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الكویت

(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك)

30 سبتمبر31 دیسمبر 30 سبتمبر
201620152015

(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)إیضاح
الموجودات

الموجودات المتداولة
42,958,4474,954,5995,271,004نقد وأرصدة لدى البنوك

5811,393505,729346,862مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى
297,063153,59285,820بضاعة

4,066,9035,613,9205,703,686
الموجودات غیر المتداولة

65,748,5775,792,6451,627,252استثمارات متاحة للبیع
762,400,29962,832,79162,544,463عقارات قید التطویر - محتفظ بھا للمتاجرة

4,121,500-83,599,171عقارات استثماریة
91,267,6271,218,5681,213,392ممتلكات ومعدات

73,015,67469,844,00469,506,607
77,082,57775,457,92475,210,293مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساھمین
المطلوبات المتداولة

1017,473,57515,056,07614,518,369دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
1116,056,52116,167,80816,093,617التزامات دفعات مؤجلة

1218,605,31218,431,62018,265,607قرض ألجل 
52,135,40849,655,50448,877,593

المطلوبات غیر المتداولة
- -101,519,103دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

197,748209,818197,723مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
1,716,851209,818197,723

حقوق المساھمین
1328,019,08428,019,08428,019,084رأس المال

573,299573,299573,299احتیاطى إعادة تقییم
6,347,0496,595,1546,546,365احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

982,3951,026,464997,570احتیاطي القیمة العادلة
(10,001,341)(10,621,399)(12,691,509)خسائر متراكمة

23,230,31825,592,60226,134,977حقوق المساھمین
77,082,57775,457,92475,210,293مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

محمد سعود سلیمان العبدهللا الشیخ/ صباح سلمان داود الصباح 
نائب رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة.

كما في 30 سبتمر 2016

الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.

بیان المركز المالي المكثف المجمع (غیر مدقق)
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الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
الكویت

بیان الربح أو الخسارة المكثف المجمع (غیر مدقق)

( جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك) 

2016201520162015
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)إیضاح

اإلیرادات
205,469154,110674,439460,123تكالیف مباشرة

(306,496)(459,101)(120,923)(149,997)ُمجمل الربح
55,47233,187215,338153,627

(1,938,278)(1,620,636)(654,581)(486,210)14مصروفات فوائد 
-300-(3,218) (مصروفات) / إیرادات أخرى

-105,054-105,054 إیرادات توزیعات
(566,278)(770,166)(137,215)(398,976)مصاریف عمومیة وإداریة

(2,350,929)(2,070,110)(758,609)(727,878)خسارة الفترة 
(8.390)(7.388)(2.707)(2.598)15خسارة السھم (فلس) - األساسیة والمخففة

الفترة المنتھیة في 30 سبتمبر 2016

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة.

التسعة أشھر المنتھیة في 
30 سبتمبر

الثالثة أشھر المنتھیة في 
30 سبتمبر
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الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
الكویت

( جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك) 

2016201520162015
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

(2,350,929)(2,070,110)(758,609)(727,878)خسارة الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي قد یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في فترات 

الحقة:

30,690(44,069)(158,905)63,269التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

1,340,515(248,105)16,246(47,220)التغیرات في احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

1,371,205(292,174)(142,659)16,049الدخل الشامل اآلخر / (المصاریف الشاملة األخرى) للفترة

(979,724)(2,362,284)(901,268)(711,829)إجمالي المصاریف الشاملة للفترة

بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المكثف المجمع (غیر مدقق)
الفترة المنتھیة في 30 سبتمبر 2016

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة.

التسعة أشھر المنتھیة في 
30 سبتمبر

الثالثة أشھر المنتھیة في 
30 سبتمبر
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الكویت

( جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك) 
المجموع خسائر احتیاطي القیمة  العادلةاحتیاطي احتیاطياحتیاطي رأس
متراكمةواالحتیاطیات األخرىترجمة عمالت أجنبیةإعادة التقییمقانونيالمال

25,592,602(10,621,399)573,2996,595,1541,026,464-28,019,084كما فى 31 دیسمبر 2015

(2,362,284)(2,070,110)(44,069)(248,105)---إجمالي المصاریف الشاملة للفترة
23,230,318(12,691,509)573,2996,347,049982,395-28,019,084الرصید في 30 سبتمبر 2016

27,114,701(7,650,412)573,2995,205,850966,880-28,019,084كما فى 31 دیسمبر 2014
إجمالي الدخل الشامل / 

(979,724)(2,350,929)1,340,51530,690---(المصاریف الشاملة) للفترة
26,134,977(10,001,341)573,2996,546,365997,570-28,019,084الرصید في 30 سبتمبر 2015

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة.

الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المكثف المجمع (غیر مدقق)
الفترة المنتھیة في 30 سبتمبر 2016
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الكویت

بیان التدفقات النقدیة المكثف المجمع (غیر مدقق)

( جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك) 

20162015
(غیر مدققة)(غیر مدققة)إیضاح

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة
(2,350,929) (2,070,110) خسارة الفترة
تسویات لـ:
981,97372,469  استھالكات

1,620,6361,938,278  مصاریف فوائد
-(105,054)   إیرادات توزیعات 

(340,182) (472,555) التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل
(147,767) (305,664) الزیادة في مدینین تجاریین وأرصدة مدینة أخرى

5,912,230-النقص في دفعات مقدمة لمقاولین
(6,400) (143,471) الزیادة في البضاعة

(87,780) 147,049الزیادة / (النقص) في دائنین تجاریین وأرصدة دائنة أخرى
42,313(12,070) (النقص) / الزیادة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

5,372,414(786,711) صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة
-(1,183,463) 8شراء عقارات استثماریة 
(30,248) (131,032) 9شراء ممتلكات ومعدات 

-105,054توزیعات مستلمة
(30,248) (1,209,441) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة
(100,000) -سداد قرض ألجل

(100,000) -صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

5,242,166(1,996,152) صافي (النقص) / الزیادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل
4,954,59928,838في بدایة الفترة
42,958,4475,271,004في نھایة الفترة

الفترة المنتھیة في 30 سبتمبر 2016

الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.

إن اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة.

التسعة أشھر المنتھیة في 
30 سبتمبر

 7



  الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
  الكویت

  

  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة (غیر مدققة)

  2016 سبتمبر 30
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك)
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  ةنشطاألتأسیس وال .1

  . 1998 عامفي تأسست شركة مساھمة كویتیة ھي (الشركة األم)  ع.الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.إن 

إنشاء وتورید وتركیب وصیانة میادین حدیثة للرمایة في دولة الكویت لرئیسیة للشركة األم في وتتمثل األنشطة ا
. كما تتضمن األمنیة عند العمل خارج الكویت) (بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجھات وخارجھا 

ات داخلیة وخارجیة في مجال إنشاء مركز تدریبي لتنظیم دورو قطع الغیار الخاصة بھااألنشطة الرئیسیة توفیر 
میادین الرمایة (بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الدفاع في حالة الدورات الخارجیة)، التنسیق مع 

استیراد الذخیرة ألغراض التدریب في في نفس المجال،  الصلةالجھات المستفیدة لتحدید البرامج التدریبیة ذات 
تدار من قبل  عن طریق استثمارھا في محافظ مالیةاألم مالیة المتوفرة لدى الشركة استغالل الفوائض ال ،الشركة

أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي األم ویجوز للشركة  .شركات وجھات متخصصة
أو  تشتريولھا أن  تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت أو في الخارج

  .التي تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھاتشارك ھذه الھیئات 

تم إدراج أسھم الشركة األم )، الكویت. 13078الصفاة ( 21770المسجل ھو ص. ب. األم الشركة مكتب عنوان إن 
  .2005یولیو  26في سوق الكویت لألوراق المالیة بتاریخ 

  بـ "المجموعة" في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة. مجتمعین لتالیة ا یشار للشركة األم وشركاتھا التابعة

  نسبة الملكیة      

  التفاصیل 
سبتمبر 30    بلد التأسیس

2016  
دیسمبر 31

2015 
سبتمبر 30

2015  
             :محتفظ بھا من خالل الشركة األم
 %100 %100 %100   الكویت  ش.ش.وشركة المیادین الخلیجیة العقاریة 

 %100 %100 %100  الكویت  ش.ش.ومیادین اإلمارات العقاریة شركة 
 %100 %100 %100  الكویت  ش.ش.وشركة میادین اإلمارات الثانیة 

 %100 %100 %100  الكویت  ش.ش.وشركة میادین دبي العقاریة 

 شركة بلو ستار المحدودة
اإلمارات 

العربیة 
  المتحدة

 -  - 100% 

یادین الرمایة للتجارة العامة شركة م
  و .ش.ش

    
  -  -  %100  الكویت  

            
محتفظ بھا من خالل شركة میادین 

  اإلمارات الثانیة ش.ش.و
  

        

  شركة رانجیز ستار لیمتد
اإلمارات 

العربیة 
  المتحدة

 
100%  - -  

 شركة ماریتایم دیفلوبمنتس تو لیمتدمع  بیع، أبرمت المجموعة اتفاقیة 2015دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 
سھم شركة بلو ستار لیمتد بالكامل. وبالنسبة لمقابل وھي شركة مؤسسة في جزر الكایمان، وذلك لتحویل ملكیة أ

  ملیون درھم إماراتي.  50شركة جزر الكایمان بمبلغ في البیع، فقد استلمت المجموعة أسھم ممتازة 

 –شركتین تابعتین مملوكتین بالكامل وھما شركة رانجیز ستار لیمتد أسیس بتخالل الفترة، قامت المجموعة 
  الكویت.  -اإلمارات العربیة المتحدة، وشركة میادین الرمایة للتجارة العامة ش.ش.و

  تتمثل أغراض الشركات التابعة في بیع وشراء وتطویر العقارات. 

ال  عقد التأسیسعلى الرغم من أن  بشكل مباشر تمویلھاقامت الشركة األم باستثمارات في ھذه الشركات التابعة و
  یسمح لھا بالمشاركة بشكل مباشر في األنشطة العقاریة. 

  موظفاً.  47المجموعة  ، بلغ عدد موظفي2016 سبتمبر 30في كما 

مت تو ،2016أبریل  6بتاریخ  2015دیسمبر  31ُعقدت الجمعیة العمومیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
  .2015دیسمبر  31الموافقة على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

  .2016 نوفمبر 13اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة إصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة في 



  الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
  الكویت

  

  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة (غیر مدققة)

  2016 سبتمبر 30
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي ما لم یذكر غیر ذلك)
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 أساس اإلعداد والمعاییر المحاسبیة  .2

ً لمتطلبللمجموعة المجمعة أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  "التقاریر  34ات معیار المحاسبة الدولي وفقا
متسقة مع المجمعة المالیة المرحلیة". إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة 

التعدیالت ، باستثناء تطبیق 2015دیسمبر  31تلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
على فترات التي یسري مفعولھا تحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تنطبق على المجموعة ووال

أي أثر مادي . لم ینتج عن ھذه التعدیالت والتحسینات السنویة 2016ینایر  1التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
  لي للمجموعة. على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء الما

الالزمة إلعداد بیانات مالیة  واإلفصاحاتال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة جمیع المعلومات 
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. برأي اإلدارة  جمیع التسویات (التي تتكون من المستحقات العادیة  أنكاملة وفقا

قد تم إدراجھا في ھذه المعلومات المالیة المالیة، بیانات لغرض العرض العادل للوالتي تعتبر ضروریة  ،المتكررة)
إلى  2016 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعة. ولیس بالضرورة أن تشیر نتائج التشغیل عن المجمعة المرحلیة

إلى البیانات المالیة  . لمزید من المعلومات یمكن الرجوع2016دیسمبر  31النتائج المتوقعة للسنة المنتھیة في 
  .2015دیسمبر  31المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في 

  المفھوم المحاسبي األساسي .3

تأثرت عملیات المجموعة بشكل عام مع الشركات األخرى في مجال التطویر العقاري باألزمة المالیة العالمیة 
ات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. كما في واإلقلیمیة. تعمل بعض الشركات التابعة للمجموعة في تطویر العقار

دیسمبر  31ملیون دینار كویتي ( 62.4المحتفظ بھا للمتاجرة و، بلغت تكلفة العقارات قید التطویر 2016 سبتمبر 30
 عقاراتالتم إنھاء عقود تطویر  .ملیون دینار كویتي) 62.5: 2015 سبتمبر 30ملیون دینار كویتي،  62.8: 2015

  .2009محتفظ بھا للمتاجرة خالل سنة الولتطویر قید ا  -

المجموعة قصیرة األجل موجوداتھا التي یمكن تحقیقھا على المدى  مطلوبات، تجاوزت 2016 سبتمبر 30كما في 
شركاتھا التابعة تخلفت عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والمستحق على إحدى الشركة األم وكما أن  .القصیر

  .12، و11 اإلیضاحینھو مبین في  القرض ألجل كما

 ،الضمانات مقابل ذلك القرض ألجلبرفع دعوى ضد الشركة األم وأعاد حیازة كافة  البنك التجاري المحليلقد قام 
ً الوقدمت القرض مع الفائدة.  جزء من أصل مبلغوذلك السترداد  للمحكمة ضد تنفیذ عملیة البیع  مجموعة استئنافا

تحري إجراءات الرقابة الواجب دون  تفذّ نُ استناداً إلى أنھا  البنك التجاري المحليقبل من ضمانات اإلجباري لل
ً 2015دیسمبر  31سنة المنتھیة في وخالل ال اتباعھا. لصالح الشركة  ، أصدرت المحكمة االبتدائیة في الكویت حكما
ً  لمحليالبنك التجاري امن قبل اعتبرت أن إعادة االستحواذ على بعض الضمانات األم و البنك وقام . وباطالً  الغیا

  االستئناف. ھذا الحكم أمام محكمة بتقدیم طعناً على  التجاري المحلي

   2016 سبتمبر 30دینار كویتي للفترة المنتھیة في  2,070,110 إلى ذلك، تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ ةإضاف
دینار  12,691,509ت الخسائر المتراكمة دینار كویتي) وقد بلغ 2,350,929: خسارة بمبلغ 2015 سبتمبر 30(

: 2015 سبتمبر 30دینار كویتي،  10,621,399: 2015دیسمبر  31( 2016 سبتمبر 30كویتي كما في 
  دینار كویتي). 10,001,341

متیقنةً بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنین لتسویة الجھات المستثمرة المحتملة،  بعضمع  مفاوضاتحالیاً  اإلدارةتُجري 
 تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة على أساس مبدأ االستمراریةفقد  ،وعلیھلمبالغ مؤجلة السداد. ا

  .المحاسبي
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 نقد وأرصدة لدى البنوك .4

 

 سبتمبر 30
2016  

   (غیر مدققة)

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)
 35,784  41,776  26,605  داً بالصندوقنق

لدى البنوك في حسابات جاریة وتحت  أرصدة
 5,235,220  4,912,823  2,931,842  الطلب

  2,958,447  4,954,599  5,271,004  

 مدینة أخرى أرصدةمدینون تجاریون و .5

 

 سبتمبر 30
2016  

   غیر مدققة)(

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  ققة)دغیر م(
 74,353  162,430  481,225  مدینون تجاریون

 12,380  -  12,371  مستحق من أطراف ذات صلة
ً  اتمدفوعوتأمینات   260,129  343,299  317,797  مقدما

  811,393  505,729  346,862 

ً مبلغ    ،دینار كویتي 51,030: 2015دیسمبر  31دینار كویتي ( 62,325تتضمن التأمینات والمدفوعات مقدما
من قبل بنك تجاري  كضمان مقابل خطاب ضمان تم إصداره) محتفظ بھ دینار كویتي 51,030: 2015 سبتمبر 30

  محلي لصالح المجموعة.

 للبیعاستثمارات متاحة  .6

 4.2یشتمل ھذا البند على استثمار المجموعة من خالل مدیر محفظة في أسھم غیر مسعرة بإحدى الشركات بمبلغ 
أسھم ممتازة بشركة مؤسسة في واستثمار مباشر في دینار كویتي)  1,636,577جنیھ إسترلیني (بما یعادل ملیون 

استلمت المجموعة ھذه األسھم ). دینار كویتي 4,112,000ملیون درھم إماراتي (بما یعادل  50جزر الكایمان بمبلغ 
ن خالل السنة المنتھیة إلى شركة جزر الكایما بلو ستار المحدودةمقابل بیع حق المالك المستفید في شركة كالممتازة 

 عن ذلكمعلومات مالیة  توافریتم تسجیل ھذه األسھم الممتازة بالتكلفة في ظل عدم . 2015دیسمبر  31في 
  األم باالستثمار المباشر في األوراق المالیة.   أغراض الشركةاالستثمار. ال تسمح 

 محتفظ بھا للمتاجرة –عقارات قید التطویر  .7

تطویرھا في أبو ظبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والتي تم تطویرھا بشكل رئیسي من  تمثل العقارات التي تم
  أجل بیعھا. 

  خالل الفترة / السنة: ةفیما یلي الحرك

 

 سبتمبر 30
2016  

   (غیر مدققة)

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)

 60,621,010  60,621,010  62,832,791  بدایة الفترة / السنة
  

  1,923,453  2,211,781  (432,492)  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
  62,400,299  62,832,791  62,544,463 

محتفظ بھا للمتاجرة بسبب خالفات مع مقاولي  –عقارات قید التطویر بال المتعلقةعقود التم إنھاء  ،2009خالل سنة 
  نتیجة إیقاف التطویر الفعلي لتلك العقارات.  القروضلیھ، قامت المجموعة بإیقاف رسملة تكالیف اإلنشاءات. وع

 التي انقضى تاریخ استحقاقھاسیتم تحویل سند ملكیة ھذه العقارات إلى المجموعة فقط عند سداد كافة المبالغ المؤجلة 
  .11كما ھو مبین في إیضاح 
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  عقارات استثماریة .8

 43,764,241بلغ إجمالي مبلغ الشراء مت المجموعة بشراء واحد وأربعون شقة في دبي، حیث قا ،خالل الفترة
سنوات. وقد أبرمت المجموعة ھذا  3دینار كویتي) ویستحق على مدى فترة  3,599,171درھم إماراتي (ما یعادل 

ً "رینجز ستار لیمتد" باإلمارات العر بیة المتحدة. جاري حالیاً إنشاء العقد من خالل شركتھا التابعة المؤسسة حدیثا
  .بالتكلفة ھذه العقاراتوعلیھ، یتم تسجیل . 2016بحلول دیسمبر العقار ومن المقرر أن یتم إنجازه 
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  ممتلكات ومعدات .9
  

    مباني
معدات 
    سیارات    وأدوات

أثاث 
    أسلحة    حاسب آلي    ودیكورات

أعمال رأسمالیة 
  المجموع    قید التنفیذ

                                التكلفة أو القیمة
 2,995,515  -  89,474  198,039  82,315  14,968  425,593  2,185,126  2015دیسمبر  31في 

 131,032  74,349  11,526  13,595  2,941  11,087  4,755  12,779  إضافات
 3,126,547  74,349  101,000  211,634  85,256  26,055  430,348  2,197,905  2016 سبتمبر 30في 

                  

                 استھالكات متراكمة

 1,776,947 -  68,209  175,561  81,687  14,965  396,851  1,039,674  2015دیسمبر  31في 
 81,973 -  5,773  4,949  364  1,294  4,039  65,554  لفترةلالمحمل 

 1,858,920 -  73,982  180,510  82,051  16,259  400,890  1,105,228  2016 سبتمبر 30في 

                 

                 صافي القیمة الدفتریة

 1,267,627 74,349  27,018  31,124  3,205  9,796  29,458  1,092,677  2016 سبتمبر 30في كما 

 1,218,568 -  21,265  22,478  628  3  28,742  1,145,452  2015دیسمبر  31في 

 1,213,392 -  22,182  4,095  93  3  19,715  1,167,304  2015 سبتمبر 30في 

  

  . جدید األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ مدفوعات تتعلق بإنشاء میدان رمایة ومقھى تتضمن

سنة أخرى. 18المدة لـ  تلكتم تمدید  2004وفي  ،سنة 18 . كانت مدة اإلیجار األصلیة1999من اعتباراً سنة  36بموجب عقد إیجار تشغیلي لمدة أقصاھا وھي محتفظ بھا على أرض مستأجرة  مشیدةإن المباني 
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 یتم توزیع االستھالك بین:

 

 سبتمبر 30
2016  

   (غیر مدققة)

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)
       

 69,242  92,395  71,328  تكالیف مباشرة
 3,227  4,518  10,645  مصاریف عمومیة وإداریة 

  81,973  96,913  72,469 

 دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى .10

 

 سبتمبر 30
2016  

   (غیر مدققة)

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)
       

 3,170,722  3,158,700  3,317,023  دائنون تجاریون
 10,750,213  11,289,177  12,659,015  غرامة تأخیر مستحقة

 477,247  479,447  476,147  دائنمحجوز ضمان 
 59,915  69,334  35,848  مخصصات

 60,272  59,418  2,504,645  أرصدة دائنة أخرى 
  18,992,678  15,056,076  14,518,369 

دینار كویتي)  2,416,755درھم إماراتي (بما یعادل  29,386,606تتضمن األرصدة الدائنة األخرى مبلغ 
 .8كما ھو مفصح عنھ في إیضاح  عقارات استثماریةمقابل شراء  مقاول البناءسنوات إلى  ویستحق على مدار ثالث

 . الدائنة حیث أن األثر غیر جوھري وال تخصم المجموعة الجزء غیر المتداول من ھذه األرصدة

  ةمؤجلالتزامات دفعات  .11

ي أبو ظبي (اإلمارات العربیة المتحدة) محتفظ بھا للمتاجرة ف –عقارات قید التطویر الإن المبلغ المؤجل المتعلق ب
المطور .  ینص العقد مع 2011بالكامل بنھایة مارس  كان من المفترض سدادهحیث  انقضى تاریخ استحقاقھ

محتفظ بھا للمتاجرة سوف یتم نقلھ إلى المجموعة فقط عند سداد  –على أن سند ملكیة عقارات قید التطویر  الرئیسي
تنص شروط ھذا االلتزام المؤجل على أن المجموعة ملزمة بدفع غرامة بمعدل فائدة كما . ةكافة المستحقات المتأخر

 من تاریخ االستحقاق وحتى تاریخ السداد الفعلي. بدءً  ،التزامات الدفعات المؤجلة القائمة على% شھریاً 1بواقع 
: 2015 سبتمبر 30ر كویتي (دینا 1,369,838تأخیر بمبلغ القامت المجموعة خالل الفترة بعمل مخصص لغرامة 

  كویتي).  دینار 1,440,544

  خالل الفترة / السنة: ةحركفیما یلي ال

 

 سبتمبر 30
2016  

   (غیر مدققة)

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)
       

 15,598,684  15,598,684  16,167,808  بدایة الفترة / السنةفي 

  494,933  569,124  (111,287)  نبیةتسویات ترجمة عمالت أج
  16,056,521  16,167,808  16,093,617 

 قرض ألجل .12

: 2015دیسمبر  31(دینار كویتي  11,077,279بمبلغ  تسھیالت قرض من بنك تجاري محليھذا البند مثل ی
سنویاً % 4 بواقعل معدل فائدة ) ویحمدینار كویتي 11,077,279: 2015 سبتمبر 30، دینار كویتي 11,077,279

%) 4: 2015 سبتمبر 30%، 4: 2015دیسمبر  31بنك الكویت المركزي (المعلن من قبل خصم الفوق معدل 
  دینار كویتي،  7,354,341: 2015دیسمبر  31دینار كویتي ( 7,528,033والفوائد المستحقة البالغة  سنویاً 

تخلفت الشركة األم عن سداد األقساط المستحقة مقابل ھذا د لق. دینار كویتي) 7,188,328: 2015 سبتمبر 30
  .مع الفائدة المستحقة علیھ القرض
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القرض ألجل، فقد أصبح كامل المبلغ القائم ھذا بسبب التخلف عن سداد الفائدة ومبالغ أصل القرض المستحقة على 
دعوى ضد الشركة األم وأعاد االستحواذ لذلك القرض ألجل برفع  التجاري المحليقام البنك  .مستحق السداد فوراً 

مجموعة الوقدمت على كافة الضمانات مقابل ذلك القرض ألجل وذلك لالسترداد الجزئي ألصل القرض مع الفائدة. 
 ً  تفذّ نُ استناداً إلى أنھا  البنك التجاري المحليمن قبل ضمانات للمحكمة ضد تنفیذ عملیة البیع اإلجباري لل استئنافا

، أصدرت المحكمة 2015دیسمبر  31سنة المنتھیة في وخالل ال راءات الرقابة الواجب اتباعھا.تحري إجدون 
 ً من قبل البنك اعتبرت أن إعادة االستحواذ على بعض الضمانات لصالح الشركة األم و االبتدائیة في الكویت حكما

ً  التجاري المحلي كما  ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف.على بتقدیم طعناً  التجاري المحليالبنك وقام . وباطالً  الغیا
، وقد بلغت الفائدة غیر المستحقة 2016أبریل  1على القرض ألجل اعتباراً من  استحقاق الفائدةأوقفت المجموعة 

  . 2016 سبتمبر 30دینار كویتي كما في  345,930

 حقوق المساھمین .13

  رأس المال

 :2015دیسمبر  31( سھم 280,190,840دفوع بالكامل من یتكون رأس مال المجموعة المصرح بھ والمصدر والم
  فلس وجمیع األسھم نقدیة. 100 ) قیمة كل سھمسھم 280,190,840 :2015 سبتمبر 30، سھم 280,190,840

 مصروفات فوائد .14

بسبب إیقاف التطویر  والفائدة المحملة على مبلغ مؤجلقرض ألجل على الفائدة یتضمن ھذا البند بشكل رئیسي 
  .7محتفظ بھا للمتاجرة كما ھو مبین في إیضاح الي للعقارات قید التطویر الفعل

 السھمخسارة  .15

یتم احتساب خسارة لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم. ا خسارةمن خالل تقسیم السھم خسارة  یتم احتساب
  یلي: السھم كما 

  الثالثة أشھر المنتھیة في 
  سبتمبر 30

  أشھر المنتھیة في التسعة
  سبتمبر 30

 2016  
  (غیر مدققة)

2015  
  (غیر مدققة) 

2016  
  (غیر مدققة)

2015  
  (غیر مدققة)   

المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 المصدرة والمدفوعة بالكامل 

280,190,840  280,190,840  280,190,840 280,190,840 

  (2,350,929)  (2,070,110)   (758,609)  (727,878) خسارة الفترة (دینار كویتي)
األساسیة  –خسارة السھم (فلس) 

  والمخففة
(2.598)  (2.707)   (7.388)  (8.390)  

  ال توجد أسھم مخففة محتملة. 

  معلومات القطاع .16

إدارة الشركة رئیس مجلس یتم تحدید قطاعات المجموعة التشغیلیة استناداً إلى التقاریر التي یتم مراجعتھا من قبل 
تقوم بتوفیر  استراتیجیة. إن ھذه القطاعات ھي وحدات أعمال االستراتیجیةمھا في القرارات وذلك الستخدا األم

وفئات  ،طبیعة المنتجات والخدماتنظراً الختالف منتجات وخدمات مختلفة. یتم إدارة ھذه القطاعات بشكل منفصل 
  القطاعات.ھذه االستراتیجیات التسویقیة لوالعمالء 

  ي شروط رفع تقاریر القطاعات وھي كالتالي:إن قطاعات األعمال تستوف
  ویعمل في تركیب وتشغیل وصیانة میادین الرمایة الحدیثة. :  میادین الرمایة 

 :  العقارات 
تتكون من العقارات قید التطویر المحتفظ بھا للمتاجرة والعقارات االستثماریة ألغراض 

  لمدى الطویل.التأجیر واالستئجار واالستفادة من ارتفاع قیمتھا على ا
  المتاحة للبیع.تتكون من االستثمارات  :  أنشطة االستثمار

  نتائج القطاعات اإلیرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بكل قطاع. تتضمن

. تتمثل بالقطاعتتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة المتعلقة مباشرة 
ي التكالیف الكلیة المتكبدة خالل الفترة لشراء موجودات متوقع استخدامھا خالل فترة ال المصروفات الرأسمالیة ف

  تتجاوز سنة واحدة.



  الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
  الكویت

  

  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة (غیر مدققة)

  2016 سبتمبر 30

  تي ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بالدینار الكوی
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  :2016 سبتمبر 30فیما یلي معلومات القطاعات للفترة المنتھیة في 

  میادین  
  المجموع  استثمارات  عقارات  الرمایة

 674,439 - - 674,439 إیرادات القطاع
 215,338 - - 215,338 تائج القطاعن

      
 (1,620,636) - (1,620,636) - مصروفات فوائد

 105,054 105,054 - -  إیرادات توزیع
 300 - - 300  إیرادات أخرى 

 (770,166) - - - مصروفات غیر موزعة
 (2,070,110)     خسارة الفترة

 77,082,577 5,748,577 65,999,470 5,334,530 الموجودات
 53,852,259 - 53,507,430 344,829 المطلوبات

  معلومات القطاع الجغرافیة

   اإلیرادات    2016 سبتمبر 30لفترة المنتھیة في ل
موجودات غیر 

متداولة

 1,267,627 674,439    الكویت
 65,999,470 -    اإلمارات العربیة المتحدة

 5,748,577 -    أخرى 
    674,439 73,015,674 

  :2015 سبتمبر 30فیما یلي معلومات القطاعات للفترة المنتھیة في 

  میادین  
  المجموع  استثمارات  عقارات  الرمایة

      
 460,123 - - 460,123 إیرادات القطاع

  153,627 - - 153,627  نتائج القطاع
      

  (1,938,278) - (1,938,278) - مصروفات فوائد
  (566,278) - - - مصروفات غیر موزعة

  (2,350,929)     الفترة خسارة

  75,210,293  1,627,252 66,665,963 6,917,078 الموجودات
 49,075,316 - 48,709,893 365,423 المطلوبات

  معلومات القطاع الجغرافیة

   2015 سبتمبر 30لفترة المنتھیة في ل
  

  اإلیرادات
موجودات غیر   

  متداولة
      

 1,213,392 460,123    الكویت
 66,665,963 -    اإلمارات العربیة المتحدة

  1,627,252 -    أخرى
    460,123 69,506,607 

  



  الشركة الوطنیة للمیادین ش.م.ك.ع.
  الكویت

  

  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة (غیر مدققة)

  2016 سبتمبر 30

  تي ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بالدینار الكوی
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  معامالت مع أطراف ذات صلة .17

رة أو التأثیر على القرارات المالیة والتشغیلیة للطرف ذات صلة إذا كان لھا القدرة على السیط أنھا تعتبر األطراف
ً المجموعة خالل الفترة معامالت مع أطراف ذات صلة وفق أبرمتاآلخر.  شروط تجاریة اعتمدتھا إدارة ل ا

  المجموعة.

فیما یلي المعامالت مع أطراف ذات صلة التي لم یتم  .5 مع أطراف ذات صلة في إیضاح األرصدةتم اإلفصاح عن 
  : یضاحات أخرىإفي  فصاح عنھااإل

  مكافأة اإلدارة العلیا 
  الثالثة أشھر المنتھیة في  

   سبتمبر 30
  أشھر المنتھیة في التسعة

  سبتمبر 30
  2016    2015   2016   2015  

 237,50168,561 26,335 121,745 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل 

 التزامات محتملة .18

  

 سبتمبر 30
2016  
   ة)(غیر مدقق

دیسمبر  31
2015  
  (مدققة)

 سبتمبر 30
2015  

  (غیر مدققة)
        

 51,030 51,030 62,325   بموجب خطابات ضمان
 797,997 801,676 882,259   ارتباطات رأسمالیة

 إدارة المخاطر المالیة .19

فصح عنھا في البیانات إن أھداف وسیاسات المجموعة إلدارة المخاطر المالیة متسقة من جمیع النواحي مع تلك الم
  .2015دیسمبر  31المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 

 قیاس القیمة العادلة  .20

ھي السعر الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في معاملة منظمة بین  لألصلإن القیمة العادلة 
یمة العادلة أن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم إما مشاركین في السوق كما في تاریخ القیاس. یفترض قیاس الق

 في:

 السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو 

 .في حال غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر ربحاً لألصل أو االلتزام  

تحدید مستوى  یتمترى إدارة المجموعة، أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة تُقارب قیمھا العادلة. 
تسلسل القیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاسات القیمة العادلة بمجملھا استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت 

  .بمجملھالقیاس القیمة العادلة  جوھریةالتي تعتبر 

دینار  1,636,577یتم تصنیف استثمارات المجموعة في األوراق المالیة غیر المسعرة في قطاع االستثمار البالغة 
دینار كویتي)  1,627,252: 2015سبتمبر 30دینار كویتي و 1,652,145: 2015دیسمبر  31كویتي (

حیث تم تقییم تلك االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام صافي قیمة الموجودات  2كاستثمارات ضمن المستوى 
  المقدمة من قبل مدیر المحفظة.

  االستثمار.ذلك أي معلومات مالیة عن  توافرالممتازة بالتكلفة في حالة عدم  یتم تسجیل االستثمارات في األسھم

  خالل فترة التقریر. 2و 1ال یوجد أیة تحویالت جوھریة بین المستویین 

بالنسبة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف قیمھا العادلة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة وتستخدم 
ً للمستوى فقط لغرض  استناداً إلى أساس التدفقات  3اإلفصاح. یتم تصنیف القیمة العادلة لھذه األدوات المالیة وفقا

النقدیة المخصومة، مع مدخالت أكثر أھمیة تشكل معدل الخصم الذي یعكس مخاطر االئتمان لدى األطراف 
  المقابلة.  
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