ) المشتري للعقارات قيد التطوير(حكيم بين الشركة التابعة للمجموعة يوجد حالياً نزاع ت ك العق ة لتل والجهة البائع
ت  ات بلغ ة ومطالب ات متفرق ع وبتعويض د البي كيل  385,800,000والتي تطالب بفسخ عق م تش د ت اراتي، وق م إم دره

ة بتاريخ الحق  لجنة محكمين ليقدم كل طرف مطالباته، وتحدد لها أول موعد للنظر في ذلك ة المرحلي للمعلومات المالي
  . المجمعة المكثفة

  

   .وطبقاً لرأي المحامي الخارجي واإلدارة القانونية للمجموعة يصعب حالياً التنبؤ بالنتيجة واألثر المالي المترتب عليه
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إ
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

  
 ةعقاري اتاستثمار - 11

  

درهم إماراتى  43,764,241شقة مقابل مبلغ إجمالى وقدره  41بشراء عدد " المجموعة"قامت  سنوات مالية سابقةخالل 
 3,639,653: 2017مارس  31دينار كويتى،  3,602,672: 2017ديسمبر  31( )دينار كويتى 3,578,821ما يعادل (

إحدى الشركات التابعة هذا العقد من خالل " المجموعة"وأبرمت . سنوات 3يستحق السداد على مدار فترة  )دينار كويتى
التكلفة نظراً لعدم بوعليه تم تسجيل هذه العقارات . ت قيد اإلنشاء فى الوقت الحالىإن العقارات مازال. "للمجموعة"

  .إمكانية تقدير القيمة العادلة لها بشكل موثوق فيه
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   رمايةالشركة الوطنية لل
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  

    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في ة المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمع
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 

 ممتلكات ومعدات - 12
  

  
    أسلحة    حاسب آلي    أثاث وديكورات    سيارات    معدات وأدوات    مباني

أعمال رأسمالية 
  اإلنشاء قيد

  
  المجموع

                                التكلفة
 3,407,641  34,459  121,757  245,305  91,989  29,055  443,692  2,441,384  2018 يناير 1في  كما

 2,312  -  -  2,012  -  -  300  -  إضافات
مالية  المحول من أعمال رأس

 -  34,459  -  -  -  -  -  34,459  قيد اإلنشاء إلى المباني 
 3,409,953  -  121,757  247,317  91,989  29,055  443,992  2,475,843   2018مارس  31كما في 

                 
                 االستهالك المتراكم

 2,021,411  -  87,415  197,806  84,244  19,080  409,261  1,223,605  2018 يناير 1كما في 
 33,928  -  3,122  3,585  287  704  1,472  24,758  المحمل على الفترة

 2,055,339  -  90,537  201,391  84,531  19,784  410,733  1,248,363   2018مارس  31ما في ك
                 

                 صافي القيمة الدفترية
                 

 1,354,614  -  31,220  45,926  7,458  9,271  33,259  1,227,480   2018مارس  31كما في 
 1,386,230  34,459  34,342  47,499  7,745  9,975  34,431  1,217,779  2017بر ديسم 31كما في 

 

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

  

  :كما يلى الفترة/السنة/ستهالك المحمل على الفترةتم توزيع اال
مارس  31  

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
 26,030  106,534   27,880  تكاليف مباشرة

  5,749   26,400 6,048  مصروفات إدارية وعمومية 
  33,928   132,934   31,779  
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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(
  “ير ذلك جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غ“

 
 وأرصدة دائنة أخرى تجاريون دائنون - 13
 
مارس  31  

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
  3,445,082   3,453,195   3,431,320  دائنون تجاريون 

  13,773,720 15,088,010 14,988,120  غرامة تأخير مستحقة 
  481,502 476,610 473,455  محجوز ضمان

  53,589 63,068 67,264  ظفينمخصص أجازات مو
  2,527,846    2,416,721   1,211,208  *دائنون أخرون

  20,171,367   21,497,604    20,281,739  
 

ويستحق ) دينار كويتى 2,087,011بما يعادل (درهم إماراتى  25,521,385مبلغ  وناألخر ونصدة الدائنأرتتضمن * 
  . )11(إيضاح  تم اإلفصاح عنه فىكما  ةرىعقا اتمقابل شراء استثمار مقاول البناء على مدار ثالث سنوات لصالح

  
  التزامات دفعات مؤجلة - 14

  
مارس  31  

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
) اإلمارات(لتطوير ممتلكات عقارية في أبو ظبي 

 16,072,140   15,965,734  )10( إيضاح –محتفظ بها للمتاجرة   -
  

16,237,118  
  15,965,734   16,072,140   16,237,118  

 
  :الفترة/السنة/فيما يلي الحركة خالل الفترة

  
مارس  31  

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
  16,306,428   16,306,428   16,072,140  الفترة/السنة/في بداية الفترة

  (69,310)  (234,288)  (106,406)  ترجمة عمالت أجنبية
  15,965,734   16,072,140   16,237,118  
  

اإلمارات العربية المتحدة بدولة إن المبلغ المؤجل المتعلق بالعقارات قيد التطوير المحتفظ بها للمتاجرة فى أبو ظبى 
ة ينص العقد مع الطرف المقابل على أن سند ملكي. 2011متأخر السداد حيث استحق السداد بالكامل بنهاية مارس 

فقط عند سداد كافة " المجموعة"محتفظ بها لغرض المتاجرة سوف يتم نقل ملكيته إلى ال –عقارات قيد التطوير 
% 1ُملزمة بدفع غرامة بمعدل " المجموعة"كما تنص شروط هذا اإللتزام المؤجل على أن . المستحقات المتأخرة

وفقاً لذلك . تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلىشهرياً من التزامات دفعات مؤجلة السداد القائمة لكل شهر من 
إيضاح (دينار كويتي  14,988,120قامت المجموعة خالل السنوات السابقة بتكوين مخصص لغرامة التأخير بمبلغ 

من  تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل هذه الدفعات المؤجلة إعتباراً " المجموعة"خالل الفترة المالية الحالية أوقفت و) 13
  .2018يناير  1
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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(
  “غير ذلك  جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر“

 
 قرض ألجل - 15
 

: 2017ديسمبر  31(دينار كويتى  11,075,745يتمثل هذا البند فى قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ 
سنوياً % 4ويحمل بمعدل فائدة بواقع ) دينار كويتي 11,075,745: 2017مارس  31دينار كويتي،  11,075,745

عن سداد فائدة بمبلغ " الشركة األم"تخلفت  ولقد. فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزى
دينار  7,529,567: 2017مارس  31،دينار كويتى 7,529,567: 2017ديسمبر  31(دينار كويتى  7,529,567

  .مع األقساط المستحقة مقابل هذا القرض) كويتي
  

صبح كامل المبلغ القائم مستحق للتخلف عن سداد أصل القرض والفائدة المستحقة على هذا القرض ألجل فقد أ نتيجة
واستحوذ على كافة " الشركة األم"وقام البنك برفع دعوى قضائية ضد . )دينار كويتى 18,605,312( السداد فوراً 

" المجموعة"قدمت . الضمانات المحتفظ بها مقابل هذا القرض ألجل وذلك إلسترداد جزء من أصل القرض مع الفائدة
ً أمام الجهات الق ضائية ضد تنفيذ عملية البيع اإلجبارى للضمانات من قبل البنك على أساس أنها نُفذت دون استئنافا

  . مراعاة إجراءات الرقابة الواجب إتباعها
  

ً لصالح  2015ديسمبر  31المالية المنتهية فى  السنةخالل  الشركة "أصدرت المحكمة اإلبتدائية فى الكويت حكما
وقام البنك بتقديم طعن على هذا . إلستحواذ على بعض الضمانات من قبل البنكيقضى بإلغاء وبطالن إعادة ا" األم

على هذا  الفوائدتسجيل إستحقاق " المجموعة"كما أوقفت . وتم قبول اإلستئناف من البنك محكمة اإلستئناف مالحكم أما
نك المحلي الدائن على من الحصول على مصادقة مباشرة من الب ولم نتمكن. 2016القرض ألجل إعتباراً من أبريل 

    .الرصيد المستحق
  

 معامالت مع أطراف ذات صلة - 16
 

تمثل األطراف ذات صلة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
 ً قة على سياسات يتم المواف. للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموسا

إلى أطراف ذات صلة /إن المبالغ واألرصدة المستحقة من. تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة
  .معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد

 
ثفة إن أرصدة وحركة المعامالت مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المك

    :هي كما يلي
  

  :بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف

 
مارس  31

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   

 12,371  15,397  12,361  )7(إيضاح  –مستحق من أطراف ذات صلة 
 

  :بيان الربح أو الخسارة المرحلي المجمع المكثف
 

    

  الثالثة أشهر المنتهية في  
   مارس 31

  2018    2017  
 11,599    22,347  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

  
    2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في المجمعة المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

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

 
  رأس المال - 17

  
ً على 28,019,084 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل" الشركة األم"ُحدد رأس مال   دينار كويتي موزعا
  .، وجميعها أسهم نقديةفلس للسهم 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 فعليا

 
  مصروفات فوائد  - 19

  
ت  ة أوقف ة الحالي ة"خالل الفترة المالي دفعات" المجموع ل ال د مقاب تحقاق الفوائ جيل إس ة  تس داد المؤجل ف س بب توق بس

اجرة  راض المت ا ألغ تحفظ به وير الم د التط ارات قي ة بالعق دفعات الخاص ن ال اراً م اير  1إعتب ين  2018ين و مب ا ه كم
  ).14(،)10(بإيضاح 

 
  )فلس(/سهملاخسارة  - 20

  
قائمة خالل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ال خسارة وذلك بتقسيم صافي )فلس(/السهم يتم احتساب خسارة
  :الفترة وذلك كما يلي

  
  الثالثة أشهر المنتهية في  

  مارس  31
  2018    2017  

  (642,916)   (91,599)  خسارة الفترة
  280,190,840    280,190,840  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 (2.294)    (0.327)  )فلس(/خسارة السهم
 

  اإللتزامات المحتملة  - 21
  

  :هي كما يليالمركز المالي المرحلي المجمع المكثف بتاريخ " المجموعة"ملة التي توجد على إن اإللتزامات المحت
  

مارس  31  
2018    

ديسمبر 31  
)مدققة( 2017   

مارس  31
2017   

  42,450    35,718    29,735  خطابات ضمان
  850,932    840,142    791,656  رتباطات رأسماليةا

  821,391   875,860    893,382  
  

 ة العمومية للمساهمينالجمعي - 22
  

الشركة " للمساهمين العامةحتى تاريخ إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة لم يتم إنعقاد الجمعية 
  .2017ديسمبر  31المنتهية في  الماليةإلعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة  "األم
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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 “

  

 معلومات القطاع - 23
  

الشركة "جموعة التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل رئيس مجلس إدارة يتم تحديد قطاعات الم
إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير . وذلك الستخدامها في القرارات االستراتيجية "األم

ف طبيعة المنتجات والخدمات وفئات يتم إدارة هذه القطاعات بشكل منفصل نظراً الختال. منتجات وخدمات مختلفة
  .العمالء واالستراتيجيات التسويقية لهذه القطاعات

  :إن قطاعات األعمال تستوفي شروط  رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي
  .ويعمل في تركيب وتشغيل وصيانة ميادين الرماية الحديثة: ميادين الرماية

ألغراض التأجير  لمتاجرة والعقارات االستثماريةغرض افظ بها لتمحتتكون من العقارات قيد التطوير ال: العقارات
   .واالستئجار واالستفادة من ارتفاع قيمتها على المدى الطويل

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

  .طاعتتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بكل ق
 

تتمثل . ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية المتعلقة مباشرة بكل قطاعتتكون موجودات 
المصروفات الرأسمالية في التكاليف الكلية المتكبدة خالل الفترة لشراء موجودات متوقع استخدامها خالل فترة تتجاوز 

 .سنة واحدة
  

  2018مارس  31المنتهية في المالية  فيما يلي معلومات القطاعات للفترة
  

  المجموع  استثمارات  عقارات   ميادين الرماية  
 193,280    -    5,809   187,471  إيرادات القطاع

  40,514    -    5,809    34,705  نتائج القطاع
                

  -    -    -   -  مصروفات فوائد
  1,667    -    -   1,667  أخرى مصروفات

محققة من بيع  خسائر
  -    -    -   -  ات متاحة للبيعاستثمار

 (133,781)    -    -   -  مصروفات غير موزعة
 (91,600)    -    5,809   36,372  صافي الخسارة

  76,256,969    8,261,128    65,626,297   2,369,544  الموجودات
  55,323,875    -   54,863,699   460,176  المطلوبات

 
  :2017مارس  31ية في المنتهالمالية فيما يلي معلومات القطاعات للفترة 

  

  المجموع  استثمارات  عقارات   ميادين الرماية  
 288,154    -    -   288,154  إيرادات القطاع

  60,769    -    -    60,769  نتائج القطاع
                

  (481,427)    -    (481,427)   -  مصروفات فوائد
 (109,047)   -    -   (109,047)  إيرادات أخرى

ت ربح محقق من بيع استثمارا
  متاحة للبيع

  
- 

    
3,340  

   
- 

    
3,340 

  (116,551)    -    -   -  مصروفات غير موزعة
  (642,916)    -    -   -  صافي الخسارة

  77,984,122    8,557,514    66,741,803   2,684,805  الموجودات
  55,328,975    -    54,936,668   392,307  المطلوبات
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     للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - ويتية شركة مساهمة ك
  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 “

  
  :القطاع الجغرافي

" المجموعة"ة مختلفة ويوضح الجدول التالي توزيع إيرادات قطاع بعملياتها ضمن مناطق جغرافي" المجموعة"تقوم 
  .والموجودات غير المتداولة حسب النطاق الجغرافي

  
  أشهر المنتهية في الثالثة
  2018مارس  31

   إيرادات  المنطقة
موجودات غير 

  متداولة

  1,354,613   187,471  دولة الكويت

        

       خارج دولة الكويت

  69,715,047    5,809  ة المتحدةاإلمارات العربي

  1,567,378    - أخرى

  193,280   72,637,038 
 
  

  
  أشهر المنتهية في الثالثة
  2017مارس  31

   إيرادات  المنطقة
موجودات غير 

  متداولة

  1,467,122   288,154  دولة الكويت

        

       خارج دولة الكويت

  66,741,803    -  اإلمارات العربية المتحدة

  5,915,514    - أخرى

  288,154   74,124,439 
 

 األدوات المالية  - 24
 

  فئات األدوات المالية
كما تظهر في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف  "للمجموعة"تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 

  :على النحو التالي
  

  الموجودات المالية
مارس  31

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
رس ما 31

2017   
 2,733,361 56,439 126,697  النقد والنقد المعادل

 - 2,835,000 2,605,000  تمويل ومشاركة
  704,457  616,435  352,071  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارات 
 5,656,128   األخر

 
- 

 
- 

 5,915,514 5,638,846 -  إستثمارات متاحة للبيع 
 63,102,150   62,460,999   62,047,476  عقارات قيد التطوير محتفظ بها لغرض المتاجرة

 3,639,653   3,602,672   3,578,821  إستثمارات عقارية
  74,366,193   75,210,391   76,095,135  
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  التابعة وشركاتها
  الكويت

  

  2018 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

  

  المطلوبات المالية
مارس  31

2018    
ديسمبر 31  

)مدققة( 2017   
مارس  31

2017   
 20,281,739   21,497,604   21,143,038  اريون وأرصدة دائنة أخرى دائنون تج

  16,237,118   16,072,140   15,965,734  التزامات دفعات مؤجلة
 18,605,311   18,605,312   18,605,312  قرض ألجل

 -   -   232,087  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  55,946,171   56,175,056   55,124,168 

  
  لمالية إدارة المخاطر ا - 25

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

  .2017ديسمبر  31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 
  

 قياس القيمة العادلة  - 26
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
ة تمثل القيمة العادلة لألدوات الم راف ذوي دراي ين أط زام ب ا إلت دد به الية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يس

وقد أستخدمت المجموعة اإلفتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير . كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة
  :طلوبات المالية طبقاً لما يليالقيم العادلة لألدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والم

  

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

  ديد قيمتها العادلة يتم تح) فيما عدا المشتقات المالية(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى
طبقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها إستناداً 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. 
  

  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  1اعتب ين

ول االدوات ال 2011 ات ح ض المعلوم ديم بع ة بتق ة حيث تتطلب هذه التعديالت أن تقوم المجموع ة بالقيم ة المقاس مالي
  .العادلة في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف

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

ي بتص ل الهرم وم التسلس ث يق ة، حي ة العادل ات المجمع المكثف وفقا للتسلسل الهرمي للقيم ودات والمطلوب نيف الموج
ات  ودات والمطلوب ة للموج ة العادل اس القيم ي قي تخدمة ف دخالت المس ة الم ى اهمي المالية الى ثالثة مستويات استنادا ال

  . المالية
  : فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

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

 ). قابلة للمراقبة
 

ي  المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءاً على أدنى مستوى للمعطيات الهامة الت
  .أدت إلى قياس القيمة العادلة
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   للرمايةالشركة الوطنية 
  عامة - شركة مساهمة كويتية 

  وشركاتها التابعة
  يتالكو

  

  2018 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
  )غير مدققة(
  “جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك “

 
ي المجمع المكثف وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المرحل

  : حسب التسلسل الهرمي المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي
  

  المجموع    2مستوى   :2018مارس  31
        :الموجودات

تثمارات  ة إس ة العادل اللبالقيم ن خ امل لا م دخل الش
      األخر

  1,567,378          1,567,378        محفظة إستثمارية 
  1,567,378    1,567,378  

 -   -  :المطلوبات
  1,567,378          1,567,378        صافي القيمة العادلة 

      
  المجموع    2مستوى   :2017 ديسمبر 31

        :الموجودات
      استثمارات متاحة للبيع

  1,522,846          1,522,846        محفظة إستثمارية 
        1,522,846          1,522,846  

 -   -  :المطلوبات
  1,522,846          1,522,846        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

  




